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„Korczakiana” 

 Spis książek  

 

1. Chmielewska Iwona; Pamiętnik Blumki; Media Rodzina; Poznań 2011.  
Tytułowa bohaterka książki pisze pamiętnik i opisuje w nim dwanaścioro jego mieszkańców, którzy 
zostali utrwaleni na zdjęciu. Blumka w kilku zdaniach opowiada o swoich kolegach, kiedy nie potrafi 
czegoś odpowiednio ująć, wspomaga się ilustracjami. Z "Pamiętnika Blumki" czytelnik dowie się nie 
tylko o życiu w Domu Sierot, ale i o przesłaniu Starego Doktora. O tym, jak kochać dziecko.  
 

2. Ciesielska Marta [wybór]; Dom na Krochmalnej; Agencja Edytorska EZOP; Warszawa 1997.  
Historia Domu Sierot mieszczącego się na ul. Krochmalnej 92 w Warszawie. 
 

3. Czerwińska – Rydel Anna; Po drugiej stronie okna. Opowieść o Januszu Korczaku (audiobook), 
czyta Henryk Talar; Akademia Rozwoju Wyobraźni BUKA; 2012. 
Książka Anny Czerwińskiej-Rydel "Po drugiej stronie okna", opisuje w prosty i przyjazny dzieciom 
sposób życie oraz przybliża idee Janusza Korczaka. "Buka" proponuje dźwiękowe wydanie książki w 
interpretacji aktorskiej Henryka Talara, wzbogaconej tłem muzycznym zaczerpniętym z twórczości 
zespołu Bester Quartet. Publikacja zawiera 4 płyty CD oraz książeczkę z fragmentami tekstów 
Janusza Korczaka. 
 

4. Dauzenroth Erich; przekł. Teresa Semczuk; Janusz Korczak: życie dla dzieci; Wydawnictwo 
WAM; Kraków 2005.  
To historia o trudnych wyborach, rozterkach i determinacji w walce o godność najsłabszych. Sylwetka 
Starego Doktora wyłania się z przytaczanych rozmów, korespondencji z współpracownikami czy 
wychowankami, wspomnień przyjaciół i tych, którzy żegnali go w drodze z warszawskiego getta do 
bram Treblinki.  
 

5. Dębnicki Kazimierz; Korczak z bliska; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza; Warszawa 1985.  
Wspomnienia Dębnickiego poświęcone jednemu z najpopularniejszych polskich pisarzy dziecięcych, 
wielkiemu społecznikowi i orędownikowi dzieci. Dębnicki, jako wieloletni współpracownik Korczaka, 
zdaje się być wiarygodnym biografem.  
 

6. Dieck Agentur; Janusz Korczak. Bibliografia 1896 – 1942; Heinsberg 1985. 
 

7. Dieck Agentur; Bibliografia polska 1943 – 1987; Heinsberg 1987.  
Bibliografia publikacji Janusza Korczaka i o Januszu Korczaku w Polsce. 
 

8. Falkowska Maria; Kalendarz życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka. Tom 3; Nasza 
Księgarnia; Warszawa 1989. Książka roku Janusza Korczaka.  
 

9. Falska Maria; Nasz Dom. Zrozumieć - porozumieć się - poznać. Tom 1; Muzeum Historyczne 
m.st. Warszawy; Warszawa 2007.  
Książka roku Janusza Korczaka. Pierwszy tom historii działalności schroniska dla dzieci w 
Pruszkowie: powstawania Zakładu, działalności wychowawczej i wydarzeń dnia codziennego. 
 

10. Kamińska Anna; Wrażliwość a podmiotowość. Teoria Emmanuela Levinasa i praktyka Janusza 
Korczaka; Instytut Wydawniczy MAXIMUM; Kraków 2012.  
Praca składa się z dwóch części. W pierwszej, poświęconej Lévinasowi, autorka stara się najpierw 
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wypracować, ujęte w różnorakich kontekstach, pojęcie wrażliwości, potem zaś pojęcie podmiotowości, 
aby wykazać w końcu, że wrażliwość jest podstawowym warunkiem podmiotowości. Natomiast w 
części drugiej ukazuje dzieło życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka jako antycypację 
Lévinasowskiej idei podmiotowości jako wrażliwości.  
 

