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Drogi Czytelniku!

Przedstawiamy kolejny numer naszej 

wirtualnej gazetki szkolnej, w roku 

szkolnym 2015/2016. 

W numerze - ciekawe wydarzenia, 

które miały miejsce w murach naszej 

szkoły i poza nią ;)

Życzymy przyjemnej lektury oraz 

czekamy na Wasze opinie i artykuły   

do następnego numeru.
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W Wigilię Bożego Narodzenia w wieczór przepełniony 

magią, zadumą i radością siedzi przy stole rodzina. 

Na pierwszy rzut oka niewyróżniająca się niczym, 

całkowicie zwyczajna, szczęśliwa. Jednak gdy zagłębimy się 

bardziej w jej historię, to dowiemy się, że tak naprawdę 

nie są rodziną tylko grupką osób, które początkowo nie wiedziały o swoim istnieniu. 

Tworzyli rodzinę wędrowców, a pojawili się w domu starszego, samotnego Pana 

i zostali w nim. A wszystko zaczęło się 2 lata temu... 

Na skraju wioski, w małym domku, mieszkał praktycznie zapomniany mężczyzna. 

Zbliżały się święta, a on miał je spędzić samotnie, bez bliskiej osoby. Gdy Jego dzieci 

dorosły, wyprowadziły się i założyły swoje rodziny, każdy był zajęty własnymi 

sprawami, dalsza rodzina mieszkała za daleko, by móc do Niego przyjechać, 

żona umarła. Chciał cieszyć się z Narodzin Jezusa Chrystusa, jednak przygnębienie 

brakiem obecności drugiej osoby było silniejsze, chociaż starał się z tym walczyć. 

Gdy nadszedł ten wieczór, usiadł przy wigilijnym stole, włączył kolędy i zasłuchał 

się w tajemnicę unoszącą się razem z muzyką, rozmyślając nad tym, czy również 

doświadczy Cudu Narodzin Dzieciątka. Nie musiał długo na niego czekać, ponieważ 

prawie w tej samej chwili usłyszał pukanie do drzwi. Poszedł otworzyć i Jego oczom 

ukazała się para wędrowców, którzy się zgubili i pytali, czy mogą u Niego 

przenocować. Zaprosił ich do środka na wspólne świętowanie, które odbyło się 

w wspaniałej, rodzinnej atmosferze. Było im razem dobrze, nie chcieli się rozstawać. 

Ich świętowanie trwa do dnia dzisiejszego. W taki sposób zostali kochającą, 

wspierającą się rodziną. 

W tym roku doświadczą kolejnego cudu, będzie to Cud Narodzin. 

Rodzina Wędrowców powiększy się jeszcze o jednego, małego członka, który wniesie 

swoim przyjściem wiele radości, łez i uśmiechu. Jeśli Ty również czekasz na Cud,

to miej oczy i serce szeroko otwarte, a na pewno go doświadczysz. Do każdego 

z nas, bez wyjątku, zawita ta  jedna chwila, nawet jeżeli będzie ona maleńki, 

to ciesz się nią, ponieważ jest tylko i wyłącznie Twoją Chwilą Szczęścia. 

Paula Nolbert, III LO



„Wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie uczynili, 
i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków”
(Mt 7, 12) – to jeden z czterech cytatów, umieszczony na Steli, 
która dumnie stanęła na terenie Ewangelickiego Centrum 
Diakonii i Edukacji jako symbol tolerancji. O wyborze 
zamieszczonych na niej słów zadecydowała, zgodnie z 

przyjętymi zasadami, młodzież szkolna oraz pracownicy 
Centrum.

Dnia 17.11.2015 roku byliśmy świadkami uroczystego 
otwarcia Steli. Z tej okazji przybyli do nasz goście                 
z partnerskiego miasta Wiesbaden oraz grupa przyjaciół  
z Francji. Swoją obecnością zaszczycił nas Bartłomiej 
Skrzyński, Rzecznik ds. Osób Niepełnosprawnych.               
W roli gospodarza wystąpił Ksiądz Dyrektor Robert 
Sitarek oraz księża biskupi kościoła protestanckiego.             
W uroczystościach uczestniczyli uczniowie -
przedstawiciele wszystkich szkół Ewangelickiego Centrum i Polsko - Niemieckiej Szkoły Podstawowej 
oraz podopieczni Domu Pomocy Społecznej „Samarytanin”. Nasi goście wypowiedzi się na temat 
prawdziwej tolerancji. Każda ze szkół/instytucji, przed którymi stoją stele, samodzielnie wybiera słowa      
i teksty, które zapisane są w szkle. 

