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Drodzy czytelnicy  
 

Zachęcamy do zapoznania się z gazetką DŚDS „SŁONECZKO”. 

Przedstawimy Państwu relacje z wydarzeń, w których braliśmy udział, 

informacje z życia w naszym Domu oraz różne ciekawostki. 

Życzymy przyjemnego czytania. Redakcja GAZETKI „ SŁONECZKO” 

 

Nasze strony internetowe:  
• www.dsds-radzyn.pl 

• znajdziesz nas na www.facebook.pl 

 

http://www.dsds-radzyn.pl/
http://www.facebook.pl/


Wakacyjne święta nietypowe  
 

Czerwiec 
 

1 czerwca – Święto Bułki, Dzień Dziecka, Dzień bez Alkoholu, Światowy Dzień Mleka 

2 czerwca – Dzień Leśnika, Dzień Sąsiada, Dzień bez Krawata 

3 czerwca – Dzień Dobrej Oceny 

4 czerwca – Dzień Drukarza, Dzień Demokracji 

5 czerwca – Dzień Ochrony Środowiska 

6 czerwca – Dzień bez Samochodu, Dzień Slayera, Światowy Dzień Pocałunku 

7 czerwca – Dzień Chemika, Dzień Seksu 

8 czerwca – Dzień Informatyka 

9 czerwca – Dzień Agugaga, Dzień Przyjaciela, Dzień Księgowego 

10 czerwca – Dzień Straży Granicznej 

11 czerwca – Dzień podeptanych na śmierć w czasie tańca. 

12 czerwca – Święto Biura Ochrony Rządu, Dzień Stylisty Paznokci 

13 czerwca – Święto Dobrych Rad 

14 czerwca – Dzień Dziennikarza Obywatelskiego, Światowy Dzień Krwiodawstwa 

15 czerwca – Dzień Wiatru 

16 czerwca – Międzynarodowy Dzień Pomocy Dzieciom Afrykańskim 

17 czerwca – Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszami 

18 czerwca – Dzień Ewakuacji 

19 czerwca – Teksański Dzień Emancypacji 

20 czerwca – Światowy Dzień Uchodźcy 

21 czerwca – Święto Muzyki, Dzień Deskorolki, Dzień Masturbacji 

22 czerwca – Światowy Dzień „Garbusa”, Dzień Kultury Fizycznej 

23 czerwca – Dzień Ojca, Dzień Służby Publicznej 

24 czerwca – Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę, Dzień Przytulania 

25 czerwca – Dzień Stoczniowca, Światowy Dzień Smerfa 

26 czerwca – Międzynarodowy Dzień Solidarności z Osobami Uzależnionymi od Narkotyków, 

Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur 

27 czerwca – Światowy Dzień Rybołówstwa, Dzień Walki z Cukrzycą 

28 czerwca – Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956 

29 czerwca – Dzień Marynarki Wojennej, Dzień Ratownika WOPR 

30 czerwca – Dzień Motyla Kapustnika 

Lipiec 
 

1 lipca – Światowy Dzień Architektury, Dzień Psa, Dzień Jazzu 

2 lipca – Dzień Dziennikarza Sportowego, Międzynarodowy Dzień UFO 

4 lipca – Święto Hot-doga, Światowy Dzień Mleka 

5 lipca – Dzień Łapania za Biust, Dzień Tynwaldu 

6 lipca – Światowy Dzień Pocałunku 

7 lipca – Dzień Spółdzielczości 

10 lipca – Dzień Sił Zbrojnych Mauretanii 

11 lipca – Światowy Dzień Ludności 

12 lipca – Światowy Dzień Imprezy 

14 lipca – Dzień Łapania za Pupę 

15 lipca – Dzień bez Telefonu Komórkowego 

16 lipca – Dzień Księgowego 

18 lipca – Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli 

19 lipca – Dzień Czerwonego Kapturka 

22 lipca – Dzień Liczby Pi 

http://kalendarzswiatnietypowych.pl/dzien-dziecka/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/dzien-bez-samochodu/
http://kalendarzswiatnietypowych.pl/dzien-ojca/


23 lipca – Dzień Włóczykija 

24 lipca – Dzień Policjanta 

25 lipca – Dzień Bezpiecznego Kierowcy 

29 lipca – Święto narodowe Ólavsøka (Wyspy Owcze) 

31 lipca – Wigilia Lughnasadh 

Sierpień 
 

1 sierpnia – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego (Dzień Pamięci Warszawy) 

2 sierpnia – Dzień Karmienia Piersią, Światowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów 

3 sierpnia – Święto Sił Zbrojnych w Gwinei Równikowej 

4 sierpnia – Święto Rewolucji Burkina Faso 

5 sierpnia – Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara 

6 sierpnia – Dzień Musztardy 

7 sierpnia – Dzień Republiki (Wybrzeże Kości Słoniowej) 

8 sierpnia – Dzień Transportu 

9 sierpnia – Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na Świecie 

10 sierpnia – Dzień Przewodników i Ratowników Górskich 

11 sierpnia – Dzień Konserwatora Zabytków 

12 sierpnia – Międzynarodowy Dzień Młodzieży, Dzień Pracoholików 

13 sierpnia – Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych 

14 sierpnia – Dzień Energetyka 

15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego 

16 sierpnia – Światowy Dzień Krwiodawstwa 

17 sierpnia – Dzień Pozytywnie Zakręconych 

18 sierpnia – Dzień Latarni Morskiej 

19 sierpnia – Światowy Dzień Choroby Żołądkowej 

20 sierpnia – Dzień Komara, Dzień przepieprzonych z hukiem lat 

21 sierpnia – Dzień Ninoy Aquino (Filipiny) 

22 sierpnia – Dzień Pracownika Ochrony 

23 sierpnia – Europejski Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu i Stalinizmu, Międzynarodowy Dzień Pamięci o 

Handlu Niewolnikami i jego Zniesieniu 

24 sierpnia – Dzień Windowsa 

25 sierpnia – 113 rocznica śmierci Nietzschego 

26 sierpnia – Filipiński Dzień Bohaterów 

27 sierpnia – Dzień Tira 

28 sierpnia – Dzień Lotnictwa 

29 sierpnia – Dzień Strażnika Gminnego i Miejskiego 

30 sierpnia – Międzynarodowy Dzień Pamięci Osób Zaginionych 

31 sierpnia – Dzień Blogów 
 

 

 

Nie trać czasu, święta nietypowe mogą być świetna inspiracją do 

organizacji sobie czasu wolego. Jeśli masz za dużo czasu, często doskwiera 

Ci nuda spróbuj spędzić dzień tematycznie czerpiąc inspirację z naszego 

kalendarza😊 

 

 

 

 

 

Red. N. Jarosław D. 



Inspiracje na wakacyjne podróże  

 
 Licheń Stary 

 

Licheń Stary ( do 31 grudnia 2011 Stary Licheń)- wieś ( dawniej miasto) położona we 

wschodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie konińskim, w gminie 

Ślesin, nad Jeziorem Licheńskim. Stary Licheń uzyskał lokację miejską przed 1458 

rokiem, zdegradowany przed 1700 rokiem. Od połowy XIX wieku znajdujące się 

sanktuarium Matki Boskiej Licheńskiej jest ośrodkiem pielgrzymkowym o znaczeniu 

ogólnopolskim oraz światowym. 

Historia 

Historia osadnictwa na terenie miejscowości sięga epoki kamiennej, z której to 

przedmioty bytowania człowieka odnaleźli archeolodzy. W czasach rzymskich wiódł 

tędy szlak bursztynowy. Według legendy na wzgórzu, tuz nad jeziorem, znajdowała się 

wówczas światynia pogańska, w której czczono bóstwo zwane- Lichem, od którego z 

kolei wywodzic się miała nazwa miejscowości. Od co najmniej 1458 roku Licheń miał 

prawa miejskie, jednak brak rozwoju oraz zniszczenia z czasów poptopu szwedzkiego 

spowodowały ich utratę w 1655 roku. Obecnie jedno z największych sanktuariów 

maryjnych w Polsce ( rocznie ok. 1,5 mln pielgrzymów i turystów), prowadzone przez 

księży marianów, przybyłych to tutejszej parafii w 1949 roku.  Miejscem kultu 

religijnego jest bazylika Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej. 

