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KEFIR 
Wydanie świąteczne 

 Gazetka szkolna Zespołu Szkół Urszulańskich we Wrocławiu  

 

  

Na radosny czas Świąt Bożego Narodzenia  

wszelkich Łask od Jezusa, który przyszedł do człowieka - 

jako człowiek, w poniżeniu i ubóstwie,  

umocnienia we wszelkich podjętych trudach oraz wielu okazji 

do spotkań z bliskimi i rodzinnej atmosfery  

Życzy  

Redakcja gazetki 
 



1 
 

Z życia szkoły 

Kilka pytań do ….  

Wywiad z Panią Moniką Książczak 

Dlaczego fizyka ? 

 Bo jest logiczna, zwięzła, zawiera wiele treści, bo zawsze stawia pytania. 

 

Jak długo uczy Pani w naszej szkole ? 

 W tej szkole uczę 7 lat. 

 

Jaki sport Pani uprawia ? 

 Jeżdżę na rowerze i na nartach. 

 

Czy poparłaby Pani to, aby zamiast książek były tablety ? 

 Nie, ewentualnie jako dodatek 

 

Czy ma Pani ulubioną książkę ? 

 Moją ulubioną książką jest „Lalka” Bolesława Prusa. 

 

A teraz powrót do czasów uczniowskich ... Jakie przedmioty szkolne  lubiła Pani najbardziej ? 

 Matematykę, ale polski też… 

 

Czy były przedmioty, które sprawiały Pani kłopot ? 

 Nie było takich przedmiotów. 

Rozmowę przeprowadziła Katarzyna Korysławska z kl. IBg 
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 Gość specjalny  
 

 Dnia 24 listopada 2016 roku w Zespole Szkół Urszulańskich we Wrocławiu gościła 

Pani Anna Maria Wesołowska. Było to pierwsze spotkanie w ramach cyklu „Iskra w szkole. 

Jednostka w systemie społecznym”, które wspólnie z Wydziałem Prawa Administracji 

i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego organizuje nasza szkoła. Temat grudniowej sesji 

brzmiał: „Jak uniknąć konfliktów z prawem w świetle współczesnych zagrożeń”. Pani sędzia 

Wesołowska była w naszej szkole gościem specjalnym. 

 Spotkanie rozpoczęło się częścią oficjalną, podczas której serdecznie przywitaliśmy 

panią Annę Marię Wesołowską. Następnie dwie panie doktorantki z Wydziału Prawa 

Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, przedstawiły statystyki dotyczące 

używania brzydkich słów i wulgaryzmów przez studentów, jak i gimnazjalistów, w stosunku 

do innych osób.  

Pani  Wesołowska z pasją i zaangażowaniem opowiadała uczniom o swoich 

wrażeniach z sali rozpraw. Emocje były tak duże, że u niektórych wywołały wzruszenie, 

u drugich grozę, a wszystkim dały dużo do myślenia. Wielu z nas zaczęło zastanawiać się nad 

własnym zachowaniem, a także nad słowami, jakich używamy codziennie względem kolegów 

i koleżanek.  

W kolejnej części spotkania Pani Wesołowska przestrzegała przed narkotykami 

i dostępnymi na rynku innymi środkami odurzającymi. Ponadto opowiadała o tzw. drobnych 

przestępstwach, jakie obecnie występują w środowiskach młodzieżowych, przestrzegając 

przed skutkami takich zachowań.  

Była to doskonała lekcja nie tylko wychowawcza, ale lekcja życia i jednocześnie 

okazja do  poznania tak znanej osoby.  

Dziękujemy p. Annie Molasy –Tracz za podjęcie ciekawej 

inicjatywy spotkań ze znanymi osobami w ramach akcji „Iskra 

w szkole”. 

Przygotowały: Rozalia Kazienko i Olga Kotynia, kl.IIIg  
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Próbne egzaminy gimnazjalne 
A teraz coś o próbnych egzaminach gimnazjalnych, które odbyły się na początku 

grudnia.  

