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Warto by!o...
Gru dzie! by" pra co wi tym mie si# cem w Ze spo le

Szkó" w Mi$ dzy le siu, bo wiem fi na li zo wa no sze reg dzia -
"a! w ra mach pro jek tu „Obud% si$! Od kryj swój ta lent”.

Pro jekt ten po wsta" w od po wie dzi na kon kurs ofert og"o szo ny
przez MEN w czerw cu 2010 r. na wy ko na nie za da nia pu blicz ne -
go: „Wspie ra nie re ali za cji pro gra mu wy cho waw cze go szko "y i
pro gra mu pro fi lak ty ki po przez kszta" to wa nie u uczniów po staw
sprzy ja j# cych roz wo jo wi in dy wi du al ne mu i spo "ecz ne mu”.
Wnio sko daw c# by "o Sto wa rzy sze nie „Mi$ dzy le sie Ra zem”, ko -
or dy na to ra mi pro jek tu by li na uczy cie le: Jo an na G# dek, Ta de usz
G# dek, W"a dy s"aw Brosz ko, Ilo na G"ów czy! ska, Iza be la Ju ra -
szek, Ja ni na Kar wow ska, Kry sty na Kor czak, Iwe ta Le &niak, Bar -
ba ra Le wan dow ska, Se ba stian M# dry, Be ata To kar ska. Be ne fi -
cjen ta mi pro jek tu by li miesz ka! cy gmi ny Mi$ dzy le sie: dzie ci i m"o -
dzie', ich ro dzi ce, opie ku no wie, na uczy cie le i wy cho waw cy. 

Od wrze &nia do grud nia zre ali zo wa no mnó stwo za da!, np.
roz wi ja j# cych uzdol nie nia i za in te re so wa nia ar ty stycz ne: warsz -
ta ty te atral ne, warsz ta ty ta necz ne (dzie ci od wie dzi "y sie dzi b$
ze spo "u „(l#sk” w Ko sz$ ci nie, uczy "y si$ ta! ca pod okiem in -
struk to ra te go' ze spo "u), warsz ta ty pla stycz ne „Pal cem i p$dz -
lem” z no wy mi tech ni ka mi i eks pe ry men ta mi pla stycz ny mi, a ta -
k'e za j$ cia fo to gra ficz ne. Z za kre su wy rów ny wa nia szans edu -
ka cyj nych w kla sach m"od szych od by "y si$ warsz ta ty pn. „W
zdro wym cie le zdro wy umys"”, a w kla sach star szych warsz ta ty
j$ zy ko we z wy ko rzy sta niem za baw dra mo wych oraz warsz ta ty
na uko we „Z fi zy k# i che mi# za pan brat”.

Warsz ta ty eko lo gicz ne po &wi$ co ne ba da niom za nie czysz -
cze! po wie trza i wo dy, oraz wy pra wa na dwóch kó" kach w po -
szu ki wa niu nie le gal nych wy sy pisk &mie ci roz wi ja "y w &wia do -
mo &ci uczest ni ków po czu cie od po wie dzial no &ci i dba "o &ci za
stan naj bli 'sze go &ro do wi ska.

Za da nia pro jek tu kszta" to wa "y rów nie' pra wi d"o we na wy ki
proz dro wot ne; by "y to warsz ta ty z za kre su udzie la nia pierw szej
po mo cy dla uczniów szko "y oraz kon kur sy gmin ne: wie dzy o
zdro wiu i pla stycz ny: „)yj zdro wo i we so "o”.

Efek ty pra cy za pre zen to wa no w grud niu w po sta ci „Wiel kie -
go fi na "u” w Miej sko–Gmin nym O&rod ku Kul tu ry. Obec ni by li:
dzie ci i m"o dzie', ro dzi ce, dy rek to rzy pla có wek o&wia to wych i
miej sco wych za k"a dów pra cy, rad ni Ra dy Mia sta i Gmi ny Mi$ -
dzy le sie, pra cow ni cy Urz$ du Mia sta i Gmi ny oraz bur mistrz To -
masz Kor czak, któ ry wr$ cza" dy plo my i na gro dy kon kur so we.
Na sce nie przed sta wio no spek takl „Ale nu da”, ta! ce lu do we,
przed sta wie nie w j. an giel skim „Hal lo we en” oraz po kaz pierw -
szej po mo cy. Mo 'na by "o ogl# da* wy sta wy: fo to gra ficz n# i prac
pla stycz nych.

Dy rek tor Ze spo "u Szkó" w Mi$ dzy le siu, Ry szard Bod nar na
za ko! cze nie dzi$ ku j#c ko or dy na to rom pro jek tu wy mie ni" sze reg
po mo cy dy dak tycz nych i sprz$ tów za ku pio nych, któ re wzbo ga -
ci "y szko "$ dzi$ ki re ali za cji te go pro jek tu. War to by "o...

