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Drogie Urszulanki! 

Pierwszy semestr już za nami, teraz czekamy na upragnione ferie. 

Redaktorki KEFIRu postanowiły pomóc Wam w zaplanowaniu sobie czasu 

wolnego, którego w najbliższym czasie będziecie miały dosyć sporo .                     

W tym numerze prezentujemy miejsca, które warto odwiedzić, książki, 

które warto przeczytać i filmy, które warto obejrzeć. Ponadto znajdziecie 

w nim też ciekawe wywiady i krótkie podsumowanie tego, co działo się          

w pierwszym semestrze. 

Życzę miłej lektury 

Sonia Jakubiak 

 

Zespół Szkół 
Urszulańskich 

we Wrocławiu 

Cena: 1,00zł 



Dzień Wspólnoty 

27 września 2012 

Tak było… 

 

 

 
 

Dzień Edukacji Narodowej 

12 października 2012 

Uroczystość Św. Urszuli 

22 października 2012 

Czuwanie Życie – Śmierć – Życie 

26 listopada 2012 

Mikołajki 

6 grudnia 2012 

Wigilia w szkole 

21 grudnia 2012 

 
Inauguracja roku szkolnego  

3 września 2012 



Zimowy rozkład jazdy 

Ferie za pasem. Warto spędzić je aktywnie. Oto kilka naszych 

propozycji: 

 Lodowisko przy Stadionie Wrocław 
Ślizgawka o wymiarach 40/25 metrów już czeka na łyżwiarzy na parkingu 
Stadionu.  
Z lodowiska można korzystać od poniedziałku do piątku od godz. 15:30 do 
23:30, wcześniej ślizgawka będzie czynna tylko dla dzieci z wrocławskich szkół. 

 Zima na sportowo  
Wrocławskie Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji organizuje w ferie "Zimę na 
sportowo".  
W wybranych miejscach na terenie Wrocławia będzie można aktywnie                           
i ciekawie spędzić czas, zdobywając nowe umiejętności. W programie: 
warsztaty z samoobrony, jazdy na rolkach, BMXach, hulajnogach, hokeja na 
trawie, piłki nożnej, a także zajęcia "Przyjazne relacje człowiek–zwierzę". 

 Taneczne ferie w Domu Tańca Pałacyk  
Zajęcia nastawione są głównie na dobrą zabawę i miłe spędzenie czasu. Osoby 
początkujące poznają podstawowe elementy stylów, a lekko zaawansowanym 
przyniosą wiele nowych pomysłów i inspiracji do własnego tańca na 
dyskotekach oraz wiele przyjemności.  

 Humanitarium 
Ogrody Doświadczeń, ul. Stabłowicka 147a. Wystawa dotyczy ludzkiego życia: 
anatomia człowieka, fizyka na wesoło, ekologia i energia, świat zmysłów, 
medycyna i genetyka. Każda sekcja przedstawia po kilka eksponatów, dzięki 
którym możemy prowadzić samodzielne obserwacje oraz uzupełnić własne 
doświadczenie o treść opisu przy eksponacie. 

 Fotoferie  
Wrocławska Szkoła Fotografii AFA zaprasza młodzież gimnazjalną na 
FOTOwarsztaty zimowe w czasie trwania ferii zimowych 2013r.  

 Znalazłyśmy również parę filmów, które warto zobaczyć: 
o „Hobbit” 
o „Nędznicy” 
o „Ralph Demolka” 
o Prawie jak gladiator” 
o „Życie PI” 
o „Niemożliwe” 
o „Lincoln” 



Z życia gwiazd… 

W tym numerze prezentujemy wywiad siostrą Agnieszką 

Młynarczykowską, która pełni funkcję wicedyrektora oraz uczy 

religii. 

 

Najbardziej boję się… 

złych ludzi.  

Najbardziej lubię… 
tańczyć. 

Moim ulubionym przedmiotem był… 
francuski. 

Najbardziej chciałabym odwiedzić… 
Ziemię Świętą. 

Gdybym mogła zostać zwierzęciem… 
Wybrałabym misia (śmiech). 

Moją ulubioną książką z dzieciństwa była… 
 „Zapałka na zakręcie”. 

Na bezludną wyspę zabrałabym… 
Biblię. 

Gdybym miała milion złotych… 
Zbudowałabym dom dla dziewcząt, które podjęły złe decyzje 
w swoim życiu. 

