
 

Stowarzyszenie Koło Przyjaciół Korczakowa 

im. Jerzego Zgodzińskiego 

 

Sprawozdanie z działalności za rok 2021 
 

 

 

Stowarzyszenie Koło Przyjaciół Korczakowa realizuje zadania łącząc tradycje i wartości 

harcerskie z elementami pedagogiki Janusza Korczaka, kontynuując pracę swego patrona, Jerzego 

Zgodzińskiego.  

 

1. Stowarzyszenie Koło Przyjaciół Korczakowa im. Jerzego Zgodzińskiego 

 

ul. Sienkiewicza 36 

65-431 Zielona Góra 

Poczta elektroniczna: kpk@korczakowo.org 

 

Nr. konta i dane rejestrowe: 

37 1600 1462 1876 8210 7000 0001 (bank BGŻ) 

KRS: 0000742376 

REGON: 380936514 

NIP: 9731059538 

 

2. Władze Stowarzyszenia: 

W związku z upływem kadencji dotychczasowych członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na 

Walnym Zebraniu Członków  dnia  12  czerwca 2021 roku wybrano nowe władze KPK: 

 

Zarząd: 

Prezes Zarządu: Michał Kozień  

Wiceprezes: Karolina Onyszkiewicz 

Członek Zarządu ds. programowych: Beata Nowicka 

Członek Zarządu ds. organizacyjnych: Małgorzata Onyszkiewicz 

Członek Zarządu ds. finansowych: Bartosz Lutycz 

 

Komisja Rewizyjna 

Przewodniczący: Tomasz Stępski 

Członek: Andrzej Pukacz 

Sekretarz: Maciej Konieczny 

 

3. Członkowie KPK 

Na dzień 31.12.2021 r. stowarzyszenie KPK liczyło 48 członków.   



4. Cele 

Celem Stowarzyszenia KPK jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza 

w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, 

w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin 

w trudnej sytuacji życiowej, wspieranie dzieci i młodzieży we wszechstronnym rozwoju 

i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań, szerzenie wiedzy o życiu, działalności 

i dorobku twórczym Janusza Korczaka, upowszechnianie teoretycznych i praktycznych projektów 

oraz doświadczeń realizowanych w różnych krajach w oparciu o spuściznę Janusza Korczaka, 

inicjowanie i wspieranie działań służących realizacji „Deklaracji Praw Człowieka” oraz „Konwencji 

Praw Dziecka”. 

 

5. Główne cele statutowe: 

a) stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, 

emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka, 

b) nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu 

jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów, 

c) upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, 

sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,  

d) stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad 

podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi,  

e) upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez  

cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą. 

 

6. Realizacja celów statutowych w roku sprawozdawczym: 

W związku z pandemią koronawirusa i wprowadzonymi z jej powodu ograniczeniami, reżimem 

sanitarnym, obostrzeniami w życiu społecznym, stowarzyszenie KPK nie mogło zrealizować 

wszystkich zadań, przewidzianych w planie pracy na 2021 rok.  

 

a) Prowadzenie na stronie www działu Wycinki z Korczaka – prezentowanie cytatów z prac Janusza 

Korczaka, dotyczących wychowania, rozwoju dzieci, stosowanych przez niego metod i technik 

pedagogicznych, opatrzonych naszym komentarzem.  

 

Cele: 

- szerzenie wiedzy o życiu, twórczości i dorobku pedagogicznym Janusza Korczaka, 

- wypowiadanie się w sprawach dzieci i młodzieży. 

 

b) Prowadzenie na stronie www działu Korczakowski Informator Kulturalny – prezentowanie 

recenzji i rekomendacji wartościowych zjawisk ze świata kultury (film, literatura, muzyka, teatr) 

 

Cele: 

- stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, 

- tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży przez 

organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej 

i umiejętności spędzania czasu wolnego. 

 

 



c) Spotkania i narady kadry programowej i wychowawczej on line 

 

Cele: 

- stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju człowieka poprzez wzmacnianie kompetencji 

młodych wychowawców, poszerzenie wiedzy o zasadach bezpieczeństwa, zasadach dobrego 

kontaktu, uwrażliwienie na potrzeby rozwojowe poszczególnych grup wiekowych uczestników, 

- kształtowanie osobowości człowieka poprzez stawianie wyzwań: branie odpowiedzialności za 

poszczególne zadania programowe i organizacyjne, 

- podtrzymywanie i umacnianie więzi pomiędzy członkami korczakowskiej kadry, 

- promocję i organizację wolontariatu. 

 

d) Dzień Wiosny Regionalnie 

Cele: 

-  kształtowanie więzi międzypokoleniowych,  

- tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży przez      

organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie umiejętności spędzania 

czasu wolnego, 

- podtrzymywanie i umacnianie więzi między Korczakowcami w kontekście braku żywego kontaktu 

wywołanego pandemią. 

