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KEFIR 
Wydanie wakacyjne 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wszystkim Wielebnym Siostrom, Nauczycielom, 

Pracownikom,  Uczniom Zespołu Szkół Urszulańskich  

we Wrocławiu wraz z  Rodzicami pragniemy życzyć 

spokojnych wakacji, pełnych słonecznych dni  oraz wielu 

okazji do spotkania ciekawych ludzi i poznania urokliwych 

miejsc 

 

Redakcja Kefiru 
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Na początek… 

Wakacyjna powtórka z literatury: 

czyli…. wiersz Juliana Przybosia o wakacjach 

Julian Przyboś, Lipiec 
 
Na świadectwach, wzbici w radość, odlecieli uczniowie, 
drży powietrze po ich śmigłym zniku. 
 
Wakacje, panie profesorze! Pora 
trzepać wesoło słowa jak futra na wiosnę 
oraz 
czasowniki przez dni lata odmieniać! 
  
Wóz przetoczył się z nagła – i w łozinie zzieleniał. 
Tylko pustki rozpryśniętej w słońcu – udar. 
Skacząc z bryczki, zaoczę: 
 
Bosonogi gęsiarek biegł, zaczerpnął ze źródła, 
znikł, jak gdyby on wybiegał 
potoczek. 
 
Okolicę, serce wyniosłe, przeszywa na przestrzał 
strumień! 
 
Lecz z połogich pagórków – wahającą się odpowiedź – 
inne wzgórze – dalszą górę kołysze. 
Jak ten skryty poryw widoku i ciszę zatuloną w szumie 
szeptanymi pytaniami – wydać? 
 
Jakże w cieniu, pod lipą – przysłowieć? 
 
Równanie serca, 1938 
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Ciekawostka 

Skąd się wzięło w języku polskim słowo ‘wakacje’? 

Etymologia słowa to łacińskie vacatio – uwolnienie, oswobodzenie. Podobno kiedyś była to forma 
wakacja, ale używano tego wyrazu najczęściej w liczbie mnogiej, stąd nasze dzisiejsze wakacje. 

Oprac. Joanna Dobiech  

 

 

 

Kultura nie wypoczywa na wakacjach! 
 

 

Źródło: https://www.google.com/search?hl=pl&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1920&bih 

 

Lato to dla niektórych zapracowanych uczniów jedyny okres, w którym znajdują czas na 

sztukę. Wrocław obfituje w wydarzenia umożliwiające kontakt z nią, wykluczony przez 

natłok obowiązków roku szkolnego. 

Po pierwszych tygodniach wolności koniec lipca (21.-31.07.) przyniesie znany w całej 
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Europie festiwal filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty organizowany przez wrocławskie kino 

o tejże nazwie. W tym roku poświęcony został indywidualnym reżyserom operującym 

oryginalnym stylem, na przekór aktualnej modzie. Jak zawsze oprócz pokazów filmowych 

zaplanowane są przedsięwzięcia kulinarne, konkurs festiwalowy i retrospektywy, między 

innymi polskich twórców. 

W sierpniu natomiast prym będą wiodły imprezy sygnowane tytułem Europejskiej Stolicy 

Kultury. Końcówka wakacji (18.-22.08.) przyniesie gratkę dla miłośników fantastyki. 

Wrocławską Hala Stulecia gościć będzie Polcon 2016 - zjazd fanów superbohaterów, wizji 

postapokaliptycznych, UFO, science-fiction i innych wytworów wyobraźni. Organizatorzy 

oddają w tym roku szczególny hołd Stanisławowi Lemowi ze względu na 10 rocznicę śmierci 

tego wybitnego pisarza. Warto pomyśleć o zaplanowaniu swoich wolnych miesięcy ze sztuką 

za pan brat. 

 
 

oprac. Hanna Prorok kl.1LO 

 

Kącik przyrodniczy:   

PATRZĄC PRZEZ LUPĘ NA PRZYRODĘ … 

 

NIEZWYKŁY ŚWIAT KARKONOSZY  

 

Skład gatunkowy i specyfikacja fauny 

Karkonoszy jest wynikiem panujących tutaj 

warunków klimatycznych, występującej roślinności 

oraz gospodarczego wykorzystywania zasobów 

naturalnych w przeszłości. Karkonosze zasiedlane 

były w pierwszej kolejności przez gatunki arktyczne. 

Niektóre z nich przetrwały do dziś, przykładem mogą być: poczwarówka arktyczna czy 

zakorek brunatny. 

 W Karkonoszach występuje około 47 

gatunków ssaków, w tym 25 gatunków chronionych. 

Szczęśliwie powrócił na te tereny samoczynnie ryś, 
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co jest z pewnością wynikiem poprawiającego się stanu środowiska przyrodniczego oraz 

ochrony znacznych obszarów Karkonoszy przed penetracją ludzka. Stosunkowo łatwo można 

spotkać w Karkonoszach duże ssaki. Najliczniejszy z nich jest jeleń i sarna. Przedstawicielem 

fauny obcej w Karkonoszach jest muflon. Jest to dzika owca sprowadzone na te tereny na 

początku XX wieku.  

 W lasach bukowych bez trudu odnajdziemy ślady żerowania dzików. 

Przedstawicielem drapieżników jest lis, którego można spotkać prawie we wszystkich 

środowiskach Karkonoszy. Mniejsze drapieżniki to: kuna leśna, kuna domowa, łasica, 

nornice, ryjówki czy norniki.  

 Ponadto w Karkonoszach można spotkać wiele interesujących gatunków ptaków,  

choćby jaskółkę dymówkę, bogatki, gołębie siniaki czy dzięcioła zielonego.  