Na rynku w Licheniu znajduje się kapliczka z granitowym krzyżem, prawdopodobnie z 

XII wieku, z którym wiąże się legenda o komesie Piotrze, który w 1151 roku w połowie 

drogi między Kaliszem a Kruszwicą postawił słup kamienny, znajdujący się w Koninie. 

Historia sanktuarium wiąże się z małym obrazkiem Matki Bożej, który zawiesił w 

pobliskim lesie Tomasz Kłossowski, kowal z Izabelina. Obraz został przez niego 

umieszczony w kapliczce na sośnie w Lesie Grąblińskim, nieopodal Lichenia. Obrazek 

został namalowany prawdopodobnie pod koniec XVIII w., przez nieznanego malarza, 

na modrzewiowej deseczce. Malowidło przedstawia popiersie Najświętszej Maryi 

Panny spoglądającej w dół. Na piersi umieszczono rozpostartego orła białego w koronie. 

Około 1850 roku miejscowy pasterz – Mikołaj Sikatka (Sikacz) – miał przed tym 

obrazem kilkakrotnie wizję Matki Bożej. Przekazała mu ona orędzie wzywające do 

modlitwy i nawrócenia oraz polecenie przeniesienia obrazu w miejsce bardziej godne. 

Początkowo nikt nie uwierzył Sikatce. Sytuacja zmieniła się, gdy w tym samym roku w 

okolicy zapanowała — zapowiedziana jego zdaniem przez Matkę Bożą — epidemia 

cholery. Mieszkańcy zaczęli licznie gromadzić się przy obrazie na modlitwie o zdrowie. 

Świadectwa o licznych uzdrowieniach sprawiły, że władze kościelne po zbadaniu tych 

wydarzeń poleciły przenieść obraz do kościoła w Licheniu, co nastąpiło uroczyście 29 

września 1852. Same objawienia oficjalnie nie zostały przez Kościół uznane. 

W 1949 roku parafię licheńską objęło Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego 

Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (łac. Congregatio Clericorum Regularium 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Las_Grąbliński
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marianie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marianie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Łacina


Marianorum sub titulo Immaculatae Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae, skr. 

MIC), zakon  katolicki założony w 1673 roku przez Stanisława Papczyńskiego. 

15 sierpnia 1967 prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński, w święto Wniebowzięcia 

Matki Bożej, przy udziale ordynariusza diecezji włocławskiej biskupa Antoniego 

Pawłowskiego, wielu innych biskupów, kilkuset księży, zakonników i zakonnic oraz 

150 tysięcy wiernych, dokonał aktu koronacji obrazu Matki Bożej Licheńskiej. Korona 

została przysłana przez papieża Pawła VI, który nadał obrazowi tytuł Maryja – Bolesna 

Królowa Polski. Obecnie obraz znajduje się w głównym ołtarzu nowej bazyliki. 

Bazylika Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej   

W 2004 roku, po dziesięciu latach prac, oddano do użytku monumentalną 

pięcionawową bazylikę z centralną kopułą, według projektu architekt Barbary 

Bieleckiej z Gdyni. Jest to obecnie największa świątynia w Polsce, ósma w Europie 

i dwunasta na świecie – długość 139 m, szerokość 77 m (szerokość elewacji 

frontowej – 162 m), wysokość części centralnej 64,8 m (wysokość krzyża wieży – 

141,5 m). Kubatura budowli wynosi ponad 300 tys. m³, powierzchnia 23 tys. m². 

Światło wpada do wnętrza przez tyle okien, ile jest dni w roku – 365, a wejść do 

środka można przez tyle drzwi, ile rok ma tygodni – 52. Do kościoła prowadzą 33 

stopnie nawiązujące do lat życia Jezusa Chrystusa na ziemi. Na placu przed bazyliką 

może zgromadzić się ok. 250 tys. wiernych. 

Świątynia zbudowana jest na planie krzyża. Składa się z części głównej, dzwonnicy, 

wieży oraz trzech okazałych portyków. Nad portykiem głównym góruje Królowa 

Archaniołów z Dzieciątkiem, której towarzyszy sześć postaci anielskich. Portyk 

wschodni poświęcony jest czterem Ewangelistom. Portyk zachodni zdobi 

okazała Pietà. 

W wieży dzwonniczej (mierzącej 68 m) umieszczono dzwon „Maryja Bogurodzica”, 

ważący prawie 15 ton. Jest to największy dzwon w Polsce i trzeci pod względem 

wielkości w Europie. Odlany został w ludwisarni Enriko Campanniego 

pod Mediolanem. Ma ton uderzeniowy c°, średnicę 3,12 m, wysokość 4,40 m. 

Wykonany został z brązu. Nieopodal nowej świątyni na dzwonnicy zostały 

umieszczone także inne dzwony: ważący 11,6 ton „Józef” (o tonie e°, serce 270 kg), 

ważący 5,6 ton „Piotr” (o tonie g°, serce 120 kg) oraz ważący 3 tony „Paweł” (o 

tonie h°,serce 70 kg) – będące jednymi z największych wykonanych dotąd w Polsce. 

Zostały odlane w Odlewni Dzwonów Janusza Felczyńskiego w Przemyślu. Dzwony 

te posiadają automatykę firmy PRAIS z Poznania. 

Widoczna z daleka kopuła bazyliki ma 25 m średnicy i 45 m wysokości. Od środka 

widoczna jest dekoracyjna srebrno-złota czasza wykonana ze stali 

i anodowanego aluminium. Na zewnątrz kopuła pokryta jest płytkami z aluminium 

anodowanego na złoty kolor. 

W sanktuarium znajdują się także największe w kraju organy. Mają one w sumie 157 

głosów realnych i 12.323 piszczałki[4]. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanisław_Papczyński
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Wyszyński
https://pl.wikipedia.org/wiki/Diecezja_włocławska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Paweł_VI
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barbara_Bielecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barbara_Bielecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kubatura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Portyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pietà
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzwon_Maryja_Bogurodzica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwisarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mediolan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kopuła_(architektura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anodowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Licheń_Stary#cite_note-:0-4


Instrument pod względem wielkości jest czwarty w Europie i trzynasty na świecie[4]. 

Składa się z pięciu części rozmieszczonych na pięciu emporach bazyliki: w nawie 

głównej, na obu zwieńczeniach transeptu oraz w prezbiterium bazyliki. Instrument 

w nawie głównej i w lewym skrzydle transeptu mają samodzielne stoły gry, zaś 

instrumenty w prawym skrzydle transeptu i w prezbiterium są sterowane tylko z 

głównego stołu gry, który obejmuje wszystkie 5 instrumentów, ma pełny zakres 157 

głosów i sześć manuałów z pedałem. Organy zostały poświęcone i oficjalnie oddane 

do użytku 2 lipca 2007 roku we liturgiczne wspomnienie Patronki miejsca. 

Organy uzyskały pozytywną ocenę komisji, złożonej z organistów, 

dyrygenta, organmistrza i księży muzykologów z Polski, Niemiec i Włoch. Komisja 

przyznała, że pomimo dużej kubatury świątyni i kilkunastosekundowego pogłosu, 

instrument brzmi bardzo czytelnie. Projektantem architektonicznym i wykonawcą 

organów jest Dariusz Zych z Wołomina. Dyspozycję instrumentów zaprojektował 

profesor Andrzej Chorosiński z Warszawskiej Akademii Muzycznej. 

Główna część organów, znajdująca się nad wejściem do bazyliki, waży 50 ton, a 

składa się na nią około 7 tys. piszczałek. Największa z nich mierzy 10 metrów. 

Piszczałki licheńskich organów wykonano w Polsce, Portugalii i Holandii. 

Zgodnie z zamysłem architektonicznym bazylika przypomina falujący złoty łan 

zboża. Przejawia się to w dekoracji roślinnej placu przed świątynią oraz w 

architekturze samej świątyni. Zauważalne jest to m.in. w oknach wypełnionych 

szkłem o odcieniu złotawo-bursztynowym, ze ślusarką anodowanego aluminium w 

formie kłosów oraz kolumnach w portykach i we wnętrzu świątyni. 

Inicjatorem budowy był ks. Eugeniusz Makulski, a generalnym wykonawcą robót 

budowlanych firma Budimex S.A. Głównymi konstruktorami byli Ryszard Wojdak 

i Marek Kin. Powstanie świątyni zostało sfinansowane z datków pielgrzymów. 

