OBCHODY ROKU KORCZAKOWSKIEGO
W ZSO NR 14 W GLIWICACH POD HONOROWYM PATRONATEM
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE PANA ZYGMUNTA FRANKIEWICZA.

1. Inauguracja Roku Korczakowskiego w ZSO nr 14 - luty 2012 r.
2. Apel okolicznościowy dla młodzieży szkolnej - prezentacja sylwetki Patrona Szkoły
04.04.2012 r.
3. Przeprowadzenie konkursów klasowych pod hasłem "Janusz Korczak - naszym
mentorem" (od marca do maja 2012 r.)
- klasy I gimnazjum - konkurs plastyczny,
- klasy II gimnazjum - konkurs multimedialny,
- klasy III gimnazjum, IA LO, IIA LO - konkurs literacki.
4. Konkurs międzyszkolny "Janusz Korczak wśród nas" skierowany do uczniów szkół
gimnazjalnych na terenie miasta Gliwice.
Przebieg konkursu
Konkurs jest dwuetapowy:
- I etap to eliminacje wewnątrzszkolne - życie, działalność i twórzcość Janusza
Korczaka oraz interpretacja myśli Starego Doktora (do końca kwietnia 2012 r.)
- II etap to dwuczęściowe eliminacje międzyszkolne - wypracowanie na jeden z
dwóch zaproponowanych tematów oraz piękne czytanie fragmentu utworu Janusza
Korczaka (15.05.2012 r.)
5. Gliwicki Gimnazjalny Sejmik Rad Młodzieżowych pod hasłem: "Prawa dziecka w
praktyce szkolnej" z udziałem przewodniczącego Kręgu Śląskiego Polskiego
Stowarzyszenia im. J. Korczaka - Pani Renaty Paluch (5.06.2012 r.).
6. Nadzwyczajna konferencja Rady Pedagogicznej w ZSO nr 14 "Być pedagogiem na
miarę Korczaka" (12.10.2012 r.).
7. Sympozjum Korczakowskie w Gliwicach (Korczak jako pedagog we współczesnej
szkole) podsumowujące obchody Roku Janusza Korczaka z udziałem zaproszonych
gości m.in. Rzecznika Praw Dziecka - Pana Marka Michalaka oraz Prezydenta Miasta
Gliwice - Pana Zygmunta Frankiewicza (08.11.2012 r.)

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS KORCZAKOWSKI ROZSTRZYGNIĘTY.
W ramach obchodów Roku Korczakowskiego 15 maja odbył się Międzyszkolny Konkurs
Janusz Korczak wśród nas skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych na terenie miasta
Gliwice.
Był
to
kolejny
etap
realizacji
przyjętego
w lutym 2012 r. przez szkołę planu obchodów , którym patronuje Prezydent Miasta Gliwice
Zygmunt
Frankiewicz.
Konkurs poprzedziły eliminacje wewnątrzszkolne , które pozwoliły wyłonić najlepszych.
Do
rywalizacji
stanęło
14
uczniów
z
gimnazjów
gliwickich.

W pierwszej części konkursu młodzież pisała wypracowanie na jeden z dwóch
zaproponowanych tematów:
1. „Bez szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie” – uzasadnij myśl Starego
Doktora, odnosząc się do przykładów z literatury, historii lub własnych doświadczeń.
2. Poświęcić się dla innych? Czy warto? Rozważ problem, odwołując się do działalności
Janusza Korczaka oraz innych znanych postaci literackichlub z życia publicznego.
„Prekursorskie działania Janusza Korczaka na rzecz praw dziecka są dowodem
potwierdzającym całkowite oddanie się dzieciom, postępowanie w myśl zasady
Nie wolno zostawiać świata, jakim jest.– napisał Paweł Serwotka (Gimnazjum nr 8).
„Ludziom, którzy poświęcają się dla innych, towarzyszy poczucie godności i wynosi ich
ponad zastępy przeciętnych”. – zauważył Piotr Grabysz (Gimnazjum nr 15).
Autorzy prac zwrócili uwagę na działalność Anny Dymnej i jej ogromne poświęcenie dla
chorych, apelowali o upowszechnianie i naśladowanie takich postaw.
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 wywołał popis Aleksandry Smoląg
(Gimnazjum nr 14) orazPiotra 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 d Gimnazjum nr 6, drugie miejsce przypadło Aleksandrze
Schynol,
a
trzecie
–
Marice
Zboińskiej
(uczennice
kl.
III
b
Gimnazjum nr 6). Komisja przyznała także dwa wyróżnienia, które otrzymali: Aleksandra
Smoląg (Gimnazjum nr 14) oraz Piotr Grabysz (Gimnazjum nr 15).
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 5 czerwca 2012 r. podczas Gliwickiego
Gimnazjalnego
Sejmiku
Rad
Młodzieżowych
w
naszej
szkole.
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 patronuje
Prezydent Miasta Gliwice – Zygmunt Frankiewicz.

