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Witamy Was w świątecznym numerze „Bursonogi”! 

Drodzy Bursanci! 

Za oknem śnieg (umówmy się, jak dotąd tylko w naszej wyobraźni), na stołach mandarynki i inne 

łakocie, a w sklepach świąteczne szaleństwo - to może świadczyć tylko o jednym! Pora na radosne 

oczekiwanie! Jestem  przekonana, że nie tylko na Święta!. Pomimo wciąż trwającej pandemii, nie 

poddawajmy się przygnębieniu. W ten mimo wszystko wesoły okres, warto pamiętać o swoich 

bliskich tak, jak nasza redakcja pamięta o Was- bursantach! Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć 

się w naszej bursie, a póki to nie będzie możliwe, przychodzimy do was z gazetką! Mamy nadzieję, 

że czytanie naszej  "Bursonogi" będzie miłym akcentem w zimowy wieczór,  spędzany pod kocem  

z kubkiem herbaty w ręku i puszką pierników do chrupania .  

Miłej lektury! 

Redaktor naczelna 

 

 
 

Kochani Bursanci 
 

Boże Narodzenie, to wyjątkowy czas, gdy wszystko się inne wydaje  
i każdy milszy się staje. W tym wyjątkowym czasie życzenia Wam 

składamy, opłatkiem z Wami się dzielimy, bo bardzo za Wami tęsknimy. 
Życzymy pogodnych, świątecznych dni, radosnych spotkań z najbliższymi   

i nadziei, która sprawi, że nadchodzący 2021 Rok, będzie lepszy  
od poprzedniego! 

 
WESOŁYCH ŚWIĄT!!! 

 
                                                    Redakcja 
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Pamiętajcie o życzeniach … 

Okres przedświąteczny, to czas, który spędzamy nie tylko z rodziną. To moment, w którym obchodzimy 

klasowe wigilie, czy spotykamy się przy świątecznym stole w bursie, by wspólnie z całą społecznością radować 

się z narodzin Pana. W tym roku, ze względu na pandemię oraz wprowadzone ograniczenia, nie będzie nam 

dane w nich uczestniczyć. Warto zatem pomyśleć o innych i przesłać im radosną nowinę poprzez świąteczną 

kartkę (najlepiej wykonaną samodzielnie ), sms, czy Messengera. To tak niewiele, a wywołuje uśmiech na 

twarzy adresata.  

Poniżej przedstawiam kilka inspiracji gotowych życzeń. Oczywiście, jeśli ktoś z Was ma dar  tworzenia 

tekstów, niech koniecznie go wykorzysta, a jeśli nie, to tylko wybierajcie i wysyłajcie  

 

 

Tak niewiele nam potrzeba,                                                             HO! HO! HO! Nadeszły Święta! 

by przytulić się do Nieba.                                                                Niech miłość, szczęście, 

Zdrowia, szczęścia,                                                                        Radość i przyjaźń pukają 

bliskich blisko                                                                                 do Waszych drzwi  

i miłości ponad wszystko…                                                           Każdego Dnia Bożego Narodzenia 

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia                                 I Nowego Roku! 

 

Gdy pierwsza gwiazdka błyśnie na niebie,                                    Czarodziejskich chwil., 

Święty Mikołaj przybędzie do Ciebie,                                            Ciepłej rodzinnej atmosfery, 

Powspominacie dawne czasy,                                                        Uśmiechów, Zdrówka, 

popróbujecie  Świąteczne frykasy.                                                  Pyszności na stole, 

A potem odleci i skryje Go mrok,                                                    Porsche w stodole.  

lecz Ty się nie martw – wróci za rok.                                            Spełnienia marzeń, 

                                                                                                       Wyjątkowego Sylwestra 

                                                                                                       I wszystkiego, co najlepsze 

                                                                                                      W Nowym Roku!  

Gdy nadejdą miłe Święta, 

Niech ten wierszyk Ci przypomni,                                               

Że o Tobie ktoś pamięta,                                                              

W wigilię Bożego Narodzenia 

Ktoś, kto w dali spędza Święta                                                   
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W wigilię Bożego Narodzenia 

Gwiazda Pokoju drogę  wskaże, 

                                                                                                   Zapomnijmy o uprzedzeniach, 

Niechaj ziemię rozśpiewa kolęda,                                               Otwórzmy pudła słodkich marzeń, 

Każdy dom i każdego z nas,                                                       Niechaj Aniołki z Panem Bogiem, 

Niechaj piękne będą dla Ciebie                                                   Jak Trzej Królowie z dary swymi, 

Bożonarodzeniowe Święta,                                                       Staną cicho za Twoim progiem, 

Niechaj niosą Tobie betlejemski blask.                                       By spełnić to, co dotąd było snami. 

