ROK JANUSZA KORCZAKA 2012
W POLSKIM STOWARZYSZENIU IM. JANUSZA KORCZAKA

POLSKIE STOWARZYSZENIE IM. JANUSZA KORCZAKA
Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka jest organizacją pozarządową
promującą i popularyzującą w Polsce i za granicą humanistyczne idee i dorobek twórczy tego
wybitnego pedagoga, publicysty, pisarza, lekarza i działacza społecznego. W swojej
działalności prowadzonej od 1997 roku (zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym
w 2003 roku), Stowarzyszenie kontynuuje i pomnaża 50-letnie osiągnięcia Polskiego
Komitetu Korczakowskiego. Realizuje projekty z zakresu edukacji, kultury, wychowania
i profilaktyki adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Podejmuje działania
rewalidacyjno-rehabilitacyjne na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.
Współpracuje ze środowiskami naukowymi - członkowie Stowarzyszenia i współpracownicy
prowadzą i upowszechniają wyniki badań nad życiem i dorobkiem twórczym Janusza
Korczaka.
Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka zrzesza w Polsce szkoły, placówki, instytucje
i organizacje pozarządowe noszące imię Janusza Korczaka lub pracujące metodami
korczakowskimi z dziećmi i młodzieżą. Stowarzyszenie od 2006 roku jest organizacją
pożytku publicznego, realizującą projekty oraz świadczącą pomoc i wsparcie organizacyjne
i merytoryczne pro publico bono.
Na terenie Polski PSK tworzy federację regionalnych Kręgów Korczakowskich. Obecnie
działają: Krąg Dolnośląski (województwo dolnośląskie i opolskie), Krąg Lubuski
(województwo lubuskie i zachodnio-pomorskie), Krąg Łódzki (województwo łódzkie
i świętokrzyskie), Krąg Małopolski (województwo małopolskie i podkarpackie), Krąg
Mazowiecki (województwo mazowieckie i lubelskie), Krąg Podlaski (województwo
podlaskie), Krąg Północny (województwo kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińskomazurskie), Krąg Śląski (województwo śląskie), Krąg Olsztyńskiej Szkoły Wyższej
im. Józefa Rusieckiego, Krąg Warszawski (Salon Warszawski skupiający członków
indywidualnych PSK). Kręgi zgodnie z przyjętą zasadą ich autonomiczności realizowały
programy we własnym
środowisku ale również podejmowały działania o zasięgu
ogólnopolskim oraz włączały się do inicjatyw międzynarodowego ruchu korczakowskiego.
Podejmowane inicjatywy były zgłaszane do Rzecznika Praw Dziecka Kalendarium obchodów
Roku Janusza Korczaka.
Rok 2012 w Stowarzyszeniu przebiegał pod wybranym w otwartym ogólnopolskim konkursie
na motto: „Czuć jak dziecko, myśleć jak Stary Doktor”. Przedstawiciele Zarządu PSK mieli
zaszczyt uczestniczyć w inauguracji obchodów Roku Korczakowskiego, która odbyła się
w Belwederze z udziałem znakomitych gości. Inauguracji dokonała Przewodnicząca
Komitetu Honorowego Anna Komorowska – Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej.
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Pani Anna Komorowska – Przewodnicząca Komitetu Honorowego obchodów Roku Janusza Korczaka w gronie przedstawicieli Polskiego
Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka. Belweder, 18 stycznia 2012 roku.

INICJATYWY PODEJMOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE
W ROKU JANUSZA KORCZAKA 2012
OBCHODY ROKU PATRONA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH NALEŻĄCYCH
DO STOWARZYSZENIA
Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka działa przede wszystkim w środowisku
polskich szkół i ośrodków wychowawczych noszących imię Janusza Korczaka. W 2012 roku
do obchodów Dni Patrona przygotowywano się szczególnie. Zaangażowane zostały lokalne
społeczności: pedagodzy, rodzice, uczniowie i wychowankowie, władze samorządowe,
instytucje i organizacje pracujące w terenie na rzecz dzieci i młodzieży.

V „Maciusiowy” pochód uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce pod pomnik Patrona Szkoły – Janusza
Korczaka, gdzie odbyło się uroczyste odsłonięcie tablic okolicznościowych.
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Zorganizowano konferencje, spotkania rad pedagogicznych, warsztaty dla nauczycieli,
rodziców i uczniów, przedstawienia teatralne, występy artystyczne dzieci i młodzieży,
konkursy plastyczne. Uczniowie brali udział w konkursach wiedzy o Patronie, apelach
i akademiach okolicznościowych, festynach szkolnych, aranżowali z nauczycielami wystawy
swoich prac plastycznych, tworzyli gazetki szkolne wzorując się na Małym Przeglądzie.
W nawiązaniu do tradycji Małego Przeglądu zostało przygotowane przez Zespół Redakcyjny
z Młodzieżowego Domu Kultury „Ochota” w Warszawie specjalne wydanie
KORNISZONA, w wersjach polskiej i angielskiej, przeznaczonych dla Korczakowców
i wszystkich zainteresowanym, dla których ważne jest zdanie i opinie dzieci i młodzieży.