11. Kirchner Hanna [red.]; Janusz Korczak. Pisarz- wychowawca – myśliciel; Instytut Badań 
Literackich Polskiej Akademii Nauk; Warszawa 1997.  
Książka jest rezultatem współpracy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Próbuje w sposób 
syntetyczny omówić podstawowe zagadnienia światopoglądowe, koncepcje wychowawcze i problemy 
twórczości Korczaka.  
 

12. Korczak Janusz, Lewin Aleksander [red.]; Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka. Nowe źródła. 
Tom 2; Nasza Księgarnia; Warszawa 1983.  
Książka ukazuje myśl pedagogiczną Janusza Korczaka: proces narodzin, dojrzewania i kształtowania 
koncepcji pedagogicznej oraz systemu wychowawczego. To dopełnienie wiedzy o dorobku Korczaka i 
jego koncepcji pedagogicznej, a także o warunkach, w jakich je realizował. Zwraca się tu uwagę na 
poszczególne dziedziny działalności J. Korczaka: medyczną, literacką, społeczną i pedagogiczną. To 
również publicystyka społeczno-wychowawcza, publicystyka dla dzieci oraz historia „Domu Sierot” w 
latach Pierwszej Wojny Światowej i okupacji. 
 

13. Korczak Janusz; Bankructwo małego dżeka – wydanie drugie; Wydawnictwo J. Mortkowicza, 
Towarzystwo wydawnicze w Warszawie; Warszawa – MCMXXX – Kraków.  
Powieść, w której autor zawarł wykład nauk ekonomicznych i przybliżył dzieciom reguły 
przedsiębiorczości (jak gospodarować pieniędzmi). Historia o niezwykłych perypetiach 
amerykańskiego chłopca, który postanowił założyć w szkole spółdzielnię uczniowską. 
 

14. Korczak Janusz; Bankructwo małego Dżeka. Kiedy znów będę mały; Tom 9; Oficyna 
Wydawnicza Latona; Warszawa 1994.  
„Powieść psychologiczna” sumująca wcześniejsze odkrycia i koncepcje autora dotyczące swoistości 
dziecięcej epoki życia ludzkiego, mało dotąd zbadaną krainą dzieciństwa. 
 

15. Korczak Janusz; Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie; Państwowe Zakłady Wydawnictw 
Szkolnych; Warszawa 1958.  
Kolejna część jednego z ważniejszych dzieł pisarskich Korczaka. Esej napisany w czasie I wojny 
światowej. To wyznanie wiary w dziecko, w wyjątkowe miejsce najmłodszych w życiu świata. 
Uwzględnia, obok wiedzy pediatry i mądrości pedagoga, spojrzenie poety i zadumę filozofa. To 
refleksja o uciążliwej, codziennej i wyczerpującej pielęgnacji dziecka, ale też o radości, satysfakcji i 
dumie rodzicielskiej. Odsłania proces nabywania przez niemowlę sił fizycznych i psychicznych, 
wrastanie w życie społeczne i kulturę. 

 
16. Korczak Janusz; Kajtuś Czarodziej. Uparty chłopiec. Opowiadania (1918-1939); Oficyna 

Wydawnicza Latona; Warszawa 1998.  
Powieść fantastyczna dla dzieci i młodzieży, którą Korczak dedykuje „niespokojnym chłopcom”.  To 
opowieść o świecie dziecięcej wyobraźni, o trudzie ulepszania świata, o marzeniach oraz o tym, co się 
dzieje, kiedy marzenia się spełniają. To także książka o dorastaniu. Książka dla dzieci, które mają 
ochotę na odrobinę magii, i dla dorosłych, którzy tęsknią za czasami, kiedy byli mali i potrafili 
czarować. Książka ta miała być odpowiedzią na powszechne u dzieci marzenie, żeby wyzwolić się 
choć na krótko spod stałej presji dorosłych i, uzyskawszy władzę, po swojemu przekształcić świat. 
 

