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Co tam w szkole, 

czyli Niusy 
     

   

W piątek 18 maja uczestniczyliśmy 

w uroczystym ogłoszeniu wyników 

Rajdu „Śladami Dzieci Janusza Kor-

czaka” w sali Domu Kultury Świt.  

Wśród zaproszonych gości byli przed-

stawiciele Biura Edukacji m.st. War-

szawy, Towarzystwa Przyjaciół War-

szawy, Polskiego Towarzystwa Tury-

styczno Krajoznawczego. Po  przywi-

taniu gości przez organizatorów rajdu 

odbyła się wzruszająca prezentacja 

o życiu i działalności Janusz Korczaka 

z wplecionymi fragmentami filmu 

„Korczak” Następnie omówiono prze-

bieg rajdu z prezentacją slajdów.  Ko-

lejnym punktem uroczystości było 

rozdanie nagród w konkursie plastycz-

nym w trzech kategoriach – „Kor-

czak”, „Korczak i jego dzieci”, „Ilu-

stracja do książek Janusz Korczaka”. 

W konkursie tym nasi redaktorzy 

otrzymali kilka nagród, między innymi Adrian Róg, Zosia Gajczyk, Magda Wi-

lim oraz Julia Krawczyk.  

 Najbardziej emocjonującą częścią uroczystości okazało się ogłoszenie 

wyników i rozdanie nagród i pucharów dla najlepszych drużyn. Ponieważ na-

grody rozdawano w odwrotnej kolejności, do końca oczekiwaliśmy w napięciu 

na ogłoszenie wyników trzech pierwszych miejsc. Z ogromnym entuzjazmem 

i radością przyjęliśmy wiadomość o zdobyciu przez nas pierwszego miejsca !!!  

Otrzymaliśmy złoty puchar i dyplom dla naszej Redakcji. Jednocześnie 

każdy z nas otrzymał książeczkę i Warszawską Odznakę Krajoznawczą PTTK. 

Po zakończeniu uroczystości w holu Domu Kultury obejrzeliśmy wystawę prac 

plastycznych, a na dziedzińcu zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie. 
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Rajd „Śladami Dzieci Janusza Korczaka” 
 

27 kwietnia uczestniczyliśmy w Rajdzie Śladami Dzieci Janusza 

Korczaka. zorganizowanym przez nasze Szkolne Koło Krajoznawczo - 

Turystyczne PTTK przy Zespole Szkól Specjalnych nr 98 w Warszawie, w 

ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych z okazji Roku 

Korczakowskiego.  

W rajdzie wzięło udział 12 drużyn - ponad 100 uczestników. Wszyscy 

zdobywaliśmy Warszawską Odznakę Krajoznawczą.  

Na starcie przy ulicy Gibalskiego otrzymaliśmy mapy, zadania do 

wykonania na kartach startowych,  opisy rajdu oraz książeczki 

turystyczne. Dostaliśmy też pierwsze wklejki potwierdzające nasze 

miejsce startu.  

Plac, z którego startowaliśmy to przedwojenne boisko Klubu 

Sportowego Skra. Obszar ten początkowo leżał na terenie getta i był 

jedynym niezbudowanym placem w granicach dzielnicy żydowskiej. 

Od 1941 roku  stopniowo stawał się on miejscem zbiorowych grobów 

ludności zamieszkałej w tej dzielnicy.  

W czasie Powstania Warszawskiego w 1944 roku chowano tu 

poległych żołnierzy polskich. Obecnie są tu zbiorowe mogiły 

pomordowanych w czasie II  wojny światowej Żydów i Polaków, 

pomnik oraz tablice pamiątkowe.  

Z ulicy Gibalskiego udaliśmy się na pobliski Cmentarz Żydowski przy 

ul. Okopowej. Na cmentarzu obejrzeliśmy symboliczną mogiłę miliona 

zamordowanych dzieci żydowskich i pomnik Janusza Korczaka.  

Pomnik Pamięci Dzieci – Ofiar Holokaustu kształtem nawiązuje do 

wysokiego muru getta z drutem kolczastym. W jego dolnej części 

znajdują się gruzy getta, na których powierzchni wkomponowano 

zdjęcia żydowskich dzieci, które zginęły w latach II wojny światowej.  

Pomnik Janusza Korczaka upamiętnia osobę wielkiego pedagoga 

i lekarza oraz dzieci, wychowanków  domu dziecka. Pomnik pełni rolę 

jego symbolicznego grobu. Powstał w 1982 roku, w 40 – lecie śmierci 

Korczaka.  