Młodzi dziennikarze z Zespołu Szkół Nr 26, którym Barbara Janina Sochal, Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza
Korczaka, opowiadała o człowieku niezwykłym – Januszu Korczaku.
I tak powstał wywiad zamieszczony w specjalnym wydaniu KORNISZONA.

Młodzi ludzie mieli okazję działać aktywnie, poszerzać swoją wiedzę, nabywać nowe
umiejętności, ale też dobrze się bawić w gronie koleżanek i kolegów, pokazując liczne talenty
i zdolności.

I Gminny Przegląd Teatrów Szkolnych. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jasienicy
prowadzona przez Edwarda Urbanowskiego (Przewodniczącego Kręgu Mazowieckiego PSK), 25-26 października 2012 roku.
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Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Podlasia „Wielkie Święto Małego Człowieka”. Inicjatorką i współorganizatorką
imprezy jest Marta Tolko-Kuziuta, Przewodnicząca Kręgu Podlaskiego i Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Sokółce. Sokółka, 14 czerwca 2012 roku.

Szkoły, placówki i organizacje należące do Stowarzyszenia wdrażały w swojej codziennej
pracy idee wychowawcze Janusza Korczaka, pomagały sobie i wymieniały się
doświadczeniami. Przykładem może „Biwak z Korczakiem” zorganizowany w lipcu dla 240
uczestników przez Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP (Krąg Lubuski PSK)
w KORCZAKOWIE k. Ośna Lubuskiego. Podczas biwaku odbyły się warsztaty metodyczne
pracy z dziećmi i młodzieżą z wykorzystaniem metod Starego Doktora.
Współpraca z rodzicami w szkołach i placówkach korczakowskich zaowocowała
podniesieniem ich kompetencji wychowawczych. Przykładem może być pedagogizacja
rodziców prowadzona przez Szkołę Podstawową Nr 3 im. Janusza Korczaka w Czeladzi.
Renata Paluch - Dyrektor Szkoły i Przewodnicząca Kręgu Śląskiego PSK wraz z zespołem
pedagogów zapoznawała rodziców z prawami dziecka i ucznia oraz z metodami pracy
zgodnymi z pedagogiką Janusza Korczaka.
Podejmowane inicjatywy często wykraczały poza społeczność danej szkoły czy placówki
należącej do Stowarzyszenia, nie tylko integrowały środowiska lokalne, ale też
upowszechniały idee pedagogiczne i dorobek twórczy Janusza Korczaka w regionie,
w Polsce. Takie inicjatywy podejmowali wszyscy Przewodniczący Kręgów, którzy stali się
liderami upowszechniania postaci i myśli pedagogicznej Janusza Korczaka w swoich
środowiskach.
Przedstawiciele PSK byli zapraszani do współpracy przez różne instytucje i organizacje
zaangażowane w obchody Roku Korczakowskiego. Nie sposób wymienić wszystkie
wydarzenia. Jednym z nich jest Konferencja „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat –
ku czci Starego Doktora”, zorganizowana przez Marszałka Województwa Śląskiego Adama
Matusiewicza przy współpracy z Uniwersytetem Śląskim i Polskim Stowarzyszeniem
im. Janusza Korczaka - z Kręgiem Śląskim i jego Przewodniczącą Renatą Paluch.
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Król Maciuś Pierwszy z Cieszyna. Wojewódzka Konferencja pn. „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat – ku czci Starego Doktora”.
Gmach Sejmiku Śląskiego w Katowicach, 20 czerwca 2012 roku.

Kolejnym przykładem jest Przegląd Zespołów Artystycznych Szkół i Placówek z rejonu
Dolnego Śląska organizowany co roku przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza
Korczaka w Złotoryi. W tym roku Przegląd - szósty już - przebiegał pod hasłem „Czuję jak
dziecko, myślę jak mój Patron”. W Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji goszczeni byli
uczniowie ze szkół i placówek korczakowskich z: Jaroszowa, Jawora, Brochocina, Sobótki
i Wałbrzycha. Ponadto wystąpiły dwa zespoły z Ośrodka: wokalno-instrumentalny oraz
teatrzyk z grup wychowawczych. Gościnnie wystąpili też uczniowie szkół złotoryjskich:
Szkoła Podstawowa nr 1, Gimnazjum Nr 2, złotoryjskie przedszkolaki ze Żłobka Miejskiego
oraz uczeń szkoły muzycznej z Legnicy.

