KONFERENCJA "PONADCZASOWOŚĆ IDEI KORCZAKOWSKICH"
Włączając się w obchody Roku Janusza Korczaka, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w LublinieDział Instrukcyjno-Metodyczny, 2 lutego 2012 roku przygotowała konferencję dla bibliotekarzy, szczególnie pracujących z
dziećmi i młodzieżą.

Beata Wijatkowska
Lubelskie obchody Roku Janusza Korczaka w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
W ramach obchodów Roku Janusza Korczaka zaplanowano spotkania autorskie z Beatą Ostrowicką („Jest taka historia.
Opowieść o Januszu Korczaku”) i Iwoną Chmielewską („Pamiętnik Blumki”) oraz prezentacje spektakli Teatru Telewizji i filmów
dokumentalnych udostępnionych przez Telewizję Polską, a poświęconych doktorowi Korczakowi.
Inauguracja Roku Janusza Korczakam30 stycznia Miejska Biblioteka Publiczna zainaugurowała obchody Roku Janusza Korczaka
otwarciem wystawy opartej na tekstach: "Miłość" z cyklu "Moje wakacje", zarejestrowanych jako audycja radiowa podczas
wakacji w Mężeninie na Podlasiu. Tekst po raz pierwszy ukazał się drukiem w 1939 roku w zbiorze zatytułowanym: "Pedagogika
żartobliwa. Gadaninki radiowe Starego Doktora". Do wystawy wykorzystano także fragmenty z książek: "Jak kochać dziecko" i
"Prawidła życia". Autorką scenariusza jest Justyna Polakowska, opracowania graficznego, Ewa Gołda. Uczestnicy wernisażu
wysłuchali wykładu dr Bożenny Wierzchowskiej-Konery z Instytutu Pedagogiki UMCS na temat Janusza Korczaka. Wystawę
można oglądać w Filii nr 21, Rynek 11 do 29 lutego, następnie do końca 2012 roku w kolejnych filiach MBP.

Marzena Targońska
Wystawa "Janusz Korczak król dzieci” 2012-04-06 - 2012-04-30, Filia nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej Lublin, pow. Lublin
ul. Przyjaźni 11

organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Rajd rowerowy "Szlakiem miejsc pamięci i niepamięci"
W dniu 29 kwietnia 2012 r. wspólnie z nauczycielami i mieszkańcami powiatu bialskiego poznawaliśmy m.in. losy ludności
żydowskiej w okresie II wojny światowej. Była to pierwsza część rajdu rowerowego, wpisana w realizowany przez naszą
bibliotekę projekt "Korczakowska wizja dzieciństwa".
Sympozjum Korczakowska wizja dzieciństwa a idea praw dziecka -w dniu 26 marca 2012 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Białej
Podlaskiej odbyło się sympozjum pt. „Korczakowska wizja dzieciństwa a idea praw dziecka” oficjalnie inaugurujące całoroczny
projekt edukacyjny pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego i Prezydenta Miasta Biała Podlaska.

Bogusława Misiejuk
Konferencja „O prawie dziecka do popełniania błędów”
22 maja 2012 roku – w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka – w Auli 018 Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i

Administracji w Lublinie (20-150 Lublin ul. Bursaki 12) odbyła się konferencja „O prawie dziecka do popełniania błędów”.
Organizatorem konferencji, będącej elementem cyklu „Nie ma dzieci – są ludzie”, był Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.
Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.00, 22 maja 2012 roku

Monika Czaplińska

OBCHODY ROKU KORCZAKA W BURSIE SZKOLNEJ W LUBLINIE
17. 10. 2012 r. w świetlicy bursy odbyła się projekcja filmu „Korczak” (reż. Andrzej Wajda, wg. scenariusza Agnieszki Holland)
dla młodzieży bursy. To przedsięwzięcie przygotowane przez grupę V i bibliotekę było kontynuacją obchodów Roku Korczaka w
bursie. W zapowiedzi filmu, krótko scharakteryzowane zostały życie, działalność i twórczość Janusza Korczaka. Film wywołał
duże wrażenie na odbiorcach. Młodzież zwróciła również uwagę na przejmującą grę Wojciecha Pszoniaka.

Grażyna Piotrowska
Janusz Korczak - przyjaciel dzieci i młodzieży projekt edukacyjno-wychowawczy dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
Zespołu Szkół nr 4 w Lublinie” Jesteśmy braćmi jednej Ziemi”
"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" - obchody roku Korczaka w Bibliotece Publicznej w Woli Osowińskiej Grażyna
Milaniuk , Marzena Targońska opowiadała o Januszu Korczaku. We wtorek 30 października Publiczna w Woli Osowińskiej
zorganizowała prelekcję pt.: "Kochać dzieci jak Janusz Korczak", którą wygłosiła Marzena Targońska – instruktor WBP w
Lublinie.

