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Drogie Urszulanki! 

Trzymacie w rękach pierwszy numer naszej gazetki KEFIR. Znajdziecie                  

w nim różne ciekawe informacje. 

Chcecie wiedzieć, co Pani Monika Książczak zabrałaby na bezludną wyspę? 

Co wokalistka zespołu LOVE STORY sądzi o prawdziwej miłości? Dlaczego warto 

odwiedzać szkolną bibliotekę? 

Jeśli chcesz znać odpowiedzi na te pytania - kup gazetkę! 

 
 
Redaktor naczelna  
Dominika Milewska

Zespół Szkół 
Urszulańskich 

we Wrocławiu 

Cena: 1,00zł 



  

Zbliża się nasze święto patronalne – wspomnienie świętej Urszuli. Z tej okazji 

chciałybyśmy przybliżyć Wam jej osobę. Aby jednak uniknąć przedstawienia 

suchych faktów, które pewnie są Wam znane, nasza redakcyjna koleżanka pokusiła 

się o to, by wcielić się  w jej postać i w formie pierwszoosobowej przedstawić jej 

losy. Dzięki temu lepiej zrozumiemy wartości, które reprezentowała. 

 

Witajcie, Dziewczęta! 

Zapewnie część z Was już mnie zna. No, może nie osobiście, ale coś niecoś 

słyszałyście. Mam na imię Urszula i teraz mieszkam trochę daleko, bo jestem w niebie, 

gdzie razem z Aniołami śpiewam na chwałę Panu. Kiedy jeszcze byłam pośród 

mieszkańców ziemi, mieszka łam w Brytanii, w pałacu mojego ojca, który był królem 

tego kraju. Myślicie pewnie, że moje życie było usłane różami, bo każda dziewczynka 

marzy o tym, żeby być księżniczką. Nie wyobrażacie sobie jednak nawet, jak bardzo 

przerażona byłam, kiedy się okazało, że o moją rękę ubiega się pogański władca. 

Mimo że złożyłam śluby czystości, lękałam się, że z powodu odmowy skrzywdzi on 

mój lud. 

Po długich modlitwach i pełnych cierpienia chwilach niepewności podjęłam 

decyzję – przystałam na małżeństwo. Prosiłam jednak, żeby pozwolono mi udać się 

wraz  z towarzyszkami  w pielgrzymkę do Rzymu. W czasie drogi mogłam przekazywać 

pogańskim dziewczętom prawdy wiary. Dzięki Bożej pomocy udało mi się nakłonić je 

do przyjęcia chrztu.  

Mimo że w podróży towarzyszyło nam kilkanaście okrętów, byłyśmy 

bezbronne. Wykorzystali to Hunowie, którzy napadli na nas pod Kolonią. Nie udało 

nam się ujść z życiem, ale Bóg w Swej dobroci, zabrał nas do siebie. Widok 

niezwykłego orszaku wkraczającego w chmury tak przeraził naszych wrogów, że 

zaniechali napadu na okoliczne wioski. Wdzięczni mieszkańcy pochowali nasze ciała,      

a w miejscu naszego męczeństwa postawili kościół. Byłam bardzo szczęśliwa, że moje 

życie skierowało ich myśli ku Bogu. Wam także życzę Bożej pomocy i szacunku do 

siebie. Wasza wiara  i czystość to najpiękniejsze dary, jakie przypadły Wam w udziale, 

dlatego miejcie odwagę ich bronić i nie pozwólcie ich sobie odebrać. 

 

 

Marta Raer 

 



 

Zabawy z mopem w tle 

 
Kawałki sznurka, mop, pudełko po butach, litrowa butelka, skrawki materiału. 

