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Dziękujemy Doktorze za to, 

że dzieci  nigdy nie zostawiłeś 

i do ostatnich chwil z nimi byłeś. 

Jak własne dzieci  

sieroty wychowywałeś, 

 dom pełen miłości im dałeś 

i co dzieo o nie dbałeś. 

O prawa dzieci  

nieustannie walczyłeś 

i dom wspaniały 

 dzieciom stworzyłeś. 

 

         Zuzia Twardowska kl. III c 

 

 

 

Rys. Gosia Durlik kl. II d 
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Janusz Korczak 

 

Janusz Korczak to patron naszej szkoły, 

Pisał dla dzieci liczne utwory. 

Był pedagogiem wybitnym, 

Kierował się celem szczytnym. 

Kochał dzieci wszystkie, 

Oddał za nie życie. 

Prawa Dziecka On utworzył, 

By nikt ich nie upokorzył. 

Wszyscy Go w pamięci mamy, 

Bo jego książki chętnie czytamy. 

 

            Jakub Wysocki kl. III b 

           III miejsce w konkursie na wiersz  

           o Januszu Korczaku 

 

 

 

Rys. Kuba Grabowski  kl. I b 

 

 

 

 

 

 

Rys. Agatka Domasik kl. I b 

 

 

Janusz Korczak, nie każdy wie, 

Że to Henryk Goldszmit właścwie jest.  

Jego poświęcenie z czasów wojny wszyscy 

znają i za to potomni Go kochają. 

Wojna to okrutny czas,  

Kiedy „wielkośd” wychodzi z nas. 

Przykład olbrzymi dał na Korczak, 

Z podopiecznymi swymi był do kooca. 

Ofiarę największą oddał, 

Za co w pamięci pozostał. 

 

               Jakub Krzyżanowski kl. III a 

               I miejsce w konkursie na wiersz   

               o Januszu Korczaku 
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Nasza szkoła z tego słynie, 

 że nosi Janusza Korczaka imię.  

On dzieciom pomóc chciał  

i dlatego w trudnych chwilach 

 z nimi się nie rozstał.  

Janusz Korczak to dopiero człowiek był! 

Przecież on na takim świecie żył,  

gdzie wojny panowały, 

 a dzieci po piwnicach się ukrywały. 

Również o tym chyba wiecie, 

jak wielkim poetą był on n tym świecie. 

Dzieci wręcz go uwielbiały,  

a osoby dorosłe, bardzo szanowały.  

 Z książek napisał „Króla Maciusia 

Pierwszego”,  

z którego uczynił władcę wielkiego.   

Ten człowiek niewiele lat żył, 

 bo poszedł z dziedmi tam,  

gdzie one iśd musiały, 

 a bez Janusza Korczaka bardzo by się bały. 

 

                               Nikola Zielioska kl. III c 

                               II miejsce w konkursie  

                               na wiersz                                                    

                               o Januszu Korczaku 

 

 

 

 
rys. Sylwia Macieja kl. I b 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. Kasia Przepiórska kl. II a 

 

 

 

 

 

Janusz Korczak  

to patron naszej szkoły, 

pisał dla dzieci liczne utwory. 

Był pedagogiem wybitnym, 

kierował się celem szczytnym. 

Kochał dzieci wszystkie, 

oddał za nie życie. 

Prawa dziecka On utworzył,  

by nikt ich nie upokorzył. 

Wszyscy Go w pamięci mamy, 

bo Jego książki chętnie czytamy. 

 

                               Jakub Wysocki kl. III b 

                               III miejsce w konkursie 

                        na wiersz o Januszu Korczaku 
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Niezwykły patron naszej szkoły 

 

Janusz Korczak – któż to taki? 

Pedagog, pisarz, lekarz zarazem. 

Kochał dzieci ponad życie, 

chciał je mied pod opieką wszystkie. 

Niech każdy z Niego przykład bierze, 

wtedy liczną gromadę 

 przyjaciół zbierze. 

Cieszmy się,  

że takiego patrona mamy, 

bo on jedyny,  

niezastąpiony, wspaniały.  

Szkoda tylko,  

że w tragiczny sposób zmarł,  

lecz niech każdy 

 Go w swym sercu ma. 

 

                        Julia Seklecka kl. III a 

                       Wyróżnienie w konkursie   

                       Na wiersz o Januszu Korczaku                         

 

 

 

 

 
Rys. Zuzia Kompanowska kl. II d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. Sandra Winiecka kl. II d 

 

 

 

 

 

 

Janusz Korczak 

 

Patron szkoły – Janusz Korczak 

Zawsze mądry i rozsądny. 

Uratował polskie dzieci, 

W walce o nich zginał sam. 