Bazylikę konsekrowano 12 czerwca 2004 roku, jako wotum Kościoła Katolickiego 

na wielki jubileusz narodzenia Chrystusa. Propagatorem sanktuarium i wieloletnim 

proboszczem tamtejszej parafii był ksiądz Eugeniusz Makulski MIC. Obecnie 

posługę kustosza pełni ksiądz Wiktor Gumienny MIC, zaś proboszczem jest ksiądz 

Henryk Kulik MIC. 

Na szczycie 141-metrowej wieży znajdują się dwa tarasy widokowe – górny na 

wysokości 130 m i dolny na wysokości 120 m – z których rozciąga się widok przy 

dobrej pogodzie na odległość nawet do 30 km od Lichenia. Na wieżę można się 

dostać pieszo (31 pięter, 762 stopnie schodów), jak również windą osobową (na 27 

piętro). 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Muzyczny_Fryderyka_Chopina
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Bałtów 
 

Bałtów – wieś w Polsce, położona w wojewódzwtwie świętokrzyskim, w powiecie 

ostrowieckim, w gminie Bałtów. Siedziba tejże gminy.  

Bałtów uzyskał lokację miejską przed 1751 rokiem, zdegradowany przed 1790 

rokiem. Bałtów położony był w województwie kieleckim. 

Przez wieś przełomem płynie rzeka Kamienna, a brzegi doliny obramowane są 

wapiennymi skałkami. Największą atrakcją turystyczną miejscowości jest Park Jurajski, 

założony tutaj w 2004, po odkryciu w Bałtowie skamieniałych tropów dinozaurów. 

Położenie  

Bałtów znajduje się około 12 km na północny wschód od Ostrowca Świętokrzyskiego. 

Leży w dolinie rzeki Kamiennej, na Pogórzu Bałtowskim, które rozciąga się od doliny 

Kamiennej do rzeki Wolanki. 

Charakterystyczne dla krajobrazu Bałtowa są strome zbocza Doliny Kamiennej, 

z wapiennymi skałkami. W okolicy znajduje się również wiele lessowych wąwozów, 

których głębokość dochodzi niekiedy do 20 m. 

Tereny miejscowości wchodzą w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny 

Kamiennej z rezerwatami przyrody Modrzewie i Ulów. 

Historia 

Wieś mogła istnieć już w XI wieku. Prawdopodobnie z tego okresu pochodził pierwszy 

z bałtowskich kościołów pod wezwaniem Świętego Andrzeja. 

O Bałtowie wspominał Jan Długosz (u Długosza Baluthow) w swoich kronikach[7]. 

Pisze też Długosz o co najmniej 10 garncarzach osiadłych w Bałtowie (Dług., II, 509)[7]. 

Prywatna wieś szlachecka Bałutów, położona była w drugiej połowie XVI wieku w 

powiecie radomskim województwa sandomierskiego[8]. 

Po Warszu kolejnymi właścicielami wsi byli m.in.: Jan z Kaliszan, Ossolińscy, 

Krzysztof Krzyżanowski, Paweł Chocimowski, Marcin i Stanisław Chomentowscy 

oraz hrabia Jacek Małachowski. 

W 1828 roku Bałtów nabył książę Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki. Wieś 

pozostawała własnością rodu Druckich-Lubeckich herbu Druck do 1864 r. do czasu 

przeprowadzenia uwłaszczenia chłopów, a resztki majątku do końca II wojny światowej. 

Pod koniec XIX wieku książę Aleksander Drucki-Lubecki postanowił wybudować tutaj 

swoją siedzibę. W latach 1894–1899 powstał pałac. Po II wojnie światowej 

rodzina Druckich-Lubeckich zmuszona była opuścić Bałtów, a sam majątek został 

znacjonalizowany. W latach powojennych opuszczony pałac, w którym przez pewien 

czas mieściła się szkoła rolnicza, uległ dewastacji, szczególnie po 1990 roku z uwagi 

na ogromne zaniedbania lokalnych władz[9]. W 2014 roku spadkobiercy księcia 
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Aleksandra Druckiego-Lubeckiego odzyskali ostatecznie ruiny pałacu po długoletniej 

batalii z lokalnym samorządem. 

Zabytki 

• Klasycystyczny pałac książąt Druckich-Lubeckich z końca XIX w., obecnie zde-

wastowany i zamknięty dla zwiedzania, otoczony parkiem pochodzącym jeszcze z 

XVIII wieku, z wieloma drzewami uznanymi za pomniki przyrody. Przed wojną 

mieszkał w nim książę Aleksander Drucki-Lubecki herbu Druck, potomek księ-

cia Ksawerego Druckiego-Lubeckiego. Po wkroczeniu Armii Czerwonej książę, 

wraz z całą rodziną, zmuszony był do opuszczenia swego majątku, który następnie 

został znacjonalizowany. W czasach PRL mieściła się w pałacu szkoła oraz posteru-

nek milicji. 

W lipcu 2014 potomkowie z rodziny Druckich – Lubeckich odzyskali pałac wraz z 

parkiem. Przez lata gmina utrudniała proces odzyskiwania pałacu, nie zabezpieczając 

jednocześnie jego stanu technicznego, który obecnie jest bardzo zły[10]. Klucze od 

pałacu odebrała córka ostatniego właściciela, księżna Elżbieta. Obecnie rodzina 

właścicieli mieszka w Belgii. W planach jest remont pałacu i parku oraz udostępnienie 

go lokalnej społeczności[11]. 

Zespół pałacowo-parkowy został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych.  

• Kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej z 1697, gruntowanie przebudowany na po-

czątku XX wieku. Świątynię wzniesiono po pożarze drewnianego kościoła, który 

według niektórych źródeł mógł pochodzić nawet z XI wieku. W latach 1904–

1908 świątynia została przebudowana. Zbiórkę środków na przebudowę rozpo-

czął już w 1894 r. proboszcz Teofil Banaszkiewicz. Pracami kierował archi-

tekt Konstanty Wojciechowski. W czasie przebudowy całkowicie zmieniono 

układ kościoła. W miejsce dawnego głównego ołtarza, który znajdował się po 

stronie wschodniej wybito wielkie drzwi. Natomiast w miejscu dawnego wejścia 

do kościoła wzniesiono prezbiterium z nowym ołtarzem, a także dwie zakrystie i 

dwie kaplice. Do świątyni po stronie wschodniej dobudowano dwie wieże o wy-

sokości 36,5 m. W wyposażeniu kościoła zachowały się elementy wyposażenia 

pierwotnej świątyni. M.in. ołtarze boczne, chrzcielnica oraz barokowa ambona. 

• Zrujnowana kaplica z 1786 roku, położona w parku nieopodal pałacu, znajduje 

się na miejscu dawnego, spalonego kościoła. 

• Młyn wodny z 1910 roku (nr rej.: A-4/1-3 z 29.12.2003)[12] na rzece Kamiennej. 

Młyn pełni dzisiaj funkcję Galerii „Stary Młyn” z pamiątkami oraz rękodziełem 

miejscowych artystów[13]. 

• Drewniana kaplica Świętego Jana Nepomucena z XIX w. 

• Cmentarz z XIX w. z kaplicą grobową rodu książąt Druckich-Lubeckich. 

Bałtowskie dinozaury 

Tropy dinozaurów 
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Tropy dinozaurów w Bałtowie zostały odkryte przez polskiego paleontologa, Gerarda 

Gierlińskiego. Pochodzą z okresu jury. Jeden z nich – trop 

drapieżnego allozaura znajduje się na szczycie skały zwanej Czarcią Stopką. 

Nazwa skały związana jest z miejscowymi legendami, które miały tłumaczyć powstanie 

tego nietypowego śladu. Według jednej z nich diabeł niósł wielki głaz, by zburzyć 

miejscowy kościół. Nie zdołał jednak dotrzeć na miejsce przed wschodem słońca i 

upuścił tu kamień, na którym pozostały ślady diabelskich pazurów. Według innej 

legendy, diabeł założył się z aniołem, że pokona dolinę Kamiennej jednym skokiem. 

Odbił się od skały tak mocno, że pozostał na nim odcisk jego stopy. 