                                                                                                   Ciepłem otulmy naszych bliskich, 

Taka noc przypada tylko raz w roku,                                        I uśmiechnijmy się do siebie. 

Przynosi radość i niebiański Pokój,                                           Świąt magia niechaj zjedna Wszystkich, 

Dzieciątko małe w żłóbku już leży,                                         Niech w domu będzie Ci jak w niebie… 

Kto tylko może, do niego bieży, 

W miłości, szczęściu i pomyślności 

Życzę Wam roku pełnego radości. 

 

 

 

 

Wesołych Świąt, Natalia Głąbicka 
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Coś dla Pań - patent na prezent… 

Co roku, w przedświątecznej gorączce, większość z nas stoi przed dylematem: „Czym obdarować 

najbliższych?”. Znacie to? Pewnie, że tak  Okrojone fundusze i wizja długich kolejek, zwłaszcza teraz, kiedy 

powinniśmy unikać tłumów, nie nastrajają optymistycznie. Ale my zawsze służymy radą. Własnoręcznie 

wykonany prezent – to jest to! Taki podarunek jest unikatowy i pokazuje obdarowanemu, że  w jego 

wykonanie włożyliśmy serce, a więc jest dla nas ważny. Zapewniamy, że każdy ten wysiłek doceni.  Nie da się 

ukryć, ze ręczna praca absorbuje, ale sprawia podwójną radość – tworzenia i przyjemności dla tego, który taki 

podarek otrzymał. Poznajcie zatem kilka ciekawych patentów. 

 

MUSUJACE KULE DO KĄPIELI, które świetnie 

nawilżają ciało. Do wykonania potrzebujemy:500 g 

sody, 250 g kwasku cytrynowego, 3 łyżki oleju 

kokosowego,  

1 łyżkę oliwy z oliwek i 1 łyżkę olejku spożywczego. I 

tak, najpierw trzeba wymieszać sodę z kwaskiem. 

Potem należy rozpuścić olej kokosowy, dodać do niego oliwę oraz olejek, wszystko połączyć, dalej ugniatać 

tak, by proszek zrobił się mokry. Następnie uformować kule, a kiedy wyschną ładnie zapakować  

 i gotowe!  

PEELING KAWOWY DO CIAŁA. Ten obłędnie 

pachnący kosmetyk wyczarujecie z:0,5 

szklanki fusów z kawy lub z samej zmielonej 

kawy, 0,5 szklanki drobnego cukru, 6 łyżek 

oliwy z oliwek, 3 łyżek oleju kokosowego i 1 

łyżki miodu. Wykonanie: olej kokosowy  

i miód lekko podgrzewamy, do 

rozpuszczenia. Potem mieszamy z oliwą, fusami i cukrem. Przekładamy do małych słoiczków i prezent jak 

marzenie. 

 

https://www.tumblr.com/search/FiVB+WCh+2018
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ŚWIECA HANDMADE. W wykonuje się ją z resztek świec, których nie trzeba topić. Potrzebne Wam będą: 

ogarki świec,  knot lub sznurek bawełniany, kuchenna tarka 

i szklane naczynie (kieliszek, szklanka, słoiczek). Wykonanie 

jest banalnie proste: W naczyniu umieszczamy knot, ew. 

sznurek, wsypujemy starty wosk, ugniatamy, ozdabiamy 

wstążką świecę i wręczamy prezent  

 

 

 

KUPON czyli bilecik do wykorzystania w dowolnym momencie 

przez obdarowanego. Kupon można wykonać pod dyktando 

własnej wyobraźni z uwzględnieniem potrzeb osoby, do której 

trafi. Kupon może upoważniać do masażu, czesania włosów,  

2 godzinnego grania na komputerze z gwarancją 

nieprzeszkadzania. Może on także jednorazowo zwalniać  

z obowiązków – wyniesienia śmieci, odkurzania mieszkania czy 

wieczornego wyprowadzania psa  

 

I na końcu pomysł na CIASTECZKA lub PIERNICZKI. Tu Ameryki nie odkryliśmy. Wystarczy upiec przysmaki 

według sprawdzonych przepisów (ten na pierniczki znajdziecie na naszej stronie internetowej), umieścić je 

w ozdobnym słoiczku i nie wyjeść ich przed wręczeniem! 

 

Kochane na koniec pamiętajcie: „Prawdziwy prezent, to nie tylko otrzymany upominek, ale intencja tego, 

który go przygotował.” (Seneka Młodszy) 

          Redakcja 
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„Postanowienia noworoczne” 

Wraz z końcem roku w naszych głowach rodzą się postanowienia noworoczne, pokazujące, że 

chcemy coś zmienić w naszym życiu na przykład 

schudnąć, czy nauczyć się nowego języka. Jednak 

jak to zwykle bywa, po miesiącu, a nawet i 

wcześniej, poddajemy się i przestajemy się ich 

trzymać. Jak uniknąć takiego obrotu spraw ? Po 

pierwsze – dobra motywacja, czyli cel i działanie. 

