
SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁAŃ  W  RAMACH  ROKU  JANUSZA  KORCZAKA 

Szkoła: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach (Gimnazjum nr 6 im J. Korczaka, LO nr 10) 

Lp. Tytuł wydarzenia Data Organizator Adresat Liczba 

uczestników 

Przebieg wydarzenia, 

charakterystyka działań 

Inne 

informacje 

1. Inauguracja Roku  

Korczakowskiego w ZSO 

 nr 14 - luty 2012 r. 

 

 luty 2012     ZSO nr 14 społeczność 

uczniowska 

 

600 

Wyeksponowanie i  upamiętnienie  

sylwetki J. Korczaka w formie 

graficznej – kącik patrona, dekoracja 

szkoły. 

 

2.  Apel okolicznościowy dla 

młodzieży szkolnej – 

prezentacja sylwetki Patrona 

Szkoły  

 

    

04.04.2012 

 

 
Gimnazjum nr 6 

 

uczniowie 

 

600 

Celem uroczystości było popularyzowanie 
wiedzy o życiu i twórczości patrona szkoły 

oraz przypomnienie myśli pedagogicznej 

Starego Doktora.  

Apel rozpoczął się od odczytania Uchwały 

Sejmu Rzeczpospolitej z dnia 16 września 

2011 roku w sprawie ustanowienia roku 

2012 Rokiem Janusza Korczaka podpisanej 

przez marszałka sejmu Grzegorza Schetynę. 

Część artystyczną w formie montażu słowno 

- muzycznego przygotowali uczniowie klas: 

I d, III b, III f (Katarzyna Kawa, Natalia 
Będkowska, Sonia Iwanicka, Daria Sala, 

Małgorzata Wiśniewska, Marta Zboińska, 

Dawid Dudek) oraz chór szkolny (piosenki 

M. Grechuty „Ocalić od zapomnienia”, 

„Tyle było dni”). 

Prezentując sylwetkę Janusza Korczaka, 

młodzież recytowała wiersze M. 

Buczkówny, E. Stachury, J. Lisieckiego, 

S. Ney, W. Szlengela ukazujące Janusza 

Korczaka jako człowieka o wielkim sercu, 

bezgranicznie oddanego swoim 

wychowankom.  
Apel wzbogaciła ciekawa prezentacja 

multimedialna ukazująca nie tylko zdjęcia 

biograficzne Janusza Korczaka, ale przede 

wszystkim jego idee i działalność na rzecz 

dzieci.  

 

 



3. Przeprowadzenie konkursów 

klasowych pod hasłem 

„Janusz Korczak – naszym     

mentorem”  

    - klasy I gimnazjum – 

konkurs plastyczny, 

    - klasy II gimnazjum – 

konkurs multimedialny, 

    - klasy III gimnazjum, IA 

LO, IIA LO – konkurs 

literacki. 

 

od marca do 

maja 2012  

Nauczyciele 

ZSO nr 14 

Uczniowie klas 

gimnazjalnych 

oraz licealiści 

 

60 

Uczniowie pod okiem opiekunów pracowali 

nad projektem trzy miesiące. W ramach 

eliminacji wewnątrzklasowych wyłoniono 

grupę finalistów, która rywalizowała w 
odpowiedniej kategorii. Powstały oryginalne 

plakaty, prezentacje multimedialne oraz 

prace literackie (zwycięska praca została 

opublikowana w specjalnym numerze 

gazetki szkolnej). Na uroczystym apelu 

wręczono wyróżnionym uczniom nagrody. 

 

4. Konkurs międzyszkolny 

„Janusz Korczak wśród nas” 

skierowany do uczniów szkół   

gimnazjalnych na terenie 

miasta Gliwice.  

    

eliminacje 

do końca 

kwietnia 

2012 

 

15.05. 2012 

- finał 

Nauczyciele 

 j. polskiego 

ZSO nr 14 

Gliwice 

Uczniowie 

gimnazjów 

gliwickich 

22 Konkurs był dwuetapowy: 

 ●  I etap to eliminacje wewnątrzszkolne – 

życie, działalność i twórczość Janusza  

Korczaka oraz interpretacja myśli Starego 
Doktora;  

    ●  II etap to dwuczęściowe eliminacje 

międzyszkolne – wypracowanie na jeden 

 z dwóch zaproponowanych tematów oraz 

piękne czytanie dowolnego fragmentu 

utworu Janusza Korczaka. Tematy 

wypracowań: 

- Bez szczęśliwego dzieciństwa całe życie 

jest kalekie – uzasadnij myśl Starego 

Doktora, odnosząc się do przykładów   

z  literatury, historii lub własnych 

doświadczeń. 
- Poświęcić się dla innych? Czy warto? 

