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Pączkowanie dla Afryki
Uczniowie,

Rodzice,

Nauczyciele

i Dyrekcja Szkół Fundacji Ewangelickie Centrum
Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra
we Wrocławiu w marcu br. po raz drugi włączyli
się w akcję kapucynów Wyślij pączek do Afryki.
Akcja zbiórki funduszy dla mieszkańców Afryki
będzie jeszcze powtarzana do końca Wielkiego
Postu. Wszystkie
przekazane

zebrane

Fundacji

pieniądze

Kapucyni

i

zostaną

Misje

na

stworzenie obwoźnego placu zabaw dla dzieci
w Czadzie, otworzenie szkoły alfabetyzacji dla
dziewcząt,

połączonej

maszynach, a także

z

nauką

szycia

na

szkoły dla dzieci z buszu

w Republice Środkowoafrykańskiej.
Nasi uczniowie i ich rodzice upiekli
przepyszne ciasta, które rozeszły się w ciągu
trzech przerw. Akcja została entuzjastycznie przyjęta przez całą społeczność szkół.
Rodzice oraz uczniowie rozumiejąc potrzebę wsparcia i pomocy dla Afryki, chętnie
przyłączyli się

do

zbiórki pieniędzy. Pączkowanie dla Afryki było udanym

przedsięwzięciem o wymiarze nie tylko materialnym, ale i duchowym – najważniejszy
był i jest jego wydźwięk humanitarny. Młodzież zrozumiała, że czasami warto poświęcić
czas, aby zakupić składniki i zrobić z nich ciasto, a dochód z jego sprzedaży może
przyczynić się do zaspokojenia potrzeb ludzi żyjących w trudnych warunkach w Afryce.
Pragnę gorąco podziękować Dyrekcji, Nauczycielom, Uczniom i Rodzicom
za włączenie się w akcję pomocy dla potrzebujących dzieci, które oczekują wsparcia
rówieśników Europejczyków. Marzena Podraza
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Dzień Przedsiębiorczości
20 marca br. uczniowie szkół
Fundacji
Ewangelickie
Centrum
Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina
Lutra wzięli udział w jednodniowej
praktyce w Krajowej Administracji
Skarbowej we Wrocławiu w ramach
ogólnopolskiego programu „Dnia
Przedsiębiorczości”.
Pracownik Izby przybliżył
uczniom
zagadnienia
związane
z podatkami, ich znaczenie dla
funkcjonowania państwa oraz omówił
strukturę
organizacyjną
Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego.
Pracownicy opowiedzieli o specyfice
swojej pracy w Referacie Obsługi
Bezpośredniej, Referacie Identyfikacji
i Weryfikacji Poprawności Rejestracji
Podatników, a także w Referacie
Egzekucji Podatników.
Uczniowie
odbyli
też
dwugodzinną praktykę w Kancelarii
Urzędu oraz wysłuchali informacji
o zakresie działań Referatu Wymiany
Międzynarodowej
oraz
Referatu
Spraw Wierzycielskich.
Przyszli ekonomiści byli bardzo
zadowoleni
ze
spotkania
z profesjonalistami. Miłym akcentem okazały się upominki przygotowane
przez opiekuna naszej grupy.

Barbara Nowak
3

NOE – potop trwa, budujemy arkę!
Dnia 8 kwietnia br. uczniowie pierwszych klas Technikum
Ekonomicznego, Liceum Ogólnokształcącego oraz Branżowej Szkoły
I stopnia uczestniczyli w programie profilaktycznym Noe. Program jest
realizowany w naszej szkole od wielu lat. Realizatorem programu są
pedagodzy i specjaliści terapii uzależnień.
Celem programu jest wyposażenie młodzieży w
podstawowe
wiadomości o uzależnieniach od psychoaktywnych substancji chemicznych,
takich jak: alkohol, narkotyki, nikotyna, oraz uświadomienie ryzyka, jakie
ponosi młody człowiek, sięgając po te używki. Istotą programu jest zmiana
niekorzystnych przekonań młodzieży dotyczących oczekiwań grup
rówieśniczych, doskonalenie umiejętności radzenia sobie z naciskiem grupy,
jak również promowanie zachowań i postaw abstynencyjnych.
Prowadzący, w oparciu o swoje spostrzeżenia w pracy z młodzieżą,
udzielili cennych wskazówek, jak chronić się
przed substancjami
psychoaktywnymi i skutkami ich zażywania.
Metody aktywizujące takie jak: burza mózgów, drama, dialogowanie,
elementy zabawy wpłynęły na aktywny udział młodzieży w programie i dały
możliwość wysnuwania samodzielnych wniosków.

