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Kilka słów od… Pana Dyrektora
1 stycznia 2022 r. przyniósł wielkie zmiany w moim życiu, ale także w Bursie
Szkolnej. Mianowicie połączyły się nasze drogi życiowe. Pełnienie funkcji Dyrektora Bursy
to dla mnie wielki zaszczyt ale także ogromne wyzwanie. Otrzymałem od was
Wychowanków i od Wychowawców ogromny kredyt zaufania. Spłacenie go nie będzie
zależało tylko od moich działań, dlatego liczę na współpracę, podpowiedzi z waszej strony
jakie formy zajęć chcielibyście realizować, co was interesuje, czym chcielibyście się zająć.
Niedługo minie pół roku naszej współpracy. W tym czasie nabrałem przekonania że
decyzja którą kiedyś podjąłem była słuszna. Spotkania z Wami wniosły dobrą energię i dają
mi dużo satysfakcji.
Nadchodzą wakacje, czas odpoczynku, wolności, rozrywek, chciałbym Wam życzyć
byście ten czas spędzili aktywnie, realizując swoje pasje, zainteresowania, marzenia, ale
także bezpiecznie, by ze zdwojoną energią i pomysłami spotkać się w nowym roku szkolnym
i dalej współpracować i tworzyć jak najlepsze warunki dla Waszego rozwoju w Bursie
Szkolnej.

Do zobaczenia po wakacjach!
Krzysztof Hapczyn

TOP 10

1. As It Was - Harry Styles

WAKACYJNYCH

3. Bones - Imagine Dragons

PIOSENEK 2022

5. Wiem You’re Gone - Shawn Mendes
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2. Glimpse of Us - Joji

4. Oh My God - Adele

6. Happier ten ever - Billie Eilish
7. Skate - Bruno Mars

8. Memories - Conan Gray
9. Let Somebody Go - Coldplay
10. Bad Habits - Ed Sheeran

Lubię... wakacje
Nie lubię... pracy pod presją czasu
Największą wartością dla mnie jest... godność i honor
Cenię sobie ludzi, którzy... są szczerzy i prostolinijni
W szkole podstawowej myślałem, żeby zostać... płetwonurkiem
Moją pasją jest...orientoring (spytacie co to?)
Moja ulubiona bajka z dzieciństwa to... Kubuś Puchatek
W wolnym czasie lubię... wycieczki rowerowe z kolegami
W szkole podstawowej lubiłem przedmioty:...zajęcia praktyczno - techniczne
Przedmioty, których nie lubiłem w szkole to:...plastyka
W wolnych chwilach najczęściej...jeżdżę na rowerze
Boję się...że na starość będę od kogoś zależny
Marzę o tym...by przejechać rowerem Islandię
Wybrałem zawód wychowawcy w bursie, bo...lubię
kontakt z młodzieżą
Bursa daje mi...satysfakcję z pracy
Za swój największy sukces uważam:...wciąż na niego
czekam
Najbardziej dumny jestem...z mojej córki
Największą radość sprawia mi...przełamywanie barier
Gdybym miał czarodziejską różdżkę...wyleczyłbym
wszystkich chorych

„POD LUPĄ…”
…to cykl, w którym
wychowawcy, wychowankowie
i pracownicy naszej Bursy
pozwalają nam się lepiej
poznać. Osobą, którą
poprosiliśmy o dokończenie
zdań, jest Pan Dyrektor
Krzysztof Hapczyn
Dziękujemy 

„POD LUPĄ…” c.d.
Na kilka pytań zgodził się odpowiedzieć nasz wychowanek - uczeń
pierwszej klasy II LO im. Joachima Chreptowicza - Krystian Magierek
•

Lubię... uprawiać sport

•

Nie lubię... brokułów

•

Największą wartością dla mnie jest... szczerość

•

Cenię sobie ludzi, którzy... są szczerzy

•

W szkole podstawowej myślałem, żeby zostać... piłkarzem

•

Moją pasją jest... pływanie

•

Moja ulubiona bajka z dzieciństwa to... „Tabaluga”

