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Witamy Was w zimowym wydaniu „Bursonogi”!

Kochani Bursowicze!
Minęło już trochę czasu od rozpoczęcia roku szkolnego. Myślę, że każdy
z nas zauważył również, że za oknem robi się zdecydowanie szaro, zimno
i coraz bardziej zimowo. Pamiętajcie, żeby powoli zaopatrzać się w
cieplejsze rzeczy i by pomimo wszędzie panującej szarości zachować
chociaż drobne pokłady optymizmu. Chcielibyśmy wam to ułatwić, więc
przychodzimy do was z kolejnym wydaniem naszej bursowej gazetki!
Miłego czytania :)
Redakcja

Wielkimi krokami zbliżają się jedne z najmagiczniejszych świąt – Święta Bożego
Narodzenia.
Już teraz pragniemy Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niechaj Radość zagości
w Waszych sercach i domach, a Nowy Rok niech spełni Wasze wszystkie Marzenia.
Wesołych Świąt!!!
PS. Do zobaczenia na bursowej wigilii
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Z serii „Moja pasja…”

Moją pasją jest rysowanie. Od około 4 lat staram robić się postępy
w

zastosowaniukolorów

i

różnych

technik,

liczę,

że

kiedyś

znajdzie

to zastosowanie zawodowe. Specjalizuje się w bardziej stylizowanym, komiksowym
stylu, tworząc przy tym własne postacie, lub adaptując istniejące np. z seriali , filmów.
Często zabieram ze sobą szkicownik, w szkole szkicuje na wielu lekcjach, ale bardziej
precyzyjne i czasochłonne czynności w procesie twórczym wolę kończyć
w domu/bursie. Lubię też rysunek i malarstwo cyfrowe. Aktualnie odkładam
oszczędności na zakup nowego tabletu graficznego , który pomoże mi w rozwoju w tej
dziedzinie. Moje niektóre prace upubliczniam na instagramie@ja_dzisiaj_wczoraj.
Zachęcam do obejrzenia.

Grabowski Filip
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Polecane przez bursanta z pokoju obok 
Książka “Szukając Alaski” autorstwa Johna Greena, to bestseller wydany
w 2005 roku, który do dzisiaj pozostaje ulubieńcem wielu nastolatków. Ta niezwykle
emocjonalna historia, opowiada o przygodach szesnastoletniego Miles’a, który
zaczyna naukę w szkole z internatem, gdzie poznaje enigmatyczną, czarującą Alaskę
Young. Przez całą powieść widzimy bohaterkę oczami nastolatka, który od pierwszego
spotkania się w niej zakochuje, co autor doskonale odzwierciedlił w sposobie narracji.
Z czasem poznajemy jednak ciemniejsze strony z pozoru szczęśliwego życia
nastolatków, co sprawia że książka staję się nie do odłożenia. W mojej ocenie,
zarówno przystosowany dla młodzieży język jak i ważne tematy w niej poruszane,
sprawiają że utwór jest niezwykle porywający, czasem sprawiając wrażenie jakby to
czytelnik był uwikłany w przeróżne schematy razem z głównymi bohaterami. Moim
zdaniem, począwszy od dobrze wykonanej konstrukcji bohaterów, którzy wprost
ożywają na kartach powieści, a zakończywszy na błyskotliwych dialogach, oraz
głębokich morałach jakie można z niej wyciągnąć, jest to książka którą poleciłabym
każdemu nastoletniemu czytelnikowi.
Julia Szczepaniak
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Bursowa kopalnia talentów.

,,Jesienny wieczór”
Jesień, złota Polska jesień,
Skończył się już wrzesień i październik
Opadły liście z drzew a wraz z nimi chęci do życia,
Na szczęście podnosi je muzyka,
Na dworze zimno głucho i ponuro.
Ty chowasz się w domu
I siedzisz pod kocem po kryjomu,
Oglądasz serial,
Herbata na stole
A obok liście ususzone w wazonie,
Taki wieczór możesz powtórzyć nie raz w sezonie.
Zofia Sowińska
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WARTO PRZECZYTAĆ

W nowej kancelarii prawnej Joannie Chyłce
zostaje przydzielona sprawa będąca jej
zawodowym
pedofila.