Grażyna Milaniuk
Rok Janusza Korczaka - Szkoła Podstawowa w Annopolu Starym – konkurs „Latawiec pełen marzeń” oraz konkurs sportowy –
bieg o „Puchar Króla Maciusia I”, Promowanie działalności Korczaka w j. angielskim i j. rosyjskim. Uroczyste podsumowanie
13 grudnia 2012

Barbara Ostropolska

Rajd rowerowy "Szlakiem miejsc pamięci i niepamięci"
W dniu 29 kwietnia 2012 r. wspólnie z nauczycielami i mieszkańcami powiatu bialskiego poznawaliśmy m.in. losy ludności
żydowskiej w okresie II wojny światowej. Była to pierwsza część rajdu rowerowego, wpisana w realizowany przez naszą
bibliotekę projekt "Korczakowska wizja dzieciństwa".
W ramach realizowanego projektu KORCZAKOWSKA WIZJA DZIECIŃSTWA od 22 lutego do 24 maja 2012 r. w bibliotece odbyło
się 35 zajęć lekcyjnych dla uczniów z różnych typów szkół, na wszystkich poziomach kształcenia. W zajęciach wzięło udział 708
uczniów ze szkół Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego. Wystawę obejrzało 837 uczniów w formie zorganizowanych grup.

Ponadto wystawę zwiedzały osoby indywidualne.

Józefa Gołębiowska
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Chełmie ogłosiło IV edycię konkursu tłumaczeniowego „Translation? Just Go for
It!". W tym roku wzięli w nim udział studenci z Białej Podlaskiej, Zamościa oraz Chełma. Dlatego też konkurs był nie tylko
sprawdzianem umiejętności translatorskich, ale też miał przybliżyć uczestnikom postać Starego Doktora . Program przygotowali
studenci I roku: Ilona Antoniak, Marta Bryl, Piotr Iwańczuk, Kamila Ruszkiewicz i Bartłomiej Błaszczyk oraz nauczyciele: Tomasz
Karpiński, Natalia Sarzyńska-Wójtowicz i Piotr Czyżewski.

ROK KORCZAKOWSKI W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
W ramach obchodów Roku Korczakowskiego Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie zorganizowała lekcje biblioteczne dla
uczniów klas szóstych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Dęblinie.

Bibliotekarze MBP

15 grudnia 2012 r. w sali kameralnej Teatru Dramatycznego w Równem odbyło się – zorganizowane przez KG RP w Łucku, w
ramach obchodów Roku Janusza Korczaka – widowisko muzyczno-teatralne „Zapamiętaj imię moje”. Spektakl, przygotowany
przez artystów Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej, opowiadał o losach młodej Żydówki i jej rodziny w czasach
Holokaustu. W maju ten sam spektakl można było zobaczyć w Łucku. Wśród widowni, oprócz przedstawicieli Polonii, obecni byli
członkowie miejscowej społeczności żydowskiej, studenci i uczniowie.
W Zespole Szkół nr 2 w Zamościu dwukrotnie wystawiono koncert korczakowski pt.: "Wszędzie jedno słońce świeci". W
przedstawieniu wzięło udział 75 osób, a w tym uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, nauczyciele oraz rodzice.
Maluchy wzruszająco zarecytowały, dostosowane do ich poziomu, wiersze poświęcone pamięci Korczaka. Wybitnie uzdolnione
aktorsko dziesięciolatki wystąpiły w inscenizacji fragmentu najbardziej znanej książki J. Korczaka „Król Maciuś Pierwszy". Aby
podkreślić tragizm okresu okupacji i biografii bohatera koncertu gimnazjaliści bardzo sugestywnie zaprezentowali na scenie
tamte wydarzenia, wykorzystując utwory poetyckie i muzyczne. Podczas koncertu wykonano tak znane utwory jak: "Dziwny jest
ten świat", „Jaskółka", „Zdumienie", „Do kołyski", fragmenty „Skrzypka na dachu", „Był sobie król" i wiele innych.

Autor Gimnazjum nr 1 ...

"Rok Korczaka" w mieście Janów Lubelski.
"Jak kochać dziecko, czyli pod skrzydłem życzliwości" - Rok Korczaka w MDK w Radomsku.

MDK w Radomsku [ZDJĘCIA]

3 grudnia 2012 Festiwal Janusza Korczaka w Berlinie odbywał się Festiwal Janusza Korczaka Berlin ’12 Wydarzenie zorganizował
Deutsch-polnischer Verein fuer Integration, Kultur und Bildung POLONICA Berlin e.v.

