Świerszczykowy Klub Pożeraczy Liter
Proponowany scenariusz zajęć jest przewidywany do realizacji w 4-5 godzinnych zajęciach
dziennych w klasie III lub dwugodzinnym bloku lekcyjnym w klasach IV-VI. Możliwe, a
nawet wskazane są indywidualne modyfikacje i wybór fragmentów, zależnie od potrzeb
realizującego i możliwości percepcyjnych grupy dziecięcej, z którą będzie realizowany.

„Pandoktor” i jego dzieci - opowieść o Januszu Korczaku
Przewidywane osiągnięcia ucznia:
– słucha ze zrozumieniem tekstu czytanego przez nauczyciela,
– uważnie i ze zrozumieniem słucha opowiadania nauczyciela,
- odczytuje informacje zawarte w ilustracji, rozsypance sylabowej, kalamburach i w
wyrażeniach przenośnych,
- wypowiada się na temat wysłuchanych treści społecznych i poznawanych faktów
historycznych,
- dzieli się swoimi odczuciami na temat poznawanych faktów i postaci historycznych,
- potrafi dokonać oceny zdarzeń, umie współodczuwać i rozumie pojęcie bohaterstwa na
podstawie poznawanych czynów ludzi,
- aktywnie i twórczo odtwarza role w realizowanych zespołowo scenkach dramowych,
– uczestniczy w improwizacji ruchowej i plastycznej poznawanych utworów literackich,
– formułuje prawa dziecka i wie, do jakich instytucji kierować apel o ich respektowanie,
- aktywnie włącza się we wspólne działania, podejmowane na podstawie przyjętych
postanowień, związanych z Rokiem Korczakowskim,
– wykonuje ilustracje techniką plakatu.
Potrzebne będą: egzemplarz książki Beaty Ostrowickiej „Jest taka historia – opowieść o Januszu Korczaku”,
powiększone kserokopie zdjęć Korczaka oraz puzzle wykonane z drugiego egzemplarza zdjęć (zaproponowane
w scenariuszu lub dowolnie wybrane z http://www.przystanekkorczak.pl/galeria) i kserokopie
wybranych ilustracji z książki (szczególnie s. 54-55, 58-59, 62-63), 5-6 arkuszy szarego papieru, mazaki, małe
karteczki w kolorach zielonym, czerwonym i żółtym, duże formaty kart z napisami „Stary Sierociniec babci
Frani” i „Nasz Dom – Krochmalna 92” (szyldy do oznakowania miejsc w zabawie), tablica szkolna lub tablica
korkowa, małe karteczki samoprzylepne, pudełko po obuwiu lub drobnym sprzęcie domowym, krepina lub
bibuła, klej, taśma klejąca, tasiemki, sznurki do mocowania elementów w grze dramowej, nożyczki, kartki A4,
przybory do pisania – doskonałym byłoby tradycyjne pióro (obsadka ze stalówką i kałamarz z atramentem),
kredki, kartki z bloku A3 lub białe arkusze w formacie A2, farby plakatowe, grube pędzle, szpilki do
mocowania, wydruk logo „Roku Janusza Korczaka” (lub dostęp do http://www.brpd.gov.pl/) karta
Klubowicza, karta i karteczki z metryczką książki, pieczątka Świerszczykowego Klubu Pożeraczy Liter.

Przebieg zajęć
◙ Kiedy dzieci są szczęśliwe? – technika luźnych skojarzeń, jako wprowadzenie do
tematu zajęć.
• Dzieci usadzone w kręgu podają w swobodnych wypowiedziach swoje skojarzenia z
pojęciem szczęścia i próbują doprecyzować, kiedy to uczucie dotyczy dzieci. Będą
padały różne propozycje, ale nauczyciel powinien tak pokierować „burzą mózgów”,
by uzyskać od dzieci wskazanie na dom rodzinny i rodzinę, jako miejsce
bezpiecznego azylu, dającego szczęście dzieciom.
• Rozwinięcie tematu „dom” poprzez odpowiedzi na pytania nauczyciela, np.: Czy
wszystkie dzieci mają szczęśliwy dom rodzinny? Kiedy, w jakich sytuacjach dzieciom
dzieję się krzywda w ich domach? Co to znaczy być dzieckiem osieroconym, sierotą?
Co dzieje się z dziećmi osieroconymi? itp. Nauczyciel dąży do uzyskania od dzieci

informacji, że są instytucje – domy dziecka, w których dzieci osierocone mają
zapewnioną opiekę i warunki życia takie, jakie miałyby w domach rodzinnych.
• Porównanie warunków życia w domach rodzinnych i domach dziecka, ze
zwróceniem szczególnej uwagi na kluczowe pojęcie szczęścia. Nauczyciel rysuje na
dużym arkuszu szarego papieru tabelę:
dom rodzinny
dom dziecka
a uczniowie wpisują do niej (w przypadku małych dzieci – dyktują, a wpisuje nauczyciel)
swoje spostrzeżenia na temat różnic między obiema formami wychowania dzieci, np.:
- rodzice nas kochają, a - panie wychowawczynie opiekują się nami; - rodzice kupują nam
dużo zabawek, a – panie wychowawczynie przydzielają nam wspólne zabawki itd. Po
wyczerpaniu pomysłów dzieci nauczyciel zarządza głosowanie na temat: Czy w domach
dziecka dzieci mogą być tak samo szczęśliwe, jak w swoich domach rodzinnych? Wynik
głosowania z pewnością będzie oczywisty (domy dziecka nigdy nie zastąpią w pełni domów
rodzinnych), ale w przypadku niejednoznaczności w decyzjach dzieci, nauczyciel może
odczytać fragment książki Beaty Ostrowickiej (s. 1 – „A moja babcia, gdy była jeszcze małą
Franią – to było na długo przed drugą wojną światową, gdy nie miała siwych włosów, tylko
dwa czarne warkocze, gdy potrafiła robić szpagat, wyginać się, jakby miała kości z gumy i
chodzić po drzewach – była sama jak palec. Babcia tak o sobie mówi: „Byłam samiutka jak
palec. Rodzice mnie wcześnie odumarli”. Brzmi dziwnie, ale chodzi o to, że nie miała domu
ani nikogo bliskiego.
I gdy miała pięć albo sześć lat, trafiła do sierocińca. I tam, tej mojej Frani, było
bardzo źle. Krzyczeli na nią o byle głupstwo, miała brzydkie, brudne sukienki, cały czas była
głodna i z tego głodu śniły jej się chleb, kiełbasa i ciastka. Często płakała. I wtedy przytulała
się do swojej szmatki, która kiedyś była biała w czerwone i niebieskie różyczki, a teraz była
szara i żadnych kwiatków już na niej nie było widać. Ale Frania tę szmatkę kochała, bo była z
kawałka bluzki jej mamy.
Inne dzieci też płakały.”)
● Czy może istnieć szczęśliwy dom dziecka? – dzieci odpowiadają na pytanie za pomocą
„światełek”: uniesienie zielonej kartki – TAK, czerwonej kartki – NIE. Bez względu na ilość
uniesionych kartek w określonym kolorze, nauczyciel nie rozstrzyga głosowania, a zaprasza
dzieci do wysłuchania lektury.
◙ Zapoznanie dzieci z wybranymi fragmentami książki B. Ostrowickiej „Jest taka
historia – opowieść o Januszu Korczaku” – słuchanie czytanego przez nauczyciela
tekstu.
• Dzieci siedzą w swobodnej gromadce i słuchają fragmentów książki:
s. 1 – „Któregoś dnia do tego sierocińca przyszła pani w pięknej ciemnej sukni ozdobionej
koronkowym kołnierzykiem. I ta pani nie krzyczała, tylko miłym głosem wyjaśniła
dzieciom, że teraz będą mieszkać gdzie indziej. Też w Warszawie, na ulicy Krochmalnej
92.”
s. 2 – „Na ulicy Krochmalnej 92 był wielki, biały budynek z tablicą „Dom Sierot”. I
tam Frania po raz pierwszy zobaczyła Panadoktora. Stał przed głównym wejściem i czekał
na dzieci, żeby się z nimi przywitać. Babcia, gdy to opowiada, a lubi tę część, mówi:

