
�Ma³y Przegl¹d� By³ wydawany od pa�dziernika
1926 roku do wrze�nia 1939 roku jako dodatek do
�Naszego Przegl¹du� pisma dla spolonizowanych
¯ydów ukazu-
j¹cego siê w
latach 1923-
1939. Pierwszy
numer �Ma³ego
P r z e g l ¹ d u �
ukaza³ siê w
sobotê 9 pa�-
dziernika 1926
roku, a ostatni
w pi¹tek 1
wrze�nia 1939
roku. W³a�nie
w pi¹tki to
szczególne cza-
sopismo dla
dzieci i m³o-
dzie¿y (jako
bezp³atny doda-
tek) ukazywa³o siêw tygodniowymcyklu.Zaczê³o siê
od dwóch kolumn, jednak ju¿ drugi numermia³ trzy
kolumny, kolejny cztery, a pó�niej potrzebnych by³o
sze�æ. Do 1930 roku redaktorem prowadz¹cym
�Ma³ego Przegl¹du� by³ Janusz Korczak, a na-
stêpnie funkcjê tê przej¹³ Igor Abramow-Ne-
werly, który w 1926 roku zosta³ sekretarzem
Doktora. W pierwszych latach istnienia pisma
wiêkszo�æ nadsy³anej przez dzieci korespon-
dencji dotyczy³a problemów osobistych. Z
czasem pojawi³y siê tematy powa¿niejsze: frag-
menty pamiêtników, reporta¿e, dyskusje poli-
tyczne, wypowiedzi na tematy stosunków miê-

dzy dzieæmi a doros³ymi, ch³opcami a dziew-
czynkami, nauczycielami a uczniami.Wiele miej-
sca po�wiêcano konfliktom polsko-¿ydowskim.

W latach 30.
pismo musia³o
siê odnosiæ do
naras ta j¹ce j
f a s z y z a c j i
¿ycia politycz-
nego, antyse-
mityzmu, gro�-
by wojny. W
miarê jak czy-
telnicy i auto-
rzy dorastali,
artyku³y i re-
porta¿e stawa-
³y siê d³u¿sze,
bardziej zaan-
ga¿owane spo-
³ecznie i poli-
t y c z n i e .

W 1934 roku w �Ma³ym Przegl¹dzie� po raz
pierwszy pojawi³a siê bia³a plama cenzury. W
latach 1937-1938 z pisma odesz³a ca³a grupa
m³odzie¿y.
�Ma³y Przegl¹d� by³ cotygodniowym dodat-
kiem do dziennika [Nasz Przegl¹d], podwaja³
w pi¹tki jego nak³ad i tym samym zyski - pisze
Kazimierz Dêbnicki. Byli�my �z³otym jajkiem�, ale
kiedy zaczêto prowokowaæ scysje z sanacyjnymi
w³adzami, kiedy zaczê³y siê kosztowne konfiskaty,
grzecznie poproszono nas, by�my siê wynie�li.Ap-
penszlak, Szwalbe iWagman � redaktorzy �Naszego
Przegl¹du� woleli nie mieæ k³opotów.�
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�Ma³y Przegl¹d� to jedyna w historii wysokonak³adowa
gazeta tworzona niemal w ca³o�ci przez dzieci.
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Dla kogo �Ma³y Przegl¹d�?
�Instytucjawychowawczabezgazetywydajemi siê
bez³adnym i beznadziejnym dreptaniem i zrzêdze-
niem personelu, krêceniem siê w kó³ko bez kierunku
i kontroli dla dzieci, czym� dorywczym i przypad-
kowym, bez tradycji, bez wspomnieñ, bez linii
rozwojowej na przysz³o�æ. Gazeta jest mocnym
ogniwem, spaja tydzieñ z tygodniem i wi¹¿e dzieci,
personel i s³u¿bêw jedn¹ nierozdzieln¹ ca³o�æ.Gazetê
odczytuje siêwobecwszystkichdzieci.Ka¿da zmiana,
ulepszenie,reforma,ka¿deniedomaganieiskargaznajduj¹
w gazecie swój wyraz. Mo¿na to omawiaæ w paru
wierszachkrótkiejkronikarskiejwzmianki,wartykuliku
lubwartykulewstêpnym.Gazetadlawychowawcy,który
mazrozumieædziecko i siebie, jest doskona³ymregula-
torems³ówiczynów.Gazetajest¿yw¹kronik¹jegopracy,
wysi³ków,b³êdów, trudno�ci,którezwalcza³.Gazeta jest
legitymacj¹jegozdolno�ci,�wiadectwemdzia³ania,obron¹
wobec mo¿liwych zarzutów. Gazeta jest naukowym
dokumentemnieocenionejwarto�ci.Mo¿enied³ugose-
minariawprowadz¹wyk³adydziennikarstwawychowaw-
czego.�

Janusz Korczak

�Chc¹c zape³niæ lukê istniej¹c¹ w pi�miennictwie
naszymwskutek braku specjalnego pisma dla dzieci
¿ydowskich i m³odzie¿y � postanowili�my stworzyæ
zrêby takiego pisma w postaci bezp³atnego dodatku
tygodniowego dla dzieci i m³odzie¿y pt. �Ma³y
Przegl¹d�. Rodzice i nasim³odzi Czytelnicy przyjm¹
chyba z entuzjazmemwiadomo�æ, ¿e na stanowisko
Redaktora tego dodatku uda³o nam siê pozyskaæ
jednego z najg³êbszych znawców duszy dzieciêcej,
�wietnego pisarza, autora �Dziecka salonu�, �Ko-
sza³ek opa³ek� oraz takich arcydzie³ dla dzieci jak
�Mo�ki�, �Joski i Srule�, �Król Maciu� Pierwszy�
i �Bankructwo Ma³ego D¿eka�.

�Nasz Przegl¹d�,
1 pa�dziernika 1926, nr 268

Do moich przysz³ych
czytelników!
Dziennika nasz mie�ciæ siê bêdzie w wielkim
naro¿nym domu. Obok ogród: na prawo ogromne
boisko, na lewo staw i ³ódki; w zimie �lizgawka.
Rozumie siê, rowery samochody i aeroplany do
u¿ytku wspó³pracowników i korespondentów. Na
dachu antena. ¯eby ³atwiej by³o zbieraæ wiadomo-
�ci z ca³ego kraju, ca³ego �wiata. Gdzie co wa¿-
nego i ciekawego, tam jest wys³aniec i nasz aparat
fotograficzny. Taki bêdzie dziennik dzieci i m³o-
dzie¿y szkolnej. Telefonów bêdzie dwana�cie. ¯eby
ka¿dy o ka¿dej porze dnia móg³ siê rozmówiæ,
zapytaæ, podaæ wiadomo�æ i skargê. (�) Pismo
bêdzie rozwa¿a³o wszystkie sprawy uczniów
i szkó³.Aredagowane bêdzie tak, ¿eby broniæ dzieci.
(�) Redaktorów bêdzie trzech. Jeden stary (³ysy, w
okularach), ¿eby nie by³o ba³aganu. Drugi � m³ody
redaktor dla ch³opców i jedna dziewczynka � redak-
torkadladziewczynek. (�)Wiadomo�æbêdziemo¿na
podaæustnie, telefonicznie , przys³aæpoczt¹, dyktowaæ
lub pisaæ.�

Janusz Korczak,
Nasz Przegl¹d, 3 pa�dziernika 1926 r. nr 271
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Praca redakcji
Tym, którzy siê niepokoj¹
�Kto wy�le list do do Ma³ego Przegl¹du, niech siê
nie dziwi, ¿e go zaraz nie ma, i niech siê nie boi,
¿e zgin¹³. (�) Przez tydzieñ zbieramy listy. Potem
Chaskiel je numeruje, wpisuje do ksi¹¿ki imiê,
nazwisko, adres. To samo wypisuje na kartkach
iuk³adawporz¹dkualfabetycznymwpude³ku.(�)Listy
zawi¹zujezielonymsznurkiemiwk³adado teczki.Listy
numerujesiêniebieskimo³ówkiem.Potemjawokularach
czytamlisty iczerwonymo³ówkiempiszê, cozka¿dym
listemzrobiæ.S¹p³óciennekoperty.Na jednejnapisane:
�wiadomo�ci�,nadrugiej: �¿arty�,na trzeciej�wiersze�,
naczwartej: �odpowiedzi� itd.Najednej:�bzdury�. (�)
Trzeba wszystko robiæ uwa¿nie, ¿eby nie by³o du¿o
omy³ek. Nie mo¿na siê spieszyæ, bo bêdzie ba³agan
i powiedz¹, ¿e �Ma³y Przegl¹d� jest g³upi. (�)
Bardzo wa¿ne i trudne listy czekaj¹ d³ugo, bo trzeba
siê radziæ ró¿nych ludzi, co odpowiedzieæ albo
sprawdziæ, czy napisali prawdê. W gazecie trzeba
wszystko robiæ bardzo ostro¿nie i uwa¿nie. I ¿eby nie
by³o bez sensu.�

Janusz Korczak,
Ma³y Przegl¹d, 3 maja 1935 r.

