
Najważniejsze wydarzenia Roku Janusza Korczaka w Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP 
(Krąg Lubuski Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka)

• Biwak z Korczakiem (Korczakowo 7-10 lipca 2012)

Spotkanie przedstawicieli placówek korczakowskich w letniej bazie Korczakowo k. Ośna Lubuskiego. 
W biwaku, oprócz młodzieży, uczestniczyli również goście honorowi. Podczas biwaku odbyły się warsztaty 
metodyczne, poświęcone wdrażaniu idei wychowawczych Janusza Korczaka w praktyce placówek oświa-
towo-wychowawczych. W zajęciach brało udział 240 uczestników.



• Azymut Korczak

To projekt polegający na podjęciu przez drużyny zuchowe i harcerskie, placówki noszące imię Janusza 
Korczaka, a także niezrzeszone grupy entuzjastów zadań, polegających na zebraniu materiałów dokumen-
tujących działalność placówek korczakowskich w naszym województwie. Do realizacji zadania włączyło 
się ponad 100 uczestników. Przesłano dokumentację do 43 placówek i organizacji noszących imię Janusza 
Korczaka, bądź zainteresowanych tą problematyką. Projekt zainaugurowany w Roku Korczaka będzie re-
alizowany do końca 2013 roku.

W efekcie tej akcji zamierzamy sporządzić możliwie pełną dokumentację o działalności placówek korcza-
kowskich w województwie lubuskim - szkół, placówek kultury, organizacji pozarządowych, drużyn har-
cerskich. Chcemy równiez udokumentować miejsca w naszym województwie, gdzie w jakikolwiek sposób 
upamiętniona jest postać Starego Doktora. Chcemy również propagować doswiadczenia lokalnych peda-
gogów, instruktorów harcerskich, nauczycieli, którzy w swojej pracy inspirują się twórczością i życiem Ja-
nusza Korczaka.

Ulotka rozsłana do wszystkich placówek korczakowskich w województwie lubuskim



Obóz letni w Korczakowie zgromadził  podczas dwóch turnusów (dla młodzieży starszej idla dzieci szkół 
podstawowych) 180 uczestników z 34 placówek korczakowskich  z całego kraju.
Hasłem przewodnim tego szczególnego ze względu na Rok Korczaka obozu letniego było zdanie:
„Poznaj mnie takim, jakim jestem naprawdę”. W Korczakowie po raz kolejny z powodzeniem stosowane 
były w praktyce wychowawcze inspiracje Starego Doktora.

• Korczakowskie Spotkania w Kręgu (Korczakowo - dwa turnusy -1do 21 lipca i 22 lipca 4 sierpnia 2012

Hasło przewodnie tegorocznego obozu:

„Poznaj mnie takim, 
  jakim jestem naprawdę”
Terminy turnusów: 
Pierwszy turnus - 1 VII - 21 VII 2012 
uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Drugi turnus - 22 VII - 4 VIII 2012
uczniowie szkół podstawowych 
(absolwenci klas trzecich i starsi)

W programie obozu m. in:
• Festiwal Piosenki Naszej
• obozowy kabareton „Korowisko”

Informacje o akcji letniej 2012

• FaFiK (Festiwal Filmów Korczakowskich)
• Koncert na Wodzie
• Korczakowskie Lato Filmowe (na dużym ekranie) 
• olimpiada sportowa, maraton pływacki 
• codzienna gazeta internetowa („Mały Przegląd”)
• drugi program w „Korzonku”
• wyprawy wodne,  terenowa gra wojenna
• warsztaty tematyczne
• codzienne ogniska,  rozmowy przy świecach
• dla chętnych udział w niedzielnej mszy św. 
• niespodzianki artystyczne (była już „Wolna Grupa Buko-

wina”, był Staszek Sojka, a w tym roku ...no właśnie, to 
na razie niespodzianka)

Warsztaty tematyczne m.in.
• teatralne, plastyczne
• traperskie
• gitarowe, kabaretowe
• projektowanie stron www 
...i wiele innych

Organizatorem obozu w Korczakowie jest  
ZHP Koło Przyjaciół KorczakowaWAKACJE W KORCZAKOWIE 2012

Zapewniamy:
• wyżywienie (4 posiłki dziennie)