Janusz Korczak kocha l dzieci, 

Każde dziecko to już wie. 

Każdy uczo naszej szkoły wie 

Kim ta osoba jest. 

 

              Zuzanna Niewiadomska kl. III b 
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Janusz Korczak  

w czasach wojennych żył  

 i o prawa dzieci walczył.  

Stworzył dom, w którym dla dzieci był miły,  

a one za to bardzo go lubiły.  

Po mieście zburzonym dzieci szukał,  

 do domu dziecka je zabierał   

i bardzo o nie dbał.  

Gdy śmierd po dzieci przyszła, 

 On tak je kochał,  

że do komory gazowej 

 razem z nimi się udał. 

Piękne książki dla dzieci napisał,  

a potem wieczorami głośno je czytał. 

Dzieci go kochały, ceniły i uwielbiały.  

My też G bardzo cenimy 

 i chętnie do szkoły Jego imienia chodzimy.  

 

                                 Ksenia Czapska kl. III c 

 

 
Rys. Nicola Kacprzak kl. II d 

 

 

 

Rys. Dawid wnukiewicz kl. II d 

 

 

 

 

W czasach wojennych żyłeś 

 i dzieci przed złem broniłeś,  

bo bardzo je kochałeś  

i w żadnej trudnej sytuacji  

ich nie zostawiałeś.  

Kiedy z dziedmi ostatni raz byłeś,  

chod wybór miałeś,  

ich  nie zostawiłeś.  

Z dumą nasza szkoła imię Twoje nosi i o 

żadne inne nikogo nie prosi.  

Dzieci kochałeś 

 i książki piękne dla nich napisałeś,  

które wieczorami  

im przed snem czytałeś.   

Dla dzieci napisałeś 

 Króla Maciusia Pierwszego 

 i o przygodach Dżeka Małego. 

 

                     Magda Gułowska kl. III c 
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Jest we Włocławku szkoła taka, 

która nosi imię Janusza Korczaka. 

Nasza klasa dumna jest z tego,  

że mieści się w szkole, 

 która nosi imię Jego.  

 Chętnie do tej szkoły chodzimy  

i uczyd się w niej lubimy.  

Króla Maciusia  

Janusz Korczak napisał, 

 bo dzieci bardzo kochał.  

Postacie piękne wymyślił 

 i z dziedmi nimi się podzielił.  

 

             Martyna Piekarska kl. III c 

 

 

 

 
 

Rys. Przemek Skibioski kl. II d 

 

 

 

 
Rys. Adam Gawrooski kl. II d 

 

 

Janusz Korczak 

 dzieci poważnie traktował 

 i Kajtusia Czarodzieja 

 dla nich wyczarował.   

Oprócz tego  

Króla Maciusia Pierwszego,  

a dzieci w nim widziały  

króla wielkiego.   

My naszego patrona  

bardzo szanujemy,  

bo tak wiele o nim wiemy. 

 On dla dzieci zawsze czas miał 

 i żeby były szczęśliwe 

 bardzo tego chciał.  

Właśnie tym wierszem 

 Mu dziękujemy,  

bo Go cenimy i szanujemy. 

 

               Artur Rosłonowski kl. III c 
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Nasza szkoła nosi imię  

Janusza Korczaka znanego z tego,  

że kochał wszystkie dzieci  

z całego serca swego wielkiego 

 i gorącego.  

Bajek wiele napisał i wierszy,  

które w książkach zamieszczał.  

Króla Maciusia nam dał 

 i Kajtusia Czarodzieja napisał.  

Lekarzem i poetą by 

ł i dom dziecka prowadził.  

 

             Zuzia Kwiatkowska kl. III c 

 

 

 
 

Rys. Adrianna Bednarz kl. II d 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. Julka Dąbkowska kl. II d 

 

 

 

Nasza szkoła 

 imieniem Janusza Korczaka się zwie, 

bo on sieroty kochał jak dzieci swe.  

Piękne bajki dla nich tworzył,  

mimo że w trudnych czasach żył. 

 

           Natalia Magnuszewska kl. III c 

 

 

 

 

Janusz Korczak  

w trudnych czasach żył 

I dzieci nigdy nie zostawił. 

Co dzieo walczył o ich prawa, 

Chod to była trudna sprawa. 

 

                 Patrycja Jatczak kl. III c 
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W czasach wojennych Janusz Korczak żył 

I bardzo dobry dla dzieci był. 

Dom stworzył dla nich 

I nigdy nie zostawił ich samych. 

 

              Julka Twardowska kl. III c 

 

 
 

Rys. Michał Magnowski kl. II d 

 

 

 

Janusz Korczak  

wszystkie dzieci kochał 

I patronem naszej szkoły został. Dzieci 

bardzo Go kochaly 

 i na Jego widok się uśmiechały 

 i niczego już nie bały. 