Stali wspó³pracownicy dostawali Pocztówki Pa-
mi¹tkowe. Kwiaty jako dowód pamiêci i owoce jako
dowód zas³ugi. Honoraria wyp³acano tylko najstar-
szym i to za powa¿ne prace. Wierszówki za opubli-
kowane i nieop³acone teksty sk³ada³y siê na fundusz,
z którego finansowano najrozmaitsze wspólne przed-
siêwziêcia. Cztery razy w roku odbywa³y siê w
Warszawie, w najwiêkszych kinach, bezp³atne seanse
filmowe dla w³a�cicieli Pocztówek Pami¹tkowych.
Korespondenci zamiejscowiobdarowywanibyli ksi¹¿-
kami z dedykacjami. Ko³a terenowe wyró¿niano za
dobr¹ pracê nagrodami pieniê¿nymi lub rzeczowymi.
Przez lata wypracowano wyrafinowany system
gromadzenia, segregowania i klasyfikowania nadsy-
³anych listów. Dziêki temu mo¿emy dok³adnie po-
wiedzieæ, ile listóww ró¿nych okresach nadchodzi³o.
I tak �rednio do redakcji przychodzi³o ok. 4 tys. listów
rocznie (po 10 latach w archiwum redakcyjnym
zgromadzono 45 tys. listów), w jednym numerze
wykorzystywano ok. 100 listów.
Korczak zdawa³ sobie sprawê, ¿e kluczow¹ spraw¹

dla rozwoju i trwania pisma jest przywi¹zanie czy-
telnikówi korespondentów, którzy czêstowystêpowa-
li w obu tych rolach. Opracowano ca³y system
motywacyjny. Zaczyna³o siê to ju¿ od pierwszego
przys³anego listu:nazwiskaautorówdrukowaneby³yw

rubryce �Po raz pierwszy do nas napisali� (artyku³y
regularnych korespondentów publikowano ju¿ pod
pseudonimami). By³a to niepowtarzalna okazja, ¿eby
zobaczyæ swoje nazwisko w gazecie.
�Ma³y Przegl¹d� sta³ siê forum, na którym dzieci
formu³owa³y swoje dzieciêce problemy i bol¹czki,
które okazuj¹ siê tak naprawdê problemami �wiata.
Na przestrzeni pierwszych 10 lat dzia³ania do redakcji
przychodzi³o �rednio 4000 listów rocznie - by³o oko³o
3 tysiêcy sta³ych korespondentów. Na ³amach �Ma-
³ego Przegl¹du� drukowane by³y zaanga¿owane re-
porta¿e, jak np. teksty Harry�ego Kaliszera czy
Lejzora z Gêsiej, autorem �wietnych reporta¿y spor-
towych by³ Kuba Hersztajn, by³y te¿ konkursy,
krzy¿ówki, ³amig³ówki. Do reporterów i korespon-
dentów gazety nale¿eli, m.in. przysz³y wybitny pisarz
JózefHen czy filozof ZygmuntBauman�wtedymali
ch³opcy. Choæ �Ma³y Przegl¹d� skierowany by³
g³ówniedodzieci¿ydowskich,czyta³yipisa³ygoniekiedy
tak¿edzieci polskie. I na tymte¿polega³ jego fenomen.

�Redakcja, jak ³atwo siê domy�liæ, nie mia³a do dyspo-
zycji obiecanegow prospekcie wielkiego domu z ogrodem
ani samochodów, ani aeroplanów, kin, dwunastu telefo-
nów.Musia³a siê zmie�ciæ w dwóch malutkich pokoikach
przy ulicy Nowolipki 7. (�) Pierwsze numery pisma
wype³niali swoimi artyku³ami Korczak i jego zastêpca
Jerachmiel Wajngarten. (�) Kiedy zaczê³y nadchodziæ
listy od dzieci, zaj¹³ siê ich segregacj¹ siedemnastoletni
Chaskiel Bajn. Funkcjê sekretarki redakcji objê³a obowi¹z-
kowa i pedantyczna szesnastolatka � Madzia Markuze,
która przeczytawszy apel Doktora �Do moich przysz³ych
czytelników�, jak jedna z pierwszych zg³osi³a siê do
pomocy. Jej brat, Edwin Markuze, by³ tam reporterem, a
sekretarzem �mêskim� zosta³ Emanuel Sztokman�

Joanna Olczak - Ronikier,
Korczak. Próba biografii
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O �Ma³ymPrzegl¹dzie�
�Jest wielu ludzi doros³ych, którzy pisz¹ tylko
dlatego, ¿e siê niewstydz¹, s¹ dzieci, któremaj¹bardzo
wiele ciekawych pomys³ów, uwag i spostrze¿eñ, a nie
pisz¹ przez brak odwagi albo im siê nie chce.Dziennik
nasz zachêci m³odzie¿ do pisania. Zachêci i o�mieli.�

Janusz Korczak

�Najwa¿niejsz¹ warto�æ maj¹ listy, w których kto�
pisze, czego nie mo¿e powiedzieæ rodzicom albo nie
wolno powiedzieæ w szkole. To, o czym dzieci mówi¹
miêdzy sob¹, a teraz maj¹ mo¿no�æ szczerze powie-
dzieæ, bez wstydu i strachu, ¿e je wy�miej¹.�

Janusz Korczak

�Trudno by³o, ale powoli wszystko siê jako� u³o¿y³o
(�). Zaczêli mówiæ, ¿e wychowujê grafomanów.
Nieprawda! W³a�nie [dzieci] zrozumia³y, ¿e pisanie
ma³omo¿e zmieniæ na lepsze i nic nie daje temu, który
pisze. Bierze tylko od niego i daje innym. Bo
przyjemnie przeczytaæ, ¿e inny tak samo my�li, tak
samo czuje, ¿e inni te¿ smuc¹ siê,wierz¹,marz¹ i d¹¿¹.
(�)Grafomania nie jest niebezpieczna, niebezpieczny
jest analfabetyzm. Grafomania jest zdrowym zjawi-
skiem w kulturalnym spo³eczeñstwie (�) uczymy
dzieci ¿ydowskie pisaæ po polsku, uczymy u¿ywaæ je
u¿ywaæ umiejêtnie polskiego jêzyka.�

Janusz Korczak:
�Pamiêtam�. �Ma³y Przegl¹d� 1 I 1937

�W czasopi�mie tym istnia³a rubryka, w której
omawiano istniej¹ce w ró¿nych szko³ach gazetki
uczniowskie. �wiadczy to o wadze, jak¹ zespó³
redakcyjny przywi¹zywa³ do tej formy dzia³alno�ci
dzieci i m³odzie¿y.�

�Ma³y Przegl¹d nie prawi³ mora³ów, nie podszczu-
wa³, nie bawi³ kolorow¹bajeczk¹. �Doprawdydziwne
pismo. �Ma³y Przegl¹d� towarzyszy³ i wychowywa³�.
�Le¿a³emw³ó¿kuchory, jaka�grypa, kiedydodomu
przyszli dwaj ch³opcy z «Ma³ego Przegl¹du�. Bo
redaktorzaprzêga³doroboty,niekonieczniedlaoszczêd-
no�ci, chêtnych do takiej wspó³pracy. Przynie�li mi
nagrodê za moje li�ciki, ksi¹¿kê - pamiêtam dobrze:
�Przygody Kapitana Korkorana� autorstwa Assolanta
- i jeszcze pocztówkê z wymalowanymi na niej
wisienkami. Ta pocztówka uprawnia³a do wej�cia na
seans filmowy organizowany prze redakcjê i wprowa-
dzenie dodatkowo dwóch osób. Redakcja, jak to by³o
w zwyczaju Starego Doktora, odwraca³a porz¹dek
rzeczy: nie rodzice zabieraj¹ dziecko do kina, ale

dziecko funduje kino rodzicom. Strasznie byli�my
wa¿ni. Poszli�my z mam¹ i Hipkiem.�

Józef Hen

Ja siê zachwyca³em �Ma³ym Przegl¹dem�.Wogóle
nie my�la³em, ¿e mogê im dorównaæ. Mia³em chyba
osiem lat, kiedy pierwszy raz napisa³em do �Ma³ego
Przegl¹du�. Napisa³em o psie, który by³ w naszej wilii
w Michalinie. By³ taki ch³opak Lejzor z Gêsiej.
Pamiêtam jego artyku³ pt. �Nad otwart¹ szuflad¹�.
Pomys³ by³ taki, ¿e wyci¹ga ró¿ne rzeczy z szuflady
i pisze, z czym mu siê kojarz¹. Ale by³y te¿ dwa
artyku³y, bo ju¿ nie listy, powiedzia³bym szkice dru-
kowanewodcinkachpodpisaneprzeztegoLeonaG-RG.
Jeden siê nazywa³ �Wykolejeñcy�, a drugi �Rêce do
sprzedania� o bezrobotnej m³odzie¿y. Te dzieci [pisz¹-
ce w Ma³ym Przegl¹dzie] ros³y. Przy 18 latach
przechodzi³y do pracy w �Ma³ym Przegl¹dzie�. On
uruchomi³ to przez kilka lat, ale potem, nie wiem, czy
mu siê znudzi³o b¹d� uwa¿a³, ¿e powinien robiæ co�
innego.