„Pandoktor się do nas uśmiechał. Jak tylko go zobaczyłam, to wiedziałam, że Pandoktor to
dobry człowiek”. I mówi „Pandoktor” tak, jakby to był jeden wyraz.
A ja ją poprawiam:
– Babciu. Pan doktor, dwa wyrazy.
A ona kręci głową, że nie. Bo jako dziecko tak się do niego zwracała, bo tak mówili
wszyscy, jednym tchem: „Pandoktor”. I tak już zostanie.
Więc ten Pandoktor, taki szczupły, z bródką, w okularach, to się okazało, że to nie
tylko pan doktor, czyli lekarz, ale też i dyrektor tego sierocińca. Najważniejszy. A inna
najważniejsza osoba, to była pani Stefa Wilczyńska. On był tatą dla dzieci, ona mamą. (...)
A Basia się rozpłakała, gdy zobaczyła łóżko, w którym miała spać.
– Brzydkie było? – nie rozumiem.
– Piękne, czyste. Ale bała się spać w nim sama. W starym sierocińcu spaliśmy po kilka
w jednym łóżku. I nie było pościeli. A jedna dziewczynka sikała nam do łóżka. Nie specjalnie,
tylko jakoś taka wystraszona była…”
s.3 – „Dom na Krochmalnej pachniał jeszcze farbą, skrzypiały w nim podłogi. Pościel,
ręczniki były bielutkie. (...)Była wielka sala, w której dzieci odrabiały lekcje albo się uczyły,
klasy, łazienki, magazyny, kuchnia, szwalnia, stolarnia, dwie sypialnie – dla dziewczynek i dla
chłopców. Obok tej dla dziewczynek był pokój pani Stefy, można było zawsze do niej pójść,
gdy się coś złego przyśniło albo rozbolał brzuch. Pandoktor mieszkał w malutkim pokoiku na
poddaszu. To się nazywa facjatka. Przylatywały tam wróble, on je karmił i bardzo się polubili.
A Pandoktor, zanim późnym wieczorem szedł do siebie, wędrował po sypialniach. Przykrywał
dzieci, uspokajał te, którym coś złego się przyśniło, albo budził te, o których wiedział, że jeśli
nie pójdą to toalety, obudzą się w mokrym łóżku. (...). To był raczej dom niż „placówka
opiekuńcza”. Było czysto, nikt nie chodził głodny. Nikt dzieci nie bił, nikt na nie krzyczał.
Nawet na tego Arona. I dzieci tutaj zaczynały się uśmiechać. Robiły się pogodne, wesołe.
Babcia uważa, że to zasługa Panadoktora, bo on miał inne podejście do dzieci niż większość
pozostałych dorosłych. Dla nich dzieci były… mniej ważne niż dorośli. A Pandoktor traktował
je tak, jak dorosłych. Z szacunkiem. (...)nie potrafię sobie wyobrazić, że żyli tacy dorośli, i
żyło ich bardzo dużo, którzy uważali, że „dzieci i ryby głosu nie mają”. Że najważniejsze dla
nich było, by dziecko było cichutkie, grzeczniutkie, słuchało mamy, taty i pań guwernantek,
czyli takich opiekunek, nauczycielek. I że wtedy nikt się nie pytał, co dziecko myśli, czuje,
jakie ma marzenia, co lubi, a czego nie, czy czegoś się boi. Tak jakby dziecko to było tylko
puste ciałko…”

● W trakcie poznawania opowieści o Januszu Korczaku nauczyciel przerywa czytanie i
zaprasza dzieci do zabawy ruchowej – w dwóch brzegach sali nauczyciel wywiesza wcześniej
przygotowane kartki z napisami „Stary Sierociniec babci Frani” i „Nasz Dom - Krochmalna
92”. Dzieci mają ustawić się przy kartce symbolizującej ten dom, w którym ich zdaniem żyło
się lepiej, w którym wolałyby zamieszkać, gdyby zaistniała taka potrzeba. Gdyby opinie były
podzielone i dzieci rozdzieliłyby się na dwie dość liczne grupy, nauczyciel proponuje
dyskusję i głosowanie na temat, jakości obu domów, jednak przewidywać można, że wszyscy
wybiorą dom na Krochmalnej, więc zakończeniem zabawy będzie uzasadnienie wyboru w
swobodnych wypowiedziach chętnych dzieci. Nauczyciel w tej zabawie dokona sprawdzenia
zrozumienia tekstu i utrwali wartości społeczne, niezbędne w poznawaniu dalszych treści
opowieści o Januszu Korczaku. Po wyczerpaniu wszystkich argumentów uzasadniających
wybór dokonany przez dzieci, nauczyciel zaprasza wszystkich do ponownego słuchania i
czyta kolejne fragmenty książki.
s.4 – „Babcia uśmiecha się. Ma siwiutkie włosy, mama mówi, że są „gołąbkowe”, i wielkie,
czarne oczy. I gdy w nie patrzę, to widzę małą Franię z gołymi, podrapanymi nogami,
Różyczkę, która jej nie odstępuje nawet na krok, wielkiego Arona, spędzającego każdą wolną
chwilę w stolarni, w której by najchętniej spał. I Benia, i Dawida, i Sabinkę. I inne dzieci. I
panią Stefę, która dba o wszystko, i Panadoktora, wyjmującego drzazgę z palca Marcela, a
potem bawiącego się z dziećmi na podwórku.
I wędruję razem z Franią po Domu. Z nami oczywiście druga papużka nierozłączka.
Skrzypią podłogi, rzeczywiście pachnie farba. Różyczka się krzywi, bo nie lubi tego zapachu,
mnie się podoba. Wszędzie dzieci. Dziewczynki, chłopcy, mali, więksi.
– Dużo was tu – mówię w końcu.
– Setka – odpowiada Frania i prowadzi mnie do ściany, na której wisi tablica z
poprzyczepianymi różnymi karteczkami. Na niektórych zapisane są informacje od pani Stefy i
od Panadoktora. A inne kartki to takie kartki-przypominajki. Czytam półgłosem:
– Sabinka ma przed kolacją pomóc w jadalni, Saluniek wypucować klamki, trzy
dziewczynki potrzebne są do szwalni, cztery do kuchni, a dwóch chłopców do stolarni. Jeden
chłopiec potrzebny do kotłowni. (...)Wszyscy pracowali. Dzieci miały swoje obowiązki.
Ścieliły swoje łóżka, sprzątały w jadalni, sypialni, łazienkach. Każde z nich musiało coś
zrobić dla Domu. Pandoktor uważał, że w ten sposób naucza ich samodzielności i poczucia
odpowiedzialności. Bo to się przydaje w dorosłym życiu. (...)Dyżury w Domu były różne.
Takie do odpracowania tylko raz albo wiele razy. Tylko rano albo przez cały dzień. Letnie
albo zimowe. Prace też były różne – łatwe, trudne, (...). Dzieci same wybierały, co będą robić.

Mogły sprzątać, obierać ziemniaki w kuchni, kleić z kucharką pierogi, kroić jarzyny na zupę,
wypożyczać książki w bibliotece, pomagać w nauce innym. (...)”
s.5 - Były obowiązki i były nagrody. Takie wyjątkowe, jak wizyty w iluzjonie, czyli
kinie, czy w cyrku, i takie mniej wyjątkowe. Te drugie nazywały się Pocztówki Pamiątkowe – z
jednej strony był kolorowy obrazek, a z drugiej Pandoktor pisał od siebie jakąś pochwałę:
„Za dobre sprawowanie”, „Za dobrą pracę”, „Za rzetelną pracę”.
● W kolejnej przerwie w poznawaniu treści książki nauczyciel proponuje odczytanie
informacji zakodowanych na tablicy (mocuje do tablicy szkolnej lub korkowej kartkiprzypominajki z różnymi sposobami szyfrowania informacji). Dzieci dobierają się w pary i
podchodzą do przygotowanej przez nauczyciela tablicy z kartkami-przypominajkami, na
których zakodowane są informacje, np. osiaZ i raloniKa – ponimrzypamy o zwamyniu op
odziebie.(Zosia i Karolina – przypominamy o zmywaniu po obiedzie.); Dwo-dzie-pot-do-pow-kuch-je-ci-rze-mo-ni.-ba-cy (Dwoje dzieci potrzeba do pomocy w kuchni.); Stś prszn jst
zwrt ksiżk d bbltk. (Staś proszony jest o zwrot książki do biblioteki) itp. Nauczyciel każdej
parze daje kartkę i ołówek lub długopis. Zadaniem par jest odszyfrować treść przypominajek i
zapisać ich właściwe brzmienie na swoich kartkach. Para, która skończy, wraca do kręgu.
Gdy wszyscy ukończą zadanie, nauczyciel sprawdza poprawność poprzez kolejne odczytanie
treści karteczek, a następnie czyta dalej tekst książki B. Ostrowickiej.
s.5 - (...)Zerkam przez okno na podwórko. No tak, Frania miała pomagać w kuchni, a widzę,
że wspina się po drzewie. Ale jak szybciutko, niczym wiewiórka. Za nią Różyczka. Idzie jej to
znacznie gorzej, wiem, że to niemożliwe, ale wydaje mi się, że słyszę, jak stęka i sapie. A obok
na podwórku w coś się bawią. W chowanego. Zaklepuje dziewczynka z wielką kokardą na
czubku głowy. Od razu znajduje malucha schowanego za ławką. Niektórzy fajnie się
pochowali. Widzę Panadoktora. Przykucnął za beczką na deszczówkę. Uśmiecha się. Minę ma
jak mały chłopiec, a w oczach błyski jak nasz Filipek. (...)Skręcam w prawo. Jest. Zwykła
ściana, na niej zwykła skrzynka, taka na listy. Tylko, że listy, które dzieci tu wrzucają, są
niezwykłe. Z prośbami, z wyjaśnieniami: „Anka przeprasza Arona”, „Felunia skarży na
Jerzyka, bo ją za warkocze ciągnie”, „Leon prosi, żeby mógł dłużej spać rano”.
s. 6 – „Pandoktor nam powie. Wieczorem. Przeczyta i powie. Zawsze tak jest. Wszyściutko, co
jest w skrzynce, czyta i wszyściutko wyjaśnia. (...)Znowu zerkam przez okno. Nie ma już
zabawy w chowanego. Na podwórku między ławkami i drzewami wije się wąż, utworzony
przez dzieci stojące jedno za drugim. Jego głową jest oczywiście Pandoktor. Wąż się tak
głośno śmieje, że go chyba słychać na całej Krochmalnej. (...)Poważnie to podchodził do
naszych problemów, naszych spraw. Można mu było wszystko powiedzieć. Ale w środku, w