Mamy nadzieje, że to wydarzenie przyczyni się do rozwijania prawdziwej tolerancji wśród nas.

Napoleon Wieczorek, kl. II LO

STELA TOLERANCJI



W dniach 24-26 listopada uczniowie Gimnazjum 
uczestniczyliśmy w zajęciach bibliodramy. Zostały one 
zorganizowane dla nas przez p. Edwarda Skubisza                   
z fundacji „Dom Pokoju”, a nad pracą poszczególnych 
grup czuwali nasi nauczyciele.  Na podstawie wybranej 

przypowieści biblijnej należało przedstawić 
jej współczesną wersję. Podzieliliśmy się zadaniami i 
mieliśmy okazję wczuć się w rolę wybranego bohatera.

Gdy dowiedzieliśmy się o tych zajęciach, mówiąc 
szczerze, nie byliśmy zadowoleni… Spodziewaliśmy się 
nudnych zajęć. Ale w trakcie warsztatów okazało się, że 
to jest całkiem fajna zabawa. Byliśmy podzieleni na grupy, 
czytaliśmy tekst przypowieści, omawialiśmy sytuację 
każdego bohatera i układaliśmy współczesną wersję tekstu. Każdy z nas miał okazję poczuć 
się jak reżyser i wykazać się swoimi zdolnościami artystycznymi. A na zakończenie zajęć 
zgromadziliśmy się w jednej sali, aby wspólnie ocenić wyniki naszej pracy. To było bardzo 
ciekawe doświadczenie 

Piotr Adamczyk, Dawid Kobos, Jakub Mirosław, kl. III GI



Dnia 08.12.2015r. odbył się fascynujący mecz w siatkówkę między 
uczniami a nauczycielami naszego ośrodka. W meczu nie zabrakło  
zaciętej walki i chęci do gry ze strony obydwóch drużyn, choć to 
spotkanie zakończyło się spektakularnym wynikiem, ponieważ drużyna 

nauczycieli rozgromiła uczniów wynikiem 3 : 0, to i tak rezultat meczu 

nie pozbawił uczestników dobrego nastroju. Wszyscy znakomicie się 
bawili, nie zabrakło również kibiców, którzy oczywiście dzielnie 
dopingowali  uczniów. Po dzielnej walce dwie drużyny wymieszały 
składy i  rozegrały jeden set, który był nieoczekiwaną lawiną podań czy 
też asów serwisowych.  Chwilami gra zapierała dech w piersiach. Ten 
mecz był  dowodem, że wszyscy mogą się dobrze bawić i nie tylko 
nauczyciele mogą rzucać uczniów na kolana . Mamy nadzieję, że 
będziemy jeszcze świadkami niejednych  tak ekscytujących sportowych 
zmagań.

Michał Salamon, IV TE



Na początku grudnia 2015 r. uczniowie szkół ECDiE wzięli 
udział w akcji charytatywnej, zorganizowanej w parafii NMP 
Królowej Pokoju „Kartka dla Misji na 
Ukrainie” – przygotowali kartki 
świąteczne do rozprowadzenia na cele 
misyjne. Łącznie ze wszystkich szkół na 
terenie parafii wpłynęło 525 kartek, 
udało się zebrać 602 dolary, które 
zostały przekazane parafii prowadzonej 
przez misjonarzy na wschodzie Ukrainy. 
Ogromne podziękowania dla tych, 

którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tej akcji. 

