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Prezentacja elementarnej wystawy biograficznej
o Januszu Korczaku w 80. rocznicę jego śmierci –
Warszawa, 5 sierpnia – 15 września 2022



W dniu 5 lub 6 sierpnia 1942 r. w trakcie wielkiej akcji likwidacyjnej getta warszawskiego
(Grossaktion Warschau), będącej częścią akcji Reinhardt, Janusz Korczak wraz ze
współpracownikami i niemal 200 wychowankami Domu Sierot przy ul. Siennej 16 zostali
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zmuszeni przez niemieckich okupantów do przejścia w czterogodzinnym marszu na
Umschlagplatz. Stamtąd zostali wywiezieni do obozu zagłady w Treblince, gdzie zginęli w
komorach gazowych. Podczas Grossaktion Warschau Niemcy wywieźli i zamordowali co
najmniej 250 tys. Żydów z warszawskiego getta, w tym także wiele dzieci z żydowskich
sierocińców i internatów.

W związku z 80. rocznicą akcji Reinhard i śmierci Janusza Korczaka Oddziałowe
Biuro Edukacji Narodowej IPN w Warszawie przygotowało biograficzną wystawę
elementarną poświęconą tej postaci.

Można ją oglądać od 5 sierpnia do 15 września 2022 r. na ogrodzeniu XLV Liceum
Ogólnokształcącego im. R. Traugutta przy ul. Miłej 26 (od strony ul. Okopowej
naprzeciwko Cmentarza Żydowskiego)

 

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 ekspozycją, zachęcamy do jej pobrania i samodzielnego
drukowania.
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