Barbara Nowak
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KLUB ODKRYWCÓW – MALTA
Dnia 13 marca br. Panie Barbara Nowak i Monika Przyłębska
opowiedziały o pobycie na Malcie. Uczniowie obejrzeli zdjęcia i filmy
z rejsu łodziami po Zatoce Dwejra. Mogli zobaczyć piaszczystą plażę
Golden Bay, zachód słońca nad plażą Gnejna oraz podziwiać egzotyczną
plażę San Peter z drabinkami spuszczonymi ze skał do morza. Największą
atrakcją była przejażdżka statkiem na wyspę Comino, gdzie można pływać
w lazurowej wodzie Blue Lagoon.
Nauczycielki opowiedziały o Popeye Village, miejscu, gdzie kręcono
odcinki filmu o marynarzu Popeye’u. W wiosce bohatera znajdują się:
poczta, dom Popeya, sklep z warzywami, karczma, gabinet dentystyczny,
sklep z tytoniem i fajkami dla marynarzy.
Malta to bardzo atrakcyjne miejsce do zwiedzania i wypoczynku.
Na wyspie nasze podróżniczki mogły skosztować ryb, kalmarów, ośmiornic
i krewetek w wiosce rybackiej Marsaxlokk.
Pod koniec spotkania uczniowie obejrzeli filmy z
pokazów
fajerwerków oraz mogli skosztować maltańskich słodyczy przyniesione
przez Panią Przyłębską.