Rozważ problem, odwołując się 

do działalności Janusza Korczaka  oraz  

innych znanych postaci literackich lub z 

życia publicznego. 
Druga część zmagań pozwoliła  uczniom 

zmierzyć się z aktorskim czytaniem 

wybranych dowolnie fragmentów prozy 

Janusza Korczaka. Interpretowane utwory  

to m.in.: Król Maciuś Pierwszy, Król Maciuś 

na bezludnej wyspie, Prawidła życia, Kiedy 

 



znów będę mały czy Pamiętnik.  
Wyjątkowe wrażenie artystyczne sprawił 

popis Aleksandry Smoląg (Gimnazjum nr 

14) oraz Piotra Grabysza (Gimnazjum nr 
15). Jednak najwyżej oceniono występ 

Natalii Będkowskiej (Gimnazjum nr 6), 

która pięknym głosem, wzorową dykcją 

przeniosła słuchaczy w  niepowtarzalny 

świat Króla Maciusia Pierwszego.  

Ostatecznie po podsumowaniu obu części 

konkursu laureatką została Natalia 

Będkowska – uczennica klasy I Gimnazjum 

nr 6 w Gliwicach.  

 Młodzież wykazała duże zainteresowanie 

i niebywałą znajomość postaci Janusza 
Korczaka, co przekonało organizatorów 

 o zasadności podjętych inicjatyw w ramach 

obchodów Roku Korczakowskiego pod 

hasłem Nie ma dzieci, są ludzie, którym 
patronował  Prezydent Miasta Gliwice – 

Zygmunt Frankiewicz. 

5. Gliwicki Gimnazjalny Sejmik 

Rad Młodzieżowych pod 

hasłem:  „Prawa dziecka w 

praktyce szkolnej” z 

udziałem przewodniczącej 

Kręgu Śląskiego Polskiego 

Stowarzyszenia im.  

J. Korczaka – pani Renaty 

Paluch. 

 

9.06.2012 ZSO nr 14 

Gliwice 

Młodzież 

gimnazjów 

gliwickich 

50 Rada Młodzieżowa Gimnazjum nr 6 w ZSO 

nr 14 przygotowała dwudziestą sesję 

Gliwickiego Gimnazjalnego Sejmiku 

Samorządowego, która odbyła się w 

siedzibie szkoły.  

Spotkanie swą obecnością zaszczycili 
goście: pani Renata Paluch -przewodnicząca 

Śląskiego Kręgu Polskiego Stowarzyszenia 

im. Janusza Korczaka, pani Anna Kiluk 

inspektor Wydziału Edukacji Urzędu 

Miejskiego oraz pan Witold Schmidtke 

wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w 

Gliwicach.   

Pani Renata Paluch jako gość honorowy 

wygłosiła krótki wykład na temat 

reprezentowanego przez nią stowarzyszenia.  

Część warsztatowa spotkania rozpoczęła się 

od definiowania pojęcia prawa i 
opracowania hierarchii najważniejszych 

obowiązków i przywilejów uczniowskich. 

Wśród tych pierwszych najczęściej 

 



wymieniano konieczność nauki do 

osiemnastego roku życia, potrzebę 

przygotowywania się do zajęć i 

respektowania regulacji wewnątrzszkolnych.  
W drugim obszarze podkreślano prawo do 

bezpłatnej nauki, szacunku, godnego 

traktowania oraz jawności ocen. Uczennica 

Gimnazjum nr 6 Natalia Będkowska (jedna z 

laureatek międzyszkolnego konkursu 

poświęconego patronowi szkoły) 

przedstawiła zebranym wybór tekstów 

Janusza Korczaka traktujących o 

trudnościach, jakie napotykają w swej pracy 

członkowie samorządów szkolnych. 