VI Przegląd Zespołów Artystycznych Szkół i Placówek z rejonu Dolnego Śląska w Złotoryi

Inicjatywą również mającą artystyczny wymiar jest Festiwal Korczakowski w Radomiu,
którego organizatorem i pomysłodawcą był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
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im. Janusza Korczaka. W Festiwalu wzięło udział 11 zespołów z różnych szkół i placówek
regionu. Były to głównie placówki specjalne, takie jak: ośrodki szkolno-wychowawcze,
warsztaty terapii zajęciowej, czy zespoły szkół specjalnych, ale także szkoły masowe mające
za patrona Janusza Korczaka.

Festiwal Korczakowski, Sala Koncertowa Urzędu Miejskiego w Radomiu, 9 października 2012 roku

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIOWSKIEJ
Szkoły i placówki należące do Stowarzyszenia organizowały bądź aktywnie uczestniczyły
w spotkaniach, debatach dzieci i młodzieży z Polski i z zagranicy na temat tworzenia
dogodnych warunków dla rozwoju samorządności uczniowskiej, ochrony praw dzieci, praw
i obowiązków uczniów.
Jedna z ciekawych a zarazem bardzo burzliwych dyskusji miała miejsce podczas Sejmiku
Młodzieżowego na Międzynarodowym Festiwalu KORCZAKA Berlin’12. Festiwal został
zorganizowany przez Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie ds. Integracji, Kultury i Szkolenia
Polonica z aktywnym udziałem placówek i przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia
im. Janusza Korczaka.

Sejmik Młodzieżowy – międzypokoleniowa wymiana poglądów, dyskusję moderuje Maciej Krogel. Międzynarodowy Festiwal KORCZAKA
Berlin’12, Rathaus Berlin Charlottenburg, 30 listopada 2012 roku.
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Inną formą promowania samorządności był „Apel do Samorządów Uczniowskich” odczytany
i przyjęty przez aklamację przez uczestników konferencji pn. „Czy samorządność jest
skuteczną drogą do celu i „pokarmem dla woli” dziecka? Fragmenty Apelu:
Droga Młodzieży!
My uczestnicy konferencji zwracamy się do Was z gorącą prośbą o propagowanie
korczakowskiej idei samorządności jako sprawdzonego instrumentu kształtowania
społecznych i moralnych postaw uczniów.
Będziemy wdzięczni za podejmowanie innowacyjnych inicjatyw w ramach zmodyfikowanych –
na miarę współczesności, skutecznych w działaniu - korczakowskich technik wychowawczych.
Zalecamy kreatywne zagłębienie się w filozofię stosowanego przez Korczaka Sądu
Koleżeńskiego, w którym pochylał się nad moralnymi aspektami zła i przemocy, chroniący
wychowanka przed okaleczeniem, iluzoryczną winą i cierpieniem.
Głęboko wierzymy, że pedagogika i psychologia Starego Doktora
w sposób znaczący przyczyni się do podejmowania zadań społecznych nie tylko w szkole,
ale także w dorosłym życiu.
Jesteśmy przekonani, że ponadczasowe korczakowskie idee samorządności zaktywizują
Was do rozwiązywania zawiłych problemów wychowawczych naszych czasów, w których
młodzież jest nie tylko ofiarą, ale i sprawcą przemocy, agresji i nietolerancji.
Życzymy Wam, aby korczakowska myśl z samorządem uczniów w herbie
była cennym drogowskazem na drodze kształtowania postaw etyczno – moralnych
i osobowości na miarę XXI wieku…
Apel został odczytany przez Teresę Szczepańską, Przewodniczącą Kręgu Ziemi Łódzkiej
PSK, organizatora konferencji przygotowanej we współpracy z Delegaturą w Skierniewicach
Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Bohaterowie książek dla dzieci Janusza Korczaka witają gości konferencji
„Czy samorządność jest skuteczną drogą do celu i „pokarmem dla woli” dziecka? W tle - wystawa przygotowana przez Bibliotekę
Pedagogiczną w Skierniewicach pn. „Gdy śmieje się dziecko – śmieje się cały świat”. Skierniewice, 13 listopada 2012 rok.
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WAKACJE Z JANUSZEM KORCZAKIEM
Rejs na Borholm
Fryderyk Chopin i Janusz Korczak – dwie wielkie postacie połączone przez młodych ludzi
z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Janusza Korczaka ze Zgorzelca. Na pokładzie
pięknego żaglowca „Fryderyk Chopin” odbył się morski rejs na wyspę Borholm, pod
bacznym okiem wychowawczyni Ośrodka – Gabrieli Przybysz, członka Zarządu
Stowarzyszenia. Tydzień zacieśnienia więzów z morzem, poszerzenie horyzontów
i kształtowania charakterów, a przede wszystkim – i to z dobrym skutkiem – stosowania
w nietypowych warunkach korczakowskich metod wychowawczych było możliwe dzięki
właścicielowi żaglowca – Piotrowi Kulczyckiemu - miłośnikowi Starego Doktora.