Po egzaminie próbnym z matematyki - 6 grudnia - jedna z uczennic napisała poniższy tekst: 

Zemsta Mikołaja 

(z przymrużeniem oka) 

 

W mikołajki, w dzień idealny, 

piszemy egzamin gimnazjalny. 

Proszę więc na prezenty nie czekać i nie marudzić 

sytuacja beznadziejna i atramentem można się ubrudzić. 

Pytania z matmy- to prawdziwa  rzeź -  będą trudne,  

ale my - Urszulanki zdolne, choć nieco marudne, 

gotowe na wszystko, na ściągi i podpowiedzi nie czekamy; 

uczyła nas Pani Witrykus, to pewne, że zdamy! 

 

A za zdany test nagroda będzie wielka: 

uznanie nauczycieli i order z…   

kartofelka… 

Autor: Marta Torzewska kl. IIIg 
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Poznajemy się….. 

Czyli co nieco z życia uczniów 

Wśród nas są uczniowie, którzy do szkoły chodzili wcześniej w innych krajach. Jednym 

z nich jest Tomek Magierowski z klasy IBg. Zapytaliśmy go o podstawowe - jego zdaniem - 

różnice pomiędzy życiem ucznia w Polsce a w USA.  

Redakcja: Jakie są – według Ciebie – najistotniejsze różnice pomiędzy Polską a Stanami? 

Tomek: Wiele różni życie w Polsce od funkcjonowania w Ameryce. Dla mnie podstawową 

różnicę stanowił  klimat. W stanie Virginia, w którym mieszkałem, było bardzo gorąco.  

Redakcja: A szkoła? Co różni  polską szkołę od amerykańskiej? 

Tomek : W Ameryce codzienny pobyt w szkole jest dłuższy (na nasze warunki ok 8 godzin 

lekcyjnych). Jest jedna długa przerwa w trakcie zajęć, ale trzeba dodać, nie mają one 

charakteru naszych lekcji.  Nie trzeba się też  dużo uczyć poza szkołą, jak w Polsce.  

Do szkoły większość uczniów jeździ autobusami szkolnymi a nie publicznym transportem. 

Wszystko wygląda inaczej, np. w Ameryce, jest tak, że poza miastem nie ma od razu wsi, lecz 

wiele kilometrów przedmieścia. Ja mieszkałem na takim przedmieściu i dojeżdżałem do 

szkoły autobusem. 

 
Redakcja: Czy były w Twojej szkole mikołajki?  

Tomek: Niestety nie, takiej tradycji w publicznej szkole amerykańskiej, do której 

uczęszczałem,  nie było, chociaż Święta Bożego Narodzenia obchodziliśmy. Inaczej jednak 

niż w Polsce, na sposób amerykański -  każdy świętował według np. tradycji, którą znał. Do 

szkół publicznych chodzą osoby różnych wyznań i przekonań, więc to, co my nazywamy 

„świętowaniem", wygląda tam całkiem inaczej. Kolędy np. są śpiewane w świątyniach, 

domach, nie w miejscach publicznych jak w Polsce. 

Redakcja: Dziękujemy za rozmowę. 
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Smaczki ze szkolnej kuchni 
Ja raczej nie jestem z tych,  co by mieli czegoś 

nie lubić… 
 

Rozmowa z naszym  SZKOLNYM KUCHARZEM – Panem Pawłem  

 

Redakcja: Moglibyśmy przeprowadzić z Panem wywiad? 

Pan Paweł : Jasne, nie ma sprawy. Trudne pytania? 

R: Nie, wszystko z życia 

wzięte. 

P.P.: No to proszę 

bardzo. 

R: Skąd wzięła się Pana 

pasja do gotowania i od 

kiedy ona trwa? 