Na cmentarzu wykonaliśmy zadania na kartach startowych. Potem 

udaliśmy się na ul. Jaktorowską (przed wojną: Krochmalną), gdzie 

znajdował się Dom Dziecka założony w 1912 roku przez Janusza 

Korczaka.  
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Dom dziecka był nowocześnie urządzony, a wychowawcy zapewniali 

sierotom opiekę i naukę. Przetrwał w tym miejscu do dnia 

przeniesienia do getta w listopadzie 1940 roku. W 1979 roku 

odsłonięto tu, z okazji 100 rocznicy urodzin Korczaka, pomnik 

dawnego dyrektora i założyciela placówki.   

Przy pomniku Janusza Korczaka przy ul Jaktorowskiej był pierwszy punkt 

kontrolny naszego rajdu. Wykonaliśmy zadania na kartach startowych. Od 

wolontariuszy dostaliśmy wklejki do książeczek Warszawskiej Odznaki 

Krajoznawczej i lizaki, żebyśmy mieli siłę iść dalej. 

W Żydowskim Instytucie Historycznym przy ul. Tłomackie nasi starsi 

koledzy obejrzeli film dokumentalny pt. "912 dni getta warszawskiego". 

My, niestety, nie mogliśmy wziąć udziału w projekcji, ponieważ jesteśmy 

zbyt mali.   

Następne punkty naszej wędrówki po Warszawie Śladami Dzieci 

Janusza Korczaka znajdowały się przy ulicach: Bielańskiej i Bohaterów 

Getta. Tędy przebiegały mury żydowskiej dzielnicy. Na chodnikach 

wyznaczono specjalnymi opisami przebieg murów getta. Przy ul. 

Bohaterów Getta, w pobliżu ul. Świętojerskiej, znajdowała się brama 

prowadząca do getta, którą w kwietniu 1943 roku weszli Niemcy, by 

wymordować resztę pozostałej w getcie ludności.  

W miejscach upamiętnionych tablicami znaleźliśmy zdjęcia i opisy, 

według których wykonaliśmy kolejne zadania.  

Przy ul. Anielewicza obok skrzyżowania z ul. Zamenhofa znaleźliśmy 

macebę  stanowiącą początek Traktu Pamięci , Męczeństwa i  Walki 

Żydów. Wykonaliśmy kolejne zadanie i udaliśmy się w stronę Pomnika 

Bohaterów Getta. Na skwerze obok pomnika był kolejny punkt kontrolny. 

Tu wolontariusze dali nam wklejki do książeczek turystycznych i słodkie 

krówki na dalszą drogę.  

Sam pomnik Bohaterów był ogrodzony - zmieniano właśnie wokół 

niego bruk i większość drużyn nie mogła wejść na plac budowy. Udało się 

to tylko naszej redakcji „Małego Redaktora”. 

Dalej wędrowaliśmy ul. Zamenhofa i ul. Dubios – Traktem Pamięci , 

Męczeństwa i  Walki Żydów. Trakt powstał w 1988 roku. Obejmuje on 

ciąg pomników i tablic pamiątkowych wzdłuż ulic Zamenhofa, przez 

skwer Szmula Zygelbojma, Stawki aż do Muru-Pomnika 

Umschlagplatzu usytuowanego na miejscu bocznic kolejowych, skąd 

wywożono Żydów do obozu zagłady w Treblince. Przy Trakcie 

czytaliśmy tablice poświęcone bohaterom powstania w getcie, byliśmy 
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przy pomniku Szmula Zygielbojma, który na wieść o powstaniu w 1943 

roku odebrał sobie życie.  

Przy ul. Miłej weszliśmy na kopiec ostatnich obrońców bunkra 

żołnierzy Sztabu Żydowskiej Organizacji Bojowej. Na szczycie kopca 

znajduje się obelisk-kamień. Na kamieniu wyryto napis, informujący 

o tym, co wydarzyło się w tym miejscu 8 maja 1943 roku.  

Przeczytaliśmy napisy na pomniku i głazie znajdującym się w pobliżu 

kopca. Wykonaliśmy zadania rajdowe na kartach startowych. Chwilę 

odpoczęliśmy, gdyż po długiej wędrówce w upalny dzień byliśmy już 

naprawdę bardzo zmęczeni.  

Potem ruszyliśmy w dalszą drogę. Dłużej zatrzymaliśmy się przy 

tablicy poświęconej Januszowi Korczakowi, który tędy razem z dziećmi ze 

swojego sierocińca poszedł w ostatnią drogę ku śmierci w komorze 

gazowej w Treblince. 

Na mecie przy Umschlagplatzu wykonaliśmy ostatnie zadania. 

Oddaliśmy uzupełnione karty startowe i książeczki turystyczne do 

weryfikacji odznak WOK w PTTK Oddział Mazowsze. 