Gdybym mogła spotkać jedną ciekawą osobę, byłby to… 
Ojciec Pio, bo umiał ludziom pomóc na drodze do Pana Boga. 
Chciałabym się u niego wyspowiadać. 



DZIEWCZYNKA TAŃCZĄCA Z WIATREM 

OSKAR I PANI RÓŻA 

W listopadzie obchodziliśmy Dzień Wszystkich 
Świętych, więc poczułam się zobowiązana, aby                          
i książkowo wejść w tę atmosferę (mimo że minęło już 
kilka miesięcy…). Pierwszą książkę, jaką wam 
zaproponuję, pewnie wszyscy znacie, bo kto nie czytał 
o chorym chłopcu – Oskarze i jego opiekunce – pani 
Róży? Myślę jednak, że do tej lektury warto powrócić. 
Opowieść niewiele ma wspólnego  
z gloryfikacją czy użalaniem się nad chorymi dziećmi, 
ale stawia pytania czasem bardzo trudne, te z kategorii 

„bez odpowiedzi”. W ustach młodego człowieka nabierają one 
nowego znaczenia i ponaglają nas do znalezienia sensu życia. Na 
dodatek jest to też pewnego rodzaju dokumentacja poszukiwania 
Boga, próba odnalezienia celu cierpienia i wreszcie opis niesamowitej 
drogi ku dojrzałości. Zachęcam do ponownego zapoznania się                         
z dziełem Erica-Emanuela Schmitta „Oskar i Pani Róża”. 

Druga pozycja książkowa jest, jak przypuszczam, zdecydowanie mniej 
znana, choć o podobnej tematyce. Główna bohaterka ma wypadek, 
traci władzę w nogach i musi się jakoś pozbierać. Naprawdę piękna 
opowieść Katarzyny Zychyli o potrzebie przyjaźni  
i zrozumienia oraz o próbie budowania życia od nowa. 
Jeśli znudziło wam się ciągłe słuchanie                               
o okropnościach świata, to sięgnijcie koniecznie po tę 
opowieść, a będziecie zaskoczone, ile nadziei czeka, by 
się jej chwycić. A może też jak tytułowa bohaterka 
znajdziecie kogoś, kto okaże się Waszym 
najwierniejszym i najmądrzejszym przyjacielem. 
Resztę doczytajcie same! Gwarantuję, że nie będziecie 
zawiedzione. 
 

      Marta Raer



Epicka klapa? 

Życie Pi otrzymało 11 nominacji do Oscara. Dlatego poszłam 

na ten film z przekonaniem, że będę miała do czynienia                  

z wielkim dziełem sztuki filmowej. Może i miałam, ale muszę 

przyznać, iż poza pięknymi zdjęciami i efektami specjalnymi 

nic w tym filmie nie spełniło moich oczekiwań (zresztą i tak 

niewielkich).  

Od razu widać, że Życie Pi zostało wyprodukowane jedynie do 

emisji w 3D. Liczne sceny z przedmiotami latającymi                           

w powietrzu, animacje i piękne, 

lecz długie ujęcia głębin. Jednym 

zdaniem – przerost formy nad 

treścią.  

Co do tej ostatniej, to również 

mnie nie przekonała. Pierwsza 

część filmu, o poszukiwaniu Boga 

przez głównego bohatera, nie ma 

nic wspólnego z resztą historii. Nie 

odnalazłam w Życiu Pi głębokiej 

filozoficznej przypowieści, jaką obiecywali autorzy. 

Wydaje się, że moją opinię podziela spora część widzów.               

Z wielu nominacji do Złotych Globów, Życie Pi otrzymało tylko 

jeden – za muzykę. Ten film można polecić wyłącznie 

amatorkom kina 3D, bo reszta kinomaniaczek po prostu się 

wynudzi.            Sonia Jakubiak 



Sempala Richard – założyciel organizacji pro 

life – Africa Life Youth Fundation. Urodzony 

i początkowo żyjący na ulicach Ruandy, 

obecnie starający się zmienić te same 

miejsca, z których udało mu się wyrwać. Nie 

wie nawet ile dokładnie ma lat, ani kim są 

jego rodzice. W swojej organizacji zajmuje 

się głównie adopcją na odległość, edukacją, 

młodzieżą i walką przeciwko aborcji. Więcej 

informacji na stronie: 

http://africalyf.com/index.html 

PRO - LIFE 
Dlaczego założyłeś African Life Youth 

Foundation? 

