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SÓWKA 

 
gazetka szkolna nr 2/2020  wydanie piate – nasz patron 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
Witajcie Kochani Uczniowie !!! 

 
Miesiąc kwiecień w tym roku, to miesiąc pamięci o 

patronie naszej szkoły, czyli Januszu Korczaku. 
Niniejszy numer poświęcamy właśnie jemu. 

Zapraszamy do lektury i zachęcamy wszystkich do 
udziału w konkursach. Powodzenia! Wasza Sówka! 
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Janusz Korczak 
(właściwie Henryk Goldszmit) 

Nazywany: Stary Doktor, Pan Doktor 

ur. 22 lipca 1887r. (1888r.) w 

Warszawie 

zm. 5/6 sierpnia 1942 r. w Treblince 

 
Jego rodzicami to: Józef (adwokat) i 

Cecylia (zajmowała się domem). 

Miał siostrę Annę. 

 

 
Był: 

➢ lekarzem pediatrą 

➢ pedagogiem 

➢ pisarzem 

➢ publicystą 

➢ działaczem społecznym 

➢ jedną z pierwszych osób, która 

mówiła o prawach dziecka 

Janusz Korczak uczył się w 

ośmioklasowym gimnazjum w Pradze 

(Warszawa) – była to szkoła rosyjska o 

bardzo surowej dyscyplinie. 

 
Już jako nastoletni chłopiec udzielał 

korepetycji, ponieważ jego rodzina 

znajdowała się w trudnej sytuacji 

materialnej. 

Studiował medycynę. Interesował się 

warunkami życia dzieci biednych, 

opuszczonych i osieroconych. 

Starał się i pomagać , roznosił 

prezenty, opowiadał bajki, pomagał w 

nauce. 

 
 

Podjął także działalność w 

Warszawskim Towarzystwie 

Dobroczynności. 



3 | S t r o n a  
 

 

Po ukończeniu medycyny, w 1903 roku 

rozpoczął pracę w warszawskim 

szpitalu dziecięcym na stanowisku 

pediatry. 

 
W wieku około 30 lat podjął decyzję o 

tym, że nie założy rodziny. Chciał 

pomagać tym dzieciom, które nie mogą 

liczyć na żadną pomoc.  

Janusz Korczak założył Dom Sierot dla 

dzieci żydowskich w Warszawie. Tam 

też zamieszkał i objął posadę dyrektora 

tej placówki. 

 
W Domu Sierot zaczął wprowadzać w 

życie własny system wychowawczy. Dom 

Sierot działał od 1912 roku do 1942 

roku. 

W latach 1919 – 1936 prowadził też 

sierociniec dla polskich dzieci –  

Nasz Dom. 

 

W czasach międzywojennych rozpoczął 

współpracę z Polskim Radiem. Pracował 

tam pod pseudonimem Stary Doktor. 

Dzięki tej pracy stał się osobą znaną w 

Polsce. Przez radio wygłaszał pogadanki 

o wychowaniu, których słuchano całymi 

rodzinami. 

 
W chwili wybuchu II wojny światowej 

rozpoczął pracę sanitariusza 

wojskowego. Opatrywał rannych, 

przygarniał do Domu Sierot zagubione 

dzieci. 
 

Gdy w Warszawie utworzono getto, 

gdzie trafiły dzieci z Domu Sierot, 

Korczak zamieszkał tam razem z nimi. 

Wraz z dziećmi przebywał w getcie 

przez prawie dwa lata. 

Proponowano mu opuszczenie domu i 

wyjazd poza granice Polski. Nigdy nie 

skorzystał z tej propozycji. Nie 

wyobrażał sobie, że mógłby zostawić 

dzieci. 

 
Pisał pamiętnik. Ostatni wpis nosi datę 

4 VIII 1942 roku – wtedy to Niemcy 

zaczęli wywozić dzieci do obozu 

zagłady. Korczak pojechał razem z nimi 

i zginął śmiercią tragiczną. 
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A Anna – tak miała na imię siostra Janusza Korczaka 

