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UNDERTALE – gra, w której nie 

trzeba stosować przemocy!!!  
 UNDERTALE to gra przygodowa dla 

jednego gracz stworzona przez Toby’ ego Fox’ a. 

Pełna wersja gry w języku angielskim została 

opublikowana na platformie STEAM za 5$ (ok.25zł) 

10 października 2015 roku oraz na konsolę 

Nintendo w 2018 roku. Ta gra ma bardzo ciekawą 

fabułę oraz imponującą muzykę(w całości napisaną 

przez Tobe’ego Foxa) i grafikę która bardzo 

związana jest z fabułą. Gra była tworzona przez 

twórcę wraz z małym zespołem przyjaciół(należeli do niego Temmie Chang oraz Magnolia 

Porter- zajmujący się grafiką gry) przez 3 lata. Undertale jest grą , w której walka nie 

jest konieczna, lecz mimo tego możliwa, oczywiście wiąże to się  z trudniejszymi 

przeciwnikami do pokonania i zmierzeniem się z konsekwencjami. Gra rozpoczyna się od 

historii wielkiej wojny pomiędzy ludźmi, a potworami, które były zaatakowane. Walki nie 

trwały długo i ludzie zwyciężyli. Potwory zostały zamknięte w górze Ebbot przez 7 

potężnych ludzkich magów magicznym zaklęciem – Barierą. Zniszczyć ją mogło tylko 7 

ludzkich dusz, przejść przez nią mogą tylko ludzie. W Undertale potwory nie są 

agresywne, tylko przyjazne (przed wojną ludzie i potwory żyły obok siebie).W tej grze 

sterujemy dzieckiem, które mimo legend opowiadanych przez ludzi ,udało się na górę 

Ebbot i wpadło do Podziemi – królestwa potworów. Na temat tego dziecka oprócz jego 

wyglądu i imienia przez nas nadanego nie wiemy absolutnie nic np.  płci , czy prawdziwego 

imienia. Poznajemy tu nowych przyjaciół-potworów, z którymi ciężko się rozstać.  W 

samym opisie gry Toby Fox wyraźnie napisał, że żeby przejść tą grę nie trzeba nikogo 

zabijać. Zamiast tego oszczędzić i zaprzyjaźnić się z napotykanymi potworami (nawet 

jeśli same tego nie chcą). Społeczność Undertale mimo ponad pięciu lat nadal trzyma się 

dobrze, co więcej tworzone są animacje i remixy muzyki z tej gry na Youtubie, fanowskie 

gry na gamejolt.com, głównie walki (nie wszystkie są jeszcze ukończone) oraz komiksy i 

historie na deviantart.com i tumbrl.com (uwaga trzeba najpierw poznać całą fabułę 

Undertale, by nie natrafić na spoilery) . Jeśli ten krótki opis gry was zachęcił, życzę 

powodzenia przyszłym graczom. 

Artykuł opracował Sebastian Róg - pokój 107, 

 w razie pytań o grę - Zapraszam  

MUZYKA DEKADY 
 Kiedy dochodzi do zakończenia dekady  

w przemyśle muzyki, zawsze zastanawiamy 

się co z tego okresu zostanie zapamiętane 

przez następne pokolenia. Czy lata 10 

zostaną zapamiętane jako era streamingu? 

Era popu? Dominacji hip-hopu? Era 

Drake'a? 

Odpowiedź, oczywiście, to tak. Lata 10 były 

wszystkimi tymi rzeczami – i mimo, że 

bardzo lubimy ograniczyć historię do 

jednej, centralnej narracji, nie można 

zrozumieć dekady bez objęcia tych mini-

historii i o wiele, wiele więcej 

Co próbuję zrobić z moją listą 50 piosenek 

które zdefiniowały dekadę jest 

opowiedzenie historii 10 lat w biznesie muzyki przez piosenki, które były najbardziej istotne dla niej. 

To nie jest mój wybór najlepszych piosenek, czy najbardziej popularnych, lecz bardziej piosenki, 

które ukształtowały i odzwierciedliły muzykę i kulturę lat 10. Nie każde z nich opisały dekadę z jej 

najlepszej strony, ale na lepsze lub górze, jest to prawie nie możliwe dla nas aby  
wyobrazić sobie dekadę bez którejkolwiek z nich… 

