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Janusz Korczak
Biograficzna wystawa elementarna przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji  Narodowej  IPN w
Warszawie, prezentuje postać Henryka Goldszmita – wybitnego pedagoga, wychowawcy, lekarza i
pisarza, powszechnie znanego w Polsce i na świecie jako Janusz Korczak. Ten literacki pseudonim,
zaczerpnięty z powieści Ignacego Kraszewskiego, stał się z czasem ważnym elementem tożsamości
Goldszmita.  W późniejszych latach życia posługiwał  się nim częściej  niż  prawdziwym imieniem i
nazwiskiem.

Życie i działalność Janusza Korczaka fascynuje i inspiruje kolejne pokolenia – nie tylko w Polsce, ale i
na świecie. Niezwykła postać pedagoga, całkowicie oddanego dzieciom – ich potrzebom, troskom,
marzeniom,  nieustannie  upominającego  się  o  szacunek  dla  dziecka–człowieka,  od  dziesięcioleci
niezmiennie  budzi  powszechny  szacunek  i  podziw.  „Ostatnia  droga”  Korczaka  oraz  jego
współpracowników i  podopiecznych na Umschlagplatz i  późniejsza śmierć w komorach gazowych
Treblinki,  stała  się  uniwersalnym symbolem bohaterstwa  i  poświęcenia.  Sięgając  zaś  głębiej  do
życiorysu Henryka Goldszmita  odkrywamy człowieka pełnego najróżniejszych talentów –  lekarza,
pisarza  powieści  dla  dzieci  i  dorosłych,  autora  pedagogicznych  prac  naukowych,  publicystę  i
wykładowcę. Odkrywamy jednak przede wszystkim człowieka głęboko dobrego, który całe swoje życie
poświęcił służbie drugiemu człowiekowi.

Zapraszamy do zapoznania się z wystawą, zachęcamy do jej pobrania i samodzielnego drukowania.
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Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (AIPN), Biblioteki Narodowej (POLONA), Centralnego Archiwum
Wojskowego – Wojskowego Biura Historycznego (CAW WBH), Polskiej Agencji Prasowej (PAP), Muzeum
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