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Zapraszamy

Korczak
gatunek: biograficzny, dramat wojenny
produkcja: Niemcy, Polska
reżyseria: Andrzej Wajda
scenariusz: Agnieszka Holland

Rok 1936. Doktor Korczak (Wojciech Pszoniak), który
prowadzi popularne pogadanki radiowe, zostaje wezwany
do szefa i dowiaduje się, że jego audycja została zdjęta z an
teny. Rozczarowany tym przejawem antysemityzmu, poświę
ca się całkowicie pracy wychowawczej. Prowadzi sierociniec
dla dzieci żydowskich, wykłada w Akademii Medycznej. Wy
bucha wojna. W czasie obrony Warszawy doktor Korczak
pełni funkcję lekarza wojskowego. Po kapitulacji wraca do
swego sierocińca, który wkrótce zostaje przeniesiony do getta.

Król Maciuś I
gatunek: dla dzieci, baśń
produkcja: Polska
reżyseria: Wanda Jakubowska
scenariusz: Wanda Jakubowska, Igor Newerly

Akcja toczy się w baśniowym państwie. Dziesięcioletni
Maciuś dziedziczy tron po ojcu. Królestwem jednak rządzą
premier i ministrowie. Wybucha wojna. Maciuś i jego przy
jaciel, gazeciarz Felek, uciekają na front. W wojsku nikt nie
wie, że mały żołnierz jest władcą kraju. Maciuś wysadza w po
wietrze nieprzyjacielskie armaty, co powoduje klęskę trzech
wrogich monarchów. Po zwycięstwie wraca do stolicy i po
stanawia przejąć rządy we własne ręce. Jedzie do afrykań
skiego króla BumDruma, który obdarowuje go złotem i wie

loma prezentami. W jednej ze skrzyń ukrywa się KluKlu, córeczka egzotycznego
władcy. Maciuś zaprzyjaźnia się z dziewczynką. Chce oddać część złota na potrzeby
dzieci. Sprytny dziennikarz podsuwa królowi pomysł utworzenia dziecięcego sejmu.
W czasie obrad Felek przeprowadza ustawę, w myśl której dorośli mają chodzić do
szkoły, a dzieci zająć ich miejsca. Ustawa wchodzi w życie i w państwie zaczyna pa
nować chaos. Jeden z pokonanych królów korzysta z okazji i wypowiada Maciusio
wi wojnę. Żołnierze nie mogą bronić kraju, gdyż chłopcy w zabawie wystrzelali cały
zapas amunicji. Mieszkańcy stolicy budują barykadę z beczek wypełnionych winem.
Nieprzyjacielskie wojska upijają się. Zły król każe rozpylić proszek, który usypia lud
ność. Zwycięża i skazuje Maciusia na śmierć. Wyrok jednak nie zostanie wykonany.
KluKlu podburza tłum. Wszyscy zaczynają dmuchać i wicher wywiewa nieprzyja
ciół z miasta.
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Konferencja odbędzie się
we wtorek 3 czerwca 2014 r. w godz. 9:00  15:00

w sali widowiskowej Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29

www.domkulturylsm.pl
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Prowadzenie konferencji
Kazimierz Rejmak

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie

Konferencja

Janusz Korczak  wychowanie w kategoriach twórczości

Program

9:00 Powitanie gości  dyrektor Domu Kultury LSM Andrzej Zdunek
9:10 Otwarcie Konferencji prof. Janusz Kirenko  dyrektor Instytutu Pe

dagogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS
9:20 Działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w oparciu o ideę korczakow

ską  Irena KasperskaDwórnik  prezes TPD
9:40 Wręczenie wyróżnień Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
10:00 Projekcja filmu pt. „Korczak”  reż. Andrzej Wajda
12:00 Pedologiczne podstawy pedagogji Janusza Korczaka

 Bożenna WierzchowskaKonera
12:20 „Rozważania wokół pedagogiki żartobliwej Janusza Korczaka”

 Marzena Okrasa
12:40 „Król Maciuś I jako odbicie postulatów pedagogicznych Janusza Kor

czaka”  Katarzyna Dąbrowska.
13:00 Projekcja filmu „Król Maciuś I”  reż. Wanda Jakubowska
14:30 „Od lekarza do pedagoga. Medycyna w działalności pedagogicznej Ja

nusza Korczaka”  Monika Hajkowska
14:50 „Dziecko z kagańcem na duszy w realiach współczesnego świata”

 Maria Chodkowska, Renata BednarzGrzybek

Janusz Korczak (właściwie Henryk Goldszmit),
znany też jako: Stary Doktor lub Pan Doktor (czasami pi
sane razem) (ur. 22 lipca 1878 lub 1879 w Warszawie, zm.
prawdopodobnie 5 sierpnia 1942 w Treblince) – polsko
żydowski lekarz, pedagog, pisarz, publicysta, działacz spo
łeczny.

Teoretyk i praktyk wychowania, twórca oryginalnego
systemu pracy z dziećmi, opartego na partnerstwie, samo
rządnych procedurach i instytucjach oraz pobudzaniu sa
mowychowania. Badacz świata dzieci. Był pionierem dzia
łań w dziedzinie diagnozowania wychowawczego oraz pre
kursorem działań na rzecz praw dzieckaczłowieka. W 1926
zainicjował pierwsze pismo redagowane w większości przez
dzieci – „Mały Przegląd”. Jako ŻydPolak poczuwał się do
podwójnej identyfikacji narodowej.

http: //pl .wikipedia.org/wiki/Janusz_Korczak
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