17. Korczak Janusz; Kiedy znów będę mały; Wydawnictwo J. Mortkowicza, Towarzystwo 
wydawnicze w Warszawie; Warszawa – MCMXXX – Kraków.  
Książka zaczyna się jak bajka, przychodzi krasnoludek z latarką i na życzenie cofa narratora do lat 
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szkolnych. Na nowo przeżywa radości i smutki świata ludzi małych i dopiero teraz przypomina sobie, 
że nie jest to świat pozbawiony zmartwień i kłopotów, że dzieci również cierpią i to najczęściej z winy 
dorosłych. Pokazuje, że życie osoby dorosłej, ani dziecka nie jest bajką dlatego autor najpierw pragnie 
powrotu do dzieciństwa, a potem prosi krasnoludka, aby przeniósł go z powrotem do świata dorosłych. 
 

18. Korczak Janusz; Król Maciuś Pierwszy. Król Maciuś na wyspie bezludnej, Tom 8; Oficyna 
Wydawnicza Latona; Warszawa 1992.  
Kolejna część słynnej korczakowskiej dylogii. Dalsze losy małego władcy-reformatora, który cudem 
uniknął śmierci i został zesłany na bezludną wyspę. Historia pełna zaskakujących przygód, które nie 
zawsze kończą się pomyślnie. Jej bohater, w przeciwieństwie do króla Maciusia z części pierwszej, 
przede wszystkim rozmyśla nad sobą i swoim miejscem w świecie. 
 

19. Korczak Janusz; Listy i rozmyślania palestyńskie; Agencja Edytorska EZOP; Warszawa 1999.  
W książce prezentowane są teksty nigdzie dotąd nie publikowane, we fragmentach jednak cytowane 
niejednokrotnie. Prezentowane teksty są przyczynkiem do rozjaśniania problematyki dwoistości 
narodowej i kulturalnej J. Korczaka. Książka zawiera publikowane po raz pierwszy w Polsce listy 
Korczaka do przyjaciół w Palestynie. Wraz z tekstami towarzyszącymi naświetlają one ważny, a 
nieznany dotąd szerzej fragment biografii Korczaka. Czym była dla niego Palestyna, czym bycie 
Polakiem i czym bycie Żydem, czym bycie człowiekiem pragnącym odrodzenia świata?  W drugiej 
części przedstawione są niektóre teksty Korczaka, powstałe równolegle z listami, dotyczące 
Palestyny, aby lepiej podkreślić tło tej korespondencji. 
 

20. Korczak Janusz; Ludzie są dobrzy. Dauzenroth Erich; Die menschen sind gut. Premium dla 
czytelników „Małego Przeglądu”; „Keren Kajemet Leisrael” i wyd. „Judaica” ; Warszawa 1938, 
Giessen 1990.  
Opowiadanie o dziewczynce, która po śmierci ojca, wraz z matką wyjeżdża do Palestyny. 
 

21. Korczak Janusz; Pamiętnik; Wydawnictwo Siedmioróg; Wrocław 1998.  
To wstrząsający obraz życia w getcie. J. Korczak podczas wojny z oddaniem zabiegał o dobro swoich 
podopiecznych, a jeszcze starał się ratować kolejny dom dziecka, w którym panowały wyjątkowo 
ciężkie warunki. „Pamiętnik” przedstawia nie tylko bieżące wydarzenia z życia Domu Sierot i 
warszawskiego getta, J. Korczak dokonuje w nim także przeglądu swojego życia, wraca do czasów 
dzieciństwa i młodości. Najbardziej wstrząsające są ostatnie refleksje Korczaka, który wie już, że 
wysiedlenie z getta jest nieuchronne. Pamiętnik to lektura pełna emocji, strachu, wspomnień. Ukazuje 
wychowawcę i pisarza jako człowieka potrafiącego oceniać siebie i innych, który dzielnie zmaga się z 
okrucieństwem losu, ale też ukrywa przed światem własne słabości. Janusz Korczak rozpoczął 
pisanie „Pamiętnika” w maju 1942 roku. Ostatnia notatka pochodzi z 4 sierpnia.  