Barbara Nowak
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„Kształcąca się kadra podstawą sukcesu
edukacyjnego i zawodowego uczniów”
Projekt „Kształcąca się kadra podstawą sukcesu edukacyjnego
i zawodowego uczniów” trwał 20 miesięcy (wrzesień 2017–kwiecień 2019)
i został zrealizowany w ramach programu POWER „Ponadnarodowa
Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej”.
Jednym z pierwszych elementów projektu był wyjazd na
dwutygodniowe kursy językowe
sześciu nauczycieli Technikum
Ekonomicznego: nauczycielek języka angielskiego, języka polskiego,
nauczyciela wychowania fizycznego, przedmiotów ekonomicznych,
psychologa szkolnego i nauczycielki WDŻ oraz dyrektorki szkoły. Zajęcia
odbywały się w trzech krajach: Wielkiej Brytanii, Irlandii i na Malcie.
Szkolenia umożliwiły nauczycielom podniesienie umiejętności językowych
w ramach doskonalenia języka angielskiego, poznanie nowych
alternatywnych metod nauczania, a także wymianę doświadczeń. Nauczyciele
podzielili się wrażeniami ze swoich wyjazdów w formie opracowanych
prezentacji multimedialnych i filmów, zdjęć, artykułów oraz wystaw. Byli
przykładem tego, że wiedzę i umiejętności można zdobywać w każdym wieku
i na różne sposoby.
Dzięki projektowi powstał klub „Obieżyświat”, w ramach którego
odbywały się regularne spotkania uczniów z nauczycielami uczestniczącymi
w wyjazdach oraz zaproszonymi gośćmi. Podróżnicy dzielili się swoimi
przeżyciami i opowieściami z dalekich i egzotycznych krajów, odpowiadali
na pytania oraz zachęcali do poznawania nowych kultur i poszerzania
horyzontów.
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W trakcie realizacji projektu uczniowie razem z nauczycielami mieli
okazję uczestniczyć w wielu interesujących wydarzeniach, warsztatach,
spotkaniach, wyjściach i projekcjach. I tak wspólnie obchodziliśmy
Europejski Dzień Języków oraz Dzień Europy. Zorganizowaliśmy spotkania
z wolontariuszami z zagranicy w ramach Międzynarodowego Dnia
Wolontariatu. Święta Bożego Narodzenia były okazją do Europejskich
Spotkań Wigilijnych, na które zaprosiliśmy studentów i wolontariuszy EVS
z całego świata. Był to niezwykły czas wspólnego kolędowania zarówno
w języku polskim, jak i angielskim oraz wielu innych. Mogliśmy przybliżyć
gościom świąteczne tradycje naszego kraju, ale także mieliśmy
niepowtarzalną okazję poznać zwyczaje i tradycje związane ze świętami
Bożego Narodzenia w krajach, z których pochodzą nasi goście.
Uczestniczyliśmy w warsztatach o tematyce antydyskryminacyjnej,
takich jak: cykl warsztatów pt. „Każdy inny –
wszyscy równi” prowadzonych przez pracowników
EkoCentrum Wrocław – edukatorów, absolwentów
Szkoły Trenerów Umiejętności Interpersonalnych,
czy warsztaty pt. „Różnorodność vs. Ksenofobia,
podczas których pochodzący z Martyniki Lude
Reno, założyciel Fundacji PO-NAD-TO, na
przykładzie swojego życia dementował stereotypy,
z
którymi
sam
musiał
się
zmierzyć. Charyzmatyczny i energiczny edukator
szybko nawiązał dobry kontakt z uczniami, którzy
mogli przekonać się, że pomimo różnych wyznań,
koloru skóry, pochodzenia wszyscy mamy ze sobą
wiele wspólnego.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji
obchodziliśmy Szkolny Tydzień Różnorodności,
w ramach którego zorganizowaliśmy wystawę pt.
„Wielokulturowi wrocławianie”. Wystawa została
udostępniona przez Wrocławskie Centrum Rozwoju
Społecznego,
a jej celem było przybliżenie
sylwetek zarówno cudzoziemców mieszkających
we Wrocławiu, jak i osób reprezentujących inną
kulturę, osób dwukulturowych urodzonych
we Wrocławiu.
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Doskonaliliśmy się także w zakresie znajomości i umiejętności
wykorzystania w praktyce szkolnej technologii informatycznej uczestnicząc
m.in. w warsztatach pt. „Poznaj narzędzia informatyczne eTwinning”,
„Aktywna tablica”, „Ozoboty i Scottie GO!” Nasz projekt obejmował również
udział w Międzynarodowym
Dniu Bezpiecznego Internetu. Z tej
okazji przystąpiliśmy do ogólnopolskiego konkursu na najciekawszą
inicjatywę dla lokalnych organizatorów, pt. „Bezpieczny Internet – tworzymy
kulturę szacunku w sieci”. Zgłoszonych zostało 3654 inicjatyw z całej Polski.
Po przeanalizowaniu nadesłanych relacji zostaliśmy uznani za zwycięzcę
i otrzymaliśmy główną nagrodę (nowoczesną tablicę interaktywną).
W ramach projektu zorganizowaliśmy wycieczkę do Kościoła Pokoju
w Świdnicy, podczas której obejrzeliśmy wystawę pt. „Znani protestanci
w kulturze, sztuce, historii Dolnego Śląska i Polski.

Praca nad projektami stanowiła niewątpliwie ogromne wyzwanie,
zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów, ale jesteśmy przekonani, że było
warto. Udział w programie wzbogacił warsztat metod uczenia się i nauczania
języków obcych nie tylko na lekcjach języka angielskiego czy niemieckiego.
Nauczycielka języka polskiego, uczestniczka projektu, przeprowadziła lekcję
otwartą „Makbet po angielsku” z udziałem uczniów, a nauczyciel WF-u na
stałe włączył elementy języka angielskiego na swoich zajęciach.

Koordynatorka projektu: Barbara Daniłowicz
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Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Od wiosny 2018 do końca roku 2018
w naszych szkołach miały także miejsce różne
projekty związane z realizacją zaleceń
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
z którego nasze trzy szkoły – PolskoNiemiecka Szkoła Podstawowa, Technikum
ekonomiczne o Liceum Ogólnokształcące –
otrzymały dotację na zakup książek
do biblioteki.
Dzięki projektom Ludzi dzieli się na
dobrych i złych. O Irenie Sendlerowej oraz Czy
możemy istnieć mimo różnorodności? m.in.
byliśmy w Dzielnicy Wzajemnego Szacunku
we Wrocławiu.
Przygotowane także zostały liczne
projekty z okazji 100. rocznicy odzyskania
niepodległości – Kobiety w Legionach,
Najlepszy poeta wśród dentystów i malarz
wśród generałów i wiele innych.
Uczniowie
uczestniczyli
także
w warsztatach „Przeciwko mowie nienawiści
i nietolerancji”. Dowiedzieli się, co mówi na
ten temat polskie prawo, a także co każdy z nas
może zrobić, jeśli zaobserwuje agresywne
zachowania w Internecie, w szkole albo na
ulicy. Po warsztatach uczniowie zostali
zaproszeni do „Żywej Biblioteki” (Human
Library Wrocław), która wyjątkowo gościła w
naszym Centrum. Młodzież miała okazję
porozmawiać z „Żywymi Książkami”,
przedstawicielami różnych grup społecznych
reprezentującymi rozmaite światopoglądy,
style życia, zainteresowania, doświadczenia
życiowe. „Żywa Biblioteka” odbyła się w ramach projektu „Liderzy Dialogu
Międzykulturowego” wspieranego przez Gminę Wrocław.
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Koordynatorka projektów Joanna Brzastowska

