
Spotkanie Korczakowskie w Nowej Rudzie 

 
Rok Korczakowski stał się okazją dla naszej placówki- Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej 

Rudzie- do świętowania! 22 listopada 2012 r. odbyło się Spotkanie Korczakowskie- kolejny ważny 

moment, by „czuć jak dziecko, myśleć jak Stary Doktor". Obchody miały charakter szczególny, gdyż 

był obecny wśród nas wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Korczakowskiego - p. Jerzy Fornalik - 

nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Borzęciczkach.  

Od 1996 roku nasza szkoła dumnie nosi imię "Starego Doktora"-  podkreślamy to zawsze 

podczas ważnych uroczystości z życia szkoły. Z początkiem nowego tysiąclecia "dwójka" 

przystąpiła do Polskiego Stowarzyszenia Szkół im. Janusza Korczaka. Poprzez wieloletnie kontakty 

z innymi podmiotami, wspólne warsztaty oraz konkursy organizowane w szkole pogłębiana i 

utrwalana jest pamięć o życiu i działalności patrona. W Roku Korczaka szczególnie mocno 

podkreślamy walory wychowawcze Idei Korczakowskiej. 

Część artystyczną stanowił montaż słowno- muzyczny dotyczący życia Janusza Korczaka 

oraz praw dziecka, odbył się też pokaz wspaniałych dziecięcych talentów. Zaś część merytoryczną 

czwartkowych uroczystości stanowiły warsztaty przeprowadzone dla dorosłych przez p. Jerzego 

Fornalika. Autor programu ANTYSCHEMATY przybliżył formy działania oraz osiągnięcia tego 

szczytnego przedsięwzięcia. Poprzez wspólne renowacje żydowskich cmentarzy kształtowana jest 

tolerancja oraz niwelowane są uprzedzenia wynikające z odmienności kulturowej. Gość przedstawił 

filmowe sprawozdania z działań projektu i podzielił się osobistymi refleksjami na temat swoich 

zainteresowań kulturą żydowską. Podsumowaniem tegorocznych obchodów była wizyta na 

najbliższym naszej szkole cmentarzu żydowskim w Kłodzku, gdzie p. J. Fornalik  w sposób ciekawy 

i zaangażowaniem opowiadał o przeprowadzonych tu w 2005 r. pracach. 

Dziękując wszystkim za pomoc w organizacji tego spotkania, życzę, by wspólne realizowanie 

zadań, wspólne sukcesy, które są wspaniałym doświadczeniem, były  zawsze siłą, by jak Korczak 

być „wspaniałym przykładem wychowawcy, który wsłuchiwał się w potrzeby dzieci, ale także 

przyznawał im prawo do głosu i sprzeciwu. Poświęćmy więc swój czas dziecku, które zostało 

powierzone naszej opiece. Wsłuchajmy się w jego potrzeby i problemy. Jest to szczególnie ważne 

dzisiaj, kiedy żyjemy bardzo intensywnie, a wartościowe relacje międzyludzkie wypierane są przez 

internetowe znajomości. Bądźmy nie tylko nauczycielami matematyki, chemii czy języka polskiego, 

ale także mądrymi doradcami, przyjaciółmi – aby każde dziecko mogło zwrócić się do nas ze swoimi 

problemami. Tylko w ten sposób zbudujemy most pomiędzy pokoleniami i zaskarbimy sobie 

zaufanie dzieci i młodzieży”(Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka). 

  Wszystkim, a szczególnie Tobie, Jurku, spełnienia marzeń! 

Iwona Szuber- nauczycielka SP 2 w Nowej Rudzie 

 
 



 
 

  
 

 



 
 

 