 
22. Korczak Janusz; Prawidła życia. Publicystyka dla dzieci; Tom 11, cz.1; Instytut Badań 

Literackich PAN; Warszawa 2003.  
Jest to część pierwsza tomu 11. edycji Dzieł Janusza Korczaka, wydanego we współpracy z 
Międzynarodowym Stowarzyszeniem im. Janusza Korczaka. Książka pedagogiczna dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Eseje i przemyślenia na temat współczenego świata młodzieży. Porusza wiele 
ważnych problemów dotyczących życia dziecka w domu, w szkole, grupie rówieśniczej. Refleksje na 
temat dojrzewania, zdolności, różnic między płciami, różnic społecznych.. Publicystyka dla dzieci 
1913-1939. 
 

23. Korczak Janusz; Prawidła życia. Publicystyka dla dzieci; Tom 11, cz.2; Instytut Badań 
Literackich PAN; Warszawa 2007. 
Jest to druga część 11. tomu edycji Dzieł Janusza Korczaka. W tej części zostały zebrane  teksty 
Janusza Korczaka publikowane w piśmie dziecięcym  „Mały przegląd” w latach 1926 – 1927, 
poprzedzone jego autorskim konspektem, opublikowanym w „Naszym Przeglądzie”, oraz dwa teksty 
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dodane z „Naszej Jutrzenki” z roku 1922. 
 

24. Korczak Janusz; Prawidła życia. Publicystyka dla dzieci; Tom 11, cz.3; Instytut Badań 
Literackich PAN; Warszawa 2007.  
Jest to trzecia część 11. tomu edycji Dzieł Janusza Korczaka. W tej części zostały zebrane teksty 
Janusza Korczaka publikowane w piśmie dziecięcym  „Mały przegląd” w latach 1927 – 1938: 
artykuły,noty, wstępy, komentarze (dopełniające teksty autorstwa dzieci|), anonse, odpowiedzi 
redakcyjne. 
 

25. Korczak Janusz; Senat szaleńców. Proza poetycka. Utwory radiowe; Tom 10; Oficyna 
Wydawnicza Latona; Warszawa 1994.  
Dramat polski, felieton polski, miniatura literacka polska. Felietony radiowe z lat 1938–1939. 
 

26. Korczak Janusz; Sława; Wydawnictwo J. Mortkowicza; Warszawa-Kraków 1945.  
To krótka opowiastka dla dzieci o polskich dzieciach warszawskiego proletariatu, które marzą o sławie. 
„...Troje dzieci z warszawskiego podwórka, dzieci tragicznie zaplątanych w smutne, trudne i 
nieprzychylne życie dorosłych, postanawia dążyć do sławy...”. 
 

27. Korczak Janusz; Stary Doktór; Pedagogika żartobliwa. Moje wakacje. Gadaninki radiowe 
starego doktora; Towarzystwo wydawnicze w Warszawie Wydawnictwo J. Mortkowicza; 1939.  
Zbiór „gadaninek radiowych starego doktora”. Ostatni utwór Korczaka. 
 

28. Lewin Aleksander [red.]; Janusz Korczak w getcie : nowe źródła; Instytut Badań Edukacyjnych, 
Pracownia Korczakowska; Oficyna Wydawnicza Latona; Warszawa 1992 .  
Ostatnie trzy lata życia Janusza Korczaka, przypadające na okres II wojny światowej, okupacji i getta.  
 

29. Medvedev-Nathoo Olga; „Oby im życie łatwiejsze było. O Januszu Korczaku i jego 
wychowanku”; Wydawnictwo Naukowe UAM; Poznań 2012.  
O Januszu Korczaku i jego wychowanku. Autorka poświęciła ostatnich kilka lat tematowi „Śladami 
Korczaka w Kanadzie”. Odnalazła wiele osób, które przed wojną były związane z Korczakiem, m.in. 
jego wychowanków, korespondentów „Małego Przeglądu”, potomków darczyńców, którzy udzielali 
finansowego wsparcia Domowi Sierot. Jednym z odszukanych przez nią wychowanków Korczaka jest 
Leon Gluzman, mieszkający w Domu Sierot przez 10 lat, osiadły następnie w Kanadzie w 1930 roku i 
to on jest bohaterem tej książki. Jego historia dla nas, współczesnych, jest pomostem między 
rzeczywistością okresu międzywojennego, w której żył Korczak, a dniem dzisiejszym. Książka nie 
tylko wprowadza nas w świat Korczaka i jego Domu Sierot, również łączy te dwa światy. Pozwala nam 
odczuwać żywe więzi między historią a teraźniejszością i podkreśla, że uniwersalne wartości filozofii i 
założeń pedagogicznych Korczaka pozostają równie aktualne i dziś. Opowieść ilustrowana jest 
cennymi archiwaliami. Po raz pierwszy publikowana jest w całości kompletna, największa z 
zachowanych, osobista kolekcja pocztówek i zdjęć pamiątkowych otrzymanych przez Leona 
Gluzmana w Domu Sierot.  
 