TEATR TAŃCA FATUM -CZECHÓW
Modlitwa Korczaka
Scenariusz i reżyseria: Mieczysław Wojtas
Muzyka i przygotowanie wokalne: Piotr Tesarowicz
Modlitwa Korczaka jest teatralną inscenizacją myśli Janusza Korczaka oraz tekstów współczesnych autorów polskich,
ukazujących w groteskowej formie obraz szkoły i wychowania, zrealizowaną w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka.
W spektaklu Korczakowska wizja wychowania i jego walka o prawa dziecka zostały skonfrontowane z obrazem szkoły, jakiej nie
lubimy i do jakiej nie chcielibyśmy uczęszczać.
Modlitwa Korczaka powstała przy twórczym zaangażowaniu całej grupy debiutanckiej Panopticum, liczącej 17 osób.

„Modlitwa Korczaka” (Fot.: DK LSM)
Myśli, które są zawsze aktualne…
„Sierotą jest dziecko ,
Gdy umarli rodzice,
Sierotą jest i to dziecko
Któremu nie urodził się
Jeszcze rodzic i opiekun jego ducha”
Janusz Korczak
W dniu 11.12.2012 r. pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie wzięli udział w konferencji
pt.: „Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka w pracy socjalnej z dzieckiem i rodziną”, która odbyła się w Telewizji Lublin, przy
ulicy Raabego. Celem konferencji było przedstawienie myśli Janusza Korczaka w odniesieniu do współczesnych koncepcji
wychowania dziecka w związku z obchodami roku Janusza Korczaka. Na zakończenie konferencji wystąpił Zespół Pieśni i Tańca
Lublin im. W. Kaniorowej. Na zaproszenie Pani Aleksandry Warmińskiej – Dyrektor ROPS w Lublinie odpowiedzieli prelegenci w
składzie: dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka, dr Małgorzata Sitarczyk, dr Beata Kostrubiec-Wojtachnio oraz dr Elżbieta
Trubiłowicz.
Powiatowa Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury 21-200 Parczew, ul. Jana Pawła II 36, IX Regionalny Konkurs Literacki im.
Apolinarego Nosalskiego „MYŚLI w SŁOWA ZAMKNIĘTE” There are no translations available. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

nastąpi w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Milanowie we wrześniu 2012 r.

ORGANIZATORZY• Powiatowa Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Parczewie• Zarząd
Powiatu w Parczewie• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Milanowie• Biblioteka Pedagogiczna w
Białej Podlaskiej -Filia w Parczewie
'Kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat' - to motto wystawy plastycznej 'W kręgu idei Janusza Korczaka'. Ekspozycję - w
galerii lubelskiej biblioteki wojewódzkiej przy ul. Narutowicza - przygotowano w ramach obchodów 'Roku Korczakowskiego'.
Prezentowane prace to efekt konkursu dla dzieci, przygotowanego pod patronatem lubelskiego Kuratora Oświaty. Mali
uczestnicy mieli wykonać własne rysunki do popularnych Książek Korczaka: 'Króla Maciusia Pierwszego' oraz 'Kajtusia
Czarodzieja'. Wystawę można oglądać w godzinach pracy biblioteki.

Młodzież chce i potrafi pisać. Młodzi ludzie są wrażliwi i potrafią ubierać w słowa otaczającą rzeczywistość – to zdanie
polonistów, którzy oceniali prace nadesłane na XII Powiatowy Konkurs Literacki poświęcony obchodom Roku Janusza Korczaka.
Podsumowanie konkursu odbyło się 19 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łukowie.
Zbiorka zuchów w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęcznej
4 grudnia 2012 r. po raz pierwszy w naszej książnicy zuchy z klas I-III Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w
Łęcznej zebrały się na zbiórkę. Ich opiekunkami są pp. Joanna Staszak i Barbara Banaś.
4 grudnia 2012 r. po raz pierwszy w naszej książnicy zuchy z klas I-III Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w
Łęcznej zebrały się na zbiórkę. Ich opiekunkami są p. Joanna Staszak i Barbara Banaś.

Joanna Zielińska

Projekt „Dobrzy ludzie w czasach zła” Korczak dla przedszkolaków. Młodzież z klasy 2c oraz koła dziennikarskiego, realizująca
projekt edukacyjny „Dobrzy ludzie w czasach zła” 7 grudnia odwiedziła wraz ze swoją opiekunką p. D. Jaśkowską dzieci z
Przedszkola nr 4 w Świdniku. Celem wizyty u przedszkolaków było przybliżenie im postaci Janusza Korczaka – pedagoga,
wychowawcy, autora bajek dla dzieci. Młodzież bardzo długo przygotowywała się do tego spotkania, tworząc książeczki do
kolorowania z fragmentami tekstów z powieści Korczaka „Kiedy znów będę mały”..

/DJ/

