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Korczak urodził się w Warszawie w spolonizowanej 
rodzinie żydowskiej, jako syn adwokata Józefa 
Goldszmita (1844-1896) i Cecylii z domu Gębickiej (1853/4–
1920). Rodzina Goldszmitów wywodziła się z Lubelskiego, 
zaś Gębickich z Poznańskiego; jeden z pradziadków był 
szklarzem, inny Maurycy Gębicki lekarzem - podobnie 
jak dziadek Hersz Goldszmit[1]. Groby ojca Janusza 
Korczaka i jego dziadków ze strony matki (jej grobu nie 
odnaleziono) znajdują się na cmentarzu żydowskim w 
Warszawie przy ulicy Okopowej. W pamiętniku dzielił 
swoje życie na siedmioletnie fazy.

Rodzina Goldszmitów mieszkała przy ulicach: 
Bielańska



działalność
społeczna

W grudniu 1899 został aresztowany za działalność 
w czytelniach Warszawskiego Towarzystwa 
Dobroczynności. Był w szesnastoosobowej grupie 
założycielskiej Ha-Szomer Ha-Cair, powstałej w 
1916 w Wiedniu żydowskiej organizacji skautowej.
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Dom Sierot i Nasz 
Dom

Razem ze Stefanią Wilczyńską założył i prowadził Dom Sierot – dla dzieci żydowskich w Warszawie 
(pomiędzy 7 października 1912 i 1942). Dom znajdował się przy ulicy Krochmalnej 92, został 
wybudowany przez Towarzystwo Pomocy dla sierot specjalnie na rzecz jednostki kierowanej przez 
Korczaka. Korczak mieszkał na Krochmalnej 92 do 1932 roku, kiedy przeniósł się do mieszkania siostry 
przy ul. Żurawiej 42. 2 października 1940 roku Dom Sierot został przeniesiony do getta na ulicę 
Chłodną 33. W 1940, w czasie przenoszenia Domu Sierot, jego opiekun – został aresztowany. Uwięziono 
go na Pawiaku i po kilku miesiącach zwolniono za kaucją. Kolejnym lokum dla Domu była ulica Sienna 
16/Śliska 9. Przed wojną współprowadził wraz z Maryną Falską sierociniec dla dzieci polskich Nasz Dom 
(1919–1936) mieszczący się na Bielanach przy ulicy Jana Kasprowicza 203, gdzie stosował nowatorskie 
metody pedagogiczne.


