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Wspomnień czar 
 

 

 

Dzień Chłopaka już jest tylko wspomnieniem, więc tak jak obiecaliśmy 

powspominajmy życzenia jakie w tym dniu  otrzymali mężczyźni od kobiet. 

1. Wszystkim zapaśnikom: dużo białka, masy i kiełbasy  

2. Najlepsze życzenia dla Wiesia portiera co zawsze nam drzwi otwiera. 

3. Szymon jesteś super mordeczka. 

4. Dla Pana Dyrektora wiele sukcesów i uśmiechów. 

5. Dla Pana Waldemara – portiera, wszystkiego najlepszego. 

6. Zdrowia! Pieniędzy! Szczęścia! Pierogów! Miłości! Krokietów! 

Prawdziwych przyjaciół! Spełnienia marzeń! 

7. Wszystkiego najlepszego dla cudownego zapaśnika Filipa K. 

8. Kochamy te białe włosy 

Co są jak na polu źdźbła i kłosy. 

Kochamy tego samuraja 

Są z niego niezłe jaja. 

Kochamy tego wariata 

Co siedzi z nami w bursie na końcu świata. 

Kochamy tego chłopaka 

Co ciągle do nas lata. 

Dziękujemy, że jesteście tutaj z nami w tym mieście. 

Prosimy żebyście byli i zbyt szybko się od nas nie zmyli. 

To oczywiście tylko niektóre z nich, ale za to jak pięknie obrazują męską naturę, 

czar i urok. 

 



                   

WOLONTARIAT ! 

Każdego kto chce dobrowolnie i bezinteresownie pomagać innym panie: Justyna Piotrowska i 

Helena Purtak zapraszają do udziału w wolontariacie na terenie Bursy Szkolnej nr 1. 

Zgłoś się koniecznie, bo radość i satysfakcja z pomagania są bezcenne. 

ZWYCIĘZCY KRZYŻÓWKI 

 
I miejsce Valeria Komisarowa, II miejsce Małgorzata Rak, III miejsce Maciej Woźniak 

 

PROPOZYCJE TYTUŁU GAZETY 

Poniżej przedstawiamy wasze propozycje na tytuł naszej gazety: Newsweek bursa, Monitor 

bursowy, Nowiny bursowe, Panorama bursowa, Głos bursowy, Goniec bursowy, Słowo ludu 

bursowego, ABC bursa, Kurier bursowy, Życie bursy, Co w bursie piszczy. 

W listopadzie odbędzie się głosowanie w w/w sprawie. Szczegóły niebawem. 

 

Redakcja gazetki:   Urszula Zając, Magdalena Baran, Piotr Głodek, Rafał Guzowski 

Koordynatorzy:  Sylwia Stankowska, Kinga Wójcik. 

 



Mediacje 

   Mediacja jest dobrowolnym 

porozumiewaniem się stron będących w 

konflikcie, w obecności osoby trzeciej – 

mediatora, który jest bezstronny, 

neutralny i akceptowany przez strony. 

Nadrzędnym celem mediacji jest 

udzielenie przez mediatora 

skonfliktowanym osobom pomocy  

w osiągnięciu przez nie własnego, 

wzajemnie akceptowanego 

porozumienia dotyczącego przedmiotu 

sporu. Mediatorami w bursie mogą być 

dorośli – wychowawca i odpowiednio 

przygotowani uczniowie. Mediacja uczy 

wszystkich–młodzież i dorosłych – 

rozwiązywania konfliktów bez 

przemocy, w atmosferze szacunku  

i odpowiedzialności za siebie i innych. 

   Mediacja pozwala stronom na: 

przedstawienie faktów z własnej 

perspektywy, wyrażenie swoich uczuć, 

współdecydowanie w swojej sprawie, 

zamianę walki na konstruktywne 

działanie w kierunku rozwiązania 

problemu, zrozumienie wyrządzonej 

krzywdy, zadośćuczynienie, uzyskanie 

wybaczenia, zawarcie ugody zgodnej  

z potrzebami i interesami stron bez 

narzucania rozwiązań przez inne osoby, 

naprawę i utrzymanie w przyszłości 

dobrych wzajemnych relacji pomiędzy 

uczestnikami sporu. 

   Strony konfliktu uczestniczą  

w mediacji dobrowolnie, mają prawo 

wycofać się na każdym etapie procesu 

mediacyjnego. Wszystko, co dzieje się 

podczas mediacji jest poufne. Mediator 

nie narzuca stronom swoich rozwiązań, 

to strony konfliktu wypracowują własne 

kompromisowe porozumienie, zgodne z 

ich potrzebami i interesami.  

