
 

    

Logo Roku Janusza Korczaka wywołuje emocje. Graficy: to obrzydliwość, organizatorzy: de gustibus non est disputandum. 

Jedną z ostatnich uchwał Sejmu poprzedniej kadencji było ustanowienie roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka. Pedagog, pisarz i 

lekarz zginął w 1942 roku w Treblince, gdzie trafił razem ze swoimi podopiecznymi - żydowskimi dziećmi wywiezionymi z 

warszawskiego getta. 

Po opublikowaniu logo obchodów Roku Janusza Korczaka graficy złapali się za głowę. Cały tekst: 

http://wyborcza.pl/1,76842,11007479,Kontrowersyjny_logotyp_Roku_Korczaka.html#ixzz2HhaGh0rd 

27.01.2012nr. „Spotkanie ze starym doktorem” – taki tytuł nosiły zajęcia z okazji roku Korczakowskiego, które zostały 

przeprowadzone przez pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Przasnyszu: Luizę Dawidziuk i Anetę Dobrzyńską. W ramach 

akcji „Ferie w bibliotece” młodzi czytelnicy przybyli do Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 1 (na osiedlu Orlika) w Przasnyszu. 

  L. Dawidziuk, A. Dobrzyńska 

Król Maciuś witał w Płocku Pierwszą Damę Rzeczypospolitej Polskiej  

W dniu 7 lutego 2012 roku wybrała się w podróż po Polsce Pani Anna Komorowska, Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przewodnicząca Honorowego Komitetu Obchodów Roku Janusza Korczaka rozpoczęła swoją wizytę od Młodzieżowego Domu 

Kultury w Płocku, który od prawie 30 lat, jest jedną z najbardziej korczakowskich placówek kulturalno-oświatowych w Polsce. 

Od 25 lat pracują tam korczakowskie teatry Romy Ludwickiej. W tym domu zwyciężył Król Maciuś i został patronem placówki, 

gdy niezwykle rzadko patronami dziecięcych placówek kulturalno-oświatowych zostawali bohaterowie dziecięcych powieści. Był 

to rok 1993. W tym czasie nauczyciele poznawali myśl pedagogiczną Janusza Korczaka. Dobrze działał samorząd uczestników. 

Robiliśmy wszystko, by w tej placówce obdarzać dziecko, młodego człowieka obdarzać szacunkiem i zaufaniem. By wszyscy 

domorośli opiekunowie umieli pochylić się nad dzieckiem i nad jego potrzebami, by stwarzać mu warunki do najpiękniejszego 

rozwoju. Powołaliśmy do życia - dziewięć imprez artystycznych o ogólnopolskim i międzynarodowym zasięgu w duchu 

korczakowskim. Staliśmy się znani z naszych korczakowskich upodobań i korczakowskiego pochylenia nad dzieckiem. Na nasze 

konkursy, festiwale, zaczęli przyjeżdżać sympatycy Korczaka i jego pedagogiki. Wypracowaliśmy sobie swoisty styl, którym 

opiekunowie i dzieci oraz młodzież czuli się u nas bezpiecznie i wracali z radością. W 2005 roku główna animatorka działań 

korczakowskich w środowisku, które tak skutecznie promieniowały na całą Polskę otrzymała międzynarodową nagrodę im. 

Janusza Korczaka dla ”najlepszego edukatora upowszechniającego najlepiej dzieło Janusza Korczaka w swojej praktyce 

Pedagogicznej. Nagrodę tę przyznali w I edycji Ministrowie Polski i Izraela. Samą nagrodę stanowił 10-dniowy wyjazd do Izraela 

Śladami Janusza Korczaka. Tam poznała Itzchaka Belfra jednego z dwóch żyjących dziś wychowanków Janusza Korczaka – 

artystę malarza i rzeźbiarza, człowieka, który dużą część swojej twórczości poświęcił swojemu wychowawcy, kolegom i 

koleżankom z DOMU na Krochmalnej. Laureatka poznała też archiwum korczakowskie i Muzeum Cierpienia Dziecka oraz 

Muzeum Bojowników Getta w Lohamei Hagetaot. Tu nastąpił entuzjastyczny zryw pracowników placówki, którzy w krótkim 

czasie zdołali zorganizować dwie korczakowskie konferencje; ogólnopolską i międzynarodową połączoną z warsztatami 

artystycznymi, spektaklami, dwoma wystawami; jedna o życiu i pracy Janusza Korczaka . Druga to wystawa prac malarskich 

Itzchaka Belfra, która została otwarta przez samego autora, który szczęśliwy z obrotu spraw osobiście mógł dać świadectwo o 

swoim ukochanym wychowawcy, Januszu Korczaku, którego traktował jak ojca.  

