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„Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał”. 
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„BURSUŚ” 
Gazetka Młodzieżowa 

Rok szkolny 2021/2022 
I SEMESTR 



Kilka słów od…Pani Dyrektor 

  

   

      Zbliżają się Święta, cudowny 

     Bożonarodzeniowy czas, oczekiwana 

    Wigilia, gdy siedzimy wszyscy w kole i mamy 

     bliskich przy stole. To również oczekiwany czas 

     w Bursie - Spotkanie Wigilijne. Poczuję 

  wraz z wychowawcami znów wzruszenie patrząc na Was 

"nasze cudowne dzieci", przecież najważniejsza jest Rodzina .  

 Z Wami, kochana Młodzieży praca jest barwna i niesamowita. 

Potraficie zaskoczyć!!!  

 Niechaj zatem refleksje nad cudem jaki wydarzył się ponad dwa 

tysiące lat temu w grudniową noc w Betlejem sprawią, ze poczujemy 

szczęście, które nadadzą sens naszemu życiu, wyzwolą magię w sercu. W 

tym dniach radosnych, oczekiwanych, niechaj wątpliwości się rozwieją , 

niechaj zgasną spory, wszystkie pokusy niezdrowe odejdą w zapomnienie, a 

w duszy szczerość, przyjaźń i miłość zagoszczą. Wzroku kochanych twarzy 

co rano budzą i wokół pełno życzliwych ludzi - życzę Wam każdego dnia. 

                                                                                                            

Dyrektor Bursy Szkolnej 

 mgr Katarzyna Jedlikowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  HEJT  
 Pod pojęciem hejt 

przyjmujemy działanie  

w Internecie wymierzone w 

indywidualne osoby.  

 To opinia wyrażona  

w sposób ostry, raniący  

i obrażający, wręcz „chamski”, 

w sposób wyrażający pogardę. Towarzyszy temu często wulgarny język. Hejt można 

wyrażać w sposób: słowny, pisemny i obrazkowy. Dotyczy ludzi sławnych, ale też 

spotykają się z nim zwykli ludzie na forach internetowych, portalach typu 

Facebook, Twitter, ask.fm itd. Hejt prowadzi do poważniejszego zjawiska jakim 

jest mowa nienawiści, a ta z kolei do wykluczenia, dyskryminacji i przemocy.  

Jak radzić sobie w sytuacji doświadczania Hejtu ? 
1. Hejt jest przemocą. 

2. Każdy człowiek zasługuje na szacunek i nikt nie ma prawa go prześladować. 

poniżać lub wyśmiewać z jakiegokolwiek powodu.  

3. Broniąc siebie mówisz STOP autorowi hejtu i dajesz komunikat, że takie 

działanie nie jest bezkarne.  

5. Zgłaszaj każdy hejt do administratora strony.  

6. Każda przemoc wobec drugiego człowieka podlega karze.  

7.Hejt to jest opinia a nie prawda o Tobie, ktoś zastosował przemoc wobec. Ciebie 

albo nie zdając sobie s prawy z konsekwencji swoich słów, albo chcąc Ci dokuczyć.  

8.Ty jako odbiorca hejtu( przemocy) masz prawo do wyboru zachowania się.   

9.Kiedy spotkasz się z przemocą– hejtem możesz ( masz prawo) poczuć się,  

bezradny, słaby, smutny i zły (wielu młodych ludzi doświadcza hejtu i takich uczuć ).  

10.Są ludzie , którzy mogą Ci pomóc, nie jesteś sam( poszukaj pomocy u osoby 

dorosłej - nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego, rodzica, brata , siostry 

lub innej osoby dorosłej, do której masz zaufanie).  

11. Unikaj odpowiadania hejtem na hejt ( to wzmacnia i nakręca hejt).  

12. Unikaj zachowania hejtu tylko dla siebie.  

13. Gdy kolega stanie się odbiorcą  zareaguj , wesprzyj go swoją opinią, stań za nim 

murem, pomóż znaleźć wspierającego dorosłego, nie udostępniaj dalej wpisu.  

14.Zanim coś udostępnisz w mediach społecznościowych - zastanów się dwa 

razy!!!  

15.Zanim coś skomentujesz - zastanów się dwa razy!!!  