Kolejne tropy dinozaurów, w tym między innymi roślinożernego stegozaura, można 

zobaczyć w lessowym wąwozie zwanym Żydowskim Jarem, położonym nieopodal 

bałtowskiego młyna wodnego. 

Park Dinozaurów JuraPark Bałtów 

Bałtowski Park Jurajski, atak deinonycha 

Park, w którym można obejrzeć m.in. makiety dinozaurów w naturalnych wymiarach. 

Ścieżki spacerowe podzielone są na odcinki, które reprezentują kolejne epoki 

geologiczne Ziemi, od kambru, do momentu pojawienia się człowieka w neolicie. W 

chwili obecnej na terenie parku znajduje się około czterdziestu modeli dinozaurów 

(największy z nich to mierzący około 26 metrów długości diplodok), z 

okresu triasu, jury i kredy. 

Na terenie parku znajduje się również muzeum, w którym wystawione są skamieniałości 

z okresu jurajskiego, w tym między innymi tropy dinozaurów, znalezione w innych 

miejscowościach regionu świętokrzyskiego. 

W parku rośnie kilka wollemi. 

Turystyka 

Atrakcją Bałtowa jest także spływ rzeką Kamienną. Trasa ma długość około czterech 

kilometrów, a tratwami kierują flisacy ubrani w regionalne stroje. 

W Bałtowie funkcjonują dwie stadniny koni oraz wypożyczalnia kajaków. Na terenie 

miejscowości wytyczone są trasy spacerowe. Znajduje się tu również punkt widokowy 

na dolinę rzeki Kamiennej. 

Przez wieś przechodzi  niebieski szlak turystyczny im. Stanisława 

Jeżewskiego z Łysej Góry do Pętkowic i  zielony szlak rowerowy im. Witolda 

Gombrowicza. 

Na terenie JuraParku znajduje się również Stacja Narciarska Szwajcaria 

Bałtowska – ośrodek narciarski z wyciągiem krzesełkowym, 2 wyciągami 

orczykowymi, 2 wyciągami dla dzieci i 6 trasami o łącznej długości ok. 4 km. Stok 

czynny sezonowo. 

Red. N. Jarosław D. 
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Wywiad z Panią Hanią 
Witam serdecznie nazywam się Jarosław i przeprowadzę wywiad z Panią Hanią 

terapeutą zajęciowym - opiekunem  świetlicy. 

 

1. Gdzie Pani mieszka? 

    Mieszkam w Radzyniu Podlaskim 

2. Co by Pani zmieniła w swojej miejscowości? 

    Ulice wymagają sporych napraw. Miasto posiada ulice, 

    na których niema położonego asfaltu, co jest utrudnię dla ich 

    mieszkańców ( kurz, doły). 

3. Co Pani robi w wolnym czasie, jak spędza wolny czas? 

     Czas wolny spędzam czytając książki, lubię też dobry film. 

4.  Jaką muzykę Pani lubi? 

     Lubię każdy rodzaj muzyki. 

5.  Czy lubi Pani czytać książki, jeśli tak to jaki gatunek? 

     Bardzo lubię czytać, nie mam ulubionego gatunku książki, 

     sugeruję się w wyborze czasem, tytułem, recenzją itp. 

6.  Czy lubi Pani swoją pracę, jeśli tak to co sprawia Pani 

     satysfakcję? 

     Lubię swoją pracę. W swojej pracy satysfakcję sprawia mi 

     szczerość I otwartość ludzi, z którymi pracuję I przebywam. 

7.  Czy lubi Pani koncerty plenerowe w naszym mieście? 

     Tak, jeśli takie się odbywają. 

8.   Wygrywa Pani wycieczkę zagraniczną do Włoch, kogo by 

      Pani wzięła ze znajomych ma Pani trzy bilety do 

      wykorzystania? 

      Moje dwie najlepsze przyjaciółki. 

9.   Jedziesz na bezludną wyspę możesz zabrać trzy rzeczy? 

      Maczetę, zapałki, papier toaletowy. 

10. Pani ulubiony aktor lub aktorka. Prosze wymienić jeden 

      film z tym aktorem? 

      Sylvester Stallone ( “Rambo”), Nicolas Cage 

      ( “Lot Skazańców”). 

11. Ulubiony Pani sportowiec? 

      Przemysław Tytoń ( bramkarz). 

12. Czy lubi Pani uprawiać sport, jeśli tak to jaki? 

      Uwielbiam sport, dużo jeżdżę rowerem. 

 

 

Red. N. Jarosław D. 
 

 

 



 

Muzyczne wakacje 
 

Czadoman- właściciel ( Paweł Dudek ur. 8 lutego 1986 roku w Opalewie)- polski 

wykonawca muzyczny na pograniczu disco polo i dance.  

Karierę zaczynał jako wokalista zespołu muzycznego Arena, który wykonywał muzykę 

rockową. Początkowo próbował rozpocząć solową karierę w nurcie muzyki  pop- 

rockowej,  ale przerwał ją spór twórcy z menedżerem. 

Od 2013 występuje pod pseudonimem Czadoman,  którym nawiązuje do nazw 

filmowych, amerykańskich superbohaterów, takich jak  Superman czy  Spider-man. 

Wylansował hity takie jak „Ruda tańczy jak szalona”, „Chodź na kolana” czy 

„Bliźniaczki”, które osiągnęły kilkadziesiąt milionów odtworzeń w serwisie 

internetowym YOU TUBE.  

W ramach promocji wystąpił w programach TVN: Dzień dobry TVN (2014) i Kuba 

Wojewódzki (2015).  

W 2015 podczas pierwszej edycji festiwalu muzycznego Polsat SuperHit Festiwal z 

teledyskiem do piosenki „Ruda tańczy jak szalona” zajął trzecie miejsce w 

kategorii Hity sieci, uwzględniającej klipy z największą liczbą odsłon na YouTube 

(wówczas było ponad 26 mln wyświetleń)[11]. 

W latach 2017–2019 był jednym z jurorów programu Polo TV Disco Star. W 2018 

zagrał w noworocznym wydaniu teleturnieju Koło Fortuny. W 2019 uczestniczył w 

dziewiątej edycji programu rozrywkowego Polsatu Dancing with the Stars. Taniec z 

gwiazdami. Wiosną 2020 został ogłoszony uczestnikiem trzynastej edycji programu 

rozrywkowego Polsatu Twoja twarz brzmi znajomo, która została zawieszona z 

powodu pandemii COVID-19 i wznowiona jesienią[15]. Po jedenastu odcinkach dotarł 

do finału, który wygrał, a potem wystąpił w świątecznym odcinku programu. 

Od 6 września 2021 na antenie TVP1 emitowany jest serial Remiza. Zawsze w akcji!, 

do którego nagrał piosenkę tytułową. 

After Party 

 

After Party – polski zespół muzyczny wykonujący muzykę z pogranicza 

gatunku disco polo, folku, muzyki biesiadnej, techno, muzyki klubowej i dance. 

Liderem grupy jest Patryk Pegza, a funkcję DJ-a pełni Mariusz Pawlak, znany jako 

"DJ Pawlo". 

Teledyski grupy After Party w serwisie YouTube do lipca 2021 wyświetlono ponad 

400 mln razy. 

Single: 

• 2012 – „Bujaj się”  
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• 2012 – „Ile razy można kochać” 

• 2012 – „Jesteś moim przeznaczeniem”  

• 2013 – „Gotuję cały się”  

• 2013 – „Tylko ona jedyna” (2 wersje: Radio Edit oraz Summer Remix Extended), 

Hit Lata 2013 na Festiwalu w Kobylnicy 

• 2013 – „Wakacyjna love (wpadka)”  

• 2014 – „Bananowa Agnieszka”  

• 2014 – „Kocham Cię”  

• 2014 – „Nie daj życiu się” (2 wersje: Radio Edit i Extended)  

• 2014 – „Nie daj życiu się”  

• 2015 – „Nie będę pracował będę imprezował”; platynowa płyta 

• 2015 – „Przez Ciebie mam w brzuchu motyle”; platynowa płyta 

• 2015 – „Ślimak pokaż rogi”; platynowa płyta 

• 2016 – „Moja wyjątkowa”; potrójnie platynowa płyta 

• 2016 – „Ona lubi pomarańcze” (feat. Toca Bass)  

• 2016 – „Ona lubi pomarańcze”; diamentowa płyta 

• 2017 – „Dzisiaj Ty jutro Ja”; złota płyta 

• 2017 – „Wciąż na Ciebie czekam”; złota płyta 

• 2018 – „Bo w końcu musi być dobrze”; złota płyta 

• 2018 – „Zawsze moja wina”; złota płyta 

• 2019 – „Aby nam się dobrze żyło”; złota płyta 

• 2019 – „Tylko w Twoich dłoniach”; złota płyta 

• 2019 – „Zagubieni” (z Red Queen); złota płyta 

• 2020 – „Na tych samych falach nadajemy” 

• 2020 – „Dam jej biały welon i obrączki dwie”; złota płyta 

• 2020 – „Na razie się bajerujemy (Kto się czubi ten się lubi)”; złota płyta 

 

AQUA 

 

Aqua – duński zespół muzyczny grający muzykę dance i pop założony w 1994 

przez René Difa, Lenę Nystrøm, Sørena Rasteda i Clausa Norreena. 