30. Kicińska Magdalena, Panie Stefa, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2015  
Próba biografii Stefanii Wilczyńskiej – najbliższej współpracownicy Janusza Korczaka. 
  

31. Merżan Ida; Aby nie uległo zapomnieniu: Rzecz o Domu Sierot Krochmalna 92; Nasza 
Księgarnia; Warszawa 1987.  
Codzienne życie Domu Sierot prowadzonego przez Janusza Korczaka. Autorka będąc jedną z 
niewielu żyjących osób, które pracowały na Krochmalnej 92, przez 20 lat zbierała materiały potrzebne 
do napisania książki. Ukazuje atmosferę panującą w Domu, sposób wychowywania dzieci i wpływ 
Korczaka na podopiecznych. 
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32. Merżan Ida; Dzieci - miłość moja, duma moja, troska moja; Agencja Edytorska EZOP; 
Warszawa 2002.  
Ida Merżan była w ruchu korczakowskim osobą bardzo znaczącą:jako świadek życia Korczaka, 
pedagog-praktyk działający z inspiracji Korczakowskiej, popularyzator sylwetki Starego Doktora. 
Wybór tekstów jej autorstwa - poprzedzony szkicem biograficznym - prezentujący te trzy ważne wątki 
aktywności, dokonany został z zamiarem ukazania jej zawodowej drogi życiowej, której początki 
kształtowały się "w kręgu Korczaka”. 

 
33. Mortkowicz – Olczakowa Hanna; Janusz Korczak; Wydawnictwo Czytelnik; Warszawa 1957.  

Jedno z najważniejszych źródeł wiedzy o  życiu Janusza Korczaka, opowieść biografiiczna. 
Wspomnienia i uwagi o jego życiu i śmierci. 
 

34. Newerly Igor; Żywe wiązanie; Wydawnictwo Czytelnik; Warszawa 1966. 
Centralną postacią książki Igora Newerlego jest Janusz Korczak, ale nie jest to powieść biograficzna, 
lecz pełna dygresji refleksyjna opowieść o wielkim pedagogu i ludziach z nim związanych, 
rozważająca, między innymi, moralne i społeczne zasady jego pedagogiki w szerokim kontekście 
problemów i doświadczeń człowieka XX wieku. 
 

35. Olczak-Ronikier Joanna; Korczak. Próba biografii; Wydawnictwo W.A.B.; Warszawa 2012.  
36. W oparciu o plan autobiografii Korczaka pozostawiony w Pamiętniku autorka odtwarza historię życia 

Doktora, wplatając ją w opowieść o losach i wyborach polskich Żydów. Poznajemy bohatera jako 
chłopca szukającego swojej drogi, młodego lekarza o społecznych zainteresowaniach, pedagoga 
głoszącego nowatorskie teorie, pisarza, wieloletniego kierownika Domu Sierot dla dzieci żydowskich, 
współpracownika Naszego Domu - internatu dla dzieci polskich. Dowiadujemy się, że w młodości 
pisywał egzaltowane poematy, odrzucane przez wszystkie redakcje. Że założył pierwsze na świecie 
pismo dla dzieci, redagowane przez dzieci. Że choć zdeklarowany pacyfista, brał udział w wojnie 
rosyjsko-japońskiej i w I wojnie światowej. Że choć wydawał się racjonalistą i sceptykiem, był 
człowiekiem głęboko religijnym, a równocześnie interesował się teozofią i należał do loży masońskiej. 
Nie popierał żadnej partii politycznej. Nie opowiadał się po stronie żadnej ideologii.  
 

