
GAZETA BURSOWA  
Nr 3 grudzień 2016                                                                     miesięcznik mieszkańca bursy 

 

 

W tym numerze:   
1. Zarząd MRB. 

2. Halloween. 

3. Święto Odzyskania Niepodległości. 

4. Wolontariat. 

5. Suchar miesiąca i cytat miesiąca. 

6. Książka na święta. 

7. Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu. 

8. Opowiadanie. 

9. Kolorowanka. 

10. Rebusy. 

11. Tablica ogłoszeń. 



Wybory do Zarządu  

Młodzieżowej Rady Bursy 

 
24 października 2016r. w godzinach 18.00 – 20.30 w uczelni 108  

w ramach samorządności wychowanków odbyły się wybory do 

Młodzieżowej Rady Bursy.  

Wychowankowie siedmiu grup wychowawczych oddawali swoje głosy na 

własnych faworytów. Walka o władzę była zacięta. 

 

 
 

Zarząd MRB: I rząd od lewej: przew. Sekcji higienicznej – Magdalena Baran, zast. przewodniczącego – Hlib Derekh, 

opiekun – p. Wanda Stolarczyk, przewodnicząca – Małgorzata Rak, Mateusz Grojecki – sekretarz,  II rząd od prawej: 

przew. sekcji stołówkowej – Kacper Bąba, przew. sekcji kulturalnej – Kamil Więckowski, przew. sekcji pomocy w 

nauce – Adrian Kowalczyk, przew. sekcji rekreacyjnej – Patryk Kwandrans.  



Halloween 

       

 

           27 października 2016r. w naszej bursie miała miejsce impreza 

Halloweenowa, w której wzięli udział wychowankowie z siedmiu grup 

wychowawczych. Wszyscy bawili się świetnie, nawet wychowawcy ;-).  

           Był konkurs na „Najstraszniejszą dynię”, można było uzyskać dodatkowy 

punkt za „Najstraszniejszy strój”. Wygrała grupa VI. Gratulujemy. 

  

Zwycięska grupa udała się pod „eskortą” wychowawców na pizzę do restauracji 

Teatralna. 

 

 



Święto Odzyskania Niepodległości 

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Wybór 11 
listopada uzasadnić można zbiegiem wydarzeń w Polsce  
z zakończeniem I wojny światowej dzięki zawarciu rozejmu w Compiègne  
11 listopada 1918, pieczętującego ostateczną klęskę Niemiec. Dzień wcześniej przybył do 
Warszawy Józef Piłsudski. W tych dwóch dniach, 10 i 11 listopada 1918, naród polski 
uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepodległości, a nastrój głębokiego wzruszenia  
i entuzjazmu ogarnął kraj. Jędrzej Moraczewski opisał to słowami: 

„Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 

120 latach prysły kordony. Nie ma „ich”. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na 

zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, 

od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili. (...) Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, 

piąte doczekało. (...)” 

 

W naszej bursie Święto Odzyskania Niepodległości zostało zaakcentowane przez 

młodzież. Pod okiem pań Piotrowskiej i Łukasiewicz wychowankowie przygotowali 

kotyliony, które wręczali wszystkim przybyłym na montaż słowno – muzyczny. 

 

 

 

        

https://pl.wikipedia.org/wiki/I_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozejm_w_Compi%C3%A8gne_%281918%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99drzej_Moraczewski


Bursowy Klub 

Wolontariuszy włączył się w 

akcję „Wylosuj Anioła” 

Akcja pisania Kartek-Wsparcia powstała z inicjatywy 

rodziców dzieci leczonych na oddziale onkologii. 

Lęk, ból, niepewność to wszystko towarzyszy 

dziecku i jego rodzinie podczas choroby.  

Inicjatywa pisania kartek dla dzieci ma na celu wsparcie go podczas leczenia. 

Dzieci będą te kartki losować. Na oddziale onkologii dzieci otrzymują 

chemioterapię, lub naświetlania. Wyjeżdżają do domu. Kolejne dziecko przyjeżdża 

na leczenie. Mali pacjenci leczą się długo,  lecz nie muszą przebywać cały czas  

w szpitalu. Więc, nie wiemy, jakie dziecko wylosuję tą kartkę.  

 

 

 



Suchar miesiąca 

 
 

 

Cytat miesiąca 

 

Może się zdarzyć, że urodziłaś się bez 

skrzydeł, ale najważniejsze, żebyś 

nie przeszkadzała im wyrosnąć. 

 

Coco Chanel  

 

 

https://www.cytaty.info/autor/cocochanel.htm


Książka na święta 

 
 

 

Książka nominowana w Plebiscycie 

Książka Roku 2015 lubimyczytać.pl w 

kategorii  Literatura młodzieżowa.  

Odważna opowieść o miłości, 

przeżywaniu życia i dwojgu młodych 

ludzi, którzy znajdują siebie 

nawzajem, gdy stoją na skraju 

przepaści. Jest to książka o 

budowaniu relacji. To opowieść o 

tym, jak trudno jest zrozumieć 

drugiego człowieka, jednak nagroda, 

jaką dostajemy – bliskość  

i wsparcie jest warta wysiłku.  