 Dla dzieci bajki pisał 

 i piękne rymy układał.  

Nasza klasa z tego cieszy się,  

że Janusz Korczak  

patronem szkoły jest.  

On o prawa dzieci walczył 

 i nigdy ich nie zostawił. 

 

            Hubert Hipe kl. III c 

 

 

 

 

 

Janusz Korczak kochał dzieci 

 i te polskie i żydowskie 

 i te małe i te duze  

opiekował się nimi 

 i z miłosci oddał życie za nie. 

 

          Kamil Szudzikowski kl. III b 

 

Korczak pisarz nasz wspaniały 

Pisał wiersze, tworzył bajki. 

Dzieci chetnie je czytały 

 i wspomnienia zawsze miały. 

 

                Adam Kamedulski kl. III b 

 

 
Rys. Julka Szczepaoska kl. II d 

 

Janusz Korczak 

 wszystkie dzieci kochał.  

Pisał dla nich ksiażki,  

nad złym losem szlochał.  

Tulił w smutku, ich choroby leczył. Był 

wielkim przyjacielem  

dorosłych i dzieci. 

Jest patronem naszej szkoły,  

jestem dumny z tego. 

 Życie poswięcił dzieciom – pamietaj o tym 

kolego! 

 

 

                Bartosz studzioski kl. III b 
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                 Wyniki konkursu plastycznego 

                         „W królestwie Króla Maciusia” 

                                     Kl. I 

 

1. Agata Domasik kl. I b 

     Natalia Osińska kl. I a 

2. Sylwia Macieja kl. I b 

3. Jakub Grabowski kl. I c 

 

Wyróżnienia; 

Wiktoria Gramza kl. I c 

Julia Baczyńska kl. I c 

 

                         Kl. II 

 

1. Alicja Kwiatkowska kl. II a 

2. Julia Świtkowska kl. II a 

3. Martyna Wielgopolan kl. II b 

4. Katarzyna Przepiórska kl. II a 
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         Wyniki konkursu wiedzy dla klas trzecich 

            o Patronie szkoły – Januszu Korczaku 

          Konkurs odbył się w dniu 13.04.2011 r. 

Do udziału w konkursie zgłosiły się czteroosobowe zespoły z 

klas trzecich. Klasa 3 c wystąpiła w 3-osobowym składzie.  

Rodzaj 

zadania 

Maksymalna 

liczba 

punktów do 

zdobycia 

Zdobyte 

punkty  

3 A 

Zdobyte 

punkty 

3 B 

Zdobyte 

punkty  

3 c 

Pantomima          1       1          1         1 

Puzzle na 

czas 

         3       2          1         3 

Quiz         2 4      24        23       23 

Portret 

patrona 

3 /za Im./        2 

Praca Zuzi 

Jezierskiej 

        1 

Praca Jakuba 

Wysockiego 

       3 

Praca Igora 

Pustovoya 

Razem         31      29       26       30 

 

I miejsce – klasa 3 c (30 p.) 

II miejsce – klasa 3 a (29 p) 

III miejsce – klasa 3 b (26 p.) 
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                               Wyniki konkursu wiedzy 

                na temat Konwencji o Prawach Dziecka  

                   Konkurs odbył się w dniu 1.04.2011 r. 

Do udziału w konkursie zgłosiły się trzyosobowe zespoły z klas 

trzecich. Niestety w dniu konkursu klasa 3 c wystąpiła w osłabionym, 

2 – osobowym składzie.  

Klasa 

Rodzaj 

zadania 

Maksymalna 

liczba 

punktów do 

zdobycia 

Punkty kl.           

3A 

Punkty kl.  

3B 

Punkty kl. 

3C 

Krzyżówka z 

hasłem 

        8         6          9        6 

Listy         6          5           5         5 

Baloniki z 

hasłem 

         5          5          5         5 

Quiz         12        10         11         8 

Diagram z 

szyfrem 

           8           8            8         8 

Puzzle            5           5            5         3 

Razem          44         39          42       35 

I miejsce – klasa 3 b (42p.) 

II miejsce – klasa 3 a (39 p.) 

III miejsce – kl. 3 c (35p.) 
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               Wyniki konkursu literackiego    

               na wiersz o Januszu Korczaku                                          

 

 

I miejsce  –  Jakub Krzyżanowski kl. III a 

 

II miejsce –  Nikola Zielińska kl. III c 

 

III miejsce – Jakub Wysocki kl. III b 

 

Wyróżnienie;  Julia Seklecka kl. III a 

 