sercu, to chyba był chłopcem. (...)„Przyjaciel dzieci”, „przyjaciel niedorosłych ludzi”,
„dorosły z duszą dziecka”, „twórca nowoczesnych koncepcji wychowawczych”, „organizator
wzorcowych placówek opiekuńczych”, „pedagog” „
s.7 – „ – Bić się wolno. Pandoktor pozwala. (...)– Jak nie mogą inaczej sprawy między sobą
załatwić, to się mogą bić. Tylko wpisują się do takiego specjalnego zeszytu. Wolno bić się
tylko uczciwie, chłopaki wiedzą, o co chodzi. I duży nie może bić małego”
s.8 – „to Pandoktor im powiedział, że przecież mają swoje rzeczy, swoje skarby, więc mogą z
nimi robić, co chcą. Ale pod jednym warunkiem – trzeba się wpisać do zeszytu.
– Co wpisać? – nie rozumiem.
– Wymianę. Oj, jak Marysia dała Ani swoją szmacianą lalkę, a Ania Marysi czerwoną
wstążkę, i wpisały to do zeszytu, to znaczyło, że się umówiły na to i obie zgodziły. – Frania
patrzy na mnie z taką miną, jakbym nie rozumiał najprostszych rzeczy.
– Chłopacy też się wpisują. – Różyczka patrzy na mnie podobnie. – Szymek i Izaak się
wymienili. Szymek dał swój scyzoryk, a Izaak szkło powiększające. (...) – A wiesz, co trzeba
zrobić, jak się znajdzie coś, co nie jest twoje? – Frania mruga do mnie.
– Tu kładziemy znalezione rzeczy – wyjaśnia Różyczka. Gdyby w naszej szkole była
taka szafka, byłoby super. (...)– A masz mleczne zęby? – Frania wspina się na palce i zagląda
mi do buzi.
– Tak, a co?
– Bo jakby ci jakiś wypadł, to mógłbyś go sprzedać Panudoktorowi! – cieszy się
Frania.
– Dałby ci za niego pięćdziesiąt groszy. I mógłbyś kupić sobie wtedy dwa batony albo
duże lody! – Różyczka też się cieszy. Papużki robią się coraz bardziej podobne do siebie.
No, no, a to zaskoczenie. Pandoktor jako wróżka zębuszka.”
● W tej fazie poznawania treści książki nauczyciel organizuje kolejną zabawę. Proponuje
dzieciom podział na grupy i każdej z grup przydziela kartkę A4 oraz przybory do pisania i
rysowania. Dzieci dobierają się w 4 grupy wg kryterium „Który pomysł organizacji życia w
Naszym Domu podobał ci się najbardziej?” i tworzą grupki „fanów” skrzyneczki na listy,
zeszytu wpisów wymian i bicia, szafki na rzeczy znalezione oraz „wróżki zębuszki”. Każda z
grup przygotowuje 1 argument uzasadniający swój wybór (np.: dlaczego skrzynka na listy to
dobry pomysł) i tworzy rebus ilustrujący wybraną przez grupę formę (dzieci rysują proste
piktogramy, z których tworzą rebusy ukrywające nazwy wybranych form działania w Domu
Sierot Janusza Korczaka, np.: rysunek skrzyni gimnastycznej i dopisek nia=nka, napis „na”,
rysunek listek i dopisek ek=y → skrzynka na listy). Po przygotowaniu, grupy kolejno zapisują

swoje argumenty na dużym arkuszu papieru i obok naklejają kartkę z rebusem, np. Ktoś może
się wstydzić mówić, a napisze o problemie.- obok napisu rebus z nazwą „skrzynka na listy;
Dobrze jest móc znaleźć zgubione rzeczy.- obok napisu rebus z nazwą „szafka na rzeczy
znalezione” itd. Następnie każda grupa odczytuje głośno swój argument, a pozostałe dzieci
odgadują, jaka forma organizacji życia w Naszym Domu została zakodowana przez daną
grupę w rebusie i na ile argument potwierdził słuszność prowadzenia tej formy. Po odczytaniu
i omówieniu efektów pracy wszystkich grup, nauczyciel zaprasza dzieci do dalszej lektury
kolejnych fragmentów opowieści o Januszu Korczaku.
s.9 – „– My mamy „Tygodnik Domu Sierot”. – Szymuś podnosi głowę. Jest bardzo
blady. Mówi cichutko i bardzo wolno. – Są skargi, uwagi, listy. Możemy do niej wszystko
napisać.
– Wszystko? – pytam.
– Tak.”
s.10 – „Panudoktorowi marzyło się stworzenie gazety dla dzieci. Takiej prawdziwej,
do kupienia w kiosku. I powstał „Mały Przegląd”. Wychodził przez trzynaście lat. Dorośli
tylko pomagali przy jego redakcji, a pisały do niego dzieci z całej Polski. Pisały o wszystkim,
co było dla nich ważne. Chłopiec informował, że wypadł mu ząb, dziewczynka opisywała
przygody swojego pieska. Jak jednemu Romkowi wujek obiecał kupić rower za poprawę ocen
i Romek oceny poprawił, a wujek nie dotrzymał obietnicy, to rozżalony chłopiec napisał o tym
do gazety. A Pandoktor napisał artykuł, że skoro Romek wywiązał się z obietnicy, to wujek też
powinien tak zrobić. I Romek dostał obiecany rower. I słusznie. Bo obietnic trzeba
dotrzymywać. Niektóre listy drukowano w całości, inne tylko we fragmentach. Były też
reportaże, wywiady, wycinki z pamiętników. Jeśli któreś z dzieci pisało częściej niż inne,
dostawało tytuł „korespondenta”, jeśli ciekawiej, było „współpracownikiem”. Potem mogło
awansować na „stałego współpracownika”. Po trzech latach wydawania gazetki okazało się,
że ponad trzy tysiące dzieci stale do niej pisze. Gazetka wychodziła przez 13 lat. Aż trudno mi
to sobie wyobrazić.”
s.11 – „– Pandoktor uważał, że dzieciństwo jest bardzo ważne, chyba nawet
najważniejsze w cały życiu. Mówił, że jak jest szczęśliwe i pogodne, to potem dorosłemu
dobrze się żyje...
– I dziecko ma prawo do godności. – Jestem dumny z siebie, ze swojej pamięci. Lubię
ten fragment opowiadania.
– Do godności, do szacunku, bezpieczeństwa, miłości. Do tego wszystkiego, do czego
mają prawo dorośli. Dziecko ma prawo domagać się tego od nich. I nie wolno go

