
Janusz Korczak
Henryk Goldszmit

ur. 22 lipca 1878 lub 1879 w 
Warszawie, zm. 5 sierpnia 
lub 6 sierpnia 1942 w 
Treblince) – lekarz, 
pedagog, pisarz, publicysta, 
działacz społeczny 
pochodzenia żydowskiego.

     Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały 
świat. 

— Janusz Korczak



Młodość i edukacja

W lipcu 1885 posłano go do szkoły na Freta 
przygotowującej do nauki w gimnazjum. W latach 
1886-1897 (?) uczęszczał do szkoły początkowej 
Augustyna Szmury przy ulicy Freta, a następnie w 
1890 dostał się do ośmioklasowego VII Rządowego 
Gimnazjum Męskiego na warszawskiej Pradze 
(obecnie VIII Liceum Ogólnokształcące im. 
Władysława IV). W wieku 15 lat zanotował w 
swym pamiętniku: ...padłem w szaleństwo, furię 
czytania. Świat mi znikł sprzed oczu, tylko książka 
istniała....



Ojciec był adwokatem w 
Warszawie. Zarówno Krakowskie 
Przedmieście jak i Miodowa, były 
eleganckimi ulicami w Warszawie. 
Korczak uczył się języków obcych 
m.in. od służących.

Ojciec umarł 26 kwietnia 1896. Korczak 
jako uczeń V klasy, kiedy miał 17-18 lat, 
udzielał korepetycji, by pomóc w 
utrzymaniu rodziny a jego matka Cecylia 
Goldszmit podnajmowała pokoje w 
mieszkaniu na ulicy Leszno. Maturę 
zdawał jako dwudziestoletni, młody 
mężczyzna.



W 1898 rozpoczął studia na Wydziale 
Lekarskim Cesarskiego Uniwersytetu w 
Warszawie. na którym studiował sześć lat, 
powtarzając pierwszy rok (kurs). Brał 
wykłady u Przewoskiego (anatomia i 
bakteriologia), Nasonowa (zoolog), 
Szczerbaka (psychiatria). Uczył się na 
Uniwersytecie Latającym. W początkach 
1890 z Ludwikiem Licińskim i Zofią 
Nałkowską poznawał ciemną stronę 
warszawskiego proletariatu. Był pod 
wpływem Wacława Nałkowskiego.



Lekarz
23 marca 1905 otrzymał dyplom lekarza – po wysłuchaniu pięcioletniego 
kursu nauk medycznych i złożeniu obowiązującego egzaminu. W 
czerwcu 1905 roku wyjechał do Harbina powołany jako lekarz w wojnie 
rosyjsko-japońskiej i za swą służbę awansował do stopnia majora. Pod 
koniec marca 1906 roku wrócił do Warszawy. Pomiędzy 1903–1912 
pracował jako pediatra w Szpitalu dla Dzieci im. Bersonów i Baumanów 
przy ul. Śliskiej 51 – Siennej 60 (dom przechodni). Korczak jako lekarz 
miejscowy korzystał ze służbowego mieszkania na terenie szpitala za co 
był zobowiązany pomagać chorym w każdej chwili. Pensję stanowiło 200 
rubli rocznie – w czterech ratach. Ofiarnie wypełniał swe obowiązki. Nie 
unikał proletariackich części miasta. Od ubogich pacjentów nie pobierał 
wynagrodzenia, zaś od zamożnych nie wahał się zażądać bajońskich 
honorariów. Współpracował z Samuelem Goldflamem, z którym podjął 
działalność społeczną. Był pod wpływem pediatry Juliana Kramsztyka, 
brał u niego kursy dokształcające dla studentów medycyny. Od 1907 
dzięki rozgłosowi jaki zyskał publikacjami stał się znanym i 
poszukiwanym pediatrą w Warszawie[2]