Jak zawsze najwięcej emocji wywołała 
dyskusja, w czasie której młodzi ludzie 

rozmawiali o tym, kto w szkole udziela im 

wsparcia, w jaki sposób radzą sobie z 

licznymi nieobecnościami 

 na lekcjach i jak regulują współpracę z 

dyrektorami. Gimnazjaliści urządzili małą 

giełdę pomysłów, chwaląc się ciekawymi 

projektami i przedsięwzięciami 

organizowanymi w poszczególnych 

placówkach. 

     

6. Nadzwyczajna Konferencja 

Rady Pedagogicznej 

„Być pedagogiem na miarę 

Korczaka” 

12.10.2012 Nauczyciele 

ZSO nr 14 

Rada 

Pedagogiczna 

ZSO nr 14 

60 Uroczyste spotkanie Rady Pedagogicznej z 

okazji Dnia Edukacji Narodowej, tym razem 

w duchu Roku Korczakowskiego. 

Wspominano postać Janusza Korczaka – 

patrona naszego gimnazjum jako obrońcę 
praw dzieci,  genialnego wychowawcę, 

pioniera współczesnego wychowania.  

Pani mgr Beata Wierzbicka z ramienia 

Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza 

Korczaka podsumowała wydarzenia 

poświęcone obchodom Roku Korczaka  

w naszym regionie, zwróciła uwagę na 

ponadczasowość dorobku Starego Doktora 

w dziedzinie pedagogiki. 

Natomiast  p. mgr Barbara Siwek-

 



Niedźwiecka w  krótkim wykładzie 

przypomniała metody wychowawcze 

stosowane przez Janusza Korczaka, 

podkreśliła, że o ogromnym zainteresowaniu 
jego twórczością pedagogiczną zdecydowała 

nie bohaterska śmierć, ale głównie troska, 

jaką otaczał opuszczone dzieci.  Jako grono 

pedagogiczne mamy świadomość, że warto 

poznawać twórczość pedagogiczną Janusza 

Korczaka, bo jest ona inspiracją dla działań 

współczesnego wychowawcy.  

,,Bądź sobą – szukaj własnej drogi. Poznaj 

samego siebie zanim zechcesz dzieci poznać 

. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam 

jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz 
wykreślać zakres ich praw i obowiązków” – 

to przesłanie, którym warto się kierować  w 

pracy z dziećmi na każdym etapie ich 

rozwoju. 

 

7. Sympozjum Korczakowskie 12.11.2012 ZSO nr 14 Społeczność 

Miasta Gliwice 

i województwa 

200 Celem tego spotkania było podsumowanie 

obchodów Roku Janusza Korczaka. 

Uroczystość miała wyjątkowy charakter, 

gdyż  przebiegała w obecności Minister 
Edukacji Narodowej - p. Krystyny Szumilas 

oraz Rzecznika Praw Dziecka - p. Marka 

Michalaka. Oprócz oficjalnych wystąpień 

przedstawicieli lokalnych władz 

administracyjnych, oświatowych i 

kościelnych w spotkaniu wzięli udział 

dyrektorzy szkół gliwickich oraz pedagodzy 

szkolni, nauczyciele, przedstawiciele 

społeczności uczniowskiej Gliwic. 

Młodzież szkolna w artystycznym przekazie 

„Uczę się ciebie, człowieku…” 
zaprezentowała treści Korczakowskie, 

eksponując naczelną ideę Roku 

Korczakowskiego „Nie ma dzieci – są 

ludzie”.  

Druga część uroczystości przebiegała w 

charakterze konferencji naukowej nt. 

 



Koncepcje wychowawcze Korczaka w pracy 

z młodzieżą prowadzonej przez wykładowcę 

akademickiego Gliwickiej Wyższej Szkoły 

Przedsiębiorczości z Wydział Nauk 
Humanistyczno-Społecznych - dr 

Małgorzatę Kitlińską – Król. Prelegenci - 

przedstawiciele różnych placówek 

wychowawczych oraz instytucji 

współpracujących z młodzieżą dzielili się 

swoimi refleksjami, omawiali doświadczenia 

pedagogiczne, wskazując na ponadczasowe 

wzorce i idee wychowania 

Korczakowskiego. 

 

 

 