Zespół zyskał międzynarodową rozpoznawalność dzięki przebojowi „Barbie Girl” 

wydanemu w 1997, który trafił na pierwsze miejsce list przebojów w wielu krajach na 

świecie. Singiel promował debiutancki album studyjny grupy 

zatytułowany Aquarium z tego samego roku. W 2000 ukazała się druga płyta grupy 
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zatytułowana Aquarius. Rok później muzycy zawiesili działalność, a w 2007 

zdecydowali się na reaktywację zespołu. W 2011 premierę miała ich pierwsza po 

powrocie do wspólnego grania płyta zatytułowana Megalomania. 

 

Historia zespołu 

1989-94: Formowanie zespołu  

W 1989 René Dif, pracujący wówczas jako DJ w norweskich klubach poznał na planie 

filmu Freakke Frida og de frygtløse spioner (pol. Niegrzeczna Frida i nieustraszeni 

szpiedzy producentów muzycznych, Sørena Rasteda i Clausa Norree’a. Po 

zakończeniu prac nad filmem zdecydowali się na współpracę jako zespół o 

nazwie Joyspeed. W 1993 Dif wyruszył w podróż promem, na którym poznał Lene 

Grawford Nystrøm, której zaproponował dołączenie do składu zespołu, na co ta się 

zgodziła. 

Na początku Claus i Søren produkowali muzykę dla grupy, podczas gdy René 

rapował, a Lene śpiewała główne partie wokalne. W 1994 szwedzka wytwórnia 

muzyczna XM podpisała z nimi kontrakt, a zespół wydał swój debiutancki singiel 

„Itsy Bitzy”. Piosenka nie cieszyła się zbyt dużą popularnością i po tygodniu zniknęła 

z krajowych list przebojów. Zawiedzeni członkowie zespołu anulowali kontrakt z 

wytwórnią, która chciała jednak kontynuować z nimi współpracę. 

Po anulowaniu kontraktu z wytwórnią kwartet postanowił zmienić swój styl 

muzyczny. Muzycy zwolnili swojego dotychczasowego menadżera Michaela 

Brinkenstjärna, który miał ogromny wpływ na ich muzykę. Z nowym menadżerem i 

bez kontraktu grupa zaczęła tworzyć swój charakterystyczny styl zwany „bubblegum 

pop sound”. Członkowie zespołu zaczęli produkować i pisać własne melodie, które 

bardzo szybko wpadały w ucho, a także zmienili nazwę na Aqua. Jak przyznawali w 

wywiadach, nazwę wymyślili po tym, jak zobaczyli plakat akwarium w przebieralni. 

W 1996 podpisali kontrakt z wytwórnią Universal Music Denmark. 

1995-98: Aquarium oraz przebój „Barbie Girl” 

Pierwszym singlem nowego zespołu został utwór „Roses Are Red”, który dotarł do 

drugiego miejsca listy przebojów w Norwegii oraz do piątego w Szwecji. Kolejnym 

singlem grupy została piosenka „My Oh My”  , który dotarł do pierwszej dwudziestki 

listy przebojów m.in. w Belgii, Szwecji,  Nowej 

Zelandii, Austrii    , Szwajcarii  i Holandii. 

26 marca 1997 ukazał się debiutancki album studyjny zespołu 

zatytułowany Aquarium. W maju muzycy wydali swój nowy singiel „Barbie Girl”, 

który dotarł na szczyt list przebojów w wielu krajach na całym świecie, w tym m.in. w 

Szwecji, Szwajcarii, Francji, Belgii, Norwegii, Austrii, Nowej Zelandii, a także 

w Wielkiej Brytanii i Australii. Oprócz tego, numer zadebiutował na siódmym miejscu 

amerykańskiego notowania Billboard Hot 100. Firma Mattel mająca prawa do lalki 
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Barbie pozwała wytwórnię Universal za rzekome szkodzenie ich marce. Ostatecznie 

sąd uznał piosenkę za parodię. 

Pod koniec listopada ukazał się kolejny singiel promujący płytę Aquarium, którym 

został utwór „Lollipop (Candyman)”, która osiągnęła sukces komercyjny jedynie w 

Australii (trzecie miejsce na listach przebojów). W grudniu zespół wydał nowy singiel 

– „Doctor Jones”, który dotarł do pierwszej dziesiątki list przebojów m.in. w Australii, 

Nowej Zelandii, Szwecji. W tym samym roku ukazała się kolekcjonerska kaseta zespołu 

zatytułowana Around the World zawierająca krótki film dokumentalny o zespole, ich 

występy na żywo oraz materiały zakulisowe. Do wydawnictwa dołączony został także 

nowy singiel zespołu – „Didn’t I”. 

W 1998 ukazały się dwa ostatnie single pochodzące z albumu Aquarium: „Turn Back 

Time” i „Good Morning Sunshine”. 

1999-2001: Aquarius i rozpad zespołu 

Na przełomie 1998 i 1999 zespół pisał i nagrywał materiał na swoją drugą płytę studyjną 

zatytułowaną Aquarius, która ukazała się w lutym 2000. Pierwszym singlem 

promującym album została piosenka „Cartoon Heroes”, która zadebiutowała na 

pierwszym miejscu list przebojów w Norwegii i we  Włoszech. W maju grupa wydała 

drugi singiel – „Around the World”. Pozostałymi singlami pochodzącymi z albumu 

zostały utwory „Bumble Bees” oraz „We Belong to the Sea”[43], które uzyskały 

umiarkowany sukces komercyjny. 

W tym samym roku muzycy wyruszyli w światowa trasę koncertową. W maju wystąpili 

gościnnie w finale 46. Konkursu Piosenki Eurowizji organizowanym w Kopenhadze, w 

trakcie którego zaprezentowali mieszankę swoich największych przebojów razem z 

zespołem Safri Duo. W czerwcu grupa nieoczekiwanie poinformowali swoich fanów o 

zawieszeniu działalnośc 

2002-06: Przerwa w działalności 

W 2002 muzycy wydali swój pierwszy album kompilacyjny zawierający ich największe 

przeboje. 

Po rozpadzie grupy René rozpoczął karierę aktora, wystąpił w takich filmach, jak 

m.in. Den Gode Strømer i Incasso. W 2003 Lene wydała swój debiutancki album 

zatytułowany Play with Me, który był promowany przez single „It’s Your Duty” i 

„Pretty Young Thing”. W tym czasie Lene i Søren wzięli ślub oraz doczekali się dwójki 

dzieci: córki Indii i syna Billy’ego. Do 2004 Søren kontynuował produkcję muzyki dla 

różnych artystów. 

W 2005 Lene i Søren wystąpili w Danii na jednych z koncertów charytatywnych, z 

którego dochód przeznaczony był dla ofiar tsunami w Indiach. W tym samym roku 

duński reżyser zebrał cały zespół i nagrał film dokumentalny Podróż w czasie, w którym 

członkowie zespołu rozmawiali m.in. o swojej muzyce, przeżyciach, małżeństwie czy 

solowych sukcesach. 
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2007-10: Reaktywacja zespołu i Greatest Hits 

W październiku 2007 członkowie zespołu zorganizowali specjalną konferencję prasowa, 

podczas której ogłosili powrót na scenę oraz zapowiedzieli trasę koncertową w 2008. 

