
ДНІ ЯНУША КОРЧАКА   ПРОГРАМА ПОДІЙ

Його справжнє ім'я —
Генрик Ґольдшмідт, відомий 
також як Старий Лікар
або Пан лікар. Народився
1878 або 1879 року у Варшаві, 
загинув 1942 року у німецько-
му таборі смерті у Треблінці 
разом зі своїми вихованцями. 
Лікар за освітою, педагог 
волею випадку, письменник
за покликанням і психолог
із необхідності. Людина, яка 
стала легендою ще за життя, 
класик дитячої літератури, 
педагог-новатор, зачинатель 
діяльності на захист прав 
дитини і повної рівноправності 
дітей. Він стверджував, що 
дитина має право бути такою, 
як вона є, має право на повагу, 
на помилку, на висловлення 
своїх думок. Януш Корчак 
керував і опікувався у Варшаві 
двома притулками для дітей 
«Наш дім» і «Дім Сиріт»,
де створив своєрідну дитячу 
республіку з дитячим парла-
ментом, товариським судом, 
дитячою газетою…
Протягом Першої світової вій-
ни Януш Корчак перебував
в Україні, зокрема у Києві.
Сейм Республіки Польща
оголосив 2012 рік
«Роком Януша Корчака», 
який відбувається під гаслом 
«НЕМАЄ ДІТЕЙ—Є ЛЮДИ». 

ЛИСТОПАДА

вівторок

13
12:00 Відкриття книжкової виставки, присвяченої Янушу Корчаку

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського,

філія №1, вул. Володимирська, 57

18:00 Перегляд фільму Анджея Вайди «Корчак» (1990)

Будинок кіно, вул. Саксаганського, 6, синій зал. Вхід за запрошеннями, (044) 288 03 04 

1936 рік. Передачу популярного радіоведучого Старого Доктора (Януш Корчак) 

знімають з ефіру. Розчарований таким проявом антисемітизму, Корчак цілковито 

присвячує себе виховній діяльності. Опікується притулками для сиріт, викладає

у Медичній академії. Але починається війна...

Фільм демонструється польською мовою з українськими субтитрами

Показ фільму відбувається за люб’язної згоди компанії «Wavelength Pictures»

ЛИСТОПАДА
середа

14
19:00 Вистава «Все буде гаразд» (1994), режисер Сергій Єфремов

Кловський ліцей №77, вул. Шовковична, 25, актова залаВхід за запрошеннями, (044) 288 03 04 Лялькова моновистава заслуженого артиста України Шарля Фоєрберга — фантазія 
за щоденниками Януша Корчака. Перед глядачем постає Старий Доктор, який
не перестає нести зерно казки, виховуючи малечу у найскрутніші моменти життя.
І байдуже, що ляльки умовні, створені просто на очах у глядача… 

ЛИСТОПАДА

четвер

15
19:00 Лекція поетеси, перекладача, літературознавця Маріанни Кіяновської

«А було це так…: Факти і кілька фантазій із життя Януша Корчака»

у рамках циклу публічних лекцій Polit.UA

Київський будинок вчених, вул. Володимирська, 45а

ЛИСТОПАДАп’ятниця

16 14:00 Презентація книги Януша Корчака «Пригоди Короля Мацюся»

видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» (2011) за участі Івана Малковича (для дітей)

Центральна бібліотека імені Т. Г. Шевченка для дітей, проспект Перемоги, 25а

Малий Мацюсь ще не вмів ні читати, ні писати, коли після смерті батька йому довелося 

сісти на трон. Якби не Фелек, простий кмітливий хлопець, Мацюсь так ніколи

й не довідався б, що багато дітей його королівства живуть дуже бідно.

Але Король Мацюсь знає, як змінити ситуацію на краще. 

ЛИСТОПАДА
вівторок

20 13:00 Відкриття меморіальної дошки Янушу Корчаку, вул. Володимирська, 47
Меморіальна дошка авторства Івана Григор’єва буде розміщена на єдиному 
збереженому будинку, пов’язаному з перебуванням Януша Корчака у Києві.
Під час Першої світової війни у будинку розташовувалась польська гімназія
для дівчаток та дитячий садок, куди приходив працювати з дітьми Старий Доктор. 18:00 «Корчак в Україні»: презентація українських перекладів книжок Януша Корчака

і про Януша Корчака за участі видавців та перекладачів видавництв «Дух і літера»
і «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», книгарня «Є», вул. Лисенка, 3 
Я. Корчак, Двотомник вибраних творів, «Пригоди Короля Мацюся»
Й. Ольчак-Ронікер, «Януш Корчак: сторінками біографії»

ЛИСТОПАДА

субота

17
12:00 Розповіді про пригоди Короля Мацюся та про Старого Доктора

Читає Тарас Малкович (для дітей), книгарня «Є», вул. Лисенка, 3

11:00 –18:00 В гостях у Януша Корчака, Кловський ліцей №77, вул. Шовковична, 25

11:00 –13:00 Майстер-класи для дітей, перегляд мультфільмів про Старого Доктора

12:00 –15:00 Екскурсії музеєм Януша Корчака, огляд виставки плакатів

«Немає дітей — є люди» (кожні півгодини)

13:00 –15:00 Перегляд документальних стрічок про Януша Корчака

15:00 –16:30 Презентація ІІ тому творів Януша Корчака «Право на повагу»

(видавництво «Дух і літера», 2012), книги Йоанни Ольчак-Ронікер

«Януш Корчак: сторінками біографії» (видавництво «Дух і літера», 2012)

17:00 –18:00 Концерт Київського дитячого хору «Щедрик»

ТАКОЖ:
Виставка польських плакатів-переможців конкурсу «Немає дітей – є люди»,

проведеного Мареком Міхаляком, Уповноваженого із прав дитини РП

Спеціальний випуск шкільної газети Кловського ліцею «Меридіан 77»,

присвячений життю та творчості Корчака

Уроки про Януша Корчака, проведені в тому числі членами українського Пен-клубу

Екскурсії музеєм Януша Корчака у Кловському ліцеї (по вівторках, четвергах,

згідно із попереднім записом: (044) 253 73 45, svetpet@voliacable.com)
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ІНФОРМАЦІЯ:

Польський Інститут у Києві
(044) 288 03 04
polinst.kiev.ua

2012korczak.pl

ПартнериСпіворганізатори Медіа-партнери Медіа-друг

НРКУ

Я часто думав про те,
що значить «бути добрим».
Мені здається,
добра людина —
це така людина,
яка має уяву і розуміє,
як то воно іншому,
уміє відчути те,
що відчуває інший. 
                                       Януш Корчак

Януш
КОРЧАК