 Kiedyś uczęszczałem do centrum 

młodzieżowego oraz spotykałam sporo 

młodych ludzi, a wielu z nich przychodziło 

do mnie z pytaniami dotyczącymi życia                     

i ciąży. Pewnego dnia przyszła dziewczynka, 

która była w ciąży i musiałem znaleźć słowa 

zachęty w moim sercu, aby podzielić się 

nimi z nią. Nie wiedziałam zbyt wiele                     

o sprawach pro-life, ale próbowałam                     

w możliwie najlepszy sposób ocalić ją                     

i dziecko w jej łonie. Gdy się urodziło, 

zrozumiałem, że tysiące młodych ludzi 

stawia czoło podobnym wyzwaniom i nikt 

nie stara się ich wesprzeć. Takie 

wydarzenia każą mi stawać w obronie 

młodego pokolenia. 

 

Jakie problemy spotykasz w swojej pracy? 

Stoimy w obliczu wyzwania, jakim jest transport, staramy się sięgać do takich miejsc 

jak szkoły i uczelnie, odbieramy telefony od młodych dziewcząt będących w ciąży                   

i próbujących ją przerwać, pojawiają się komplikacje, kiedy potrzebują naszej 

pomocy, a my nie mamy możliwości do nich dotrzeć. Chciałbym, aby Bóg dał nam 

ciężarówkę pro-life. Stoimy w obliczu wyzwań związanych z ośrodkami ciąży, 

ponieważ chcemy, aby młode dziewczyny miały dostęp do profesjonalnych 

pielęgniarek i materiałów potrzebnych w czasie ciąży. W następnym, 2013 roku 

planujemy utworzenie 2 centrów ciążowych i ufam Bogu, że zdobędziemy na ten cel 

potrzebne dwadzieścia pięć tysięcy dolarów.  

 

Czy pojawiły się małe cuda, znaki łaski Bożej? 

 W tym 2012 roku Bóg pozwolił nam uratować 78 dzieci, które ich matki planowały 

zabić, ale po tym jak ich znajomi skontaktowali się z nami dotarliśmy do nich, 

pomagając pod względem materialnym, szukaliśmy dla nich domów, gdy rodzice je          

odrzucili w związku z ciążą w wieku szkolnym, Łączymy młodych  z powrotem                          

z swoimi rodzinami, aby ich pokochały wraz z ich dziećmi. Byliśmy świadkami wielu 



wielkich cudów. 

  

Twoje życie było bardzo trudne? Jak radzisz sobie z przeszłością? 

 Nie było łatwo, ale zaufanie Bogu we wszystkim pozwoliło mi uporać się z tym, 

położyć przeszłość za sobą i iść naprzód. Zdecydowałem się pozostawić wszystko                     

w moim życiu Bogu, ponieważ życie z rodzicami i krewnymi w Afryce jest bardzo 

trudne. 

  

Jeśli mogę zapytać, to czy wybaczyłeś ludziom, którzy Cię zranili? 

 Tak przebaczyłem im. Bóg zawsze przebacza nam nasze grzechy, a my musimy 

przebaczyć tym, którzy przeciw nam grzeszą. 

  

Co chciałbyś powiedzieć ludziom, którzy uważają, że aborcja może być dobrym 

rozwiązaniem, jeśli matka jest biedna i nie ma możliwości zaoferowania swojemu 

dziecku wygodnego życia? 

 Aborcja nigdy nie będzie dobrym rozwiązaniem, na tej ziemi nikt nie wie, co będzie 

jutro i zawsze wchodzimy w nowy dzień z wiarą w Boga, który ma moc umożliwić nam 

radość z kolejnego dnia. Aborcja jest morderstwem. Wiele pro-aborcyjnych 

organizacji promuje ten proceder w krajach afrykańskich twierdząc, że aborcja 

zmniejszy ubóstwo w Afryce, ale to nieprawda, ponieważ zawsze tracimy młode 

dziewczyny i dzieci, które mogłyby być ważnymi osobami chcącymi zmienić kontynent 

afrykański. Gdyby moja mama przerwała ciążę, nie byłbym w stanie uratować 78 

małych dzieci w tym roku. Nasza organizacja pomogła wielu ludziom, a to wszystko 

nie mogłoby się wydarzyć, gdyby ciąża mojej mamy została przerwana. Spójrzmy na 

Maryję - Matkę Jezusa Chrystusa. Nie była bogata i przed ślubem zaszła w ciążę, choć 

było to niepokalane poczęcie. Ona szanowała Jego prawo do życia i nosiła w łonie 

Jezusa jako źródło błogosławieństwa dla świata, a teraz miliardy ludzi na całym 

świecie chwalą Go jako swego Zbawiciela. 