   Mediator czuwa nad przebiegiem 

spotkania, przestrzeganiem zasad, 

procedury. Stosując odpowiednie 

techniki mediacyjne pomaga stronom 

lepiej zrozumieć istotę sporu, jego 

uwarunkowania, sprecyzować 

wzajemne oczekiwania, urealnić 

propozycje rozwiązania sporu, zachęcić 

do szukania alternatywnych rozwiązań. 

Mediator powinien odznaczać się 

zrównoważeniem emocjonalnym, 

zdolnością koncentracji uwagi, 

umiejętnością nawiązywania kontaktu, 

empatią, życzliwością, odpornością 

psychiczną, pozwalającą przyjąć 

negatywne emocje stron konfliktu  

i umiejętnie pomóc stronom w ich 

rozładowaniu. W mediacji wyklucza się 

kary – strony same określają swój zakres 

odpowiedzialności za powstały konflikt i 

formy zadośćuczynienia wobec 

pozostałych uczestników sporu. Jeśli 

jednak nie dojdą do porozumienia, 

problem kar może powrócić (kary 

wynikające ze Statutu Bursy Szkolnej). 

Jeśli jesteś w konflikcie z koleżanką lub 

kolegą i chcesz uzyskać porozumienie na 

drodze mediacji zgłoś się do swojego 

wychowawcy ! 

 



Książka na jesień   
 

 
 
 

Hazel choruje na raka i mimo cudownej 
terapii dającej perspektywę kilku lat 
więcej, wydaje się, że ostatni rozdział jej 
życia został spisany już podczas 
stawiania diagnozy. Lecz gdy na 
spotkaniu grupy wsparcia bohaterka 
powieści poznaje niezwykłego chłopaka 
Augustusa Watersa, następuje nagły 
zwrot akcji i okazuje się, że jej historia 
być może zostanie napisana całkowicie 
na nowo. Wnikliwa, odważna, 

humorystyczna i ostra książka to 
najambitniejsza i najbardziej 
wzruszająca powieść Johna Greena, 
zdobywcy wielu nagród literackich. 
Autor w błyskotliwy sposób zgłębia 
ekscytującą, zabawną, a równocześnie 
tragiczną kwestię życia i miłości. 
 
Może i Ty przeczytałeś coś ciekawego, 
podziel się swoją książką, zachęć 
wszystkich do przeczytania jej



Suchar miesiąca 

 

 

 

Cytat miesiąca 

Głupcy są tak pomysłowi, że niemożliwe 
jest stworzenie czegoś, z czym każdy głupi 
by sobie nie poradził.                     Prawo Murphy’ego 

 

 



Kolorowanka 

 
 



Zdrowe odżywianie 

8 listopada  

Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania 

 

Każdy z nas doskonale zdaje sobie 
sprawę z potrzeby zdrowego 
odżywiania. Nie zawsze jednak wiedza 
idzie w parze z czynem. Dlatego też 
niezwykle ważne jest nieustanne 
przypominanie o tym, jak wielką rolę w 
naszym życiu pełnią owoce i warzywa.  
Z badań Światowej Organizacji Zdrowia 
wynika bowiem, że standardowa dawka 
warzyw i owoców przyswajana 
regularnie przez organizm zapobiega 
m.in. rozwinięciu się chorób układu 
krążenia, czy nowotworów. Naukowcy 
alarmują, że znakomita większość 
Europejczyków ma problemy  
z nadwagą, a coraz większa ich ilość 
choruje na otyłość. Problem jest na tyle 
poważny, że coraz częściej dotyka to 
również dzieci i młodzież. Wiele z nich 
już w tak młodym wieku narażonych jest 
na cukrzycę i choroby serca. Warto więc 

zastanowić się nad tym, co spożywamy 
w ciągu dnia. Co ważne zdrowa dieta nie 
musi być nudna i tym bardziej 
niesmaczna. Warto, a nawet trzeba 
korzystać z przypraw, które nie tylko 
nadadzą smaku i aromatu potrawom, 
ale również stymulują prawidłowe 
trawienie. W trosce o nasze zdrowie 
warto wyrobić w sobie nawyki zdrowego 
żywienia. Pamiętajmy o tym, by 
dobierać dietę bogatą w warzywa, 
owoce i inne produkty zawierające 
witaminy i mikroelementy - niezwykle 
istotne w procesie prawidłowego 
rozwoju młodego organizmu. Bądźmy 
więc rozważni i starajmy się pamiętać, 
by codziennie dostarczać porządną 
dawkę witamin i minerałów, które 
chronią nas przed schorzeniami  
i pozwalają  cieszyć się dobrą kondycją 
przez cały rok.