Z tych z pozoru bezużytecznych rzeczy w czwartek, 27 września, gimnazjalistki 
starały się stworzyć sztukę teatralną na miarę dzieł Williama Szekspira. Podczas 
Dnia Wspólnoty zorganizowano wiele wesołych zabaw. Z auli wydobywały się 
salwy śmiechu. 
 Na początku dziewczyny zostały podzielone na 8 grup. Jednak wiedziałyśmy 
tylko, do jakiej grupy należymy my. Naszym zadaniem było odnaleźć innych 
członków naszego zespołu. Mogłyśmy jednak komunikować się tylko za pomocą 
uścisków dłoni. Nasz system polegał na tym,  że ściskałyśmy ręce tyle razy, ile 
wynosił numerek danej grupy. Gdy odnalazłyśmy koleżanki ze swojego zespołu, 
łapałyśmy się za ręce. 
 Następnie dziewczyny miały za zadanie napisać słowa do popularnej ostatnio 
piosenki „Call me maybe”. Żeby jednak nie było zbyt łatwo, każda grupa układała 
je na inny temat. Mój zespół miał opisać „trądzik”. 
 Najbardziej jednak zapisała się w nasze pamięci ostatnia zabawa, już 
wspominane przedstawienie kukiełkowe. W tej konkurencji wszystkie grupy 
wykazały się pomysłowością, a sztuki wywoływały uśmiech  
na twarzy nie tylko uczennic, ale i nauczycieli.  

Sonia Jakubiak



 
 

Gala rozdania muffinków 

 
Dzień Edukacji Narodowej kojarzy nam się najczęściej z kwiatami i laurkami dla 

nauczycieli. Obsypujemy ich życzeniami, wierszykami,                

a potem… wszyscy wracają do domu i zapominają o całej 

uroczystości. Uczennice naszej szkoły postanowiły jednak 

monotonny apel zastąpić widowiskiem, które wszyscy nadal 

wspominamy. 

Podczas Dnia Edukacji Narodowej staramy się osłodzić 

życie naszym ulubionym nauczycielom. A jak najskuteczniej to 

zrobić? Oczywiście korzystając z zasady: przez żołądek do 

serca! Dziewczyny zorganizowały więc galę rozdania Złotych 

Muffinek.  Przyznawano je za… najlepsze role w polskich 

serialach. Dlaczego akurat serialach? Cóż… jak widać, któryś z organizatorów tej uroczystości 

musiał mieć słabość do telenoweli… Podczas apelu nikt pewnie nie zawracał sobie tym głowy. 

Zbyt wiele się działo! Chwile oddechu od wartkiej 

akcji przynosiły jedynie przerywniki muzyczne                         

z „Mody na sukces”.  

Po przedstawieniu nominowanych do 

złotego muffinka nauczycieli nadeszła pora na 

teleturniej. Ponadczasowa klasyka, prawdziwy 

brylant polskiej telewizji z legendarnym 

prowadzącym… Familiada! Tym razem                         

w programie zmierzyli się nauczyciele i uczennice  

z naszej szkoły. Tutaj nieporównywalnie lepsze 

okazały się gimnazjalistki. Największą błyskotliwością podczas udzielania odpowiedzi wykazał 

się jednak Pan Tomasz Herman. 

Nie możemy zapomnieć też o uczennicach, które uświetniły uroczystość swoimi 

występami. Zaprezentowały one swoje talenty muzyczne nie tylko śpiewając, ale i grając na 

różnych instrumentach. Bez ich koncertów ten dzień na pewno nie byłby równie udany. 

Mam wrażenie, że uroczystością z okazji Dnia Edukacji Narodowej można zachwycać się 

jeszcze długo. Jednak najpewniej każda z nas zapamiętała ją w inny sposób. Jestem jednak 

pewna, że to przedstawienie zorganizowane głównie przez nasz SU powinno zainspirować nas 

do dalszej kreatywnej pracy. A wspomnienia o nim powinny wywoływać uśmiech na twarzy 

naszych nauczycieli jeszcze przez długi czas…  

 Sonia Jakubiak 
 
 



Wywiad z Magdą Frączek – wokalistką zespołu 

LOVE STORY 
Magdalena Frączek – dwudziestokilkuletnia 

piosenkarka, śpiewająca          w zespole LOVE 

STORY.      W swoim dorobku artystycznym 

ma wydaną płytę pt. ,,Talitha kum’’                       

i występy na licznych festiwalach 

chrześcijańskich.  

 
 
- Śpiewasz o czystej miłości. Dlaczego wybrałaś 

ten, trudny przecież, temat? 
Nie ja go wybrałam, ale On wybrał mnie :). 

