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LISTY PISZĄ

Warto było...
Grudzień był pracowitym miesiącem w Zespole
Szkół w Międzylesiu, bowiem finalizowano szereg działań w ramach projektu „Obudź się! Odkryj swój talent”.
Projekt ten powstał w odpowiedzi na konkurs ofert ogłoszony
przez MEN w czerwcu 2010 r. na wykonanie zadania publicznego: „Wspieranie realizacji programu wychowawczego szkoły i
programu profilaktyki poprzez kształtowanie u uczniów postaw
sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu”.
Wnioskodawcą było Stowarzyszenie „Międzylesie Razem”, koordynatorami projektu byli nauczyciele: Joanna Gądek, Tadeusz
Gądek, Władysław Broszko, Ilona Główczyńska, Izabela Juraszek, Janina Karwowska, Krystyna Korczak, Iweta Leśniak, Barbara Lewandowska, Sebastian Mądry, Beata Tokarska. Beneficjentami projektu byli mieszkańcy gminy Międzylesie: dzieci i młodzież, ich rodzice, opiekunowie, nauczyciele i wychowawcy.

W sali widowiskowej MGOK-u w Międzylesiu
podsumowano realizację projektu
m.in. występem zespołu

Od września do grudnia zrealizowano mnóstwo zadań, np.
rozwijających uzdolnienia i zainteresowania artystyczne: warsztaty teatralne, warsztaty taneczne (dzieci odwiedziły siedzibę
zespołu „Śląsk” w Koszęcinie, uczyły się tańca pod okiem instruktora tegoż zespołu), warsztaty plastyczne „Palcem i pędzlem” z nowymi technikami i eksperymentami plastycznymi, a także zajęcia fotograficzne. Z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych w klasach młodszych odbyły się warsztaty pn. „W
zdrowym ciele zdrowy umysł”, a w klasach starszych warsztaty
językowe z wykorzystaniem zabaw dramowych oraz warsztaty
naukowe „Z fizyką i chemią za pan brat”.
Warsztaty ekologiczne poświęcone badaniom zanieczyszczeń powietrza i wody, oraz wyprawa na dwóch kółkach w poszukiwaniu nielegalnych wysypisk śmieci rozwijały w świadomości uczestników poczucie odpowiedzialności i dbałości za
stan najbliższego środowiska.
Zadania projektu kształtowały również prawidłowe nawyki
prozdrowotne; były to warsztaty z zakresu udzielania pierwszej
pomocy dla uczniów szkoły oraz konkursy gminne: wiedzy o
zdrowiu i plastyczny: „Żyj zdrowo i wesoło”.
Efekty pracy zaprezentowano w grudniu w postaci „Wielkiego finału” w Miejsko–Gminnym Ośrodku Kultury. Obecni byli:
dzieci i młodzież, rodzice, dyrektorzy placówek oświatowych i
miejscowych zakładów pracy, radni Rady Miasta i Gminy Międzylesie, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy oraz burmistrz Tomasz Korczak, który wręczał dyplomy i nagrody konkursowe.
Na scenie przedstawiono spektakl „Ale nuda”, tańce ludowe,
przedstawienie w j. angielskim „Halloween” oraz pokaz pierwszej pomocy. Można było oglądać wystawy: fotograficzną i prac
plastycznych.
Dyrektor Zespołu Szkół w Międzylesiu, Ryszard Bodnar na
zakończenie dziękując koordynatorom projektu wymienił szereg
pomocy dydaktycznych i sprzętów zakupionych, które wzbogaciły szkołę dzięki realizacji tego projektu. Warto było...
Krystyna Korczak
ZS Międzylesie

Zaprezentowano też efekty kilku warsztatów,
w tym plastycznych
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Porzucony na pastwę losu
czoraj (31
W
grudnia 2010
r.) w godzinach po-

południowych został porzucony piesek przy drodze z Jaszkowej Dolnej do
Marcinowa. Sprawca jechał szarym samochodem
typu mini-van. Niestety,
nie udało mi się zapisać
numerów auta. Nie wiem
też, czy to pie sek czy
suczka gdyż nie udało mi
się go/jej złapać. Zwierzak był bardzo wystraszony; biegał piszcząc po
drodze w tę i z powrotem,
a po tem – nie ste ty –
uciekł w stronę Marcinowa (w stronę pól). Był duży mróz i nie wiem, czy
udało się pieskowi przeżyć. Jestem pewna, że nie
zgubił się ani nie uciekł,
gdyż miał du żą kart kę
przyczepioną do obroży.
Nie wiem, jaka była jej
treść, bo nie mogłam jej
zdjąć.
Poniżej
przesyłam
zdjęcie pieska i bardzo
proszę o zamieszczenie informacji. Może znajdzie
się ktoś, kto rozpozna psa.
Człowiek, który porzuca psa w taki mróz jest

zwyrodnialcem świadomie
narażającym zwierzę na
cierpienie i śmierć. Taki
człowiek powinien ponieść
karę zgodnie z ustawą o
ochronie zwierząt. Kiedy
wreszcie niektórzy ludzie
zrozumieją, że „Zwierzę,
jako istota żyjąca, zdolna
do odczuwania cierpienia,
nie jest rzeczą. Człowiek
jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”.
PS. Dziś, 2.01., udało
mi się odnaleźć psa. Oka-

zuje się, że jest to suczka i
nie jest wykluczone, że jest
ona w ciąży. Sunia pojawiła się dziś w pobliżu mojego domu. Była brudna i
jeszcze bardziej wylękniona niż w piątek. Była też
ogromnie wygłodniała i
zziębnięta, i z wyraźną
kontuzją łapki. Potrzeba
uzyskania pomocy przewyższyła więc strach i sunia
pozwoliła się złapać. W tej
chwili znajduje się w bezpiecznym schronieniu u

dobrego człowieka, pana
Fredzia. Bardzo zależy mi,
aby sprawca tego brutalnego porzucenia został zdemaskowany, aby posłużyło
to za przykład i odstraszyło
innych od robienia podobnych okropności. Ta suczka została uratowana, ale
wiele innych porzuconych
piesków ginie z zimna i
wycieńczenia, bo pomoc
nie nadchodzi na czas.
Fundacja Mrunio
Elżbieta Śmigielski