                      



Krzyżówka 
  

 

 

 

 

1) Jego niedobór może powodować anemię. 

2) Stosujesz ją gdy masz nadwagę. 

3) Zawieraj wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3. 

4) Wyroby wypiekane z mąki, podstawowy składnik codziennej diety. 

5) Są w  warzywach lub tabletkach. 

6) Słodzisz nim herbatę. 

7) Np. batonik, cukierki. 

8) Powinno się jej dziennie spożywać ok. 2 litrów. 

9) Produkty spożywcze wykorzystywane w odżywianiu. 

10) Powinny się znaleźć w każdym posiłku. 

11) Są smaczne i słodkie. 

12) Najważniejszy posiłek w ciągu dnia. 

13) Nie powinny go pić dzieci. 

14) Niezbędna, aby zachować szczupłą sylwetkę. 

15) Źródło białka, witamin z grupy B i łatwo przyswajalnego żelaza. 

16) Fasola, groch to rośliny ... 

Trzy pierwsze osoby, które zgłoszą się do p. S. Stankowskiej lub K. Wójcik otrzymają nagrody! 

        

       

       

          

         

        

        

      

         

         

       

         

        

           

      

          



 

Sałatka z brokułami i jarmużem 

Składniki 

 brokuły- poszatkowane - 1 różyczka  
 jarmuż - 3, 4 liście bez łodyg  
 czerwona cebula - 1/2  
 rozdrobnione orzechy włoskie lub pekan - 1/2 szklanki  
 ogórek - 1  
 szczypiorek - 1 pęczek  
 sałata - 1/2 główki  
 pomidory - 1duży  
 papryka (dowolny kolor) - 1  
 czerwona kapusta - poszatkowana - ok 1 szklanki  

Wykonanie 

Brokuły i kapustę szatkujemy na szatkownicy. 
Jarmuż kroimy na bardzo drobne paseczki i przecieramy z solą, sokiem z cytryny i odrobiną 
oleju. 
Resztę składników kroimy na kostkę lub paseczki. 
Wszystko mieszamy razem z  sosem do sałatki. 

Sos do sałatki: 
3  łyżki majonez 
1 łyżka octu jabłkowego 
2 łyżki soku z cytryny 
2 łyżeczki musztardy 
kilka łyżek oleju z pestek winogron  lub innego 
sól i pieprz ziołowy do smaku 
1 łyżeczka domowej przyprawy warzywnej 
2 ząbki czosnku przeciśniętego przez praskę 

Wszystkie składniki miksujemy w blenderze dodając taką ilość wody aby uzyskać konsystencję 
sosu. 

http://zdrowienatalerzu.pl/index.php/ingredients/jarmuz/
http://zdrowienatalerzu.pl/index.php/ingredients/czerwona-cebula/
http://zdrowienatalerzu.pl/index.php/ingredients/rozdrobnione-orzechy-wloskie-lub-pekan/
http://zdrowienatalerzu.pl/index.php/ingredients/ogorek/
http://zdrowienatalerzu.pl/index.php/ingredients/szczypiorek/
http://zdrowienatalerzu.pl/index.php/ingredients/salata/
http://zdrowienatalerzu.pl/index.php/ingredients/pomidory/
http://zdrowienatalerzu.pl/index.php/ingredients/papryka-dowolny-kolor/
http://zdrowienatalerzu.pl/index.php/ingredients/czerwona-kapusta-poszatkowana/