SPOTKANIE Z MISTRZAMI ŚWIATA

Dnia 12 kwietnia br. uczniowie klas Liceum Ogólnokształcącego,
Technikum Ekonomicznego i Branżowej Szkoły I stopnia Fundacji ECDiE
spotkali się ze sportowcami na sali gimnastycznej.
Pan Waldemar Rożek przybliżył sylwetki sportowe Lucyny Kordobys
i Ryszarda Tomaszewskiego. Znanym sportowcom towarzyszyli uczniowie
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naszej szkoły – Wiktor Kędzia i Jakub Mirosław – uczniowie Technikum
Ekonomicznego.
Lucyna Kornobys w związku ze schorzeniami kolan od 15 roku życia
jest osobą niepełnosprawną. Została zawodniczką Startu Wrocław, zajęła się
uprawianiem siatkówki na siedząco, a także pchnięcia kulą, rzutu oszczepem
i rzutu dyskiem. Pierwszy medal mistrzostw świata (srebro w rzucie
oszczepem w kategorii F33–34/52–53) zdobyła w 2011, w 2015 zajęła drugie
miejsce w rzucie oszczepem (F34) i trzecie w pchnięciu kulą (F34). W obu
konkurencjach wywalczyła kilka medali mistrzostw Europy, w tym w 2016
złoty medal w pchnięciu kulą (F34). W tej konkurencji na Letnich Igrzyskach
Paraolimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 zajęła drugie miejsce. Kolejne
medale wywalczyła podczas mistrzostw Europy w Berlinie w 2018. Zajęła
tam w rzucie oszczepem trzecie miejsce z wynikiem 16,22 m. Zwyciężyła
ponadto w swojej kategorii w pchnięciu kulą. W obu konkurencjach pobiła
rekord świata dla kategorii F33.
Ryszard Tomaszewski po odbyciu służby wojskowej podjął pracę we
Wrocławiu w firmie Geoprojekt w charakterze mechanika geologa.
10 sierpnia 1971r. podczas wierceń geologicznych element konstrukcji wieży
wiertniczej spadł na jego plecy, uszkadzając kręgosłup.
We wrześniu 1977 r. został członkiem Klubu Zrzeszenia Sportowego
Spółdzielczości Pracy START we Wrocławiu, gdzie rozpoczął profesjonalny
trening pod kierunkiem trenera Jerzego Mysłakowskiego. Pierwszy raz na
pomoście ciężarowców wystąpił w zawodach o puchar wyzwolenia Elbląga 6
lutego 1978 r. – odniósł zwycięstwo i ustanowił rekord Polski z wynikiem 200
kg. ustanowione Rekordy Paraolimpijskie, Świata i Europy w podnoszeniu
ciężarów:
 1995 Francja – Strasburg, kategoria wagowa do 82,5kg, rekord Świata
– 210kg
 1996 USA – Atlanta,
kategoria
wagowa
do
90kg,rekord
Paraolimpijski – 222,5kg, rekord Świata – 222,5kg i rekord Europy –
222,5kg
 1999r Węgry – Budapeszt, kategoria wagowa do 100kg, rekord Świata
– 233kg, rekord Europy – 233kg
Wiktor Kędzia jest rekordzistą Europy juniorów w podnoszeniu
ciężarów, ma na koncie tytuły mistrza Polski w tej dyscyplinie oraz w rzucie
dyskiem i pchnięciu kulą oraz tytuł wicemistrza kraju w rzucie oszczepem.
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Jakub Mirosław w 2018 roku uczestniczył w Grand Prix w Berlinie,
gdzie zajął trzecie miejsce w pchnięciu kulą. Następnie wziął udział
w sierpniowych zawodach CP ISRA Word Games w Sant Cugat, w których
zdobył drugie miejsce w pchnięciu kulą. 16 sierpnia 2018 r. na Mistrzostwach
Europy w Berlinie Jakub Mirosław zakończył finałowy konkurs pchnięcia
kulą (F37) na szóstej pozycji, z najlepszą próbą na odległość 11,01m.

