
ROLA KARSKIEGO, ROOSEVELTA I 
KORCZAKA PODCZAS II WOJNY 

ŚWIATOWEJ 



JAN KARSKI 



JAN KARSKI 

 Prawdziwe imię i nazwisko: Jan Kozielski 

 Lata życia: 24.06.1914-13.07.2000 

 Studiował : prawo i administrację 

 We wrześniu 1939 – trafił do sowieckiej 
niewoli, potem uciekł z transportu 

 Był Kurierem Polskiego Państwa Podziemnego- 
przewoził  tajne instrukcje i rozkazy 

 Został aresztowany przez Gestapo 

 



Ciąg dalszy 

 Podczas przygotowania do ostatniego zadania, 
Karski był dwukrotnie wprowadzony do 
warszawskiego getta celem obserwacji sytuacji 
Żydów 

 Spotkał się z prezydentem z USA: Franklinem 
Rooseveltem 

 Po wojnie pozostał w USA  



Ciąg dalszy 

 Napisał książkę o swoich doświadczeniach 

 W 1995roku otrzymał od Lecha Wałęsy Order 
Orła Białego 

 W 2012 roku został odznaczony Prezydenckim 
Medalem Wolności przez prezydenta USA 
Baracka Obamę 



JANUSZ KORCZAK 



JANUSZ KORCZAK 

 Lata życia: 22.07.1878 lub 1879 – 08.1942 

 Był pedagogiem ,pediatrą, pisarzem 

 Walczył o prawa dziecka 

 Uczył się w rosyjskiej szkole, w której 
panowała surowa dyscyplina 

 Był współzałożycielem Domu Sierot dla dzieci 
żydowskich w Warszawie 



Ciąg dalszy 

 Wybudował „Nasz Dom”- sierociniec (dom 
dziecka) dla polskich dzieci 

 Napisał wiele książek dla dzieci: „Król Maciuś 
I”, „Bankructwo Małego Dżeka”, „Kajtuś 
Czarodziej” i książki pedagogiczne: „Jak kochać 
dziecko”, „Prawo dziecka do szacunku” 

 Zginął wraz z podopiecznymi w obozie zagłady 
w Treblince w 1942, chociaż miał możliwość 
ucieczki 



FRANKLIN ROOSEVELT 



FRANKLIN ROOSEVELT 

 Lata życia: 30.01.1882- 12.04.1945 

 Był amerykańskim politykiem 

 Był czterokrotnym prezydentem USA 

 Jako młody chłopak nie uczęszczał do szkoły, 
przychodzili do niego nauczyciele; dopiero 
potem poszedł na studia 

 Wiele podróżował po Europie 

 



Ciąg dalszy 

 W 1921 roku ciężko zachorował na chorobę 
Polio, niestety częściowo stracił władzę w 
nogach; od tej pory wraz z żoną założyli 
organizację, która zaangażowała się w badania 
nad rozwojem choroby Polio 

 Roosevelet nawiązał stosunki dyplomatyczne 
ze Związkiem Sowieckim, co wiele osób mu 
wypominało 



Ciąg dalszy 

 Jego polityka militarna podczas II w.św.  
Polegała na angażowaniu się wojsk 
amerykańskich w wojnę na Pacyfiku, w 
Europie i w Afryce 

 Był współorganizatorem Organizacji Narodów 
Zjednoczonych 



ĆWICZENIE DLA CIEBIE 

1. Proszę dopasuj nazwisko: Korczak, Roosevelt, Karski   do 
poniższych informacji: 

• Jego prawdziwe nazwisko to Kozielski- ……………………………….. 

• Walczył o prawa dzieci…………………………………….. 

• Był aż 4 razy prezydentem USA ………………………………………….. 

• Zachorował na chorobę Polio……………………………………………… 

• Był kurierem Polskiego Państwa Podziemnego……………………. 

• Był pedagogiem………………………………………… 

• Był amerykańskim politykiem……………………………………. 

• Zginął w obozie wraz z dziećmi…………………………………… 



ĆWICZENIE DLA CIEBIE 

2. Proszę uzupełnij w tekście brakujące informacje: 

 Jan Karski żył ………… lat. Przewoził tajne………………. . Dwa razy 
znalazł się w gettcie po to, aby zobaczyć , jak wygląda 
sytuacja………………………… Spotkał się z prezydentem ……………. 
Franklinem Rooseveltem.  W 1995 Lech……………….odznaczył 
go Orderem ……………. Białego. 

 Janusz Korczak był ……………… i pedagogiem. Uczył się w 
rosyjskiej……………….. Wybudował „Nasz Dom” dla 
polskich………………..  Napisał wiele książek dla dzieci, w tym 
„Król……………………”  



ĆWICZENIE DLA CIEBIE 

 Franklin Roosevelt był amerykańskim…………………………..  Jako 
młody chłopak nie ………………….w szkole, dopiero potem 
poszedł na studia. W 1921 ………………………. Na chorobę Polio. 
Roosevelt kontaktował się ze Związkiem ………………………… .  

 

 

Życzę Ci powodzenia! 



 Dziękuję Ci bardzo 

 

za uwagę 

 

 

 

Opracowała: Aneta Trojanowska 


