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W tym numerze:  

1.  Zbieramy karmę dla zwierząt. 

2. Twój miś może zostać ratownikiem. 

3. Moje pasje.  

4. Walentynki. 

5. Zrób to sam. 

6. Wolontariat. 

7.Dbaj o zdrowie.  

8. Kolorowanka.  

9. Cytat miesiąca i suchar miesiąca.  

10. Książka na wiosnę. 

11. Tablica ogłoszeń.  



Zbiórka karmy dla zwierząt 

 

Organizatorem zbiórki karmy dla zwierząt są wolontariusze z Bursowego 

Klub Wolontariatu. W miesiącu styczniu w naszej Bursie odbyła  się akcja zbiórki 

karmy dla zwierząt dla Radomskiego Schroniska . Dyrekcja i pracownicy 

schroniska byli zachwyceni faktem, że są jeszcze ludzie dobrego serca, którzy 

zważają na potrzeby bezbronnych zwierząt. W podziękowaniu za 

zorganizowanie zbiórki nasza bursa otrzymała dyplom, a bursowa delegacja 

złożyła wpis do kroniki schroniska. 

Bardzo dziękujemy wszystkim wychowankom  

i  pracownikom za aktywny udział w tym przedsięwzięciu. 

Zebraliśmy mnóstwo puszek i opakowań z suchą karmą 

zarówno dla psów jak i kotów. 

 

 

 



 

Twój miś może zostać ratownikiem 

 

Akcja “Twój miś może zostać ratownikiem” powstała z potrzeby “doposażenia” 

jednostek OSP i JRG w pluszowe maskotki. Ich przydatność na wyposażeniu 

wozów bojowych ma ogromne znaczenie podczas działań ratowniczo-gaśniczych, 

w których bezpośredni udział biorą dzieci. 

Stąd powstał pomysł na tę akcję, której celem jest udzielanie wsparcia 

psychologicznego, minimalizowanie stresu i zwiększania poczucia bezpieczeństwa 

dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, pożarach i innych 

niebezpiecznych zdarzeniach. 

Również my włączyliśmy się w tę akcję. Przez cały styczeń młodzież zbierała 

maskotki – duże i małe, te kochane i te już zapomniane. Zostały one przekazane 

Radomskiej Straży Pożarnej. 

 

 

 



Moje pasje 

W konkursie na prezentację multimedialną pt. „Moje pasje” wzięło udział 8 prac.  
Prezentacje oceniano według następujących kryteriów: 

 zgodność z tematem 

 pomysłowość i oryginalność formy 

 zastosowane efekty 
9 lutego komisja składająca się z przedstawicieli wszystkich grup oraz 
wychowawcy pani Bożeny Przeworskiej oceniła prace młodzieży. 
Pierwsze miejsce zajęła praca Aleksandry i Dominiki Fijoł, drugie miejsce 
prezentacja Jakuba Janusa oraz trzecie miejsce praca Łukasza Kopczyńskiego. 
Pozostali uczestnicy konkursu to: Jakub Wrzesień, Styczeń Katarzyna, Gajewska 
Sylwia, Glegoła Dominik, Kosenko Waleria.  
Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni. 
 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych 
konkursach. 
 

 

 

 



Walentynki 

Tradycyjnie walentynki to święto 
zakochanych, ale coraz częściej traktuje się je jako 
okazję do wyrażania ciepłych uczuć także wobec 
przyjaciół czy najbliższych. 8 lutego 2017 r. w 
naszej bursie świętowaliśmy DZIEŃ ŚWIĘTEGO 
WALENTEGO. Jest to dzień, w którym 