Józef Hen

�Nicdziwnego,¿eprzytakiejró¿nicypoziomów,wieku
i zainteresowañ oraz swobodzie wypowiedzi � ca³o�æ
�Ma³egoPrzegl¹du�wygl¹da³anierazgroteskowo.Gdy
jeden zwycinkówpisma dosta³ siê CameraObscuraw
�Wiadomo�ciachLiterackich��wy�mianyza jaki�b³¹d
jêzykowyczynielogiczno�æ�Korczakwzruszy³ramionami:
�Doro�lizawszewy�miewaj¹siêzdzieci�powiedzia³.�
Dlatego dzieci ukrywaj¹ przed doros³ymi swe my�li
ipragnienia.Myniemo¿emyukryæ�Ma³egoPrzegl¹du�
przeddoros³ymi,niemo¿emygoprzecie¿kolportowaæjak
tajn¹,propagandow¹bibu³ê,drukowan¹wkonspiracyj-
nychdrukarniach.Trudno��
�Jego[IgoraAbramowa-Neverly]kierownictwozmieni³o
charakterpisma,uczyni³ogoraczejorganemm³odzie¿y
ideowej,postêpowejihumanitarnej.(�)�Ma³yPrzegl¹d�
rozrós³ siê w ogromy organ, wspomagany przez ko³a
prowincjonalnych korespondentów, posiadaj¹cych
w³asne obozywakacyjne i sportowe, zawody,w³asn¹
stoczniê, sekcjê kajakow¹, ko³a naukowe, filmowe,
literackie, fotograficzne itd.�

HannaMortkowicz-Olczakowa,
JanuszKorczak

�By³otonajbardziejdemokratycznepismona�wiecie:
nie istnia³a elita pisz¹cych, ka¿dy autor mia³ na równi
zinnymi,sta³ymiczyprzypadkowymi,autoramimo¿liwo�æ
zamieszczeniaswoichutworównaszpaltachpisma.Pisma
dladzieci tworzonegoprzezdzieci.�

Józef Balcerak
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Z �Ma³ego Przegl¹du�
Wykolejeñcy
�Jesieñ. Jestem bez pracy. Monotonnie bij¹
krople o szyby. Ogólne rozleniwienie i szum
w g³owie. By³em wczoraj u doktora. Powie-
dzia³, ¿ebym siê czymkolwiek zaj¹³. Ma³o
czytaæ � zaj¹æ my�li badaniami fizycznymi
i technicznymi. I�æ na lekkie widowisko, przerwaæ
naukê buchalterii. (�) Od po³udnia sterczymy tu
na dachu. Zak³adamy antenê. Ja, Ferdek i Noe.
Ja po raz pierwszy jestem na dachu, wziêli mnie,
¿ebymzarobi³ parê groszy na razowiec i papierosy.
Za zaliczkê kupili�my gazetê.�

Rêce do sprzedania
�D³ugo nie pisa³em. Nie moja w tym wina
� okrutnego losu. Jestem bez pracy i nauki.
Piszê do was list. D³ugo walczy³em z sob¹: daæ
czy nie daæ? Lecz gazety tak napisa³y: zemdla³
z g³odu z zimna. Dwa wiersze zaledwie. Wiêc
sam piszê. (�) Uczyæ siê dalej nie mo¿na,
chyba ¿e na kursach. Szukam posady. Zaczyna
siê wêdrówka po redakcjach w celu przejrzenia
gazet, a raczej rubryki �posady zaofiarowane�.
Potemwêdrówka po mie�cie, od sklepu do sklepu,
od warsztatu do warsztatu. (�) Twarz chuda,
wystaj¹ce ko�ci policzkowe. D³ugie w³osy i zza
szkie³ para p³on¹cych gor¹czk¹ oczu. To ja bez-
robotne dzieciê, jakich mnóstwo, jakich miasto w
ogóle nie liczy. (�) W³a�ciciel inteligentny, ale
dziwnie fa³szywy. Gdy u�miecha³ siê, mia³emwra-
¿enie, ¿e jego u�miech jest jadowity.Wspó³pracow-
nicy, a by³o ich trzech, dobrze siê domnie odnosili.
Najstarszy � pan Józef. M¹dry, energiczny, egzal-
towany, nerwus. Para �widruj¹cych oczu,ma³yw¹s,
a pod nim czerwone zaci�niête wargi, dolna szczêka
wysuniêta. Gdy post¹pi nietaktownie, co siê zdarza,
z powodu nerwowego usposobienia, mocno tego
¿a³uje. Przeciwieñstwem jego jest pan Natan. Po-
siada tylko inteligencjê nabyt¹, wmawia sobie, ¿e
jest �miertelnie chory, zawsze nosi szalik. Trzeci¹
osob¹ jest pan Mietek: fotograf-amator, artysta-
malarz, buchalter, inkasent, s³owemcz³owiekwszech-
stronnie uzdolniony, lecz pechowiec � nie ma
szczê�cia. W�ród nich p³yn¹³ mój ¿ywot. ¯ywot
ch³opca do wszystkiego: zmywacza spluwaczek,
sprz¹tacza, roznosiciela listów, kelnera przy �niada-
niu. Wstydzi³em siê i brzydzi³em, lecz pamiêtaj¹c
blisk¹ przesz³o�æ, chêtnie oddawa³em siê tej pracy.
P³aca by³ niska.�

LEON G-RG (1930 r.)