  

Żyjesz w Ugandzie, gdzie codziennie widzisz głód, ogromne ubóstwo? Dlaczego 

wierzysz w Boga pośród tego wszystkiego? 

 Wierzę w Boga, ponieważ On jest moim Stwórcą i Właścicielem wszystkiego w moim 

życiu. Patrząc na to, przez co przeszedłem w przeszłości, nie byłbym żywy, gdyby Bóg 

nie był obecny w moim życiu. Wyobraź sobie spędzenie całego dnia tylko o jednym 

posiłku. Posiłek ten jest dla mnie wielkim cudem, ponieważ miliony ludzi musi spędzić 

2 dni, aby dostać jeden posiłek, a dopiero po kolejnych 2 dniach dostaje następny. 

Mocno wierzę w Boga, bo On stworzył mnie w łonie mej matki na swoje 

podobieństwo. 

Wywiad przeprowadziła: Ewa Rejman 



SPÓŹNIONY PREZENT OD GAZETKOWICZEK 

Od ostatniego wydania gazetki minęło sporo czasu, więc sądzę, że jesteśmy 
Wam winne jakieś wyjaśnienia. Otóż w wyniku nieprzewidzianych 
komplikacji pewnego poniedziałkowego popołudnia stałyśmy się 
tymczasowymi członkiniami koła teatralnego, by wziąć udział                                    
w przedstawieniu pt. "Prezent dla najbliższych". 
 

Na początku ciężko było zorganizować się na próbach. Był problem                           
z opanowaniem tekstu, pytania: czyja kolej? co ja mówię?, ciągłe 
poprawianie wymowy, sposobu gry, próby znalezienia odpowiedniego 
kostiumu, scenografii itd.... No pewnie jesteście sobie w stanie wyobrazić. 
Do tego dochodził problemy z czasem, bo nie każdy mógł w dany dzień być 
na próbie, ale wreszcie, po wielu niepowodzeniach (które oczywiście nas nie 
zrażały), zaczęło powoli z odmętów totalnej rozsypki wyłaniać się nasze 
dzieło. Patrząc na to dzisiaj, muszę przyznać, że nie było to łatwe 
przedsięwzięcie. 
 

Najwięcej zamieszania wywołał układ taneczny na wejście, bo jakoś ciężko 
było nam nad nim zapanować i za każdym razem pojawiała się wątpliwość: 
od której nogi zacząć? Jednak wywołanie największego chaosu przypadło               
w udziale dzieciom. Co prawda ich obecność dodawała uroku spektaklowi, 
ale okropnie rozpraszała aktorki. Nic więc dziwnego, że wystawiając po raz 
pierwszy jasełka, byłyśmy zestresowane i przekonane, że nasz spektakularny 
wyczyn zakończy się równie spektakularną porażką. Całe szczęście, że były                
z nami nasze opiekunki i z niezachwianym uporem i stanowczością gasiły 
naszą panikę.  
 

Kiedy wreszcie zakończył się pierwszy występ, miałyśmy uzasadnioną 
nadzieję, że za drugim razem już takiego bałaganu nie będzie, a tu 
rozczarowanie. Część z nas śpiewa również w chórze, więc zaraz po mszy 
trzeba było biec się przebrać i później już w kostiumie zaśpiewać pierwszą 
pieśń, żeby zaraz po występie w przedstawieniu w ekspresowym tempie                    
z powrotem wskoczyć w mundurek i zdążyć dołączyć do grupy śpiewającej. 
Poza tym, na ostatniej próbie  było bardzo mało osób. Gdzieś zaginęła część 
wstążek i w ogóle to cud, że jakoś udało się to z powrotem poskładać                            
w całość.  
 

Efekt końcowy nie był jednak taki zły – powiedziałabym nawet, że było 
całkiem dobrze. W każdym razie opinie były pozytywne, a nasze opiekunki 
zadowolone. Tylko gazetki jakiś czas nie było, ale myślę, że nam wybaczycie. 
Może odkryłyśmy nowe powołanie... :)           
 MARTA_RAER 



       

Ciąg dalszy „Sagi o Heraldzie” 

 

W pierwszym odcinku sagi dzielny Herald, wódz Wikingów, 
postanowił udać się w podróż. Już na samym jej początku musiał się 
zmagać z burzą i niesprzyjającym wiatrem. Statek wodza utknął na 
mieliźnie, a wtedy on i jego dzielni towarzysze… 

 

Ponieważ siłę wielką w rękach mieli, 

wiosłami się odepchnęli i dalej popłynęli. 