W ciągu roku 1907 podnosił swe kwalifikacje w Berlinie. Słuchał wykładów (za które sam płacił) i 
odbywał praktykę w klinikach dziecięcych oraz analizował sposoby pracy w specjalistycznych 
zakładach wychowawczych. W 1911 roku podjął decyzję, że nie założy rodziny[3]. Przychylał się do 
poglądu o nieposiadaniu tzw. prywatnych dzieci. Wszystkie dzieci, które leczył lub wychowywał, 
uważał za własne. Jego późniejsza działalność potwierdziła tę postawę. Altruistyczne przekonania 
nie pozwoliłyby mu również na specjalne traktowanie i wyróżnianie małej grupki ulubionych 
podopiecznych. Nie uważał tradycyjnej rodziny za najważniejsze i podstawowe ogniwo więzi 
społecznej. Nie akceptował roli, jaką odgrywała ona w chrześcijańsko-konserwatywnych i 
tradycyjnych żydowskich kręgach społeczeństwa. Z drugiej strony, mógł być uważany – przez 
samego siebie i innych – za ojca ok. 200 sierot (z domu który prowadził) i kolejnych kilkuset, które 
opuściły sierociniec w ciągu dziesięcioleci jego działalności pedagogicznej i socjalno-organizacyjnej.
Twierdził, że miejsce dziecka było w towarzystwie jego rówieśników, a nie w zaciszu domowym. 
Dążył do tego, by dzieci ścierały swe wczesne przekonania i raczkujące poglądy, podlegały 
procesowi socjalizacji (poprzez wzajemną akceptację) i przygotowywały się do dorosłego życia, 
które nie byłoby ani idylliczne, ani zbliżone do "cichego kąta domowego". Starał się zapewnić 
dzieciom beztroskie (co nie znaczy pozbawione obowiązków) i toczące się prostą i niewyszukaną 
ścieżką – dzieciństwo. Nie narzucał im żadnych limitów. Traktował je poważnie, mimo dziesiątków 
lat różnicy wieku i prowadził z nimi otwarte dyskusje, nie aplikował im ciągu poleceń do wykonania. 
Uważał, że dziecko powinno samo zrozumieć i emocjonalnie przeżyć daną sytuację; doświadczyć 
jej; samo wyciągnąć wnioski i ewentualnie zapobiec przypuszczalnym skutkom – niż być sucho 
poinformowane o fakcie (dokonanym lub nie) i o jego następstwach – przez wychowawcę.
Pomiędzy 1914–1918 był młodszym ordynatorem szpitala dywizyjnego na froncie ukraińskim. 
Następnie został odwołany do pracy lekarskiej w przytułkach dla dzieci ukraińskich pod Kijowem. 
Pracował – na krótko – dla domu wychowawczego dla chłopców polskich w Kijowie, który 
prowadziła Maryna Rogowska-Falska. W 1918 Korczak wrócił do Warszawy i czasowo pełnił służbę 
lekarza w szpitalu epidemicznym w Łodzi i na Kamionku pod Warszawą.