Miałam wtedy siedemnaście lat i ogromne 

pragnienie, aby robić coś specjalnego dla Boga. 

 

- Jak zrodził się pomysł na powstanie zespołu 

LOVE STORY? 
No właśnie wtedy, gdy miałam siedemnaście lat              

i chciałam robić coś specjalnego dla Boga :)). 

Ściślej, wszystko stało się to rekolekcjach dla 

muzyków chrześcijan STREFA CHWAŁY. Obok 

mnie przechadzały się takie autorytety jak Litza, 

Lidka i Marcin Pospieszalscy, Poldek 

Twardowski, Robert Cudzich, Mietek 

Szcześniak… Zrozumiałam, że tak jak oni, chcę 

grać i śpiewać. Potrzebowałam jednak Bożego 

potwierdzenia. Dostałam je w ostatni wieczór 

rekolekcji, gdy podczas Wieczoru Uwielbienia 

bardzo mocno odczułam, zrozumiałam do czego 

Bóg mnie powołuje. Możesz sobie wyobrazić 

nastolatkę siedzącą w ostatnim rzędzie, w lekkim 

przykurczu, w której głowie pojawiają się jasne 

jak słońce myśli: Love Story, czystość, Słowo z 1 

Listu do Koryntian 6, 19-20. I tak zrodziło się 

Love Story :). 

 

- Czy oprócz piosenek LOVE STORY 

mogłabyś polecić nam jeszcze inne zespoły 

chrześcijańskie? 

Wszystkie zespoły chrześcijańskie, które znam są 

wspaniałe i warto ich posłuchać. Wydają płyty, 

inwestują często wszystkie oszczędności, aby 

zrobić coś naprawdę dobrego. Niesamowitą płytę 

wydał ostatnio zespół Alijah – wspaniali muzycy, 

wspaniali ludzie. Osobiście lubię hip-hopowców 

– walą prosto z mostu, bardzo trafnie nazywają 

rzeczywistość. Mam tu na myśli Rogal Rap, 

Elohim, Arkadio, Full Power Spirit, Defarisa                

i wielu, wielu innych. Furorę w moim sercu robi 

Luxtorpeda – mają niesamowite teksty. Oprócz 

tego jest wielu wspaniałych, młodych wokalistów  

i wokalistek, Aga Musiał, Ania Szaja, Ania 

Grygiel, Kasia Blat, Agnieszka Nowicka, budują 

muzykę spotkań w Krzeszowie, Golgotę Młodych 

czy Wołczyn. Najlepiej, jeżeli odwiedzicie takie 

strony internetowe jak Chrześcijańskie Granie, 

Muza Dei czy KDM oraz zaglądniecie na Listę 

Przebojów Muzyczne Dary oraz Listę z Mocą 

Radia RDN – tam sama dobra muza leci. 

 

- Jak ludzi reagują na koncerty LOVE 

STORY? Cieszą się widząc tak 

zaangażowanych ludzi, czy raczej dziwią się, 

że ,,katolik to nie dziwadło’’? 
 

Bywa różnie, naprawdę różnie. Wielu ludzi po 

prostu jest poruszonych. Jakieś słowo, dźwięk 

zostało w nich, poczuli się piękniejsi, prawdziwsi, 

wartościowsi. Gdy byliśmy na Przystanku Jezus 

podeszła do mnie dziewczyna, która przyjechała 

po to, aby zabalować na Woodstocku. 

Powiedziała, że nie wie, co się z nią działo 

podczas naszego grania i śpiewania, ale było to 

coś niesamowitego. Ja wiem, że podczas 

koncertów przychodzi sam Jezus i On za nas 

załatwia wszystkie sprawy, leczy zranienia, 

uzdrawia z chorób. Tak naprawdę wszyscy 

jesteśmy głodni Jego Miłości. I kiedy ktoś przez 

półtora godziny o Niej śpiewa, nie da się przejść 

obok tego obojętnie. 