Kry sty na Kor czak
ZS Mi! dzy le sie

W sali widowiskowej MGOK-u w Mi!dzylesiu
podsumowano realizacj! projektu 
m.in. wyst!pem zespo"u

Zaprezentowano te# efekty kilku warsztatów, 
w tym plastycznych

Po rzu co ny na pa stw" lo su
Wczo raj (31

grud nia 2010
r.) w go dzi nach po -

po !u dnio wych zo sta! po -
rzu co ny pie sek przy dro -
dze z Jasz ko wej Dol nej do
Mar ci no wa. Spraw ca je -
cha! sza rym sa mo cho dem
ty pu mi ni -van. Nie ste ty,
nie uda !o mi si" za pi sa#
nu me rów au ta. Nie wiem
te$, czy to pie sek czy
sucz ka gdy$ nie uda !o mi
si" go/jej z!a pa#. Zwie -
rzak by! bar dzo wy stra -
szo ny; bie ga! pisz cz%c po
dro dze w t" i z po wro tem,
a po tem – nie ste ty –
uciek! w stro n" Mar ci no -
wa (w stro n" pól). By! du -
$y mróz i nie wiem, czy
uda !o si" pie sko wi prze -
$y#. Je stem pew na, $e nie
zgu bi! si" ani nie uciek!,
gdy$ mia! du $% kart k"
przy cze pio n% do ob ro $y.
Nie wiem, ja ka by !a jej
tre&#, bo nie mo g!am jej
zdj%#. 

Po ni $ej prze sy !am
zdj" cie pie ska i bar dzo
pro sz" o za miesz cze nie in -
for ma cji. Mo $e znaj dzie
si" kto&, kto roz po zna psa.  

Cz!o wiek, któ ry po rzu -
ca psa w ta ki mróz jest

zwy rod nial cem &wia do mie
na ra $a j% cym zwie rz" na
cier pie nie i &mier#. Ta ki
cz!o wiek po wi nien po nie&#
ka r" zgod nie z usta w% o
ochro nie zwie rz%t. Kie dy
wresz cie nie któ rzy lu dzie
zro zu mie j%, $e „Zwie rz",
ja ko isto ta $y j% ca, zdol na
do od czu wa nia cier pie nia,
nie jest rze cz%. Cz!o wiek
jest mu wi nien po sza no wa -
nie, ochro n" i opie k"”.

PS. Dzi&, 2.01., uda !o
mi si" od na le'# psa. Oka -

zu je si", $e jest to sucz ka i
nie jest wy klu czo ne, $e jest
ona w ci% $y. Su nia po ja wi -
!a si" dzi& w po bli $u mo je -
go do mu. By !a brud na i
jesz cze bar dziej wy l"k nio -
na ni$ w pi% tek. By !a te$
ogrom nie wy g!od nia !a i
zzi"b ni" ta, i z wy ra' n%
kon tu zj% !ap ki. Po trze ba
uzy ska nia po mo cy prze wy -
$szy !a wi"c strach i su nia
po zwo li !a si" z!a pa#. W tej
chwi li znaj du je si" w bez -
piecz nym schro nie niu u

do bre go cz!o wie ka, pa na
Fre dzia. Bar dzo za le $y mi,
aby spraw ca te go bru tal ne -
go po rzu ce nia zo sta! zde -
ma sko wa ny, aby po s!u $y !o
to za przy k!ad i od stra szy !o
in nych od ro bie nia po dob -
nych okrop no &ci. Ta sucz -
ka zo sta !a ura to wa na, ale
wie le in nych po rzu co nych
pie sków gi nie z zim na i
wy cie( cze nia, bo po moc
nie nad cho dzi na czas.

Fun da cja Mrunio
El"bie ta #mi giel ski

Twój list ma si !" 
Gru dzie( jest mie si% cem,

w któ rym od by wa j% si"
ró $ne cie ka we ak cje, a któ -

rych ce lem jest przy spo rze nie lu -
dziom ra do &ci b%d' po cie sze nia. Jed -
n% z nich by! Ma ra ton Pi sa nia Li stów
Amne sty In ter na tio nal, któ ry od by!
si" w no cy z 10 na 11 grud nia w na -
szej szko le - I Li ceum Ogól no kszta! -
c% cym im. B. Chro bre go, kie dy &wi" -
tu je my Mi" dzy na ro do wy Dzie(
Praw Cz!o wie ka. Ju$ po raz trze ci, w
cza sie Ma ra to nu, pi sa li &my od r"cz -
nie li sty w obro nie kil ku na stu osób -
wi"' niów su mie nia lub osób na ra $o -
nych na !a ma nie praw cz!o wie ka.

W tym ro ku pi sa li &my li sty w
obro nie mi" dzy in ny mi: 

• Ka to lic kie go ksi" dza oj ca Ale -
jan dro So la lin de Gu er ra z Mek sy ku,
któ ry zaj mu je si" two rze niem bez -
piecz nych miejsc dla mi gran tów, z da -
la od gan gów, któ re ich wy ko rzy stu j%.
Je go $y cie jest za gro $o ne. 

• Mao Heng feng, mat ki trój ki
dzie ci, by !a wie lo krot nie aresz to wa na
i tor tu ro wa na w Chi nach za swo je
dzia !a nia na rzecz praw ko biet oraz
ofiar przy mu so wych eks mi sji. Od sia -
du je wy rok 18 mie si" cy w obo zie „re -
edu ka cji przez pra c"”.

