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Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
06 września 2019 roku w auli Fundacji ECDiE uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny.
Konferansjerzy powitali w murach naszej szkoły uczniów i rodziców. Prezes Fundacji ks. Robert
Sitarek w ciepłych słowach pożegnał odchodzące z pracy nauczycielki Zespołu Szkół – panią
Barbarę Kulawik i panią Zintę Wilums. Następnie pogratulował pani Magdalenie Czechowicz
otrzymania nagrody Kuratora Oświaty. Pani dyrektor Stefania Goździk wygłosiła powitalne
przemówienie.
Naszą akademię uświetnił swoją grą wyjątkowej klasy instrumentalista i nauczyciel muzyki
pan Radosław Dembiński.
Pan Waldemar Rożek zaprezentował osiągnięcia sportowe
naszych uczniów: wicemistrza świata juniorów i mistrza Europy
w pchnięciu kulą – Jakuba Mirosława oraz wicemistrza świata
w kategorii + 107 kg -Wiktora Kędzi.
Pełni zapału do nauki wkraczamy w nowy rok szkolny.

Uczniowie klasy 3 c BS
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Wycieczka do Trójmiasta
11 września 2019 roku uczniowie klasy 4 TE wraz z wychowawczynią Barbarą Nowak wyruszyli
pociągiem do Gdańska.
W Sopocie spędziliśmy popołudnie. Przemierzając ulicę Bohaterów Monte Casino, wstąpiliśmy do
neogotyckiego kościoła pw. św. Jerzego, w którym mogliśmy podziwiać piękne żyrandole. Po
drodze zajrzeliśmy do Dworku Sierakowskich – najstarszego zabytku w Gdańsku
ze zdobnymi drzwiami dwuskrzydłowymi i stiukową fasadą.

Przy słynnym Krzywym Domku, nawiązującym charakterem do projektów secesyjnych Gaudiego,
zrobiliśmy sobie zdjęcie. Odbyliśmy spacer po słynnym molo w Sopocie. Wieczorem dotarliśmy do
miejsca naszego noclegu – domków znajdujących się w sosnowym lesie, niedaleko plaży.
12 września po smacznym śniadaniu wyruszyliśmy
do
Muzeum II Wojny Światowej. Miejsce to zrobiło na nas
ogromne wrażenie, gdyż mogliśmy obejrzeć różnorodne
ekspozycje przedstawiające plakaty głoszące ideologię
faszystowską i komunistyczną, zaciekawiły nas wystawy
multimedialne oraz filmy dokumentalne wyświetlane
w salach kinowych. Szczególnie zapamiętamy zestawienie
przedwojennej warszawskiej ulicy z tą samą ulicą
zbombardowaną przez Niemców.

Po wyjściu z muzeum skierowaliśmy kroki w stronę rynku.
Podziwialiśmy bazylikę Mariacką, trzecią pod względem
objętości świątynię na świecie zbudowaną z cegły.
W czasie naszej wędrówki nie mogliśmy pominąć Fontanny
Neptuna – boga mórz i oceanów. Wstąpiliśmy do okazałego
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budynku zwanego Dworem Artura. Nazwa dworu została zaczerpnięta ze średniowiecznej legendy
o królu Arturze, symbolu rycerskości i odwagi. W Polsce dwory Artusa zakładane i odwiedzane były
przez przedstawicieli warstwy mieszczańskiej. Następnie zwiedziliśmy dom Uphagena. Wnętrze
mieszczańskiego domu przeniosło nas w XVIII wiek. Salon dekorowały białe boazerie, tkaniny
ścienne, a sufit zdobiła złocona sztukateria. Obejrzeliśmy również dawne sypialnie, pokój muzyczny,
a na parterze kuchnię
i spiżarnię. Wieczór spędziliśmy na plaży, podziwiając zachód słońca.
Ostatniego dnia naszej wycieczki wyruszyliśmy do Gdyni. Dotarliśmy do kei, gdzie cumowały
statki: Dar Pomorza oraz niszczyciel ORP Błyskawica.
Po sześciu godzinach jazdy pociągiem
wróciliśmy pełni niezapomnianych wrażeń do Wrocławia.