 

- Wspomniałaś kiedyś w wywiadzie dla Radia 

Rodzina, że pisząc piosenkę ,,Talitha kum’’ 

wykorzystałaś sytuacje, które sama 

zaobserwowałaś. Czy mogłabyś szerzej o tym 

opowiedzieć? 
Cieszę się, że słuchacie Radia Rodzina :)). To 

wspaniała rozgłośnia i wspaniała nazwa. Czy nie 



o tym marzymy? O pięknej rodzinie? W „Nie na 

darmo” śpiewamy „Będziecie mieć świętych 

mężów! Będziecie mieć święte żony!” – 

zapamiętajcie te słowa, po to właśnie Wasza 

przyszłość :))).  Ale wracając do pytania… 

Piosenka ta powstała, gdy byłam w liceum. 

Generalnie wszystkie piosenki z płyty pochodzą z 

tamtego czasu nieodległego :). W jakiś dzień, po 

szkole, byłam świadkiem rozmowy moich 

kumpli, którzy komentowali ostatni weekend. 

Imprezowali w dyskotece. Ze szkoły wychodziła 

pewna dziewczyna, znajoma. Jeden z tych gości 

powiedział właśnie: Ej, ta mała szmata 

Agnieszka, sprzedawała się wieczorem… Tamten 

coś skomentował. Widziałam tę dziewczynę. 

Mocny makijaż, krótka spódnica… Od razu 

można byłoby ją potępić. W tej sytuacji zabolały 

mnie dwie rzeczy – bieda tej dziewczyny, to jak 

parszywie musi czuć się ze sobą, oraz obłuda tych 

gości, którzy sami nie będąc świętymi, oskarżali 

swoją kumpelę. Wyobrażam sobie, że takie 

rzeczy dzieją się na co dzień. Tysiące dziewczyn 

się nie szanuje, tysiące chłopaków jest 

uzależnionych od pornografii i innych zniewoleń. 

W ten świat, w nasz świat, wszedł Jezus 

Chrystus. Chodził po ziemi, spotykał bardzo 

różnych ludzi. Mówił „Nie potrzebują lekarza 

zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają”. Był bardzo 

dobry, dla wszystkich, nie oceniał, patrzył na 

serce, na całego człowieka. Potem wziął cały nasz 

grzech i przybił go do Krzyża. Zmartwychwstał. 

Sprawił, że wszystko stało się Nowe. Dzięki 

Niemu codziennie mogę powstawać z mojego 

grzechu. Nie ma takiej sprawy, której nie można 

by wybaczyć, odkręcić. Dzięki Jezusowi. On już 

wtedy wiedział o Agnieszce, o tamtych gościach 

spod szkoły, o mnie i o Was. On już wtedy nas 

kochał i oddał za nas wszystko, co miał. 

 

- Czy zdarzyły się przypadki, kiedy utwory 

LOVE STORY popchnęły kogoś na drogę 

wiary i prawdziwej miłości? 
Tak. Jestem pewna, że tak. One były takimi 

właśnie łagodnymi popchnięciami ku Bogu. Bo 

taki jest właśnie sens tego, co robimy. Inspirować 

do Piękna. Do odkrywania prawdziwej siebie, 

prawdziwego siebie. Wszystkie piosenki, które 

śpiewam są przeżyte, przetrawione przeze mnie. 

No i ciągle odkrywam je na nowo. One przede 

wszystkim zmieniają mnie. 

- ,,Ogłaszam nowy pryzmat, ogłaszam nowe 

zasady, ogłaszam nowe spojrzenie na wszystkie 

damsko – męskie sprawy’’ – fragment piosenki 

Mayday – czy myślisz, że wśród młodzieży jest 

możliwa ,,moda na czystość’’?  
Czystość jest antymodą. Co to znaczy? To 

znaczy, że każda moda zniewala, sprawia, iż 

robimy „to co wszyscy”. Te same buty, ten sam 

krój spodni, te same gadżety. Spróbuj ich nie 

mieć, dopiero wtedy poczujesz się nikim… 

Tymczasem w Czystości chodzi o to, aby 

NAPRAWDĘ robić to, czego chcę, bo czystość to 

Wolność. „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko 

przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja 

niczemu nie oddam się w niewolę” – mówi św. 