W czerwcu 2009 ukazał się ich drugi album kompilacyjny zatytułowany Greatest Hits, 

na którym znalazły się ich najpopularniejsze przeboje, a także nowe single – „Back to 

the 80’s”, „My Mamma Said” i „Spin Me a Christmas”. 

Od 2010: Megalomania W lutym 2010 muzycy wyjechali do Tajlandii, gdzie zaczęli 
pracę nad materiałem na swoją nową płytę. W ciągu osiemnastu miesięcy napisali 
ponad sto kompozycji, a na początku lipca 2011 zakończyli nagrywanie krążka. 

W marcu 2011 ukazał się ich nowy singiel – „How R U Doin?”. Utwór zapowiadał ich 

trzecią płytę studyjną zatytułowaną „Megalomania”, który został wydany 30 września 

tego samego roku. Kilka dni wcześniej ukazały się dwa single zespołu – „Playmate to 

Jesus” oraz „Like a Robot”. 

Obecni członkowie  

• Lene Nystrøm Rasted (ur. 2 października 1973) 

• René Dif (ur. 17 października 1967) 

• Søren Nystrøm Rasted (ur. 13 czerwca 1969) 

• Claus Norreen (ur. 5 czerwca 1970) 

Single  

• 1995 – „Itzy Bitsy Spider” (jako JoySpeed) 

• 1996 – „Roses Are Red” 

• 1997 – „Roses Are Red” 

• 1997 – „Barbie Girl” 

• 1997 – „Doctor Jones” 

• 1997 – „Lollipop (Candyman)” 

• 1998 – „Turn Back Time” 

• 1998 – „Good Morning Sunshine” 

• 2000 – „Cartoon Heroes” 

• 2000 – „Around the World” 

• 2000 – „Bumble Bees” 

• 2001 – „We Belong to the Sea” 

• 2009 – „Back to the 80’s” 

• 2009 – „My Mamma Said” 

• 2009 – „Spin Me a Christmas” 

• 2011 – „How R U Doin?” 

• 2011 – „Playmate to Jesus” 

• 2011 – „Like a Robot” 

• 2017 – „Freaky Friday” 

• 2018 – „Rookie”       Red. N. Jarosław D. 
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Piosenka miesiąca 
 

W tym numerze chciałabym przypomnieć i polecić Państwu piosenkę 

„Tyle słońca w całym mieście”, szczególnie w wykonaniu Natalii Kukul-

skiej. Jest to piękny utwór, opowiadający o miłości uczuciach słońcu i nie-

zapomnianych chwilach. Zachęcam do wysłuchania piosenki oraz życzę 

Państwu tyle słońca tego lata co w utworze. 

Red. Agnieszka B. 

 

 

Bezpieczni w ruchu drogowym, na co dzień i od święta!!! 

 
Za nami cykl spotkań edukacyjnych, z zakresu bezpiecznego porusza-

nia się w ruchu drogowym, oraz przypomnienie zasad bezpiecznych zacho-

wań w okresie wakacyjnym. Uczestniczyliśmy w wykładach, mieliśmy oka-

zję sprawdzić swoje umiejętności i wiedzę podczas warsztatów w „mia-

steczku ruchu drogowego” stworzonym na boisku niedaleko naszego 

ośrodka. Braliśmy udział w spotkaniu z funkcjonariuszami Komendy Powia-

towej Policji w Radzyniu Podlaskim. Własnoręcznie przygotowaliśmy znaki 

drogowe na pracowniach DŚDS, rozwiązywaliśmy quizy i uczestniczyli w 

scenkach sytuacyjnych. Mieliśmy szansę zadawać nurtujące nas pytania, 

oraz w praktyce wyeliminować popełniane błędy podczas korzystania z ru-

chu drogowego. Przekazana wiedza wpłynie na nasze bezpieczeństwo , oraz 

właściwe zachowania podczas wakacji i życiu codziennym. Serdecznie dzię-

kujemy funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podla-

skim za przeprowadzone zajęcia. Dziękujemy!!!  

 
 

Red. Anna K. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Kącik filmowy „Ranczo Wilkowyje” 

 
               W ramach kącika filmowego w tym numerze mamy nietypowe 

zadanie. Wyjątkowo nie będziemy przedstawiać recenzji i opisu filmu.  

Przygotowaliśmy dla Państwa, a zgłasza fanów filmu „Ranczo-Wilkowyje” 

szybki Quiz. Należy obejrzeć film odpowiedzieć na pytania. Możemy 

napisać, że ten firm po prostu trzeba zobaczyć!!! 

 
1. Jaki  był powód ,że były mąż Lucy nie chciał się z nią rozwieść? 

2. Jakim samochodem wójt chciał przejechać Czerepacha? 

3. Jak miał na imię chłopak Lusy, który zakochała się w córce wójta?   

4. Gdzie zamieszkał czerepach w Wilkowyjach przy przeprowadzeniu kontroli? 

5. O jakim filozofie rozmawiali tata Klaudii z jej chłopakiem?  

6. Dlaczego ksiądz nie pozwalał być  Kusemu z  Lusy pomimo  ich  miłości?   

7. Dlaczego  Solejuk   przestraszył się  własnej żony?   

8.  Pod  jaką  postacią  ukazał  się  Czerepach  wójtowi?    

9.  Jaki był  ulubiony  sport  byłego męża  Lucy ?  

10. Dwa głównie  wątki  filmu to? 

11.  Jakie  i od kogo kwiaty dostała Lusy? 

12. Jaki trunek  alkoholowy był spożywany przed sklepem?    

13. Co Solejuk rozwoził rowerem po wsi?    

 

Jeśli poprawnie odpowiedziałeś na pytania oglądałeś uważnie film…       

 

 

 

 

 
Red. Anna K., Red Agnieszka B. 



Historia oczami Marka-Pałacyk w Białce. 
 

               Na przełomie XV i XVI w., w miejscu zwanym obecnie Kopcem, 

znajdowała się siedziba rodu Kazanowskich. Wiadomo, że za czasów Stani-

sława Antoniego Szczuki, tj. w końcu XVII stulecia, w Białce powstał jeden 

z folwarków radzyńskich, istniał tu również dwór. Obecny pałac powstał w 

XIX w., na miejscu starego, murowanego dworu z pierwszej połowy XVIII 

w. Ufundował go właściciel dóbr radzyńskich – Stanisław Szlubowski. W 

okresie II wojny światowej w pałacu kwaterowali niemieccy lotnicy, a na-

stępnie Rosjanie, którzy zajmowali się naprawą sprzętu zmotoryzowanego. 

Po wojnie, do 1949 r., mieścił się tu sierociniec prowadzony przez Siostry 

Miłosierdzia, a potem Dom Dziecka. Obecnie pałac jest własnością pry-

watną. Zespół pałacowo-parkowy obejmuje jednopiętrowy pałac w stylu kla-

sycystycznym z czterokolumnowym portykiem, budynki gospodarcze oraz 

rozległy park krajobrazowy o powierzchni 18 ha. 

 

                  Na temat zagadkowych okopów-wałów zwanych Kopcem, znaj-

dujących się w sąsiedztwie pałacyku w Białce, krąży wiele legend. Gdy ist-

niał tu Dom Dziecka, nieraz w czasie zabaw wychowankowie odnajdywali 

na wałach stare cegły. Być może są to pozostałości dawnej fortalicji braci 

Kazanowskich, przybyłych na Podlasie z ziemi radomskiej w drugiej poło-

wie XV w. Miejsce to nigdy nie było badane archeologicznie. 

 

                 Według jakiegoś bardzo dawnego przekazu miała tu stać budowla 

otoczona fosą wodną, która z czasem popadła w ruinę, a wreszcie zapadła się 

pod ziemię. Istnieją też rewelacyjne przekazy, jakoby znajdowała się tu „wy-

jeżdżania” z radzyńskiego pałacu Szlubowskich do pałacyku w Białce, któ-

rędy wyjeżdżały karoce. Jeszcze inny przekaz mówi o okopach z czasów 

„potopu szwedzkiego”.  

Red. Marek Z 

 

 

 

 

 

 

 



Coś na poprawę humoru!!! 
 

Kowalski zabłądził w lesie, łapie za komórkę i dzwoni na 112. 

- Jestem na grzybach i zabłądziłem!!! 

- Niech pan spróbuje krzyczeć, może ktoś pana usłyszy... 

- Pomocy, pomocy!!! 

