
 

                                „Różni są ludzie na świecie: i dorośli, i młodzi, i mali(…)   

(…)Pomóżmy dzieciom, by każde z nich stało się tym, kim stać się może”. 

J. Korczak 

„Pełnosprawni dla niepełnosprawnych” – Integracja 

„Gdyby każdy był taki sam, nikt nikomu nie byłby potrzebny.”  

                                                                                                          ks. J. Twardowski 

Majowe święta kojarzą się zawsze z radością i nadzieją. Uczą właściwych postaw 

obywatelskich i  patriotyzmu.        

 W dniu 25 kwietnia 2017 r. w BCK miał miejsce uroczysty, integracyjny apel z okazji 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja, który został połączony ze wspomnieniem Konwencji                        

o Prawach Dziecka. Celem uroczystości było uzmysłowienie wszystkim, jak ważną rolę                  

i znaczenie mają słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna oraz przypomnienie uczniom ich 

najważniejszych praw i obowiązków.  Szkoła jest bez wątpienia jednym z tych miejsc,                  

w którym prawa człowieka, w tym prawa dziecka, prawa ucznia, powinny być szanowane                

z najwyższą troską.             

 W rolę aktorów wcielili się uczniowie PSP nr 1 w Brzegu, przygotowani przez panie: 

Beatę Rudyk (nauczycielkę języka polskiego), Ewelinę Gromadzką (nauczycielkę historii) 

oraz Annę Krupę (nauczycielkę muzyki). Oprócz ważnych osobistości związanych z naszą 

historią: króla Zygmunta Augusta Poniatowskiego, Ignacego Potockiego, Hugo Kołłątaja                   

i marszałka sejmu Stanisława Małachowskiego na scenie pojawił się także król Maciuś I, 

który również chciał wprowadzić reformy i zrobić coś pożytecznego dla … dzieci.  

Wspaniały montaż słowno - muzyczny sprawił, że niejednemu zakręciła się łza w oku.      

Była to także okazja, aby wśród dzieci kształtować prawidłowe postawy wobec 

niepełnosprawności. Na zakończenie uroczystości głos zabrały panie Dorota Majewska – 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Grażyna Piaskowska – Dyrektor Zespołu 

Szkół Specjalnych, które podziękowały za wspaniały występ. Słowa uznania dla aktorów 

wyraził także Burmistrz Brzegu Pan Tomasz Witkowski, który zwrócił uwagę na uniwersalny 

charakter wypowiedzi króla Maciusia I: „Smutne jest życie króla, smutny jest króla los. On się 

nie może rozczulać, nie może zadrżeć mu głos. Bezwzględny i podejrzliwy władca zawsze być 

musi, gdy dobry jest i uczciwy, to inna władza go zdusi”.     

 Brzeskie Centrum Kultury w tym dniu gościło ponad 200 osób. Wśród zaproszonych 

gości znaleźli się: Pan Tomasz Witkowski – Burmistrz Brzegu, Pani Renata Biss –Radna 

Miasta, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, uczniowie PSP nr 8, PSP nr 1 oraz ZSS              

z Brzegu.            

 Po apelu odbył się integracyjny przemarsz ulicami naszego miasta, którego 

koordynatorką była pani Katarzyna Sikora, nauczycielka Zespołu Szkół Specjalnych.                    

W przededniu uroczyści państwowych osoby z niepełnosprawnościami i te pełnosprawne 

pokazały, że są patriotami świadomymi swojej przynależności narodowej. 

Beata Rudyk 