Twój list ma siłę
rudzień jest miesiącem,
w którym odbywają się
G
różne ciekawe akcje, a któ-

rych celem jest przysporzenie ludziom radości bądź pocieszenia. Jedną z nich był Maraton Pisania Listów
Amnesty International, który odbył
się w nocy z 10 na 11 grudnia w naszej szkole - I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Chrobrego, kiedy świętujemy Międzynarodowy Dzień
Praw Człowieka. Już po raz trzeci, w
czasie Maratonu, pisaliśmy odręcznie listy w obronie kilkunastu osób więźniów sumienia lub osób narażonych na łamanie praw człowieka.
W tym roku pisaliśmy listy w
obronie między innymi:
• Katolickiego księdza ojca Alejandro Solalinde Guerra z Meksyku,
który zajmuje się tworzeniem bezpiecznych miejsc dla migrantów, z dala od gangów, które ich wykorzystują.
Jego życie jest zagrożone.
• Mao Hengfeng, matki trójki
dzieci, była wielokrotnie aresztowana
i torturowana w Chinach za swoje
działania na rzecz praw kobiet oraz
ofiar przymusowych eksmisji. Odsiaduje wyrok 18 miesięcy w obozie „reedukacji przez pracę”.
• 100 Romów, którzy zostali siłą
eksmitowani ze swoich domów w Rumunii w 2004 roku. Od tamtej pory
żyją w nieludzkich warunkach w metalowych budach umieszczonych przy
oczyszczalni ścieków.
• Normy Cruz z Gwatemali, która
żyje w ciągłym strachu. Od lat walczy
o sprawiedliwość dla kobiet, które doświadczyły przemocy. Wielokrotnie
grożono jej śmiercią i zastraszano.
Co roku dzięki Maratonowi Pisania Listów udaje się realnie wpłynąć
na poprawę sytuacji kilku bądź kilkunastu osób, których prawa człowieka
zostały złamane. W zeszłym roku, w
wyniku naszej akcji dostaliśmy Dobre
Wiadomości od dziewięciu nikaraguańskich obrończyń praw człowieka,

Grudniowy
maraton pisania
listów uczniom
zajął też noc

Birtukan Mideksy z Etiopii, bloggera
Fagra z Egiptu, od Rity Mahato z Nepalu i Aminatou Haidar z Sahary Zachodniej. Dzięki naszej akcji z tegorocznych osób został już zwolniony
pan Feme Peters z Gambii.
W tym roku w ponad 184 miejscach w całej Polsce napisano 145
895 listów. U nas w Kłodzku 182 to
jest najlepszy wynik w historii pisania
listów w naszej szkole. Jest to największe w Polsce wydarzenie angażujące tak dużą ilość ludzi w obronę
praw człowieka w całym kraju. W naszej szkole pisali nie tylko uczniowie,
ale również nauczyciele oraz mieszkańcy Kłodzka w późnych godzinach
wieczornych. W nocy miał miejsce
maraton filmów dotykających tematyki praw człowieka, jak „Kwiat pustyni” w reż. Sherry Horman i „Miasto
śmierci’ w reż. Gregory Nava.
Tak pisanie listów podsumowuje
Elżbieta Mierzewska z kl. II h, główna koordynatorka akcji w szkole: „Po
tegorocznym Maratonie Amnesty International nasza szkoła będzie stanowiła zdecydowanie pokaźniejszą kroplę w morzu sprzeciwów wobec łamania praw człowieka. (…) Mimo że
Maraton rozpoczął się w piątkowe popołudnie, kiedy większość klas koń-

czyła już lekcje, do godz. 16:00 wciąż
panował ogromny ruch. Nie spodziewaliśmy się aż takiego odzewu. W
szczytowym momencie brakowała
miejsca w świetlicy, jednak każdy sobie poradził, napisał chociaż jeden list
i właśnie wtedy spoczęło ich w kartoniku najwięcej, bo aż około 120 (…)
Sukces Maratonu 2010 jest dowodem
na rosnące zainteresowanie prowadzoną akcją, co znacząco pobudza nas,
szkolną grupę AI, do działania oraz
coraz lepszego i dokładniejszego prezentowania wszystkich możliwości
organizacyjnych oraz jej sukcesów. A
my mamy już kolejne pomysły.”
Maraton, oczywiście, miał też
swoich mecenasów w osobach pani
dyrektor I LO im. B. Chrobrego Kamili Malik, która udostępniła nam na
prawie 24 godziny świetlicę szkolną,
pani poseł Moniki Wielichowskiej,
której znaczki i koperty pomogły nam
jak w zeszłym, tak i w tym roku, oraz
pani Marty Marczak, która ofiarowała
50 znaczków. Bardzo za to serdecznie
paniom dziękujemy. I już zapraszamy
na przyszły rok, bo nasz list może
zmienić komuś życie.
Sebastian Walosczyk
Szkolony opiekun
Amnesty International

