OBCHODY ROKU KORCZAKOWSKIEGO W NOWORUDZKIEJ DWÓJCE
W związku z ustanowieniem przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej roku 2012 Rokiem
Janusza Korczaka, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowej Rudzie zaplanowała
szereg działań związanych z Patronem.
W środę, 25 kwietnia odbyło się coroczne Spotkanie Korczakowskie, tym razem pod
hasłem „Od samorządów szkolnych do parlamentów świata” z myślą przewodnią „…nie ma
spraw, które dzieci nie dotyczą i tematów, na które z dziećmi nie można rozmawiać, trzeba tylko
wiedzieć, jak to zrobić”. Najważniejszym celem tej imprezy była integracja uczniów szkół
miejskich i korczakowskich, przybliżenie postaci Janusza Korczaka uczniom ze szkół miejskich,
a także popularyzacja systemu wychowawczego naszego Patrona.
Na spotkanie zaproszono delegacje ze Szkół Korczakowskich z Kręgu Dolnośląskiego
oraz Szkół Podstawowych z miasta Nowej Rudy.
Wszystkich zebranych uroczyście powitała i przedstawiła harmonogram spotkania Pani
Dyrektor Szkoły Urszula Kamińczak-Podgórna.
Formą tegorocznego spotkania były obrady Parlamentu Dziecięcego, a tematem debaty:
prawa i obowiązki dziecka.
Marszałek Sejmu (w osobie Pani Anny Wiącek – nauczycielki języka polskiego) oficjalnie
otworzyła posiedzenie, sekretarz (Wojciech Banacha – uczeń klasy VIa) odczytał komunikaty, po
czym głos przy mównicy zabierali kolejno posłowie z pięciu komisji sejmowych. Obrady były
obserwowane przez uczniów z SP2 z klas IV-VI.
Wszystkie przemówienia dotyczyły praw dziecka, m.in. do nauki, ochrony zdrowia, wolnego
czasu i wypoczynku, własnego zdania oraz prawa do życia w rodzinie. Posłowie i posłanki
podczas wystąpień zaprezentowali wysoki poziom kultury osobistej. Przemówienia były
przemyślane i niezwykle interesujące, dotyczyły bowiem bliskich dzieciom spraw. Po
wystąpieniach i krótkiej dyskusji, która dotyczyła obowiązków dziecka, nastąpiło głosowanie
posłów, po czym Wicemarszałek (Zuzanna Bendiuł – uczennica klasy Vb) odczytała końcowe
wnioski.
Na tym Pani Marszałek zakończyła obrady Parlamentu Dziecięcego.
Podczas spotkania uczniowie obejrzeli również krótkie filmiki prezentujące życie i
działalność patrona - Janusza Korczaka, prezentację multimedialną na temat praw dziecka oraz
program artystyczny pt. „Król Maciuś Reformator”.
W przerwie, przed kolejnym punktem programu, zaproszono wszystkich na poczęstunek ufundowany przez radę rodziców, po którym odbył się przemarsz ulicami miasta do Miejskiej
Biblioteki Publicznej. Tam nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy zatytułowanej „Z Korczakiem
przez życie”, której celem było przypomnienie postaci i twórczości Janusza Korczaka, lekarza,
wychowawcy, a przede wszystkim utalentowanego pisarza, który przez całe swoje życie służył
dzieciom - był ich wielkim orędownikiem. W hallu Biblioteki można było podziwiać piękne
portrety Janusza Korczaka, wykonane przez uczniów ze SP nr 2.
Po wystawie, przygotowanej w sali kominkowej, gości oprowadzała Pani Joanna Fiszer,
która bardzo ciekawie i z wielkim zaangażowaniem opowiadała o Starym Doktorze – Januszu
Korczaku.
Na koniec Pani Dyrektor ogłosiła wyniki Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego
„Janusz Korczak – przyjaciel dzieci” – projekt pocztówki wychowawcy oraz szkolnego konkursu
na portret Janusza Korczaka. Laureaci otrzymali nagrody książkowe, a delegacje zaproszonych
szkół antyramy z projektami dzieci na pocztówkę wychowawcy.
Pani Dyrektor podziękowała wszystkim za udział w spotkaniu i zaprosiła do
pamiątkowego zdjęcia, które zostało zrobione w Rynku, przed Urzędem Miasta.

