
Janusz Korczak
Nazywał się Henryk Goldszmit urodził się 22 lipca1878 

lub 1879 w Warszawie, zmarł 5 lub 6 sierpnia w 
Treblince



• Był on z zawodów lekarzem, pedagogiem, 
pisarzem, publicystą oraz działaczem 
społecznym pochodzenia żydowskiego



• Prekursor działań na rzecz praw dziecka i całkowitego 
równouprawnienia dziecka. Wprowadził samorządy 
wychowanków, które miały prawo stawiać przed 
dziecięcym sądem swoich wychowawców. W 1926 
roku zainicjował pierwsze pismo redagowane w 
większości przez dzieci - "Mały Przegląd". Pionier 
działań w dziedzinie resocjalizacji nieletnich, 
diagnozowania wychowawczego, opieki nad dzieckiem 
trudnym.



• 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 trafił 
pierwszy raz do zakładu psychiatrycznego z objawami 
obłędu w roku 1891.



• 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.



• 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.



• Biura gazety mieściły się w Warszawie, przy ulicy 
Nowolipki 7. Pismo było tygodniowym dodatkiem do 
czasopisma Nasz Przegląd i było unikalnym 
periodykiem pisanym przez dzieci i młodzież. Artykuły 
pisały dzieci, sam redaktor główny oraz Jarachmiel 
Wajngarten. Listy od dzieci segregował Chaskiel Bajn. 
Sekretarzem redakcji byli Magdalena Markuze i 
Emanuel Sztokman, działalnością w terenie zajmował 
się Edwin Markuze



• Dziewiątego października 1926 opracował pierwszy 
numer Małego Przeglądu (1926–1939), który 
redagował przez kolejne 4 lata (1926–1930). Po roku 
1930 redakcją kierował Igor Newerly.



• 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.