1. Twenty One Pilots - Stressed Out    26. Drake - one Dance 

2. Adele - Rolling in the Deep   27. Drake - Hold On, We’re Going Home 

3. Adele - Someone Like You    28. Drake - God’s Plan 

4. Adele – Hello     29. Dua Lipa - new Rules 

5. Ariana Grande - Thank u, Next   30. Ed Sheeran - Thinking out Loud 

6. Avicii - Wake me Up    31. Ed Sheeran - Shape of You 

7. B.o.b. - Airplanes    32. Ellie Goulding - Love Me Like You Do 

8. Bastille – Pompeii    33. Fetty wap - Trap Queen 

9. Billie Eilish - Bad Guy    34. Flo Rida - Good Feeling 

10. Bruno Mars - Just the way you Are  35. French Montana - Unforgettable 

11. Bruno Mars - Locked out of Heaven  36. Fun. - Some Nights 

12. Calvin Harris Feat. Rihanna - we Found Love  37. Fun. and Janelle Monae - We Are Young 

13. Calvin Harris - This is What you Came For   38. Gotye - Somebody That I Used to Know 

14. Camila Cabello – Havana    39. Halsey - Without Me 

15. Cardi b ft. bad Bunny & j Balvin - i Like It  40. Iggy Azalea Charli XCX - Fancy 

16. Carly rae Jepsen - Call me Maybe   41. Imagine Dragons - Radioactive 

17. Cee lo - Forget You    42. Imagine Dragons - Thunder 

18. Chainsmokers – Closer    43. Imagine Dragons - Believer 

19. Chainsmokers - Something Just Like This  44. James Arthur - Say you won’t let Go 

20. Chainsmokers Feat. Daya - don’t let me Down 45. Jason DeRulo - Want to Want Me 

21. Clean Bandit - Rather Be  46. Jessie j, Ariana Grande & Nicki Minaj - Bang Bang 

22. Daft Punk - get Lucky    47. John Legend - All of Me 

23. David Guetta Feat. sia – Titanium   48. Juice WRLD - Lucid Dreams 

24. Designer – Panda    49. Justin Bieber - Sorry 

25. DJ SNAKE - TURN DOWN FOR WHAT   50. Justin Bieber - Love Yourself 

Przygotował - Filip Papka 



WSPOMINAMY STUDNIÓWKI 

- moda na studniówkę 2019/2020 
 

Jakie kreacje królowały na studniówkach 2019/2020 ? 

Cekiny i Brokat – jak zabłysnąć na studniówce  

Sukienki w cekiny są absolutnym hitem sezonu jesień/zima 

2019/2020. 

Sprawdzą się przede wszystkim u Pań które kochają się wyróżniać. 

Do tak bogato zdobionej sukienki powinniście dobrać klasyczne szpilki 

oraz minimalistyczną biżuterie. Starajcie się unikać butów w mocnym 

kolorze czy 

w panterkę bądź skórę wężową oraz ogromnej biżuterii gdyż 

sukienka jest już wystarczająco przyciągająca wzrok  

Klasyka-czyli czarna sukienka na studniówkę 

Jeżeli nie lubisz kombinować z modą i kochasz klasykę to czarna 

sukienka idealnie się u Ciebie 

sprawdzi. Do czarnej sukni możesz dobrać mocne dodatki jak np. buty w 

mocnym kolorze lub o 

ciekawym obcasie lub wzorze, ekstrawagancką biżuterie czy cekinową 

torebkę. Świetnie  

Też wyglądałyby pomalowane na czerwono usta. Gwarantuje Ci że w takim 

zestawieniu będziesz  

wyglądać olśniewająco. 

 

Tiul i falbany– jak poczuć się jak księżniczka 

Tiulowa  sukienka idealnie sprawdzi się dla osób które w dniu studniówki 

pragną  poczuć się jak 

księżniczka. Sukienki z tiulem mają rozmaite kroje od maxi przez midi do mini. Jednak na tą noc 

polecamy długie suknie bądź midi .do takie sukienki idealnie sprawdzą się klasyczne dodatki. Na włosy 

możesz pokusić się o delikatną ozdobną opaskę która imitowałaby koronę. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garnitury – dla chłopców i nie tylko   

Skoro powiedzieliśmy już o sukienkach czas skupić się na GARNITURACH. 

Przede wszystkim powinniśmy osobno dobrać spodnie jak i marynarkę garnituru by mieć go dobrze 

dopasowanego. Jak co roku można postawić na klasyczną czerń bądź 

granat jednakże dla nieco 

odważniejszych polecam garnitury w odcieniach brązu, w paski, bądź w 

kartkę lub nawet w panterkę. 

Na garnitur na studniówkę decydują się 

również niektóre z pań. 

Klasyka- zawsze dobrze wygląda 

Klasyczne garnitury sprawdzą się za każdym 

razem. Można je ożywić dodając wzorzystą 

muszkę bądź 

krawat oraz kolorowe wzorzyste skarpetki. 