B Bankructwo małego Dżeka – jedna z książek dla dzieci, jaką 

napisał Janusz Korczak 

C Czytelnia dla Wszystkich – wydawnictwo, w którym publikował 

Janusz Korczak swoje dzieła, w latach 1898 - 1901 

D Dom Sierot – założył go dla dzieci żydowskich w Warszawie i 

prowadził razem ze Stefanią Wilczyńską 

E Edukacja – Janusz Korczak z zawodu był lekarzem pediatrą 

F Film „Korczak” reżysera Janusza Wajdy z 1990 roku; w rolę 

Korczaka wcielił się Wojciech Pszoniak 

G Goldszmit – prawdziwe nazwisko Janusza Korczaka 

H Henryk – prawdziwe imię Janusza Korczaka 

I Ignacy Jan Paderewski w 1898 roku ogłosił konkurs na sztukę 

teatralną; J. Korczak wziął udział w konkursie i wygrał go; 

zgodnie z regulaminem konkursu swoją pracę podpisał 

pseudonimem – Janusz Korczak i tak już pozostało… 

J Józef – tak miał na imię ojciec Janusza (Henryka) 

K Król Maciuś Pierwszy – jedna z książek dla dzieci, jakie napisał 

Janusz Korczak 

L Lekarz – to zawód Janusza Korczaka 

M Mały Przegląd – pismo dla dzieci i młodzieży założone przez 

Janusza Korczaka w 1926 roku; wydawane w latach 1926 – 1939, 

jako bezpłatny dodatek do piątkowego wydania dziennika „Nasz 

Przegląd” 

N Nasz Dom – dom dla polskich dzieci założony przez Janusza 

Korczaka 

O Ostatni marsz – marsz dzieci wraz z Korczakiem, ich ostatnia 

droga do obozu zagłady w Treblince; dzieci maszerowały 
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czwórkami i niosły flagę Króla Maciusia I; każde dziecko miało 

ze sobą ulubioną zabawkę lub książkę 

P Prawa dziecka – Janusz Korczak był jedną z pierwszych osób, 

które mówiły głośno o tym zagadnieniu 

R Radio – współpracował z nim Janusz Korczak wygłaszając 

pogadanki na temat wychowania; dzięki tym audycjom zyskał 

sławę i rozgłos 

S Sąd koleżeński – jedna z zasad wprowadzonych w Domu Sierot 

przez Korczaka 

T Treblinka – tu, w obozie zagłady zginął Janusz Korczak wraz    

z dziećmi 

U Utwory Korczaka; napisał ich dużo, zarówno dla dzieci jak i 

dorosłych 

W Wawrzyn Akademicki – w 1937 roku Janusz Korczak został 

odznaczony Wawrzynem Akademickim Polskiej Akademii 

Literatury 

Z Złota 8 m.4 – pod tym adresem Korczak wraz z siostra 

mieszkał w Warszawie 
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Wybrane pomniki Janusza Korczaka 

 

Pomnik Janusza Korczaka to jeden z najnowszych warszawskich pomników, został 

odsłonięty w czerwcu 2006 roku. Jego autorem jest Zbigniew Wilma. Znajduje się w 

miejscu, w którym w czasie okupacji znajdował się sierociniec. Pomnik 

przedstawia Janusza Korczaka w otoczeniu wychowanków, stojących pod martwym 

drzewem. Konary drzewa układają się w siedmioramienny żydowski świecznik. 

 

Korczak z dziećmi - pomnik na Cmentarzu Żydowskim w Warszawie 
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Korczak przed Domem Dziecka Nr 2,Warszawa ul. Jaktorowska 

(dawna Krochmalna) autorstwa Xawerego Dunikowskiego 

Pomnik Janusza Korczaka w 

Instytucie Jad Waszem w Izraelu 

W wielu miejscach na świecie znajdują się pomniki           

J. Korczaka. Jego imię noszą szkoły, ulice, osiedla. To 

wyraz pamięci o tym wielkim człowieku. 
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 PRAWA DZIECI według Janusza Korczaka:  

 
   

prawo do miłości 

prawo do bycia szanowanym 

prawo do posiadania własnych tajemnic 

prawo do samostanowienia o sobie 

prawo do własności 

prawo do rozwoju 

prawo do zabawy 

prawo do pracy 

prawo do sprawiedliwości 
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„Prośba dziecka”, czyli 20 przykazań dla rodziców według 

Janusza Korczaka: 

1. Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego 

wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił z mojej 

strony. 

2. Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję – poczucia 

bezpieczeństwa. 

3. Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz pomóc 

mi zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe. 

4. Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To sprawia, że 

przyjmuje postawę głupio dorosłą. 

5. Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to 

absolutnie konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co 

mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy. 

6. Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest 

nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych. 

7. Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To 

zagraża mojemu poczuciu wartości. 

8. Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. To 

nie ty jesteś moim wrogiem, lecz twoja miażdżąca przewaga! 

9. Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. 

Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć twoją uwagę. 

10. Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed tobą bronić i 

robię się głuchy. 

11. Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie 

tłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi. 
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12. Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić 

myśli. To dlatego nie zawsze się rozumiemy. 

13. Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo 

strach zmusza mnie do kłamstwa. 

14. Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą 

moją wiarę w ciebie. 

15. Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami. Może się wkrótce 

okazać, że zamiast prosić cię o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie 

indziej. 

16. Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są. 

17. Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój temat 

byłaby w przyszłości nie do zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż 

przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem 

podziękować miłością, o jakiej nawet ci się nie śniło. 

18. Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. 

To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy. 

19. Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno 

dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób, co możesz, żeby 

nam się to udało. 

20. Nie bój się miłości. Nigdy. 
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Co Janusz Korczak napisał dla dzieci? 

 
 

 

„Król Maciuś Pierwszy” 
Maciuś po śmierci swojego ojca - króla,dziedziczy 

królestwo. Ponieważ jest dzieckiem, sąsiednie państawa 

szybko wypowiadają mu wojnę, spodziewając się łatwego 

zwycięstwa. Maciuś wojnę wygrywa i zostaje władcą 

reformatorem. Uczy się rządzić madrze i sprawiedliwie, 

zawiera przyjaźń z czarnoskórym królem lugożerców Bum – 

Drumem, a wreszcie wpada na pomysł, żeby dać dzieciom 

pełnię praw i stworzyć dziecięcy sejm. Reformy Maciusia 

budzą sprzeciw innych monarchów i wybucha kolejna 

wojna. Król zostaje podstępnie pokonany, pojmany i 

skazany na wygnanie. 
 
 

 

„Król Maciuś na Bezludnej Wyspie” 
 

Druga część przygód króla Maciusia Pierwszego. Rozmyśla 

on nad sobą i swoim miejscem na świecie. To nie oznacza, 

że pozostaje bezczynny – ucieka z pociagu, który wiezie go 

na bezludną wyspę, pojawia się na naradzie królów, 

przerażonych jego ucieczką, ukywa swoją tożsamość pod 

przybranym imieniem, wreszcie staje przed szansą 

odzyskania tronu. 

 

„Bankructwo małego Dżeka” 
Dżek Fulton, uczeń trzeciej klasy szkoły powszechnej, 

podejmuje się bardzo ryzykownego zadania: prowadzenie 

szkolnego ugrupowania, mimo że taką działalność prowadzą 

zazwyczaj starsi. Jego sukcesy i porażki, opisane są z 

punktu widzenia dziecka poznajacego świat ekonomii. Dżek 

marzy, by zostać kupcem.Uczy się, co to kredyt, rabat, 

ubezpieczenie, ryzyko, jak kupować towar oferowany 

klientom i jak prowadzić rachunki. 

 

„Kajtuś Czarodziej” 
Kajtuś jest zwyczajnym chłopcem – trochę psoci, trochę 

zmyśla i uwielbia słuchać historii opowiadanych przez 

babcię.Pewnego dnia odkrywa, że potrafi czarować. 

Początkowo wykorzystuje swoją nową umiejętność do 

zabawy: zamienia kredę w mydło, kanapkę klasowego 

łasucha w żabę. Jednak z czasem sprawy komplikują się: 

czary zaczynają wymykać się spod kontroli,a Kajtuś ucieka 

z domu, pozosytawiając w nim wyczarowanego sobowtóra. 
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JANUSZ KORCZAK „KRÓL MACIUŚ PIERWSZY” 

Czas i miejsce akcji: 

wydarzenia rozgrywają się w królestwie Maciusia. 

Akcja trwa około dwa lata. 

