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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. 

Mamy dla Państwa przepisy a także autorskie 

kolorowanki, krzyżówki i zagadki. 

Życzymy przyjemnego czytania. 
Redakcja GAZETKI  

„ SŁONECZKO” 

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

• znajdziesz nas na www.facebook.pl 

Zapraszamy!!! 

 

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


DŚDS uzupełnia „KSIĄŻNICZKI” 

 
Dzięki życzliwości, oraz wsparciu naszych podopiecznych i ich 

rodziców wzbogaciliśmy asortyment książek, w miejskich 

„KSIĄŻNICZKACH”. „KSIĄŻNICZKI”, są to miejsca na terenie Radzynia 

Podlaskiego,  w których z łatwością można znaleźć odpowiednią dla siebie 

literaturę, zabrać do domu i podzielić się swoimi zasobami bibliotecznymi. 
 

 

 

 

 

 

 

 
        Red. Marcin G. 

 

 

Weganizm 

 

Weganizm można powiedzieć że jest to styl życia, którego jedną z cech jest 

stosowanie diety wegańskiej, czyli rezygnacja ze spożywania produktów zwierzęcych. 

Weganie dążą jednak do wyeliminowania produktów pochodzenia zwierzęcego nie 

tylko z diety, ale również ze wszystkich innych aspektów życia. 

Weganie rezygnują ze spożywania nie tylko mięsa, ale także innych produktów 

pochodzenia zwierzęcego, których wytwarzanie wiąże się z eksploatacją zwierząt, 

takich jak: nabiał (w tym jajka) oraz miód. Weganie nie stosują kosmetyków i nie kupują 

ubrań powstałych z odzwierzęcych surowców (skóry, futra, wełna, jedwab), nie biorą 

udziału w rozrywkach, w których wykorzystuje się zwierzęta (polowania, zoo, rodeo, 

cyrk, oceanarium). Bojkotują także wszelkie produkty testowane na zwierzętach. 

Zawieszenie przestrzegania tych zasad dopuszczają tylko kiedy jest to niezbędne do 

przetrwania. 

Ludzie decydują się na weganizm ze względów etycznych, zdrowotnych, 

ekologicznych, duchowych, religijnych, społecznych lub ekonomicznych.  

          Red. Agnieszka B. 

 



Twórczość zespołu PLAYBOYS 

PLAYBOYS – to 3 młodych, skromnych uwielbiających scenę chłopaków. 

To jeden z najmłodszych zespołów w Polsce! Choć istnieją od 2013 roku 

mogą pochwalić się wieloma nagrodami, a także niezliczoną ilością koncer-

tów w Polsce i Zagranicą. Skąd nazwa zespołu? Odpowiedź jest bardzo 

prosta Playboys  

„ Play-boys” w przetłumaczeniu na język Polski- Grający Faceci, niektórzy 

wołają na nas Grające Chłopaki-koledzy- przyjaciele.  

Skład zespołu: 

Założyciel, wokalista i lider Jakub Urbański, Przemek-gitarzysta, Kuba-

Dżokej-Perkusista, Damian „ Drucik”- Akustyk 

Twórczość:  

Najbardziej znane utowry zespołu: 

Lejde- ponad 39 mln 4ziewcząt4 

Wyśmienicie- ponad 25 mln 

Zwariowałem- ponad 18 mln 

Fajna jest ta dziewczyna- ponad 17 mln 

Tylko Ty- ponad 22 mln 

Jak to się stało- ponad 16 mln 

Debiutancki utwór „ Nasza Noc” z roku 2013-  

7 mln.  

Jako ciekawostkę można dodać, iż Playboysi byli pierwszym zespołem di-

sco polo, który kiedykolwiek w 25 letniej historii Disco Polo wystąpił dla 

Polonii mieszkającej w Norwegi. 

    Red. Jarosław D.  



Taneczny DZIEŃ KOBIET 
 

Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy świętował Dzień Kobiet 
tanecznym krokiem. Podopieczni przygotowali występ tańca narodowego pod 
kierunkiem mgr Małgorzaty Sobczak oraz mgr Aleksandry Sałaty. Były prezenty, 
kwiaty, słodki poczęstunek i cudownie spędzony czas. Ze względów sanitarnych 
nie mogliśmy oglądać występu naszych kolegów na żywo, wyłącznie za 
pośrednictwem transmisji online w odrębnej Sali. 8 marca był pierwszym dniem 
tygodnia „ZDROWIA I URODY” Zachęcamy do obejrzenia filmu przedstawiającego 
taniec narodowy w wykonaniu naszych podopiecznych Wystarczy skopiować i 
wkleić w przeglądarkę podany link: 
https://www.youtube.com/watch?v=wECoGgBMmYI 

 

 Red. Anna K. 

 

    Kariera tenisowa Igi Świątek 

 

W kąciku sportowym chciałbym przybliżyć państwu osobę Igi Świątek i jej 

sukcesy w tenisie ziemnym. 