O tym wszystkim opowiadała Gościom MDK Roma Ludwicka, która MDK-owi poświęciła 25 lat swego życia w tym 20 - jako 

dyrektorka tej placówki . Oprowadziła Panią Annę Komorowską i Prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego oraz licznie 

zebraną młodzież po wystawie przywiezionej z Izraela. Grupa teatralna spod znaku Króla Maciusia oraz Muzyczny Teatr Młodych 

Biała Mandragora powitały Gości hymnem Patrona oraz pokazały impresję o życiu Króla Maciusia. 

http://wyborcza.pl/1,76842,11007479,Kontrowersyjny_logotyp_Roku_Korczaka.html#ixzz2HhaGh0rd


                                                                                                                                   Tekst: Roma Ludwicka 

 MDK Płock 

Wspominali Starego Doktora. W bibliotece otwarto wystawę poświęconą Korczakowi 

Biblioteka Pedagogiczna w Ostrowi Mazowieckiej włączyła się w obchody Roku Korczakowskiego.  

15 lutego w siedzibie biblioteki przy ul. Rubinkowskiego (bursa szkolna) otwarto wystawę książek i czasopism oraz gazetkę 

tematyczną poświęconą Januszowi Korczakowi.   

Ekspozycja jest częścią naszego bogatego księgozbioru – mówi Bożena Jamorska, kierownik biblioteki.  Wychodząc naprzeciw 

potrzebom czytelników opracowaliśmy bibliografię przedmiotową  

i podmiotową na temat Korczaka. Mamy również prezentację multimedialną na temat życia  

i twórczości „Starego Doktora”. Ta wystawa trwała do końca lutego. A. Krajewska 

W ramach współpracy międzyszkolnej uczniowie zostali zaproszeni na otwarcie wystawy „Janusz Korczak – zwyczajnie o 

niezwyczajnym”. Wystawa odbyła się 13.03.2012 r. w Bibliotece Szkoły Podstawowej nr 22 w Płocku. 

29 marca, w samo południe, w Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego oficjalnie zainaugurowano Rok Korczakowski w Płocku. 

Okazją ku temu było otwarcie wystawy „O chłopcu ze starej fotografii, co Starym Doktorem został…” MDK Płock 

7.04.2012 r. W Świerczach promują Rok Janusza Korczaka 

Gminna Biblioteka w Świerczach rozstrzygnęła konkurs promujący Rok Janusza Korczaka wśród uczniów szkoły podstawowej. 

Polegał on na wykonaniu prac plastycznych ukazujących jednego z bohaterów książek Korczaka. 

 I. Kiela 

Korczak na językach świata podczas Nocy Muzeów (19.05.2012) Organizator: Żydowski Instytut Historyczny. Happening z 

udziałem publiczności, młodzieży, aktorów i obcokrajowców mający na celu zapoznanie uczestników z fragmentami tekstów 

Korczaka i stworzenia wielokulturowego gwaru, w którym przeplatać się będą: język polski, hebrajski i jidysz. 

 

Dnia 21 maja 2012 r. w starostwie zebrali się nauczyciele powiatu ostrowskiego. Przybyli oni na zaproszenie Biblioteki 

Pedagogicznej w Ostrowi Mazowieckiej. W ramach trwających imprez związanych z obchodami Roku Korczakowskiego 

zorganizowano spotkanie z dr Iwoną Kamilą Brzewską pracownikiem Żydowskiego Instytutu Historycznego. Szkołę 

reprezentował dyrektor. 

 Autor M.D 

Brwinów , 17-04-2012. Bankowcy-wolontariusze brwinowskim dzieciom 

Projekt pod tytułem „Usłysz mnie – dzieci do rodziców”, będzie poświęcony twórczości Janusza Korczaka. Ustanowienie przez 



Sejm roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka jest okazją do pochylenia się nad jego myślą pedagogiczną, w której przede 

wszystkim akcentował godność dziecka jako osoby ludzkiej. – Warsztaty teatralne będą się odbywać w Ośrodku Kultury i w 

świetlicy Gminnego Ośrodka Pracy z Rodziną, którego wychowankowie zostali zaproszeni do wspólnej zabawy, a efekty pracy 

połączonych sił Okeja i GOPzR będziemy mogli obejrzeć już na początku czerwca – zapowiada dyrektor ośrodka kultury Anna 

Sobczak. 

1 czerwca odbyły się w naszej szkole uroczystości rocznicowe: 50 – lecie szkoły i 5 – ta rocznica nadania szkole imienia 

Janusza Korczaka. Świętowaliśmy także  Dzień Dziecka. Honorowy patronat nad naszą uroczystością objął  Rzecznik Praw 

Dziecka pan Marek Michalak a uroczystość prowadziły panie Danuta Kulesza Mróz i Justyna Mróz Kulesza.  Uroczystość 

rozpoczęła się wprowadzeniem pocztów sztandarowych i odśpiewaniem hymnu państwowego.  Następnie pani Dyrektor Bożena 

Zasłona przywitała gości. Swoją obecnością zaszczycili nas: p. Teresa Michalak – Dyrektor Delegatury w Ostrołęce Kuratorium 

Oświaty w Warszawie, p. Edward Urbanowski – przedstawiciel Zarządu Polskiego Stowarzyszenia imienia Janusza  Korczaka w 

Warszawie,  p. Stanisław Jastrzębski – Wójt Gminy Długosiodło i inni Zacni Goście. Dzień 1 czerwca to dzień szczególny dla nas 

wszystkich zebranych, ale wyjątkowo  ważny dla społeczności szkoły w Dalekiem. W bieżącym roku obchodzimy bowiem 50 – 

lecie wybudowania szkoły i 5-ciolecia nadania jej imienia Janusza Korczaka. I tak się szczęśliwie złożyło , że uroczystości te 

przypadły  na  rok ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Janusza Korczaka. 