 

Bohaterowie: 

Król Maciuś Pierwszy, reformator, główny bohater. Po śmierci 

swojego taty zostaje królem. Jest mądry – wie, że sam nie potrafiłby 

rządzić państwem, toteż często pyta o radę ministrów: to oni o wielu 

sprawach decydują. Maciuś chce wprowadzić w swoim państwie takie 

prawa, żeby dzieciom żyło się tam jak najlepiej. Maciuś był bardzo 

odpowiedzialny, rozumiał, że sprawy państwa są ważniejsze niż jego 

przyjemności i potrafił nieraz przerwać nawet najciekawszą zabawę, 

by wypełnić swój obowiązek. Był dzielny. W czasie wojny wykazał się 

wielką odwagą. Jego cechą był też honor i poczucie królewskiej 

godności. 

Felek 

To bohater drugoplanowy. Syn plutonowego straży królewskiej. To 

przyjaciel Maciusia. Jest chłopcem sprytnym, żywym i ruchliwym. Uległ 

wpływom dziennikarza, zażądał dla siebie tytułu barona von Rauch, dwóch 

samochodów, pensji wyższej niż prezes ministrów. Nie potrafił jednak 

utrzymać porządku w parlamencie dziecięcym. Co więcej, kiedy zastępował 

Maciusia, kradł i oszukiwał, brał łapówki. Potem przyznał się do błędów. 
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Klu-Klu 

Bohatreka drugoplanowa. Murzyńska księżniczka, córka Bum Druma. 

Pokochała Maciusia tak bardzo, że zdecydowała się sama do niego 

dotrzeć. Przez trzy tygodnie jechała zamknięta w klatce z małpami. 

Jest dziewczynką zwinną, sprawną i silną fizycznie. Jest mądra i 

zdolna. Umie zorganizować naukę dla tysiąca dzieci murzyńskich 

.Łatwo zjednuje sobie sympatię innych. Nie podoba jej się, że w 

Europie dziewczynki są inaczej traktowane niż chłopcy.  

Klu-Klu jest odważna. Wchodzi z nożem do ciemnego kanału, by 

walczyć z potężnym wilkiem. 

PLAN WYDARZEŃ 

1. Objęcie tronu przez Maciusia. 

2. Pierwsze dni rządów. 

3. Zawarcie przyjaźni z Felkiem. 

4. Ucieczka na front. 

5. Maciuś żołnierzem. 

6. Zwycięstwo w wojnie. 

7. Aresztowanie ministrów. 

8. Król reformator. 

9. Wizyta u zagranicznych królów. 

10. Reformy Maciusia. 

11. Wizyta w kraju Bum Druma. 

12. Utworzenie parlamentów dla dorosłych i dla dzieci. 

13. Lot do Afryki. 

14. Aresztowanie zdrajcy. 

15. Zjazd królów u Maciusia. 

16. Choroba Maciusia. 

17. Kłopoty z sejmem dziecięcym. 

18. Dorośli w szkołach – chaos w państwie. 

19. Próba przywrócenia porządku. 

20. Nowa wojna. 

21.Przegrana Maciusia. 
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STRESZCZENIE 

  „Król Maciuś Pierwszy" to  powieść dla młodzieży napisana przez Janusza 

Korczaka w roku 1923.  Akcja książki rozpoczyna się na początku lat 

trzydziestych XX wieku, w krainie fikcyjnej, ale podobnej do kraju w Europie 

Środkowej, w chwili śmierci króla Stefana Rozumnego, ojca Maciusia. Chłopiec ma 

wtedy dziesięć lat, jest przygotowany do roli przyszłego władcy, ale jeszcze nic 

nie wie o rządzeniu państwem. Ministrowie bezustannie kontrolują małego króla, 

narzekają na brak pieniędzy w państwowej kasie i nie ułatwiają mu niczego. 

Maciuś marzy, by pobawić się z dziećmi na pałacowym podwórzu i udaje mu się 

poznać Felka, syna strażnika królewskiego. Dowiaduje się od niego, że jego kraj 

jest w stanie wojny. Obaj chłopcy w tajemnicy wyruszają na front. Maciuś walczy 

dzielnie i udaje mu się doprowadzić do zwycięstwa. Tymczasem ministrowie, nie 

chcąc wywoływać niepokoju w państwie z powodu zniknięcia władcy, obwożą w 

samochodzie porcelanową lalkę, która udaje króla. Podpisując pokój, Maciuś 

podejmuje decyzję o nieściąganiu kontrybucji wojennych z podbitych państw. Po 

wygranej nie jest już zależny od ministrów, lecz korzysta z ich rad. Wydaje 

pierwsze decyzje: o czekoladzie dla wszystkich dzieci w kraju, wykonaniu 

huśtawek w pałacowym ogrodzie i wprowadza rządy parlamentarne dla dorosłych i 

dzieci. Maciuś musi zdobyć pieniądze potrzebne na przeprowadzenie reform. 