lekceważyć… – mówi dobitnie, a mnie staje przed oczami nasza pani ze świetlicy, która
strasznie na nas krzyczy, a na Zuzkę, która choruje i jest gruba, mówi „pączuś sadełko” i
wcale się nie przejmuje, że Zuzka za każdym razem, gdy to słyszy, to walczy ze łzami. (...)To
był cały system wychowawczy.
– Czyli co? – No tego to mi nie mówiła. Pierwsze słyszę.
– Czyli teoria, koncepcja, jak wychować dzieci na mądrych, uczciwych i szczęśliwych
dorosłych. Pandoktor prawie trzydzieści lat tak niezwykle wychowywał…”
s.12 – „– A ty myślisz, że jak przychodzą nowe dzieci, to im jest wesoło? Boją się –
szepcze. – Wiesz, jak niektóre płaczą? Wiesz, jak Henio płakał? Aż mu oczy zapuchły… Żeby
im było lepiej, to mają swoich opiekunów.
– No, już rozumiem, rozumiem. Opiekun broni – mówię szybko.
Frania prycha. Znowu jej się coś nie podoba.
– Opiekun pomaga. Oprowadza po całym Domu, wszystko pokazuje, wszystko
wyjaśnia. Mówi, jakie tu mamy zwyczaje. A Henio bardzo polubił pracę w stolarni.”
● Zabawa relaksacyjna „Jestem opiekunem”: dzieci dobierają się w pary i niczym w Domu
Panadoktora, jedno oprowadza drugie po sali i prezentuje mu różne zakątki. Aby uatrakcyjnić
ćwiczenie, nauczyciel związuje dzieciom po jednej nodze – zadanie dzieci polega na tym, by
jako „trójnóg” przespacerować się po klasie i nie upaść lub jednemu dziecku w parze
zawiązuje oczy, a zadaniem drugiego („opiekuna”) jest bezpiecznie przeprowadzić kolegę
przez salę zajęć. Po ok. 5 min. zabawy, nauczyciel zaprasza dzieci do dalszej lektury.
s.13, 14 –„ – Ale czasami nie wstajemy – mówi Różyczka. – Wcale.
– Kiedy?
– Dwudziestego drugiego grudnia. Można calutki dzień przeleżeć w łóżku. A
dwudziestego drugiego czerwca to znowu nie musimy kłaść się spać. Oczywiście, kto
wytrzyma.
– Czemu wtedy?
– Pandoktor mówi, że wtedy w grudniu jest najkrótszy dzień w roku, a w czerwcu, to
znowu najkrótsza noc – tłumaczy ruda dziewczynka, ta, która kiedyś pożyczała książkę. – I
mamy jeszcze Dzień Brudasa.
– I co, wtedy się nie myjecie? – pytam z niedowierzaniem.
– Tak – przytakują chórem.
To się Aron cieszy.
– A kto to wymyśla? Pandoktor?

– Sejm – znowu odpowiadają chórem. (...) O Sejmie słyszę po raz pierwszy. Że niby
poważni politycy ustalali, że dzieci z Krochmalnej mają się nie myć?
– Babciu? Jak to z tym Sejmem w Domu było? Politycy was tam odwiedzali czy jak?
Babcia wybucha śmiechem. Siada naprzeciwko mnie. Ma całą twarz w zmarszczkach,
które lubię i bliznę na skroni, której nie lubię. To z czasów wojny. Spadła bomba na dom, w
którym babcia się ukryła i coś ją uderzyło w głowę. Długo potem chorowała.
– Jasiu, kłócisz się z innymi dziećmi?
– Pewnie.
– I pewnie znasz takie sytuacje, gdy ktoś kogoś obrazi, skłamie, zrobi komuś
przykrość?
– Przezwie? – podpowiadam. – Popchnie? Krzyknie? Oszuka?
– Tak. I co wtedy robicie?
– To się wtedy idzie do pani albo pana.
– A gdyby pani albo pan zrobili przykrość któremuś z uczniów? – pyta babcia.
Wzruszam ramionami.
– Nic – burczę. – Przecież to jasne.
– W Domu też były takie różne sytuacje. Jak to w życiu. I jak się komuś stała
przykrość, a przynajmniej tak mu się wydawało, to mógł się wtedy odwołać do Sądu
Koleżeńskiego. Pandoktor go wymyślił. Chciał, żebyśmy włączyli się w życie Domu. A ten Sąd
to były nasze koleżanki i koledzy. I można było podać do sądu i dziecko, i dorosłego. Nawet
Panadoktora.
– Na pewno nie… – mówię z niedowierzaniem
– Naprawdę. Pandoktor zresztą sam siebie podał ze dwa razy. Raz się bardzo złościł
na jednego chłopca… nie pamiętam już jego imienia… i kazał mu stać w kącie, a drugim
razem podejrzewał Sarę, że coś ukradła…
– A ukradła? – przerywam.
– Nie. Niesłusznie ją podejrzewał. I potem musiał ją przeprosić.
I babcia opowiada dalej. Sędziowie zapoznawali się z każdą ze spraw. A potem starali
się ocenić ją jak najbardziej sprawiedliwie. Korzystali z Kodeksu, takiego bardzo grubego,
napisanego przez Panadoktora. I w jego wstępie, czyli preambule, napisane było, że jeśli ktoś
zrobi coś złego, najlepiej mu przebaczyć, czekać, aż się poprawi. Ładnie. Ten, kto został
oskarżony, musiał wytłumaczyć się ze swojego zachowania. Mógł to opowiedzieć albo
napisać. Sam wybierał, co woli.

– Uczyliśmy się sobie nawzajem wybaczać, zastanawiać nad swoim zachowywaniem i
nad zachowaniem innych. Teraz to rozumiem. Wtedy tylko wiedziałam, że jesteśmy traktowani
sprawiedliwie. (...)– A co z tym Sejmem? – przypomina mi się.
– A był, był. Mieliśmy dwudziestu posłów – dzieci. Zatwierdzali albo…
– Co robili?
– Zgadzali się albo odrzucali prawa, które wydawała Rada Samorządowa. I wymyślali
niezwykłe święta...”
s.15 – „No tak. To już wiem. Dzień Brudasa. Nie wiem dokładnie co to ta Rada, ale
gdybym w niej był, wymyśliłbym Dzień bez Szkoły, Dzień Czekolady, Dzień Komputera.
A do Sądu pozwałbym naszą panią ze świetlicy. Za żarty z Zuzki. I pana z szatni. Że
nigdy do nas normalnie nie mówi, tylko burczy. I nie odpowiada ani na „dzień dobry!”, ani
„do widzenia”.
● Nauczyciel pyta dzieci, jak podoba im się pomysł sejmu ustanawiającego dziecięce święta.
Dzieci podnoszą zielone kartki na znak aprobaty lub czerwone, jeśli im się nie podoba (należy
też uwzględnić dzieci niezdecydowane, które uniosą żółte kartki). W krótkiej dyskusji
nauczyciel ustala z dziećmi ostateczną decyzję grupy, czyli wspólną odpowiedź na pytanie:
Czy taki sejm dziecięcy jest potrzebny w szkole? Jak mógłby funkcjonować? Następnie
nauczyciel pyta, jakie święta zaproponowaliby jego podopieczni. Dzieci w burzy mózgów
podają swoje propozycje, które nauczyciel zapisuje na tablicy i przechodzi do czytania
kolejnych fragmentów książki o Januszu Korczaku.
s.15 – „Zamyślam się na moment.
– Tam na Krochmalnej to był taki świat dla dzieci. One były najważniejsze, prawda? I
wszystko tam było dla dzieci? (...)– No, jak długo Pandoktor ten sierociniec…
– Prowadził? – podpowiada babcia.
– Tak.
– I ten, i taki jeszcze jeden, który nazywał się „Nasz Dom”, w sumie – zamyśla się –
prawie trzydzieści lat.
– Długo.
– Długo – przytakuje. – Wiesz, ilu dzieciom pomógł przez ten czas? (...)Czekają na
Julka. Na drugiej półce od dołu książki od babci. Król Maciuś Pierwszy, Król Maciuś na
wyspie bezludnej, Kajtuś Czarodziej, Bankructwo Małego Dżeka. Wszystkie napisał Janusz
Korczak, czyli Pandoktor. Bo on pisał książki dla dzieci i dla dorosłych. Te dla dorosłych są
w pokoju babci. Próbowałem kiedyś je czytać. No, nie wszystkie. Wybrałem Jak kochać
dziecko, bo tytuł mi się spodobał, ale niewiele z niej zrozumiałem. To rzeczywiście nie dla