Kronika szkolna
Lekcja wychowawcza
�Raz w tygodniu mamy lekcjê wychowawcz¹.
Du¿o z niej korzystamy. Nam te¿ wolno zabraæ
g³os. Tematem ostatniej lekcji by³ �stosunek
wzajemny nauczycieli i uczniów�. I ja zabra³em
g³os. Powiedzia³em, ¿e zarówno uczniowie jak
i nauczyciele powinni siê staraæ, aby zbli¿yæ siê
do siebie. Przytoczy³em przyk³ad. Na placu
spotkali�my nauczyciela i uk³onili�my siê mu.
W³o¿y³em czapkê, a koledzy wci¹¿ stali z go³¹
g³ow¹ i patrzyli na niego jak na �wiêtego.
W³a�nie tego nie powinno byæ. Nauczyciel nie
jest ¿adnym ksiêdzem ani �wiêtym. W najlep-
szym razie jest zwyk³ym cz³owiekiem.�

W.Szp.

Mój nauczyciel
�Mój nauczyciel ma 75 lat. Dawniej by³
chyba wysokiego wzrostu, ale teraz jest zgar-
biony. (�) Jest ubrany czysto i starannie. Na
miasto wychodzi rzadko, tylko do fryzjera.
Wówczas wk³ada wyblak³e palto i zielony,
filcowy kapelusz, podobny do grzyba. W domu
siedzi w ciep³ych pantoflach. Najbardziej dziwi
mnie, ¿e zamiast krawatu nosi kolorow¹ wst¹-
¿eczkê. (�) Ca³ymi dniami przesiaduje
w swoim pokoju. Ma bibliotekê. Ci¹gle studiuje.
Codziennie czyta kilka gazet. W zesz³ym roku
zacz¹³ pisaæ powie�æ. Ile razy wejdê do jego
pokoju, znajdujê go siedz¹cego przy stole.
W pokoju unosi siê dym papierosów, bo pali,
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chocia¿ to szkodzi jego zdrowiu. (�) Sympatycz-
nym rysem jego charakteru jest humor. Lubi siê
po�miaæ. Chêtnie s³ucha ¿artów i sam je opowiada,
czasem mo¿e nawet zatañczyæ. Ma m³od¹ duszê
w starym ciele. Jest bardzo dobry i sprawiedliwy.
Prêdko przywi¹zuje siê do ludzi i dzieli siê z nimi
swymi my�lami i pogl¹dami. Na ogó³ sprawia wra-
¿enia cz³owiek z powie�ci. Teraz takich ludzi niema,
a je�li s¹, to jednostki. Bardzo lubiêmegonauczyciela
i gdymamwoln¹ chwilê, przychodzê do niego, aby
z nim pogawêdziæ i szczerze pomówiæ.�

Rusa³ka (Bia³ystok)

Biblioteka
�Razu pewnego nauczycielka powiadomi³a nas,
¿e bêdziemy mieli bibliotekê. Potem wójt wybra³
trzech bibliotekarzy i kaza³, ¿eby wszyscy przy-
nie�li po 20 groszy. Kto chce otrzymaæ ulgowy
abonament po 10 groszy, musi z³o¿yæ podanie.
Nazajutrz po lekcjach ca³a klasa otoczy³a biblio-
tekarza. By³ taki t³ok, ¿e bibliotekarz uciek³.
Przysz³a pani i kaza³a i�æ do domu, bo jeszcze
nie ma listy czytelników. Nastêpnego dnia wy-
buch³ bunt. Nie chcieli�my mieæ lekcji, dopóki
nie dostaniemy ksi¹¿ek. Po dzwonku nie ustawio-
no siê w pary. Pani powiedzia³a, ¿e jeste�my
g³upi. Ustawili�my siê parami. Na lekcji wszyscy
dokazywali. Bibliotekarz musia³ czym prêdzej
wydaæ ksi¹¿ki. Teraz biblioteka nasza jest wiêk-
sza. Co kilka dni pani dokupuje parê ksi¹¿ek. Ju¿
wiemy, jak utrzymaæ porz¹dek. W klasie wisi
katalog. Ksi¹¿ki s¹ ³adne i powa¿ne.�

Szmudek z Nowolipek.