Kiedy Maciuś dowiaduje się, że wielkie bogactwa posiada afrykański król Bum - 

Drum, postanawia go odwiedzić. Zdobywa jego zaufanie, przyjaźń i potrzebne 

środki finansowe. W kraju Maciusia powstają dwa parlamenty - jeden dla 

dorosłych, drugi dla dzieci. Dzieci mają także swoją gazetę. Powstaje zoo, 
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fabryka łyżew, czekolady i cukierków. Mały król niechcący popełnia błąd i 

podpisuje podsunięte mu dokumenty, które doprowadzą do kolejnej wojny. W 

jego otoczeniu pojawiają się szpiedzy, zdradza go Felek. Maciuś przekonuje się 

podczas otwarcia dziecięcego parlamentu, że mali obywatele nie umieją 

dyskutować, tylko się kłócą. W kraju dzieje się coraz gorzej. Następna wojna 

zakończyła się przegraną Maciusia, który nie podpisał poddańczej uchwały 

zwycięzców i przez to został zesłany na bezludną wyspę.   

Głównym problemem przedstawionym w powieści jest kwestia odpowiedzialności 

ludzi sprawujących władzę. Autor zauważa, że dorośli często zapominają o tym, 

że sami byli kiedyś dziećmi. W polityce nie zawsze obowiązują zasady 

sprawiedliwe i szlachetne. Dobro ogółu zwykle zależy od osób decydujących o 

podziale pieniędzy. Pisarz podkreśla, że fachowość, lojalność i uczciwość 

pracowników rządowych jest gwarancją stabilności w państwie. Kiedy jednak 

rozpoczyna się gra polityczna, kończy się ona najczęściej tragicznie dla władcy i 

narodu.    Janusz Korczak przyznawał dzieciom prawo do wypowiadania się we 

własnym imieniu, ale jednocześnie uczył je odpowiedzialności, samodzielności, 

tolerancji i partnerstwa. 
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Oto prace uczniów naszej szkoły dotyczące 

Janusza Korczaka 

                                          

 

1,3,5 Kamila 7E     2 Igor 5E   4,6,7 Mateusz 7E 

8 Kuba 7G       9 Mikołaj 5E 
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Kochał dzieci i zawsze był dla nich jak ojciec. 

Serce miał czułe i miękkie. 

Każdemu chętnie pomagał. 

Pisarzem był wybitnym – tyle mądrych książek napisał. 

A pedagogiem wspaniałym – tyle dzieci do niego lgnęło. 

Jego dzieło do dzisiaj się zachowało –  

dzieło o człowieku młodym i życiu jego, 

a także o jego prawach. 

Chociaż miał szansę przeżyć wojnę, 

swych podopiecznych nie opuścił. 

To wzór do naśladowania  

i dobrze wybrany patron naszej szkoły. 

A jego imię każdy zna – Janusz Korczak. 

Królem dziecięcym można go nazwać, bo sobie na to zasłużył. 

Pamięć jego różami usłana. 

To wielka perła naszego narodu, 

która jak księżyc zawsze będzie lśniła. 

Naśladujmy ludzi takich jak on –  

kwitnących niczym kwiaty, 

abyśmy kiedyś także zakwitli! 

 

Zosia kl.8 – kilka słów o Korczaku 
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Czy wiesz, że…… 

 

Mural przedstawiający Janusza Korczaka z dziewczynką na rękach odsłonięto na 

budynku szkoły podstawowej Fanciulli w stolicy Toskanii -  Florencji (Włochy). 

Inspiracją był fotos ze słynnego filmu Andrzeja Wajdy. 

 

Srebrna moneta kolekcjonerska o nominale 100 zł wyemitowana w 1978 z 

wizerunkiem Janusza Korczaka 1878-1942. 

 

Znaczki polskie z lat 1962-63 
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W wrześniu 2011 roku Sejm podjął uchwałę ustanawiającą rok 2012 Rokiem 

Janusza Korczaka.  

