
 1 

NrNrNrNr    
SPECJALNYSPECJALNYSPECJALNYSPECJALNY    
    marzecmarzecmarzecmarzec    
2012                                                                                                                         2012                                                                                                                         2012                                                                                                                         2012                                                                                                                         

 

 

 

 
 

 
W tym numerze polecamy: 
- Życzenia dla Naszych Pań                            - str. 1 
- Inauguracja  Roku Korczakowskiego          - str. 1,2 
- Program Obchodów Roku  
   Korczakowskiego w SOSW                      - str. 2 
- Relacja z biegów przełajowych                - str.3 
- Stała rubryka rozrywkowa                        - str.3,4 

    
    

Kochana Kobieto Ŝyczymy CiKochana Kobieto Ŝyczymy CiKochana Kobieto Ŝyczymy CiKochana Kobieto Ŝyczymy Ci    
 By się spełniły Twoje ŜyczeniaBy się spełniły Twoje ŜyczeniaBy się spełniły Twoje ŜyczeniaBy się spełniły Twoje Ŝyczenia    
    By się ziściły Twoje mBy się ziściły Twoje mBy się ziściły Twoje mBy się ziściły Twoje marzeniaarzeniaarzeniaarzenia    

    By uśmiech często gościł na Twej twarzyBy uśmiech często gościł na Twej twarzyBy uśmiech często gościł na Twej twarzyBy uśmiech często gościł na Twej twarzy    
    Byś zdobyła w Ŝyciu, szczyt swoich marzeńByś zdobyła w Ŝyciu, szczyt swoich marzeńByś zdobyła w Ŝyciu, szczyt swoich marzeńByś zdobyła w Ŝyciu, szczyt swoich marzeń    

    Wszystko co chciałabyśWszystko co chciałabyśWszystko co chciałabyśWszystko co chciałabyś    
    By się zdarzyłoBy się zdarzyłoBy się zdarzyłoBy się zdarzyło    

    Wszystko czego pragnieszWszystko czego pragnieszWszystko czego pragnieszWszystko czego pragniesz    
    By Twoim było...By Twoim było...By Twoim było...By Twoim było...    

 
          panowie (uczniowie i nauczyciele) z SOSW 
 
O Dniu Kobiet  
 
Dzień Kobiet istniał już w starożytnym Rzymie, 
świętowały go gospodynie domowe. Tego dnia zamężne, 
wolno urodzone kobiety, otrzymywały od swoich mężów 
prezenty i podarki, obdarzane były miłością i uwagą.  
Niewolnice również otrzymywały prezenty od swoich 
mężów, a panie domu pozwalały tego dnia  odpoczywać 
swoim niewolnicom.  
Inicjatorką Międzynarodowego Dnia Kobiet była Klara 
Zetkin. Pierwsze historyczne wydarzenie, które wypadło 
na dzień 8 marca 1857 roku, było związane z podjętą 
przez kobiety próbą walki o swoje prawa 
Kiedy jednak powstało dzisiejsze święto kobiet? Pół 
wieku później, o tej dacie przypominały aktywistki 
Nowojorskiej Organizacji Socjaldemokratycznej, które 
8 marca 1908 roku zorganizowały mityng w obronie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
praw kobiet. Święto to jako Międzynarodowy Dzień 
Kobiet  obchodzone jest od 1911 r.     