P.P: Od dziecka. Pamiętam, że w szkole podstawowej, na technice były takie prace, kiedy  

nas -  chłopaków -  uczono gotować. Właśnie wtedy zaszczepiło się to we mnie i trwa do tej 

pory.  To była klasa szósta, siódma, ósma… Teraz  to  pewnego rodzaju kontynuacja. 

Od szkoły podstawowej cały czas to samo. 

R: Jakie potrawy najbardziej lubi Pan przygotowywać?  

P.P.: Najbardziej? Potrawy mięsne.  

R: Czy są też może takie, które zajmują więcej czasu, są bardziej męczące i 

przez  to niekoniecznie przyjemne w przygotowaniu? 

P.P.: Nie za bardzo lubię przygotowywać dania mączne, bo są to potrawy bardzo 

czasochłonne. Wszystkie dzieci lubią pierogi, więc czasem nie mam wyboru… 

R: Każdy ma jakieś ulubioną potrawę … Jakie jest więc Pana ulubione danie?  

P.P.: Ja bardzo lubię mięsa, bo są  bogate w witaminy,  składniki mineralne, co jest bardzo 

odżywcze.  Lubię też jeść potrawy śląskie: roladki wołowe z kluskami śląskimi, poza tym 

pierogi, kluski, naleśniki. Ja raczej nie jestem z tych,  co by mieli czegoś nie lubić, ale jak już 

- to mogę powiedzieć, że nie lubię flaków. Flaków i salcesonu. 

R: Czyli dania mączne lubi Pan jeść, ale  niekoniecznie przygotowywać. 

 

…w szkole podstawowej, na technice były takie prace, kiedy nas -  

chłopaków -  uczono gotować. Właśnie wtedy zaszczepiło się to we 

mnie …i trwa do tej pory 
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P.P.: Tak, tak, ale to nie znaczy, że czegoś nie zrobię. Jest to po prostu bardziej czasochłonne 

i jakbym miał wybierać, to wolałbym mięso przygotować. 

R: Teraz trochę wyjdziemy poza kuchnię… Ma Pan poza gotowaniem jakieś inne hobby? 

P.P.: Tak. Na przykład maluję, trochę szyję na maszynie, moja mama mnie tego nauczyła. 

Jednak tak najbardziej to lubię rękodzieło, na przykład lepienie. Teraz modne są bombki 

styropianowe, u mnie w domu też się je ozdabia.  

Lubię też pracować w ogrodzie, odpręża mnie to, odstresowuje. Ja o niczym wtedy nie myślę, 

pracuję w tej ziemi i wyciszam się. 

R: Czy zamiłowanie do wykonywania prac manualnych wyniósł Pan ze szkoły? 

P.P.: Tak, właśnie te prace techniczne po prostu zaszczepiły to we mnie. Pani, która nas 

uczyła, pokazała, że 

nie ma sensu czegoś 

kupować, skoro sami 

możemy to zrobić. 

Nie dość, że będzie lepszej jakości, to jeszcze będziemy wiedzieli, co w tym jest. Mam brata 

i siostrę - oni tak samo wszystko potrafią zrobić. 

R: Ostatnie pytanie jest a’propos pewnej tajemnicy… Zdradziłby nam Pan może jakiś 

sekretny przepis na pyszny, (nie tylko) świąteczny piernik? 

P.P.: Mam taki sprawdzony przepis na piernik. Jest  taki wykwintny, ale ciasto rozrabia się 

dużo wcześniej (nawet do czterdziestu dni!). To jest piernik dojrzewający, jak się to robi 

w Toruniu. 

R: Dziękujemy bardzo za przepis, za wywiad i życzymy powodzenia oraz  kreatywności 

w dalszym poszukiwaniu smaków. 

P.P.: Dziękuję bardzo, do widzenia. 

 

Rozmowę przeprowadziły: Dominika Pilat, Justyna Rogala, kl. IIIg 

  

(…) maluję, trochę szyję na maszynie, moja mama mnie tego nauczyła. 