Nasze opowiadania 

Ostatni z wampirów 
 

Słońce delikatnie ogrzewało tył głowy 
strzelca wciśniętego między dwa grube 
konary. Poranny wiatr lekko poruszał liśćmi, 
które przyjemnie szumiały wokół niego. To 
go jednak nie rozpraszało. Uważnie 
obserwował chatkę stojącą na leśnej 
polanie. Pomiędzy ubytkami w słomianym 
dachu widział prześwit pomieszczenia. Dom 
wykonany był z prostych  desek. Widocznie  
naruszony został przez ząb czasu.  
Spróchniałe,  niegdyś solidne drzwi ledwo 
trzymały  się na zawiasach. Uwagę  Skaada 
przykuło okno, na tle  którego stały dwie 
postacie. Odgarnął  do tyłu czarne włosy   
i wycelował. Ujrzawszy  gest ukrytego  
w drzewach dowódcy opuścił  kuszę i czekał  
dalej.  Ciszę przerwało głośne skrzypnięcie  
drzwi. Odwrócił się w ich stronę i ujrzał  
wychodzące cztery osoby. Było  wśród nich 
dwóch barczystych  orków o szarozielonej 
skórze,  obaj zakuci w ciężkie  zbroje, nieśli 
wsparte na  ramionach dwuręczne miecze. 
Trzecią  osobą był nord.  Najwyższy z całej 
bandy. W odróżnieniu  od kompanów 
ubrany w kolczugę,  na którą opadały jasne  
włosy. Przy  pasie przypięty miał długi  
miecz. Skaada  zadziwiła czwarta postać. 
Drobna  kobieta ubrana w zwierzęce  skóry.  
Uzbrojona jedynie w niepozorny nóż  
myśliwski. Najprawdopodobniej  była leśną 
elfką.  Rozsiedli się przy dużym dębowym  
stole nieświadomi czyhających między  
drzewami Obrońców. Skaad odwrócił  wzrok 
w stronę  towarzyszy  i czekał na  sygnał.  
W  chwili opuszczenia ręki przez  przywódcę 
grupy Duraga wycelował  we wstającego  
mężczyznę i  oddał strzał.  Jego cel padł na  
stół.  Pozostali  zerwali się z miejsc i dobyli 
broni. W  tym samym momencie z  krzaków 
wybiegli Obrońcy i ruszyli do szturmu.  

W  kilka sekund dopadli  ciężko 
opancerzonych orków. Z  trudem blokowali 
wirujące miecze  wielkoludów.  Jednak  
z każdą chwilą  ataki były coraz słabsze  
i  wolniejsze, co dało drużynie Duraga 
możliwość zadania śmiertelnych ciosów. 
Skaad dobył z pochwy  krótki miecz i ruszył 
w wir  walki. Na  jego drodze stanęła  elfka.  
Zza paska wyjęła długi  nóż i wyzwała Skaada 
na  pojedynek.  Zaczęła się błyskawiczna 
wymiana  ciosów. Jeden  błąd mógł zaważyć 
na  życiu Skaada. Z uwagą obserwował każdy 
ruch  przeciwniczki i  wypatrywał błędu.  
Pomimo niezwykłej szybkości zauważył,  że 
pchnięcia były łatwe do  sparowania nawet 
dłonią.  Tak też zrobił, jednak  ostrze noża 
przecięło szarą skórę strzelca.  Niewzruszony 
raną zadał śmiertelny  cios w plecy. Elfka  
miękko osunęła się na  trawę. Na  polanie 
zapanowała nagła cisza.  Obrońcy zebrali się 
przed  drzwiami chaty i ustalili  co robić 
dalej.  Skaad   oraz   Durag  zajęli się  
oględzinami wnętrza.  Pozostali ściągnęli 
ciała poległych przy stole. Przeglądając 
rzeczy pozostawione przez najemników 
strzelec natknął się na zwitek papieru. 
Rozwinął go i pobieżnie przeczytał. Był to 
kontrakt, który podpisąła niedawno zmarła 
elfka z wampirem wyższym Filippem. Z 
treści wynikało, że zatrudnił on najemników 
do obrony kryjówki. Uświadomili sobie, że 
zagrożenie ze strony wampirów nie minęło. 
One nadal się gdzieś ukrywają. Wiedzieli już 
wystarczająco dużo, aby zawiadomić Israna, 
że to nie konieć wojny. Wyszli z chaty. Durag 
rozkazał zawlec ciała do domu po czym go 
spalić. Patrząc na ogień trawiący słomiany 
dach zastanawiali się gdzie szukać 
wampirów. Durag wyjął z juki kawałek 
pergaminu i węgla, po czym  napisał raport.

CDN 



Święto Edukacji Narodowej 
 

14 pażdziernika jak co roku obchodziliśmy 
Święto Edukacji Narodowej. Z tej okazji 
grupa I pod czujnym okiem pań Sylwii 
Stankowskiej i Heleny Purtak przygotowała 
akademię z humorem,  podczas której 
uczestnicy brali udział w quizie. Ich 
zadaniem bylo wykazać się wiedzą na temat 
naszych wychowawców. Były zdjęcia z 
dzieciństwa, ulubiona muzyka, miejsca 
bliskie sercu. Obejrzeliśmy zdjęcia pupili 
wychowawców, ale największą furrorę 

wśród młodzieży zgromadzonej zrobiła 
zagadka kto ostatnio przyjechał do pracy 
traktorem? 
Podczas akademii Dyrektor wręczył 
najbardziej zasłużonym pracownikom 
nagrody.  
Również Dyrekcja otrzymała słodkie 
puchary i wypasione listy gratulacyjne od 
pracowników bursy. Młodzież naszykowała 
dla wszystkich pracowników słodki 
upominek.  

 

               
 

 