Rejs na Borholm, żaglowiec „Fryderyk Chopin”

Uroki harcerskiego Korczakowa
Również w tym roku w KORCZAKOWIE odbył się obóz letni dla dzieci ze szkół
podstawowych i młodzieży starszej (2 turnusy). Z prowadzeniem obozu metodami
korczakowskimi zapoznali się uczestnicy międzynarodowego seminarium w Broniszowie –
goście z Polski, Izraela, Francji, Niemiec, Szwajcarii, Konga, Ukrainy. Jerzy Zgodziński,
gospodarz Korczakowa, Przewodniczący Kręgu Lubuskiego PSK, wraz z instruktorami
i młodzieżą, pokazał jak spędzają czas obozowicze: na warsztatach artystycznych i zajęciach
sportowych. W lesie zostały odczytane fragmenty „Pamiętnika Blumki”. Goście obejrzeli
również spektakl rozgrywający się na jeziorze, oparty na wierszach Wisławy Szymborskiej.
Następnie przy dźwiękach muzyki dzieci wyczytywały swoje przesłania do dorosłych,
mówiące o tym, co mali ludzie myślą i czują, co by chciały, a często boją się powiedzieć
dorosłym.
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Tworzenie harcerskiego kręgu

Goście oglądają wystawę "Nie ma dzieci - są ludzie. Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka"
przygotowaną przez Rzecznika Praw Dziecka oraz Muzeum Harcerstwa.
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Warsztaty w lesie – plecenie kolorowych bransoletek

KONFERENCJE, SEMINARIA, SPOTKANIA OGÓLNOPOLSKIE
I MIĘDZYNARODOWE
Członkowie Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka nie tylko realizowali własne
projekty ale też upowszechniali w swoim środowisku, w terenie różne działania,
w szczególności podejmowane przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Aktywnie
uczestniczyli w wojewódzkich konferencjach organizowanych przez Rzecznika, włączyli się
w przygotowania Międzynarodowego Kongresu Praw Dziecka. Wielu z nich stało się
sygnatariuszami DEKLARACJI WARSZAWSKIEJ. W działalności wychowawczej
i edukacyjnej i popularno-naukowej problemy współczesnego społeczeństwa – z dziećmi
i dla dzieci – oraz ochrony i upowszechniania praw dziecka były traktowane priorytetowo.
Na wyszczególnienie zasługują:
 Międzynarodowe Seminarium Korczakowskie w Genewie
poświęcone Januszowi Korczakowi, dotyczące praw dziecka, w szczególności artykułowi nr 3
Konwencji o Prawach Dziecka.
Seminarium zostało zorganizowane przez Stałe
Przedstawicielstwo RP przy Biurze ONZ oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza
Korczaka.
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Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka reprezentowali: Karolina i Zuzia, uczennice Szkoły Podstawowej im. Janusza Korc zaka
w Jaroszowie, Barbara Janina Sochal, Jacek Krogel, Iwona Brzewska, Genewa, 1-2 czerwca 2012 roku.

 Uroczysta inauguracja trzeciej edycji Letniej Akademii „Demokracja w szkole”.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Rady Europy, Europejskiego Centrum
Wergelanda, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, przedstawiciele
ambasad oraz organizacji pozarządowych. Na pytania gości o demokrację w wychowaniu
według Janusza Korczaka odpowiadała Barbara Janina Sochal, Przewodnicząca PSK.

Uczestnicy Letniej Akademii „Demokracja w szkole” - gości z Armenii, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy.
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, 9 lipca 2012 roku
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 6. Międzynarodowa Szkoła Letnia
pt. “Prawa dziecka – współczesne rozwiązania w świetle koncepcji pedagogicznych Janusza
Korczaka”. Organizatorem spotkania była Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka działająca
w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, współpraca:
Polski Komitet ds. UNESCO oraz Międzynarodowe i Polskie Stowarzyszenia Janusza
Korczaka.

Uczestnicy 6. Międzynarodowej Szkoły Letniej - 21 młodych pracowników naukowych, specjalistów w dziedzinie pedagogiki, psychologii,
nauczyciele zajmujący się edukacją oraz przedstawiciele stowarzyszeń korczakowskich z Iranu, Izraela, Tadżykistanu, Ukrainy i Polski,
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, 16-21 września 2012 roku.

 Ogólnopolska konferencja „Doktor Korczak nadal uczy”
została zorganizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji przy wsparciu Polskiego
Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, dla kuratorów, wizytatorów, dyrektorów, nauczycieli
konsultantów, specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych,
dyrektorów szkół, pedagogów szkolnych, nauczycieli-wychowawców.

„Doktor Korczak nadal uczy”, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 12 listopada 2012 rok.