 

 

ŚLADAMI NASZYCH PASJI  

 autor Anzhela Potapczuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP 10 PIOSENEK 2021 ROKU 

 

1. „All too Stone” Taylor Swift 

2. „Drivers license” Olivia Rodrigo 

3. „Montero” (Call me by Your name)” LiL nas X 

4. „VBS” Lucy Dacus 

5. „Leave the Door Open” Silk Sonic 

6. „Hepper then ever” Billi Eilish 

7. „I Drinke Wine” Adele 

8. „Sevotonin” Girl in Red 

9. „Easy On Me” Adele 
Opracował - Filip Papka 

 

 

 

 

LUBIMY CZYTAĆ więc POLECAMY: 
 

 

„JEŻYCJADA” - Małgorzata Musierowicz 

 

 Seria Jeżycjada rozpoczęła się w 1975 roku tomem "Małomówny i rodzina". 

Na dzień dzisiejszy autorka stworzyła 23 książki o przygodach Borejków, ich 

rodziny i przyjaciół. W trakcie czytania czeka Cię solidna porcja humoru, dobrej 

energii, ciepła, radości życia. Podstawą klanu Borejków są zaawansowani wiekiem 

dziadkowie, którzy prócz pasji do czytania charakteryzują się dość radykalnymi 

poglądami na nowoczesne "wymysły". Może właśnie dlatego Borejkowie stanowią 

rodzinę, którą bardzo przyjemnie się "podgląda". Mają dla siebie czas, rozmawiają 

ze sobą, dzielą się troskami i radościami, wspierają się wzajemnie. 

 Tło serii stanowią Jeżyce, dzielnica Poznania. Musierowicz tak pięknie o niej 

pisze, że wierni Czytelnicy często decydują się na wycieczkę do Poznania, by 

zobaczyć opisane przez autorkę ulice i kamieniczki. 

 W serii dotychczas ukazały się następujące tomy: 

1977: "Szósta klepka"   1979: "Kłamczucha" 

1981: "Kwiat kalafiora"  1981: "Ida sierpniowa" 

1986: "Opium w rosole"  1990: "Brulion Bebe B." 

1992: "Noelka"   1993: "Pulpecja" 

1993: "Dziecko piątku"  1994: "Nutria i Nerwus" 

1996: "Córka Robrojka"  1998: "Imieniny" 

1999: "Tygrys i Róża"   2002: "Kalamburka" 

2004: "Język Trolli"   2005: "Żaba" 

2006: "Czarna polewka"  2008: "Sprężyna" 

2012: "McDusia"   2014: "Wnuczka do orzechów" 

2015: "Feblik"    2018: "Ciotka Zgryzotka" 

Wkrótce ma ukazać się w sprzedaży 24 tom o intrygującym tytule "Chucherko". 

 Dlaczego warto sięgnąć po Jeżycjadę? Dlatego, że czytając książki Pani 

Małgorzaty odpoczniesz od szybkiego świata, w którym "mieć" jest ważniejsze niż 

"być". Potrafią cieszyć się drobnymi rzeczami, nie zawsze się spieszą i nie są non 

stop dostępni pod telefonem z włączonym Facebookiem. 

 Rodzina Borejków i ich losy, są w tym roku tematem naszego 

Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego „Lubię czytać!” 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!! 

 



 

 

 

 DEBIUTY LITERACKIE 
 

 

Fragment powieści „Wiedźmy z wyprzedaży”  
autorstwa Angeliki Buglewskiej 

 

 Każde sąsiedztwo ma swoje tajemnice, jednak ulica Gwiezdna w małym 

miasteczku Księżycowym znajdującym się w górach, biła wszelkie rekordy 

tajemniczości. Widzicie, to miasteczko samo w sobie było jedną wielką zagadką. 

Weźmy na przykład jezioro za domem Jabłońskich… Mętna woda pojawiła się tam 

znikąd, tydzień po tym odkryto, że rodzina zajmowała się przekrętami. Dom ten 

jest od tego czasu opuszczony, a każdy kto próbuje tam zamieszkać dzieli ich los. 

Choć to co się z nimi stało było tajemnicą dla większości sąsiedztwa, to ona 

doskonale wiedziała o całej sytuacji 

 - Jak dawno temu to... 

 - Róża! Sorry długo czekałaś?- zawołała Ela zdyszana od biegu. 

To był normalny widok dla wszystkich wokół nich, ale im to nie przeszkadzało. 

Dziewczyny były tu jak co dzień aby warzyć eliksiry i omawiać ich ostatnie 

ustalenia. 