dzieci. Najbardziej podoba mi się o Maciusiu, który zostaje królem, choć książka smutno się
kończy. Maciuś w złotych kajdanach ma być wywieziony na bezludną wyspę. Chciał być
dobrym królem, chciał, żeby dzieci w jego królestwie były szczęśliwe, ale to mu się nie udało,
bo był tylko chłopcem. Gdy jeszcze nie umiałem czytać, babcia czytała mi o przygodach
Maciusia i jego przyjaciół – Bum-Druma, Klu-Klu i Felka. I mówiła mi, że zawsze wtedy
miała przed oczami małego Panadoktora – dobrego, wrażliwego chłopca.”
s.16, 17 – „Biorę książkę. Na okładce smutny chłopiec, w ręku trzyma nieżywego ptaszka. W
książce, na jednej z pierwszych stron, czarno-białe zdjęcie. Chłopiec, z poważną miną, jest
mniej więcej w moim wieku. Ma ciemne ubranie z białym kołnierzykiem. A pod szyją czarną
kokardę, która zawsze mnie śmieszyła, pomimo tego, że wiem od babci, że to część
eleganckiego ubranka noszonego w tamtych czasach. Ten chłopiec na zdjęciu to Janusz
Korczak. Ale wtedy, gdy robiono mu zdjęcie, nazywał się Henio Goldszmit. Janusz Korczak to
wymyślone imię i nazwisko. Pseudonim literacki, którego Henryk Goldszmit używał, gdy
zaczął pisać. (...)Przymykam oczy i znowu jestem w Domu.
Za oknami szaro. Wieczór. Palą się lampy. Widzę Szymusia, oczywiście, znowu coś
pisze. Ruda dziewczynka bawi się klockami ze swoim bratem. Papużki siedzą przy stole,
rysują w kajetach. Obok nich pani Stefa. Rozmawia o czymś z zapłakaną dziewczynką. A
Pandoktor? Rozglądam się, ale jakoś nigdzie go nie ma.
– Gdzie Pandoktor? – pytam przechodzącego chłopca. Jest ode mnie dużo wyższy. W
jednej ręce trzyma szczotkę, w drugiej wiadro.
– W sklepiku, zakłady przyjmuje.
Nie wiem, co za sklepik, i nie wiem, gdzie jest. Podchodzę do Frani i Różyczki.
– Gdzie jest sklepik? I co to za sklepik?
– No taki szkolny. Tu dostajemy rzeczy do szkoły, które nam są potrzebne. Kajety,
stalówki, ołówki – tłumaczy Frania. – Ale cukierki też – dodaje Różyczka. – Ostatnio były
grylażowe. Mniam, mniam.
I prowadzą mnie do pokoiku. A tam Pandoktor, przed nim pudełko z cukierkami. I
chłopak. Z katarem. Raz po raz pociąga piegowatym nosem.
– Zakładam się, że przez dwa tygodnie nie powiem „cholera” – chrypi.
– Może przez tydzień? – pyta Pandoktor i patrzy na niego uważnie.
– Przez dwa. Dam radę.
– Będzie ci trudno.
– Dam radę – powtarza chłopiec. – To Benek, jak chcesz. Zapisuję do księgi. –
Pandoktor pochyla się nad wielkim zeszytem.

Kiwam na Franię i Różyczkę. I na migi pokazuję, że musimy porozmawiać. Stajemy na
korytarzu, między szafami.
– Co to za hazard? – pytam szeptem.
– To poważna sprawa – prycha Frania. I tak podrzuca głowę, aż jej grzywka
podskakuje. – Pandoktor się z nami zakłada. Jak przegra, to płaci dwa cukierki.
– O co się zakłada?
– O co kto chce – odpowiada Frania. – Słyszałeś. Benio o to, że nie będzie przeklinał.
Już raz próbował, ale mu się ta „cholera” wyrwała. W ostatni dzień.
– Biedny – mówię szczerze.
– Biedny – przytakuje Frania. – Ale dzielny. Znowu próbuje.
– Ja się założyłam z Panemdoktorem, że nie będę miała złych stopni w szkole. Przez
calutkie dwa tygodnie. I udało się. A jak się Pandoktor cieszył z tej mojej wygranej – chwali
się Różyczka. – A cukierki jakie smaczniutkie, mniam, mniam. – Oblizuje się jak kot.
– Można się zakładać, że się będzie ładnie jadło, że się nie będzie dokuczało,
przezywało, złościło, krzyczało, że się nie będzie biło z innymi chłopakami – wylicza Frania. –
Oj, dużo tego. Sam wybierasz, o co się zakładasz. (...)Do sierocińca dzieci przychodziły w
różnym wieku, ale musiały go opuścić, gdy miały czternaście, piętnaście lat. Taki był wymóg
we wszystkich sierocińcach. W tamtych czasach uważano, że dzieci w tym wieku są już
wystarczająco samodzielne. Na ich miejsce przychodziły nowe dziewczynki i nowi chłopcy. Ci,
którzy opuszczali Dom, wracali do swoich bliskich, niektórzy nadal uczyli się, większość szła
do pracy. Pani Stefa i Pandoktor często pomagali im ją znaleźć – w sklepach, w fabryce,
gdzie robiono kartonowe pudła, u szewca, hydraulika czy modystki, czyli pani, która robiła
kapelusze.”
● Nauczyciel pyta dzieci: Czy Wy chciałybyście założyć się ze swoją Panią, tak jak dzieci z
sierocińca z Panemdoktorem? O co chciałybyście się założyć? Chętne dzieci mogą założyć
się z nauczycielem, żeby sprawdzić, czy taki system im odpowiada i czy potrafią dotrzymać
podjętych zobowiązań. Jeśli nauczyciel zdecyduje się na takie zakłady, należy je spisać na
dużym arkuszu i wywiesić w klasie, aby dzieci mogły sobie przypominać o swoich
zobowiązaniach.
UWAGA: Tę formę współpracy można skonsultować z rodzicami i wspólnie ustalić rodzaj
nagród rzeczowych, które dostarczą rodzice, ale można też wywiązanie się z przyjętego
zakładu nagradzać formami ustalonymi w dokumentach szkolnych np.: pochwałą w zeszycie
klasowym, dodatnimi punktami w puli punktów gromadzonych do oceny z zachowania itp.

Ocena domu Panadoktora – gromadzenie cech w technice uszeregowania
promyczkowego. Dzieci zapisują na karteczkach przymiotniki, które ich zdaniem
oddają cechy Domu Sierot Korczaka, określają panującą tam atmosferę, warunki
funkcjonowania dzieci i postawy personelu, nazywają charakter relacji między
mieszkańcami itp. Następnie mocują swoje karteczki wokół nakreślonego na tablicy
koła z napisem „NASZ DOM” tak, by w jednym szeregu znajdowały się
bliskoznaczne określenia tej samej cechy. W podsumowaniu, dzieci pod kierunkiem
nauczyciela, chóralnie odczytują najliczniej reprezentowane określenia, np.:
spokojny, przyjazny, ciepły, czysty, dający szczęście, radosny, bezpieczny,
gwarantujący dzieciom szacunek, zaspokajający potrzeby itp.
◙ Jeden dzień w „Naszym domu” – dramowa ilustracja organizacji życia dzieci w Domu
Sierot Janusza Korczaka.
•

Nauczyciel proponuje dzieciom, by w grupach opracowały niezbędne elementy
wyposażenia, a potem wspólnie „zagrały” rolę Panadoktora, Pani Stefy i ich
podopiecznych. Dzieli zespół na 4-5 grup, przydzielając każdej z nich inne zadanie,
np.:
grupa I – z pudełka po obuwiu lub drobnym sprzęcie domowym przygotowuje skrzynkę
na listy do Panadoktora;
grupa II – z arkusza szarego papieru przygotowuje tablicę do zapisywania informacji od
Pani Stefy i Panadoktora oraz przypinania karteczek „przypominajek”;
- grupa III – z dostępnych w sali zajęć sprzętów przygotowuje w wyznaczonym miejscu
sali podwórko do zabaw na świeżym powietrzu;
- grupa IV – z dostępnych w sali zajęć sprzętów oraz w wyznaczonym miejscu organizuje
gabinet Panadoktora;
- grupa V – przygotowuje kartki i przybory do pisania oraz miejsce do prowadzenia
gazetki i notowania wyników obrad sejmu i posiedzeń sądu itp.
Po zakończeniu przygotowań, dzieci samodzielnie obierają role i na sygnał nauczyciela, w
grze dramowej ilustrują przebieg jednego dnia w domu sierot, prowadzonym według
zasad Janusza Korczaka.
UWAGA: W klasach starszych dzieci nie zawsze chętnie wchodzą w gry dramowe,
można wówczas zamienić proponowaną grę na swobodną dyskusję lub debatę w dwóch
grupach – zwolenników i przeciwników teorii pedagogicznych Korczaka, ukazanych w
odczytanych fragmentach książki B. Ostrowickiej.
• Na sygnał nauczyciela (po doprowadzeniu gry do wieczornych zajęć dzieci – kładą
się do łóżek, a „Pandoktor, zanim późnym wieczorem szedł do siebie, wędrował po
sypialniach. Przykrywał dzieci, uspokajał te, którym coś złego się przyśniło”) dzieci
przerywają grę i siadają w kręgu. W swobodnych wypowiedziach (można
zastosować technikę „Rundka bez przymusu” – głos zabierają kolejne dzieci, ale to,
które w danym momencie nie ma nic do powiedzenia lub nie chce głośno wyrażać
swoich myśli mówi: ”pas” i kolej mówienia przechodzi na następne dziecko w
kręgu) dzieci nazywają uczucia, jakich doznały podczas gry – czy czuły się dobrze w
takim domu? czy były szczęśliwe? czy miały wrażenie, że są ważne? itd. W
podsumowaniu nauczyciel prosi o sformułowanie wniosku – odpowiedzi na pytanie:
Czy domy dziecka powinny być takie jak „Nasz dom”? Dlaczego?
•

◙ Spotkanie z Januszem Korczakiem – opowiadanie nauczyciela ilustrowane
materiałami biograficznymi.