 

 



Nr 3 ( 107)                                                                               23-05-2012 

 

 



Nr 3 ( 107)                                                                               23-05-2012 

 



Nr 3 ( 107)                                                                               23-05-2012 

 



Nr 3 ( 106)                                                                               23-05-2012 

 



Nr 3 ( 107)                                                                               23-05-2012 

 



Nr 4 ( 108 )                                          23-06 -2012 

Co tam w szkole, 

czyli Niusy 
     

   

 

 

26 czerwca w Sejmie odbyło się otwarcie wystawy prac plastycznych 

poświęconej Januszowi Korczakowi. Wcześnie zaprezentowano ją w 

Domu Kultury „Świt” podczas uroczystego zakończenia rajdu „Śladami 

dzieci Janusza Korczaka”. Nagrody rozdano w 3 kategoriach: „Janusz 

Korczak”, „Janusz Korczak i jego dzieci” oraz „Ilustracja do książki 

Janusza Korczaka” Teraz wystawa ta dotarła do Sejmu, a my zostaliśmy, 

jako nagrodzeni, zaproszeni na jej otwarcie. Do Sejmu pojechały dzieci, 

których prace zostały nagrodzone: Magdalena Wilim, Alicja Kobyłecka, 

Julia Krawczyk, Adrian Róg i Zofia Gajczyk W Sejmie byliśmy po raz 

pierwszy. Duże wrażenie zrobiły na nas przestronne sale i bardzo 

szczegółowa kontrola przez wejściem. W uroczystości otwarcia wzięli 

udział między innymi: Cezary Grabarczyk - wicemarszałek Sejmu, Marek 

Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, Tomasz Kulesza – poseł Platformy 

Obywatelskiej, Marzena Grochowska – Wiceprezes Towarzystwa 

Przyjaciół Warszawy. Spotkanie było nagrywane przez Telewizję Info.  

Organizatorzy podziękowali nam i rozdali nagrody książkowe.  
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Śladami Dzieci Janusza Korczaka 

Adam Surus, klasa 6c 

 
 

W dniu 24 kwietnia 2017r. 

uczniowie biorący udział w zaję-

ciach pozalekcyjnych prowadzonych 

przez panią Barbarę Zarembę „Mały 

Redaktor” uczestniczyli w rajdzie 

„Śladami Dzieci Janusza Korczaka”.  

Wycieczka rozpoczęła się o 

godz. 9:40 przy ul. Gibalskiego 21 

(przy cmentarzu Żydowskim). Zoba-

czyliśmy tam zbiorowe mogiły po-

mordowanych Polaków i Żydów w czasie II wojny światowej. 

Następnie weszliśmy na Cmentarz Żydowski i obejrzeliśmy symboliczną 

mogiłę miliona zamordowanych dzieci żydowskich, pomnik Janusza Korczaka 

i grób Ludwika Zamenhoffa, twórcy języka esperanto. Zobaczyliśmy też Po-

mnik Pamięci Dzieci Ofiar Holokaustu. 

Potem pojechaliśmy tramwajem do Domu Sierot nr 2 im. Janusza Kor-

czaka przy ul. Jaktorowskiej, przy którym znajduje się jego pomnik. 

W dalszej kolejności przeszliśmy ul. Przyokopową (obok Muzeum Po-

wstania Warszawskiego) do pomniku Janusza Korczaka stojącego wśród drzew 

obok Pałacu Kultury, a po przejściu ul. Świętokrzyskiej dotarliśmy na plac 

Grzybowski, gdzie spotkaliśmy się z przewodniczką, panią Marzeną Baranow-

ską, która opowiedziała nam o historii warszawskich Żydów i ich wojennych 

losach. 

Następnie obejrzeliśmy z zewnątrz Żydowski Instytut Historyczny przy 

ul. Tłomackie 3/5 i zobaczyliśmy, jak przebiegał mur getta. 

Później zobaczyliśmy na placu przy ul. Zamenhoffa pomnik Bohaterów 

Getta i pomnik Żegoty, Rady Pomocy Żydom. 

Z kolei przeszliśmy Traktem Pamięci, Męczeństwa i Walk Żydów obej-

mujący ciąg pomników i tablic pamiątkowych. 

Na zakończenie spotkaliśmy się z przewodniczką, Dorotą Wójcik, na 

Umschlaplatz przy ul. Stawki 10. 

Według mnie była to bardzo udana wycieczka. Mieliśmy okazję zobaczyć 

miejsca poświęcone martyrologii narodu żydowskiego. Dowiedzieliśmy się 

również o Januszu Korczaku - lekarzu, pedagogu, autorze książek dla dzieci, 

który wyruszył w ostatnią podróż ze swoimi wychowankami oraz współpra-

cownikami do obozu zagłady w Treblince.   
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