 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
uchwałą z dnia 16 września 2011r.  ustanawia  

 

ROK 2012 

ROKIEM JANUSZA 

KORCZAKA 
 
            W 2012 r. przypadają dwie ważne rocznice 
związane z postacią Janusza Korczaka – 70. rocznica 
śmierci w obozie zagłady w Treblince  i 100  rocznica 
założenia przez niego Domu Sierot przy ulicy 
Krochmalnej (obecnie Jaktorowskiej).  w Warszawie  
W związku z tym we  wrześniu  2011r. Sejm podjął 
uchwałę ustanawiającą rok 2012 Rokiem Janusza 
Korczaka. 
„ Janusz Korczak to wybitny polski pedagog, 
publicysta, pisarz, lekarz i działacz społeczny 
żydowskiego pochodzenia. Był oficerem Wojska 
Polskiego, założycielem i opiekunem Domu Sierot w 
Warszawie. 
       Henryk Goldszmit, bo tak brzmiało jego prawdziwe 
nazwisko, urodził się 22 lipca 1878 r. w Warszawie, 
zginął prawdopodobnie 6 sierpnia 1942 r. w Treblince. 
        Janusz Korczak był światowej sławy prekursorem 
działań na rzecz praw dziecka Traktował dzieci nie 
tylko jako przedmiot troski ze strony dorosłych. Głosił   
i realizował w praktyce ideę respektowania praw                         
i interesów dzieci, ich samostanowienia i emancypacji. 
         Wierność tym poglądom potwierdził własnym 
życiem. Zginął w komorze gazowej niemieckiego 
nazistowskiego obozu zagłady w Treblince wraz ze 
swoimi 192 wychowankami. 
         W 2012 r. przypada siedemdziesiąta rocznica Jego 
śmierci. 
           Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, oddając hołd 
temu wielkiemu człowiekowi, ogłasza rok 2012 Rokiem 
Janusza Korczaka „. 

        Marszałek Sejmu: G. Schetyna 

Gazetka  redagowana przez Samorząd Uczniowski SOSW w Radomiu 
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Uroczysta inauguracja 
ROKU KORCZAKOWSKIEGO 

w Belwederze 

Małżonka prezydenta RP Anna Komorowska 
została przewodniczącą Komitetu Honorowego 
Obchodów Roku Janusza Korczaka – ogłoszono 
w Warszawie, podczas zorganizowanej w Belwederze 
konferencji inaugurującej obchody Roku. Podano też 
skład Komitetu Honorowego Roku Korczaka, 
któremu przewodniczy Pierwsza Dama. W  składzie 
Komitetu znaleźli się m.in. Władysław Bartoszewski, 
Bogdan Borusewicz, Bogdan Zdrojewski, Ewa 
Kopacz, Barbara Kudrycka, Iwona Śledzińska-
Katarasińska, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Ewa 
Błaszczyk, Henryka Krzywonos-Strycharska, Andrzej 
Wajda, Wojciech Pszoniak, Ewa Błaszczyk.  

 
Anna Komorowska (fot. PAP/Jacek Turczyk)  

 

„  Idee Korczaka rozchodzą się po świecie, są nie 
tylko przyjmowane jako teoria, ale i wprowadzane       
w życie. Możemy być jako Polacy z tego dumni”  – 
powiedziała Anna Komorowska zapowiadając, że 19 
stycznia, na fasadzie Pałacu Prezydenckiego                          
w Warszawie, po zapadnięciu zmroku wyświetlane 
będzie logo Roku Korczaka, w którym znajdzie  się 
portret Starego Doktora.  

 

OKOLICZNO ŚCIOWA  ILUMINACJA  

PAŁACU PREZYDENCKIEGO Z 19 I 2012  
 

 

Okolicznościowa iluminacja Pałacu Prezydenckiego 

19 I 2012 na Pałacu Prezydenckim pojawił się znak 
graficzny promujący zainaugurowane w środę 
obchody Roku Janusza Korczaka. Taką uroczystą 