 -Nie myślisz że to dziwne?-powiedziała Róża, kiedy ruszyły ku tafli wody.-

Tyle lat już minęło, a ta klątwa tylko się powiększa. 

 -Teraz jak o tym wspominasz, klątwy powinny zmniejszyć swoje działanie lub 

pozostać w tym samym stanie aż do rozwiązania, nie ma takiej ,która zwiększyłaby 

się. Teoretycznie można dodać inną lub tą samą pętle albo użyć przedmiotów 

przywiązania ale sprawdzałyśmy tą barierę dwanaście razy nic takiego nie 

znajdowało się w pobliżu. Chyba nie myślisz że... 

 - Nie wiem.- spojrzała się w stronę jeziora.- Wszystko to staje się zbyt 

skomplikowane. 

 Po przybyciu na wcześniej wybrane miejsce rozłożyły swój sprzęt i zaczęły 

robić odtrutkę. Jednak niepokój wisiał w powietrzu. 

 -Gdzie jest Sara? Nie mówiła, że będzie na miejscu? 

 

Ciąg dalszy nastąpi… 
 

 

 

 

 

WYCHOWAWCA I WYCHOWANEK POD LUPĄ… 

 Cykl „...pod lupą”, nauczyciele, wychowankowie i pracownicy naszej bursy 

pozwalają nam się lepiej poznać. Osobą, którą poprosiliśmy o dokończenie zdań, jest 

Pani Dyrektor Katarzyna Jedlikowska: 
Lubię... kawę i tort 
Nie lubię... kłamstwa 

Największą wartością dla mnie jest... rodzina 

Cenię sobie ludzi, którzy...są szczerzy  

W szkole podstawowej myślałam, żeby zostać...nauczycielem  

Moją pasją jest... taniec 

Moja ulubiona bajka z dzieciństwa to... „Miś Uszatek”, „Bolek i Lolek” 
W wolnym czasie lubię... oglądać seriale kryminalne 

W szkole podstawowej lubiłam przedmioty:... W-F 

Przedmioty, których nie lubiłam w szkole to:...Historia  

W wolnych chwilach najczęściej... spędzam czas z rodziną, podróżuję 

Boję się... niczego się nie boję 
Marzę o tym,... żeby zwiedzić USA 

Wybrałam zawód wychowawcy w bursie, bo...chciałam pracować z młodzieżą 

Bursa daje mi... satysfakcję 

Za swój największy sukces uważam:... wytrwałość w zawodzie 

Najbardziej dumna jestem... ze swoich dzieci 
Największą radość sprawia mi... radość innych 

Gdybym miał czarodziejską różdżkę...przepędziłabym COVID -19 
Dziękujemy za udzielony wywiad 😊 

Kacper Rejner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Śladami naszych pasji” fotografie Anzhela Potapczuk 

 



 

WYCHOWAWCA I WYCHOWANEK POD LUPĄ…c.d. 

Kolejną osobą, którą poprosiliśmy o dokończenie zdań, jest wychowanek  

o najdłuższym stażu mieszkania w Bursie (gimnazjum, szkoła średnia) 

Łukasz Woźniak 

Lubię... obejrzeć dobry film 

Nie lubię... zimy 

Największą wartością dla mnie jest... miłość 

Cenię sobie ludzi, którzy... pomagają innych 

W szkole podstawowej myślałem, żeby zostać... strażakiem 

Moją pasją jest... „Strażak Sam” 
Moja ulubiona bajka z dzieciństwa to... motoryzacja i sport 

W wolnym czasie lubię... majsterkować 

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

Przedmioty, których nie lubiłem w szkole to:... 

 zdecydowanie matematyka 

W wolnych chwilach najczęściej... słucham muzyki 
Boję się... wystąpień publicznych 

Marzę o tym,... aby skończyć już szkołę 

Szkoła daje mi... możliwość zdobycia zawodu 

Za swój największy sukces uważam:... zdanie Prawa jazdy 

Najbardziej dumny jestem... z wyboru zawodu 

Największą radość sprawia mi... spędzanie czasu z rodziną 

Gdybym miał czarodziejską różdżkę...zmieniłbym Świat na lepszy 

Dziękujemy za udzielony wywiad 😊 
Kacper Rejner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Śladami naszych pasji” fotografie Anzhela Potapczuk 

Nasze „Piórkiem i węglem”, czyli piękno w szkicach…  
Autor Hiacyna Gruszka 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOP 10 PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH 
 