Iga Natalia Świątek – ( ur. 31 maja 2001r. w Warszawie)- polska tenisistka, 

zwyciężczyni French Open 2020 w grze pojedynczej, triumfatorka juniorskich 

turniejów wielkoszlemowych: Wimbledonu 2018 w grze pojedynczej oraz French Open 

2018 w grze podwójnej dziewcząt w parze z Caty McNally. Jest finalistką juniorskiego 

Austalian Open 2017 w grze podwójnej w parze z Mają Chwalińską  oraz złotą 

medalistką Letnich  Igrzysk Olimpijskich Młodzieży 2018 w grze podwójnej 5ziewcząt 

w parze z Kaja Juvan. Iga Świątek to zdecydowanie nadzieja polskiego tenisa i godna 

następczyni Agnieszki Radwańskiej. Od kilku dniu zrobiło się głośno o 19-niej polskiej 

tenisistce. Nasza rodaczka spisuje się fantastycznie w prestiżowym turnieju Roland 

Garros 2020 i dotarła już do półfinału. Po drodze pokonała Simone Halep drugą rakietę 

świata. Iga Świątek jak burza przeszła przez duzy turniej rangi 500 w Adelajdzie. Polka 

bez większych kłopotów pokonała w finale Szwajcarkę Belindę Bencic 6:2, 6:2, 

siegajac po drugi tytuł WTA w karierze. 

 

           Red. Jarosław D. 

https://www/


Tydzień „ZDROWIA I URODY” 
  

DZIENNY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 8 marca rozpoczął 

tydzień ZDROWIA I URODY. Pierwszy dzień poświęcony był odnowie wewnętrznej i 

relaksacji, oglądaliśmy występ tańca narodowego, jedliśmy pyszne ciasto i 

uczestniczyliśmy w warsztatach odnośnie kobiet. Drugi dzień poświęcony był 

paznokciom i pielęgnacji dłoni. Trzeciego dnia poddawaliśmy się pielęgnacji twarzy. 

Uczestniczyliśmy w wykładzie, oglądaliśmy filmy instruktażowe, korzystaliśmy z 

masażu twarzy oraz wykonywaliśmy prosty makijaż. Wszystkie kobiety z naszego 

ośrodka uczestniczyły w sesji fotograficznej „kwieciste piękno kobiet”. Czwartego dnia 

tematem zajęć były włosy, każda z Pań obecnych w ośrodku przeszła metamorfozę. 

Piątego dnia uczestniczyliśmy w multimedialnym wernisażu sesji fotograficznej 

„KWIECISTE PIĘKNO” oraz dzieliliśmy się wrażeniami odnośnie całego tygodnia. 

Tydzień był poświęcony głównie kobietom, choć Panowie również korzystali z 

zabiegów. To był piękny tydzień ,który sprawił ze poczuliśmy się wyjątkowo.  

Relacje z wydarzeń i więcej zdjęć można obejrzeć na naszej stronie www.dsds-

radzyn.pl w zakładce aktualności. 

        Red. Magdalena Jankiewicz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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


Magdalenowe PRZEPISY 

Sałatka „SAMO ZDROWIE” 

• ugotowana cieciorka – 1 szklanka 

• brokuły – 1 sztuka 

• poszatkowany pęczek pietruszki – 1 sztuka 

• poszatkowany pęczek szczypiorku – 1 sztuka 

• posiekana czerwona cebula – ½ sztuki 

• posiekany jarmuż (bez łodyg) – 1 garść 

SOS DO SAŁATKI: 

• czosnek  - 1 ząbek 

• ocet jabłkowy lub sok z cytryny – 3 łyżki lub więcej 

• sól, pieprz i przyprawa warzywna do smaku 

• płatki drożdżowe (nutritional yeast)  - 1 łyżka 

• olej – 2 łyżki 

Instrukcje: 

1. Brokuł kroimy na kawałeczki, gotujemy na parze, tak aby nie stracił zielonego 

koloru i był lekko miękki. 

2. Wszystkie składniki szatkujemy i mieszamy razem. 

3. Składniki sałatki mieszamy z sosem. Pyyyycha. 

Zachęcamy do korzystania z naszych przepisów. 

Propagujemy zdrowy styl życia. Sama rozpoczęłam 

swoją przygodę ze zdrowym trybem życia od niedawna. 

Realizuje swoje noworoczne postanowienie. Muszę 

pochwalić się kolejnymi paroma kilogramami w dół. 

Czasem jest bardzo ciężko ale daje radę. 

        Red. Magdalena J. 



Kącik filmowy 

Dumbo – amerykański film fabularny z 2019 roku w reżyserii Tima Burtona, 

wyprodukowany przez wytwórnię Walt Disney Studios Motion Pictures. Film jest ak-

torskim remakiem animowanego filmu Disneya z 1941 roku o tym samym tytule, 

który z kolei jest adaptacją powieści Helen Aberson. 

Akcja filmu rozgrywa się w roku 1919. W małym amerykańskim cyrku rodzi się małe 

słoniątko. Jest to wielkie wydarzenie nie tylko dla jego mamy, pani Jumbo, ale dla 

wszystkich pracowników cyrku. Malec różni się od innych słoni. Ma gigantyczne uszy 

i od razu staje się pośmiewiskiem. Właściciel trupy, Max Medici (Danny DeVito) 

zleca opiekę nad zwierzakiem, któremu nadano imię Dumbo, dawnemu mistrzowi 

woltyżerki i weteranowi wojennemu Holtowi Farrierowi (Colin Farrell). Z cyrkiem 

podróżują też jego dzieci, które pewnego dnia odkrywają, że za sprawą wielkich uszu 

Dumbo potrafi unieść się w powietrze. 