 Konferencja zorganizowana przez Olsztyńską Szkołę Wyższą im. Józefa Rusieckiego
pn. „Prawa dziecka a zagrożone dzieciństwo we współczesnym świecie”, we współpracy
m. in. z Akademickim Kołem Korczakowskim – członkiem PSK, 16 listopada 2012 rok.
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 Międzynarodowe Seminarium w Pekinie
poświęcone Januszowi Korczakowi pn. “Dziecko we współczesnym świecie. Różne potrzeby
– równe prawa”. Poruszone na seminarium zagadnienia związane były z pedagogiką Janusza
Korczaka, ustanawianiem i respektowaniem praw dziecka , sytuacją dzieci we współczesnym
świecie, w tym w Chinach. Rozpatrywane były również problemy dotyczące wychowania
dzieci i młodzieży oraz pomocy i wsparcia dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Głównym gościem seminarium był Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, który zapoznał
słuchaczy z ideą Roku Janusza Korczaka 2012 oraz przedstawił cele, zadania i funkcje jakie
pełni Rzecznik w Polsce.
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Międzynarodowe Seminarium “Dziecko we współczesnym świecie. Różne potrzeby – równe prawa”.
Wydział Europejskich Języków i Kultur Uniwersytetu w Pekinie, 27 listopada 2012 roku.

Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka również współorganizowało czy aktywnie
uczestniczyło w konferencjach poświęconych postaci i dorobkowi twórczemu Starego
Doktora jak i włączało się w promocję Polski za granicą.


Dzień Polski w Dusseldorfie

23 marca 2012 r. Stowarzyszenie „Polska Szkoła - Polnische Schule e.V.” zorganizowało „Dzień Polski”.
Uroczystość odbyła się w Auli Dieter-Forte-Gesamtschule w Dusseldorfie. Uczestnicy mogli zobaczyć spektakl
„Król szczęśliwego dzieciństwa” w wykonaniu grupy teatralnej „Flesz” działającej przy Stowarzyszeniu.
Przed spektaklem sylwetkę Janusza Korczaka licznie zebranym gościom przedstawił Wiceprzewodniczący PSK Jacek Krogel.
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 Międzynarodowe Warsztaty w Broniszowie „Dialog w duchu Janusza Korczaka”,
poświęcone współczesnym problemom szeroko pojętego dialogu społecznego w kontekście
idei i działalności Janusza Korczaka. Uczestnicy dyskutowali na temat solidarności
międzypokoleniowej, dialogu będącego przejawem aktywności i odpowiedzialności
obywatelskiej,
problemów związanych z
komunikacją społeczną,
integracją
międzykulturową. Organizatorami spotkania byli: Fundacja Kondrada Adenauer w Polsce,
Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza
Korczaka oraz Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”.

„Dialog w duchu Janusza Korczaka” z udziałem gości z Polski, Izraela, Francji, Konga, Niemiec i Ukrainy,
Broniszowo (woj. lubuskie), 30 lipca – 5 sierpnia 2012 roku.



Międzynarodowa Konferencja Naukowa

„KORCZAK – POLSKO-ŻYDOWSKA WSPÓLNOTA MIEJSCA, KULTURY
„KORCZAK-POLISH-JEWISH COMMUNION OF PLACE, CULTURE AND MEMORY”

I

PAMIĘCI”

zorganizowana przez Instytut Historii, Instytut Nauk o Wychowaniu i Instytut Neofilologii
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Beit Berl
College pod Patronatem Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka. Konferencja była
adresowana do mieszkających w Polsce i za granicą badaczy zajmujących się szeroko pojętą
problematyką korczakowską oraz relacjami polsko - żydowskimi w przeszłości i obecnie.
Uczestnikami konferencji byli również studenci i absolwenci uczelni.
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Międzynarodowa Konferencja Naukowa „KORCZAK - POLSKO-ŻYDOWSKA WSPÓLNOTA MIEJSCA, KULTURY I PAMIĘCI.
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 13-14 grudnia 2012 roku.
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Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka zapraszało do współpracy również studentów,
którzy przyczynili się m. in. do powstania Kolekcji graficznej:
"Janusz Korczak: Duch i Litera" (the Spirit and the Letter).
Kolekcja została przygotowana przez Williama Wolkowskiego, emerytowanego profesora
Paryskiej Sorbony, w ramach projektu Stowarzyszenia, adresowanego do studentów
wydziałów filologicznych uczelni wyższych w Polsce i przyjaciół Janusza Korczaka za
granicą.
Kolekcja składa się z kompozycji graficznych dwóch cytatów autorstwa Starego Doktora:
- „Nie ma dzieci, są ludzie”
- „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
Kompozycje z wykorzystaniem znaków graficznych alfabetu łacińskiego, greckiego i cyrylicy powstały
w językach: angielskim, czeskim, esperanto, estońskim, fiji, hiszpańskim, fińskim, francuskim, greckim,
kurdyjskim, lingala, łotewskim, maltańskim, mongolskim, niemieckim, norweskim, polskim, portugalskim,
rosyjskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, swahili, szwedzkim, tahiti, tureckim, ukraińskim, węgierskim,
wietnamskim, włoskim, i wolof.

Kolekcja wystawiona w Teatrze Lalka w Warszawie towarzyszyła Międzynarodowemu
Kongresowi Praw Dziecka zorganizowanemu przez Rzecznika Praw Dziecka w Polsce –
Marka Michalaka.