Jednak tak najbardziej to lubię rękodzieło,  na przykład lepienie. 
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“Wykwintny piernik”- przepis Pana Pawła 

 

 
 
SKŁADNIKI: 

1 kg mąki 

50 dag miodu 

25 dag masła lub smalcu 

3 jaja 

pół szklanki mleka 

3 płaskie łyżeczki sody 

10 dag orzechów włoskich 

5 łyżek smażonej skórki pomarańczowej 

pół łyżeczki soli 

 

PRZYGOTOWANIE: 

Ciasto należy przygotować miesiąc przed pieczeniem, a upiec co najmniej 4 dni przed 

podaniem. Miód,  cukier i tłuszcz powoli doprowadzić do wrzenia. Ostudzić i mieszać 

drewnianą łyżką, dodając kolejno mąkę, jaja, mleko z rozpuszczoną w nim sodą, sól, 

przyprawę do pierników i bakalie (według uznania). Ze starannie wyrobionego ciasta 

uformować kulę, włożyć do kamiennego garnka, przykryć ściereczką i pozostawić na mniej 

więcej cztery tygodnie w chłodnym miejscu, by dojrzało. Przed pieczeniem podzielić na trzy 

części i rozwałkować na wielkość blachy. Upiec w temperaturze 200 C. Ostudzone placki 

przełożyć masą orzechową, marcepanem lub powidłami śliwkowymi, przykryć pergaminem 

i obciążyć deseczką. Następnego dnia można piernik polukrować i ozdobić bakaliami. Zaraz 

po upieczeniu placki są twarde. Kruszeją po 3-4 dniach. 
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Kącik biologiczny 
 

 

PIJANA GWIAZDA 

DŻUNGLI 

 To impreza w samym środku 

dżungli. Srebrnogrzbiety samiec alfa - Akarevuro 

bawi się ze swoim stadem. Od paru godzin goryle 

zjadają pędy bambusa, które – fermentując w ich żołądkach – wytwarzają alkohol. Zwierzęta 

są „wstawione” – podekscytowane, hałaśliwe, niespokojne. Nawet ważący 250 kilogramów 

Akarevuro, próbując iść prosto, lekko się zatacza. Takie zachowanie właściwie nie przystoi 

majestatycznemu przywódcy stada. Na szczęście jednak tutaj, w Parku Narodowym 

Wulkanów w Rwandzie, jest wśród swoich. Nie ma turystów, nie ma ekip filmowych, 

którzy… Ale co to? Czy w krzakach coś się właśnie nie poruszyło? Tak! Intruz, który wszedł 

tu niewiadomym sposobem, nagle stoi przed uczestnikami imprezy i bezlitośnie naciska spust 

migawki. Pstryk, pstryk, pstryk! To Christopher Courteau, jeden z najlepszych na świecie 

przyrodniczych paparazzich. Swoje zdjęcia sprzedał do tej pory do kilkudziesięciu czasopism 

– i wie, że te z „suto zakrapianego” spotkania goryli mogą być wyjątkowe. W tym momencie 

Akarevuro wpada w złość. Upojony alkoholem samiec alfa podbiega do zupełnie 

zaskoczonego fotografa i wymierza mu cios. Faktem jest, że gdyby Akarevuro potraktował 

ten atak poważnie, Courteau dziś już by nie żył. Samiec goryla potrafi bowiem uderzyć z siłą 

sześć razy większą niż zawodowy bokser! Bez problemu mógłby więc zabić człowieka.  

 Ale to nie koniec kontrowersji! Naukowcy nie są zgodni co do biologicznych 

przyczyn zachowania samca. Według antropologa z uniwersytety teksaskiego, w przewodzie 

pokarmowym goryla nie może zachodzić fermentacja alkoholowa. Jego zdaniem Akarevuro 

był pobudzony podwyższonym poziomem energii z bogatych w węglowodany bambusów. 