● Kim był „Pandoktor” ? – nauczyciel prezentuje postać Janusza Korczaka, bazując na jego
biografii i posiadanym materiale zdjęciowym. Przed rozpoczęciem czytania lub opowiadania
biografii nauczyciel dzieli dzieci na grupy 3-4-osobowe i każdej grupie rozdaje pocięte na
kawałki kserokopie zdjęć (każda grupa dostaje kolejny numer – grupa nr 1 to zdjęcie, które
będzie potrzebne, jako pierwsze w prezentowanej biografii). Dzieci w grupach układają
zdjęcia i przyklejają je na kartki. Nauczyciel czyta/opowiada o Panudoktorze i w
odpowiednich momentach prosi kolejne grupy o zaprezentowanie ułożonych przez siebie
zdjęć. W przypadku pomyłki którejś z grup, nauczyciel sam prezentuje właściwe zdjęcie.
Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit, znany również pod pseudonimami: Stary
Doktor lub pan doktor, urodził się 22 lipca 1878 w Warszawie – polski pedagog, publicysta, pisarz,
lekarz, działacz społeczny żydowskiego pochodzenia.
Był prekursorem działań na rzecz praw dziecka i całkowitego równouprawnienia dziecka. Wprowadził
samorządy wychowanków, które miały prawo stawiać przed dziecięcym sądem swoich wychowawców.
Zainicjował pierwsze pismo publikowane przez dzieci. Zasłynął pionierskimi działaniami w dziedzinie
resocjalizacji nieletnich, diagnozowania wychowawczego, opieki nad dzieckiem trudnym.
Rodzina Goldszmitów mieszkała w Warszawie, ale ze względu na własne potrzeby często zmieniała
adresy. Henryk w latach 1886-1897 uczęszczał do szkoły początkowej Augustyna Szmury, a następnie
do ośmioklasowego gimnazjum na warszawskiej Pradze (obecnie jest tam VIII Liceum
Ogólnokształcące im. Władysława IV).

Janusz Korczak jako 10-letnie dziecko

Korczak w swoim mundurze ze szkoły medycznej

Dorastanie i dojrzewanie Henryka (Janusza Korczaka) przebiegało w trudnych warunkach
materialnych. Po śmierci ojca w 1896 jako uczeń V klasy (miał wtedy 17-18 lat) udzielał korepetycji,
by pomóc w utrzymaniu rodziny.
W 1898 rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Cesarskiego w Warszawie. 17 marca
1905 otrzymał dyplom lekarza. Pracował jako pediatra w szpitalu przy ul. Śliskiej 51. Jako lekarz
miejscowy korzystał ze służbowego mieszkania na terenie szpitala. Ofiarnie wypełniał swe obowiązki.
Od ubogich pacjentów nie pobierał wynagrodzenia, zaś od zamożnych nie wahał się zażądać
bajońskich honorariów.

Korczak z dziećmi na obozie w Gocławku

Korczak z personelem kuchni

Podnosił swe kwalifikacje w Berlinie - słuchał wykładów (za które sam płacił) i odbywał praktykę w
klinikach dziecięcych oraz analizował sposoby pracy w specjalistycznych zakładach wychowawczych. W
1911 roku podjął decyzję, że nie założy własnej rodziny. Wszystkie dzieci, które leczył lub
wychowywał, uważał za własne. Mógł być uważany za ojca ok. 200 sierot (z domu, który prowadził) i
kolejnych kilkuset, które opuściły sierociniec w ciągu dziesięcioleci jego działalności pedagogicznej.
Starał się zapewnić dzieciom beztroskie, co nie znaczy pozbawione obowiązków dzieciństwo. Nie
narzucał im żadnych limitów. Traktował je poważnie, mimo dziesiątków lat różnicy wieku i prowadził z
nimi otwarte dyskusje. W latach 1914-1918 był młodszym ordynatorem szpitala dywizyjnego na
froncie ukraińskim, a następnie został odwołany do pracy lekarskiej w przytułkach dla dzieci
ukraińskich pod Kijowem. W 1918 Korczak wrócił do Warszawy i czasowo pełnił służbę lekarza w
szpitalu epidemicznym w Łodzi i na Kamionku pod Warszawą.

Janusz Korczak ze studentami

Korczak z dziećmi i nauczycielami w Gocławku

Korczak prowadził szeroką działalność popularyzatorską w obronie praw dziecka za
pośrednictwem prasy i radia, pisał i publikował również książki, humoreski, artykuły na tematy
społeczne, obyczajowe i wychowawcze. Jest także autorem kilkunastu, tłumaczonych na obce języki i
popularnych na świecie powieści dla, i o dzieciach.

Korczak z dziećmi

Janusz Korczak z dziećmi i wychowawcami

pod kasztanowcem przed

przed Domem Sierot.

Domem Sierot.

Janusz Korczak w późnych
latach trzydziestych.

W połowie lat trzydziestych odwiedził Palestynę. Myślał poważnie o opuszczeniu Polski. Jedną
z przyczyn była narastająca segregacja rasowa (m.in. na uczelniach wyższych) oraz
nacjonalizm, który nie stwarzał dobrego klimatu do pracy społecznej i pedagogicznej. Został
jednak w Polsce i w czasie wojny nosił polski mundur wojskowy. Nie
aprobował dyskryminacyjnego oznaczania Żydów niebieską lub żółtą Gwiazdą Dawida.
Uważał, że było to bezczeszczenie symbolu. Ostatnie trzy miesiące swojego życia spędził
w Getcie warszawskim, całą swoją energię poświęcając opiece nad dziećmi z Domu Sierot.
UWAGA: Proponowany materiał biograficzny i zdjęciowy można dowolnie skrócić, a w
przypadku młodszych dzieci nawet wskazane jest ograniczyć do kilku zdań (4-5)
wypowiedzianych przez nauczyciela. Jeśli będzie możliwy bieżący dostęp do komputera z
łączem internetowym, tę fazę zajęć można przeprowadzić z bezpośrednim wykorzystaniem
stron internetowych (np.: http://www.przystanekkorczak.pl/janusz-korczak/biografia/,
http://www.przystanekkorczak.pl/galeria/, http://www.brpd.gov.pl/ )
● Próba przewidywania, jakie mogły być losy Domu Sierot, skoro prowadzony był również w
czasie wojny. Dzieci prawdopodobnie będą podawały różne przewidywania, ale nie można
wykluczyć, że w grupach starszych znane będą prawdziwe wydarzenia z czasów wojny i
okupacji, w tym losy dzieci żydowskich, objętych opieką Korczaka.
◙ Ostatni marsz Panadoktora i mieszkańców „Naszego Domu” - zapoznanie z
zakończeniem książki Beaty Ostrowickiej.
● Bez względu na posiadaną przez dzieci wiedzę, nauczyciel zaprasza do wysłuchania
zakończenia opowieści babci Frani o „Panudoktorze” i odczytuje końcowy fragment książki
B. Ostrowickiej, prezentując równolegle (wcześniej przygotowane, powiększone lub
właściwe) ilustracje z książki:
s. 18-20 – „Frania pojechała do jakiejś swojej dalekiej ciotki na wieś. Razem z nią Różyczka.
Mieszkały tam przez parę lat, pomagały w gospodarstwie. Gdy już były dorosłe, wyjechały do
Kalisza. Tam Różyczka wyszła za mąż, a Frania pracowała w sklepie, potem poznała młodego
mężczyznę, z takimi sterczącymi wąsami, i zakochała się w nim. To był mój dziadek Wojtek.
Frania już nigdy więcej nie zobaczyła Panadoktora. Czytała o nim artykuły w
gazetach, wiedziała, że pomaga prowadzić drugi sierociniec „Nasz Dom”, że nadal pisze,
leczy dzieci, ma wykłady, odczyty. Słuchała go w radio. Bo Pandoktor przez lata prowadził
audycje dla dzieci. Nazywały się Gadaninkami starego doktora. Audycje były przeznaczone
dla dzieci, ale słuchali ich też dorośli. Pandoktor mówił w nich o poważnych sprawach i o
tych mniej poważnych – o samotności, przyjaźni, szkole, o wychowaniu dzieci, o ich prawach
do miłości, ciepła, opieki i o tym, jak się pitrasi jajecznicę i jak zajączek kłócił się z wróblem.
– A wiesz, że znałam chłopca, który wystąpił w jednej gadanince z Panemdoktorem? –
mówi babcia z dumą.
– I co on tam robił?
– Szczekał.
– Jak szczekał?