1. „All I want for Christmas Is You” Mariah Carey 
2. „Last Christmas” WHAM 
3. „White Christmas” Bing Crosby 
4. „Santa Claus is coming to Town” Bruce Sprinsteen 
5. „Blue Christmas” Elvis Presley 
6. „Santa tell me” Ariana Grande 
7. „Jingle Bell Rock” Bobby Helms 
8. „Underneath the Tree” Kelly Clarkson 
9. „Let it snow, Let it snow, Let it snow” Dean Martin 
10. „Thank God it’s Christmas” QUEEN 

Opracował – Filip Papka 
 

 
 
 

… nasza przygoda z poezją 
 

„Tańcz, jakby nikt nie patrzył, 

i kochaj jakby to nigdy nie bolało”. 

 

 

„Życie trzeba przeżyć tak by nasza śmierć była radosnym wydarzeniem  

a nie smutnym…” 

 
ANONIM ;)  

 
 

 
 
 

 „Malowanie to pisanie światłem (...)” - prace Aleksandry Buglewskiej  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jak nie wypaść z formy i zrelaksować się podczas nauki?  
 Ucząc się dużo czasu spędzamy przed komputerem, a to źle wpływa na 

kręgosłup. Jednostajna pozycja i brak ruchu może powodować bóle pleców i innych 

części ciała. Stres i napięte mięśnie źle wpływają na psychikę i sprawność  

fizyczną. By zmniejszyć napięcie mięśni i rozluźnić kręgosłup, proponujemy Wam 

trzy ćwiczenia odprężająco-rozciągające.  

Ćwiczenie 1: Pozycja psa z głową do góry 

 Połóż się na macie na brzuchu, 

układając nogi na szerokość bioder, stopy 

płasko grzbietami na macie. Następnie zegnij 

ręce w łokciach i ułóż je jak najbliżej talii. Z 

wdechem wyprostuj łokcie, unosząc tułów i 

głowę do góry. Oddychaj spokojnie. Pozostań 

w pozycji pięć oddechów. Następnie połóż się 

płasko na macie lub przejdź do psa z głową w dół.   

Ćwiczenie 2: Pozycja psa z głową w dół.   

 Uklęknij, a na następnie oprzyj dłonie na 

macie układając je na szerokości barków. Na 

wydechu wyprostuj kolana, unosząc kość ogonową w 

górę. Dłonie ułóż idealnie na wprost tak, by dokładnie 

przylegały do maty. Pięty opuść w stronę podłogi, 

docelowo powinny one płasko leżeć na macie. Ciężar 

ciała przenoś bardziej na nogi, starając się jak 

najwyżej wypchnąć kość ogonową w górę. Zatrzymaj 

się w pozycji na 10 lub więcej oddechów. 

Ćwiczenie 3: Pozycja dziecka.   

Rozpocznij od klęku podpartego. Następnie 

połącz duże palce stóp, jednocześnie 

układając kolana na szerokość bioder.  

Z wdechem obniż pośladki na pięty, 

jednocześnie wyciągając ramiona jak 

najdalej przed siebie, wolno przesuwając je 

wzdłuż maty. Ułóż czoło na macie. Oddychaj swobodnie.   

Pełny wariant pozycji to wersja z ramionami ułożonymi wzdłuż tułowia. Wówczas 

pozwalamy ciału zupełnie spłynąć, odpocząć i zregenerować siły. 

 Joga działa na rozwinięcie możliwości ruchowych oraz doskonale oddziałuje 

na ludzki umysł - jest nauką równowagi w życiu. Nie potrzeba profesjonalnego 

sprzętu i dużo miejsca. Możesz zacząć już teraz, potrzebujesz tylko kawałka 

podłogi, maty lub koca i…dobrych chęci   

 

Magia Bożego Narodzenia na ekranie TV 

 Święta Bożego Narodzenia powinny kojarzyć się nam z czasem spędzonym z 

rodziną lub przyjaciółmi, wypełnionym swego rodzaju magią. Ten urok i wyjątkowość 

chwili zauważamy szczególnie w dzieciństwie, kiedy prezenty magicznie pojawiają 

się pod choinką, a za oknem widzimy góry lśniącego, białego puchu. Każdy z nas 

zasługuje, na chociaż chwilowy powrót do czasów, w których wszystko 

postrzegaliśmy przez pryzmat własnej wyobraźni, dlatego przygotowaliśmy dwie 

propozycje filmowe dla tych, którzy chcieliby jeszcze raz poczuć wigilijny czar. 

