
Obchody Szkolnego Dnia ONZ 24.11.2006 r. 
W Zespole Szkół Publicznych w Sulmierzycach zorganizowano „Nasz szkolny 

dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych”. Z tej okazji na zaproszenie dyrektora dr 

Dariusza Dębickiego i Grona Pedagogicznego do placówki przybyły przedstawicielki 

Ośrodka Informacji ONZ w Polsce, pani Karina Bednarski i pani Mariola Ratschka.  

Wizyta szanownych gości pozwoliła zapoznać się z Organizacją, która ma juŜ 60 – 

letnią tradycję Ponadto Panie z UNICK zaprezentowały nam najwaŜniejsze formy 

działalności ONZ w Polsce. Dla całej społeczności uczniowskiej była to lekcja poszerzenia 

wiedzy, ale przede wszystkim zabawa intelektualna. Nie ulega wątpliwości, Ŝe ONZ, będąc 

najwaŜniejszą międzynarodową organizacją globalną jest światu potrzebna. Niczym 

wielonarodowy parlament składający się obecnie z 192 państw członkowskich rozstrzyga 

najwaŜniejsze problemy polityczne, stoi na straŜy pokoju w róŜnych regionach świata i 

wzywa do pojednania. To dzięki ONZ dowiadujemy się o konfliktach w najodleglejszych 

zakątkach ziemskiego globu. To dzięki tej organizacji staliśmy się wraŜliwi na 

przestrzeganie praw człowieka, pomoc biednym i zacofanym krajom. To wreszcie dzięki 

niej odkryliśmy tam niepokojące zjawiska jak zmiany klimatyczne czy groźne choroby. 

Wydaje się wiec, Ŝe szerzenie uniwersalnych wartości jest jedyną z najwaŜniejszych cnót 

tej organizacji, która dzisiaj staje się nam bliska.  

 

Dla uczniów i nauczycieli szkoły w Sulmierzycach była to 

szczególna okazja, poniewaŜ od pewnego czasu staramy się przyłączyć 

do programu szkół stowarzyszonych UNESCO, kolejnej waŜnej 

organizacji wyspecjalizowanej w ramach systemu ONZ, która 

odpowiada za współpracę w dziedzinie nauki i kultury. Cieszymy się, Ŝe 

dzięki obecności Pań z UNIC mogliśmy poznać system Narodów 

Zjednoczonych w ogólnym zarysie. Pozwoli to nam lepiej przygotować 

się do współpracy z innymi szkołami stowarzyszonymi w Polsce i być 

moŜe w świecie, by uczyć się czym są tolerancja, porozumienie między 

róŜnymi kulturami, religiami i poszanowanie praw człowieka. 

Wierzymy, Ŝe wkrótce przystąpimy do klubu szkół stowarzyszonych 

UNESCO i wyjdziemy poza ramy naszego środowiska nie tylko dzięki 

znajomości języków obcych, ale przede wszystkim dzięki przyjęciu 

ONZ -towskiego kodu wartości i działań.  

Nasz szkolny Dzień ONZ rozpoczął się od uroczystego apelu, po nim uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział w konkursie plastycznym. 

Gimnazjaliści natomiast mieli za zadanie pokazać autorskie prezentacje wybranych państw. KaŜda z klas udekorowana została w sposób 

przedstawiający kulturę, historię i politykę danego kraju. Najlepiej pokazały się: Chiny czyli klasa IIa, Stany Zjednoczone czyli klasa II b, Francja – 

gimnazjaliści z klasy III a i Rosja – klasa Ib. Równorzędne drugie miejsce zajęły Węgry czyli klasa Ia i Wielka Brytania klasa IIIb. Tego dnia odbył się 

równieŜ konkurs wiedzy o świecie, o którym najwięcej wiedzieli uczniowie klasy III a gimnazjum. 

Po zakończeniu konkursów i ogłoszeniu wyników 

przedstawicielki Ośrodka Informacji w Polsce przeprowadziły szkolenie 

dla nauczycieli i zaproszonych gości. Tematyką spotkania było 

zapoznanie z działalnością Ośrodka ONZ w Warszawie. 

Na uroczystość szkolną przybyli: Burmistrz Miasta Sulmierzyc – 

mgr inŜ. Irena Rękosiewicz, starszy wizytator mgr ElŜbieta Tanaś, 

komisarz policji w Krotoszynie Włodzimierz Szał, pracownik 

interwencji kryzysowej mgr Dominika Bartosz, psycholog mgr Maria 

Matysiak, ks. Kanonik Krzysztof Tomaszewski, kierownik Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach Dorota Woźniak. Za 

całość obchodów tego dnia odpowiedzialna była koordynator szkoły do 

spraw współpracy z ONZ mgr Dorota Walczak. 