Paweł. Czystość musi być świadoma, przeżyta, 

osobista, bo Ona sama w sobie jest darem. Darem 

od Boga, który określa to, jacy naprawdę 

jesteśmy – Piękni, Godni, Pełni Miłości. Tak 

naprawdę Czystość nie chce być modą, bo Ona 

jest najtrwalsza na świecie, nawet gdyby bardzo 

chciała, nie zmieści się w jednym sezonie 

jesienno-zimowym. Czystość to prawda o mnie 

samej. Z nią się rodzimy i z nią umieramy. 

 

- I na koniec – czy my – zwykli gimnazjaliści 

możemy zrobić coś dla budowy Cywilizacji 

Miłości? 

 

Już robicie :)). Jesteście piękne, wspaniałe, 

jesteście Córkami Boga. On na bank jest z Was 

dumny! Kobiety mają w sobie tą piękną siłę 

czynienia świat lepszym poprzez wprowadzanie 

pokoju, przypominanie o pomocy najsłabszym, 

chorym, opuszczonym, bronienie Życia od 

poczęcia do naturalnej śmierci. Kobieta ma 

naturalny ciąg do tego, aby wszystkie konflikty 

rozwiązywać rozmową a nie pięściami. Czyny 

Miłości to największy dar serca. Może żyje obok 

Ciebie staruszka, której mogłabyś robić zakupy? 

Może koleżanka potrzebuje pomocy                                

w matematyce? To są proste rzeczy, ale uwierz. 

Radość, która pojawi się w Twoim sercu będzie tak 

ogromna, że zapromieniejesz nowym blaskiem. 

Nikt nie będzie mógł oderwać od Ciebie oczu :))). 

Ewa Rejman



Myślicie, że Wikingowie już dawno pomarli, a sagi o ich losach to 
bajki, których miejsce jest między zakurzonymi tomiskami na strychu? 

Postanowiłyśmy powalczyć ze stereotypem. Prezentujemy opowieść                     
o dzielnym Heraldzie. Jego przygody będziemy opisywać w kolejnych 
numerach KEFIRU. Prosimy o wyrozumiałość – do Homera i „Iliady” 
(jakkolwiek sagą o Wikingach nie jest) trochę nam brakuje. Ale życzymy 
miłego czytania . 

 

 

SAGA O HERALDZIE 
Największym postrachem mórz był Herald - wikingów wódz. 
Raz doszła do niego wieść, że musi odbyć podróż na bogów 
cześć. 
Gdy zorza na niebie się ukaże, 
ma On wyruszyć na morskie wojaże. 
Żegnali więc wikinga krewni woli bogów pewni. 
Wyruszając w mrokach nocy, 
wziął dziesięciu ludzi do pomocy. 
Oddając się przed to pod opiekę Odyna,  
nasz Herald swą podróż zaczyna. 
Lśnią tarcze na drakkarze srodze ku wrogów przestrodze, 
mkną łodzie przez morze w nocnej porze. 
Lecz oto morze się wzburzyło, 
światło błyskawic niebo rozjaśniało. 
Do Thora wznieśmy modły – rzekli. – On w tej sprawie 
pomoże i uspokoi rozburzone morze. 
Gdy się pomodlili, 
choć nie ma czym się chwalić, 
wszyscy się pospali. 
Lecz rano nową przygodę w podróży mieli,  
 gdyż na mieliźnie utknęli… 
[ciąg dalszy przygód Heralda w następnym numerze gazetki] 

Marta Raer 



 

ELIZABETH  HAYDON 

 „PŁYWAJĄCA WYSPA”                                                                  

i 

„CÓRKA KRÓLOWEJ ZŁODZIEI” 
„Pływająca wyspa” to jedna z moich ulubionych książek. 

Dziwne, że nie została jeszcze wprowadzona do kanonu lektur 

jako książka fantastyczna. Opowiada ona o przygodach 

pewnego Naina o przydomku Ven (Naini to lud zamieszkujący 

podziemne tunele, które sam drąży. Od ludzi odróżnia to 

plemię fakt niezwykle długiego życia).W dniu 50. urodzin 

otrzymuje od ojca miarę, która pozwoli mu widzieć wszystko 

takim, jakie jest. Następujący potem napad piratów prowadzi 

do serii nieprzewidzianych zdarzeń, ale o tym już musicie 

same przeczytać.   

