W 60 rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklarcji Praw Człowieka

8 grudnia 2008 roku odbyły się w LO Towarzystwa Szkolnego obchody 60 rocznicy uchwalenia
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Szkoła
przygotowała wraz z III LO im.S.śeromskiego i V LO w Bielsku-Białej (szkoły stowarzyszone w
UNESCO) bogaty program pod hasłem Dzień Edukacji dla Praw Człowieka. Patronat nad
obchodami przejęła p.Poseł na Sejm RP Mirosława Nikiel. Uroczystość zaszczycili swoją
obecnością m.in. p.Danuta Jazłowiecka- wiceprzewodnicząca polskiej delegacji w Radzie Europy,
koordynator współpracy szkół stowarzyszonych UNECSO p.Krystyna Urbańska, władze kościoła
ewangelickiego, samorządowcy z miasta i powiatu.

Program składał się z trzech części. W pierwszej, licznie zgromadzona w auli młodzieŜ trzech
szkół i zaproszeni goście, obejrzeli prezentację multimedialną nawiązującą do okoliczności
uchwalenia powszechnej Deklaracji Praw i jej znaczenia w dalszej walce o prawa człowieka w
Europie. Do tej ostatniej kwestii nawiązywał takŜe wykład wprowadzający prof. Michała
Chorośnickiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Następnie, przed rozejściem się na warsztaty,
zaprezentowano bogato ilustrowaną projekcję nt. organizacji pozarządowych i ich roli w
zwalczaniu przypadków łamania praw człowieka. W przerwie mieliśmy okazję obejrzeć wystawę
grafitti, nawiązującą do głównego wątku imprezy i zaopatrzyć się w foldery organizacji
pozarządowych promujących ochronę praw człowieka i złoŜyć datki na obronę prawa do godnego
Ŝycia dzieci Afryki, kupując piękne, świąteczne pocztówki UNICEFu.

W drugiej części uroczystości, wcześniej zdeklarowana grupa młodzieŜy uczestniczyła w
warsztatach: prowadzonych przez trenerów Amnesty International nt. "Dyskryminacja wokół nas"
i „Tolerancja a ochrona praw człowieka" oraz prowadzonym przez dr Marcina Marcinko z
Ośrodka Praw Człowieka UJ nt. "Ochrona praw człowieka w konfliktach zbrojnych". W auli
szkolnej po krótkich inscenizacjach typu heppening, które miały na celu przedstawienie
róŜnorodnych form obrony praw zawartych w Powszechnej Deklaracji, rozpoczęła się dyskusja z
P. Mirosławą Nikiel i prof. Michałem Chorośnickim nt Polityka a łamanie praw człowieka w
świecie". Nie zabrakło pytań trudnych dotyczących bieŜącej polityki światowej: choćby
ludobójstwa w Sudanie, Rwandzie czy sprawy prześladowań Tybetańczyków.

Trzecią część uroczystości rozpoczęła prezentacja multimedialna nt. „Sądy i procedury sądowe w
słuŜbie praw człowieka", po której młodzieŜ zainscenizowała fragment rozprawy sądowej z
udziałem obywatela polskiego skarŜącego państwo za łamanie prawa do wolności wypowiedzi
przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Finałem uroczystości było rozdanie nagród za
dwa towarzyszące obchodom konkursy: grafitti i wiedzy nt praw dziecka. Drugi z konkursów miał
wymiar ogólnomiejski. Trumfatorami zostali w nim uczniowie z LO śeromskiego przed Rejem i
exequo Zespołem Szkół Ekonomicznych i V LO.

Uroczystość szkolna, która miała spopularyzować temat ochrony praw człowieka spełniła
oczekiwania większości uczestników. W urozmaiconych formach i w dość dynamiczy sposób
przedstawiła zagadnienia, niezbyt dogłębnie znane młodzieŜy i z całą pewnością była niezłą
alternatywa dla tradycyjnych form popularyzacji tej tematyki w szkołach - zaopiniowała imprezę
p. Krystyna Urbańska, koordynatorka szkół stowarzyszonych UNESCO. Organizatorzy nauczyciele i uczniowie III LO śeromskiego, LO Towarzystwa Szkolnego i V LO, dziękują za
wsparcie imprezy sponsorom i licznie zgromadzonym gościom.
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