 B. Zasłona 

 

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jasienicy w miesiącu czerwcu 2012 odbył się szkolny konkurs 

plastyczny pt. „Korczak i Dzieci”. 

 

 / E.U/ 

 
 

 

Warszawa- Treblinka 70.  rocznica zagłady Domu Sierot 

5 sierpnia 1942 roku z ostatniej siedziby Domu Sierot przy ul. Siennej 16 w Warszawie Janusz Korczak/Henryk Goldszmit wraz z 

pracownikami i 200 wychowankami wyruszył na Umschlagplatz. To ostatnia pewna informacja o losach Starego Doktora. 

Przyjmuje się, że w obozie w Treblince wszyscy zostali zamordowani prawdopodobnie następnego dnia.  

 Sejm RP ogłosił rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka. Odbywające się w tym roku uroczystości są hołdem dla wybitnego 

pedagoga i przypomnieniem jego dzieła.  

 Siedemdziesiąta rocznica wymarszu Domu Sierot została uczczona piękną inicjatywą Warszawskiego Teatru Lalka 

(mieszczącego się w Pałacu Kultury i Nauki, w miejscu Domu Sierot) i Polskiego Towarzystwa im. Janusza Korczaka. 5 sierpnia 

2012 roku odsłonięto pamiątkową tablicę. Uroczystość honorowym patronatem została objęta przez  Prezydenta M. St. 

Warszawy Panią Gronkiewicz-Walc i Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.  

 Po odsłonięciu tablicy przedstawiciele Polskiego i Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka w hołdzie dla 

patrona w symboliczny sposób przemierzyli jego ostatnią drogę przejeżdżając do obozu zagłady w Treblince, gdzie odbyła się 

kameralna uroczystość. Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka reprezentowała Przewodnicząca - Batia Gilad z 

Izraela oraz goście z  Francji, Niemiec, Ukrainy, Konga i z Izraela. Członków Polskiego Stowarzyszenia reprezentowała  

Przewodnicząca Barbara Janina Sochal, Jacek Krogel (wiceprzewodniczący PSK),  a Krąg Mazowiecki Stowarzyszenia - Edward 

Urbanowski. 

Dr Edward Kopówka - Kierownik Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince - przedstawił historię i sposób funkcjonowania obozu. 

Dzieje obozu w Treblince są pełne okrucieństwa i drastycznych szczegółów.  Wielu uczestników obchodów po raz pierwszy 



odwiedziło Treblinkę. Rzeczowe, taktownie przekazane informacje,  makieta obozu, dokumenty, zdjęcia i nieliczne pamiątki 

wywarły na nich ogromne wrażenie, podobnie jak wystawa ,,Janusz Korczak w malarstwie Wolfganga Hergetha”.  

Następnie uczestnicy obchodów przeszli przez teren obozu. Przy kamieniu upamiętniającym śmierć Janusza Korczaka i jego 

podopiecznych odczytano tekst przesłania w języku polskim, angielskim, francuskim, hebrajskim, niemieckim i rosyjskim. 

Nawiązaniem do idei pedagogicznych Starego Doktora i znakiem ich trwania było wypuszczenie latawców przygotowanych przez 

uczestników Międzynarodowego Seminarium Korczakowskiego, które rozpoczęło się 30.07.12 w Broniszowie. Seminarium 

zostało zorganizowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego 2012 przez Fundację Adenauera w Polsce, Międzynarodowe 

Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka oraz Fundację ,,Porozumienie Wzgórz 

Dalkowskich”. 

Latawce to nawiązanie do pobytu Janusza Korczaka w Palestynie, do której wyjeżdżał dwukrotnie na zaproszenie byłych 

wychowanków Domu Sierot. Mieszkając w kibucu Ein Harod wiele czasu poświęcał zabawie z miejscowymi dziećmi - nauczył je 

m.in. robić i puszczać latawce. Do owego czasu dzieci nie znały tej zabawy. Od czasu pobytu Korczaka (czyli od roku 1936) do 

chwili obecnej, rokrocznie, obchodzi się w Ein Harod Święto Latawca. Jest to organizowane z dużym rozmachem, radosne 

święto, w którym biorą udział setki dzieci i dorosłych z okolicznych miejscowości  

