
• Urodzony 22 lipca 1878 lub 1879 r. w Warszawie

• Zmarł prawdopodobnie 6 sierpnia 1942 w Treblince

WYKONALI UCZNIOWIE KL.IV „a”



Dzieciństwo spędził w Warszawie i tam chodził
do szkół. Jego rodzina kilkakrotnie zmieniała 
miejsce zamieszkania.
Mały Henryk głęboko przejmował się stosowaną
w szkole karą chłosty, więc  rodzice musieli 
zabrać go ze szkoły. Przebywając w domu 
i przygotowując się do pierwszej klasy gimnazjum
marzył o lepszym świecie, w którym nie będzie 
okrucieństwa i niesprawiedliwości. Marzenia
te znalazły odbicie w „Królu Maciusiu 
Pierwszym” .
Henryk  uczył się raczej średnio, natomiast 
interesował się literaturą, której poświęcał cały 
czas wolny. Ulubionym miejscem Korczaka z okresu 
dzieciństwa i młodości był Ogród Saski, w którym spotykał się 
z rówieśnikami i starszymi kolegami. 



W 1898 roku Janusz Korczak rozpoczął studia na 

Wydziale Lekarskim Uniwersytetu  Cesarskiego 

w Warszawie. 

17 marca 1905 otrzymał dyplom lekarza. 

Podjął wówczas pracę jako lekarz pediatra 

w warszawskim szpitalu. Ofiarnie wypełniał swe 

obowiązki. Od ubogich pacjentów nie pobierał 

wynagrodzenia.

Był dobrym lekarzem, wyjątkowym,

leczył nie tylko ciała, często miewał 

lekarstwo „na duszę” dla swoich pacjentów”

(Tak bardzo Go nie ma. Almanach Poetycki )



Janusz Korczak był nie tylko lekarzem. Bardzo
kochał dzieci, toteż spełniał się wyśmienicie 
również jako pedagog. 
W 1911 roku  postanowił, że nigdy nie założy 
rodziny, ponieważ  wszystkie dzieci, które 
leczył lub wychowywał, uważał za własne. 
Już w czasie studiów pełnił funkcję 
wychowawcy na koloniach.

„Dziecko jest autonomiczną
osobą, która posiada godność,

zainteresowania, potrzeby i prawa”
J. Korczak



Z wnikliwej obserwacji doli i niedoli dziecięcej, z rozmów z małymi 

gazeciarzami, z obserwacji nocnej żebraniny, pracy w szpitaliku, powstają 

książki i artykuły”

(M. Jaworski: Janusz Korczak)



Był związany  z Polskim Radiem.

Pod pseudonimem  Stary Doktor wygłaszał 

pogadanki dla dzieci.



„Dom Sierot”- dla dzieci żydowskich w latach 1912-1942 

„Nasz Dom”- zakład opiekuńczy dla dzieci polskich

„

.

„Daj dzieciom dobrą dolę, 
wysiłkom ich pomoc, 
ich trudom błogosławieństwo. 

Nie najłatwiejszą prowadź ich drogą, 
ale NAJPIĘKNIEJSZĄ” 

(J. Korczak: Modlitwa wychowawcy)
„Dom Sierot”, Warszawa 1935 r.



W 1940 roku Korczaka aresztowano

za nienoszenie  nakazanej Żydom 

opaski z gwiazdą Dawida. 

W getcie cały  czas walczył o środki finansowe

i dary na utrzymanie dzieci. Organizował tajne 

nauczanie , życie kulturalno-oświatowe 

poprzez inscenizacje bajek i innych tekstów.



Wszystkie dzieci ustawiono czwórkami. Na czele 

szedł Korczak trzymając dwoje dzieci za rączki, 

prowadził pochód. Wszyscy zostali wywiezieni 

w wagonach krytych, zatłoczonych , z okienkami 

zakratowanymi drutem kolczastym do obozu 

zagłady w Treblince.

Tam Janusz Korczak poniósł śmierć.



❖ Są błędy, które popełniać będziesz zawsze, 

bo jesteś człowiekiem, a nie maszyną.

❖ Powiedz dziecku, że jest dobre, 

że umie, że potrafi.

❖ Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się

cały świat.

❖ Nikomu nie życzę źle. Nie umiem. 

Nie wiem jak to się  robi.



❖ WSZYSCY  JESTEŚMY  SOBIE  POTRZEBNI.
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• Wspomnienie o Januszu Korczaku- wybór i oprac. 
Ludwika Barszczewska, Bolesław Milewicz, Warszawa:
Nasza Księgarnia1981r.

• www.przystanekkorczak.pl

• http://pl.wikipedia.org/wiki/JanuszKorczak

• Cytaty z dzieł Janusza Korczaka

• Tak bardzo go nie ma. Allmanach poetycki/wybór
red. Wstęp. posł. Urszula Giersza, Lublin:Liber
Duo,2008

• Marek Jaworski, Janusz Korczak,wyd.2,
Wydawnictwo : Interpress 1977