Takie sobie glêdzenie o budzie
�Spojrza³am na zegar � by³a jedenasta. Dlaczego
nie posz³amdo szko³y?A, bomamamówi³a s³u¿¹cej,
¿eby mnie nie budzi³a, bo i tak nie pójdê do szko³y.
Ksi¹¿ki niemam.Nudzê siê. Przegl¹damplan lekcji.
Na czele stoi fizyka.Hm.Bardzomi³a lekcja. Profesor
zwykle spó�nia siê. � Fe, nie³adnie - mówimy. � O,
widzê prowadzicie listê spó�niaj¹cych siê profesorów
� odci¹³ siê profesor i znikaw czelu�ciach kancelarii.
Nastêpna po fizyce � lekcja matematyki. Ju¿ na
pauzie dowiadujemy siê, w jakim pani jest humorze.
Jest ona bardzo dobra i wyrozumia³a, ale gdy siê
zdenerwuje, to �ciany siê trzês¹ i dr¿¹ szyby.�

(E)

G³os ksiêdza
�Kochaj bli�niego jak siebie samego � rzek³
Pan. Tymczasem dziej¹ siê rzeczy straszne. Sza-

tan, któremu na imiê �antysemityzm� wyzwoli³ siê
z kajdan cywilizacji i panoszy siê po �wiecie.Arka
Europy jest na bezdro¿u i znajduje siê w wielkim
niebezpieczeñstwie. Jedyniemi³o�æ bli�niegomo¿e j¹
ocaliæ. Szczê�cie rodzaju ludzkiego zwi¹zane by³o
zawsze z pokojem imo¿emygo osi¹gn¹æ tylko dobr¹
wol¹.Lecz sternicyniewidz¹ tej bezpiecznej przystani
i kieruj¹ statek wprost na ska³y. Czym to siê
skoñczy?�

Ksi¹dz Dr. Guido Fasso (Italia),
�Ma³y Przegl¹d�, 17 maja 1931 r.

Z cyklu �M³oda prasa�
Benjamin
� �Benjamin� (Bê¿amê) najwiêkszy tygodnik dla
m³odzie¿y francuskiej na o�miu olbrzymich stronach
zamieszczawiele przeró¿nych artyku³ów i ilustracji.
Pierwsza stronica � rozmaito�ci. (�) Druga strona
zawiera dokoñczenie artyku³ów, komunikaty klubów
�benjaminów� i rubrykê prasy dla m³odzie¿y (sta³e
dzia³y). Trzeci¹ stronêwype³niaj¹ przedewszystkim
podró¿e (w ka¿dymnumerze). Czwarta i pi¹ta strona
s¹ po�wiêcone wy³¹cznie humorowi. Og³oszenia
teatrów, kin oraz wielkich magazynów znajduj¹ siê
na szóstej stronie. Siódma strona zawiera opisy
nowo�ci, ostatnich odkryæ naukowych itp. Na ósmej
stronie czytelnik znajduje rubrykê astronomiczn¹,
streszczenia klasycznych sztuk teatralnych, rozrywki
pt. �Bonjour� (jedyny dzia³, gdzie pisze m³odzie¿),
k¹cik poetów, rozrywki umys³owe i drobne og³osze-
nia. Ka¿dy numer jest bogato ilustrowany. (�)
�Benjamin� zosta³ za³o¿ony w 1920 r. i ma
200 000 czytelników. (�) Kiedy przyjecha³a p.
Artowska (?), przedstawicielka polskiej prasy
szkolnej, i opowiedzia³a, jak ta sprawa przedsta-
wiona jest w Polsce, zwo³ano zebranie redaktorów
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czasopism szkolnych i uchwalono prowadzenie kam-
panii za organizacj¹ szkolnej prasy francuskiej na
wzór polskiej. (�) Wkrótce ukaza³ siê artyku³ o
�Ma³ymPrzegl¹dzie� z dopiskiem, ¿e szczegó³owych
informacji czytelnicyzasiêgn¹æmog¹umnie.Widocz-
nie �Ma³y Przegl¹d� wywo³a³ we Francji du¿e zain-
teresowanie, bo oto teraz bijê siêw piersi z rozpacz¹:
�Co bêdzie, je�li setna czê�æ czytelników napisze do
ciebie? Czy odpowiesz na 2000 listów?Wzdrygam
siê na tê my�l i ze strachem patrzê na rosn¹cy stos
listów.�

Reporter Fred
Goldstein (Pary¿),

�Ma³y Przegl¹d� 17
maja 1935 r.

Bunt dzieci
�Nasza gazeta nie po-
winna siê teraz nazywaæ
�Ma³y Przegl¹d�, bo do
niejpisujeprzewa¿niem³o-
dzie¿. W tym pi�mie s¹
powa¿ne artyku³y i m³o-
dzie¿ zanudza tymi arty-
ku³ami dzieci. Przez to
coraz mniej dzieci czyta
�Ma³y Przegl¹d�. Mnie
tak¿e nudz¹ te artyku³y.
Czytam je z niechêci¹,
ale mówiê sobie w du-
chu: �Jak zaczê³a�,
musisz skoñczyæ�.Mo¿-
liwe, ¿e wiele dzieci tak
my�li jak ja.�

Michalina K.