Na zakończenie w symbolicznym miejscu śmierci wychowanków Domu Sierot i ich opiekunów złożono wieńce kwiatów w 

barwach narodowych. 70 świeczek utworzyło płonący krąg wokół kamienia i przyciągnęło uwagę wielu osób odwiedzających 

obóz, zwłaszcza młodzieżowych grup z Izraela. Korczakowski duch dialogu i poszanowania dla drugiego człowieka trwa mimo 

upływu czasu i tragicznych zakrętów historii. Tekst H. Chromińska 

 J. Krogel 

 H. Chromińska 

RZECZNIK PRAW DZIECKA ODDAŁ HOŁD JANUSZOWI KORCZAKOWI W TREBLINCE  

6 sierpnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz członkowie Komitetu Honorowego Obchodów Roku Janusza 

Korczaka – Henryka Krzywonos – Strycharska, Jakub Śpiewak i dr Jan Orgelbrand oddali hołd Januszowi Korczakowi i wszystkim 

zamordowanym w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Trablince. 

Gospodarzem spotkania był Edward Kopówka - Kierownik Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince,  który oprowadził przybyłą 

delegację po muzeum. Złożono wieniec i zapalono znicze pod symbolicznym kamieniem Janusza Korczaka i Dzieci. Tekst A. 

Remiszewska 

 A. Remiszewska 

1 września 2012 w patriotyczno-religijnej uroczystości w Treblince uczniowie, rodzice i nauczyciele 

 ze Szkoły w Jasienicy oddali cześć pamięci ofiarom Karnego Obozu Pracy i żołnierzy walczących o niepodległość. Na 

zakończenie tej „pięknej lekcji historii” uczniowie, rodzice i nauczyciele szkoły odwiedzili miejsce upamiętniające ofiarną śmierć 



Patrona Szkoły Janusza Korczaka – odśpiewali hymn Szkoły „KRĄG” 

 E. Grynfelder 

17-18 września 2012- OGÓLNOPOLSKI ZLOT SZKÓŁ IMIENIA JANUSZA KORCZAKA W KIELCACH wzięli w nim udział 

uczniowie z 63 szkół, z 12 województw łącznie 212 uczniów w tym 2 uczniów wraz z opiekunem z Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jasienicy.  

 J. Krogel 

 

Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka działająca w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 

zorganizowała, z okazji ustanowionego przez Parlament Rzeczypospolitej Polskiej Roku Korczakowskiego oraz z okazji 90–lecia 

istnienia Uczelni,  

6. Międzynarodową Szkołę Letnią pt. “Prawa dziecka – współczesne rozwiązania w świetle koncepcji pedagogicznych Janusz 

Korczaka”. Współorganizatorami były Polski Komitet ds. UNESCO oraz Międzynarodowe i Polskie Stowarzyszenia Janusza 

Korczaka. Międzynarodowa Szkoła Letnia, odbyła się w dniach 16-21 września 2012 roku. Udział w imprezie  wzięło 21 młodych 

pracowników naukowych, specjalistów w dziedzinie pedagogiki, psychologii, nauczyciele zajmujący się edukacją oraz 

przedstawiciele stowarzyszeń korczakowskich  z Iranu, Izraela, Tadżykistanu, Ukrainy i Polski. Celem spotkania było przybliżenie 

postaci Janusza Korczaka jako prekursora działań o prawa dziecka, pokazanie praktyki wdrażania jego myśli pedagogicznej na 

przykładzie prowadzonych placówek: Domu Sierot i Naszego Domu  oraz implikacji idei Janusza Korczaka do współczesnej 

praktyki pedagogicznej. 

24 października 2012r. - "Jesteśmy razem": Kosów Lacki – Treblinka - w hołdzie ofiarom Treblinki Już po raz trzeci 

młodzież, a także przedstawiciele władz Polski i Izraela spotkali się, aby dać świadectwo pamięci pomordowanym w obozie 

zagłady w Treblince. W uroczystościach „Jesteśmy razem” po raz pierwszy wzięli udział licealiści z Białorusi. 

Z inicjatywą upamiętnienia ofiar Treblinki wyszedł Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki w 2009 roku. Rok później odbyła się 

już pierwsza uroczystość. W spotkaniach, które przebiegają pod hasłem „Jesteśmy razem” corocznie uczestniczy po kilkuset 

młodych  ludzi, m.in. z Izraela, Brazylii, Polski i Stanów Zjednoczonych.  

Uroczystości pod głównym pomnikiem na terenie byłego obozu zagłady poprzedziły warsztaty dla gimnazjalistów i licealistów. 

Młodzież z Węgrowa, Sadownego, Kosowa Lackiego, Mińska Mazowieckiego, Siedlec, Ostrowi Mazowieckiej, Białegostoku i 

Sokołowa Podlaskiego przez dwie godziny mieli okazję nie tylko poznać kulturę Izraelczyków, ale również porozmawiać o historii 

polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata z okolic Treblinki.  