Otwarcie wystawy Kolekcji graficznej "Janusz Korczak: Duch i Litera". Teatr Lalka w Warszawie, 4 grudnia 2012 rok.

Grafiki prezentowane były również na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w ramach
Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Korczak – polsko-żydowska wspólnota miejsca,
kultury i pamięci”.
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DORADZTWO METODYCZNE, POMOC ORGANIZACYJNA I MERYTORYCZNA
Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka udzielało pomocy organizacyjnej
i metodycznej różnym placówkom, instytucjom i organizacjom, które były zainteresowane
włączeniem się w obchody Roku Korczakowskiego.
Ważnym wsparciem merytorycznym dla społeczności korczakowskiej była działalność
Ośrodka Badań i Dokumentacji KORCZAKIANUM, Oddziału Muzeum Historycznego
m. st. Warszawy. Zarówno kierownik Ośrodka – Marta Ciesielska - jak i pracownicy na co
dzień współpracowali ze Stowarzyszeniem, służąc swoją wiedzą i zasobami zgromadzonymi
w placówce.
Ogromną pomocą dla Stowarzyszenia służyli jego wieloletni członkowie – naukowcy,
eksperci, badacze postaci i idei tego wielkiego humaniści, ale też osoby zajmujące się
problematyką potrzeb dziecka i ochrony jego praw. Reprezentowali PSK na konferencjach,
seminariach, prowadzili spotkania i warsztaty, udzielali indywidualnych porad i konsultacji.
Do grona tych osób można zaliczyć m.in.: prof. Jadwigę Bińczycką, „Honorową
Przewodniczącą Stowarzyszenia”, prof. Adama Frączka, dr Irenę Skipor-Rybacką,
dr Magdalenę Wojnarowską-Sołdan, dr Urszulę Markowską-Manistę i wreszcie dr Bożenę
Wojnowską, która wraz z dr Anną Kamińską przekazała teksty i opracowania dla
nowoutworzonej strony internetowej.
Szkoły i placówki z Polski miały okazję zaprezentować swoje zrealizowane w Roku Janusza
Korczaka projekty edukacyjne oraz pokazać metodologię i efekty pracy z dziećmi
i młodzieżą na Międzynarodowym Seminarium Dobrych Praktyk Korczakowskich
KORCZAK. Lubię to! Seminarium zorganizowane zostało 7 grudnia 2012 r. w Żydowskim
Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma przy współpracy z Międzynarodowym
Stowarzyszeniem im. Janusza Korczaka, Polskim Stowarzyszeniem im. Janusza Korczaka,
Katedrą UNESCO im. Janusza Korczaka w Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Fundacją
Korczakowską.
Ponadto przedstawiciele Stowarzyszenia byli zapraszani
do udziału w komisjach
oceniających prace nadsyłane na konkursy lokalne i ogólnopolskie objęte patronatem PSK.
I tak, Barbara Janina Sochal, Przewodnicząca PSK była członkiem jury w:
- VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Młodzi przeciwko patologiom społecznym”
– w kategorii „Myślenie obrazem”, zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Nauk
Społecznych PEDAGOGIUM w Warszawie,
- Konkursie „Mały Przegląd – reaktywacja”, ogłoszonym dla przedszkoli, szkół i placówek
przez Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku,
- XXI Międzynarodowym konkursie „Moja zabawka”, adresowanym do uczniów
i wychowanków szkół i placówek oświatowych, konkursie autorstwa pedagogów
Młodzieżowego Domu Kultury „Ochota” w Warszawie,
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Król Bum-Drum, autorka Dominika Gaweł, uczennica SP Nr 3 w Markach. Nagroda specjalna Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza
Korczaka dla autorki i nauczycielki pod kierunkiem której praca została wykonana – Maria Domolewska

- Konkursie „Blogerzy dla Korczaka”, zorganizowanym z inicjatywy Książek Zbójeckich

PATRONATY I REKOMENDACJE
Poza ww. wydarzeniami Polskie Stowarzyszenie im. Janusz Korczaka objęło patronatem
dziesiątki inicjatyw: konferencji i seminariów, programów edukacyjnych, przeglądów
artystycznych, wydawnictw, konkursów o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim
i lokalnym oraz różnych projektów związanych z postacią Starego Doktora - jego niezwykłą
biografią i bogatym dorobkiem twórczym i społecznikowskim.
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W gronie wyróżnionych patronatem wydarzeń znaleźli się m. in.:

- XXI edycja Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Olimpiada jest ogólnopolskim
konkursem Polskiego Czerwonego Krzyża dla uczniów ze szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, którego celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na dbanie o swoje
zdrowie, propagowanie aktywności fizycznej oraz nauka pierwszej pomocy.
- Musical „Korczak” w reżyserii Roberto Skolmowskiego, realizacja Opera i Filharmonia
Podlaska w Białymstoku. Musical patronatem objęła również prof. Jadwiga Bińczycka,
„Honorowa Przewodnicząca Stowarzyszenia”,
- Książka o wychowankach Domu Sierot i ich ukochanym opiekunie pt. „Jest taka historia.
Opowieść o Januszu Korczaku” autorstwa Beaty Ostrowickiej,
- Wojewódzki Konkurs „Janusz Korczak – lekarz, pisarz, pedagog”, skierowany do uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego. Konkurs
został ogłoszony przez Gimnazjum Nr 3 w Lublinie we współpracy z Ośrodkiem Brama
Grodzka Teatr NN,
- Projekt pn. „Spotkanie z Januszem Korczakiem”, adresowany do warszawskich szkół
i domów dziecka, przygotowany i zorganizowany przez pedagogów i rodziców Szkoły
Podstawowej Nr 225 w Warszawie,
- Projekt pn. „Korczakowska lekcja trwa” Fundacji BO Wart., W ramach projektu
zaplanowano: Sympozjum tematyczne o pedagogice i osobie Janusza Korczaka pn. ”Janusz
Korczak – przyjaciel najmniejszych i pedagogiczny VIP”, cykl zajęć z Królem Maciusiem
Pierwszym, Konkurs dla nauczycieli na autorski scenariusz 12. spotkań z Januszem
Korczakiem.
Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka pełniło też rolę partnera przy organizacji m.in.:
- Ogólnopolskiego Konkursu Internetowego „Pasje Janusza Korczaka”, zorganizowanego
przez kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku,
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- Konferencji metodycznej Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno Społecznych
i Szkoleń WCIES pn. „Korczakowskie idee wychowania”, przygotowanej przez zespół
doradców wychowania przedszkolnego,
-Warszawskiego konkursu plastycznego dla dzieci pn. „Janusz Korczak przyjacielem dzieci”,
zorganizowanego przez Przedszkole Nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I
we współpracy Urzędem Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.
Na stronie internetowej Stowarzyszenia były promowane i upowszechniane ciekawe
wydarzenia związane z Januszem Korczakiem – jego dorobkiem pedagogicznym i literackim.
PSK objęło patronatem m. in. wydanie słuchowiska radiowego: „Król Maciuś Pierwszy” oraz
„Król Maciuś na wyspie bezludnej” w adaptacji Hanny Bielawskiej-Adamik.

Fotografia albumu 9 płyt z nagranym słuchowiskiem. Janusz Korczak, „Król Maciuś Pierwszy” i „Król Maciuś na wyspie bezludnej”

Spotkanie z autorką słuchowiska jak i spotkania z wieloma ciekawymi gośćmi organizowane
były przez Iwonę Brzewską, Przewodniczącą Kręgu Warszawskiego – Salonu Warszawskiego

Hanna Bielawska-Adamik opowiada gościom Salonu Warszawskiego historię powstania słuchowiska radiowego o Królu Maciusiu.
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WSPIERANIE MŁODYCH TALENTÓW
Stowarzyszenie wspierało amatorski ruch artystyczny i stwarzało warunki do rozwoju
indywidualnych talentów młodych ludzi, nie tylko poprzez organizację przeglądów,
koncertów i konkursów ale również poprzez inicjowanie pokazów i wystaw prac
plastycznych. Tak powstała kolejna wystawa rysunków Mariusza Kędzierskiego w Galerii 44
w Świdnicy pt. „Portrety rysowane emocjami”. Poprzedni wernisaż prac Mariusza oraz
innych niepełnosprawnych artystów z Gruppe Ideenweit odbył się w listopadzie ubiegłego
roku w Lamspringe, w Niemczech. Mariusz Kędzierski należy do grona artystów
z niepełnosprawnością wspomaganych przez Jerzego Fornalika, Wiceprzewodniczącego PSK.

22

Wernisaż rysunków Mariusza Kędzierskiego. Galeria 44 w Świdnicy, 3 maja 2012 rok.

Goście Salonu Warszawskiego mieli okazję uczestniczyć w kameralnym koncercie z udziałem
Natalii Brzewskiej (skrzypce) i Anny Kieleckiej (fortepian), który odbył się w lutym
w Wólce Kozodowskiej. Jednym z prezentowanych utworów było „Wspomnienie o Januszu
Korczaku” na skrzypce solo, autorstwa młodej kompozytorki Barbary Kaszuby.

