
Szanowni Państwo, 

Nasze Liceum powstało 8 lipca 1991 r., tu niedaleko - na Pogoni- przy ulicy Czeladzkiej  58. 

Powstało na miejsce wygasającego Studium Wychowania Przedszkolnego i Studium 

Nauczycielskiego. 

Już za miesiąc skończy zatem 31 lat.  

Spotykamy się na dzisiejszym pikniku nie w dniu jubileuszu, ale w czasie, który zamyka rok 

jubileuszowy naszego Liceum. Z powodu pandemii nie dane było nam spotkać się rok temu 

w większym gronie. 

W tym ostatnim roku wydarzyło się wiele pięknych chwil podkreślających ten Jubileusz. We 

wrześniu nagraliśmy cudowne intro wprowadzające nas w urodzinowy nastrój, w lutym i 

maju wygraliśmy dwa Konkursy - Zielona Pracownia Projekt 2022 i Zielona Pracownia 2022  

i otrzymaliśmy fundusze – w sumie 50 000 zł na stworzenie pracowni przyrodniczej – pod 

nazwą „Pogoń za ekomiastem”,  w kwietniu w ramach projektu Korczakowskie Drzewo, jako 

ósma instytucja w Polsce zasadziliśmy w Obozie Zagłady w Treblince sadzonkę klona 

upamiętniającą naszego patrona, a przed kilkoma dniami wygraliśmy konkurs na projekt 

Erasmus+ pod nazwą 30 LAT-EDuAKCJA JĘZYKOWA KORCZAKOWSKA 

INTEGRACJA, w którym już wkrótce będą się odbywać mobilności kadry pedagogicznej 

naszej szkoły. 

Dzisiejsza szkoła to: 18 oddziałów, 557 uczniów, 49 nauczycieli i 14 pracowników 

administracji i obsługi. 

Przez 30 lat szkoła zmieniła się, zmieniła się też jej lokalizacja.  

Pielęgnując tradycje naszego Liceum nie zapominamy też o szkołach, które wcześniej 

wypełniały swoją obecnością te mury, a które na skutek kolejnych reform oświaty już nie 

istnieją.  Budynek w którym obecnie się znajdujemy powstał jako „tysiąclatka” dla Szkoły 

Podstawowej nr 7, a w 1999 w czasie wielkiej reformy edukacji zlokalizowano tu Gimnazjum 

nr 13, które w 2018 r. zostało włączone do VI Liceum z jednoczesną zmianą lokalizacji naszej 

szkoły. Z wdzięcznością wspominamy wszystkich, którzy przez lata w tej i tamtej lokalizacji 

swoją codzienną pracą przyczynili się do obecnego wyglądu i pozycji naszej szkoły. 

Od 24 lat nasze Liceum nosi imię wielkiego człowieka, przyjaciela dzieci, który nie opuścił 

ich aż do końca– Janusza Korczaka. Jesteśmy dumni z naszego patrona. Nasze, młode 

przecież jeszcze liceum, jest świadkiem historii pisanej przez nas wszystkich: uczniów, 

nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, a także rodziców naszych uczniów i 

przyjaciół szkoły. 

Jubileusz Szkoły nie tylko przywołuje przepiękne wspomnienia minionych lat szkolnych, ale 

skłania także ku refleksji nad mijającym czasem. 

Nasza szkoła, a właściwie jej kadra pedagogiczna nigdy nie bała się wyzwań. Przeprowadziła 

szczęśliwie społeczność szkoły przez kolejne reformy oświaty, pomagała zrozumieć 

otaczającą rzeczywistość, stała na straży wartości, uczyła patriotyzmu. W naszej szkole 

zawsze najważniejszy był i jest uczeń. Jego rozwój intelektualny i bezpieczeństwo zarówno 

fizyczne, jak i psychiczne. Dbamy o to, by kadrę pedagogiczną stanowili nauczyciele o 



