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Witajcie w bursie!  
 

Drodzy Pierwszoklasiści! 
Po wspaniałych dwóch miesiącach odpoczynku, przyszedł czas na 
wyczekany powrót! Jestem przekonana, że wszyscy bardzo stęskniliśmy się 
za  sobą nawzajem i poniekąd za szkołą, gdyż z przyczyn od nas 
niezależnych, ostatnie miesiące spędziliśmy w odosobnieniu.  W tym roku, 
tak jak w poprzednich latach, dane jest nam powitać nowych 
wychowanków naszej cudownej bursy. Drogie Pierwszaki! Zaczynacie w 
tym roku kolejny etap w życiu, a co za tym idzie - niesamowitą przygodę! 
Nowa szkoła, nowe miejsce oraz nowi znajomi. Spotka Was w najbliższej 
przyszłości wiele zmian oraz niezapomniane wrażenia. Wszyscy mamy 
nadzieję, że jak najszybciej poczujecie się w bursie tak, jak w drugim domu. 
Postaramy się zapewnić Wam jak najlepszą atmosferę, wsparcie oraz brak 
nudy! Tak na zachętę dodam, iż w ciągu roku organizujemy bardzo wiele 
wydarzeń, które będą ciekawą odskocznią od nauki. Serdecznie zapraszamy 
do uczestniczenia w naszych przedsięwzięciach! I tak na przykład dla osób 
zainteresowanych sportem, otwieramy siłownię,  tych, co lubią zdrową 
rywalizację zachęcamy do zmagań w licznych konkursach, tych, co mają 
talent do pochwalenia się nim przed szerszą publicznością, a wszystkich 
pisarzy chętnych pomóc przy redagowaniu gazetki do współpracy z 
redakcją i Panią Moniką Kaczmarek oraz Panią Agatą Szelerską  
Nadmienię, że wszystkie problemy prywatne lub związane z nauką, możecie 
zawsze omówić z wychowawcą, który z pewnością Wam pomoże. 
Oczywiście my bursanci również z chęcią służymy pomocą. Możecie zwrócić 
się do nas  w przypadku problemów z nauką. Jesteśmy gotowi służyć 
wsparciem. Pamiętajcie o tym  

 Zatem w imieniu moich kolegów i koleżanek życzę Wam mnóstwo 
wspaniałych i niezapomnianych chwili, cudownych przyjaciół oraz owocnej 
nauki. WITAJCIE W BURSIE! 
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Kalendarium imprez w Bursie (może ulec zmianie ze 

względu na sytuacje epidemiologiczną): 

 

 
DZIEŃ CHŁOPAKA – wrzesień 

PASOWANIE NA BURSANTA- październik 
ANDRZEJKI – listopad 

WIGILIA – grudzień 
WALENTYNKI  – luty 

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO – luty 
DZIEŃ KOBIET – marzec 

GALA TALENTÓW – marzec 
KONKURS ORTOGRAFICZNY – kwiecień 

POŻEGNANIE MATURZYSTÓW –  kwiecień 
WYCIECZKA – czerwiec 

 
 
 

Grono pedagogiczne 

Marzena Mocek  
Pani dyrektor 

 
Katarzyna Rybicka  
Pani wicedyrektor, 
doradca zawodowy 
 
Lucyna Kelner  

Wychowawca, prowadzi stronę internetową 
bursy.  

 

 
Krzysztof Krajewski  
Wychowawca. Jeśli interesujesz się filmem 
porozmawiaj z panem Krzysztofem. 
 

Marta Łuczak-Wasielak  
Wychowawca, prowadzi pracownię plastyczną. Masz 
talent plastyczny? Zgłoś się. 

 
Agata Wojciechowska-Szelerska 
Wychowawca. Jeśli interesuje cię język polski 
lub potrzebujesz pomocy z tego przedmiotu, 

zgłoś się do tej pani.  
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Martyna Orleańska  
Wychowawca. Jeżeli potrzebujesz pomocy z 
języka angielskiego zgłoś się koniecznie – nie 
czekaj na złe oceny. 

 

Monika Kaczmarek 
Wychowawca, opiekun biblioteki. Jeżeli 
interesują cię dobre książki, koniecznie 
porozmawiaj z tą panią. 
 
Katarzyna Grzeszczyk  
Wychowawca. Jeśli lubisz historię i chciałbyś o 
niej porozmawiać, możesz zgłosić się do tej 
pani. 
 

Iwona Paterek 
Wychowawca - doradca zawodowy. Jeśli jeszcze nie dokonałeś 
wyboru ścieżki i kariery edukacyjno - zawodowej. Porozmawiaj 
z tą panią. 

 

Elżbieta Małecka 
Wychowawca. Jeśli szukasz pysznych i sprawdzonych przepisów 
kulinarnych, koniecznie zgłoś się do tej pani. 
 
Maciej Dudkiewicz 
Trener, prowadzi siłownię bursową. Otwarta jest ona od 
poniedziałku do czwartku, od godziny 18:30 do 21:00. 
 

KRZYŻÓWKA 

 

 

 

 

 

 

1. Wybierać się jak sójka za...  
2. Jemy w lato na ochłodę.  
3. Zabieramy ją w podróż  
4. Kto wymyślił wyjazdy na wakacje?  
5. Gwiazda wokół której krążą planety  
6. Środek transportu, który lata  
7. Okres wolny od nauki szkolnej  
8. Jak nazywała się ryba, którą złowił starzec w lekturze “Stary 
człowiek i morze”?   
 

 



O tym każdy bursant musi wiedzieć ! 

 Obowiązek zgłaszania wyjść – pamiętaj każde 

wyjście z bursy, za wyjątkiem wyjść do szkoły musi 

być odnotowane w Książce Wyjść. Na każde wyjście 

musisz uzyskać zgodę wychowawcy, a na wyjazd w 

tygodniu z Bursy zgodę rodzica 
 Powroty - jeśli wyjdziesz z bursy do miasta, to 

pamiętaj, że musisz wrócić do placówki do godziny 

21:00. 
  Godziny wydawania posiłków – Śniadanie –6:15 – 

8:00,Obiad-14:00 – 16:00 i 16:30,17:00, 
17:30,18:00, Kolacja– 18:30 – 20:00 

 Odpisy –nie płacisz za posiłki podczas nieobecności w 

bursie w ciągu tygodnia – jeśli zgłosisz to wychowawcy 

dwa dni wcześniej 
 Nauka własna – obowiązuje od godziny  

17;00 – 18:30. W tym czasie nie opuszczamy placówki. 
 Cisza nocna – od godziny 22:00 – 6:00. Przypominamy 

- kąpiel do godziny 22:00. 
 Czystość – sami dbamy o ład i porządek w pokojach 

mieszkalnych przez cały rok. 
Drodzy wychowankowie, 
 
 
 

 
Drodzy wychowankowie !!! 
Pomimo cieszącego Was powrotu do szkoły pamiętajcie, że 
koronawirus ciągle jest z nami. Dlatego tak ważne jest 
przestrzeganie obostrzeń, które zwłaszcza teraz, kiedy 
mamy szansę być razem są bardzo istotne gdyż pozwolą 
zachować nam zdrowie. Pamiętajcie:  

 



Droga do naszych szkół 


