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6. Książka na zimę.
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Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swojej godności i w swych prawach. Są oni
obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu
braterstwa."
"Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kulturowej
naszego świata, naszych form ekspresji i różnorodnych sposobów bycia człowiekiem.
Budują ją wiedza, otwartość, komunikacja między ludźmi oraz wolność słowa, sumienia i
przekonań. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. Stanowi nie tylko moralny
obowiązek, lecz również prawny i polityczny wymóg. Tolerancja - wartość, która jest
podstawą pokoju - pozwala zastąpić kulturę wojny kulturą pokoju." "W praktyce
tolerancja oznacza, że każdy ma wolny wybór przekonań i akceptuje fakt, że inni
korzystają z takiej samej swobody".
Podstawy tolerancji stanowią więc:
respektowanie cudzych praw i cudzej wolności
uznawanie i akceptacja indywidualnych różnic między ludźmi
umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych
otwarcie na cudze myśli i filozofię, nie odrzucanie nieznanego
uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę
Już Perykles uznał, że tolerancja jest jedną z podstaw stabilności demokratycznego
państwa stwierdzając w swej słynnej mowie, że Ateńczycy stworzyli demokrację
"kierując się wyrozumiałością w życiu prywatnym i szanując prawa w życiu publicznym".
Obszary, jakie obejmuje tolerancja:
światopogląd religijny
światopogląd polityczny
pochodzenie: rasy i narody
mniejszości narodowe; mniejszości kulturowe
wygląd zewnętrzny
moda(fryzura, ubiór)
gusty żywieniowe (wegetarianizm)
pochodzenie społeczne i status społeczny
wykształcenie
niepełnosprawność (osoby słabe fizycznie, chore fizycznie, umysłowo

Walka z Bykami
Jak donosi Wikipedia walka z bykami to Korrida. Widowisko popularne w Hiszpanii,
według niektórych zwyczaj sprowadzony na Półwysep Iberyjski przez Arabów. Inne wersje
mówią o Kartagińczykach lub Rzymianach. Kiedyś zwyczaj ten popularny był wśród
arystokracji, w walkach brali udział nawet królowie.
Idąc za ich przykładem do walki z bykami stanęli również wychowankowie naszej bursy.
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22 śmiałków stawiło czoła bykom – strasznym i groźnym. Wielu z nich pociło się
i trudziło, inni jednym pociągnięciem długopisu powalili przeciwnika.
A wygrany Walki z bykami, czyli konkursu ortograficznego, bo o nim tu przecież mowa
otrzymał z rąk opiekuna Sekcji Pomocy w Nauce Pani Agnieszki Przedniczek nagrodę.

Warsztaty ozdób świątecznych
Jeszcze w powietrzu nie unosi się zapach pieczonego ciasta, jeszcze choinki
nieświadome swojej roli spokojnie rosną w lesie, a u nas już widać oznaki nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia. Podczas warsztatów ozdób świątecznych każdy miał możliwość
stworzenia jedynej i niepowtarzalnej bombki, stroika, choinki. Efekty naszej pracy można
było podziwiać na wystawie prac podczas Wigilii dla emerytowanych nauczycieli ZNP i
Wigilii związków zawodowych pracowników oświaty.

Opowiadanie
W bestiariuszu odnalazł fragment:

"Wampiry wyższe – Wyjątkowo stare , oraz potężne istoty
cechują się możliwścią uwodzenia słabych ludzi , oraz
przemiany w tak zwanego lorda wampirów. Są wtedy
o wiele silniejsze i szybsze . Władają potężną magią , a także
mają ostre jak brzytwy szpony. Najstarsze osobniki mają około
tysiąca lat. Ich twardą skórę można przebić jedynie srebrem"
Zdobywszy te informacje postanowił niezwłocznie wracać do Twierdzy Świtu. Po kilku
dniach monotonnej podróży dotarł do celu. Wszyscy Obrońcy z niecierpliwością czekali
na jego przybycie. Isran zezwolił wysłannikom na odpoczynek. Następnego dnia wszyscy
zebrali się w sali głównej. Skaad jako pierwszy przedstawił wiadomości pozyskane
z bestiariusza. Młody Obrońca przeglądając księgi alchemiczne składowane w Akademii
odnalazł informacje jak sporządzić przynętę na wampiry. Wyjął z kieszeni pomięty
pergamin i odczytał wszystkim jego treść:

"Aby wampira zwabić należy do kociołka średniej wilkości
wrzucić : Dwa ziarna serca róży, cztery kwiaty dzwonecznika
kostuchy, jedną łodygę smoczego języka , flaszeczkę piołunu,
garść opiłków złota oraz kubek ludzkiej krwi . Składniki
należy wymieszać i gotować aż zgęstnieje . Następnie ostudzić,
przelać do kolby i trzymać na słońcu kilka dni ."
Jako ostatni wiedzą o wampirach podzielić się Durag. Księgi biblioteki w Markarcie
zawierały informacje gdzie mogą żyć wampiry. Wynikało z nich, że lubują się w straych
kryptach i jaskiniach położonych blisko szlaków handlowych. Wybierają tereny górskie,
z małym nasłonecznieniem. Isran niezwłocznie przystąpił do pracy. Nakazał Duragowi
zająć się wykuwaniem srebrnej broni. Skaadowi natomiast zalecił wykonanie wabika.
Rekruci zatem zabrali się do kreślenia map. W tym czasie Isran wystosował pismo do
Straży Stendarra z prośbą o pomoc. Wiedział, że Strażnicy są najlepszymi łowcami. Od
wieków specjalizują się w zabijaniu demonów. Prace przygotowawcze trwały dzień i noc.
Po pięciu dniach od złożenia meldunku każdy Obrońca i Strażnik miał przy pasie flaszkę
wabika, srebrną broń i buteleczkę antidotum na wampiryzm. CDN

Kolorowanka

Suchar miesiąca

Cytat miesiąca

Każdy nowy rok to zupełnie nowa książka zawierająca 365 pustych stron.
Wypełnij ją tym wszystkim, czego nie zrobiłeś w starym roku:
Słowami – których bałeś się wypowiedzieć.
Miłością – której nie miałeś czasu okazać.
Dobrocią – którą zapomniałeś kogoś obdarować.

Christmas door decoration
W tym roku po raz pierwszy został ogłoszony konkurs na najciekawszą,
najładniejszą, najbardziej twórczą ozdobę świąteczną na drzwi. Mieszkańcy bursy
ochoczo włączyli się w wir przygotowań. Efektem pracy były mikołaje, choinki, wianki,
bałwanki, szyszki i inne gadżety przytwierdzone do drzwi.
Komisja długo i wnikliwie oceniała prace. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło
podczas spotkania wigilijnego. Zwycięzcy otrzymali nagrody a wszystkim, którzy wzięli
udział w konkursie zostały wręczone słodkie upominki.

Spotkanie wigilijne

Cicha noc, święta noc
Pokój niesie ludziom wszem,
A u żłóbka Matka święta
Czuwa sama, uśmiechnięta,
Nad Dzieciątka snem,
Nad Dzieciątka snem…….

Jak co roku tak i w tym spotkaliśmy się na kolacji wigilijnej, aby móc spędzić ze sobą te
chwile przed świętami, wysłuchać tego co przygotowali dla nas nasi koledzy i koleżanki,
a także móc złożyć sobie życzenia świąteczne.

Krzyżówka

1. Urodził się w niej Jezus.
2. Mięsna, z kapustą, z grzybami.
3. 24 grudnia.
4. Składamy je łamiąc się opłatkiem.
5. Oddali pokłon i złożyli dary Jezusowi.
6. ………………..przybywajcie, Jemu dźwięcznie przygrywajcie……
7. Świąteczna ryba.

Pierwsze trzy osoby, które poprawnie rozwiążą krzyżówkę prosimy o zgłoszenie się do
pań: K. Wójcik lub S. Stankowskiej

Bursowy Wolontariat ogłasza akcję zbiórki karmy dla radomskiego schroniska dla
zwierząt.
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