„Nie ma dzieci, są ludzie”
J. Korczak

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rudnie upominają się o swoje prawa

Kim był Janusz Korczak? Pedagogiem – owszem. Lekarzem i autorem ksiąŜek dla dzieci
– równieŜ. Jednak przede wszystkim był Wielkim Człowiekiem oraz prekursorem praw dzieci
i właśnie dlatego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 16 września 2011 r. postanowił uchwalić
rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka. W związku z tym wydarzeniem, a takŜe dla oddania
hołdu „Staremu Doktorowi”, Rzecznik Praw Dziecka – Pan Marek Michalak - planuje
zorganizować cykl konferencji poświęconych prawom dzieci pod hasłem „Nie ma dzieci, są
ludzie”. Pierwsze ze spotkań – zatytułowane „O podmiotowości dziecka” - odbyło się 10
stycznia 2012 r. w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Ambicją
Rzecznika Praw Dziecka jest kontynuowanie rozpoczętej przez J. Korczaka „walki” o dobro,
sprawiedliwość i ochronę praw dzieci a takŜe poznanie i zgłębienie potrzeb młodych ludzi.
Ale czymŜe byłaby konferencja o prawach dzieci bez obecności samych zainteresowanych?
Gmina Rudziniec została wyróŜniona , bowiem Szkoła Podstawowa w Rudnie została
zaproszona przez Rzecznika Praw Dziecka do współpracy przy organizacji katowickiej
konferencji. Co więcej, rudnowskie dzieci dały w Katowicach (przed liczną widownią) pokaz
swoich zdolności aktorskich. Pod opieką Pani Dyrektor Ewy Dohrmann i Pani Małgorzaty
Prochoty przygotowały przedstawienie zatytułowane „Z Korczakiem w tle”, inspirowane
powieścią „Król Maciuś Pierwszy”. Ich pokaz artystyczny napawa nas wszystkich dumą,
poniewaŜ występując przed Rzecznikiem i innymi znakomitymi gośćmi, reprezentowały nie
tylko imię szkoły, ale i całej Gminy Rudziniec. Cieszymy się, Ŝe dziecin z Rudna, choć mają
jeszcze niewiele lat, to w tak dojrzały sposób potrafią rozmawiać na „powaŜne tematy”, mają
bogate przemyślenia, którymi dzielą się z innymi. Przypomnieli oni wszystkim, Ŝe dzieci,
mają swoje prawa, które dorośli powinni respektować. W wzruszający sposób dali wyraz
postulatom „Starego Doktora” – pokazali, Ŝe dziecko jest człowiekiem. MoŜna by rzecz: ich
występ był kwintesencją creda pedagogicznego Wielkiego Obrońcy Praw Dzieci.
Po raz kolejny Rzecznik Praw Dziecka udowodnił swoją sympatię dla Szkoły
Podstawowej w Rudnie i Gminy Rudziniec, zapraszając dzieci do Warszawy na uroczystą
inaugurację Roku Korczakowskiego 18 stycznia 2012 r. Dwadzieścioro czworo dzieci pod
opieką Pani Dyrektor Ewy Dohrmann, Pani Małgorzaty Prochoty, Małgorzaty MamokMigurskiej i BoŜeny Kaczmarczyk, wraz z pracownikiem Gminy Rudziniec Inspektotem ds
Oświaty - Panią Brygidą Gomolla w zastępstwie Wójta Gminy Rudziniec Pana Krzysztofa
Obrzuta oraz Wicedyrektorem Gliwickiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach ,
Panią Elwirą Barańską-Szczerbą, o trzeciej nad ranem wyruszyło autokarem z Rudna,
by kilka godzin później cała Warszawa usłyszała o Gminie Rudziniec.

W Belwederze rozbrzmiały dziecięce głosy „młodych artystów”, po raz wtóry
upominających się o wzmocnienie pozycji dziecka we współczesnym świecie. Prezentując
swój występ artystyczny, zaakcentowali postulaty i aktualność idei J. Korczaka. Dzieci nie
potrafią same zadbać o siebie, potrzebują do tego rodziców, opiekunów oraz wielu innych
ludzi, którzy będą stali na straŜy ich praw.
Ich występ był kwintesencją idei korczakowskich. Dzieci miały równieŜ okazję zwiedzić
Belweder oraz Pałac Prezydencki a takŜe - co najwaŜniejsze – spotkać się z Ŝoną Prezydenta,
Panią Anną Komorowską, która jest Przewodniczącą Komitetu Honorowego Obchodów Roku
Janusza Korczaka.
Nie przypadkowo Rzecznik Praw Dziecka wyróŜnił właśnie Szkołę Podstawową w
Rudnie. Szkoła dumna jest z kolekcji dyplomów, pucharów i odznaczeń, które zdobywają jej
uczniowie w róŜnych dziedzinach. Ideę równouprawnienia dzieci krzewi juŜ od dawna,
bowiem w roku szkolnym 2008/2009 realizowała projekt: „BliŜej Europy II – są w Europie
róŜne prawa, prawem dziecka jest zabawa”, mający na celu uświadomienie uczniom
przysługujących im praw i form ich egzekwowania, doskonalenie umiejętności wyraŜania
własnej opinii oraz poglądów. Projekt ten odniósł przewidywane skutki: spopularyzował
wśród dzieci wiedzę na temat Konwencji Praw Dziecka, zachęcił młodych ludzi a takŜe
dorosłych do osobistego spojrzenia na problematykę ochrony dzieci i ich praw. Jednak
największą nagrodą dla realizatorów tego projektu i jego wykonawców była wizyta Pana
Marka Michalaka w rudnowskiej szkole w styczniu 2010 r.. Był wówczas zauroczony
występem uczniów, którzy po naszymu, czyli po śląsku,opowiadali oraz zapraszali Rzecznika
do Naszej Gminy.
Z pewnością dzięki występom rudnowskich dzieci w Katowicach i w Warszawie Gmina
Rudziniec zajmuje szczególne miejsce w sercu i pamięci Pana Marka Michalaka Rzecznika
Praw Dziecka.
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