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Hersz Goldszmit… 
  
 

 
Janusz Korczak - Człowiek, którego rok obchodziliśmy w Polsce w 

2012r., naprawdę nazywał się Henryk Goldszmit,  
a w zasadzie Hersz Goldszmit, bo takie imię syn  

Cecylii z d. Gębickiej i Józefa  Goldszmita otrzymał  
w urzędzie.  

Było to zgodne z żydowską tradycją, nakazującą żeby chłopiec 
otrzymał imię po dziadku. W następnych latach przyjęło się, że 
Hersz było imieniem odświętnym, a na co dzień używano imienia 
Henryk. Z perspektywy czasu wydaje się, że wybór imienia miał 

głębsze symboliczne znaczenie:  
 

Korczak poszedł w ślady dziadka, który w Hrubieszowie działał jako 
lekarz, założył tam też Szpital Starozakonnych.  



Data urodzenia: 1878 czy 1879? 
 

 "Jutro kończę 63 albo 64 lata". –  
napisał Korczak w swoim "Pamiętniku".  

 
21 lipca 1942 roku,  

a więc dokładnie na dwa tygodnie przed śmiercią.  
Dlaczego Korczak nie wiedział, w którym roku się 

urodził?  
 

Wydaje się, że ma to związek z zaniedbaniem 
formalności, którego dopuścił się jego ojciec, 

zapracowany warszawski adwokat. 



  

  



  

Studencką młodość Korczaka w pewien sposób kończy udział  

w wojnie japońsko-rosyjskiej w 1905 roku.  

Korczak zostaje zmobilizowany w ramach jednej  

z ostatnich branek, w czerwcu 1905 roku, kiedy wojna jest już 
praktycznie przegrana.  

 

Po długiej podróży trafia do Harbina w Mandżurii, przy granicy 
chińskiej. Pracuje tam jako lekarz wojskowy  

w wagonach transportowych przerobionych na lazarety.  

 

 

Ale nawet na wojnie Korczak nigdy nie przestaje być sobą: 
zawsze wyczulony na sytuację dziecka wspominał potem, jak 

w chińskiej wiosce odkupił od sadystycznego chińskiego 
nauczyciela linię do bicia - w Domu Sierot służyła potem 

dzieciom do gry w palanta. 



  

  



  

 
Janusz Korczak – twórca oryginalnej 

koncepcji pedagogicznej 
 
 

Jego przemyślenia dotyczące wychowania,  
wyważone i dalekie od poradnikowego stylu  

(będące raczej zbiorem pytań kierowanych do rodziców  
i opiekunów, a nie wskazówek czy nakazów),  

były na tyle odkrywcze,  
że zdecydowanie wyprzedziły swoją epokę.  

Dobry Doktor jest twórcą oryginalnego systemu pracy z 
dziećmi, opartego na partnerstwie, samorządnych 

procedurach i instytucjach oraz pobudzaniu 
samowychowania. 

 



„Dziecko chce być dobre. 
Jeśli nie umie- naucz. 

Jeśli nie wie- wytłumacz. 
Jeśli nie może- pomóż”. 

 
-Janusz Korczak 

 

 
 

   



  

  



  

„Jeśli umiecie diagnozować radość  
dziecka i jej natężenie,  

musicie dostrzec, że najwyższą jest radość 
pokonanej trudności,  

osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. 
Radość tryumfu i szczęście samodzielności, 

opanowania, władania”. 
-Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie. 

 



  

„Bądź sobą – szukaj własnej drogi.  
Poznaj siebie,  

zanim zechcesz dzieci poznać.  
Zdaj sobie sprawę z tego,  

do czego sam jesteś zdolny,  
zanim dzieciom poczniesz  

wykreślać zakres ich praw i obowiązków”. 
-Jak kochać dziecko. Internat. 

 



  



  



  

 
 

Janusz Korczak – twórcą 
Małego Przeglądu – pierwszej 
gazety dziecięcej i aktywnym 
felietonistą radiowym m.in.  
w programie pt. „Gadaninki” 

 



Pismo inne niż wszystkie- MAŁY PRZEGLĄD  

 

 



 Mały Przegląd 

 
W październiku 1926 roku ukazuje się pierwszy 

numer "Małego Przeglądu" – cotygodniowego 
dodatku do ukazującej się w Warszawie gazety 

"Nasz Przegląd".  
"Mały Przegląd" z perspektywy czasu wydaje się 

prasowym fenomenem na światową skalę– 
była to gazetka redagowana i pisana przez 

dzieci, zachowująca wygląd prawdziwej gazety, 
pozbawiona paternalistycznego, 

moralizatorskiego skrzywienia typowego dla 
publikacji kierowanych do dzieci.  



