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w ubiegłym roku, zwracając się do Marszałka Sejmu RP, podjąłem inicjatywę 

ogłoszenia roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka. Dlatego z zadowoleniem i satysfakcją 

przyjąłem decyzję Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2011 roku o przyjęciu 

uchwały w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka.  

Janusz Korczak – wybitny polski pedagog, lekarz, publicysta, oficer Wojska 

Polskiego, a przede wszystkim prekursor w dziedzinie ochrony praw dzieci − stworzył 

podwaliny do powołania instytucji Rzecznika Praw Dziecka oraz powstania Konwencji  

o Prawach Dziecka. 

Ogłoszenie przez Sejm RP patronem przyszłego roku właśnie Janusza Korczaka, jak 

również mając na uwadze, iż właśnie w 2012 r. przypada 70. rocznica tragicznej śmierci 

Janusza Korczaka oraz 100. rocznica utworzenia przez „Starego Doktora” Domu Sierot  

w Warszawie, jest świetną okazją do podjęcia wzmożonych działań upowszechniających ideę 

praw dziecka. To także okazja do przybliżenia dzieciom i młodzieży postaci Janusza 

Korczaka i głoszonych przez niego idei. 

W moim przekonaniu, w realizację tych inicjatyw koniecznie powinny zaangażować 

się przedszkola, szkoły i placówki oświatowe. Wierzę, że to właśnie aktywność 

zatrudnionych w nich nauczycieli i zastosowanych twórczych metod pracy może odegrać 

najważniejszą rolę w rozpowszechnianiu wśród dzieci i młodzieży korczakowskicj wizji 

dzieciństwa. Dlatego zwracam się do Państwa Dyrektorów z prośbą/apelem o podjęcie 

działań promujących Rok Janusza Korczaka wśród społeczności przedszkolnej/szkolnej.  

Ja i moje Biuro chętnie będziemy włączali się w zaplanowane z tej okazji przedsięwzięcia –  

w miarę możliwości brali w nich udział i wspierali promocyjnie. Zachęcam, aby każde  
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z zaplanowanych przedsięwzięć zostało zgłoszone do mojego Biura, a następnie opatrzone 

logiem Roku Janusza Korczaka i umieszczone w Kalendarium Roku Janusza Korczaka, 

powstającego na administrowanej przez Rzecznika Praw Dziecka, oficjalnej stronie 

internetowej www.2012korczak.pl (tam też będą dostępne formularze zgłoszeniowe).  

Mam nadzieję, że tworząca się strona internetowa już wkrótce stanie się ogólnopolską 

platformą wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń wynikających z podejmowanych 

działań na rzecz dzieci. 

Mam nadzieję, że podejmując wspólne działania, przyczynimy się do tego, że Rok 

2012 będzie krokiem milowym w sferze kształtowania wrażliwości społecznej na potrzeby 

dzieci, ważną lekcją o przysługujących im prawach, o których tak pięknie potrafił nie tylko 

mówić Janusz Korczak, ale także realizować je w codziennym życiu. 

 