•

W wolnym czasie lubię... spędzać czas z kolegami

•

W szkole podstawowej lubiłem przedmioty:... matematykę i W-F

•

Przedmioty, których nie lubiłem w szkole to:... historia, muzyka, język polski

•

W wolnych chwilach najczęściej... odpoczywam

•

Boję się... nikogo się nie boję

•

Marzę o tym... aby być najlepszym w tym co robię

•

Szkoła daje mi… źródło wiedzy

•

Za swój największy sukces uważam:... 3 miejsce w Polsce w konkursie z języka

•

Najbardziej dumny jestem... ze swoich osiągnięć

•

Największą radość sprawia mi... spędzanie czasu z rodziną

•

Gdybym miał czarodziejską różdżkę...niósł bym szczęście ludziom

niemieckiego

Dziękujemy 

POZNAJEMY ZASADY DOBREGO ZACHOWANIA
„...GRZECZNOŚĆ NIE JEST NAUKĄ ŁATWĄ ANI MAŁĄ.
NIEŁATWĄ, BO NIE NA TEN KOŃCZY SIĘ, JAK NOGĄ
ZRĘCZNIE WIERZGNĄĆ, Z UŚMIECHEM WITAĆ LADA KOGO;
BO TAKA GRZECZNOŚĆ MODNA ZDA SIĘ KUPIECKĄ,
ALE NIE STAROPOLSKA, ALE NIE SZLACHECKA.”
ADAM MICKIEWICZ, „PAN TADEUSZ”.

1.Co znaczy słowo savoir – vivre
Zwrot pochodzi z języka francuskiego. Są to dwa czasowniki, savoir – znaczy: umieć, potrafić, wiedzieć; vivre – znaczy: żyć, czyli
najprościej „umieć żyć” i radzić sobie w różnych złożonych sytuacjach. Lubimy ludzi dobrze wychowanych. Uważamy, że maniery dobrze świadczą o
człowieku i umilają życie w społeczeństwie. Istnieją określone zasady jak postępować w różnych sytuacjach.

2. Ogólne zasady, które pomagają w życiu codziennym
UŚMIECH i śmiech są zaraźliwe!!! Uśmiech ułatwia codzienne życie. W sklepie uśmiechając się dostaniemy ładniejszy kawałek mięsa, w
urzędzie szybciej załatwimy sprawy. Uśmiech nikomu nie szkodzi i jest też skutecznym środkiem odmładzającym.
ŻYCZLIWOŚĆ okazana ludziom wraca bardzo szybko. Powinno się być życzliwie nastawionym do wszystkich ludzi, co wcale nie znaczy, że
należy się dawać naiwnie wykorzystywać! Życzliwe nastawienie potrafi zdziałać cuda…
DYSKRECJA nie lubimy, gdy nasze tajemnice są rozpowiadane, więc również nie powinniśmy tego robić. Ludzie bardzo cenią osoby, które
potrafią dochować tajemnicy, są dyskretne, nie starają się wnikać w niczyje życie prywatne i nie powtarzają zasłyszanych plotek. Tacy ludzie to
prawdziwy skarb. Odzwierciedla to powiedzenie Ernesta Hemingwaya „Potrzeba dwóch lat, aby nauczyć się mówić; pięćdziesięciu, aby nauczyć się
milczeć'.
LOJALNOŚĆ to bardzo rzadka, a ważna cecha charakteru. Należy być lojalnym wobec rodziny, przyjaciół, pracodawców. Jeżeli nie jest się
zadowolonym z pracy, to można ją zmienić, a jeżeli się pracuje, to należy być lojalnym wobec szefów i firmy.
UPRZEJMOŚĆ człowiek dobrze wychowany powinien być jednakowo uprzejmy wobec wszystkich niezależnie od stanu społecznego i
zasobności portfela. Kulturalnych ludzi poznajemy po tym, że jednakowo kłaniają się szefowi i sprzątaczce. Ludzie, którzy traktują innych uprzejmie, są
darzeni szacunkiem i także traktowani uprzejmie.

3. Błędy, których należy unikać
Aforyzm Tadeusza Kotarbińskiego cytowany przez wielkiego znawcę savoir – vivre, Edwarda Pietkiewicza, wieloletniego
ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej brzmi: ”Unikaj wykroczenie pięciorga: tonu, miny, sarkazmu, ironii, przytyku. Bez tych
powściągliwości współżycie to istna katorga” (E. Pietkiewicz – Savoir vivre dla każdego, Diogenes, Warszawa, 1997, s – 25).