Wólka Kozodowska, 23 lutego 2012 roku

MIEJSCA PAMIĘCI I POMNIKI
Członkowie Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka – dorośli, dzieci i młodzież,
odwiedzali miejsca pamięci o Patronie, dbali o nie, składali kwiaty, zapalali lampki.
Szczególnie zostało uczczone miejsce, ostatniej siedziby Domu Sierot przy ul. Siennej 16
w Warszawie, z którego 5 sierpnia 1942 roku Janusz Korczak/Henryk Goldszmit wraz
z pracownikami i 200 wychowankami wyruszył na Umschlagplatz. W 70. rocznicę tego
wydarzenia - 5 sierpnia 2012 roku – z inicjatywy Teatru Lalka w Warszawie i Polskiego
Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka odsłonięto pamiątkową tablicę. Tablica umieszczona
jest na ścianie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie przy wejściu do Teatru Lalka. W tym
miejscu przy ulicy Siennej 16 stał gmach będący kolejną siedzibą Domu Sierot na terenie
getta, po przymusowej przeprowadzce z ulicy Krochmalnej, a następnie z Chłodnej.
Uroczystość ta została objęta patronatem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka
i Prezydenta m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Został odczytany list od Pierwszej
Damy Rzeczypospolitej Polskiej Anny Komorowskiej, która jest Przewodniczącą Komitetu
Honorowego obchodów Roku Korczakowskiego 2012. Do odsłonięcia tablicy został użyty
kolorowy latawiec, do dnia dzisiejszego występujący w różnych wydarzeniach
organizowanych przez społeczność korczakowską w Polsce i na świecie.
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Uczestnicy uroczystości mieli możliwość obejrzenia wystawy przygotowanej przez Teatr
Lalka oraz spektaklu "Sekret" w wykonaniu Społeczności Programu Komendy Głównej
Policji Profilaktyka a Teatr. Autorem projektu pamiątkowej tablicy jest Zbigniew Wilma,
a fundatorem – Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

Tablica upamiętniająca ostatnią siedzibę Domu Sierot i miejsce, z którego Janusz Korczak z współpracownikami i dziećmi wyszed ł
w ostatnią drogę.

Aktu odsłonięcia tablicy na frontonie Teatru Lalka dokonują
Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka oraz Włodzimierz Paszyński, Wiceprezydent m.st. Warszawy.
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Odsłonięcie tablicy poprzedziło złożenie kwiatów i zapalenie lampek pod pomnikiem Janusza Korczaka i wychowanków Domu Sierot,
który znajduje się w pobliżu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Kwiaty składali członkowie Międzynarodowego i Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, przedstawiciele władz centralnych
i samorządowych, instytucji i organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy Warszawy.

5 sierpnia 2012 roku, po odsłonięciu tablicy pamiątkowej, przedstawiciele Polskiego i Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza
Korczaka, w hołdzie dla patrona, w symboliczny sposób przemierzyli jego ostatnią drogę, przejeżdżając do Obozu Zagłady w Treblince,
gdzie odbyła się kameralna uroczystość.

Po Muzeum Walki i Męczeństwa TREBLINKA oprowadza gości Edward Kropówka, Kierownik Muzeu
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STRONA INTERNETOWA
W Roku Janusza Korczaka Stowarzyszenie przygotowało nową stronę internetową:
www.pskorczak.org.pl, na której są umieszczane m.in. informacje o inicjatywach przez nas
podejmowanych, organizacjach i instytucjach z nami współpracujących, opracowania,
prezentacje, materiały edukacyjne i metodyczne, fotografie. Miłym akcentem było
ukazywanie się każdego miesiąca gawęd Starego Doktora: „Gadaninki” - wybór tekstów
Janusza Korczaka dokonywany przez Martę Ciesielską, Kierownika Ośrodka Dokumentacji
i Badań Korczakianum.

Na stronie tej znaleźć można szczegółowe informacje o Stowarzyszeniu, opisy obchodów
Roku Janusza Korczaka – świadectwo ogromnej pracy jaką wykonali społecznie członkowie
Stowarzyszenia, Zarząd i Przewodniczący Kręgów tworzących struktury organizacji w całej
Polsce.
POŻEGNANIA
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W 2012 roku pożegnaliśmy Księdza Janusza Tarnowskiego – przyjaciela Korczakowców
i znawcę idei Starego Doktora, wieloletniego członka Zarządu Polskiego
i Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka. Tak o Księdzu pisała prof.
Jadwiga Bińczycka: Kiedy spotyka się kogoś po raz pierwszy szybko rejestruje się
„komunikaty pozawerbalne”, formułuje się pierwszą ocenę - to jest człowiek, z którym warto
się spotykać, bo „mu dobrze z oczu patrzy”, bo się ma do niego jakieś dziwne – jeszcze
nieuzasadnione zaufanie.

Pani Zofia z mężem. Marsz Pamięci, 22 lipca 2012 roku, Warszawa

W tym roku również odeszła od nas Zofia Banet Fornal. Zawsze aktywna, uczestniczyła
w naszych spotkaniach, dzieląc się swoją wiedzą o Starym Doktorze. Była znaną na świecie
esperantystką, z wykładami w tym języku o Januszu Korczaku i Leonie Zamenhofie
zawędrowała aż do Japonii. Pani Zofia należała do Stowarzyszenia „Dzieci Holokaustu”
w Polsce.

Informacje przygotowała:
Barbara Janina Sochal
Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka
Warszawa, 11 lutego 2013 roku.
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