 A. Remiszewska 

 

25-26.10.2012 I Gminny Przegląd Teatrów Szkolnych , odbył się w Szkole w Jasienicy, którego celem było przybliżenie 

twórczości Janusza Korczaka, kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości oraz rozbudzanie 

zainteresowań teatrem. Tematyka przeglądu „Dzieci! dumne miejcie zamiary, górne miejcie marzenia i dążcie do sławy – coś z 

tego zawsze zostanie” Janusz Korczak. 

 E. Grynfelder 

12 listopada 2012 r. zokazji Roku Janusza Korczaka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mińsku 

Mazowieckim, który nosi imię wielkiego pisarza i obrońcy praw dzieci, zorganizowano konferencję okolicznościową pt.”Korczak, 

jakiego nie znamy” 

 sosw-minsk-maz  

Obchody Roku Korczakowskiego w Gminie Ostrów Mazowiecka. Już w dniu 24 listopada 2012 roku rozpoczęto 

„Korczakowskie Świętowanie” - w Centrum Kształcenia w Nieskórzu odbył się spektakl: „WSPOMNIENIE O STARYM DOKTORZE” 

wystawiony przez Teatr Żydowski z Warszawy. W środę 28 tuż po wejściu do Szkoły w Jasienicy, każdy z gości został 

udekorowany zielonym kotylionem a już w istotnie świąteczną atmosferę wprowadził zebranych elegancki konferansjer – uczeń 

klasy szóstej Daniel Michalak. Patron zobowiązuje do ciągłego poznawania jego życia i spuścizny. My uczniowie rozumiemy i 

czujemy, że Janusz Korczak po prostu na kochał, rozumiał, że „mamy prawo błądzić i radośnie dążyć do prawdy”. Mówił, że 

„uporządkowanie świata trzeba rozpocząć od porządkowania spraw dzieci”, że  „dziecko nie dopiero będzie, ale już jest 

człowiekiem, nie ma dzieci są ludzie”. Więc jak go nie kochać ?  mówił i zarazem pytał Daniel. Swoim wystąpieniem zachęcił 

zebranych do „porządkowania spraw dzieci”. Pan Wójt Waldemar Brzostek jako „Samorządowiec” w swoim wystąpieniu zwrócił 

uwagę na rozwój samorządności dzieci i młodzieży przejawiającej się w różnych formach ich aktywności. Prawidłowego rozwoju 

samorządności upatrywał Korczak szczególnie w prawidłowym funkcjonowaniu samorządu. Najważniejsze jego organy to sąd 

koleżeński, rada samorządowa i sejm dziecięcy. 



  /E. U.           / E. G.

 E. G.  E. G. 

Biblioteka Pedagogiczna w Płocku zorganizowała Konkurs Fotograficzny pod tytułem „Nie ma dzieci – są ludzie” Celem 

Konkursu było uświetnienie ogólnopolskich obchodów Roku Janusza Korczaka oraz popularyzacja idei wychowania dziecka wg 

Janusza Korczaka. Konkurs ma też sprzyjać pobudzeniu świadomości, że każde dziecko jest istotą społeczną mającą swoje 

prawa. Konkurs skierowany był do nauczycieli i nauczycieli bibliotekarzy szkół działających na terenie powiatów: płockiego 

grodzkiego, płockiego ziemskiego, gostynińskiego i sierpeckiego. Otwarcie wystawy nagrodzonych oraz wyróżnionych fotografii 

– 21 maja 2012 r. 

Filia w Sierpcu Biblioteki Pedagogicznej w Płocku przygotowała wystawę pt.: Wspomnienie o Januszu Korczaku 

13.12.2012  

Metodyczne spotkanie w Roku Korczaka 

Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka była motywem przewodnim VII spotkania metodycznego opiekunów praktyk, 

organizowanego przez Biuro Studenckich Praktyk Zawodowych, Zakład Edukacji Wczesnoszkolnej Instytutu Nauk 

Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Płocku oraz Szkołę Podstawową nr 18 w Płocku. 

Konferencja "Idee i myśl pedagogiczna Janusza Korczaka w odniesieniu do współczesności". Nawiązując, do ustanowionego 

roku 2012 ROKIEM JANUSZA KORCZAKA, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zduńskiej Woli zorganizowała w dniu 23 

listopada 2012r., w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury „Na pięterku” 

w Zduńskiej Woli, ul. Kilińskiego 17, konferencję "Idee i myśl pedagogiczna Janusza Korczaka w odniesieniu do współczesności". 

W Gimnazjum nr 1 w Lędzinach zorganizowano konkursy z okazji Roku Korczaka: 

-Rejonowy Konkurs Literacki "Janusz Korczak- moja inspiracja", 

- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Pocztówka z krainy szczęśliwego dzieciństwa", 

- Szkolny Konkurs Plastyczny  Korczakowski Order Uśmiechu 

- szkolny konkurs wiedzy o patronie. 

