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Wrzesień

Wycieczka uczniów szkół ECDiE do Warszawy odbyła się w dniach

22-23 września. Była to wycieczka ogólnoszkolna, jechały więc na nią osoby chętne, których
nie brakowało. Wyjazd miał miejsce w poniedziałek
o godzinie 5 rano. Autokar? Pełny. Podróż do stolicy
zajęła nam około 5 godzin. Pierwszym miejscem,
do którego się udaliśmy, była siedziba Telewizji Polskiej
mieszcząca się przy ulicy Woronicza. Myślę, że był to
szczególnie warty uwagi punkt wycieczki, ponieważ
zwiedzanie gmachu TVP jest niedostępne dla wycieczek
indywidualnych, więc na własną rękę byśmy nie obejrzeli
wnętrza stacji telewizyjnej. Przy Woronicza mieliśmy
okazję być w studiu programów ,,Świat się kręci” Agaty
Młynarskiej czy na planie ,,Pytanie na śniadanie”.
Mieliśmy możliwość, by poznać kulisy powstania tych produkcji, a także by poczuć się jak jeden
z prowadzących, siadając na jednym z foteli. Idąc dalej mogliśmy zobaczyć sprzęt dawniej i dziś
używany do produkcji telewizyjnych, a jedna z grup podobno widziała Rafała Brzozowskiego
przebywającego w tym samym czasie co my w budynku TVP.
Następnie udaliśmy się do Pałacu Królewskiego w Wilanowie, w którym odbyła się lekcja muzealna
wraz z oprowadzaniem. Była to okazja do tego, aby poczuć się jak król lub szlachcic, a także
przywdziać kontusz oraz żupan. Potem udaliśmy się do Łazienek Królewskich, gdzie w otoczeniu pawi
spędziliśmy te jesienne popołudnie.
Gdy się już ściemniało wyruszyliśmy do hotelu na warszawskim Wawrze, aby zjeść kolację oraz mieć
siłę na następny dzień.
We wtorek odbyliśmy spacer po rynku Starego Miasta, i przechodząc obok Zamku Królewskiego oraz
Uniwersytetu Warszawskiego, dotarliśmy do Centrum Nauki Kopernik. Gdy wśród tłumów ludzi
odczekaliśmy swoje, udaliśmy się na upragnioną zabawę połączoną z nauką. W środku znajdowała się
trudna do policzenia liczba stanowisk, przyrządów czy wręcz zabawek lub placów zabaw. Czemu tak
to nazywam? Bowiem znajdowały się tam przeróżne przedmioty, mające obrazować zasady fizyki
i prawa rządzące światem. Przykładowo była platforma imitująca trzęsienie ziemi, ogromne kółko
niczym „kręciołek” dla chomika, gdzie mógł wejść człowiek
i wytwarzać energię, coś w rodzaju lewitujących dywanów, na których
można było usiąść czy stanowisko, gdzie można było „ubrać się” w
bańkę mydlaną. Nie zabrakło oczywiście iluzji optycznych czy zagadek
logicznych. I mimo spędzenia w Centrum ponad 2 godzin
opuszczaliśmy je z wrażeniem nienasycenia, bowiem udało nam się
zwiedzić zaledwie 1 z 3 pięter znajdujących się w budynku. Jednak było
o niesamowite doświadczenie, które jak widać na długo pozostanie
w pamięci. Niestety po tej atrakcji przyszedł czas na powrót do
Wrocławia. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się jeszcze
w McDonaldzie, aby się posilić. Gdy zajechaliśmy do Wrocławia już
około godziny 20.00, to dało się odczuć, iż wróciliśmy, wprawdzie
zmęczeni, ale bogatsi w doświadczenia oraz wiedzę, którą być może
przyjdzie nam wykorzystać.
Jakub Abraszewski

Październik

W Kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Pokoju

16.10.2014r. odbyła się Msza św. otwierająca nowy rok szkolny połączona z obchodami Dnia
Papieskiego pod hasłem ,,Świętymi Bądźcie!”, w której aktywny udział brali uczniowie
i - co było naprawdę niezwykłe - grono pedagogiczne Ewangelickiego Centrum Diakonii
i Edukacji im. księdza Marcina Lutra, oraz podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1 we Wrocławiu. Podczas mszy przypomnieliśmy sobie wiecznie
aktualne nauki Jana Pawła II, co wielu z nas pomogło zrozumieć, że świętość jest zadaniem,
do którego musi dążyć każdy z nas. Niewątpliwym wzorem jest dla nas Jan Paweł II, nasz
Wielki Papież. Nasze serca, oprócz krzepiącego Słowa Bożego, poruszył również piękny
śpiew pani Moniki Przyłębskiej, która zaśpiewała psalm oraz pieśń pt. „Strumień”,
wywołując tym samym falę wzruszeń i na długo pozostawiając swój piękny głos w naszej
pamięci. Po Mszy św. zostały ogłoszone wyniki szkolnego konkursu plastycznego.
Marek Grempka