• ubezpieczenie
• zakwaterowanie w namiotach

  (6 – 7 osób w namiocie 10 – osobowym)
• opiekę wykwalifikowanej kadry wychowawczej

• opiekę medyczną
• opiekę ratownika wodnego

• interesujący program
• wycieczki tematyczne 

Opłaty (bez kosztów dojazdu)

  1. turnus – 1000,- zł
  2. turnus –   850,- zł

Opłatę za pobyt na obozie
można dokonywać w całości 

lub ratach w terminie do 1 VI 2012 

Ekwipunek obozowy
1. Plecak lub torba turystyczna

2. Śpiwór lub dwa koce i prześcieradło, 
poduszka (jasiek) - obowiązkowo 

3. Pidżama
4. Obuwie: sandały, trampki lub adidasy 

i obowiązkowo kalosze
5.  Bielizna osobista

6. Ubranie na ciepłe dni i chłodne wieczory
7. Dres i płaszcz lub kurtka przeciwdeszczowa (peleryna)

8. Latarka - obowiązkowo
9. Legitymacja szkolna - aktualna, książeczka RUM 

lub nr NFZ
10. Strój kąpielowy

11. Przybory do pisania
12. Przybory do mycia 

13. Karta pływacka dla posiadaczy
14. Książki J. Korczaka, tomiki ulubionej poezji, śpiewniki 

      (jeżeli ktoś gra na jakimś instrumencie, prosimy 
o zabranie z sobą).

Aktualne informacje i komunikaty dotyczące naboru 
na naszej stronie internetowej.

W zgłoszeniu prosimy podać:
nazwisko i imię, 

PESEL, klasa, szkoła, adres,
ewentualne zainteresowania

Zgłoszenia na stronie internetowej  
www.korczakowo.org 

lub na adres: Koło Przyjaciół Korczakowa 
ul. Staszica 2, 65-036 Zielona Góra

Harcerska Baza Obozowa – Korczakowo – zlokalizowana 
jest na terenie województwa lubuskiego, obok wsi Świniary koło 
Ośna Lubuskiego, nad jeziorem Grzybno w terenie leśnym.
Dojazd - we własnym zakresie

Baza wyposażona jest:
• zaplecze kuchenne z zadaszoną stołówką
• zaplecze gospodarcze
• własne ujęcie wody,  zaplecze sanitarne
• kabiny prysznicowe z ciepłą wodą
• leśne boisko, własne strzeżone kąpielisko
• przystań z kajakami, żaglówkami, łodziami
• namiot – świetlicę 
• pracownię komputerową
• możliwość ładowania telefonów komórkowych
• radiowęzeł obozowy



• Międzynarodowe warsztaty: Dialog w duchu Janusza Korczaka (30. 07. - 5. 08. 2012)

Uczestniczyli w nich goście z Polski, Izraela, Francji, Konga, Niemiec i Ukrainy. Program spotkania po-
święcony był współczesnym problemom szeroko pojętego dialogu społecznego w kontekście idei i działal-
ności Janusza Korczaka. Warsztaty składały się z dwóch części: spotkania i wymiany doświadczeń uczest-
ników (Broniszów) oraz części praktycznej, realizowanej wraz z dziećmi i młodzieżą, przebywającą w let-
niej bazie Korczakowców nad jeziorem Grzybno. W warsztatach uczestniczyło 110 harcerek i harcerzy 
oraz uczniów z 17 placówek korczakowskich.

• Wystawa „Nie ma dzieci - są ludzie. Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka”

Przygotowana przez Rzecznika Praw Dziecka oraz Muzeum Harcerstwa wystawa prezentowana była w Kor-
czakowie, a także w Domu Harcerza i Zespole Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze. Wy-
stawę obejrzało około 1000 osób, w tym wielu rodziców i wychowawców. Na obozie w Korczakowie odbyły się 
dwa seminaria i wiele spotkań dzieci i młodzieży na temat problematyki inspirowanej prezentowaną wystawą.



• Artystyczna Kuźnia Harcerska

Artystyczna Kuźnia Harcerska była kolejną propozycją inspirowaną tematyką Roku Korczaka, skierowa-
ną do dzieci, młodzieży, które z braku środków finansowych, małej dostępności do dóbr kultury, nie mo-
gły rozwijać się pod kątem artystycznym i kulturalnym. W ramach zadania realizowaliśmy warsztaty arty-
styczne, muzyczne, hip-hop, spotkania z ludźmi z pasją.