Czyżby więc cukier był równie niebezpieczny jak alkohol? 

         Rozalia Kazienko kl. IIIg

      Źródło: „Świat Wiedzy” nr 2/2013 
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Wydarzenia kulturalne we Wrocławiu 

 

 Kończy się już rok Europejskiej Stolicy Kultury w naszym 

mieście. Nie oznacza to jednak, że paleta propozycji się 

zmniejsza. Cały miesiąc poświęcono Olimpiadzie Teatralnej, 

otwierając tym samym nowe możliwości dla reżyserów, aktorów i 

widzów. Od 14. października do 13. Listopada Instytut 

im. Jerzego Grotowskiego zapewnił pogłębione badanie parafrazy 

fragmentu poematu J. Grotowskiego "Świat miejscem prawdy". 

Przez ten czas Wrocław obfitował nie tylko w spektakle, ale i 

konferencje, dyskusje, pokazy. Można się było zaangażować do 

współpracy z organizatorami i wypełnić tym samym wezwanie 

Serviam! Sprostali temu nasi uczniowie: Zuzanna Bar, Marta Torzewska, Karolina 

Bronkowska, Dominika Pilat, Katarzyna Rakoczy oraz Rozalia Kazienko (z kl. IIIg), Paulina 

Pilat, Martyna Matys, Teresa Rybska, Wojciech Kuźmiński, Krzysztof Bagiński, Joanna 

Wójcik (z kl. I LO),  

PS Zapewne intensywnie myślicie o zabawie sylwestrowej, a Narodowe Forum Muzyki już 

od dawna ma w zanadrzu niezapomniane atrakcje. Na kilka dni po gorączce pierwszej nocy 

roku - 7 stycznia -  oferuje cudowną galę noworoczną. Muzycy z całej Europy zaprezentują 

najsłynniejsze arie i fragmenty musicali pod batutą Bassema Akiki. Bilety nie mają wysokiej 

ceny, dlatego warto zdecydować się na ich zakup i spędzić pierwszy sobotni wieczór roku 

2017 r. przy dźwiękach wspaniałej  muzyki. 

Hanna Prorok kl. II LO 
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Z literaturą za pan brat … 

W „Młodzieżowej  Pracowni Opowieści”. 

Ostatnio miałam możliwość uczestniczenia w warsztatach kreatywnego pisania. 

Podczas czterech kilkugodzinnych spotkań wraz z siedmioosobową grupą doskonaliliśmy 

warsztat pisarski. W pierwszej części zajęć prowadzonych przez p. Magdę Piekarską 

uczyliśmy się pisać opowiadanie, opisywać w kreatywny sposób postaci, tworzone przez nas 

dzięki obserwacji otoczenia.  Dowiedzieliśmy się również, jak przygotować ciekawy 

wywiad.  W drugiej części p. Alicja Kielan przekazywała nam wiedzę dotyczącą tworzenia 

fotoreportażu, którą wykorzystywaliśmy przez następne tygodnie. Efektem końcowym 

naszych prac była wystawa zdjęć oraz fragmentów napisanych przez nas opowiadań 

w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu. Po wystawie została wydana publikacja  

pt. „Każdy miał prawo wstępu”, będąca podsumowaniem trzech lat działalności Pracowni. 

Ujęto w niej również moje opowiadanie i fotografie.         

Wiedza, którą zdobyłam na lekcjach fotografii w drugiej klasie gimnazjum, 

stanowiła dobrą podstawę do tego, bym podczas warsztatów mogła skupić się na aspektach 

artystycznych. Poniżej prezentuję 

część pracy wykonanej w czasie 

ich trwania.  

 

 

 

 

 
Olga Kotynia kl. IIIg 
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Wspomnienie 

 

DALAJLAMA W ZAJEZDNI? 