listopad
Wystawa o Anne Frank.
W listopadzie w naszym centrum wzięliśmy udział w wystawie o Annie Frank dziewczynce,
która stworzyła dziennik. Opisała w nim swoje życie podczas ukrywania się z rodziną
w Amsterdamie w czasie II wojny światowej.
Zespół złożony z uczniów Polsko-Niemieckiej
Szkoły
Podstawowej,
Gimnazjum
Integracyjnego
oraz
Szkół
Ponadgimnazjalnych
naszego
Centrum
został przeszkolony tak, aby móc
samodzielnie poprowdzić zwiedzających
po wystawie.
Dzięki współpracy z Fundacją Domu Pokoju
mogliśmy obejrzeć wystawę, a jej pracownik Edward Boudewijn Skubisz nakreślił podczas
warsztatów historię oraz przekazał wskazówki, jak zachęcić naszych rówieśników
do słuchania, zadawania pytań i wgłębiania się w tematy związane z wystawą.
Po rozłożeniu plansz z opisanym życiem Anny Frank, oraz z wiadomościami ogólnymi
na temat II wojny światowej mogliśmy sami przeczytać każdą z nich, aby móc przekazać
innym swoją wiedzę.
W ciągu trzech dni oprowadzaliśmy naszych rówieśników,
opowiadając im o historii małej Anny i jej rodziny. Tak
samo jak nas poproszono, my także poprosiliśmy naszych
kolegów i koleżanki oraz nauczycieli towarzyszących nam,
aby przeczytali teksty na planszach i za pomocą karteczek
oznaczyli te, o których chcieliby dowiedzieć się więcej.
Grupy
i te młodsze jak i te starsze były bardzo
zainteresowane oraz zaangażowały się.
Osobiście cieszę się, ponieważ sama miałam szansę
poprowadzenia takiej wystawy, a było to dla mnie
niesamowicie pomocne doświadczenie i mam nadzieję, że
jeszcze wiele razy będziemy mogli uczestniczyć w podobnych wystawach.

Aleksandra Zielińska

grudzień
"Warto czekać na ten wieczór, święty
wieczór, świętą noc,
gdy Bóg rodzi się w kolędzie, gdy jaśnieje
prawdy moc"
Tak w tym słowach jest coś, o czym nie
możemy zapomnieć. Bóg rodzi się dla
każdego z Nas, dlatego warto na czekać,
być czujnym, nie przegapić tego
ważnego momentu. Nad esencją tych
słów zastanawialiśmy się wspólnie
w Ewangelickim Centrum Diakonii
i Edukacji. 17 grudnia 2014r. o godzinie 17:00 zgromadziliśmy się wszyscy razem w auli, by móc
podziwiać wspaniałe Spotkanie Przedświąteczne, które było w stanie przybliżyć Nam Tajemnicę
Bożego Narodzenia. W powietrzu było czuć świąteczną atmosferę, uśmiech gościł na wszystkich
twarzach. Uroczystość poprowadzili Michał Salamon i Paula Nolbert., jednak to nie oni odgrywali
najważniejszą rolę. Najważniejsi byli aktorzy, którzy zarówno przedstawieniem pięknych jasełek,
jak i również niecodziennym śpiewem ukazywali nam radość z Bożego Narodzenia. Zanim
rozpoczęliśmy program artystyczny poprosiliśmy o zabranie głosu ks. bp. Ryszarda Bogusza, który
wprowadził zgromadzonych swoją modlitwą i życzeniami w uroczysty nastrój. Życzenia świąteczne
złożyła nam również p. Dyrektor Stefania Goździk. Uczniowie II klasy Polsko - Niemieckiej Szkoły
Podstawowej
swoimi
jasełkami
przenieśli nas 2000 lat wcześniej, gdzie
Jezus narodził się w Betlejem, z wielkiej
miłości do ludzi. Do wspólnego
kolędowania
wprowadzili
nas
uczniowie IV-V-VI klasy PolskoNiemieckiej
Szkoły
Podstawowej,
którzy zaprezentowali nie tylko kolędy
takie, które dotychczas znaliśmy, ale
również i takie, o których nawet nie
mieliśmy pojęcia i to nie tylko
odśpiewane w języku polskim, ale i
niemieckim. Przy kolędach wspaniale spisała się orkiestra pod przewodnictwem p. Łukasza Grysia.
Musimy jeszcze dodać, że to był ich pierwszy, publiczny występ. Niestety wszystko co dobre, szybko
się kończy. Niecierpliwie czekamy na kolejne uroczystości. Pamiętajcie, że Bóg narodził się
dla wszystkich ludzi. Do zobaczenia za rok.

