
Janusz Korczak
urodził się 22.lipca 1878, umarł zamordowany prawdopodobnie w Treblince na początku sierpnia 1942.

Ojciec, Józef Goldszmit był znanym adwokatem warszawskim, autorem cenionej rozprawy o prawie rozwodowym. Matka, Cecylia z Gąbieckich, 
wywodziła się również z rodziny od dawna uznającej się za polaków. Dziadek, Hersz Goldszmit, był lekarzem. Nazwał swoje dzieci chrześcijańskimi 
imionami: Maria, Magdalena, Ludwik, Jakub, Karol. Jednak wahał się i zwlekał z oficjalną zmianą wyznania.



Henryk przyjął polski pseudonim – Janusz Korczak – nawiązujący do tytułu powieści znanego wówczas pisarza Józefa Ignacego Kraszewskiego. 
Prowadził dom dla żydowskich sierot finansowany głównie przez zamożniejszych Żydów. Pi
Lekarz, pedagog, pisarz, publicysta i działacz społeczny. Janusz Korczak, właściwe nazwisko Henryk Goldszmit, urodził się 22 lipca 1878 lub 1879 
roku w Warszawie. Zginął 6 sierpnia 1942 w Treblince. W tym roku obchodzimy jego rok - Rok Janusza Korczaka.
ochodził ze spolonizowanej rodziny Goldszmitów - jego pradziad był szklarzem, dziadek lekarzem, zaś ojciec, Józef Goldszmit, znanym warszawskim 
adwokatem. On sam, jako Żyd-Polak, poczuwał się do
Ten chłopiec nie ma ambicji”-mówiła o sześcioletnim Henryku jego matka, a ojciec wprost nazywał go „gapą i cymbałem”, a nawet „idiotą i osłem”. 
Jednakże ów „gapa i cymbał” bardzo wcześnie wiedział, co stanie się jego powołaniem. W wieku zaledwie 15 lat myślał o napisaniu wielkiego 
studium na temat dziecka. Całe swoje życie podporządkował dwóm wielkim pasjom – pracy pedagogicznej i literaturze. 





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 uni



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.: 



d młodości był pod wpływem teorii progresywizmu pedagogicznego opracowanej m.in. przez Johanna Pestalozziego. W lecie 1899 roku przebywał w 
Szwajcarii by poznać jego działalność i twórczość pedagogiczną. Ten wyjazd opisał w czasopiśmie "Czytelnia dla wszystkich". Był pod wpływem teorii 
"nowego wychowania" Johna Dewey'a i prac Decrloy, Montessori, Spencera, Fröbela; czytał pedagogiczne koncepcje Tołstoja[8]

Korczak był zwolennikiem emancypacji


