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„Winienem być dobrym lekarzem” Janusz Korczak – Henryk Goldszmit
Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Warszawa 2013, 
s. 24, ilustr., ISBN 978-83-7637-279-1

Publikacja jest związana z wystawą Roku Korczakowskiego 2012 /grudzień 2012 
– czerwiec 2013/. Wystawa i publikacja są piękną inauguracyjną uwerturą nowopowstałej, tak 
potrzebnej i ważnej placówki historii medycyny. Kieruje nią wybitny onkolog i historyk medycy-
ny, prof. Edward Towpik, redaktor obecnej publikacji. Jej wysoki poziom edytorski zapewniły 
również: opracowanie Grażyny Jermakowicz i Agaty Małkowskiej oraz projekt graficzny Emilki 
Bojańczyk i Diany Gawronkiewicz.

Wprowadzające słowo wstępne napisał rektor warszawskiej uczelni, prof. Marek 
Krawczyk. Tekst o życiu i działalności Korczaka przewija się przez całą publikację. W ko-
lejnych odcinkach informuje nas o rodzinie Korczaka, jego dzieciństwie, studiach i pracy 
zawodowej, o służbie wojskowej i udziale jako lekarza we wojnach /rosyjsko – japońskiej 
i II wojnie światowej/, jak również o publikacjach naukowych i stażach w klinikach Berlina 
i Paryża. Dużo uwagi poświęcono działalności społecznej, pedagogicznej i humanitarnej 
Korczaka. Była ona związana z członkostwem: Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, 
Warszawskiego Towarzystwa Higieny, Towarzystwa Kolonii Letnich oraz współpracy z Domem 
Sierot i Naszym Domem, którego Korczak był współtwórcą. Jego trosce o zdrowie i higienę 
dzieci towarzyszyły prace pedagogiczne. Swe doświadczenia wykorzystywał też na wykładach 
Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej, w Kasie Chorych i sądach jako biegły w spra-
wach dzieci. W czasie okupacji Dom Sierot znalazł się w getcie, przeżywając jego okropności 
i los, zakończony 5 sierpnia 1942 roku wysłaniem dzieci i Korczaka z Umschlagplatzu do obozu 
zagłady w Treblince.

Między odcinkami życiorysu Korczaka spotykamy liczne fotografie i cytaty. I te i te sta-
nowią wielkie wzbogacenie słów wykładu. Ponad 30 fotografii /z dziewięciu instytucji/ ukazują 
głównie: Korczaka, Warszawę jego czasów, szpitale i domy, w których pracował, wojnę i pu-
blikacje. Większość z ponad dziesięciu cytatów pochodzi z dzieł Korczaka. Dobrym pomysłem 
jest diagram kalendarium jego życia i działalności na drugiej stronie skrzydlatej kartonowej 
okładki. Na jej froncie znajdują się fotografie: zbiorowa zarządu i wychowanków Towarzystwa 
„Pomoc dla Sierot” oraz samego Korczaka.

Publikacja zainteresuje na pewno lekarzy, pedagogów, socjologów, historyków współ-
czesności, medycyny i literatury.

prof. Henryk Gaertner – Kraków 
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