– Najpierw smutno, a potem wesoło. – Babcia się uśmiecha. – Panudoktorowi
potrzebny był dźwięk szczekającego psa. I ten chłopiec, który umiał udawać i kota, i psa, i
ptaki, poszedł z nim do radia. Dostał za to swoje szczekanie pięć złotych – babcia mówi coraz
wolniej, a potem milknie na dłużej.
Wiem, co teraz będzie, co usłyszę…
Zbliża się ta część historii, której nie lubię, od której ściska mnie w gardle. Babcia ją
zna, bo bardzo dużo czytała na ten temat, szukała wiadomości, rozmawiała z jedną panią,
panią Ireną, która przeżyła getto, która widziała Panadoktora i dzieci idących… Ale po kolei.
– Wybuchła druga wojna światowa. Na Warszawę zaczęły spadać bomby. Pandoktor i
kilku większych chłopców dyżurowali na dachu domu, żeby w razie czego zgasić taką bombę.
Zginął wtedy pan Józef. Pamiętam go. – Babcia kiwa głową. – Taki wysoki, miał bliznę nad
prawą brwią… Gdy były naloty, dzieci chowały się do suteren. Tak robili wszyscy… A w
suterenie pani Stefa zorganizowała punkt opatrunkowy. Dużo ludzi było rannych. Trzeba im
było pomóc.
– I dzieci też pomagały – mówię półgłosem.
– Były bardzo dzielne. Bardzo – powtarza babcia. – Choć pewnie się bały. Nie działały
wodociągi, więc chłopcy, nawet ci mali, nosili wodę w wiadrach. Dziewczynki
przygotowywały piasek, żeby w razie czego było czym ugasić ogień, prały bandaże… A ile
wtedy w Warszawie było bezdomnych dzieci. I coraz trudniej było o porządne jedzenie. – To
jest ta część historii, w której babcia zaczyna mówić bardziej do siebie niż do mnie. –
Pandoktor przyprowadzał do sierocińca dzieci, które spotkał na ulicy. Takie, co to dom i
najbliższych straciły – wzdycha. – Przecież trzeba się było nimi zająć. Nie było Warszawy,
tylko ruiny. Na ulicach wystraszeni ludzie i niemieccy żołnierze, którzy do nich strzelali.
Coraz więcej kosztowało jedzenie, lekarstwa, węgiel. Pandoktor dzielił się kaszą,
ziemniakami, cebulą z innymi sierocińcami. Ciężkie, trudne czasy…
Przyciągam kolana pod brodę i otulam się szczelniej kołdrą. Robi mi się zimno w
środku.
– Wiem. – Muszę się odezwać, bardzo chcę usłyszeć swój głos, a nie tylko ten smutny,
głuchy babci.
– A jesienią 1940 roku powstało getto. Wydzielono część Warszawy, otoczono
wysokim murem, drutem kolczastym i kazano się tam przeprowadzić wszystkim Żydom z
całego miasta… Wolno im było wziąć tylko mały bagaż i pakunek z pościelą. – Babcia ma
przymknięte oczy. – Pani Irena mówiła, że jej rodzina tak naprawdę zostawiła za murem całe
swoje dotychczasowe życie. Mieszkanie, meble, ulubione książki, ubrania, ukochaną lalkę

Zosię. Całe bezpieczne życie… Ten mur to było takie odcięcie od miasta, od świata… Dzieci z
Domu też czekała przeprowadzka do getta. Zamieszkali parę ulic od Krochmalnej. Ale to już
był inny świat – wzdycha. – Pandoktor robił, co mógł, żeby jego dzieci nie były głodne, miały
ciepłe ubrania, buty. Sam był bardzo chory. W normalnych warunkach pewnie leżałby w
szpitalu… Nosił do pralni worki z brudną bielizną dzieci…
Babcia milknie.
A ja próbuję sobie wyobrazić, jak dzieci musiały zostawić swój Dom, gdzie były
szczęśliwe, swoje podwórko, gdzie bawiły się w chowanego albo w węża z Panemdoktorem,
drzewo, na które Frania wspinała się niczym wiewiórka. Jak musieli żyć w trudnych
warunkach, a Pandoktor i pani Stefa starali się, by dzieci miały podobne zajęcia do tych
sprzed wojny. A w tym samym czasie przyjaciele Panadoktora, ci, którzy nie mieszkali w
getcie, próbowali namówić go, żeby uciekł do nich. Nie chciał o tym słyszeć.
– Rok później teren getta jeszcze zmniejszono – mówi babcia. – Znowu były
przeprowadzki. Pandoktor znowu szukał domu dla dwustu dzieci. Znalazł. I chciał, żeby było
w nim jak najbardziej podobnie do Domu Sierot. Żeby były sypialnie, miejsce do nauki, do
zabawy, warsztaty dla chłopców i kąciki lalek dla dziewczynek. Wszystko w kątach, między
parawanami, między szafami… Było też głośne czytanie, opowiadanie bajek, nauka, zabawa,
wykłady na różne tematy, przedstawienia teatralne, w których występowały dzieci…
– Po co to wszystko? – pytam cicho. – Żeby nie myślały o wojnie?
– Tak. Żeby w jak najmniejszym stopniu docierał do nich koszmar wojny. Żeby nie
myślały o tym, że w getcie ludzie umierają z głodu, że umierają na tyfus. Getto to było piekło
na ziemi. A jeszcze straszniej zrobiło się pod koniec lipca 1942 roku… Niemcy zaczęli
wywozić Żydów z getta. Dziennie parę tysięcy odjeżdżało z Umschlagplatz.
– Ummm?
– Umschlagplatz. Plac przy ulicy Stawki. Stamtąd odchodziły pociągi. Niby na kolejne
przesiedlenie. Naprawdę, do obozu zagłady w Treblince, gdzie ginęli. – Głos babci drży. – I
tak tygodniami. A na początku sierpnia przyszła kolej na dzieci Panadoktora.
– Wiem… Zginęli wszyscy. I dzieci, i pani Stefa, i Pandoktor.
– Dwieście dzieci. Pani Irena mówiła, że wtedy, kiedy szli do wagonów, było bardzo
upalnie. Chyba wiedzieli, że zginą. – Babcia mówi już tak cicho, że muszę się do niej
podsunąć. Przy okazji łapię ją za rękę. Tak mi się będzie lepiej słuchało. Będzie mniej smutno.
– Różnie opowiadają o tym marszu. Że dzieci miały na sobie swoje najlepsze ubrania,
śpiewały, powiewał sztandar, a Pandoktor niósł jakiegoś malucha na rękach. Że dzieci
płakały, a Pandoktor, zgarbiony, ledwo szedł.

– A co mówiła pani Irena? – pytam cicho, choć przecież wiem.
– Że dzieci, Pandoktor i pani Stefa byli smutni.
– Mówiłaś, że mógł się uratować – odzywam się po chwili i patrzę na babcię. Ma
wilgotne oczy. Kiwa głową.
– Ale przecież nie mógł zostawić swoich dzieci. One były najważniejsze.”
● Po odczytaniu zakończenia nauczyciel prosi dzieci o komentarz w formie odpowiedzi na
pytania, np.: Czy losy Panadoktora i jego dzieci mogły być inne? Na ile okrucieństwo wojny
miało wpływ na postawę Korczaka? Czy w innych warunkach zostawiłby swoje dzieci? Czy
czyn Panadoktora należy rozpatrywać w kategoriach bohaterstwa? Dlaczego Korczak nie
skorzystał z proponowanej mu możliwości uratowania się? Dla dopełnienia wiedzy dzieci o
postaci Janusza Korczaka nauczyciel może podać opis marszu na Umschlagplatz na
podstawie materiałów źródłowych : Rankiem 5 lub 6 sierpnia 1942 obszar Małego Getta został
otoczony przez oddziały SS oraz przez żołnierzy ukraińskich i łotewskich, słynących z brutalności i
braku elementarnych ludzkich uczuć. Według pamiętnika, prowadzonego na bieżąco przez Abrahama
Lewina, pochód wyruszył sprzed Resursy Kupieckiej przy ulicy Śliskiej 9. Nie wiadomo dokładnie, którą
drogą szli na Umschlagplatz, być może przez Karmelicką i Zamenhofa do Stawek, a może od Żelaznej i
Smoczej. Korczak prowadził pochód swoich dzieci idąc bez kapelusza, w wysokich butach wojskowych
i trzymając dwoje dzieci za rękę. W wymarszu uczestniczyło 192 dzieci i dziesięcioro opiekunów,
m.in.: Stefania Wilczyńska. Dzieci maszerowały czwórkami i niosły flagę Króla Maciusia I (bohatera
jednej z powieści autorstwa ich wychowawcy). Każde dziecko miało ze sobą ulubioną zabawkę lub
książkę. Jeden z chłopców na czele pochodu – grał na skrzypcach. Pandoktor zginął wraz z
wychowankami – wywieziony w wagonie bydlęcym, z getta, około 6 sierpnia 1942, dobrowolnie
towarzyszył im w drodze na śmierć w komorze gazowej obozu zagłady, w Treblince.
(http://www.przystanekkorczak.pl/janusz-korczak/biografia/).