Veronika Gidzil



Dnia 17 grudnia o godzinie 17.00 w auli 
naszego Centrum jak corocznie odbyło się 
spotkanie przedświąteczne.
Swą obecnością zaszczycili nas Ks. Bp 
Waldemar Pytel, Ks. Bp Ryszard Bogusz oraz 
Dyrektor naszego Centrum Ks. Robert 
Sitarek.
Po krótkim przywitaniu nastąpiła część 
artystyczna, w którą wplecione zostały 
przemówienia Ks. Bp Waldemara Pytla oraz 
Pani Dyrektor Stefani Goździk

Tematem przewodnim tegorocznego 
spotkania były misje wiec mieliśmy okazje 
gościć w śród nas przedstawicieli z całego 
świata (w ich role wcielili się uczniowie 
naszych szkół). To oni przemierzali,, Drogę
do Betlejem”.
Taki właśnie tytuł nosiło przedstawienie.
Gra aktorów była dowodem na to jak wiele 

trudu i zaangażowania włożyli w przedstawienie 
swych postaci. Tym bardziej, iż musieli stawić 
czoło drobnym problemom technicznym 
parafrazując stare porzekadło ,, Dobrej 
baletnicy nie przeszkadza jednak rąbek u 
spódnicy”.
Należy wspomnieć, iż, po skończonym 
przedstawieniu odebrali gratulacje oraz wyrazy 
uznania z rąk Pani Dyrektor oraz Pani Kierownik 
internatu.
Całość opatrzona była oprawą muzyczną. Przez 
całe spotkanie wybrzmiewały wspólnie odśpiewywane kolędy.
Tego wieczoru towarzyszyło nam wiele emocji a aktorzy wprowadzili nas w nastrój
przedświątecznej zadumy.

Anna Krzysztanowicz, IV TE





Alfajores to kruche ciasteczka maślane, pieczone z dodatkiem mąki kukurydzianej. 
Tradycyjnie podaje się je w formie sandwichy przekładanych dulce de leche, czyli masą 
kajmakową (krówkową). Pochodzą najprawdopodobniej z Hiszpanii, ale bardziej znane są w 
Ameryce Łacińskiej, szczególnie Argentynie, gdzie uchodzą za narodowy specjał.

Wymieszaj ręcznie lub w malakserze obie 
mąki, proszek do pieczenia, masło i cukier. 
Dodaj wanilię oraz żółtka. Szybko zagnieć 
gładkie ciasto. Rozwałkowuj porcje ciasta na 
placki grubości ok. 2 mm. Wykrawaj 
alfajores, tradycyjnie na kształt koła.

Piecz w 180°C przez ok. 7 minut. Uważaj żeby 
ciasteczka zbyt mocno się nie zarumieniły. 
Powinny pozostać jasne.

Po przestudzeniu przełóż ciastka masą krówkową, by przyjęły formę typowych sandwichy 
alfajores.

Smacznego 

Lista zakupów:

 3/4 szklanki mąki 
kukurydzianej

 1 szklanka mąki pszennej
 1 łyżeczka proszku do 

pieczenia
 1/3 szklanki cukru pudru
 100 g masła
 2 łyżeczki ekstraktu 

waniliowego
 2 żółtka
 masa krówkowa (u mnie mało, 

ok. 1/3 puszki)



Bezpośrednia odległość pomiędzy Argentyną a Wrocławiem wynosi 12 673 km.

Stolica Argentyny - Buenos Aires nazywane jest 
często Paryżem Ameryki Łacińskiej. Nic dziwnego –
założenia urbanistyczne i architektura nawiązują 
do wyglądu dziewiętnastowiecznego Paryża.

Argentyna to kraj niezwykle zróżnicowany -
miasta przypominają urodą architektury 
i poziomem kulturalnym europejskie stolice, 
a na prowincji spotkać można żyjących zgodnie 

z tradycją przodków Indian. Na północy panuje klimat 
tropikalny, na południu zaś znajduje się smagana 
arktycznymi wichrami Patagonia. Wielkim atutem 
tego kraju są też jego mieszkańcy - serdeczni, wylewni, 
pomocni i gościnni.

Jest tutaj niezwykle widowiskowy, najpiękniejszy na 
świecie wodospad Iquazu, wysokogórski park Aconcagua, 
polodowcowe jezioro Nahuel Huari, Półwysep Valdes 
z bardzo ciekawą przyrodą i atrakcyjnymi plażami, ogromy 
park narodowy Los Alerces, park narodowy Los Glaciares                                      
z fantastycznymi tworami skalnymi i polodowcowymi oraz 
nadmorski park narodowy Ziemi Ognistej – Tierra del Fuego. 