Jeśli chcesz jednak wyjść poza schemat 

klasyki możesz 

założyć wzorzystą koszule jest to jednak propozycja dla 

nieco odważniejszych. 

 

Panterka, kwiaty i inne wzory na garnitur 

Jeśli nie boisz się zaszaleć i chcesz się wyróżniać to ta opcja jest 

zdecydowanie dla Ciebie. Zwierzęce jak i kwieciste wzory są ostatnim hitem jeśli 

chodzi o pokazy mody. Możesz ubrać na siebie cały garnitur o danym wzorze wtedy 

warto założyć czarną koszulę i nie kombinować już z dodatkami. Możesz też założyć 

same wzorzyste spodnie i czarną marynarkę lub wzorzystą marynarkę i czarne spodnie. Daje Ci 

gwarancje że będziesz wyglądać olśniewająco. 

    

 

 W skrócie o 

studniówkach na 

przełomie lat 
   Lata przemijają, mody 

się zmieniają, ale bale 

studniówkowe zawsze 

były obecne w życiu 

maturzystów. Na 

przełomie kilkudziesięciu 

lat wygląd zarówno studniówek jak i ich 

uczestników znacznie się zmienił. W latach 60-tych studniówki odbywały się w szkołach. Dziewczęta 

musiały być ubrane w białe bluzki i czarną spódnicę a chłopcy w czarne garnitury i białą koszulę. 

Dopiero pod koniec lat 80-tych zaczęto wprowadzać studniówki organizowane w lokalach oraz 

uczniowie mieli szerszy wybór jeśli chodzi o ubiór na tą imprezę. U dziewcząt królowały wówczas 

suknie w różnolitych barwach zazwyczaj wykonane z satyny, u chłopców natomiast cały czas królowały 

czarne garnitury niektórzy jednak pokusili się o takie w kolorze ciemnego brązu. W 2020 r 

praktycznie nikt nie  decyduje się na studniówkę w szkole, panuje też całkowita dowolność w doborze 

sukni, garnituru czy partnera. 

Opracowała - Wiktoria Dąbrowska 
 

 
 



Nie radzisz sobie w nauce?  

My Ci pomożemy!!!  
 Życie w szkole nie jest łatwe i choć 

często w to nie wierzymy jest to najpiękniejszy 

okres w naszym życiu. Jesteśmy piękni, młodzi, 

zyskujemy nowe znajomości m.in. tez dzięki 

naszej Bursie. Jak każda społeczność tak i 

Bursiana jest pełna ludzi skorych do pomocy. 

Julita. D pokój 120 oferuje pomoc z dość kapryśną królową nauk (matematyka). 

W zakresie podstawowym jak i rozszerzonym. W zamian za ciepły uśmiech. 

Maksymilian B nasz Maks ze 108 to biegły lingwista, który włada j. angielskim 

lepiej niż dobrze. Z pewnością pomoże osobie w potrzebie za krotką grę w UNO. 

Wiktoria D pokój 118 z Mickiewiczem czy innym Słowackim jest wręcz na 'ty'. 

Rozprawka, interpretacja i zasady ortografii ma w małym paluszku. Spieszy z 

pomocą aby już nikt nie musiał 'wziąść' czy 'włanczać' . 

Teraz możecie także pomoc sobie w nauce np. przez FB  

 

Pomysły na nudę:  

Ostrowiec to niemałe miasteczko w świętokrzyskiej krainie. Mieszkając w bursie 

mimo licznych zajęć organizowanych przez wychowawców we współpracy z 

wychowankami rzecz jasna część z nas nadal czuje niedosyt. Tutaj miasto 

oferuje różne warianty zajęć w których nawet, wybredni są w stanie coś dla 

siebie wybrać np.  

Zajęcia teatralne prowadzone w Browarze przez 

panią  E. Baran podczas których możemy 

szlifować nasze aktorskie talenty pod okiem 

najlepszych. 

Ludzie którzy stawiają duży nacisk na formę na 

pewno zainteresują się treningami boksu na 

temat których uzyskacie więcej informacji w 

pokoju 118 u Klaudii. 

Z praktyczną realizacją tych zadań trzeba będzie troszkę poczekać, ale 

planować można już dziś! 

Opracowała Emilia Przepiórka  

LUBIMY CZYTAĆ NASZE RECENZJE 

„Nie zapomnij mnie” Anna Bellon 

Jest to ciąg dalszy historii Olliego i Niny - dwójki przyjaciół , którzy 

mieli trudne dzieciństwo w Domu Dziecka. Jako, że nie mają swoich 

wzorców, popełniają błędy. W pierwszej części Ollie i Nina poznają się 

jako 16 – latkowie. Od tego momentu mija 5 lat. Po tak długim czasie 

spotykają się ponownie i próbują stworzyć nowy, dorosły związek. 

