
Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich: 

  

XVI Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka 

"Demokracja - Prawa Człowieka - Rządy Prawa" 

w roku 2008 pod hasłem 

„Cudzoziemcy a prawa człowieka. W 60-lecie Powszechnej Deklaracji Praw 

Człowieka”. 

 

 
Szanowni Państwo,  

 

Serdecznie witam w skromnych progach siedziby Rzecznika Praw Obywatelskich. Gościmy 

tu dzisiaj wspaniałe grono finalistów, ich opiekunów oraz organizatorów XVI Olimpiady 

Wiedzy o Prawach Człowieka.  

 Nasze tegoroczne spotkanie ma szczególny charakter, możemy je uznać  za swoiste 

podsumowaniem obchodów 60-tej rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw 

Człowieka. Ogromnie się cieszę, że Olimpiada była jednym z ważnych akcentów tych 

obchodów i wydatnie przyczyniła się do upowszechnienia wiedzy o historii praw człowieka. 

Właśnie takie wydarzenia – rzetelnie przygotowane, powtarzalne, prowadzone na dużą skalę, 

z udziałem młodzieży – znakomicie służą budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Jestem 

za to niezwykle wdzięczny ich inicjatorowi i wieloletniemu opiekunowi – Panu Profesorowi 

Tadeuszowi Jasudowiczowi. Dziękuję, Panie Profesorze, polscy Obywatele naprawdę dużo 

Panu zawdzięczają. Wszyscy życzymy Panu dużo zdrowia i sił do kontynuowania tej 

wspaniałej misji. 

 Podziękowania i serdeczne gratulacje kieruję również do wszystkich uczestników XVI 

Olimpiady. Szczególnie do jej laureatów i ich opiekunów, nauczycieli. Pokazaliście Państwo 

znakomitą pracę. Nie chodzi mi tylko o poziom wiedzy, który podczas zmagań olimpijskich 

okazał się bardzo wysoki, ale przede wszystkim o walor wychowawczy tego konkursu. O to, 

że przygotowując się do Olimpiady zwróciliście uwagę na nasze relacje z innymi nacjami. 

Temat „Cudzoziemcy a prawa człowieka” pozwalał Wam lepiej dostrzec potrzebę 

solidarności, szacunku i tolerancji w tych stosunkach. Jestem pewien, że to nie przejdzie bez 



echa. W swoim dalszym uczniowskim i dorosłym życiu będziecie nie tylko znawcami praw 

człowieka w odniesieniu do cudzoziemców, lecz również ich zaangażowanymi obrońcami.   

 

Drodzy Państwo, 

Obejmując urząd Rzecznika Praw Obywatelskich zadeklarowałem, że jednym z moich 

głównych priorytetów będzie walka z biedą i wykluczeniem społecznym. Bieda bowiem 

niesie największe zagrożenie dla przestrzegania praw człowieka, właściwie niemal je 

wyklucza. Dlatego wkładamy wiele wysiłku w dobre przygotowanie obchodów Dnia Walki z 

Ubóstwem, który corocznie obchodzimy 17 października, i nad którym mam zaszczyt 

sprawować honorowy patronat. Naszym tradycyjnym hasłem jest: "DUŻO ROBIMY 

OSOBNO, ZRÓBMY JESZCZE WIĘCEJ WSPÓLNIE”, dlatego zachęcamy władze 

publiczne, organizacje pozarządowe, środowiska zawodowe i media do podejmowania 

różnorodnych działań, których celem jest poprawa sytuacji materialnej i społecznej ludzi 

ubogich.  

 Dlaczego o tym mówię? Ponieważ chcę zaproponować Panu Profesorowi 

Jasudowiczowi, aby przyszłoroczna Olimpiada przebiegała pod hasłem walki z biedą. Jak 

również, abyście już teraz włączali się do tych działań w Waszych środowiskach, które 

zmierzają do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Bardzo na Was liczę, zwłaszcza w 

tych trudnych kryzysowych czasach.  

 Życzę Wam powodzenia i nowych sukcesów.    

 
 


