
JANUSZ 
KORCZAK 



 

 Janusz Korczak urodził się 22. 07 1878  
lub 1879 roku w polskiej rodzinie żydowskiej 

jako Henryk Goldszmit– 
 był synem adwokata Józefa Goldszmita 

i Cecylii z domu Gębickiej.  
 

Od połowy lat 80. Korczak uczęszczał  
do szkoły początkowej przy ulicy Freta,  

a następnie w 1890 rozpoczął naukę  
w ośmioklasowym Gimnazjum Męskim. 

 

 

KRÓTKI ŻYCIORYS 



 

 

Duży wpływ na życie rodziny miała choroba 
ojca; w latach 90. kilkakrotnie był on 

kierowany do zakładu psychiatrycznego. 
Józef Goldszmit zmarł 26 kwietnia 1896. 

 
Po śmieci Józefa Goldszmita rodzina popadła 
w kłopoty finansowe. Korczak zaczął udzielać 

korepetycji, a matka Cecylia prowadziła 
stancję. 

 
 
 



Korczak w 1898 wziął udział  
w konkursie ogłoszonym  

przez Kurier Warszawski i Paderewskiego.  
 

W marcu 1899 roku konkurs rozstrzygnięto.  
 

Korczak, na konkurs wysłał dramat 
„Którędy?” i podpisał się:  

Janasz Korczak.  

DZIAŁALNOŚĆ LITERACKA 



 Ten pseudonim zaczerpnął z powieści  
Kraszewskiego „Historia o Janaszu 

Korczaku i o pięknej Miecznikównie”. 
Forma Janusz powstała wskutek błędu 

zecera 
 



  
 
 

 
• „Król Maciuś Pierwszy” 
•  „Król Maciuś na wyspie 

bezludnej” 
• „Bankructwo małego 

Dżeka” 
• „Kajtuś Czarodziej”.  

Dla dzieci 
 

Inne 

• „Sława”,  
• „Pedagogika 

Żartobliwa”, 
• „Jak Kochać 

dziecko” 
• „ Sam na sam z 

panem Bogiem” 
 

PRACE J.KORCZAKA 



 Janusz Korczak był niezwykłym 
człowiekiem. W razem ze Stefanią 

Wilczyńską założył i prowadził Dom Sierot 
– dla dzieci żydowskich w Warszawie. Był 

niesamowitym pedagogiem i wychowawcą.   
Korczak to też prekursor działań na rzecz 

praw dziecka. W 1926 roku zainicjował 
pierwsze pismo redagowane w większości 

przez dzieci - "Mały Przegląd". 

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA 



Zginął wraz z wychowankami – 
wywieziony w początkach 
sierpnia 1942 z getta w wagonie 
bydlęcym. Dobrowolnie 
towarzyszył im w drodze na 
śmierć w komorze gazowej 
obozu zagłady w Treblince. 
Zginął prawdopodobnie 7 
sierpnia 1942r. 

     ŚMIERĆ 



        UPAMIĘTNIENIE 

Janusz Korczak jest osobą godną 
do naśladowania. Nie  można 

się więc dziwić, że doczekał się 
godnego upamiętnienia.  W 
wielu miejscach stoją jego 
pomniki, Korczak jest też 

patronem wielu szkół. Wkrótce 
nasza placówka zostanie jedną z 

nich.  



•  Korczak w swoim Domu Sierot 
wprowadził samorządy 

wychowanków, które miały prawo 
stawiać przed dziecięcym sądem 

swoich wychowawców. 
 

• Rok 2012 był rokiem Janusza 
Korczaka  

       CIEKAWOSTKI 



Nie ma dzieci- są ludzie 



 

1. http://gimnazjum.jaworzyna.net/korczak/biografi
a.html 

2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Korczak 
3. https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Golds

zmit 
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