 Pierwszą z nich jest „Ekspres Polarny” z 2004 roku, opowiada on historię 

chłopca, który pewnego dnia zaczyna wątpić w istnienie „ducha Świąt”.  

W czasie tej podróży poznajemy mnóstwo  

barwnych, dających się polubić postaci, których  

zbliżą do siebie najróżniejsze przygody.  

Jest w nim pewna magia, która przyciąga do  

niego z powrotem. Historie podróżujących  

pociągiem dzieci za każdym razem rozgrzewają serce, 

bez względu na liczbę mijających lat. 

  

 

 Drugim filmem, który 

zdecydowanie polecamy, 

jest klasyką świątecznego 

kina – animowana „Opowieść Wigilijna” Disneya z 2009 

roku. Poza byciem wiernym odwzorowaniem  

oryginału (książki Charlesa Dickensa), wyróżnia 

się ona na tle innych „Opowieści Wigilijnych”  

swoją charakterystyczną grafiką, która może nawet 

sprawiać wrażenie mrocznej i ponurej. Sposób 

przedstawienia wszystkich trzech duchów, a zwłaszcza 

tego Świąt przyszłych, jest wyjątkowy i magiczny. Niepowtarzalność podkręca 

doskonale zrobiona animacja, która nie pozwala oderwać oczu od ekranu.  

 

 Przedstawione filmy nigdy nie zawodzą, jeśli chodzi o wprawienie  
w lepszy humor i rozpalenie iskierki „wigilijnego czaru”. Mimo że nie są to 
najnowsze odkrycia kinowe, warto czasem wrócić do czegoś starszego, co 
przywołuje w nas dziecięce wspomnienia. Mamy, więc nadzieję, że obejrzenie 
ich pomoże Wam w odnalezieniu ducha Świąt, a może nawet ponownym 
usłyszeniu legendarnego dzwoneczka z sań Świętego Mikołaja… 
 



 

 

 

 „…blisko z serca do 

papieru.”  

- nasza przygoda z poezją 
 

 Dziś prezentujemy wiersz 

Dominiki Walczyk   

 

 

 Gdybyś wiedział co czuję, 

 wiedziałbyś że chcę być z tobą. 

 Każdej nocy gdy myślę o tobie, 

 pustka którą mam w sobie, 

 zdaje się trwać w nieskończoność. 

 Nie mogę jeść 

 nie mogę spać 

 nie mogę normalnie trwać 

 Bo wciąż myślę tylko... o toobiee 

 Gdy nie mogę spojrzeć zerknąć w twe 

 niebieskie oczy 

 Otchłań, bezsilności dopada mnie. 

 Gdy nie ma cię obok mnie 

 Powoli zaczynam tracić siebie 

 Gdybym tylko spróbowała ale nie. 

 jestem zbyt słaba 

 Gdybym tylko była odważna 

 Wyznać ci czego pragnę... a najbardziej na świecie pragnę ciebie 

 twego uśmiechu 

 dotyku 

 I twych niebieskich oczu. 

 

 

 

 

 

 

Słowami naszych MISTRZYŃ 😊 
 

  Witamy wszystkich. Chcemy wam opowiedzieć 

ciekawą historię.  Mieliśmy okazję brać udział w 

corocznych zawodach w podnoszeniu ciężarów 

"Puchar Gór Świętokrzyskich w Podnoszeniu 

Ciężarów 2021 ", który odbył się 27.11.2021 w 

Kunowie. Nazywamy się Agnieszka Stawiarska, 

Natalia Salamon  

i Daria Kaczorowska, i mieszkamy w bursie 2 rok. 

Chodzimy do Technikum nr.1 imienia Mikołaja Kopernika w Ostrowcu 

Świętokrzyskim . Natalka zajęła 1 miejsce i 

puchar i złoty medal w kategorii +87 i 

podniosła 60 kg , Agnieszka zdobyła 1 miejsce 

w kategorii 87kg oraz złoty medal i podniosła 

36kg,a Daria zdobyła 2 miejsce w kategorii 55 

kg i podniosła 35 kg i zdobyła srebrny medal.   
Agnieszka Stawiarska, Natalia Salamon  

i Daria Kaczorowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A my musimy przyznać, że wszyscy byliśmy ogromnie dumni z naszych 
wychowanek. Życzymy dalszych sukcesów i gratulujemy wygranej . 

Redakcja 
 