Syn robotnika
�Jestem synem robot-
nika i tatu� nie ma pie-
niêdzy, ¿eby mi kupiæ
saneczki lub ³y¿wy. Pan
Lolek obieca³ mi kupiæ
³y¿wy, ale ich nie przy-
niós³. Siedzê w domu i
odrabiam lekcje, które
pani zadaje do domu.
Uczê siê nie�le i dosta³em
niez³¹ cenzurkê.Mój brat
Szmelek tak¿e siê do-
brze uczy. Cieszê siê,
gdy nadchodzi pi¹tek, bo
wtedy czytam �Ma³y

Przegl¹d�. Wiêc proszê, aby i mój list zosta³ w tej
gazecie wydrukowany.�

Chlizi z Karmelickiej

�Nie jestem ¯ydówk¹, jednak od sze�ciu
miesiêcy czytujê �Ma³y Przegl¹d�. Chcia³abym
napisaæ, ale mo¿e listów od nie-¯ydówek re-
dakcja nie drukuje.�

Marysia
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Reporterzy
�Ma³ego Przegl¹du�
Kuba Hersztajn
Zg³osi³ siê do pomocy ju¿ w 1926 roku. Chocia¿
by³ niezbyt sprawny fizycznie, pasjonowa³ siê
sportem i zosta³ �wietnym reporterem sportowym.
Mia³ ogromne poczucie humoru.
�¯ycie to nie pensjonat. Wszystko zniosê. Nie
lubiê tylko wodo �winki i kapilarnych nóg. Co do
pogl¹dów, to jest zwolennikiem probabilizmu.
Dotychczas na sumieniu mam dwa tematy i jedn¹
³y¿kê, utopion¹ wWi�le pod G³odn¹ Wsi¹. Pragnê
przej�æ przez ¿ycie tak, aby na mnie nic nie ci¹¿y³o
wiêcej, chyba takie co�, co da siê zmie�ciæ w tamtej
³y¿ce. Umrzeæ chcia³bym jak Nemeczek: w kapi-
tañskiej czapce�

Igor Newerly:
�Kuba jubilatem�, Ma³y Przegl¹d,

3 maja 1935 r.

Lejzor Czarnobroda
Po raz pierwszy wys³a³ list do �Ma³ego Przegl¹-
du� w roku 1928. Szybko zosta³ cz³onkiem komi-
tetu redakcyjnego. W numerze jubileuszowym,
wydanym z okazji dziesiêciolecia dodatku, opo-
wiada³ o sobie:
�Tak, nazywam siê Lejzor, a Lejzor to nie
Ludwik ani Henryk, Rudolf, Otto� To brzmi tak,
jak Mosze, Szyje, Mendel� A Gêsia � to nie
Marsza³kowska ani Nowy �wiat. Nie wstydzê siê
swego �rodowiska ani przyjació³ z zau³ka. Gdy
piszê, zawsze mam ich na my�li. Jestem i pozo-
stanê Lejzorem z Gêsiej.

Wyznanie, Ma³y Przegl¹d,
1 stycznia 1937 r.

Herszek Kaliszer
Wspó³pracê z redakcj¹ rozpocz¹³ jesieni¹ 1926
roku jako 14-letni ch³opak, wychowanek Domu
Sierot. �Ciekawy, ¿ycia i ludzi, spostrzegawczy,
krytyczny � czynny i towarzyski� � ocenia³ go
Korczak. Najpierw pe³ni³ dy¿ury w redakcji, potem
awansowa³ na pierwszego sta³ego reportera i zacz¹³
robiæ oryginalne, zabawne wywiady, pod którymi
podpisywa³ siê �Harry�.
�Wszêdzie go by³o pe³no, wszêdzie musia³
wsadziæ swój perkaty nos. Wpada³ smag³y, kêdzie-
rzawy, jakby siê urwa³ z rynku Addis Abeby (�)
Pyskaty cwaniak o duszy tkniêtej romantyzmem
nied³ugo zabawi³ w�ród dzieci. U schy³ku szesna-
stej wiosny czmychn¹³ w �wiat i wróci³ po dwóch
latach, przemierzywszy na gapê Europê dowybrze-
¿y Afryki.�

Igor Newerly

Igor Newerly
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Do przygotowanie materia³u wykorzystano:
- Joanna Olczak-Ronikier, Korczak. Próba biografii, Warszawa 2011, Wydawnictwo W.A.B.
- Kazimierz Dêbnicki, Korczak z bliska., Warszawa 1985, Ludowa Spó³dzielnia Wydawnicza
- Hanna Mortkowicz-Olczakowa, Janusz Korczak, Warszawa 1957, �Czytelnik�
- Cyfrowa Biblioteka Narodowa, Zak³ad Reprografii i Digitalizacji Zbiorów Bibliotecznych, 2009
- www.culture.pl

Materia³y opracowa³:
Dariusz Dymalski

Sk³ad graficzny
Rafa³ Lisiak (¯ycie Kalisza)
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