 

 

e) Organizacja obozu dla dzieci i młodzieży w Korczakowie 

Cele: 

- wspieranie dzieci i młodzieży we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru poprzez 

stawianie im zadań grupowych i indywidualnych szczególnie poprzez organizowanie warsztatów 

twórczych, 

- szerzenie wiedzy o życiu, twórczości i dorobku pedagogicznym Janusza Korczaka, 

- tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży przez      

organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie umiejętności spędzania 

czasu wolnego, 

- organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć plastycznych, 

muzycznych, teatralnych oraz filmowych, 

-   współdziałanie z rodzicami oraz wspieranie ich w wychowaniu dzieci i młodzieży, 

-   działalność w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży,  

-   promocję i organizację wolontariatu 

-   współdziałanie z rodzicami oraz wspieranie ich w wychowaniu dzieci i młodzieży. 

 

f) Organizacja Dnia Sportu w Świniarach, w tym Biegu o Puchar Sołtysa i Meczu Siatkówki 

Świniary – Korczakowo 

Cele: 

-  działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia,  

-  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

-  działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

-  kształtowanie więzi międzypokoleniowych. 

 

g) Organizacja koncertu Korczakowskiego Zespołu Reprezentacyjnego w Świniarach 



Cele: 

- działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

-  organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć plastycznych, 

muzycznych, teatralnych oraz filmowych, 

-  tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży przez 

organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i 

umiejętności spędzania czasu wolnego, 

-  organizowanie imprez kulturalnych, 

-  kształtowanie więzi międzypokoleniowych,  

-  działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

 

h) Współorganizacja Zlotu na 60-lecie Korczakowców 

Cele: 

-  organizowanie imprez kulturalnych, 

-  kształtowanie więzi międzypokoleniowych, 

-  działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa,  

-  organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów. 

  

 

7. Sytuacja finansowa Stowarzyszenia: Zarząd ocenia sytuację jako stabilną i bezpieczną. Na koniec 

2021 r. KPK odnotowało na koncie kwotę 88 144,33 PLN. 

 

8. Akcja „Przekaż swój 1%”- dzięki współpracy ze stowarzyszeniem SMUL zebraliśmy 19 454,49 

złotych. Współpraca będzie kontynuowana. 

 

9.  Działania członków Zarządu 

 

Członkowie Zarządu w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. realizowali zespołowo                     oraz 

indywidualnie zadania, umożliwiające funkcjonowanie i rozwój organizacji. 

 

Beata Nowicka, prezes Zarządu, od czerwca Członek Zarządu ds. Programowych: 

- nadzorowanie terminowych realizacji zadań członków Zarządu, 

- prowadzenie dokumentacji KPK, 

- współpraca ze stowarzyszeniem SMUL w sprawie akcji zbierania 1% 

- współorganizowanie programu obozu Korczakowo 2021, 

- czuwanie nad aktualizowaniem i zawartością strony internetowej, redagowanie tekstów do działu 

„Wycinki z Korczaka” i „Korczakowski Informator Kulturalny”, 

- praca nad przygotowaniem budżetu na 2022 rok, 

- praca nad planem pracy na rok 2022. 

 

Michał Kozień, Członek Zarządu ds. Programowych, od czerwca 2021 Prezes KPK: 

- odpowiedzialność za kontakt z organizacjami zewnętrznymi, utrzymywanie relacji KPK z Polskim 

Stowarzyszeniem im. Janusza Korczaka, Międzynarodowym Stowarzyszeniem im. Korczaka, 

Ośrodkiem Socjoterapii w Zgorzelcu im. Janusza Korczaka, Zespołem Szkół Elektronicznych i 

Samochodowych w Zielonej Górze, szkołą RAHN w Zielonej Górze, 

- uczestnictwo w przygotowaniach do obozu Korczakowo 2021, 



- redagowanie tekstów do działu Wycinki z Korczaka i Korczakowski Informator Kulturalny, 

      - praca nad budżetem KPK na 2022r, 

      - kierowanie pracami Zarządu KPK. 

 

Karolina Onyszkiewicz, Członek Zarządu ds. Organizacyjnych, od czerwca 2021 wiceprezes KPK: 

- prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia, 

- stały kontakt z biurem księgowym i monitorowanie spraw finansowych, 

- aktualizowanie zawartości strony internetowej oraz fanpage’u na Facebook’u, 

- praca nad przygotowaniem budżetu na 2022 rok, 

- prowadzenie korespondencji mailowej z członkami KPK, 

- organizacja obozu Korczakowo 2021, 

- organizacja prac porządkowych w magazynach znajdujących się na terenie warsztatów 

samochodowych ZSEiS. 

 

Małgorzata Onyszkiewicz, od czerwca Członek Zarządu ds. Organizacyjnych: 

-  współtworzenie budżetu na 2022 r., 

-  prace organizacyjne przy przygotowaniu obozu Korczakowo 2021, 

- organizacja oraz koordynowanie internetowej akcji “Tajemniczy Mikołaj”, w tym kontakt mailowy 

z uczestnikami. 

 

Bartosz Lutycz, od czerwca Członek Zarządu ds. Finansowych: 

-  kontakt i współpraca z biurem księgowym, 

-  monitorowanie spraw związanych ze statusem „rumowiska” 

-  prace przy organizacji obozu Korczakowo 2021, 

-  współtworzenie budżetu na 2022r. 

 

 

                                                                                                                     

  