1. Jest piątkowe popołudnie. Co robisz?
a) idziesz spotkać się ze swoim/swoją przyjacielem/przyjaciółką

„BOHATEREM/BOHATER
KĄ KTÓREJ KSIĄŻKI
JESTEŚ?”

b) szukasz kolejnych przygód

Rozwiąż nasz
Quiz wybierając
odpowiedź na podane
pytania. Następnie
podlicz, której
odpowiedzi masz
najwięcej i przeczytaj
rozwiązanie, a dowiesz
się, z którym/ą
bohaterem/ bohaterką
książki masz najwięcej
wspólnego. Zapraszamy
do zabawy!

2. Jesteś w niebezpiecznej sytuacji. W jaki sposób się obronisz?

c) uczysz się matematyki z przyjacielem/przyjaciółką
d) leniuchujesz i pijesz herbatę z miodem

a) odpierasz atak książką lub zeszytem
b) używasz do obrony sztucznej inteligencji
c) uciekasz i szukam przyczyn ataku
d) rozlewasz na ziemię miód, a wróg ucieka
3. Jest godzina 19.30, rodziców nie ma w domu. Nagle słyszysz pukanie do drzwi, a nikogo nie
zapraszałeś/aś.
Co robisz?
a) otwierasz drzwi i proponujesz, żeby gość napił się herbaty i poczekał na rodziców
b) sprawdzasz przez wizjer, kto to?
c) pytasz kto tam? i otwierasz drzwi
d) otwierasz drzwi i zapraszasz gościa na pogawędkę, ponieważ wiesz, że to naprawdę twój/twoja
przyjaciel/przyjaciółka

Rozwiązanie:
Jeśli masz najwięcej odpowiedzi a:
Jesteś Anią z Zielonego Wzgórza z
książki L. Montgomery o tym samym
tytule. Odznaczasz się sprytem i
inteligencją, choć jesteś z lekka
roztargniony/a. Masz ogromną
wyobraźnię.
Jeśli masz najwięcej odpowiedzi b:
Jesteś jednym z bohaterów książki
R. Kosika „Felix, Net i Nika...”.
Jesteś bardzo pomysłowy/a. Masz
wielu przyjaciół.
Z pewnością lubisz nowinki
techniczne i informatykę.

Qiuz cd.
4. Jesteś w wesołym miasteczku. Co robisz?
a) idziesz do wróżki, która przepowie ci przyszłość na temat twojej
miłości
b) używasz sztucznej inteligencji po to, aby zmienić ustawienia w
diabelskim kole, aby kręciło się szybciej
c) idziesz na gofry z przyjacielem/przyjaciółką
d) idziesz kupić czerwony balonik

Jeśli masz najwięcej odpowiedzi c:
Jesteś Julią lub Tomem z książki
M. Kozioła „Skrzynia władcy
piorunów”. Odznaczasz się
niezwykłą odwagą, pomysłowością
i empatią. Uwielbiasz psy.

5. Twój/a przyjaciel/przyjaciółka zachorował/a, a jego/jej
siostra/brat przybiegł/a do ciebie, żebyś jemu/jej pomógł/pomogła.
Co robisz?

Jeśli masz najwięcej odpowiedzi d:
Jesteś Kubusiem Puchatkiem –
bohaterem książki A.A. Milne’a.
Jesteś słodki/a, nieco
roztargniony/a, i zapominalski/a,
ale życzliwy i uczynny. Uwielbiasz
słodkości. Z pewnością lubisz też
miód i pszczół.

b) sprawdzasz internetową apteczkę

a) biegniesz jemu/jej pomóc, a Twój rodzic w tym czasie kontaktuje się z
lekarzem
c) zostajesz w domu i dzwonisz do lekarza, a Twoja mama biegnie pomóc
d) uspokajasz go/ją, robisz jemu/jej gorące mleko z miodem i wspólnie
zastanawiacie się, co robić