Źródło: http://www.polskieradio.pl/8/1594/Artykul/515653,Stary-Doktor-Janusz-Korczak 

 

 Janusz Korczak trafił do radia w 1930 roku. Jego 
pierwsza audycja to "Święto dziecka", a w 1931 roku 
nadał dialog radiowy "W sierocińcu". (…) 

 Regularna współpraca Korczaka z radiem zaczęła się w 
grudniu 1934 roku. Wtedy właśnie pojawił się Stary 
Doktor - osobowość radiowa z prawdziwego 
zdarzenia. Był to ktoś, kto stwarza klimat zaufania, 
ciepła w stosunku do dziecka. 

 W latach 1936-38 następuje tajemnicza przerwa we 
współpracy Korczaka z Radiem, do dziś nie wyjaśnione 
są do końca przyczyny rozstania, a powrót jest niemal 
równie tajemniczy. Najważniejsze jednak, że ów 
powrót nastąpił. Nowa audycja pisarza to "Gadaninki" 
- nazwana tak za sformułowaniem, które padło w liście 
od jednej z małych słuchaczek. 

.  



  

 
 

Pan Doktor - charyzmatyczny 
opiekun sierot  

 



  

Dom Sierot 



  



  



  

  



  

 W pierwszych dniach II wojny światowej  
wraz z wychowawcami  

i współpracownikami dyżurował  
dzień i noc w Domu Sierot.  

 
We wrześniu 1939 r. po raz ostatni przemówił  

w Polskim Radiu,  
nawołując do spokoju.  

 
Od samego początku okupacji nieustannie zabiegał 

także o wsparcie dla swojej instytucji. 



  

 
Latem 1940 r. udało mu się jeszcze  

wyjechać z dziećmi na kolonie letnie do "Różyczki",  
filii Domu Sierot mieszczącej się  

w Wawrze.  
 

Jesienią 1940 r. Dom Sierot - jako instytucja 
żydowska - nakazem okupanta został przesiedlony 

do getta na ulicę Chłodną 33,  
do budynku Gimnazjum Kupieckiego  

im. Marii i Józefa Roeslerów, zaś Korczak trafił na 
pewien czas do aresztu za nienoszenie nakazanej 

Żydom opaski z gwiazdą Dawida. 



  

 
 
 

Korczak podjął się także oficjalnie opieki nad 
znajdującą się w tragicznej sytuacji 

placówką dla sierot - Głównym Domem 
Schronienia - przy ul. Dzielnej 39, zaś od 
maja tego roku zaczął pisać "Pamiętnik", 
który ukazywał tragiczny obraz okupacji 

hitlerowskiej. 



  

 
 

Korczak odrzucał świadomie propozycje osobistego ratunku:             
nie przyjął pomocy w opuszczeniu getta i ukryciu się, jaką 

oferowali mu przyjaciele, a w dniu deportacji,  
rankiem 5 sierpnia 1942 r., w czasie trwania tzw. "wielkiej 

akcji" (głównego etapu eksterminacji                              
ludności warszawskiego getta) –  

odmówił opuszczenia dzieci i pracowników Domu Sierot.  
 

Źródła dowodzą, że próbę wyprowadzenia go podjąć chcieli 
pracownicy gminy żydowskiej (nie Niemcy). Musiał liczyć się   
z tym, że nie przeżyje "wysiedlenia na wschód", przy czym 

najprawdopodobniej nie wiedział, że Treblinka to obóz 
zagłady.  



  

 Ostatni marsz Korczaka i dzieci na 
Umschlagplatz wszedł do legendy.  

 
Zaświadczony w wielu relacjach   

i wspomnieniach (nie zawsze spójnych  
i w szczegółach wiarygodnych), jednocześnie  

żył i żyje własnym życiem –  
w wersji zmitologizowanej.  

 
Istota legendy odzwierciedla jednak 
niepodważalną prawdę o Korczaku - 
niezawodnym autorytecie moralnym. 



  



  

Holocaust 
 

 
 

DLACZEGO? WHY? WARUM? Почему? 

 
 

Janusz Korczak zginął prawdopodobnie 7 sierpnia 1942r. w obozie 
zagłady w Treblince. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Shoah / שואה 
 
 
 
 
 
 
 



  
Materiał pomocniczy do wykorzystania w 

ramach zajęć z języka polskiego 
prowadzonych dla uczestników I 

Gadaninki Konińskiego Małego Przeglądu 