Paula Nolbert

W ramach akcji ,,Cała szkoła czyta dzieciom”
uczniowie z klasy 2LO mieli okazję przeczytać
przedszkolakom fragment wybranej przez siebie bajki
oraz przygotować stanowisko z licznymi atrakcjami
dla dzieci. Jak wiadomo umysł każdego człowieka,
a zwłaszcza dzieci, jest wrażliwy na bodźce
pobudzające wyobraźnię, toteż łatwiej jest
przekazać treść bajki, opierając się na ciekawych
rekwizytach i zabawie.
Tak więc każdy z nas miał przynieść ze sobą
przedmioty związane z daną bajką. I oto dzieci miały
okazję poznać zapach słomy przy rozpoznaniu treści bajki braci Grimm „Świnki trzy”, skosztować
słodkości z koszyczka Czerwonego Kapturka czy pobawić się kolejką przy okazji odczytania utworu
Juliana Tuwima ,,Lokomotywa”. Ku naszemu zdziwieniu niemal wszyscy podopieczni przedszkola
,,Wesołe Nutki” znali treść czytanych przez nas bajek oraz doskonale odpowiadali na pytania
związane z tekstem. Spodziewaliśmy się, że dzieci nie czytają już takich bajek, a od coraz młodszych
lat ich źródłem zabawy jest komputer. Ku chwale rodziców tak się jednak nie stało i bajki znane nam
z dzieciństwa, jak i z lat dziecięcych naszych rodziców, wciąż wychowują i bawią najmłodsze
pokolenia.
Poza tym, że z pewnością czytanie baśni było atrakcją dla dzieciaków, także i dla nas było
to przeżycie. Mieliśmy, bowiem okazję sami być dla kogoś autorytetem. Odnieśliśmy wrażenie jakby
dzieci patrzyły na nas z zachwytem i podziwem. Była to okazja do refleksji oraz poczucie bycia choć
przez moment nauczycielem. Może trochę przesadzam, niemniej jednak w jakiejś części można
to uznać za dobre porównanie.
Od strony organizacyjnej wyglądało to następująco: każdy z uczniów liceum miał swoje stanowisko,
przy którym znajdowały się atrybuty powiązane
z bajką. Aby wszystko działało sprawnie dzieci
przechodziły grupkami 3-4 osobowymi od stanowiska
do następnego, gdzie czekały na nie niespodzianki.
Myślę, że największą radość przedszkolakom
odwiedzającym stanowisko moje i Dawida sprawiło
kolorowanie pociągu oraz rysowanie w wagonach
przedmiotów czy zwierząt wymienionych przez
Tuwima w wierszu, a także otrzymany bilet kolejowy.
Mała rzecz, a cieszy, bowiem okazało się, że niektóre z
dzieci nigdy nie jechały pociągiem! W ramach zaś
czytania fragmentu ,,Kubusia Puchatka” dzieci mogły
spróbować „ misiowego miodku”, który tak lubi ich
bajkowy bohater czy pobawić się jego pluszową maskotką. Innym razem dzieci składały puzzle
z domkiem Baby Jagi, czy przymierzały pantofelek Kopciuszka oraz kosztowały smacznych jabłek.
Podsumowując muszę powiedzieć, że z pewnością nie był to czas stracony i warto było się tam udać
i poświęcić trochę swojego czasu młodszym, ponieważ ich uśmiech przyniósł nam
niesamowitą satysfakcję. Myślę, że takich akcji powinno być więcej, bo pomagają nawiązać żywy
kontakt z dziećmi i przypominają nam, że my też kiedyś tacy byliśmy.
Jakub Abraszewski

NASZE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

08.11.2014

XII Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów w Podnoszeniu Ciężarów.
Klasyfikacja drużynowa i indywidualna – Tarnów
Beata Jankowska - I miejsce drużynowo, III ind. w kateg. Open
Michał Salamon - I miejsce drużynowo, II ind. w kateg. Open
Kamil Pisarek- IV miejsce drużynowo, III ind. w kateg. Open

06.12.2014
Wrocław

VIII Dolnośląskie Zwody Kadetów i Juniorów w wyciskaniu sztangi na
ławeczce „Mikołajki - 2014”
Beata Jankowska- I miejsce
Michał Salamon - I miejsce
Kamil Pisarek- II miejsce
Radosław Żłobicki- VI miejsce
Kamil Doliński- VIII miejsce
Mateusz Korecki- XI miejsce
Kamil Jezierski- XII miejsce
Arkadiusz Maliszewski- XIIImiejsce

Z życia Samorządu Uczniowskiego

Wybory do Samorządu Uczniowskiego
Dnia 6 listopada 2014 rokudobyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego szkół ECDiE. Lokal
wyborczy zorganizowano w gabiecie historycznym. Przebieg wyborów i oraz liczenie głosów
nadzorowali uczniowie reprezentujący wszystkie typy szkół. Uczniowie wybrali Rzecznika Praw Ucznia
– p. Magdalenę Kochel oraz Opiekuna Samorzadu – p. Rafała Ćwikowskiego.

Zbiórka pieniędzy w ramach akcji Góra Grosza
Zebrano 3 322 monety.
2 G – 18, 13 gr.,
1 PH – 3, 92 gr.,
3 BG – 95,6 gr.,
3 kr – 9, 64 gr.,
3 int. – 6, 03 gr

Mikołajki
Z okazji Mikołajek Samorząd Uczniowski przygotował dla uczniów skromne podarunki.
Było nam z tego powodu bardzo miło.
Beata Jankowska

Walentynki
Każdy mógł podarować walentynkę osobie,
którą lubi lub darzy sympatią 

Beata Jankowska
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