
Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit, znany też 
jako: Stary Doktor lub Pan doktor (czasami pisane razem) 
(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.



• 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.



• Korczak urodził się w Warszawie w spolonizowanej 
rodzinie żydowskiej, jako syn adwokata Józefa 
Goldszmita (1844-1896) i Cecylii z domu Gębickiej 
(1853/4–1920). Rodzina Goldszmitów wywodziła się z 
Lubelskiego, zaś Gębickich z Poznańskiego; jeden z 
pradziadków był szklarzem, inny Maurycy Gębicki 
lekarzem - podobnie jak dziadek Hersz Goldszmit[1]. 
Groby ojca Janusza Korczaka i jego dziadków ze 
strony matki (jej grobu nie odnaleziono) znajdują się 
na cmentarzu żydowskim w Warszawie przy ulicy 
Okopowej. W pamiętniku dzielił swoje życie na 
siedmioletnie fazy.



• Rodzina Goldszmitów mieszkała przy ulicach: Bielańska 18 
(prawdopodobne miejsce urodzenia), w roku 1881 przeprowadziła się na 
Krakowskie Przedmieście 77 gdzie mieszkał z rodzicami, siostrą Anna, i 
babcią ze strony matki Emilią (Mila) Gębicką, w 1883 zamieszkali na ul. 
Miodowej 19 gdzie zajmowali siedem pokoi, pl. Krasińskich 3, 
Nowosenatorska 6 (dziś Moliera), na Świętojerskiej i na Leszno 18 
mieszkanie 10.

• 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....