 W opowieści tej zachwyca mnie przede wszystkim pewnego 

rodzaju prostota i ciepło. Podoba mi się umiejętność zawarcia trudnych 

pytań i tematów w ciekawej opowieści. Szczególnie dobrze widać to               

w drugiej części sagi, w której mała złodziejka, Ida,  

decyduje się pomóc przyjaciołom schwytanym w 

mieście złodziei choć wie, że królowa, jej matka, 

zechce ją zatrzymać i „ubić ” dobry interes na jej ślubie. 

Bardzo też zapadły mi w pamięć słowa króla, które 

brzmiały mniej więcej tak: „wielu ludzi jest dla ciebie 

miłych, ale ilu z nich jest lojalnych?”. Do tego dochodzą 

znakomite opracowania umieszczone na końcu, 

zawierające propozycje tematów do dyskusji i to, co w 

fantastyce lubię najbardziej, czyli przestrzeń 

wypełniona magicznymi istotami i dużo akcji... Liczę, że książki Wam się 

spodobają i życzę miłego czytania. 

 
Marta Raer 

 
 



KILKA PYTAŃ DO… 
  
 

Kto sprawia, że Newton zaczyna nas interesować?  

Pani Monika Książczak! 

 

Pani Monika Książczak jest nauczycielką fizyki w gimnazjum. Jako pierwsza z grona 

nauczycieli została wytypowana do „przepytania”, gdyż, jak zaobserwowałyśmy, 

nauczanie jest jej wielką pasją. Potrafi zaciekawić nas z fizyką, a ponadto jest osobą 

serdeczną i ciepłą w kontaktach z dziećmi. 
 

Dominika i Jagoda: Czego Pani się najbardziej boi? 

p. Monika Książczak : Najbardziej boję się chorób. 

 

D. i J.: Co najbardziej lubi Pani robić? 

p. Książczak: Najbardziej lubię czytać książki i oglądać dobre filmy. 
 

D. i J.: Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole?  

p. Książczak: Moim ulubionym przedmiotem w szkole była fizyka                          

i matematyka. 
 

D. i J.: Jakie miejsce chciałaby Pani odwiedzić? 

p. Książczak: Miejsce, które chciałabym odwiedzić to Nowy Jork. 
 

D. i J.: Gdyby Pani mogła zostać jakimś zwierzęciem, które by Pani wybrała? 

p. Książczak: Byłabym psem. Pieski są takie słodkie. 

 

D. i J.: Jaka jest Pani ulubiona książka z dzieciństwa? 

p. Książczak: Moją ulubioną książką z dzieciństwa jest „Mały Książę”. 

 

D. i J.: Gdyby wygrała Pani milion złoty, na co Pani by je wydała? 

p. Książczak: Wydałabym je na podróże. 

 

D. i J.: Co by Pani zabrała na bezludną wyspę? 

p. Książczak: Zabrałabym moje dzieci, książki. Tylko jest pytanie: Czy 

zabrać ze sobą męża? ;)  

 

D. i J.: Gdyby Pani mogła spotkać jedną wybraną osobę, kto by to był? 

p. Książczak: Byłaby to Maria Skłodowska –Curie, żebym mogła z nią 

pogadać jak kobieta z kobietą. 

 



Bibliotekarka - Znasz? 

Biblioteka - Wiesz gdzie jest? 

Postanowiłam przeprowadzić wywiad z siostrą Zofią  Cipkowską, 

ponieważ sądzę, że niewiele uczennic zna naszą bibliotekarkę. Myślę, że 

każda gimnazjalistka i licealistka powinna poznać „królową” szkolnych książek. 

 

Jagoda Rakoczy: Dlaczego Siostra zdecydowała się na pracę                           

w bibliotece? 

Siostra Zofia: Skończyłam  pracować w liceum jako polonistka. Uznałam 

jednak, że mogę jeszcze  coś pożytecznego  robić w szkole, a biblioteka to 

właściwe miejsce. Przynajmniej znam lektury…! 