Po ustanowieniu tego pierwszego, ważne jest 

dobre podejście. Prostym przykładem jest proces 

chudnięcia. Jeżeli chcemy schudnąć tylko, by 

polepszyć swoją sylwetkę, to istnieje bardzo duże 

prawdopodobieństwo, że szybko się poddamy, zrezygnujemy z tego zamiaru na cześć słodyczy i 

innych niezdrowych przyjemności. Natomiast jeżeli chcemy schudnąć dla zdrowia, wtedy istnieje 

większe prawdopodobieństwo utrzymania tego postanowienia.  

Wybierzmy zatem cel, popierając go szczegółowo naszymi możliwościami. 

Po drugie, określmy termin realizacji, ustalmy realny początek zmian. Gdy będzie się zbliżała 

właściwa data, poczujemy większy przypływ energii. 

Po trzecie – kontrakt. Spisany sam ze sobą, w chwilach zwątpienia, przypomni nam, po co wcielamy 

zmiany i tym samym podsyci naszą motywację. Kolejnym etapem może być znalezienie 

współtowarzysza „niedoli”, bo przecież wiemy, że razem realizować cel jest raźniej  

I wreszcie ustanowienie nagrody za podjęcie wysiłku. Przeświadczenie, ze się na nią czeka, bardzo 

pobudza zmysły. Jeżeli potrzebujemy większej motywacji, nagradzajmy się nawet realizując cząstkę 

postanowień. Wtedy łatwiej będzie się też kontrolować. 

Postanowienia noworoczne nie zawsze dają się łatwo realizować, ale są niewykonalne. Pamiętajcie, 

ze nie muszą one zachodzić tylko w Nowym Roku! Jeśli koniecznie coś chcemy zmienić, to najlepiej 

zacząć już teraz, a nie czekać na ten magiczny moment. Czas i tak minie, ale my zamiast na starcie, 

możemy już być w połowie drogi do mety! Powodzenia 

 

           Julita Marek 
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 „Magia Świąt…” 

 

Przed nami wyjątkowy czas. Za moment wszyscy poczujemy magię Świąt. W tym roku jednak nieco inną, 

bo zmagamy się z pandemią. Strach przed zarażeniem, ciągła dezynfekcja, zamartwianie się „co będzie 

dalej?”. To pytanie zadaje sobie każdy z nas. 

Jednak mimo wszystko, powinniśmy włączyć w sobie iskierkę nadziei i dać się ponieść magii Świąt. 

Jestem przekonana, że kto zechce, to poczuje ten wyjątkowy klimat. 

Przygotowania u każdego wyglądają inaczej, ale tym, co nas łączy w tym okresie, to tradycja, czyli 

wspólna wigilia przy suto zastawionym stole i dzielenie się symbolicznym opłatkiem. Zanim jednak do 

niej dojdzie, w domach rozpoczyna się dekorowanie pomieszczeń, ubieranie choinki, przygotowywanie 

aromatycznych potraw, pakowanie prezentów. Dążymy do tego, by święta były radosne, wolne od trosk, 

upływały w cieple domowego ogniska. Ale czy zawsze tak wszystko beztrosko przebiega? Pewnie nie 

zawsze, zwłaszcza kiedy karmimy się pięknymi obrazkami z telewizji, na których świat jest idealny, a my 

zamiast się cieszyć, czujemy frustrację. Tym, co nas może uratować, powinna być zmiana nastawienia, 

no i dobry humor wszystkich domowników. Przecież nie liczy się kolejna ozdoba w oknie, tylko czas 

spędzony z rodziną. To od nas zależy, jak go wykorzystamy, czy będziemy śpiewać kolędy, przeglądać 

stare zdjęcia z minionych wigilii, słuchać opowiadań dziadków na temat dawnych czasów świątecznych, 

czy sami będziemy snuć wspomnienia naszych dziecięcych oczekiwań na pierwszą gwiazdkę. 

Kochani, niezależnie od panującej sytuacji, dajcie się ponieść chwili, by poczuć magię Świąt, czego 

serdecznie Wam życzę. Włączmy się w przygotowania, zadbajmy o odpowiednią atmosferę, mimo 

wszystko. Cieszmy się z tego, ze możemy być razem i żyjmy nadzieją na lepsze czasy. 

Wesołych Świąt! 

 

Roksana Mejza 
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Krzyżówka 
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

Hasło -  

1.Pastuszkowie od swych trzód..                          11. Śpiewane w okresie świąt. 

2. Święty Mikołaj chowa prezenty w...?                12. Dodatkowe...dla gościa. 

3.Ubieramy ja na Święta.                                      13. Matka Jezusa. 

