
Janusz Korczak



Informacje

22.VI.1878 r. (lub 1879 r.) w Warszawie urodził się 
Henryk Goldszmit. Był synem Cecylii z Gębickich i 
adwokata Józefa Goldszmita. Mając osiem lat Henryk 
rozpoczyna naukę w szkole Augustyna Szmurły na 
ulicy Freta, a następnie uczęszcza i kończy 
Państwowe Gimnazjum Rosyjskie w Warszawie.



Pseudonim Janasz Korczak, Henryk używa po raz 
pierwszy w 1898 r. podczas udziału w konkursie 
dramatycznym imienia Jana Paderewskiego. Jego 
dramat p.t. "Którędy" uzyskuje wyróżnienie i 
nazwisko autora zostaje wydrukowane w gazecie. 
Pomyłkowo zamiast Janasz napisano Janusz 
Korczak i przy tym pseudonimie pozostaje.
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 W piątek, 16 września 2011 roku na ostatnim posiedzeniu Sejm ustanowił rok 
2012 Rokiem Janusza Korczaka, Józefa Ignacego Kraszewskiego i ks. Piotra 
Skargi. Trzy uchwały w tej sprawie przygotowała sejmowa Komisja Kultury i 
Środków Przekazu, a za ich przyjęciem posłowie zagłosowali niemal 
jednomyślnie.



Z wnioskiem do komisji kultury o ustanowienie roku 2012 
Rokiem Janusza Korczaka wystąpił rzecznik praw 
dziecka Marek Michalak. Janusz Korczak, właściwie 
Henryk Goldszmit (1878-1942), był działaczem na rzecz 
praw dziecka, pedagogiem, lekarzem, autorem książek 
dla dzieci, w tym "Króla Maciusia Pierwszego" oraz 
współtwórcą i dyrektorem Domu Sierot dla dzieci 
żydowskich w Warszawie, który istniał do 1942 roku. W 
przyszłym roku przypada 100. rocznica założenia przez 
niego sierocińca i mija 70 lat od jego śmierci w obozie 
zagłady w Treblince. Uchwałę o ustanowieniu jego roku 
posłowie przyjęli bez głosu sprzeciwu.



 Z ideą, żeby przyszły rok był Rokiem Józefa Ignacego 
Kraszewskiego, wystąpili posłowie PSL - Polskiego Stronnictwa 
Ludowego. W 2012 roku przypada 200. rocznica urodzin tego 
najpłodniejszego polskiego pisarza, autora 232 powieści, w tym 144 
powieści społecznych, obyczajowych i ludowych oraz 88 
historycznych, z których najbardziej znana jest "Stara baśń". "Jego 
imponujący dorobek literacki wywarł trwały wpływ na kulturę i 
literaturę polską oraz twórczość współczesnych mu i późniejszych 
pokoleń Polaków" - napisano w uzasadnieniu. Z 344 biorących 
udział w głosowaniu posłów nikt nie był przeciw, a dwóch wstrzymało 
się od głosu: Marek Balicki z SLD i poseł niezależny Andrzej 
Celiński.



Przyszły rok będzie także Rokiem ks. Piotra Skargi. Za tę inicjatywę 
odpowiedzialni są posłowie PO, których zdaniem zapisał się on w historii 
"jako czołowy polski przedstawiciel kontrreformacji, filantrop oraz ten, który w 
trosce o ojczyznę miał odwagę nazwać po imieniu największe polskie 
przywary. Nawoływał do zmian postaw rządzących, do reform, by nie 
doprowadzić Rzeczypospolitej do upadku". W przyszłym roku przypada 400. 
rocznica śmierci ks. Skargi (1536-1612) - jezuity, teologa, kaznodziei króla 
Zygmunta III Wazy, rektora Kolegium Jezuitów w Wilnie, pierwszego rektora 
Uniwersytetu Wileńskiego. Ks. Skarga to autor kilkudziesięciu książek 
utrzymanych w duchu religijnym, z których najpoczytniejsze były "Żywoty 
świętych". Napisał także "Kazania sejmowe". Opowiadał się za 
wzmocnieniem władzy królewskiej i ograniczeniem władzy Sejmu. Założył 
kolegia jezuickie m.in. w Połocku (obecnie Białoruś), Rydze (obecnie Estonia) 
i Dorpacie (obecnie też w Estonii). Jego główna działalność to służba 
Kościołowi katolickiemu i kontrowersyjne z dzisiejszego punktu widzenia, 
fanatyczne tępienie tolerancji religijnej. W głosowaniu w sprawie ustanowienia 
roku 2012 Rokiem ks. Piotra Skargi wzięło udział 359 posłów, przeciw był 
tylko jeden - poseł PO John Abraham Godson, wstrzymało się 12 posłów SLD 
i poseł niezależny Andrzej Celiński.



Pedagogika

Janusz Korczak- lekarz, pisarz, pedagog, moralista i działacz społeczny, pochodził z 
zasymilowanej rodziny żydowskiej, związanej z ruchem haskali. W latach 1989-1905 
studiował medycynę w Warszawie, w 1907 r w Berlinie, a w 1909 r w Paryżu. Należał do 
kręgu podstawowej inteligencji warszawskiej przełomu XIX i XX wieku. Współpracował między 
innymi z redakcjami „Głosu”, „Przeglądu Społecznego” i „Czytelni dla Wszystkich”. W 1912 
roku przyczynił się do otwarcia Domu Sierot dla dzieci żydowskich w Warszawie, którego 
dyrektorem pozostał do śmierci. Od 1919 r współpracował z Marią Falską w powołaniu do 
życia zakładu wychowawczego Nasz Dom dla dzieci polskich. W 1926 r założył pierwsze i 
jedyne w swoim rodzaju czasopismo dla dzieci i młodzieży „Mały Przegląd”, które redagował 
wraz z dziećmi. Ukazywało się ono do 1939 r., przy czym od 1930 r. Funkcję redaktora 
naczelnego przejął jego przyjaciel i sekretarz Igor Newerly. Korczak był też w latach 
1935-1936 autorem popularnych pogadanek radiowych, zwanych gadaninkami Starego 
Doktora. W sierpniu 1942 roku mimo szansy opuszczenia getta, pozostał ze swymi 
podopiecznymi i wraz z nimi został wywieziony do obozu zagłady w Treblince, gdzie zginął.