WYCIECZKA DO ŚWIDNICY
Wycieczka odbyła się 24.04.2019. Rano wyruszyliśmy do Świdnicy,
a dokładnie do Kościoła Pokoju, w którym już na dziedzińcu czekało na nas
wiele atrakcji. Tuż po przyjeździe
zostaliśmy rozdzieleni na dwie grupy.
Jedna z nich udała się do kościoła, aby
podziwiać piękne wnętrze oraz, aby
zmierzyć się z testem na temat historii tego
miejsca. Zaskoczyło nas wszystkich
pytanie „Ile drzwi znajduje się w kościele?”
Okazało się, że aż dwadzieścia siedem.
Długo zastawialiśmy się, po co ich tak dużo,
wreszcie doszliśmy do wniosku, że musi ich
być tyle, aby 7000 osób mogło w miarę
szybko dostać się do środka.
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Druga grupa w tym czasie poznawała tajniki wyrobu pierników według
najstarszego z przepisów na Dolnym Śląsku. Do wyrobu używaliśmy również
form z drewna o różnych wzorach. Zajęcia były bardzo ciekawe, a ręce aż się
paliły do pracy.

Dorota Brożek

ŻYWY OBRAZ
PODPISANIE KONSTYTUCJI 3 MAJA
Narodowe Święto Podpisania Konstytucji 3 Maja uczniowie
i nauczyciele Szkół Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im.
ks. Marcina Lutra uczcili spektaklem teatralnym w oparciu o obraz Jana
Matejki
„Podpisanie
Konstytucji
3
Maja”.
Uczniowie z Polsko-Niemieckiej Szkoły Podstawowej, Gimnazjum
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Integracyjnego, Branżowej
Szkoły I stopnia oraz
Technikum
Ekonomicznego wcielili
się
w
postacie
najważniejszych
osób
z obrazu naszego malarza
historycznego, a także
nastolatków
rozmawiających o nich
i o okolicznościach podpisania konstytucji. Obsada była prawdziwie
międzynarodowa, ponieważ swoimi siłami aktorów wsparł nasz wolontariusz
z Niemiec oraz jeden z uczniów, który również stamtąd przyjechał.
W tzw. żywym obrazie znaleźli się: Jan Dekert, Król Stanisław August
Poniatowski, Pani Grabowska, Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki, Adam
Kazimierz Czartoryski, Stanisław Małachowski, Kazimierz Nestor Sapieha,
Ignacy Wyssogota Zakrzewski, Aleksander Linowski, Michał Zabiełło, Jan
Suchorzewski i jego
syn oraz Franciszek
Ksawery Branicki.
Uczniowie przebrani
w stroje nawiązujące
do tych z epoki,
odtworzyli
układ
postaci
z obrazu,
a komentatorzy
informowali widzów,
kim one są i krótko
przedstawiali
ich
zasługi
lub
stosunek
do
projektu
reform.
Przedstawieniu
towarzyszył
szkolny
chór
z
towarzyszeniem
R. Dembińskiego, który grał na fortepianie. Mazurek 3 maja rozpoczynał
i kończył przedstawienie, poprzedzone krótkim rysem historycznym,
przedstawione przez jednego z uczniów klasy 3 Gimnazjum Integracyjnego.
Spektakl został przygotowany przez Grażynę Chudzicką (strona
merytoryczna i scenariusz), Joannę Brzastowską (kostiumy, scenariusz
i reżyseria) i Radosława Dembińskiego (oprawa muzyczna). Dokumentację
fotograficzną przygotował Waldemar Rożek, rzutnik obsługiwał gościnnie
Zbigniew Brzastowski.
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AKCJA ŻONKIL