 

 Informacja, że do Wrocławia przybędzie Jego Świątobliwość XIV Dalajlama nie 

odbiła się szerokim echem. Co ciekawe, a właściwie zaskakujące, zorganizowano z nim 

jedynie dwa spotkania, pierwsze dla urzędników, drugie dla małej grupy młodzieży. Gdyby 

miasto oklejone zostało plakatami z pogodną twarzą duchowego przywódcy Tybetańczyków, 

chętnych na wysłuchanie choć kilku jego słów byłoby więcej. 

 Jako że rozmowa z oficjelami odbyła się za zamkniętymi wrotami Ratusza i ma z niej 

żadnej relacji, jedyne, czym można się podzielić, to wrażenia po wizycie mnicha w nowo 

otwartej Zajezdni Grabiszyńskiej. Dalajlama w zajezdni? Owszem – bo nie jest to już jedynie 

miejsce chwili odpoczynku dla motorniczych i ich maszyn, ale również multimedialne 

centrum historii związane z Solidarnością. Zgromadziła się tam grupa przedstawicieli 

buddyzmu, część mniejszości tybetańskiej z Wrocławia i zaproszona młodzież. 

Zadawane pytania traktowały między innymi o stosunku Dalajlamy do Polski, jego 

spojrzeniu na różnice kulturowe i religijne oraz o odniesieniu do nauczania Jana Pawła II. 

Pomimo przewidywań organizatorów, prezydent Rafał Dutkiewicz, o którym sam gość 

powiedział: "mój przyjaciel", odstąpił swoje miejsce na scenie dwojgu licealistom, którzy 

prowadzili całe spotkanie. Ci, wyraźnie speszeni możliwością przebywania przy tak 

znamienitej osobie, nie do końca, według mnie, wiedzieli, jak powinni się zachowywać, 

szczególnie kiedy XIV Dalajlama nawiązywał z nimi kontakt wzrokowy i obrazowo 

przekazał niektóre treści (tradycyjną wyliczanką z jego kręgu kulturowego rozśmieszył 

publiczność prawie do łez), burząc europejskie przyzwyczajenie do zachowywania 

bezpiecznej strefy komfortu. Niestety, nie mieliśmy możliwości zadania  pytań, chociaż 

każdemu nasunęło się ich tak wiele! 

 Słowa, jakie do nas skierował duchowy przywódca narodu tybetańskiego,  na pewno 

pozostaną w sercach i będą kiełkować. XIV Dalajlama podzielił się ze wszystkimi pełną 

życzliwej energii zasadą bezwarunkowej miłości, dlatego przesyłamy ją dalej :). 

 

Hanna Prorok kl. II LO 
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Pamiętajmy! 
Nie dla wszystkich okres Świąt Bożego Narodzenia to radość, odpoczynek, spotkania 

z bliskimi. 

W wielu zakątkach świata trwają wojny, w których cierpią cywile. Do takich miejsc należy 

Syria, a w szczególności Aleppo.  

„Nie zostawiajcie nas samych!” – apelują chrześcijanie z tych 

terenów, prosząc o pomoc i modlitwę. 

(za: www.opendoors.pl/przesladowania/wojna_syriaa/2404744/; dostęp z dn. 20.12.2016r)  

 

 
 

(Źródło: http://www.caritas.pl/w-syrii-nadal-gina-chrzescijanie/ dostęp z dn. 20.12.2016r) 
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Sołodyna 
Dziękujemy p. Markowi Pustowarukowi za pomoc w korekcie. 

 

„Nie wolno nam zapominać, że Aleppo jest miastem, że tam są ludzie (…). 

Niestety przyzwyczailiśmy się już do wojny, do zniszczeń (…) Apeluję do 

wszystkich  o godne zachowanie: (…) <<tak >> dla pokoju…”  

Papież Franciszek 

http://pl.radiovaticana.va/news/2016/12/11/papie%C5%BC_przypomina

_o_dramacie_mieszka%C5%84c%C3%B3w_aleppo/1278325 
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