oprawę zyskują tylko najważniejsze wydarzenia 
społeczne. 
Podczas konferencji inaugurującej obchody, Anna 
Komorowska uroczyście uruchomiła stronę 
internetową z informacjami o przygotowywanych 
wydarzeniach roku oraz osobie patrona. Strona działa 
pod adresem 2012korczak.pl.  Na stronie tej możemy 
usłyszeć wypowiedź  p. Anny  Komorowskiej na 
temat znaczenia idei wychowawczej Korczaka. 
„ Rok Korczakowski ma być czasem refleksji nad 
trzema ideami korczakowskimi: 
- godnością dziecka 
- prawami dziecka 
- dziecięcym obywatelstwem 
Stary Doktor zniósł podział na dorosłych i dzieci 
przywracając dziecku człowieczeństwo. Dziecko 
należy traktować podmiotowo, rozmawiać z nim, 
słuchać go i mieć dla niego czas. Dziecko to osoba  
mająca swoją godność i wolność. Naszym zadaniem 
jest stworzenie mu warunków rozwoju wszędzie tam 
gdzie przebywa.  
W roku Korczakowskim zastanówmy się co możemy 
zrobić by życie dziecka było pełniejsze i bardziej 
radosne. Z dzieci które mają dobre dzieciństwo 
wrosną twórczy i szczęśliwi ludzie”. 

powiedziała Pani Prezydentowa. 

 

 

Janusz Korczak wśród dzieci 
 
Obchody Roku Korczaka będą miały uroczysty 
przebieg w całej Polsce. W wielu miastach 
zaplanowane są wykłady konferencje, spotkania, eseje 
i konkury o tematyce korczakowskiej.  W naszym 
Ośrodku, którego patronem jest właśnie Janusz 
Korczak obchody te  będą miały szczególnie 
uroczysty charakter. 
 
Złote myśli Korczaka  
„ Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, 
lecz wyzwalajmy aktywność, 
nie każmy myśleć, 
lecz twórzmy warunki do myślenia. 
Nie żądajmy, lecz przekonujmy. 
Pozwólmy dziecku pytać 
i powoli rozwijajmy jego umysł tak, 
by samo widzieć chciało”. 
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Portret Janusza Korczaka z 1933 roku 

 

OBCHODY ROKU KORCZAKOWSKIEGO  

W NASZYM OŚRODKU 
Projekt pt.: „NIE MA DZIECI - S Ą LUDZIE” będzie 
składał się z wielu  (wzajemnie się uzupełniających) 
elementów mających charakter konkursów, 
inscenizacji, cyklicznych spotkań oraz incydentalnych 
działań. 
W ramach zadania przewidziana jest organizacja 
następujących wydarzeń w poszczególnych 
miesiącach roku 2012: 
 
Styczeń 
 
1. Przygotowanie tablicy poświęconej Januszowi     
    Korczakowi (szkoła) 
   
Luty 
 
    1. Apel inaugurujący obchody roku 2012 –  
        Roku J. Korczaka (szkoła, internat) 
    2. Cykl zajęć z wiedzy o życiu  twórczości  
        Janusza Korczaka- rozdanie materiałów  
        (szkoła, internat) 
    3. Przygotowanie gazetki szkolnej i internatowej 
         (szkoła, internat) 
    4. Wpisanie Ośrodka do Polskiego  Stowarzyszenia 
         im. J. Korczaka, województwa mazowieckiego  
        (szkoła) 
 

  

Marzec 
 
1. Projekcja filmu A. Wajdy „Korczak” (szkoła,    
     internat) 
2. Konkurs czytelniczy (internat) 
3. Przedstawienie życiorysu J. Korczaka w formie   
    pantomimy i narracji przez Koło Teatralne (internat) 
 
Kwiecień 
 
 1.Podsumowanie cyklu zajęć w formie  konkursu  
     wiedzy o J. Korczaku  (szkoła, internat) 
 2. Dni Patrona – inscenizacja „Król Maciuś I”  
     (szkoła, internat) 
 3. Prawa dziecka- gazetka, prezentacja multimedialna 
     (szkoła, internat) 

      
 Maj  
 
1. Rajd korczakowski (szkoła, internat) 
 
Czerwiec  
 
 1. Wycieczka do sejmu ( internat) 
 2. Spływ kajakowy (szkoła) 
 3. Kolorowy korowód- przemarsz  ulicami Radomia 
     (szkoła, internat) 
 