Narracja jest prowadzona przez Ninę i Olliego, przez co możemy lepiej 

poznać ich myśli, uczucia, emocje. Dlaczego Nina zniknęła tak nagle i to 

aż na 5 lat…? Wyjaśnienie i odpowiedź na to pytanie jest zawarte w 

książce… Finał książki – troszkę zaskakujący, ale całkiem przyjemny  

Szybko i przyjemnie czyta się tę książkę, a fabuła jest ciekawa i 

wciągająca. POLECAM!!! 

Opracowała Marta Cieślik 

 

Do wszystkich chłopców, których kochałam Ps. wciąż Cię 

kocham to druga część produkcji Netflix, która ukazała się w lutym 2020 

roku. Jest to kontynuacja miłosnych rozterek Lary Jean między Peterem 

po ogłoszeniu ich związku. Tymczasem do ich świata wkracza jeden z 

adresatów miłosnych listów. Lara Jean musi zdecydować do kogo tak 

naprawdę żywi uczucia. Jest to typowa historia wyjęta z życia 

nastolatków. Film jest dość przewidywalny jednak zakończenie może nas 

lekko zaskoczyć. Pomimo swojej przewidywalności film bardzo nam się 

podobał i z niecierpliwością czekamy na kontynuację! 

Opracowali: Patrycja Pisarek i Sylwek Czesny 



#Śladami naszych pasji  
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„Jak łańcuch nigdy nie łamie 
Jak prawda nigdy nie wygina 
Jak klej który bierze złamane  
Serce i sklei je z powrotem 
To uczucie, które 
masz 
Ten moment w 
którym wiesz,  
Że bez względu 
na to co 
przyniesie 
przyszłość 
Nigdy nie 
będziesz sam” 
 

 

„Oh, nie bój się 
Jestem tutaj 

Czym jest strach 
Kiedy nikt nie wie 
Co będzie dalej 

Więc tak boje się 
Ale nie pozwolę żeby to 

Do mnie dotarło” 
 

 

 

 

 

 

 

 



Wielkanoc 2020 to czas, który 

spędzamy w rodzinnym gronie. 

W tym roku ze względu na rosnącą liczbę 

zachorowań na koronawirusa w Polsce, 

u wielu osób przebywających na 

kwarantannie święta Wielkanocne 2020 

będą wyglądać inaczej niż zwykle. Jak 

obchodzić Wielkanoc 2020 w czasie 

kwarantanny? 

Już wkrótce będziemy obchodzić Święta Wielkanocne. Niestety wiele wskazuje 

na to, że w tym roku z powodu koronawirusa w Polsce święta wielkanocne nie 

będą wyglądały tak, jak zawsze. To dla wielu osób będzie naprawdę trudny czas  

z dala od rodziny - rodziców, dziadków, przyjaciół. Jak obchodzić Wielkanoc 

2020 w czasie kwarantanny? Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przygotować 

tradycyjne wielkanocne śniadanie i obiad. Tylko pamiętaj, aby zakupić produkty 

spożywcze na święta, ponieważ sklepy w tym czasie będą zamknięte. Jeśli nie 

możesz wyjść z domu, poproś o pomoc sąsiada. Do wielkanocnej tradycji należy 

przygotowanie pisanek. Możesz w to zaangażować wszystkich współlokatorów  

i razem pomalujcie jajka. Biskupi w tym roku zalecają, aby zrezygnować ze 

święcenia pokarmów w kościołach. W zamian proponują wiernym odmówienie 

błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym. Osoby objęte 

kwarantanną z powodu koronawirusa w Polsce, mogą pomodlić się w czasie 

Wielkiego Tygodnia w domu.  

 

 

 

 

 

 

 

ZIELONO MI, CZYLI 

KWIATY W MOIM DOMU 

Rośliny bez wątpienia są 

najpiękniejszą ozdobą każdego 

wnętrza. Warto  wyeksponować 

je tak, by swym wyglądem 

zachwycały przede wszystkim 

domowników.   

Pamiętajcie, że kwiaty w domu są nie tylko 

ozdobą, ale również pełnią ważną rolę dla 

naszego zdrowia. Jedną z ich niezwykłych 

właściwości jest oczyszczanie powietrza z 

zanieczyszczeń. Eliminują wiele groźnych toksyn 

i likwidują tzw. smog elektromagnetyczny, 

emitowany przez wszechobecne urządzenia 

elektryczne i elektromagnetyczne. Wspomagają 

nasz układ oddechowy, odpornościowy oraz 

nawilżają skórę. Dodatkowo mogą stanowić 

atrakcyjne dopełnienie aranżacji wnętrz. Duży 

wybór różnego rodzaju doniczek pozwoli nam 

wybrać model idealnie pasujący 

do stylu i charakteru wnętrza. 