Zza krzaków wyłania się niedźwiedź: 

- I co się tak wydzierasz!? 

- Krzyczę, bo zabłądziłem, może ktoś usłyszy i tu przyjdzie. 

- No i przyszedłem, ulżyło Ci? 

Red Bartosz Z. 

 

Naturalne nawozy dla warzyw 

Wiejskie życie Bogdana. 
          W tym numerze chciałbym opowiedzieć Państwu o naturalnych 

sposobach wzmacniania roślin i warzyw. Niektórzy na pewno sadzą ogrody 

i uprawiają warzywa, ja również należę do tego grona. Często niestety aby 

zebrać plony, trzeba sięgać po chemiczne środki niezbyt zdrowe i przede 

wszystkim bardzo drogie. W swoim ogrodzie od wielu lat stosuje gnojówkę  

z pokrzywy, dzięki której rośliny szybko rosną, pozbywam się szkodników 

oraz pleśni i grzybów. Jest to środek bardzo łatwy w przygotowaniu, należy 

tylko posiadać większe naczynie najlepiej beczkę, zerwać pokrzywę, zalać 

to wszystko wodą i odstawić na tydzień lub dwa. Później wystarczy 

rozcieńczyć „gnojówkę” z wodą i podlewać rośliny, Niestety środek ten 

wydziela bardzo nieprzyjemny zapach 

Kolejnym naturalnym sposobem na różnego rodzaje grzyby i pleśnie 

jest podlewanie roślin rozpuszczonymi w wodzie drożdżami spożywczymi. 

Zachęcam do wypróbowania moich sposobów!!! 
Red. Bogusław B. 

 

Rebus od redakcji  

 

 

 

 



Dar serca za uśmiech😊😊😊 

 

                       Drodzy sympatycy i przyjaciele Dziennego 

Środowiskowego Domu Samopomocy, spieszymy z prośbą i 

informacją!!!! Jeśli mają Państwo, nadmiar warzyw czy owoców, 

oraz chcecie podzielić się swoimi plonami, bardzo chętnie je 

przyjmiemy i wykorzystamy, podczas zajęć oraz warsztatów 

kulinarnych na terenie ośrodka. Darczyńców, oraz osoby o wielkim 

sercu obdarujemy promiennym uśmiechem, wdzięcznością, oraz 

udostępnimy na naszych stronach internetowych informacje o 

Państwu (jeśli wyrażą Państwo zgodę). Osoby zainteresowane 

prosimy o kontakt. Z góry dziękujemy w imieniu podopiecznych 

DŚDS!!! 
Redakcja DŚDS „SŁONECZKO” 

 

Dzień sportu -Runda III 
 

Podopieczni DŚDS zmierzyli się w ostatnim etapie Dnia Sportu - 

RUNDA III. Tym razem na uczestników wyzwania przygotowana była gra 

terenowa. Podopieczni DŚDS, przemierzali ulice naszego pięknego mia-

steczka, odnajdując budynki z fragmentów  fotografii.  Wysiłki i zmagania 

zwieńczone były wręczeniem medali.Po raz kolejny zwrócimy się z wyra-

zami uznania i wdzięczności dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Radzyniu Podlaskim, za przekazanie na rzecz naszych podopiecznych upo-

minków i medali, które motywują do aktywności fizycznej oraz sportu 

uczestników zajęć DŚDS.  
 

 

Red. Marek N. 

 

 

 

 

 



Wycieczka do Lublina 
              Wakacje zaczęliśmy od wycieczki do Lublina. Mieliśmy okazję 

zobaczyć Teatr Lalki. Jest to niesamowite miejsce, które przeniosło nas w 

świat fikcji i kostiumów. Uczestniczy w warsztatach robienia cebularzy 

lubelskich. Były przepyszne, zwłaszcza, że od początku do końca 

wykonywaliśmy je samodzielnie. Odwiedziliśmy również modelarnie gdzie 

oglądaliśmy niesamowite okazy motyli, ich barwy wprowadzały w 

osłupienie. To był gorący dzień ale bardzo udany, każdy wrócił z bagażem 

kolejnych przeżyć!!! 

Red. Anna K. 

Fotorelacja: 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Wywiad z zakonnikiem Ojcem Tomaszem 

Proszę powiedzieć gdzie Pan mieszka, czym się Pan zajmuje I interesuje? 

 Mieszkam w klasztorze, klasztor to nazwa miejsca w którym mieszkają 

zakonnicy w Toruniu. Pięć lat spędziłem z tego życia na Jasnej Górze w 

Częstochowie.  W sierpniu tamtego roku zostałem przeniesiony przez ojca 

generała ,czyli mojego najwyższego przełożonego do Torunia. Toruń to takie 

miasto w woj kujawsko pomorskim słynące z pierników. W Toruniu wypieka 

się najlepsze pierniki I  słynie ze słynnego astronoma Mikołaja Kopernika, 

który wstrzymał słońce I ruszył Ziemię. Mam też wujka zakonnika 

Czym się zajmujesz? 

Jestem księdzem, który też przyjmuje święcenia kapłańskie, mówią na mnie 

Ojciec Tomasz, zajmuję się 2-ma rzeczami, udzielam wszystkich  

sakramentów. Kiedyś byłem redaktorem gazetki Jasna Góra, celebruje Mszę 

Św., udzielam namaszczenia chorym,. 

A co robi twój wujek? 

Mój wujek także udziela sakramentów. Udzielam też inne funkcję na Jasnej 

Górze. Głoszę Słowo Boże,15 lat byłem w zakonie, a 8 lat byłem kapłanem. 

A 2 lata byłem we Wrocławiu, oraz byłem w Krakowie. Wrocław to bardzo 

piękne miasto, we Wrocławiu jest bardzo dużo mostów. Mosty są też nieduże, 

Wrocław też zajmuje dużo spotkań, we Wrocławiu jest też miejsce ciekawe 

w którym zajmuje  się klasztor, jest tam kościół katolicki, protestancki, 

świątynia prawosławna, bożnica żydowska. Nie wiem ile jest we Wrocławiu 

kościołów, jest też kościół ewangelicki, Wrocław też szczyci się narodzinami 

Edyty Sztajn, która była żydówką, a potem przeszła na chrześcijaństwo I 

wstąpiła do karmelu,. Edyta w czasie 2-ej  wojny światowej umarła śmiercią 

męczeńska. Wrocław to w Polsce zepsute miasto. We Wrocławiu jest bardzo 

wiele dyskotek. Ja uważam że trzeba się bawić z głową np. Wypić browar. 

A w Częstochowie? A Częstochowa to duchowe miasto, w którym są apele  

jasnogórskie, o 21-ej  codziennie. Apele jasnogórskie odbywają się w 

klasztorze. Apel jasnogórski prowadzą paulini. Ta modlitwa odbywa odbywa 

się w kaplicy. Trwa troszeczkę dłużej ok. 20-stu min. Kraków to 2-ga 

najważniejsze miasto w Polsce. Zakon pauliński także mieści się w Krakowie, 

W Krakowie znajduje się też skałka która jest miejscem bardzo ciekawym, 

Św. Stanisław umarł śmiercią męczeńską. Biskup upominał króla. Serce 

człowieka jest dużym I ważnym organem. Biskup bronił ludzi biednych. 

Biskup umarł z ręki króla. Ciało biskupa było poćwiartowane, 

Jakie jest twoje życie prywatne? 



W Toruniu jest bardzo wiele pracy. 

Zdarza mi się obejrzeć telewizję. Czasem obejrzę mecz oraz wiadomości. Ja 

kocham piłkę nożną  oraz bilard I wszystkim się interesuję. Bardzo jest dużo 

pracy. Mamy wspólny telewizor w sali rekreacyjnej.. Jestem kibicem Legia 

Warszawa. W Toruniu jest 8 miu zakonników paulinów, a  w Częstochowie 

jest ponad 100u zakonników.  80-ciu oraz 90-ciu w Krakowie. W parafii  jest 

bardzo dużo ludzi. 

A możesz udzielać ślubu? 

Mogę błogosławić małżeństwa. 

Parafia jest taką dużą wspólnotą. W parafii jest dużo ludzi. Ludzie lubią się 

spowiadać u zakonników. Kapłan asystuję w udzielaniu ślubu. 

 Co to znaczy wspólnota? 

