
  
 
„Ten chłopiec nie ma ambicji” – mówiła o sześcioletnim Henryku  
jego matka, a ojciec wprost nazywał go „gapą i cymbałem”.  
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. 
  
  
 

 
 Janusz Korczak (pod takim pseudonimem Henryk Golgszmit najczęściej publikował swoje teksty) był 
typem społecznika, gotowego zrezygnować ze szczęścia osobistego na rzecz służby innym. W 1911 roku podjął 
decyzję o niezakładaniu rodziny. „Za syna wybrałem ideę służenia dziecku i jego sprawie” – wspominał to 
postanowienie wiele lat później. Od początku swojej działalności walczył o właściwe kształtowanie osobowości 
dziecka. „Kochaj dziecko, ale nie tylko swoje; poznaj dziecko i siebie; bądź szczery w stosunku z dzieckiem; 
ufaj dziecku, unikaj przemocy wobec niego” – to tylko niektóre z zasad realizowanych w pracy z najmłodszymi 
w prowadzonych przez niego zakładach wychowawczych: żydowskim Domu Sierot w Warszawie i sierocińcu 
dla dzieci polskich Nasz Dom. Z tym pierwszym związany był przez 30 lat, od chwili jego wybudowania. 
 Korczak był prekursorem walki o prawa dziecka; zwracał szczególną uwagę na nierównoprawną 
pozycję dzieci w społeczeństwie, ich zależność od dorosłych. Propagował nowatorskie metody pracy z dziećmi, 
stawiając na ich aktywność i niezależność, m.in. wprowadził instytucję sądu koleżeńskiego. 
 Pedagog nie tylko prowadził zakłady wychowawcze, był także autorem popularnych pogadanek 
radiowych zwanych gadaninkami Starego Doktora. Bardzo wiele pisał. W jego dorobku są artykuły 
publicystyczne poświęcone wychowaniu, a także nowele i powieści dla dzieci i młodzieży z popularnym do dziś 
Królem Maciusiem Pierwszym. 
 Jeszcze 22 sierpnia 1939 roku prosił konsula polskiego w Jerozolimie, aby podarował dzieciom w 
Palestynie tuzin wiewiórek, gdyż tamtejsze drzewa bez wiewiórek wydają się niezwykle smutne. Już wkrótce 
jednak musiał walczyć o najbardziej podstawowe środki do życia dla swoich warszawskich podopiecznych. 
Wraz z rozwojem wypadków wojennych sytuacja stawała się coraz bardziej dramatyczna. W styczniu 1942 roku 
zorganizował w Domu Sierot wieczór opowiadania bajek. Wysłuchane w ciepły, spokojny głos Starego Doktora 
dzieci zapomniały o chłodzie i zimnie. 18 lipca wychowankowie Domu Sierot wystawili inscenizację Poczty 
Rabindranatha Tagore, cztery dni później rozpoczęto akcję zagłady getta. W sierpniu 1942, mimo szansy 
opuszczenia getta, pozostał ze swymi podopiecznymi i wraz z nimi został wywieziony do obozu zagłady w 
Treblince, gdzie zginął. 
 
22 lipca 1878 lub 1879 – urodził się Janusz Korczak, właśc.. Henryk Goldszmit, syn Sesylii z Gębickich i   
 Józefa Goldszmita 
1896 – debiut literacki, publikacja humoreski w czasopiśmie Kolce 
1898 – początek studiów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego 
1901 – debiut książkowy, powieść Dzieci Ulicy 
1905 – dyplom lekarza; praca w Szpitalu dla Dzieci im. Bersonów i Baumanów w Warszawie 
1905–1906 – na froncie wojny rosyjsko-japońskiej 
1910 – Mośki, Joski i Srule 
1911 – Józki, Jaśki i Franki 
1912 – prowadzenie Domu Sierot 
1914-1918 – na froncie I wojny światowej 
1919 – powstanie internatu Nasz Dom  
1922 – Król Maciuś Pierwszy 
1923 – Król Maciuś na bezludnej wyspie 
1924 – Bankructwo małego Deka 
1925 – Kiedy znów będę mały 
1926 – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 
1926-39 – współzałożyciel i redaktor Małego Przeglądu 
1935 – rozstanie z Naszym Domem 
1935-1936 – współpraca z Polskim Radiem 
1937 – Złoty Wawrzyn Polskiej Akademii Literatury za wybitną twórczość literacką 
1939 – wybuch II wojny światowej 
1940 – przesiedlenie Domu Sierot do getta 
sierpień 1942 – wywiezienie Henryka Goldszmita wraz z wychowankami z getta; śmierć w obozie hitlerowskim   
                           w Treblince 
1978 – setna rocznica urodzin Korczaka, ogłoszenie Roku Korczakowskiego 