28 listopada 2012 o godz. 16.30 w Sali widowiskowo-kinowej „Piast” w Lędzinach odbyły się uroczyste obchody Święta Szkoły, 

poświęcone pamięci tego wielkiego człowieka. Przybyło wielu gości w tym: Burmistrz Lędzin Wiesław Stambrowski, zastępca 

Burmistrza Marek Bania, wicestarosta Henryk Barcik, prezes spółki Huf Polska Johann Palluch oraz Ksiądz Dziekan Janusz 

Jarczyk. 



 J. Domaradzki 

Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce, filia w Ostrowi Mazowieckiej w ramach Roku Korczaka ogłosiła konkurs plastyczny 

"Janusz Korczak – przyjaciel dzieci”. 

Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu ostrowskiego. Do biblioteki napłynęło 140 

prac. 

 B. Jamorska 

„Króla Maciusia Pierwszego” Janusza Korczaka czytali 16 maja dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 1 dziennikarze 

ostrołęckich mediów: „Kuriera Ostrołęckiego” i Radia OKO. 

 (rob) 

 

Dzień Janusza Korczaka w Konstancinie 

W Zespole Szkół nr 1 przy ulicy Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie w dość nietypowy sposób uczczono Dzień Edukacji 

Narodowej, który w całej Polsce jest obchodzony 14 października. W piątek 12 października w szkole zorganizowano Dzień 

Janusza Korczaka - wybitnego pedagoga, lekarza, pisarza i działacza społecznego, który całe swoje życie poświęcił osieroconym 

dzieciom. Nasza redakcja została zaproszona na tą uroczystość. 

24e.u 

"Wszystkie dzieci nasze są..." - opowieść o Januszu Korczaku 

Na scenie Grudziądzkiego teatru wystąpiły dzieci z Koła Teatralnego klas I-III z Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Wałdowa 

Szlacheckiego pod wodzą Małgorzaty Kowalewskiej.  



   (Fot. Piotr Bilski) 

AKCJA „OD NAS – DLA WAS” 

Piątek, 1 czerwca  - Akcja kończąca Tydzień Janusza Korczaka w Zgierzu: „Od nas dla Was” - zbiórka słodyczy, zabawek oraz 

materiałów plastycznych (nowych) połączona z rysowaniem listów-życzeń z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka dla dzieci z 

Ośrodka dla Uchodźców „Orchidea” w Grotnikach. 

 

 

Janusz Korczak – król dzieci / wystawa plenerowa 

 Wystawa, która powstała w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka, przypomina sylwetkę wybitnego Żyd i Polaka (który 

poczuwał się do podwójnej przynależności kulturowej i narodowej), lekarza, pisarza, wychowawcy, działacza społecznego i 

myśliciela. Opowiada o jego pracy lekarza wojennego, nowatorskiej myśli pedagogicznej, wykładach w radiu, podróżach i 

związkach z Warszawą. Prezentuje archiwalne fotografie, dokumenty, pamiątki, fragmenty pamiętnika i książek. Wystawę 

przygotowano w językach polskim i angielskim. 

Organizatorzy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ARTAR Antoni Rodowicz, DSH; partner: Muzeum Historyczne m. st. 

Warszawy, Ośrodek Dokumentacji i Badań KORCZAKIANUM. Miejsce: przed Pałacem Tyszkiewiczów–Potockich, ul. Krakowskie 

Przedmieście 32. 

Finał Warszawskiego Projektu "Spotkanie z Januszem Korczakiem 

Dnia 14 czerwca 2012r. w naszej szkole odbył się finał Warszawskiego Projektu ,,Spotkanie z Januszem Korczakiem”. 

Projekt został zorganizowany z okazji ogłoszonego przez Sejm RP roku 2012 – rokiem Janusza Korczaka. Celem projektu było 

przybliżenie uczniom sylwetki J. Korczaka, jego idei i postawy oraz kształtowanie u dzieci postaw obywatelskich, wyrabianie 

świadomości swoich praw i konieczności poszanowania praw drugiego człowieka z uwzględnieniem zasad tolerancji i 

poszanowania tradycji i kultury wszystkich ludzi w oparciu o historię swojego miasta i swojej dzielnicy. W projekcie wzięły udział 

43 szkoły podstawowe z Warszawy i woj. mazowieckiego, w tym 2 szkoły specjalne i 2 domy dziecka. Uczniowie rywalizowali w 

6 konkursach: konkursie na gazetkę szkolną, w konkursach na artykuły: „Społeczność polska i żydowska –razem czy osobno” i 

„Janusz Korczak lekarz, wychowawca, pisarz – czy chciałbyś, aby był nauczycielem w twojej szkole?” , w konkursie 

fotograficznym, konkursie plastycznym, konkursie wiedzy o Januszu Korczaku . Organizatorkami projektu były nauczycielki 

historii Szkoły Podstawowej Nr 225 Anna Kowalska (autorka projektu) i Małgorzata Garbacz, zaś współorganizatorami byli: Dom 

Spotkań z Historią, Muzeum Historii Żydów Polskich, dziennik ,,Rzeczpospolita”, Oddział Muzeum Historycznego m. st. Warszawy 