• Latawce i marzenia (19 10.2012)

Zawody o Złote Berło Króla Maciusia - to impreza towarzysząca obchodom Roku Korczaka. Jej celem jest 
propagowanie idei Starego Doktora: „Dzieci dumne miejcie marzenia i dążcie do sławy, coś z tego zawsze 
się stanie”. Imprezę przygotowało Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” im. Janusza 
Korczaka w Zielonej Górze. Ta niezwykle atrakcyjna forma zabawy i realizacji zainteresowań dzieci i mło-
dzieży pozwoliła również przybliżyć uczestnikom zawodów idee wychowawcze Janusza Korczaka, które 
zaprezentowane zostały uczestnikom podczas inauguracji zawodów rozgrywanych na Placu Korczakow-
ców, gdzie wokół pomnika Janusza Korczaka stoją kamienne tablice z wykutymi w nich myślami Starego 
Doktora. Na zawody z latawcami przybyły ekipy z województwa i miasta Zielona Góra. 
Zwycięzcy zawodów:
* Złote Berło Króla Maciusia - Szkoła Podstawowa w Przylepie
* Srebrne Berło Króla Maciusia - MOW w Babimoście
* Brązowe Berło Króla Maciusia - SOSW w Nowej Soli i MCKIE „Dom Harcerza”



• Konferencja naukowo-metodyczna „Korczak w dwugłosie pokoleń”(26.10.2012)

Zorganizowana w Zielonej Górze konferencja naukowo-metodyczna pod protektoratem Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, poświęcona była dziedzictwu pedagogicznemu Starego Doktora i możliwościom 
adaptacji jego metod we współczesnym wychowaniu dzieci i młodzieży. W konferencji wzięło udział po-
nad 200 uczestników. W myśl filozofii Janusza Korczaka dzieci, młodzież i dorośli na równych prawach 
uczestniczyli zarówno w części plenarnej konferencji, jak i warsztatach pozwalających na bezpośrednią 
konfrontację sądów i opinii wychowawców i wychowanków na tematy będące treścią tej konferencji. Sku-
piono się na czterech głównych tematach, do których wprowadzenie stanowiły wystąpienia animatorów 
konferencji. Dh hm Andrzej Sibilski mówił o Gazetce korczakowskiej, jako metodzie aktywizacji i trenin-
gu twórczości, dr Irena Skipor-Rybacka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza z Poznania prowadziła panel 
„Zrozumieć siebie i innych”, hm dr Artur Doliński przybliżył „Korczakowski system kar i wyróżnień”, hm 
Dobiesław Barczyński mówił o „Korczakowskich Prawach Dziecka”, a mgr Monika Rabaszyńska i hm.Ka-
tarzyna Kawka przeprowadziły warszataty z w.w. zagadnień.



• Wystawa książek „Janusz Korczak w językach świata” - (19.10 -26.10 2012)

Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji oraz w Zespole Szkół Elektronicznych i Samochodowych. Na 
wystawie zgromadzono ok. 70 woluminów w 19 językach świata. Obejrzało ją ponad 800 osób (większość 
to uczniowie wymienionych placówek).



• Ogólnopolski Festiwal filmów kręconych GSM - „Prawidła życia, czyli Korczak współcześnie (30. 11. 2012)

Festiwal odbył się w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku. Na tematykę filmów orga-
nizatorzy zaproponowali 11 cytatów wybranych z książki Janusza Korczaka pt.
„Prawidła życia” i postaw, które odnoszą się do współczesnej rzeczywistości szkolnej. Wszystkie one po-
chodziły z okolicznościowego kalendarza wydanego przez szkołę z okazji 30-lecia nadania szkole imie-
nia Janusza Korczaka. Konkurs odbywał się w trzech kategoriach wiekowych: dla dzieci do 12 lat, młodzie-
ży 13-15 lat oraz młodzieży 16-19 lat. Powstały 24 produkcje (najwięcej, bo aż 17, podczas obozu letniego 
w „Korczakowie” koło Ośna Lubuskiego). Do pokazu na gali finałowej festiwalu w dniu 30 listopada 2012 
roku zakwalifikowano 10 filmów.


