


TRASA NR 1 TRASA NR 2 TRASA NR 3 TRASA NR 4
Dom Sierot 
Krochmalna

Nasz Dom 
(Bielany)

Mały Przegląd Umschlagplatz

Umschlagplatz Pomnik Boh.  Getta Bunkier 
Anielewicza

Kamień Korczaka

Mały Przegląd Kamień Korczaka Umschlagplatz Bunkier 
Anielewicza

Kamień Korczaka Bunkier 
Anielewicza

Kamień Korczaka Pomnik Boh.  Getta

Bunkier 
Anielewicza

Umschlagplatz Pomnik Boh.  Getta Nasz Dom 
(Bielany)

Pomnik Boh.  Getta Mały Przegląd Dom Sierot 
Krochmalna

Mały Przegląd

Nasz Dom 
(Bielany)

Dom Sierot 
Krochmalna

Nasz Dom 
(Bielany)

Dom Sierot 
Krochmalna

Pomnik Korczaka 
(ul. Świętokrzyska)

Pomnik Korczaka 
(ul. Świętokrzyska)

Pomnik Korczaka 
(ul. Świętokrzyska)

Pomnik Korczaka 
(ul. Świętokrzyska)

Wykaz punktów  kontrolnych w grze terenowej: 
„Szlakiem Korczaka po Warszawie”

1. W grze uczestniczą grupy ustalone przez komendanta Zlotu.
2. Grupy poruszają się po wyznaczonych trasach razem pod opieką wychowawców 
    i mianowanego komendanta.
3. Na każdym punkcie obowiązuje zameldowanie się u sędziego punktu, 
     u którego należy uzyskać potwierdzenie obecności na punkcie w karcie biegu.
4. W przypadku rezygnacji z kontynuowania gry z powodów losowych obowiązuje 
    bezwzględne telefoniczne powiadomienie sztabu zlotu o zaistniałej sytuacji.
5. Po Warszawie grupy mogą poruszać się pieszo oraz wszystkimi dostępnymi 
    środkami komunikacji miejskiej.
6. Sztab Zlotu oceniać będzie wykonanie zadań ujętych w karcie biegu, dyscyplinę      
    grupy oraz jej zachowanie.
7. W czasie gry obowiązuje noszenie identyfikatora.
8. Każda z grup porusza się po wylosowanej trasie.
9. Czas na wykonanie zadań i dotarcie do mety gry terenowej wynosi 4 godziny 
    zegarowe. Dopuszcza się 30-minutowe spóźnienie na punkcie końcowym.
10. Po wykonaniu zadań grupa zobowiązana jest telefonicznie powiadomić o tym  
      fakcie sztab zlotu.

Karta kontrolna biegu
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Regulamin gry terenowej

Grupa

Pomnik Janusza Korczaka na Cmentarzu Żydowskim w Warszawie 



Zadania:

I. Nasz Dom – Bielany

1. W oparciu o materiały z Izby Patrona podajcie nazwiska pierwszego i aktualnego 
dyrektora Naszego Domu.

2. Co miał przedstawiać kształt budynku „Naszego Domu” i kto o tym zadecydował? 
Jaką wersję podawał Janusz Korczak?

3. W Izbie Patrona znajduje się zagraniczny medal. Podajcie jego nazwę oraz krótko 
opiszcie jego historię i związek z Naszym Domem.

4. Kiedy i dlaczego Janusz Korczak zrezygnował z funkcji naczelnego wychowawcy?

II. Pomnik Bohaterów Getta

1. W pobliżu pomnika znajduje się ulica poświęcona jednej postaci upamiętnionej w 
pomniku. Podajcie jej nazwisko i funkcję.

2. Podajcie nazwisko autora pomnika.

3. Gdzie na świecie znajduje się replika tego pomnika?

4. Co to jest menora?



III. Bunkier Anielewicza

1. Podajcie datę śmierci Mordechaja Anielewicza.

2. Przeczytajcie głośno wiadomości z tablicy informacyjnej przy bunkrze i zanotujcie 
ostatnie zdanie.

3. Na czele jakiej organizacji stał człowiek, którego śmierci poświęcony jest ten bunkier?

IV. Kamień Janusza Korczaka

1. Dlaczego kamienie?

2. Spiszcie z kamieni nazwiska i pseudonimy 4 uczestników powstania w getcie

3. Ile kamieni umieszczono na Trakcie Pamięci?

5. Jaki obiekt powstanie wkrótce w pobliżu pomnika? Podajcie, jakie jest jego przeznaczenie?

6. Jaka książka przedstawia historię życia Marka Edelmana?



4. Przepiszcie tekst z kamienia poświęconego Januszowi Korczakowi.

V. Umschlagplatz.
1. Na prawej ścianie pomnika znajduje się cytat ze znanego dzieła. Przepiszcie ten 
tekst i podajcie źródło.

2. Co Waszym zdaniem symbolizuje szczelina, za którą jest żywe drzewo?

3. Obok pomnika znajdują się dwa duże budynki. Jaką pełniły funkcję w czasie okupacji.

4. Kiedy rozpoczęła się likwidacja getta i jaki symboliczny związek miała ta data z 
biografią Janusza Korczaka?

5. W okolicach pomnika odszukajcie osobę czytającą reprint „Małego Przeglądu”. 
Otrzymacie od niej ulotkę o historii tego pisma. Wynotujcie z niej akapit poświęcony 
sekretarzowi redakcji „Małego Przeglądu”



VI. Dom Sierot na Krochmalnej
1. Gdzie mieszkał Janusz Korczak i gdzie przyjmował słynne zakłady z wychowankami?

2. Komu poświęcony jest kamień pamiątkowy na podwórzu domu i w jakich okolicz-
nościach ta postać zginęła?

3. W którym roku Korczak z dziećmi przeniósł się na Krochmalną?

4. Na cokole pomnika znajdują się tabliczki pamiątkowe z nazwiskami. 
    Wynotujcie tekst z dowolnie wybranej tabliczki

5. Imię i nazwisko rzeźbiarza, autora popiersia Korczaka umieszczonego na tym pomniku.

VII. Pomnik Janusza Korczaka
1. Ile postaci znajduje się na pomniku?

2. Jakie elementy znajdują się w tylnej części pomnika? 

Pomnik Janusza Korczaka 
na Cmentarzu Żydowskim autorstwa 
Mieczysława Smorczewskiego
odsłonięto w 1982 roku 
w 40-lecie śmierci Starego Doktora. 




