
UCHWAŁA  NR  XLIV/552/2017  

RADY  MIEJSKIEJ  KALISZA 
z dnia 26 października 2017 r. 

 
w sprawie nadania nazwy dla ronda na terenie miasta Kalisza 

 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) uchwala się, co następuje: 
  
§ 1. 1.  Nadaje się dla nowo wybudowanego na skrzyżowaniu ulic Korczak i Walentego 
 Stanczukowskiego ronda nazwę Rondo Janusza Korczaka.  

2.  Lokalizację ronda wymienionego w ust. 1 przedstawiono na mapie stanowiącej 
 załącznik do niniejszej uchwały.  

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku         

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 

     Przewodniczący 
Rady Miejskiej Kalisza 

/…/ 
    Andrzej Plichta 

 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
DO  UCHWAŁY  NR  XLIV/552/2017  

RADY  MIEJSKIEJ  KALISZA  

z dnia 26 października 2017 r. 
 

w sprawie nadania nazwy dla ronda na terenie miasta Kalisza. 
 
Prezydent Miasta Kalisza wystąpił z inicjatywą nadania nazwy dla nowo 
wybudowanego ronda powstałego na skrzyżowaniu ulic Korczak i Walentego 
Stanczukowskiego. Rada Osiedla Dobro pismem z dnia 25 maja 2017 roku poparła 
propozycję nadania nazwy „Rondo Janusza Korczaka”. Rada Osiedla Korczak podjęła 
uchwałę nr 21 z dnia 4 lipca 2017 roku również opiniującą pozytywnie zaproponowaną 
nazwę.      
 
Janusz Korczak – (1878 lub 1879 do 1942) właściwie Henryk Goldszmit, pseudonim 
Stary Doktor – pedagog, pisarz, działacz społeczny i pediatra. Studiował medycynę na 
Uniwersytecie Warszawskim, a także w Berlinie, Paryżu i Londynie. Po studiach 
pracował w warszawskim szpitalu dziecięcym. Był współzałożycielem i dyrektorem 
Domu Sierot dla dzieci żydowskich. Współorganizował zakład wychowawczy dla 
polskich dzieci Nasz Dom. W obu placówkach wprowadził nowy system wychowania 
dziecka, uwzględniający jego potrzeby, nastawiony na zachowanie godności dziecka. 
Korczak był prekursorem walki o prawa dziecka, w 1929 roku napisał „Prawo dziecka 
do szacunku”. Wykładał w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej i Wolnej 
Wszechnicy Polskiej. Napisał wiele książek dla dzieci i młodzieży, m.in.: „Król  
Maciuś I”, „Król Maciuś na bezludnej wyspie”, „Kiedy znów będę mały” a także 
literaturę obyczajową, utwory dramatyczne i pamiętniki. Prowadził audycje dla dzieci  
w radio. Założył pismo dla dzieci i młodzieży „Mały Przegląd”. Pracował i żył              
z dziećmi i dla dzieci. Zginął wraz ze swymi wychowankami wywieziony z getta         
w 1942 roku, dobrowolnie towarzysząc im w drodze na śmierć w komorze gazowej     
w obozie zagłady w Treblince, mimo że miał możliwość ucieczki z getta.  
 
Opinią nr 0012.3.299.2017 z dnia 28 września 2017 roku Komisja Prawa, Porządku 
Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza zaopiniowała 
pozytywnie wyżej wymienioną propozycję nazwy.        
 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) do wyłącznej właściwości rady gminy należy 
podejmowanie uchwał w sprawach (…) nazw ulic i placów będących drogami 
publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca     
1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.) (…). 

W świetle powyższych faktów podjęcie uchwały jest uzasadnione.   

 
w z. Prezydenta Miasta Kalisza 

                 /…/ 
      Barbara Gmerek 

         Wiceprezydent Miasta Kalisza 
 
 



 