Wszystkie jasne miejsca  

to książka niebanalna, 

zmuszająca do przemyśleń,  

a jednocześnie napisana 

prostym językiem. Nie 

wszystkie opisane tu miejsca są 

dosłownie lub w przenośni 

jasne, jednak książkę 

zdecydowanie warto 

przeczytać i jeśli jej jeszcze nie 

znacie – sięgnijcie po nią 

koniecznie. 

 



Światowy Dzień Rzucania Palenia  

 
Dzień ten, przypadający  

w trzeci czwartek listopada, ma 

już ponad 30-letnią tradycję. 

Pomysł zrodził się w USA  

w Californii, gdzie w 1974 roku 

zachęcono ponad milion 

palaczy do odstawienia 

papierosów na jeden dzień. 

Oczywiście 24 godziny nie 

wystarczą – mają jedynie 

zachęcić do całkowitego 

porzucenia nałogu. Z czasem 

do walki z tytoniem dołączył 

cały świat – zaczęły pojawiać 

się podobne inicjatywy, jak na 

przykład Dzień bez Papierosa 

(obchodzony 31 maja). Na 

całym świecie tytoń zabija 

ponad 5 milionów osób 

każdego roku – w tym ponad 

600 tysięcy osób, które palą 

biernie, wdychając dym osób 

palących w najbliższym 

otoczeniu. Choć śmiertelne 

skutki tego nałogu są 

powszechnie znane, głównym 

problemem związanym  

z rzucaniem palenia jest fakt,  

iż papierosy zabijają powoli – 

palacz może nie odczuwać 

skutków swojego nałogu przez 

wiele lat. Niestety, kiedy już się 

pojawią, często bywa za późno. 

W wielu krajach – również  

w Polsce – wprowadza się 

współcześnie zakazy palenia  

w miejscach publicznych.  

 

 

 



Opowiadanie 

"Isranie 

Wedle rozdkazu przybyliśmy do Srebrnego ruczaju. 

Na miejscu okazało się, że nie było tam wampirów. Zastaliśmy natomiast 

czworo najemników. 

Z kontraktu, który znaleźliśmy w torbie podróżnej jednego z nich wynika, 

że wynajął ich wampir wyższy Filipp. 

Przypuszczam, że może być ich więcej. Zagrożenie ze strony wampirów 

nie przeminęło. 

Wspólnie z dróżyną odbyliśmy naradę. Udamy się do bibliotek w Zimowej 

Twierdzy, Samotni i Markarcie. 

W złożonych tam księgach spodziewam się znaleść informacje na temat 

Filippa. Wyruszamy niezwłocznie. O efektach misji będziemy meldowali. 

Durag" 

 

 
Przygotowali konie do drogi, zaopatrzyli się 
w zapas wody z pobliskiego strumienia. 
Przed podróżą przysiedli na chwilę w cieniu 
drzewa. Durag zadecydował, że jeden z 
rekrutów zawiezie raport do Twierdzy i odda 
ją Isranowi, drugi z nich uda się do Akademii 
w Zimwej twierdzy. Skaad natomiast 
pojedzie do Gildii bardów w Samotni, gdzie 
się wychował. Durag zaś pojedzie Markartu 
gdzie jego wuj prowadzi stare archiwum. 
Obrońcy postanowili nie marnować czasu, 
którego i tak nie mieli wiele. Życząc sobie 
bezpiecznej podróży rozjechali się w cztery 
strony świata. 
 Skaad musiał pokonać najdłuższą 

drogę. Samotnia znajdowała się na drugim 

krańcu kontynentu. Położona była u 

wybrzeża Morza Duchów. Od zachodu 

otaczało ją pasmo gór Meridii. Podróżując 

samotnie Skaad wspominał dzieciństwo 

spędzone w Gildii. Liczył, że z pomocą 

dawnych przyjaciół odkryje historię 

wampira. Po wielu dniach podróży 

Skaadowi ukazały się wysokie mury Samotni 

przyozdobione czerwonymi sztandarami z 

głową wilka. Po przekroczeniu bramy 

miasta udał się bezpośrednio do swojego 

opiekuna, aby z jego pomocą uzyskać zgodę 

mistrza gildii na wstęp do bibliotekii. 

Okazało się to nadzwyczaj łatwe. Ku 

zaskoczeniu Skaada urząd mistrza gildii 

sprawował jego opiekun. Strzelec 

przedstawił mu całą sytuację, problemy z 

wampirami i zagrożenie z nimi związanego. 

Ze względu na starą przyjaźń  dał mu dostęp 

do biblioteki i obiecał pomóc. Spędziwszy 

wiele godzin w bibliotece 

 

CDN 

 



Kolorowanka 

 

 



Rozrywka 
 

1. 

 
 

2. 

 
3. 

 

 



 

 

 

Zwycięzcy krzyżówki „Zdrowe Odżywianie” z nagrodami. Oczywiście zdrowymi;-) 

 

 

Od lewej: Dawid Kluz i Dominik Glegoła 

 

 