wysokich kwalifikacjach, aby uczniowie byli otoczeni właściwą opieką psychologiczną i 

pedagogiczną, mieli możliwość skorzystania pomocy doradcy zawodowego. Od zawsze 

mogliśmy się chwalić sukcesami i osiągnięciami naukowymi i sportowymi. Wychowankowie 

szkoły, którzy opuścili i nadal opuszczają nasze mury – niejednokrotnie napawali nas dumą i 

poczuciem, że choć w maleńkiej części mamy w ich sukcesach swój udział. Wśród 

absolwentów naszej szkoły jest wielu wybitnych przedstawicieli świata nauki, kultury, 

medycyny, humanistów o znaczących osiągnięciach, dziennikarzy, inżynierów, nauczycieli. 

Kilka naszych absolwentek jest z nami wkładając w nauczycielską pracę, całe swoje 

korczakowskie serce. 

Patrząc na tych mądrych, inteligentnych i nieprzeciętnych ludzi, czujemy się szczęściarzami, 

że dane nam było spotkać się w tych murach. 

Przemijają wokół nas ludzie i zdarzenia. Ze szczególnym wzruszeniem myśleć dziś będziemy 

o tych nauczycielach, pracownikach szkoły, absolwentach, którzy odeszli. Pomimo, że już nie 

ma ich wśród nas, pozostawili po sobie niezatarty ślad, w naszych sercach, umysłach, ślad 

swojego istnienia. Pozwolę sobie wymienić tylko jedną, ale jakże ważną osobę – wieloletnią 

wicedyrektor VI LO - Panią Anna Dziewior, którą niedawno pożegnaliśmy na zawsze. 

Pragnę wyrazić uznanie dla wysiłku i pracy dyrektorów i nauczycieli, którzy tworzyli naszą 

szkołę i wysoko postawili poprzeczkę nam , następnym pokoleniom  nauczycieli Korczaka.  

Z wdzięcznością pochylam się przed poprzednimi dyrektorami – Panią Henryką Guz, Panią 

Marią Drąg, Panem Markiem Wiewiórowskim i Panią Joanną Naporą Ćmachowską. 

Składam serdeczne podziękowania nauczycielom obecnie pracującym za wszystko to,  co 

powstało i powstaje – za wspólne działania dla dobra uczniów. 

Bez Państwa zaangażowania i wytężonej pracy nie byłoby dzisiejszego Święta. 

Ale nadal najważniejszy jest młody człowiek, który pełen ufności wkracza w mury Korczaka. 

Staramy się sprawić, aby uwierzył w swoje siły, nie bał się marzyć i sięgać gwiazd. Dajemy 

uczniom możliwość zaprezentowania talentów i zainteresowań, a także sprawdzenia się w 

różnorodnych olimpiadach, konkursach,  zawodach sportowych. 

Naszym mottem do pracy z młodzieżą myśl naszego patrona Janusz Korczaka „Nie takie 

ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć,  

a żeby zrozumiał, nie żeby go wszystko trochę obchodziło, a żeby go coś naprawdę 

zajmowało”. 

Motywujemy uczniów do pracy, podejmowania wyzwań, ale również uczymy 

odpowiedzialności za efekty podejmowanych działań. 

Wasze sukcesy drodzy uczniowie dają nam poczucie dobrze spełnionego obowiązku, ale 

przede wszystkim satysfakcję i radość. 

Wszyscy kochamy naszą szkołę, wszyscy kochamy Korczaka. I są tacy wśród nas, którzy 

każdy udostępniany post szkolnego fun page´a opatrują dopiskiem IKorczak. 

Pragnę wyrazić serdeczną wdzięczność wszystkim, którzy wspierali i wspierają naszą szkołę  

i są dzisiaj w tym wyjątkowym dniu z nami. 



Wierzę, że przed Korczakiem kolejne piękne jubileusze i wiele wspaniałych projektów 

realizowanych dla dobra ucznia i pożytku nauczycieli. Sto lat dla Korczaka…… 