Wiele wzorów doniczek na kwiaty 

domowe może was zainspirować 

do stworzenia niebanalnej, 

indywidualnej aranżacji wnętrza. 

Estetykę każdej aranżacji 

podkreśli np. piękna, ceramiczna 

donica, w naturalnej kolorystyce  

o eleganckim wzornictwie. Może 

się stać prawdziwą ozdobą pokoju 

dzięki połączeniu funkcjonalności 

z walorami estetycznymi  

i bezpretensjonalną elegancją. 

Ukwiecajcie swoje pokoje, na pewno będzie Wam przyjemniej!!! 

https://www.se.pl/zdrowie/koronawirus-w-polsce-jak-przebiega-kwarantanna-domowa-i-ile-trwa-zasady-aa-cSxU-hsEs-BqqW.html
https://www.se.pl/zdrowie/co-to-jest-covid-19-jakie-sa-jego-objawy-wszystko-co-musisz-wiedziec-o-tym-wirusie-aa-KoS9-Ysy5-EhkH.html


W TROSCE O WAS 

Czas wolny…  

Kto o nim nie marzył? 

Siedzieć w domu i nic nie 

robić… A teraz w związku  

z rozprzestrzenianiem się 

koronawirusa najważniejsze 

z zaleceń brzmi:  

#zostań w domu i przybrało nowego znaczenia. Dla niektórych z nas to 

zupełnie nowa sytuacja, w której trudno jest się odnaleźć. Jak w takim 

razie spędzać czas w domu? Poza zdalną nauką, spaniem co robić, żeby 

nie popaść  w marazm, rutynową nudę, konflikt z domownikami. Co robić, 

by nie zwariować? Kolejność dowolna: 

a) wideo - rozmowa z przyjaciółmi-  kontaktu z drugim człowiekiem 

brakuje najbardziej w obecnych czasach, śmiało łącz się, rozmawiaj 

zatem! 

b) gra na konsoli -nie sądziłam, że kiedykolwiek to zaproponuję, 

c) gry planszowe - zawsze jako wychowawcy namawialiśmy Was do 

tego, 

d) zakupy przez internet – to na pewno świetnie opanowaliście, 

e) gotowanie – zajęcia kulinarne w bursie na coś się przydadzą, 

f) układanie puzzli – wreszcie macie miejsce, cierpliwość  i może 

uda się Wam do końca ułożyć, 

g) oglądanie zdjęć – wcześniej nie było czasu… miło powspominać,  

posegregować przy okazji, 

h) słuchanie muzyki – to dla Was codzienna przecież czynność , 

prawda? 

i) oglądanie seriali/filmów- czasem można, ulubieni aktorzy, 

sceny wprowadzą urozmaicenie, 

j) remont swojego pokoju albo chociażby porządki w domu – nawet 

przyjemne zajęcie, nieprawdaż?  

k) nauka  języków – banał, ale może będzie czas na naukę języka , 

który nie jest szkolnym przedmiotem (japoński, norweski, włoski…?) 

l) zabawa z psem – zwierzęta działają antystresowo, 

m) rozwiązywanie krzyżówek – przyda się sprawdzanie wiedzy 

inaczej, 

n) czytanie książek -  nic dodać nic ująć, to najlepszy zajmujący 

sposób i jeszcze ma walory nauki, po prostu przyjemne z pożytecznym, 

o) prowadzenie pamiętnika – przelać emocje, uczucia na papier, może 

kiedyś na miarę nagrody Nobla, 

p) planowanie wakacji – kiedyś przecież nastąpią… 

A na pewno tuż, tuż Święta Wielkanocne. Życzę Wam Szanowna 

Młodzieży i Waszym Najbliższym wraz z Gronem Pedagogicznym:  

Niech czas wielkanocny utrzyma nasze marzenia w mocy i wszystkie 

życzenia niechaj okażą się do spełnienia i aby nie zabrakło nam wzajemnej 

życzliwości, abyśmy przez życie kroczyli w ludzkiej godności i niech 

symbol boskiego odrodzenia był i będzie dla nas celem do spełnienia.  A 

przede wszystkim życzę WAM zdrowia  i radości !!!!!! 

 

Do zobaczenia! 

Trzymajcie się zdrowo! 

Dyrektor  

Katarzyna Jedlikowska 

 

 

 


