Z wizytą u Pana Rzecznika Praw Dziecka
17 stycznia 2018 roku kilkoro uczniów z Va wraz z wychowawczynią odwiedzili
Rzecznika Praw Dziecka – pana Marka Michalaka. Powodem tego miłego spotkania było
przekazanie Panu Rzecznikowi wspólnego projektu klasy, kalendarza, pt. „Baśniowy świat
Va”, w którym zostały zilustrowane najpiękniejsze baśnie zapamiętane z lat dzieciństwa.
Podczas wizyty uczniowie opowiedzieli o pracy nad zdjęciowym projektem, a Pan
Marek Michalak przekazał wiele cennych informacji o panu Januszu Korczaku, pani Irenie
Sendlerowej, o Swoich podróżach i ciekawych spotkaniach z dziećmi. Pokazał dużo
wartościowych pamiątek i zaznajomił z ich historią.
Spotkanie bardzo nam się podobało. Cieszymy się, że mogliśmy odwiedzić Pana
Rzecznika i z Nim porozmawiać oraz zobaczyć Jego piękny gabinet, w którym znajduje się
mnóstwo miłych podziękowań za pracę, zaangażowanie, pomoc i dobre serce. Dzieci były
bardzo zadowolone z wizyty. Świadczą o tym ich słowa:
Spotkanie u Pana Rzecznika Praw Dziecka było absolutnie wyjątkowe. Pan Marek
Michalak jest przemiłym i pozytywnym człowiekiem. Ma niesamowite poczucie humoru.
Ugościł nas jak przyjaciół, poczęstował herbatą i obdarował prezentami. Można się od Niego
wiele nauczyć. Ogromny żal, że Jego kadencja się kończy. Naprawdę mam poczucie, że mam
w Nim pełne wsparcie. - Jan
Wizyta u Pana Rzecznika Praw Dziecka była bardzo interesująca. Dużo dowiedziałam
się o Januszu Korczaku i Irenie Sendlerowej, których historia uświadomiła mi o tragicznych
losach dzieci podczas wojny. – Hela
Wizyta u Pana Rzecznika Praw Dziecka bardzo mi się podobała. Zobaczyłem wiele
zdjęć i plakatów osób ważnych dla praw dziecka. Dowiedziałem się ciekawych informacji o
Januszu Korczaku i Irenie Sendlerowej. Pan Rzecznik był bardzo miły i zaskoczył nas
wieloma upominkami. Po feriach zamierzam przeczytać książkę „Listy w butelce”, której nie
można jeszcze kupić w księgarni. - Łukasz
Uważam, że Pan Rzecznik Praw Dziecka jest bardzo miłym i sympatycznym
człowiekiem. Pan Rzecznik przyjął nas bardzo serdecznie i opowiadał ciekawe historie o panu

Januszu Korczaku i pani Irenie Sendlerowej. Na koniec otrzymaliśmy wspaniałe upominki.
Spotkanie było pełne wrażeń i nigdy o nim nie zapomnę. - Karolina
Ze spotkania z Rzecznikiem zapamiętam jak opowiadał nam o najmłodszej noblistce:
Malali. Byłem zaskoczony tym, że Pan Rzecznik jest właścicielem okularów, które należały
do Ireny Sendlerowej, a także miał okazję przymierzyć okulary Janusza Korczaka. Uważam,
że to niezwykłe mieć do czynienia z osobistymi pamiątkami po wybitnych Polakach. - Max