19 kwietnia przypada 76. rocznica wybuchu powstania w Getcie
Warszawskim. To największy zbrojny zryw Żydów podczas II wojny
światowej, a zarazem pierwsze
powstanie miejskie w okupowanej
Europie. Co roku tego dnia Muzeum
POLIN organizuje akcję “Żonkile”.
Ostatni przywódca Żydowskiej
Organizacji Bojowej Marek Edelman,
który przeżył likwidację getta, przez
lata pielęgnował pamięć o
wydarzeniach z 1943 roku.
Do końca życia w rocznicę powstania
przychodził pod pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym
towarzyszom. Z każdym rokiem wraz z nim przychodziło coraz więcej ludzi
z żółtymi kwiatami. W ten sposób żółty żonkil stał się symbolem zbiorowej
pamięci.
Akcji od początku jej istnienia towarzyszy hasło “Łączy nas pamięć”,
które podkreśla siłę wspólnoty,
znaczenie solidarności, potrzebę
dialogu ponad podziałami.
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Dnia 3 kwietnia br. uczniowie klas pierwszych Liceum
Ogólnokształcącego, Technikum Ekonomicznego i Branżowej Szkoły I
stopnia wzięli udział w pogadance o zdrowym odżywianiu. Studentki
Pielęgniarstwa przygotowały ciekawą prezentację multimedialną,
wykorzystującą piramidę żywieniową jako sposób obrazowania.
Jakie są zasady zdrowego odżywiania według nowoczesnej dietetyki?
Zasady zdrowego odżywiania:
1. Odżywiaj się regularnie.
2. Wybieraj produkty jak najmniej
przetworzone.
3. Bazuj na warzywach.
4. Jedz owoce w maksymalnie
dwóch porcjach dziennie.
5. Ogranicz spożycie węglowodanów, zwiększ spożycie tłuszczu.
6. Wybieraj dobre węglowodany.
7. Nie bój się tłuszczu nasyconego i cholesterolu.
8. Wyrzuć cukier z diety.
9. Nie pij słodkich napojów
i ogranicz soki.
10. Wybieraj dobry nabiał.
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WIERSZYKI O MATURZYSTACH
I … NIE TYLKO
Adam
Archeologia go kręci, lecz historia bardziej nęci.
Uczeń pilny i wzorowy, taki winien być wojskowy.

Rafał
Jedzie Rafał na wózeczku, a chyba już po dzwoneczku.
Życie płynie mu wolniutko. „Zapomniałem” – mówi
krótko.

Darek
Telefon i słuchawki, to jego ulubione zabawki.
Trudno mu się skoncentrować
i z gadżetów zrezygnować.
Dr Alchemius Marchewką zwany
w szkole jest wszystkim bardzo dobrze znany.
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Filip
Jak w cieście jeden rodzynek,
tak on wśród czterech dziewczynek.
Chłopak czasem zakręcony,
w Weronikę zapatrzony.

Marta
Zawsze skromna, cichuteńka
nasza Marta słodziuteńka.
Siedzi w ławce, pilnie słucha,
Wiedza wpada jej do ucha.

Klaudia
Gdy się Klaudia w głos zaśmieje,
Wszyscy patrzą, co się dzieje.
Klaudii śmiech jest zaraźliwy,
każdy cieszy się, kto żywy.

Wiktoria
Cicha woda brzegi rwie,
kto zna Viki, o tym wie.
Nikt jej w klasie nie podskoczy,
chociaż ma niewinne oczy.
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Natalia
Natalia to dziewczyna szalona.
Wszędzie jej pełno, bo to w końcu ona
pomaga wszystkim z Cekironu,
nie da krzywdy zrobić nikomu.

Pani Magda Kochel
Chyba wszyscy o tym wiecie,
że niewielu jest na świecie
wychowawców z powołaniem,
wielką pasję i oddaniem.
Świątek, piątek, w dzień czy w nocy,
zawsze chętna do pomocy.
Chociaż czasem było trudno,
nikt nie powie, że z Nią nudno.

Pani Grażyna Kulczewska
Nasza „Kulka”, proszę Pana,
jest przez wszystkich szanowana.
Mówi dużo, z wielką chętką,
a do tego kręci piętką.
Tu pocieszy, tu ochrzani,
świetna jest ta nasza Pani.
Zawsze kiedy chcesz, posłucha
i problemów nie rozdmucha,
Lecz skutecznie ci pomoże, rano, wieczór,
w każdej porze.
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