LUBIMY CZYTAĆ WIĘC POLECAMY:
ALFRED SZKLARSKI - SERIA PRZYGÓD TOMKA WILMOWSKIEGO
"Przygody Tomka Wilmowskiego", czyli cykl powieści przygodowych autorstwa Alfreda
Szklarskiego, to bez wątpienia seria książek, która zasługuje na status pomnikowych dzieł polskiej
literatury. Książki Szklarskiego zawsze były jednak czymś znacznie więcej, niż tylko znakomicie napisaną
i wciągającą literaturą młodzieżową: to prawdziwa skarbnica wiedzy, podróż po kolejnych zakątkach świata,
obyczajach i różnicach kulturowych. Przewodzi nam w nich zawsze Tomek Wilmowski, w którego niezwykłe
przygody wpleciona jest zawsze mądrość oraz podróżnicza pasja.
Mimo że cykl książek Alfreda Szklarskiego został napisany przed kilkudziesięcioma laty, powieści te nawet
w najmniejszym stopniu się nie zestarzały. Co więcej - nadal stanowią niedościgniony wzór dla twórców literatury
przygodowej. Są kolejnym dowodem na to, że najciekawsze książki dla dzieci i młodzieży, te najbardziej
wartościowe, kreatywne, inspirujące i pełne empatii, zostały już napisane.
Kolejność tomów:
1.

„Tomek w krainie kangurów” (1957)

2.

„Przygody Tomka na Czarnym Lądzie” (1958)

3.

„Tomek na wojennej ścieżce” (1959)

4.

„Tomek na tropach Yeti” (1961)

5.

„Tajemnicza wyprawa Tomka” (1963)

6.

"Tomek wśród łowców głów„ (1965)

7.

„Tomek u źródeł Amazonki” (1967)

8.

„Tomek w Gran Chaco” (1987)

9.

„Tomek w grobowcach faraonów” (1995, współpraca Adam Zelga)

10.

„Tomek na Alasce” (2021, napisany przez Macieja Dudziaka na podstawie notatek pozostawionych przez
Alfreda Szklarskiego)

ZAPRASZAMY DO WAKACYJNEJ PRZYGODY RAZEM Z TOMKIEM WILMOWSKIM, A W PRZYSZŁYM
ROKU SZKOLNYM DO UDZIAŁU W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE CZYTELNICZYM „LUBIĘ CZYTAĆ!”
ORGANZIOWANYM PRZEZ NASZĄ BURSĘ!!!