 Będąc w tym pięknym regionie Polski, podziwiajmy naturę i wszystko, co ją otacza. 

Zawsze miejmy więc oczy szeroko otwarte!!! Warto!!! 

        (źródło: Świat Wiedzy nr 4/2014) 

 

PS Mamy propozycję, abyście się podzielili swoimi ciekawymi, wakacyjnymi  

spostrzeżeniami  przyrodniczymi, przysyłając ciekawe zdjęcia, opisy przyrody na adres 

urszugazetka@gmail.com 

 

Rozalia Kazienko, kl. II gim. 

 

 

 

Szkolna sonda na temat wakacji… 

 

Czyli o tym, jak postrzegamy wakacje, z kim chcielibyśmy je spędzić i co ze sobą 

zabierzemy na letnie podróże. 
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Pytały: Małgorzata Rebizant i Aleksandra Małgorzewicz; rozmówcy – uczniowie naszej 
szkoły. 

1) Gdzie chciałbyś spędzić swoje wymarzone wakacje? 

• Nad morzem, w Kołobrzegu u mojej babci. 
• Nad jeziorem. 
• Najchętniej? W Paryżu… 
• Chyba w górach. Może w Tatrach... 
• W Chinach. Fascynuje mnie tamtejsza kultura. I spróbowałabym chińskiej kuchni. 
• W domu. Nie lubię, gdy ktoś mi przeszkadza...  Lubię ciszę i spokój.  
• Szczerze? Na statku kosmicznym, by móc popatrzeć na Ziemię, inne planety i 

gwiazdy. Zwiedziłabym całą galaktykę! 

 
 

2) W jaki sposób chciałbyś spędzić wakacyjny czas? 

• Chciałabym opalać się nad morzem, pływać i budować zamki z piasku. 
• Łowić ryby z wujkiem. 
• Chciałabym spędzić czas na tzw. błogim nic-nie-robieniu. 
• Chcę pojechać do babci i robić przetwory i konfitury. 
• Chciałbym spotkać się z przyjaciółmi, dawno się nie widzieliśmy. 
• Chcę zaszyć się w swoim pokoju z dobrą książką i siedzieć tak przez całe wakacje. 
• Zdobędę Giewont. To moje marzenie - w tamtym roku się nie udało, może teraz się 

powiedzie... 

3)  Z kim chciałbyś spędzić wakacje? 

• Z rodzicami. 
• Z siostrą. 
• Razem z rodziną. 
• Z moim chomikiem. 
• Z przyjaciółmi. 

4)  Co chciałbyś zabrać ze sobą na wakacyjną wyprawę? 

• Krem do opalania, strój kąpielowy, ręcznik i oczywiście okulary 
przeciwsłoneczne. 
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• Farby, pędzle i sztalugę - uwielbiam malować zatłoczone plaże. 
• Wezmę dmuchaną piłkę. 
• Książkę. 
• Książki. O tak, dużo książek. 
• Sporo dobrego humoru, zapas krakersów i kilku kolegów. Jedziemy w tym roku 

pod namioty, będziemy się świetnie bawić. 
• Plecak, a w nim buty na górskie wyprawy, kurtkę przeciwdeszczową, kanapki i 
śpiwór. 
 

 

W artykule wykorzystano grafikę ze stron: 

https://www.google.pl/search?q=zdj%C4%99cia+statku+kosmicznego++grafika&client=firefox [dostęp z 
dn.29.06.2016] 

https://www.google.pl/search?q=grafika+plecak&client=firefox [dostęp z dn.29.06.2016] 

 

 

Poezja z Kefirem…. 

Czyli… 

uczniowska twórczość liryczna 

Wakacje to okres zawierania nowych przyjaźni, dlatego proponujemy w naszym kąciku  
wiersz koleżanki – Hiacynty Peregudowskiej z klasy II gim. – poruszający tę tematykę. 

Utwór został wyróżniony w Wojewódzkim Konkursie  „Wędrówki Szlakiem Wartości” 
w kategorii Konkurs Literacki. Szkoły Gimnazjalne. Poezja. 

  



 

„Przyjaciel”                                                                    
 
Przyjaciel 
To najlepszy prezent, 
 
To rodzina, którą sam wybierasz,
To ktoś, kto wspiera 
Kiedy nie masz już siły. 
 
Drzewo przyjaźni  
Nie chwieje się –  
 

Dwa konary,
Złączone ze sob
Jeden opiera się
 

 
Przyjaciel 
To cichy anioł, 
Który unosi Cię, 
Podnosi Cię z najgłębszej rozpaczy, 
Kiedy nie wiesz, co robić, 

Doką
Czego szuka
Kiedy Twoje własne skrzydła
Zapominaj
 
 

Przyjaciel podnosi, 
Wspiera. 
Nie patrzy na siebie, 
Ani nawet na…  Ciebie. 
 
 
Patrzy w tym samym kierunku,
Co Ty... 

 

Redakcja wakacyjnego numeru  „Kefiru” Rozalia Kazienko, Małgorzata Rodzewicz, 
Magdalena Rebizant. Hanna Prorok; opiekun 

„Przyjaciel”                                                                                          

 sam wybierasz, 

Dwa konary, 
ączone ze sobą, 

Jeden opiera się na drugim. 

bszej rozpaczy,  

Dokąd iść, 
Czego szukać, 
Kiedy Twoje własne skrzydła 
Zapominają jak latać. 

Patrzy w tym samym kierunku, 

 

Redakcja wakacyjnego numeru  „Kefiru” Rozalia Kazienko, Małgorzata Rodzewicz, 
Magdalena Rebizant. Hanna Prorok; opiekun – p. Joanna Dobiech. 
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