◙ Ideały wychowawcze Janusza Korczaka nadal aktualne – zapoznanie z programem
„Roku Janusza Korczaka”
● Nauczyciel zachęca dzieci do swobodnych wypowiedzi na temat ich własnych odczuć w
relacjach z dorosłymi – Czy wszyscy dorośli szanują dzieci tak, jak uczył Korczak?; Czy
zawsze są respektowane ich prawa?; Czy w każdej sytuacji czują się doceniani i ważni? itp.
Po zebraniu opinii dzieci nauczyciel proponuje, by podjąć działania propagujące idee
wychowawcze Korczaka we współczesnym świecie.
● Wspólne ustalenie rocznic korczakowskich w 2012 roku – nauczyciel sugeruje obliczenie
rocznicy śmierci (70-ta) i podaje informację, że w 2012r. przypada również 100. rocznica
założenia przez Janusza Korczaka Domu Sierot. Podaje również uczniom propozycję
uczczenia tych jubileuszy – uczniowie podają w formie luźnych skojarzeń swoje pomysły
(np.: zorganizować szkolny konkurs wiedzy o Januszu Korczaku, przygotować gazetkę
tematyczną, zorganizować wycieczkę klasową na Umschlagplatz i złożyć kwiaty itp.). Po
wysłuchaniu propozycji uczniów, nauczyciel informuje o inicjatywie Rzecznika Praw
Dziecka i ogłoszeniu roku 2012 „Rokiem Janusza Korczaka” (wypowiedź nauczyciela i
prezentacja wydruku logo lub bezpośredni przekaz wszelkich informacji bezpośrednio ze
strony http://www.brpd.gov.pl/)
● Wspólne analizowanie propozycji działań, związanych z rokiem Korczaka, podanych na
stronie Rzecznika Praw Dziecka, ustalenie form i przystąpienie do działań na terenie szkoły.
UWAGA: Z zaproponowanych działań realizator zajęć powinien wybrać jedno lub dwa do
realizacji w trakcie spotkania poświęconego promocji książki, natomiast pozostałe mogą być
zainicjowane i wykonane według indywidualnych chęci i w odpowiednio ustalonych
terminach.
Na przykład:

– wykonanie w dużym formacie (na arkuszu szarego papieru) plakatu z logo roku Janusza
Korczaka:

- indywidualne wykonanie plakatów w formacie A3, ilustrujących poszczególne prawa
dziecka, o respektowanie których zabiegał i własnymi działaniami potwierdzał Janusz
Korczak, np.: okazywanie szacunku, bez względu na zależność rodzinną lub społeczną;
otaczanie opieką i miłością; udzielanie niezbędnej pomocy i wsparcia we wszelkich
działaniach dziecka; okazywanie zainteresowania problemami dziecka; stwarzanie warunków
do rozwoju i nauki; sprawiedliwe rozstrzyganie sporów dorosły-dziecko; traktowanie dziecka
jako pełnoprawnego partnera w prowadzonej współpracy itp.
- zamieszczenie plakatów w wyznaczonym miejscu (np.: na szkolnym korytarzu) jako wyraz
propagowania Roku Janusza Korczaka w swojej szkole i zachęty do włączania się w
realizację różnych projektów, poświęconych Korczakowi i jego ideom;
- zespołowe zredagowanie, spisanie i rozesłanie petycji do władz oświatowych i wszystkich
dorosłych w polskich szkołach i placówkach wychowawczo-opiekuńczych (wychowawców
klas i nauczycieli uczących, dyrektorów szkół, burmistrzów dzielnic, wojewodów,
prezydentów miast, a nawet do rejonowych kuratoriów i MEN) z prośbą o respektowanie
praw dziecka w codziennych działaniach z udziałem dzieci i na ich rzecz, np.:
My, uczniowie klasy ... Szkoły Podstawowej Nr ... w ......... apelujemy o przestrzeganie
przysługujących nam praw, o których tak pięknie potrafił nie tylko mówić Janusz Korczak, ale
także realizować je w codziennym życiu.
Pragniemy, by w naszej klasie (szkole, dzielnicy, mieście, kraju) każde dziecko:
- było obdarzone uwagą i zawsze wysłuchane,
- miało zapewniony szacunek i nigdy nie było obrażane w jakiejkolwiek formie;
- było wspierane w swoich działaniach i zachęcane do nowych inicjatyw,
- sprawiedliwie oceniane i doceniane za włożoną pracę,
- traktowane poważnie, z wymaganiami i oczekiwaniami na miarę swoich sił i możliwości,
- miało zapewniona opiekę i poczucie bezpieczeństwa,
- było otaczane sympatią i życzliwością,
- miało prawo do zachowania swoich tajemnic i gwarancję poszanowania ich,
- spotykało się z pomocą i wsparciem, zamiast krytyki i odrzucania.
Uczniowie klasy .....
UWAGA: Może się zdarzyć, że dziecko krzywdzone w rodzinie zechce napisać taką petycję
do swoich rodziców. Wydaje się słusznym i koniecznym dokładne zapoznanie się z
indywidualną sytuacją dziecka i umożliwienie mu przekazania swoich odczuć rodzicom, ale
bezpieczniej będzie scedować tę kwestię na wychowawcę klasy lub psychologa/pedagoga
szkolnego. Nie należy indywidualnych i prywatnych relacji dorosły-dziecko poruszać na
forum publicznym, podczas realizacji zajęć promujących książkę o Januszu Korczaku.
- rozpoczęcie szkolnej kampanii informacyjnej o Januszu Korczaku – ustalenie terminów i
planu spotkań uczniów klas starszych z maluchami i cyklicznego czytania im książki Beaty
Ostrowickiej „Jest taka historia – opowieść o Januszu Korczaku” oraz zorganizowanie (po
lekturze) szkolnego konkursu plastycznego dla klas I-III na temat „Pandoktor w moich
oczach na podstawie opowieści Beaty Ostrowickiej”,
- zobowiązanie Samorządu Szkolnego lub opiekuna szkolnej pracowni informatycznej do
systematycznego zamieszczania informacji o działaniach prowadzonych w szkole na

specjalnej stronie, utworzonej przez Rzecznika Praw Dziecka i dedykowanej Januszowi
Korczakowi (www.2012korczak.pl ).
◙ Jak oceniam spotkanie z opowieścią o Januszu Korczaku? – podsumowanie zajęć.
• Na sygnał nauczyciela uczniowie unoszą kolorowe kartki, za pomocą których
wyrażają swoje opinie o zajęciach i uzyskanych informacjach. Kolor kartki zielony –
aprobata, podobało się, było zrozumiałe; kolor żółty – częściowa aprobata, podobało
się, ale nie wszystko, ogólnie zrozumiałe, ale część niejasna; kolor czerwony –
całkowity brak aprobaty, nie podobało się, było niejasne. Przykładowe pytania do
uczniów: Czy wcześniej znana Ci była postać Janusza Korczaka? Czy wysłuchana
opowieść o Januszu Korczaku podobała Ci się? Czy forma podania informacji o
postaci Panadoktora była dla Ciebie czytelna i zrozumiała? Czy uważasz, że Autorka
powinna zakończyć opowieść bez uwzględnienia tragicznych zdarzeń wojennych? Czy
uważasz, że podanie informacji o bohaterskiej śmierci Janusza Korczaka było
potrzebne? Czy warto po tylu latach wracać do okrucieństwa wojny i mówić o tym?
itp.
• Podsumowanie zajęć i ocena przez prowadzącego – zależnie od uzyskanych od dzieci
opinii, prowadzący wyraża uznanie i cieszy się, że dzieci potrafią uszanować wielkie
czyny, mimo upływu lat i zacierania się w pamięci heroizmu pokolenia wojennego lub
wyjaśnia dodatkowo, dlaczego postać Janusza Korczaka zawsze będzie wiązała się z
tragizmem wojny i nawet po upływie kolejnych dziesiątek lat nie da się przemilczeć
faktów, które miały miejsce w historii i dotykały również pojedynczych ludzi, często
tak wielkich i dobrych jak Janusz Korczak.
•

•

Wklejenie karteczki z nazwiskiem autora i tytułem książki „Jest taka historia –
opowieść o Januszu Korczaku” do legitymacji członkowskiej Klubowicza,
postawienie pieczątki.
Zakończenie spotkania rymowanką: My litery pożeramy, losy bohaterów znamy, a gdy
historię poznajemy, hołd i szacunek bohaterom oddajemy!

Opracowanie: Magdalena Wójcicka, Grażyna Wójcicka