DEBIUTY LITERACKIE
C.D. POWIEŚCI „WIEDŹMY Z WYPRZEDAŻY”
AUTORSTWA ANGELIKI BUGLEWSKIEJ
-Daleko jeszcze?- powiedziała po raz kolejny Michalina licząc domy które omijali - dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy...
- Jeszcze tylko chwila.- odpowiedział tata obracając się
- Jesteście pewni że to dobry pomysł z naszym szczęściem znowu będzie tak samo?- jej brat odezwał się obok niej i wrócił do pisania w telefonie.
- Nigdy nie wiadomo trzeba trzymać głowę do góry- mama odpowiedziała zza kierownicy po czym dodała- jesteśmy na miejscu.- im oczom ukazał się widok starszego
domu obrośniętego w trawę i z tego co wiedzieli dębem rosnącym z tylnej strony. Agencja uwzględniła że dom jest nie lubiany przez osoby lokalne oraz że jezioro,
które tu jest nie jest do pływania przez jakieś lokalne pogłoski o klątwie po prostu to czego teraz potrzebowali pomyślała sarkastycznie kiedy jej brat wbiegając do
środka krzyknął coś o zajmowaniu największego pokoju wbiegła za nim i pobiegła na górne piętro wpadła do jednego z pomieszczeń i ogarnęło ją poczucie, którego nie
umiała tego wytłumaczyć po prostu coś kazało jej tam zostać - Zajmuje ten pokój.- jej brat stanął obok i tylko wzdrygnął po czym poszedł po rzeczy.
Wieczorem mama wytłumaczyła im parę spraw -...no i za tydzień idziecie do szkoły tutaj, dyrektorka wyznaczyła już kogoś żeby was oprowadzić ma na imię Sarakończąc wypowiedz skierowała się do sypialni a jej dzieci podążyły w jej ślady i zrobiły tak samo.
W pokoju Michalina usłyszała miauknięcie za oknem i zobaczyła czarnego kota, chciała go pogłaskać więc otworzyła okno i po grubej gałęzi drzewa dostała się do
korony, gdy już miała dotknąć zwierzęciem usłyszała -Nie powinno tu was by.- kot podbiegł do dziewczyny w czarnej sukience i falowanych brązowych włosach. -Kim
ty ...- nie dokończyła gdyż nieznajoma zabrała pupila i zeskoczyła z drzewa, zdziwienie że nie złamała sobie ona nogi ogarnęło ją dopiero następnego dnia, reszta
tygodnia minęła na rozpakowywaniu się i sprzątaniu po poprzednich lokatorach żadnych wypadków.
-A tu macie sale od polskiego i.. o hej Róża, Piotrek- para odwróciła wzrok na nich, a kiedy to zrobili dziewczyny rozpoznały się - No tak Maks to jest Piotrek jest w
twojej klasie możesz iść z nim a to jest Roża jest w klasie twojej siostry- - Ty jesteś ten nowy co go chwalili tak, choć idziemy do 16. Pa Ro, Michalina- i w końcu
odwracają się do blondynki z wściekłością dodał - Pa Sara. - A jego co ugryzło?- -Nie ważne zaraz dzwonek, lepiej iść do sali zanim się spóźnimy- odwróciła się na
pięcie i ruszyła w stronę sali.
Po skończonych lekcjach nie czekała na brata, a raczej dogoniła Róże i znalazła ustronne miejsce dla rozmowy - O co chodziło z tym wczoraj?- - A uwierzyła byś
gdybym ci powiedziała że chodzi o czary.- -Czy ty robisz ze mnie głupa oczywiście że nie.- -A szkoda powinnaś.- wzdrygnęła, Michalina była zmieszana myślała
wcześniej że postać przed nią jest dziwna ale nie wiedziała że aż tak.- Nie ważne, życzę miłego dnia- Róża odeszła zostawiając ją samą z myślami.
Ogród pana Horacego miał już wiele lat i był pełen cudnych roślin, jednak to co skupiało na siebie całą uwagę to zamknięte obserwatorium, zresztą nie ma co się
dziwić gdyż poza murem okrążającym placówkę było jedynym co widać. Było to miejsce spotkań całego klubu, za pozwoleniem właściciela wnieśli zmiany na przykład
krzesła dla widowni zastąpiły kanapy oraz ogromne poduszki leżące na środku pokoju. Od ciotki Eli dostali książki do praktyki czarów często obok nich mogli znaleźć
Pi małego chochlika przypominającego do złudzenia czarnego jak węgiel kota, był on bardzo żarłoczny i potrafił zjeść co tylko zostało w spiżarni dlatego uzupełniali
ją od czasu do czasu żeby go nie rozzłościć. Dziś jednak nie mieli na to czasu i musiało to poczekać na inny termin dlatego duszek płatał im żart.-Musimy jak
najszybciej z tym skończyć inaczej nie myślę, że to miejsce zostanie w jednym kawałku- dokończyła zdanie Ela po czy odsunęła się na bok aby lecący w jej stronę
plastikowy talerz jej nie trafił - Nie moja wina że Sara nie chce się pokazać, a tylko ona ma kopię papierów- nagle w sali rozległ się głośny huk drzwi – Nie
zgadniecie kogo właśnie spotkałam (…)

NASZE WAKACYJNE PLANY:

NAJFAJNIEJSZE MOMENTY W BURSIE
W TYM ROKU SZKOLNYM:

- ZABAWA

 WYCIECZKI

- PRACA

 ROBIENIE I JEDZENIE GOFRÓW

- KONCERTY
- ZARABIANIE PIENIĘDZY
- WYJAZD ZA GRANICĘ
- OPALANIE SIĘ

- LECZENIE
- SPOTKANIA ZE ZNAJOMYMI

 POGODZENIE SIĘ ZE ZNAJOMYMI
 SPOTKANIA INTEGRACYJNE
 POZNANIE CHŁOPAKA
 DODATKI DO KOLACJI
 MIESIĄC CZERWIEC

 JAK BYŁO RISOTTO
 OSTANIA NOC W CZWARTEK

- OPIEKA NAD DZIEĆMI

 MIESIĄC CZERWIEC

- ZAKUP MOTORU

 GOTOWANIE

BEZPIECZNE WAKACJE
Chroń głowę przed słońcem.
W upalny dzień pij dużo wody.
Nie rozpalaj ogniska w lesie.

Pływaj tylko na kąpieliskach strzeżonych.
Myj owoce z sadu, lasu (Uwaga: niemycie grozi bąblowicą).
Nie skacz do nieznanej wody.
Sprzątaj po sobie!
Zapamiętaj numery alarmowe:

Pogotowie ratunkowe – 999 lub 112
Pogotowie policyjne – 997 lub 112
Straż Pożarna - 998 lub 112
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Życzymy wszystkim udanych
i bezpiecznych wakacji!!!
Do zobaczenia we wrześniu!