 

J. R.: Co Siostra najbardziej lubi w swojej pracy? 

s. Zofia: Piękne w mojej pracy jest to, że mogę obracać się wśród książek (to 

oczywiste) i – choć w inny sposób – ale nadal  mogę mieć kontakt                             

z uczennicami, służyć radą, i dzięki nim – ich młodości i entuzjazmowi – nie 

myśleć o upływającym  czasie…  

  

J.R.: Jakie są Siostry ulubione książki?  

s. Zofia: Moja odpowiedź pewnie Cię zawiedzie, ale nie wymienię ani pięciu, 

ani nawet  dwóch tytułów, ponieważ w miarę lat spędzonych na lekturze 

odkrywam kolejne i kolejne „ulubione” książki. Nie, nie da się ich 

ponumerować. 

 

J.R.: Czy Siostra ma jakiegoś  ulubionego pisarza, poetę? 

s. Zofia: Lubię i cenię klasyków i wielu współczesnych pisarzy i poetów. 

Jednak  kimś  wyjątkowym pozostaje  dla mnie Gustaw Herling Grudziński – 

jego opowiadania, eseje, „Dziennik pisany nocą”. No i już z nieco innej półki –

Joseph Ratzinger. 

 

J.R.: Jakie są Siostry ulubione cytaty?  

s. Zofia: To pytanie powinno pozostać bez odpowiedzi, zwłaszcza  w zalewie 

cytatów, złotych myśli, „mądrości w pigułce”.  Ale jeśli już ten jeden, to tylko 

ten:  „jestem, bo Jesteś” (J. Twardowski). 

 

J.R.: Dziękuję serdecznie Siostrze za poświęcony czas. Szczęść Boże! 

s. Zofia: Szczęść Boże! 



Kalendarium 
Powodów do świętowania jest wiele. Każdy wie o Bożym Narodzeniu, 

Wielkanocy, Dniu Kobiet czy Walentynkach. Jednak czy orientujecie się, 
kiedy jest np. Dzień Kundelka lub Dzień odpoczynku dla zszarganych 
nerwów? Dzięki nam nie ominiecie żadnego ważnego momentu w roku! 
Zapraszamy do zapoznania się z naszym kalendarium! 
 

PAŹDZIERNIK 
19 października 
-Dzień Ratownika 
20 października 
-Światowy Dzień Osteoporozy 
22 października 
- Światowy Dzień Osób Jąkających się 
23 października 
- Międzynarodowy Dzień Bibliotek 
Szkolnych 
24 października 
-Światowy Dzień Informacji 
-Dzień walki z otyłością 
-Dzień Organizacji Narodów 
Zjednoczonych 
25 października 
-Dzień Kundelka 
27 października 
-Światowy Dzień Modlitwy o Pokój 
28 października 
-Dzień Odpoczynku dla 
Zszarganych/Zszarpanych Nerwów 
29 października 
-Dzień bez Kupowania 
-Dzień Oszczędności 
30 października 
-Dzień Spódnicy 
31 października 
-Dzień Rozrzutności 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTOPAD 
3 listopada  
-Święto Myśliwych 
9 listopada  
- Światowy Dzień Jakości 
-Światowy Dzień Walki z Faszyzmem                    
i Antysemityzmem 
10 listopada 
 - Dzień Przewodników i Ratowników 
Górskich 
12 listopada  
- Dzień Drwala 
14 listopada 
 -Światowy Dzień Chorych na Cukrzycę 
-Dzień Seniora 
16 listopada  
-Dzień Tolerancji 
17 listopada  
-Dzień Studenta  
-Dzień Bez Długów 
20 listopada  
-Dzień Uprzemysłowienia Afryki 
 21 listopada 
-Dzień Pracownika Socjalnego 
-Światowy Dzień Telewizji  
-Światowy Dzień Życzliwości  
25 listopada 
-Dzień bez Futra 
-Światowy Dzień Pluszowego Misia  
-Dzień Kolejarza 
29 listopada 
-Dzień Podchorążego;  
-światowy Dzień Solidarności                                  
z Palestyńczykami 
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