przekazujemy życzenia osobom, które darzymy sympatią. Organizatorem imprezy 
była Sekcja Kulturalna Już od rana panował u nas specyficzny nastrój, można było 
zaobserwować zwiększoną ilość czerwonych serduszek oraz uroczystą dekorację 
naszej stołówki. 
Sekcja kulturalna zorganizowała w tym dniu specjalną Pocztę walentynkową, aby 
można było przekazać walentynkowe serdeczności najbliższym. Bursowy  
listonosz nie narzekał na brak pracy, było bowiem wielu chętnych, którzy 
korzystali z tej inicjatywy. Nie zabrakło wyrazów sympatii pod adresem Dyrekcji 
Bursy i wychowawców. W czasie kolacji panowała miła atmosfera, mogliśmy 
posłuchać romantycznej muzyki i obejrzeć walentynkową prezentację. Po kolacji 
zaplanowano wyjątkową dyskotekę. Wychowankowie bawili się pod czujnym 
okiem opiekunów sekcji. Walentynki przyniosły społeczności bursowej wiele 
radości. Ta nowa tradycja ma wielu zwolenników w naszym gronie. 
 

 

                           

                                                          

 

 

 



Zrób to sam  

 

 

Składniki: 

3,5 dużego wafla 

Masa ciemna: 

0,5 kostki margaryny Kasia lub 125 g. masła 

0,5 szklanki cukru 

1/3 szklanki mleka 

1 szklanka gładkiego mleka w proszku 

2 czubate łyżki kakao 

kilka łyżek syropu irish cream 

Masa jasna: 

0,5 kostki margaryny Kasia lub 125 g. masła 

0,5 szklanki cukru 

1/3 szklanki mleka 

2 szklanki gładkiego mleka w proszku 

kilka łyżek syropu waniliowego 

Przygotowanie: 

Wafle przekrój na pół. Do dwóch garnków z grubym dnem wlej po odrobinie wody, dodaję do 

obu po pół margaryny (masła) i cukier, podgrzej do rozpuszczenia. 

Masa jasna: ciągle podgrzewając dodaj płynne mleko i syrop waniliowy, gotuj na małym ogniu 

kilka minut. Zdejmij garnek z ognia, studź 5 minut i do ciągle jeszcze dość gorącego płynu 

stopniowo, ucierając, dodaj mleko w proszku. Mieszaj intensywnie, aż powstanie gładka i 

jednolita masa. 

Masa ciemna: ciągle podgrzewając dodaj płynne mleko i kakao, gotuj na małym ogniu, dolewam 

syrop. Zdejmij z ognia, lekko ostudź, dodaj stopniowo mleko w proszku i mocno ucieraj masę. 

 Jeszcze ciepłe masy wykładaj na przemian na wafle, aż do wykończenia (powinno być 7 warstw 

wafli). Przełożone wafle pozostaw do całkowitego ostudzenia, przyciśnięte np. deską do 

krojenia. Gdy całkowicie zastygną, pokrój w trójkąty, kwadraty lub w cienkie plastry. 



Wolontariat 

 

Po raz kolejny wolontariusze wysłali kartki dla chorych dzieci .  Dzieci te, przez 

swoje ciężkie choroby i częste wizyty w szpitalu, mają bardzo ograniczony kontakt 

z rówieśnikami. Chcemy choć trochę zmniejszyć ich samotność, dlatego nasi 

wolontariusze z wielkim zaangażowaniem wysyłają do nich listy, kartki.  

 

      

 

 

Bursowy Klub Wolontariatu uczestniczył w zabawę karnawałowej organizowanej 

przez Stowarzyszenie Budujemy Przystań. Wolontariusze w super atmosferze  

i w afrykańskich klimatach bawili się z podopiecznymi stowarzyszenia.  

 

 

          

 

 



Dbaj o zdrowie 

Zima powoli kończy się, dni robią się dłuższe, cieplejsze. Chętnie zdejmujemy 

czapki i szaliki. Wtedy właśnie jesteś najbardziej narażeni na zaziębienie i grypę. 

Kto z nas się nie zmagał z uporczywym katarem, kaszlem czy gorączką? Czy 

istnieje sposób na uniknięcie tych chorób? 

Jak dochodzi do zarażenia grypą lub przeziębieniem? 