Zdecydowanie i wytrwale  

Wikingów okręt pruł fale. 

Gdy do Anglii dopłynęli, 

na innych Wikingów się natknęli. 

Uzupełnili zapasy jedzenia i wody 

i popłynęli na poszukiwanie następnej przygody, 

na wprost wiatrom, przez wzburzone fale,   

nie bojąc się wcale, 

zręcznie, zwinnie i bez trwogi, 

nie zbaczając ze swej drogi. 

Natknęli się na wioskę we Francji, 

więc łupy zgrabili, wioskę spalili 

i nad jej mieszkańcami zwyciężyli. 

W Hiszpanii sporo wiosek ponapadali, 

łupy na okręt zabrali. 

Pół pokładu nimi zajęli 

i dalej w drogę popłynęli. 

Minęli kilka statków handlowych, 

z którymi dokonali wymian towarowych.  

 c.d.n.  
 

 
 



KALENDARIUM  
  

2 Lutego 
   Dzień Handlowca 
   Dzień Świstaka 
4 Lutego 
   Światowy Dzień Walki z Rakiem 

8 Lutego 
   Dzień Bezpiecznego Internetu 
9 Lutego 
   Międzynarodowy Dzień Pizzy 
10, 11 Lutego 
   Światowy Dzień Chorego 

14 Lutego 
   Dzień Chorego na Padaczkę 

17 Lutego 
   Światowy Dzień Kota 
1 Marca 
   Narodowy Dzień Pamięci 
"Żołnierzy Wyklętych" 
   Międzynarodowy Dzień Walki 
przeciwko Zbrojeniom Atomowym 
3 Marca 
   Międzynarodowy Dzień Pisarzy 

5 Marca 
   Dzień Teściowej 
   Dzień Dentysty 

8 Marca 
   Dzień Kobiet 
   Dzień Praw Kobiet i Pokoju Na 
Świecie (ONZ) 
   Światowy Dzień Nerek 

10 Marca 
   Międzynarodowy Dzień Mężczyzn 
11 Marca 
   Dzień Sołtysa 
   Międzynarodowy Dzień Chorego 

14 Marca 

   Dzień Liczby Pi 
   Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu 
Wobec Tam 

 

15 Marca 
   Międzynarodowy Dzień 
Konsumenta 

17 Marca 
   Międzynarodowy Dzień Inwalidów 
i Ludzi Niepełnosprawnych  
   Światowy Dzień Morza 
18 Marca 
   Międzynarodowy Dzień Słońca 
(NASA) 
20 Marca 
   Międzynarodowy Dzień 
Astrologii    
   Dzień bez Mięsa 

21 Marca 
   Światowy Dzień Poezji (ONZ) 

   Dzień Wierzby 
  22 Marca 
    Dzień Ochrony Bałtyku 
    Międzynarodowy Dzień Wody 
(ONZ) 

23 Marca 
    Światowy Dzień Meteorologii 
(ONZ) 
    Światowy Dzień Lasu 

24 Marca 
   Narodowy Dzień Życia 
   Światowy Dzień Walki z Gruźlicą 

25 Marca 
   Dzień Świętości Życia  

27 Marca 
   Międzynarodowy Dzień Teatru 
(ONZ) 
   Ogólnopolski Dzień Wolnej 
Konkurencji 

29 Marca 
   Dzień Metalowca 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://halloween.friko.net/dzien-pizzy.html
http://halloween.friko.net/dzien-kota.html
http://halloween.friko.net/dzien-tesciowej.html
http://halloween.friko.net/dzien_kobiet.html
http://halloween.friko.net/dzien_kobiet.html
http://halloween.friko.net/dzien_kobiet.html
http://halloween.friko.net/dzien-chlopaka.html
http://halloween.friko.net/dzien-liczby-pi.html
http://halloween.friko.net/dzien-slonca.html
http://halloween.friko.net/dzien-slonca.html
http://halloween.friko.net/dzien-bez-miesa.html
http://halloween.friko.net/dzien-poezji.html
http://halloween.friko.net/dzien-zycia.html
http://halloween.friko.net/dzien-teatru.html
http://halloween.friko.net/dzien-teatru.html
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