37. Olga Szelc [red.]; „Mały Przegląd”. Marysia i Jojne; Oficyna Wydawnicza Atut; Wrocław 2007.  
Jedyna jak dotąd publikacja opowiadania Marii z Brwinowa (właściwie Marii Cabańskiej-dziewczynki z 
polskiej rodziny) o "Małym Przeglądzie" skierowana do dzieci o polsko-żydowskich sprawach. Dostała 
za to nagrodę od Starego Doktora.  
 

38. Piotrowski Jan; Ojciec cudzych dzieci...; Wydawnictwo „Poligrafika”; Łódź 1946. Wspomnienie 
o "starym doktorze" Januszu Korczaku. Biografia/autobiografia/pamiętnik. 
 

39. Pracownia Korczakowska. Materiały informacyjne; Instytut Badań Pedagogicznych; Warszawa 
1978.  
To zbiór informacji dotyczących Pracowni Korczakowskiej, jej działalności, która miała na celu głębsze 
poznanie i popularyzowanie dorobku Janusza Korczaka. 
 

40. Rudniańska Hanna; Korczak, Tokarzewski i my; Wydawca: Rabid; Kraków 2005. 
Jest to książka o przyjaźni dziewczynki, a potem już dorastającej dziewczyny - z doktorem Januszem 
Korczakiem. Książka o tyle niezwykła, że mówi o mało dotychczas znanych poglądach i kartach z 
życia Janusza Korczaka. Nie tylko o Jego przynależności do wolnomularstwa i bliskiej znajomości z 
polskimi teozofami, lecz przede wszystkim o Jego bardzo silnej, bardzo wyraźnej potrzebie 
duchowości. Hanna Rudniańska opowiada o Korczaku w sposób żywy i bezpośredni. Czyni to 
zarówno w swojej opowieści, jak i w rozmowie z Krystyną Shmeruk, której książka ta zawdzięcza 
powstanie. Wydanie dwujęzyczne, polsko-angielskie. 
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41. Smolińska-Theiss Barbara; Korczakowskie narracje pedagogiczne; Oficyna Wydawnicza 
„Impuls”; Kraków 2014.  
Książka ta jest próbą współczesnego odczytania spuścizny pedagogicznej Janusza Korczaka, 
przepuszczonej przez pryzmat dzisiejszych wyzwań i wątpliwości, towarzyszących tak badaczom, jak i 
praktykom. Czytelnik nie znajdzie tu prostych rad, zasad czy powierzchownych uogólnień, od których 
Korczak zawsze stronił. Jest to książka pokazująca pewien model pedagogiki praktycznej, ale 
jednocześnie refleksyjnej, opartej na miłości do dziecka, mądrości wychowawczej i ciągłym namyśle 
nad rozwijającym się dzieckiem i dorosłym, który uczy się dziecka, razem z dzieckiem i od dziecka. 
Pokazują idee pedagogiczne wielkiego myśliciela, przedstawiają unikalny system wychowawczy, 
dokumentują sukcesy i porażki Korczaka w pracy z dziećmi.  
 

42. W korczakowskim kregu. Biuletyn Polskiego Komitetu Korczakowskiego nr 20; Szczęp Drużyn 
Harcerskich im. J. Korczaka; Zielona Góra.  
Artykuły, opracowania, relacje z wydarzeń powstawania Domu Sierot oraz etapy jego rozwoju. 
Biuletyn powstał dzięki zachowanym „Pamiętnikom” i „Sprawozdaniom” Towarzystwa „Pomoc dla 
sierot”.  
 

43. Wernik Anna (opracowanie i zebranie materiałów); O „Małym Przeglądzie” po latach; 
Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka; Warszawa 1989.  
Broszura zawiera materiały ze spotkania byłych korespondentów i czytelników gazety „Mały 
Przegląd”. Materiał został podzielony na trzy części. Pierwsza część obejmuje wspomnienia. Część 
druga to studyjne opracowanie wybranych zagadnień, analiza „Małego Przeglądu”. W części 
końcowej, w aneksie, zamieszczono materiał źródłowy, to kalendarz „Małego Przeglądu”, pokazujący 
pierwsze dziesięć lat rozwoju pisma w ocenie redakcji. 
 

 
 
grudzień 2016 roku  