Działalność literacka i radiowa
Korczak w 1898 wziął udział w konkursie na sztukę teatralną, ogłoszonym przez Kurier Warszawski i 
Paderewskiego. W marcu 1899 roku konkurs rozstrzygnięto. Na konkurs wysłał czteroaktowy dramat Którędy? i 
podpisał się: Janasz Korczak. Ten pseudonim literacki zaczerpnął z powieści Kraszewskiego Historia o Janaszu 
Korczaku i o pięknej miecznikównie. Forma Janusz (zamiast Janasz) powstała wskutek błędu zecera składającego 
informację o wynikach konkursu. Sama sztuka nie zachowała się. Pomiędzy 1899–1901 publikował w czasopiśmie 
Czytelnia dla Wszystkich.
W lutym 1900 pod innym imieniem: Hen-Ryk, zaczął współpracować z tygodnikiem satyrycznym "Kolce" jako 
współautor zespołowo pisanej sensacyjnej powieści: Lokaj. Od 1901 roku zaczął pisać felietony. W 1905 roku 
ukazał się wybór felietonów publikowanych w Kolcach - Koszałki Opałki. Od 1986 do 1904 opublikował w Kolcach 
ponad dwieście felietonów.
W tym samym roku ukazała się powieść Dzieci ulicy, najpierw w odcinkach w Czytelni dla Wszystkich (nr 1–18), a 
następnie w wydaniu książkowym. Pomiędzy 1904–1905 był felietonistą w czasopiśmie Głos. Prowadził tam 
rubrykę Na mównicy sygnowane literą "g.". W pomiędzy styczniem 1904 a 1905 na łamach Głosu zaczęła 
ukazywać się powieść w odcinkach Dziecko salonu, która była dobrze przyjęta. Pomiędzy 1904–1905 opublikował 
w Głosie około 60 felietonów. W 1906 powieść ta ukazała się w wydaniu książkowym. W 1906 zaczął pisać dla 
Przeglądu Społecznego, który kontynuował zamknięty Głos. Pomiędzy marcem a majem 1906 drukował tam 
Feralny tydzień. W 1907 roku ukazała się książka Dziecko salonu. W lutym 1907 publikował Szkołę życia w 
Przeglądzie społecznym.
W późniejszym okresie opublikował szereg książek, m.in. dla dzieci Król Maciuś Pierwszy, Król Maciuś na wyspie 
bezludnej, Bankructwo małego Dżeka, Kajtuś Czarodziej. Pisał też dla dzieci w Małym Przeglądzie. Inne znane 
książki: Sława, Pedagogika Żartobliwa, Jak Kochać dziecko, Sam na sam z panem Bogiem - pełna lista w Dzieła 
Janusza Korczaka. Po roku 1930 jego działalność literacka osłabła, w czasie Drugiej Wojny Światowej prowadził 
pamiętnik, ważny ze względu na okoliczności jego powstawania (patrz sekcja Getto Warszawskie).
Korczak prowadził szeroką działalność popularyzatorską w obronie praw dziecka za pośrednictwem radia. 
Sekretarzem, a potem współpracownikiem Korczaka był socjalista i późniejszy ceniony pisarz – Igor Newerly. 
Przedwojenne pedagogiczne audycje doktora zostały zdjęte z anteny po tym, jak słuchacze zaczęli wyrażać 
niezadowolenie powodowane odmiennością etniczną ich autora. Jednak we wrześniu 1939 był prelegentem w 
Polskim Radiu.
W 1937 został odznaczony Złotym Wawrzynem Akademickim Polskiej Akademii 
Literatury



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.

Do Wolnomularstwa wstąpił najpóźniej w 1925 roku. Inicjowany był 
w Loży „Gwiazda Morza” Międzynarodowej Federacji „Le Droit 
Humain” powołanej do tego, aby „pogodzić wszystkich ludzi, których 
dzielą bariery religii i poszukiwać prawdy przy zachowaniu szacunku 
dla drugiego człowieka”[6].

W połowie lat trzydziestych odwiedził Palestynę. Myślał poważnie o 
opuszczeniu Polski. Jedną z przyczyn była narastająca, wzorem 
zachodniego sąsiada, segregacja rasowa (m.in. na uczelniach 
wyższych) oraz nacjonalizm, który dla dogłębnego socjalisty, jakim 
był Korczak, nie stwarzał dobrego klimatu do pracy społecznej i 
pedagogicznej



Zginął wraz z wychowankami – wywieziony w 
początkach sierpnia 1942 z getta w wagonie 
bydlęcym. Dobrowolnie towarzyszył im w 
drodze na śmierć w komorze gazowej obozu 
zagłady w Treblince.

Rankiem 5 lub 6 sierpnia 1942 obszar Małego 
Getta został otoczony przez oddziały SS oraz 
przez żołnierzy ukraińskich i łotewskich (tzw. 
askarisów), słynących z brutalności i braku 
elementarnych ludzkich uczuć. Wg pamiętnika 
prowadzonego na bieżąco przez Abrahama 
Lewina wypadki nastąpiły 7 sierpnia. Pochód 
wyruszył sprzed Resursy Kupieckiej przy ulicy 
Śliskiej 9. Nie wiadomo dokładnie którą drogą 
szli na Umschlagplatz, być może przez 
Karmelicką i Zamenhofa do Stawek, a może od 
Żelaznej i Smoczej. Korczak prowadził pochód 
swoich dzieci idąc bez kapelusza, w wysokich 
butach wojskowych i trzymając dwoje dzieci za 
rękę[22]. W wymarszu uczestniczyło 192 dzieci 
i dziesięcioro opiekunów, m.in.: Stefania 
Wilczyńska. Rekonstrukcja opisu marszu jest 
częściowa i oparta na szeregu opisów.