4.Czas oczekiwania na święta.                             14. Tradycyjne świąteczne ciastka. 

5. Dostajemy pod choinkę.                                    15. Święty, co rozdaje prezenty. 

6. Imię jednego z reniferów.                                  16. Jeździmy na nich po śniegu. 

7. Dzień poprzedzający święta.                             17.Jemy barszcz z...? 

8. Wiszą na każdej choince.                                  18. Mikołaj daje niegrzecznym dzieciom. 

 9.Roślina wieszana pod sufitem. 

10.Łamany podczas składania życzeń.  

          Sandra Kowalska 

 

  



 

Zapowiedzi książkowe  

na 2021 rok 

4Dreamers.  
O czterech takich, co nie bali się marzyć 
To oni podbili serca setek tysięcy fanów! 

 
Cześć, tu Kuba, Mateusz, Tomek i Maks. Trzy 
lata temu przyszliśmy do The Voice Kids, by 
spełnić swoje marzenia. Żaden z nas nie 
przypuszczał wtedy, co z tego wyniknie. 
Wydaliśmy dwie płyty, dziewięć singli, dwa 
razy byliśmy nominowani do Fryderyków i 
występowaliśmy na Festiwalu w Opolu. 
Zagraliśmy dla Was kilkadziesiąt koncertów, a 
Wy za każdy razem wypełnialiście kluby i sale 
po brzegi. To Wam zawdzięczamy to, co 
osiągnęliśmy - to, o co inni walczą latami. 
Który z nas chciałby zostać aktorem? Dlaczego 
z koncertów musieliśmy wychodzić w asyście 
ochroniarzy? Jak rozumiemy to, o czym 
śpiewamy? Kim jest tajemniczy 5Dreamer? A 
przede wszystkim, jaka będzie największa 
zmiana, do której się szykujemy? Znajdziecie 
tu odpowiedzi na te i wiele innych pytań, 
którymi codziennie bombardujecie nas w 
Internecie. Tak chcemy Wam podziękować za 
to, co dla nas robicie. 

 

 

Poruszająca opowieść o miłości i rodzinie w 
najmroczniejszych czasach. 

 
Gdy Kaja Makovsky dowiaduje się, że 
niemiecki terror dociera do Pragi, opuszcza 
Wielką Brytanię, żeby ratować swoją 
żydowską rodzinę. Kiedy jest już u celu, 
ucieczka okazuje się niemożliwa, a piekło 
wojny staje się jej bolesną codziennością. 
Kobieta trafia do getta w Terezinie, gdzie 
poznaje dziewczynkę, która niespodziewanie 
odmieni jej życie.Kilkadziesiąt lat później Sera 
James i William Hanoverowie, bohaterowie 
„Motyla i skrzypiec”, w trakcie bajkowego 
ślubu zostają brutalnie rozdzieleni – 
mężczyzna zostaje oskarżony o przestępstwo, 
którego nie popełnił, a teraz grozi mu dziesięć 
lat więzienia. Sera postanawia zrobić 
wszystko, aby uratować swojego męża i ich 
wspólną przyszłość. Losy dwóch kobiet, które 
dzielą dziesiątki lat, zostaną niespodziewanie 
połączone historią tajemniczej dziewczynki 
ocalonej z Holokaustu. 

 
„Wróbel w getcie” to opowieść o tym, że 
nawet w najmroczniejszych czasach nie 
można tracić nadziei. 

 
Kristy Cambron – autorka bestsellerowego 
„Motyla i skrzypiec”. Napisała wielokrotnie 
nagradzane powieści historyczne oraz książki 
non-fiction o tematyce religijnej. Z 
wykształcenia jest historykiem sztuki. Od 
kilkunastu lat prowadzi warsztaty rozwojowe 
dla kobiet. Mieszka w Indianie wraz z mężem i 
trzema synami.                   R.B.            
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Z przymrużeniem oka    

 

Dzieci wybierają zawody aktorek, 

piosenkarzy, strażaków, policjantów, itp. 

Tylko Jaś mówi, że chciałby zostać Świętym 

Mikołajem. 

- Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? - 

pyta nauczycielka. 

- Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku. 

 

Do Pinokia przyszedł Mikołaj. 

Rozdał wszystkim w domu prezenty i 

rozmawia z Pinokiem: 

- O! ...widzę, że nie cieszysz się z tego 

zwierzątka, które ci podarowałem. 

- Bo ja chciałem pieska albo kotka! 

- Niestety zabrakło! ...inne dzieci też nie 

dostały. 

- Ale ja się boję tego bobra! 

- Mamo, z mego listu do św. Mikołaja wykreśl 
kolejkę elektryczną, a wpisz łyżwy.  

- A co, nie chcesz już pociągu?  
- Chcę, ale jeden już znalazłem w Waszej 

szafie. 
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