,,Korczakianum”, Związek Polskich Artystów Fotografików. Dzięki współpracy współorganizatorów przeszło 2 tysiące uczniów 

warszawskich szkół miało możliwość uczestniczenia w warsztatach dziennikarskich, fotograficznych, prowadzonych społecznie 

przez Pana Andrzeja Zygmuntowicza Przewodniczącego Rady Artystycznej ZPAF, dydaktycznych o J. Korczaku , czy spacerze 

śladami Janusz Korczaka. Projektowi towarzyszyła akcja charytatywna „ Na kłopoty taka rada, dzieciom potrzebna czekolada” – 

zebraną czekoladę szkoła przekazała Świetlicy Integracyjnej Nr 2 na Woli. Na uroczystej gali podsumowującej projekt byli 



obecni zaproszeni goście: ambasador Izraela Zvi Rav - Ner, zastępca burmistrza dzielnicy Wola Mieczysław Zmysłowski, doradca 

prezydenta m. st. Warszawy ds. społecznych Janusz Kostynowicz, Ewa Listkowska z Biura Edukacji m. st. Warszawy, poseł na 

Sejm RP Michał Szczerba, przedstawicielka Biura Rzecznika Praw Dziecka Barbara Kolago, rabin Maciej Pawlak, redaktor 

naczelny miesięcznika ,,Płomyczek” Janusz Sapa, przedstawiciele współorganizatorów, uczniowie – laureaci konkursów i ich 

nauczyciele oraz dyrektorzy szkół. Gościła u nas również zaprzyjaźniona szkoła ze Świniar w powiecie płockim, z którą nasza 

szkoła utrzymuje kontakt od czasów powodzi w 2010r. Dzięki sponsorom strategicznym: wydawnictwom ,,Demart”, ,,Literatura” 

i przedsiębiorstwu ,,Wawel” SA oraz innym sponsorom: Fundacji „ Shalom”, Biuru Promocji m.st. Warszawy, wydawnictwu WAB 

oraz Towarzystwu im.F.Chopina i Narodowemu Instytutowi F.Chopina nagrodzono 53 uczniów i 19 nauczycieli przygotowujących 

dzieci do konkursów. Do bibliotek 3 zwycięskich szkół trafiły cenne książki, które wzbogacą ich księgozbiory. Organizatorzy 

również uhonorowali zaangażowane szkoły, organizacje i uczniów zgodnie ze zwyczajem Korczaka pocztówkami pamiątkowymi, 

dla których wzorem był namalowany na tę okazję obraz – po uroczystości obraz szkoła przekazała Ambasadzie Izraela. Dyrektor 

Szkoły Podstawowej Nr 225 Elżbieta Krużyńska powitała gości. Następnie przedstawicielka Rzecznika Praw Dziecka odczytała list 

Marka Michalaka skierowany do naszej szkoły i do uczniów – uczestników projektu. Głos zabrali: ambasador Izraela, 

podkreślając znaczenie idei korczakowskiej w Polsce, Izraelu i na całym świecie, zastępca burmistrza i poseł Marek Szczerba W 

części artystycznej uczniowie naszej szkoły zaprezentowali opowieść o J. Korczaku – człowieku ludzkości, a Teatr Aktywny 

,,Akcent”, działający przy SP 225 wystawił fragmenty ,,Króla Maciusia I’’. Można było również obejrzeć gazetki konkursowe 

,,Mały Przegląd” i prace plastyczne ,,Czy znasz swoje prawa?’ oraz wystawę o J. Korczaku i jego pracy w holu II piętra. 

Uroczystość zakończyło rozdanie dyplomów i nagród zwycięzcom, po którym goście zostali zaproszeni na poczęstunek. 

Informacje o projekcie zamieściła gazeta lokalna „Kurier Wolski” oraz „Płomyczek”. Szkoła Podstawowa Nr 225 otrzymała 

podziękowanie z Ambasady Izraela podkreślające wychowawczą, dydaktyczną i ogólnoludzką wymowę projektu.  

 A. Kowalska i M.Garbacz 

HAPPENING "KORCZAK I JEGO DZIECIARNIA NA ULICACH W WARSZAWY" 

Relacja wprawdzie nie na „gorąco”, ale za to, z pewnej perspektywy czasowej, a to też ma swoje plusy. Tak więc, zanim nastał 

piątek, 12 października 2012 roku, cała nasza szkolna społeczność zmobilizowała swoje siły, by przygotować to publiczne 

wystąpienie. Wszak przemarsz ulicami Warszawy nie odbywa się codziennie i sam fakt wyjścia poza teren szkoły, był pewnego 

rodzaju wyzwaniem. Uznaliśmy, że warto włączyć się aktywnie w obchody Roku Janusza Korczaka, bo Jego przesłania sprzed 

stu lat są nadal aktualne. Uważał, że każdemu dziecku należy się szacunek i nad każdym należy się pochylić z troską. Wielką 

rolę przywiązywał do wychowania, bo jak pisał: „zreformować świat, to znaczy zreformować wychowanie”. 