Parafia jest dużą wspólnotą, która się składa się z 6/5 tysięcy ludzi. W parafii 

jest dużo wspólnoty. Mamy wspólnotę kobiet I mężczyzn. Wspólnota Słowa 

Bożego, Wspólnota winna być mniejsza. We wspólnocie ludzie powinni się 

znać. Wspólnota rodziny włoskiej, różańcowej. Mamy scholę dziecięcą, 

mamy zespół tuż-tuż. W takich wspólnotach dzielimy się wiarą, pomagają 

nam w dotarciu do Pana Jezusa Chrystusa. 

Jak wygląda dzień w zakonie? 

Wstajemy wcześniej. W Częstochowie wstawałem o 5.20, a w Toruniu przed 

6.00. 

Jak odbywają się modlitwy? 

Modlitwy odbywają się w klasztorze, no I tam się modlimy. Odmawiamy 

psalmy, modlimy się rozmyślaniem, oraz medytuję. Niektórzy wstają na  

Eucharystię, mamy śniadanie, niektórzy bracia uczą w szkole religii. 

Śniadanie między7.30 a 8.00. W Częstochowie o 6.30-do 9.00. No I mamy 

obowiązki duszpasterskie.. W parafii od 6.00 rano. Obiad mamy o godzinie 

13.00, a kolację każdy robi samodzielnie. Mamy specjalną kaplicę w której 

adorujemy Najświętszy Sakrament.. Ta adoracja się rozszerza Ludzie 

adorują Pana Jezusa Chrystusa. O 17.00 mamy brewiarz. Mamy o 18.00 

spowiedź. W  nocy raz w miesiącu adorujemy Pana Jezusa Chrystusa. Obiad 

poprzedzamy modlitwą.. Dużo pracy mamy wieczorami. 2 razy mamy w 

tygodniu spotkania. 

Realizacja wywiadu Red. Bartosz Z. 

Redagowała Red. Agnieszka K. 

 

 



Dbaj o siebie i pij wodę 

 
Każdy już chyba wie, że człowiek powinien pić dużo wody, zwłaszcza 

przebywając na słońcu oraz podczas wysokich temperatur i wysiłku 

fizycznego. Ale czy wiesz, że…. 

Wyniki badania naukowców były jednoznaczne: pocenie się wyraźnie 

wzrastało już kilka minut po rozpoczęciu picia. Najwolniej badani zaczynali 

się pocić po wypiciu płynu o temperaturze 5 st. C. Temperatura wody miała 

jednak spory wpływ na to, ile wypili jej uczestnicy: 

5 st. C – 4,2 ml/kg 

16 st. C – 6,4 ml/kg 

26 st. C – 3,1 ml/kg 

58 st. C – 1,8 ml/kg 

Uczestnicy wypili najwięcej wody o temperaturze 16 st. C, wolniej się przy 

tym pocąc (choć nieco szybciej niż w przypadku wody o temperaturze 5 st. 

C), niż pijąc wodę o innych temperaturach. Woda o temperaturze 16 st. C 

została więc uznana za optymalnie nawadniającą. 

 

Naukowcy podsumowują: – Kiedy osoby odwodnione piją wodę o różnej 

temperaturze, obserwuje się różny poziom pocenia się i wielkości spożycia 

płynu. Zgodnie z naszymi wynikami, spożywanie wody o temperaturze 16 

st. C, czyli chłodnej wody z kranu, może być najlepszym wyborem w 

przypadku odwodnienia. 

 

W czasie upałów, gdy zagraża nam odwodnienie, warto więc pić chłodną, ale 

nie lodowatą wodę, czyli o temperaturze ok. 16 st. C. Taka woda zapewnia 

optymalne nawodnienie – można jej wypić dość dużo, a organizm szybko jej 

nie wypoci.    Red. Jakub Z. 

 

Życzymy Państwu wspaniałych wakacji, przeżyć , 

podróży i wypoczynku. Redakcja DŚDS 

„SŁONECZKO” ma różne plany. Swoimi przygodami 

chętnie podzielimy się w numerze wrześniowym. 

 

 



 

Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a (ang.Fantastic Beasts: The 

Secrets of Dumbledore) – to już trzeci film z bardzo znanej serii filmów fantastycznych  

nakręconych na podstawie   książki autorki Harrego Pottera J.K. Rowling. Film wyreżyserował 

David Yates .A scenariusz pisała J.K Rowling, a wyprodukował David Heyman. .Pierwszy 

premierowy seans filmu przewidziany był na 8 kwietnia 2022 roku na terenie Wielkiej  

Brytanii,Irlandii i Japonii[ ,następnie w dniu 18 kwietniaw krajach reszty globu. Jeanne 

Kathleen Rowling podała informację,iż  Eulalie Hicks, którą oglądaliśmy w części drugiej tego 

fantastycznego filmu ,w części  kolejnej odegra znaczącą rolę  w  filmie. Inne  informacje 

internetowe twórczyni  dawały do zrozumienia ,iż fabuła  filmu w części będzie toczyć się w 

Rio de Janeiro, do tego w 2019 roku w lutym również Dan Fogler powiedział, iż film rozgrywał 

się będzie w Brazylii. Jednak na podstawie fotek z  planu i innych źródeł pojawiały się newsy  

iż fabuła filmu odbywać się będzie również w takich miejscach jak Berlin,Chiny czy 

Hogsmeade, przy czym przy tym ostatnim wspominana jest nawet konkretna lokacja, czyli 

Gospoda pod Świńskim Łbem. Rowling stwierdziła w wywiadzie, że w następnym filmie 

użyte zostanie coś z Chin, jak i poinformowała, że będzie miało to związek z chińskimi 

mitycznymi stworzeniami. Zapytany o to, jak Aureliusz Dumbledore będzie pasować do 

drzewa genealogicznego rodziny Dumbledore, David Yates odpowiedział, że jest to „bardzo 

piękny i zawiły wstęp do FZ3, w którego trakcie odkryjemy kilka rzeczy o tej rodzinie“. W 

wywiadzie dla Score: The Podcast,James Newton Howard wspomniał, że „myślę, iż ten film 

jest zdecydowanie najlepszy, jest naprawdę dobry. Mads Mikkelsen grając Grindelwalda jest 

świetny, po prostu świetny. Film jest pełen magii, strasznych rzeczy i romantyczny, a do tego 

po prostu naprawdę zabawny“. Powiedział też, że wysłał Davidowi Yatesowi blisko 2 godziny 

muzyki. Ostateczny termin ogłoszono 7 października 2021 roku. W oświadczeniu od Warner 

Bros. można było przeczytać, że film ma się ukazać w kwietniu następnego roku, a sceny BTS 

pokazywane w Hiszpanii zawierały szybkie spojrzenie na Madsa Mikkelsena jako Gellerta 

Grindelwalda. Akcja ma odbywać się za to w latach 30., niewiele po wydarzeniach z 

poprzedniego filmu, jak i odbywać w tak odległych miejscach jak Bhutan, Niemcy, USA, 

Wielka Brytania i Chiny. Do tego mają być także nowe stworzenia, starzy ulubieńcy, więcej 

magii, a nawet zajrzenie do Hogwartu. Zwiastun filmu przedstawiał Jacoba Kowalskiego, 

niemaga, który otrzymał różdżkę i który siedział w Hogwarcie wraz z innymi uczniami. 

Spowodowało to lawinę spekulacji z dwóch powodów. Po pierwsze w ramach serii ustalono, 

że różdżka jest bezużyteczna dla każdego, kto nie jest czarodziejem lub czarownicą. Po drugie 

natomiast Hogwart był chroniony zaklęciem, który normalnie uniemożliwiał mugolom 

zobaczenie go. Należy jednak zwrócić uwagę zarówno na to, że sama różdżka może być atrapą, 

jak i na fakt, że w samej Komnacie Tajemnic mugolscy rodzice Marty Warren mogli dostać się 

do zamku by zabrać martwe ciało ich córki, co też może sugerować, że zaklęcie chroniące 

zamek, może być zniesione dla konkretnych osób. 

Sam jeszcze nie oglądałem tego filmu, ale poprzednie części są bardzo ciekawe więc 

mam nadzieje że i tak część przypadnie Państwu do gustu. Polecam.  

Red. Jakub Z. 
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Czas na relaks i trening umysłu😊  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. Jarosław D., Marek N., Jakub Z.  