koszmarem:

Sytuację

oskarżonym

jest

ma

komplikuje
brat

bronić
fakt,

że

jednego

z

najważniejszych polityków w Polsce –
kandydata na prezydenta, który przed
wyborami przoduje w sondażach. Sprawa
skupia na sobie uwagę wszystkich mediów,
gdyż jej finał przesądzi nie tylko o losie
oskarżonego, ale najprawdopodobniej także
o wyniku wyborów. Życie zawodowe Chyłki
komplikuje się coraz bardziej, ale to nie
koniec problemów. Prawdziwe zaczną się,
kiedy w życiu Kordiana pojawi się pewna
dziewczyna

„Project Runway” w połączeniu z „Mulan”?
Porywająca opowieść o młodej dziewczynie,
która udaje chłopca, by rywalizować o rolę
cesarskiego krawca. Maia Tamarin marzy o
byciu najlepszą krawcową w kraju. Kiedy
królewski
posłaniec
wzywa
jej
schorowanego ojca do wzięcia udziału w
wielkim konkursie, Maia zajmuje jego
miejsce, aby spełnić swoje marzenie
i uratować rodzinę przed biedą. Wie, że
może zginąć, jeśli ktoś odkryje jej sekret.
Jest tylko jeden problem: Maia jest jedną z
aż dwunastu krawców walczących o wysoką
pozycję na dworze. Konkurencja to jednak
niejedyna trudność, której musi stawić czoła.
Dziewczyna obawia się, że jej sekret
zostanie odkryty przez nadwornego magika
Edana, którego przenikliwe oczy zdają się
patrzeć prosto przez jej przebranie. Mimo
wszystko Maia wyrusza w podróż do
najdalszych zakątków królestwa, by szukać
słońca, księżyca i gwiazd. Znajdzie tam o
wiele więcej, niż kiedykolwiek mogła sobie
wyobrazić.
Redakcja
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Rozgrzewające herbaty na chłodne dni.
Rozgrzewająca zielona miętowa herbata na chłodne wieczory.
Składniki:
Herbata Zielona Lipton o smaku Mięta
Kardamon 2 ziarna
ziele angielskie - 4 ziarna
pieprz czarny - 2 ziarna
miód pszczeli - 1 łyżka
syrop z czarnego bzu - 1 łyżka
świeży imbir - 2 plastry
cytryna 2 plastry
Przygotowanie: Herbatę zaparz (95 st. C, 3-4 min.). Dodaj przyprawy: kardamon, ziele angielskie

oraz pieprz i przykryj. Miód wymieszaj z syropem z bzu i nałóż po łyżce do szklanek. Całość
uzupełnij naparem z herbaty, dodaj imbir, udekoruj plastrami cytryny oraz gałązkami mięty i
podawaj.

Herbata z syropem żurawinowym i rozmarynem
Składniki:
Herbata Lipton Taste of London - 450 mililitrów
żurawina świeża lub mrożona - 100 gramów
cukier
- 10 gramów
cytryna
- 4 plastry
cynamon
- 1 szczypta
świeży rozmaryn gałązka

Przygotowanie:

Żurawinę oraz cukier wsyp do rondelka, wlej szklankę wody i zagotuj. Zmniejsz ogień i gotuj do
momentu, gdy całość nabierze konsystencji syropu.
Herbatę zaparz (95 st. C, 4 min.), dodaj cynamon i wymieszaj.
Do szklanek nałóż po łyżce syropu wraz z owocami żurawiny, a następnie wlej napar z herbaty. Na
koniec włóż po 2 plastry cytryny, gałązce rozmarynu i podawaj.
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UWAGA – KORONAWIRUS NADAL W AKCJI!!!

Kochani Czytelnicy,
koronawirus wciąż jest obecny w naszym życiu! Dlatego przypominamy o obowiązku
noszenia maseczek, dezynfekowania rąk oraz o zachowywaniu odpowiedniego
dystansu. Pamiętajcie o tym, że w bursie obowiązują te same zasady dlatego prosimy
o ich przestrzeganie dla dobra całej społeczności bursowej
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