„Piłsudski" – film o Naczelniku Państwa.
23 września uczniowie Zespołu Szkół i Placówek Fundacji ECDiE
udali się do kina Helios na film pt. „Piłsudski” w reżyserii Michała
Rosa. Film przedstawiał mniej znane losy jednego z najbardziej
rozpoznawalnych Polaków. Główne role w filmie zagrali: Borys Szyc
(Józef Piłsudski), Magdalena Boczarska (Maria Piłsudska), Maria
Dembska (Aleksandra Szczerbińska), Jan Marczewski (Walery
Sławek).
Reżyser Michał Rosa stworzył opowieść o latach młodości przyszłego
Naczelnika Państwa, która rozpoczyna się w roku 1901. Piłsudski został ukazany jako zwyczajny
człowiek, obdarzony charyzmą i snujący wizję wolnej Polski.
Zdaniem uczniów film „Piłsudski” jest godny uwagi, gdyż pokazano bohatera z innej, nieznanej
strony.
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Koncert fortepianowy
Pierwszy raz w tym roku szkolnym byliśmy na koncercie muzyki poważnej w Klubie Muzyki
i Literatury mieszczącym się przy ul. Tadeusza Kościuszki. Mieliśmy okazję wysłuchać koncertu,
który był wykonywany na fortepianie. Koncert odbył się 18.09.2019r., utwory wykonywał Alexey
Komarow, a wykład, który objaśniał charakter prezentowanej muzyki, prowadził Juliusz
Adamowski.
Czas z muzyką spędzony w pięknej sali był bardzo wyjątkowy. Mieliśmy okazję słuchać muzyki
poważnej i uczyć się o rymie w muzyce, który staraliśmy się wyklaskać. Wszystko byłoby
wspaniałe, gdyby nie remont, który ktoś prowadził piętro wyżej. Czasem trudno było się skupić na
muzyce.
W tej sytuacji można podziwiać pianistę, który jest pochodzenia rosyjskiego. Mimo
trudności
z hałasem grał tak jakby hałas mu nie przeszkadzał.
Na koniec koncertu uczniowie wręczyli muzykom wspaniałe róże, które były podziękowaniem
za czas, który nam poświęcili.
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Nasza pracownia introligatorska
W szkole od lat jest takie wyjątkowe miejsce. To pracownia introligatorska pełna ciekawych
maszyn, narzędzi i materiałów. Uczymy się w niej zawodu introligatora, który ma w klasach
pierwszych nową nazwę – operator procesów introligatorskich. Mamy okazję uczyć się przez trzy
lata zupełnie nowych dla nas umiejętności. Robimy składki, szyjemy, kleimy, tniemy, przyklejamy,
a dzięki temu powstają wykonane przez nas zeszyty, książki, pudełka, teczki
i prace, które są
bardzo wyjątkowe. Uczymy się również jak pracować starannie, czysto i dokładnie. Bardzo ważne
jest przestrzeganie w sali zasad BHP, bo mamy urządzenia i maszyny, które przy ich obsługiwaniu
mogą być niebezpieczne. Na szczęście, z tego, co wiemy, jeszcze nigdy nic strasznego się nie
wydarzyło przez wszystkie lata istnienia pracowni w naszej szkole. Na pewno dzieje się tak, bo
rozpoczynając rok szkolny, mamy szkolenia BHP, w czasie którego nauczyciele przypominają nam
o różnych niebezpieczeństwach, które mogą wystąpić w trakcie pracy.

Zeszyty z naszymi marmurkami

Złociarka przeznaczona do wykonywania napisów
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Maszyna do sklejania luźnych kartek w blok wraz z okładką

Stół do montażu okładek

Pudełko bryłowe.
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Pudełka z marmurkami

Pudełko bryłowe
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Gilotyna do obcinania książek

Nasze płótna do wykonywania opraw
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VIII Kulinarny Rajd Mistrzów w Haston City Hotel

W dniu 25 października br. uczniowie klas pierwszych
Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie pracownik pomocniczy
obsługi

hotelowej

wraz

z

opiekunami,

uczestniczyli

w VIII Wrocławskim Kulinarnym Rajdzie Mistrzów. Impreza
odbyła się we wrocławskim hotelu Haston już po raz ósmy.
Organizatorem

wydarzenia

był

Haston

City

Hotel

przy merytorycznym wsparciu Klubu Szefów Kuchni. Nad
prawidłowym przebiegiem zmagań konkursowych czuwało Jury
w doborowym składzie. Ekspertami oceniającymi efekty pracy
kucharzy byli: Jerzy Pasikowski, Robert Sowa, Marcin Budynek, Giancarlo Russo, Wiesław Bober,
Theofilis Vafidis, Wojciech Harapkiewicz, Michał Chrapowicz oraz Karol Okrasa jako juror
prowadzący.
W konkursie brali udział znani kucharze ze swoimi pomocnikami. Nasza grupa miała okazję
obserwować zmagania kulinarne, ale także możliwość degustacji przygotowanych przez kucharzy
dań. Oprócz konkursu można było zobaczyć ciekawe prezentacje firm związanych z przemysłem
gastronomicznym; delektować się przygotowaną kawą, herbatą oraz gastronomicznymi wyrobami
spożywczymi. Była okazja, żeby zrobić sobie
zdjęcia

ze znanymi mistrzami kuchni.

Młodzież mogła uczestniczyć w prelekcjach
dotyczących technik parzenia i podawania
herbaty oraz

w wykładzie na temat

serwowania wina.
Impreza rozwinęła nasze pasje kulinarne
i dostarczyła wiele niezapomnianych wrażeń.
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Moja historia z komiksem
Kiedy zacząłem czytać „Kaczora Donalda”, zauważyłem estetykę tego komiksu. Wpadłem na
pomysł robienia własnych. Pierwszy komiks to FNAF . Opowiada historię Mike’a, martwiącego się
o ojca, który jest w pracy. Chłopak postanawia się do niego udać.
Pracuję nad Silent City 2 oraz nową częścią The House.
Jakub Szczypkowski kl.1D Branżowa Szkoła I s.
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