Wrzesień 
 
1. Rajd integracyjny (szkoła, internat) 
2. Konkurs wiedzy o J. Korczaku  (szkoła, internat) 
3. Konkurs plastyczny (szkoła,  internat) 
4. Konkurs recytatorski (szkoła,  internat) 

 
Październik  
 
1. Prawa dziecka w oparciu o powieść  Janusza 
    Korczaka „Król Maciuś I”  przygotowane   
    przez Koło Teatralne  (internat) 
2. Konkurs czytelniczy (szkoła)        

Listopad 

1. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego (szkoła,  
   internat) 
2.Wystawa prac (szkoła, internat) 
3. Podsumowanie obchodów roku 2012- Roku J. 
    Korczaka 
 
Złote myśli Korczaka 
”Ma człowiek obowiązki wobec własnego ducha, 
własnej myśli, bo to jest jego warsztat pracy. „ 

„Powiedz dziecku, że jest dobre, że umie, że 
potrafi.” 
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KrzyŜówka z KorczakiemKrzyŜówka z KorczakiemKrzyŜówka z KorczakiemKrzyŜówka z Korczakiem    

1. Miejsce urodzenia Janusza Korczaka. 

2. Prawdziwe nazwisko Korczaka. 

3. Kim z zawodu był ojciec Korczaka. 

4. „Joski, Mośki i …” 

5. „… chłopiec” – powieść biograficzna o Ludwiku 

       Pasterze. 

6. Jedno z miast, w którym Korczak studiował 

     medycynę. 

7. Ulica, przy której mieścił się Dom Sierot. 

8. Zawód Janusza Korczaka. 

9. Napisany w 1942 r., jest dokumentem  

    ostatniego okresu Ŝycia Korczaka. 

10. „Pedagogika …” wydana w 1939 r. 

11. Miejsce śmierci Janusza Korczaka. 

 
 Na rozwiązanie krzyżówki i hasło czekamy do 
końca marca. Na zwycięzcę czeka nagroda. 
      
 HUMOR NUMERU  
  Uwagi z dzienniczków uczniowskich:  
  
- Rozmawiałam z nią i nie dała mi dojść do słowa. 
-  Przyszła do szkoły w samym swetrze. 
- Na lekcji dłubie w nosie i mówi, ze to jak    
  narkotyk. 
 
 

 
 
- W czasie wyścigu międzyszkolnego umyślnie   
   biegł wolno, by, jak twierdzi, zyskać na czasie. 
 
 
 

- Wysłany po kredę, przyniósł  
   ślimaka. 
- Nie wiesza się w szatni. 
- Stwierdził nieprzygotowanie do geografii z     
  powodu śmierci babci, z która to babcia jechałam  
- dziś rano tramwajem. 
- Namalował na ławce gola babę goniąca knura. 
- Na wycieczce szkolnej zerkał nieznacznie ku sklepowi z   
  napojami alkoholowymi, gdzie potem dokonał zakupu  
   pamiątek. 
- Śpiewa na lekcji muzyki. 
- Wyrwany do odpowiedzi mówi, ze nie będzie zeznawał  
 bez adwokata. 

 

 
 
Uczniowie naszego Ośrodka pod pomnikiem J. Korczaka w 
Warszawie 

 
Redakcja Gazetki Szkolnej „ Na Parapecie” 
zaprasza wszystkich uczniów i nauczycieli 
do współtworzenia naszego wydawnictwa. 
Jeśli organizowałeś lub uczestniczyłeś w 
jakiejś fajnej imprezie szkolnej, lub 
pozaszkolnej albo też masz jakieś pomysły 
czy uwagi odnośnie życia szkoły podziel się 
nimi z całą społecznością szkolną. Wszelkie 
uwagi zdjęcia, pomysły proszę składać w 
redakcji.  
 

RAZEM WSPÓŁREDAGUJMY 
NASZĄ GAZETKĘ  ! 
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