Pierwsze spotkania z postacią Starego Doktora odbywały się w czasie lekcji wychowawczych, podczas których, najczęściej 

wychowawcy, przybliżali uczniom osobę i dokonania Janusza Korczaka. Ostatnie dni przed przemarszem to wybór hasła i 

przygotowanie transparentów, jak również –domyślamy się- przeglądanie garderoby w celu znalezienia odpowiednie stroju 

oddającego klimat tamtych lat. Z jakim efektem? Można się przekonać oglądając zdjęcia 

 P. Łukomski 

W Zespole Szkół w Słupnie Rok 2012 poświęcony został pedagogowi wszechczasów, jakim niewątpliwie stał się Janusz  Korczak. 

Z tej też okazji w naszej szkole zostały zorganizowane liczne konkursy, których celem było przybliżenie sylwetki, twórczości oraz 

wyznawanych ideałów prekursora walki o godność dzieci. Każdy z uczniów miał możliwość wykazania się w tym, w czym czuje 

się najpewniej - począwszy od konkursu plastycznego na najładniejszy album, po różne konkursy polonistyczne.  11 grudnia w 

szkole odbył się apel, podczas którego uczniowie zobaczyli program artystyczny poświęcony Januszowi Korczakowi a laureaci 

konkursów otrzymali nagrody ufundowane i wręczone przez Radę Rodziców działającą przy Zespole Szkół w Słupnie.  



Rok 2012 został ogłoszony rokiem Janusza Korczaka. Z tej okazji w Bibliotece w Obrytem przygotowano wystawkę poświęconą 

życiu i twórczości tego wybitnego pedagoga, pisarza, lekarza i opiekuna dzieci. Mali czytelnicy, odwiedzając Bibliotekę, mogą  

zapoznać się z biografią i dziełami Korczaka. 

 D. Jóźwiak 

 

Wzruszająca inscenizacja zatytułowana "Minuta ciszy po Januszu Korczaku" przedstawiona przez uczniów Zespołu Szkół w 

Obicach w gminie Morawica zakończyła obchody Roku Korczakowskiego w tej szkole. 

 J. Węgrzyn 

W ZSP nr 3 im. Jana Pawła II, w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka, zorganizowano konkurs dotyczący tego 

wybitnego pedagoga i przyjaciela dzieci. Zadaniem uczestników było sformułowanie odpowiedzi na pytania zamieszczone na 

stronie internetowej szkoły lub wykonanie prezentacji multimedialnej dotyczącej Janusza Korczaka i jego idei wychowawczych. 

  

 Premiera spektaklu "Kajtuś czarodziej" na Elektoralnej 

 



  

Dziedzictwo Korczaka środa, 07 listopad 2012, Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu prowadziła  doroczne wykłady o 

literaturze. XI edycja Jesiennej Akademii Literatury była poświęcona Januszowi Korczakowi. 

Elementarz Korczaka w Centrum Edukacji Obywatelskiej w Radomiu 

Z bogactwa myśli pedagogicznej Janusza Korczaka wybraliśmy dziesięć idei i związanych z nimi cytatów, które uważamy za 

szczególnie inspirujące i bardzo dziś aktualne. Zachęcamy do ich twórczego czytania i zmieniania szkolnej rzeczywistości, bo, jak 

powiedział ich autor: „Nie wolno zostawiać świata, jakim jest ”. Interpretujmy je i wcielajmy w życie wspólnie – nauczyciele i 

uczniowie – działając „nie wśród dzieci, ale razem z dziećmi”. I pamiętajmy o idei najważniejszej – prawie dziecka do 

wypowiadania swoich myśli i udziału w dotyczących go decyzjach dorosłych. Prawie do głosu – by mogło współdecydować o 

swoim życiu i po prostu być sobą – również w szkole. 

 

Rozstrzygnięcie gminnego konkursu w Sobanicach 

Gminny Konkurs z okazji obchodów roku Janusza Korczaka dla uczniów klas III-VI "Jestem królem Maciusiem I..." 

 B. Makowska 

12 grudnia 2012 – Roku Janusza Korczaka, w Publicznej Szkole Podstawowej nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w 

Radomiu odbył się II etap konkursu: „Poznaj z nami Janusza Korczaka” zorganizowanego pod honorowym patronatem: 

Rzecznika Praw Dziecka –  Marka Michalaka, Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Stowarzyszenia Nauczycieli 

Polonistów, oddział w Radomiu.  Wzięły w nim udział 4 szkoły: Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu, 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 13 im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Radomiu, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26  

i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Radomiu. Uczniowie PSP nr 33 krótką scenką 

dotyczącą Janusza Korczaka wprowadzili wszystkich w tematykę konkursu. W części konkursowej z każdej szkoły wystąpiła 

czteroosobowa drużyna. 

 E. Banaszczyk 