• 100 Ro mów, któ rzy zo sta li si !%
eks mi to wa ni ze swo ich do mów w Ru -
mu nii w 2004 ro ku. Od tam tej po ry
$y j% w nie ludz kich wa run kach w me -
ta lo wych bu dach umiesz czo nych przy
oczysz czal ni &cie ków.

• Nor my Cruz z Gwa te ma li, któ ra
$y je w ci% g!ym stra chu. Od lat wal czy
o spra wie dli wo&# dla ko biet, któ re do -
&wiad czy !y prze mo cy. Wie lo krot nie
gro $o no jej &mier ci% i za stra sza no.

Co ro ku dzi" ki Ma ra to no wi Pi sa -
nia Li stów uda je si" re al nie wp!y n%#
na po pra w" sy tu acji kil ku b%d' kil ku -
na stu osób, któ rych pra wa cz!o wie ka
zo sta !y z!a ma ne. W ze sz!ym ro ku, w
wy ni ku na szej ak cji do sta li &my Do bre
Wia do mo &ci od dzie wi" ciu ni ka ra gu -
a( skich obro( czy( praw cz!o wie ka,

Bir tu kan Mi dek sy z Etio pii, blog ge ra
Fa gra z Egip tu, od Ri ty Ma ha to z Ne -
pa lu i Ami na tou Ha idar z Sa ha ry Za -
chod niej. Dzi" ki na szej ak cji z te go -
rocz nych osób zo sta! ju$ zwol nio ny
pan Fe me Pe ters z Gam bii.

W tym ro ku w po nad 184 miej -
scach w ca !ej Pol sce na pi sa no 145
895 li stów. U nas w K!odz ku 182 to
jest naj lep szy wy nik w hi sto rii pi sa nia
li stów w na szej szko le. Jest to naj -
wi"k sze w Pol sce wy da rze nie an ga $u -
j% ce tak du $% ilo&# lu dzi w obro n"
praw cz!o wie ka w ca !ym kra ju. W na -
szej szko le pi sa li nie tyl ko ucznio wie,
ale rów nie$ na uczy cie le oraz miesz -
ka( cy K!odz ka w pó' nych go dzi nach
wie czor nych. W no cy mia! miej sce
ma ra ton fil mów do ty ka j% cych te ma ty -
ki praw cz!o wie ka, jak „Kwiat pu sty -
ni” w re$. Sher ry Hor man i „Mia sto
&mier ci’ w re$. Gre go ry Na va. 

Tak pi sa nie li stów pod su mo wu je
El$bie ta Mie rzew ska z kl. II h, g!ów -
na ko or dy na tor ka ak cji w szko le: „Po
te go rocz nym Ma ra to nie Amne sty In -
ter na tio nal na sza szko !a b" dzie sta no -
wi !a zde cy do wa nie po ka' niej sz% kro -
pl" w mo rzu sprze ci wów wo bec !a -
ma nia praw cz!o wie ka. (…) Mi mo $e
Ma ra ton roz po cz%! si" w pi%t ko we po -
po !u dnie, kie dy wi"k szo&# klas ko( -

czy !a ju$ lek cje, do godz. 16:00 wci%$
pa no wa! ogrom ny ruch. Nie spo dzie -
wa li &my si" a$ ta kie go od ze wu. W
szczy to wym mo men cie bra ko wa !a
miej sca w &wie tli cy, jed nak ka $dy so -
bie po ra dzi!, na pi sa! cho cia$ je den list
i w!a &nie wte dy spo cz" !o ich w kar to -
ni ku naj wi" cej, bo a$ oko !o 120 (…)
Suk ces Ma ra to nu 2010 jest do wo dem
na ro sn% ce za in te re so wa nie pro wa dzo -
n% ak cj%, co zna cz% co po bu dza nas,
szkol n% gru p" AI, do dzia !a nia oraz
co raz lep sze go i do k!ad niej sze go pre -
zen to wa nia wszyst kich mo $li wo &ci
or ga ni za cyj nych oraz jej suk ce sów. A
my ma my ju$ ko lej ne po my s!y.”

Ma ra ton, oczy wi &cie, mia! te$
swo ich me ce na sów w oso bach pa ni
dy rek tor I LO im. B. Chro bre go Ka -
mi li Ma lik, któ ra udo st"p ni !a nam na
pra wie 24 go dzi ny &wie tli c" szkol n%,
pa ni po se! Mo ni ki Wie li chow skiej,
któ rej znacz ki i ko per ty po mo g!y nam
jak w ze sz!ym, tak i w tym ro ku, oraz
pa ni Mar ty Mar czak, któ ra ofia ro wa !a
50 znacz ków. Bar dzo za to ser decz nie
pa niom dzi" ku je my. I ju$ za pra sza my
na przy sz!y rok, bo nasz list mo $e
zmie ni# ko mu& $y cie.

Se ba stian Wa lo sczyk
Szko lo ny opie kun 

Amne sty In ter na tio nal

Grudniowy
maraton pisania
listów uczniom
zaj$" te# noc