W 2012 roku przypadła 70. Rocznica śmierci J. Korczaka  

oraz 100. rocznica założenia przez niego Domu Sierot przy ulicy Krochmalnej w 

Warszawie 

 

Order Orła Białego (najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe 

Rzeczypospolitej Polskiej) przyznany Januszowi Korczakowi 11 listopada 2018 

roku w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 

  

Od 1967 roku Janusz Korczak jest patronem naszej szkoły. Patron to osoba, 

która została wybrana, by patronować placówce szkolnej; taka osoba musi 

być zasłużona w jakiejś dziedzinie 
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Jakie wyrazy należy wpisać w puste kratki? Na końcu jest pytanie. Wybierz odpowiedź. 
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Pokoloruj pola zgodnie z poniższym opisem. 

 A5,A6,A7,A8     B6,B9,B10,B11,B12   C7,C13,C14,C15,C16   

D8,D16   E7,E16  F6,F16  G5,G16 H6,H16   I7,I16  J8,J16   K7,K16  

L6,L16  Ł5,Ł16 M6,M16   N7,N16  O8,O16  P7,P13,P14,P15,P16   

R6,R9,R10,R11,R12   S5,S6,S7,S8 

 A4, F3, G2, G4, H3, L3, Ł2, Ł4, M3, S4 

 

 F10, G9,G11 ,H10 ,I13 ,J12 ,J14 ,K13 ,L10 ,Ł9 ,Ł11 ,M10 

Co powstało? Jaki ma to związek z patronem naszej 

szkoły? 
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Pokoloruj obrazek 
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„DZIECKO MA PRAWO BYĆ SOBĄ. MA PRAWO DO POPEŁNIANIA BŁĘDÓW. MA 

PRAWO DO POSIADANIA WŁASNEGO ZDANIA. MA PRAWO DO SZACUNKU.  NIE 

MA DZIECI – SĄ LUDZIE.” 

Był lekarzem, pisarzem, publicystą, działaczem społecznym i pedagogiem z 

powołania. Bezdzietny doktor o podwójnej narodowości (Żyd-Polak) mówił o 

sobie: „za syna wybrałem ideę służenia dziecku i jego sprawie”. Janusz 

Korczak, a właściwie Henryk Goldschmit jest dziś jedną z najlepiej 

rozpoznawalnych postaci XX wieku.W czasie swojego życia założył i 

prowadził kilka domów dziecka, uczestniczył w dwóch wojnach, napisał 

przeszło 20 książek i ponad 1000 artykułów. Jego metody wychowawcze 

docenione zostały na całym świecie.  

 Januz Korczak - wyjątkowy  nauczyciel, dobry człowiek, mój 

przyjaciel                                                            

  Maciek kl. 7G 

Tak o Januszu korczaku napisał jeden z uczniów naszej szkoły. Może ktoś z 

Was też chciałby przesłać nam swoje przemyślenia lub pracę plastyczną 

zwiazaną z patronem szkoły lub z jego twórczością.  

Zachęcamy do przysyłania prac – wszystkie na pewno nagrodzimy! 

Uczniowie, którzy dostarczyli nam swoje przemyślenia literackie i 

plastyczne już mają zapewnione nagrody! 

Czekamy na więcej waszych pomysłów! 

Możecie również przysyłać rozwiazania zadań konkursowych ze stron: 

21,22,23,24. 

A na koniec zagadka – na jaką literę alfabetu nie ma hasła na stronach: 4,5. 

Wszystkie nadesłane prace i odpowiedzi konkursowe zamieścimy w 

kolejnym numerze – w maju. Czekamy niecierpliwie – redaktorzy i Sówka! 

Polecamy również do obejrzenia krótką prezentację: 

https://www.youtube.com/watch?v=cuLJFYoY9l8 

  

https://www.youtube.com/watch?v=cuLJFYoY9l8
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Zadania konkursowe oddajcie 
wychowawcy klasy. On mi je 

dostarczy. Pamiętajcie, aby prace 
były podpisane oraz podajcie 

klasę, do której chodzicie. 

 
„Sówkę” można również znaleźć  

na stronie internetowej naszej 
szkoły. 

 
www.bronowicka.sps26.lublin.eu/gazet

ka-szkolna 
 

 
Inspiracje do tego numeru czerpałyśmy w 

głównej mierze z Internetu  

 
Redakcja: Ewa Iwanicka, Katarzyna 

Zarajczyk, Renata Spodarek - 

Borkowska 
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