Zarówno do zarażenia wirusem grypy, jak i do infekcji przeziębieniowej, dochodzi 
głównie drogą kropelkową. Źródłem infekcji jest chory człowiek. Niezasłanianie 
ust czy nosa podczas kichania oraz kaszlu rozprzestrzenia wirusy zarówno wokół 
chorego, jak i na otaczające go przedmioty. Oznacza to, że może dojść do 
zakażenia również poprzez ich dotykanie i przeniesienie wirusa na nieumytych 
rękach w okolicę nosa lub ust. 

Jak można się chronić przed przeziębieniem i grypą? 

 Unikaj bliskiego kontaktu z osobami chorymi. 
 Często myj ręce wodą z mydłem. O prawidłowej higienie rąk należy 

szczególnie pamiętać przed jedzeniem, przed dotykaniem ust lub nosa, po 
powrocie do domu i po kontakcie z osobą chorą. 

 Jeżeli jest to możliwe, unikaj zatłoczonych miejsc w okresach o największej 
zapadalności na grypę i przeziębienie. 

 Zadbaj o swoją odporność, pamiętając o prawidłowej diecie, regularnej 
aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności, unikaniu stresu oraz 
rezygnacji z używek. 

Jeżeli już chorujesz - jak nie zarazić grypą innych osób? 

 Myj ręce wodą z mydłem, szczególnie po wytarciu nosa lub zasłanianiu ust 
podczas kichania/kaszlu. 

 Noś maseczkę (zastosowanie jej w ciągu 36 godzin od wystąpienia objawów 
oraz właściwa higiena rąk przez 7 dni może zmniejszyć ryzyko zarażenia 
domowników nawet o 50%). 

 Podczas kaszlu/kichania zasłaniaj usta chusteczką jednorazową, a następnie 
wyrzuć ją od razu do kosza. Jeśli nie masz chusteczek, zasłoń usta lub nos 
przedramieniem, nie dłonią. 

 Unikaj kontaktu z innymi osobami. 
 Często wietrz pomieszczenia, w których przebywasz. 

 



Książka na wiosnę 

 

 

 

JUDE 
Czasem nawet najpiękniejszy świat, w którym wschody słońca trwają cały czas, nie 
może wynagrodzić doznanych krzywd. 
Pełna energii buntowniczka zabiegająca o uwagę matki. Samotna i skrycie 
romantyczna. Podjęła wiele złych decyzji, których skutki musi ponieść. 
Kiedyś brat bliźniak był jej najlepszym przyjacielem... 
 
NOAH 
Czasem pragniesz czegoś tak bardzo, że jesteś gotów oddać za to cały świat. 
Nawet słońce. 
Noah jest nieśmiały i delikatny. Skonfliktowany z ojcem, silnie związany z matką. 
Zakochany w sztuce. Marzy o tym, żeby zostać artystą. Jednak staje się kimś, kim 
nigdy nie chciał być.  
Kiedyś on i Jude, jego siostra bliźniaczka, byli nierozłączni…  
 



Kolorowanka 

 

 
 

 



Cytat miesiąca 

 

 

 

Suchar miesiąca 

 

 



 

 

Ogłosiliśmy konkurs na najciekawsze wspomnienia, zdjęcie z ferii. Wykonane 

prace można zgłosić  do pań: S. Stankowskiej i K. Wójcik, najbardziej „porywające” 

zostaną zamieszczone w Życiu bursy. 

 

Trwa akcja PRZECZYTAJ MOJĄ ULUBIONĄ KSIĄŻKĘ 

Masz ulubioną książkę? przeczytałeś ją kiedyś lub całkiem niedawno, zachwyciła 

Cię, wzruszyła, pozostała w Twojej pamięci, czasem do niej wracasz? Podziel się 

nią z koleżankami i kolegami. Podaj jej tytuł i opisz ją w kilku zdaniach. 

Tytuły swoich ulubionych książek i ich recenzje możesz zgłosić do wychowawcy gr. 

I p. S. Stankowskiej i wychowanka gr. I Dominika Glegoły p. 318. 
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