Niezwykłe stworzenie szybko staje się największą atrakcją podupadającego cyrku Me-

dici. Kiedy o pierwszym na świecie latającym słoniu robi się głośno, milioner V.A. 

Vandevere (Michael Keaton) postanawia kupić cyrk. Okazuje się, że bezwzględny 

przedsiębiorca ma wobec Dumbo własne plany. 

 Film oglądaliśmy razem z innymi podopiecznymi DŚDS, zrobił na nas ogromne 

wrażenie dlatego serdecznie go polecamy.   

 
Red. Agnieszka 

K.  
 

 

Bogdan i wiejskie klimaty. 

Pierwsze prace wiosenne 

 

Dla gospodarza wiosna to znak że zaczyna się poważna praca w polu i 

ogrodzie. Wiosną przygotowujemy maszyny do pracy i ziemię do zasadzenia 

warzyw. W tym artykule zdradzę jak przygotowuje się grunt pod ogród 

warzywny. Aby rośliny lepiej rosły należy wzbogacić glebę w naturalny 

nawóz, najlepiej obornik. Rozrzucamy go po całym ogrodzie następnie 

przekopujemy szpadlem aby spulchnić glebę. Cały teren grabimy aby usunąć 

grudy zbitej ziemi i czekamy na ciepłe dnia aby zasiać nasiona roślin. 

            

 

 
Red. Bogusław B. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Film_fabularny
https://pl.wikipedia.org/wiki/2019_w_filmie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tim_Burton
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dumbo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Danny_DeVito
https://pl.wikipedia.org/wiki/Colin_Farrell
https://pl.wikipedia.org/wiki/Michael_Keaton


Światowy Dzień Zespołu Downa- 

DZIEŃ KOLOROWYCH SPARPETEK 

 

21 marzec to ŚWIATOWY DZIEŃ ZESPOŁU DOWNA. Kolorowe 
skarpetki, które zakładamy tego dnia, są wyrazem tolerancji. Mają 
pokazywać, że dzieci i osoby dorosłe z zespołem Downa zmagają się 
z odmiennością w stosunku do reszty społeczeństwa. Skarpetki nie 
do pary symbolizują niedopasowanie społeczne, genetyczne ,a także 
pokazują, że mimo różnic są radosnymi i pełnymi życia ludźmi. Stąd 
nazwa tego dnia - Dzień Kolorowej Skarpetki. 

Poprzez zakładanie skarpetek nie do pary pokazujemy swoją 
jedność i szacunek dla osób z zespołem Downa.  

 

 

 

 

 

          Red. Anna K. 

 

 

 

 

 

 

             

Sesja fotograficzna „KWIECISTE PIĘKNO”  

Sesja powstała z okazji TYGODNIA „ZDROWIA I URODY”. 

Wszystkie panie w naszym ośrodku pozowały w kwiecistych wiankach na 

głowach przed obiektywem aparatu.  "KWIECISTE PIĘKNO" to wyjątkowa 

sesja fotograficzna Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy 

przedstawiająca kobiece piękno w wiosennej odsłonie.                                     

Aby obejrzeć multimedialny wernisaż należy skopiować link i wkleić w 

przeglądarkę https://www.youtube.com/watch?v=OsLzjkKG9mc  

 

          Red. Magdalena J. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OsLzjkKG9mc


 

OTWARCIE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ PO GENERALNYM 

REMONCIE. 
 

Pracownia komputerowa Dziennego Środowiskowego Domu Samopo-

mocy przeszła w ostatnim miesiącu generalny remont, zostały wdrożone nowe 

technologię, wprowadzone nowoczesne sprzęty multimedialne oraz udogod-

nienia, które pozwalają nam efektywniejsze prowadzenie zajęć, warsztatów i 

treningów. Pracownia komputerowa to różnorodność działań z wykorzysta-

niem cudów techniki.  

Zostało zorganizowane symboliczne otwarcie sali komputerowej po ge-

neralnym remoncie. Otrzymałam tą zaszczytną funkcję przecięcia wstęgi z 

Panią Kierownik. W otwarciu ze względów sanitarnych uczestniczyło kilka 

osób, reszta podopiecznych oglądała relacje z wydarzenia na żywo dzięki po-

łączeniu online. Premierę miał również filmik, w którym wystąpiłam wraz z 

innymi podopiecznymi. Film pokazuje funkcjonowanie pracowni komputero-

wej, obejrzeć go można kopiując link i wklejając go w przeglądarkę: 

https://www.youtube.com/watch?v=DM4A_Tupky0 

Na pracowni komputerowej mieści się siedziba naszej redakcji!!!  

Kilka słów ode mnie!!! 

CO  MI DAJE PISANIE GAZETKI?    

W redakcji gazetki jestem już od 4 lat, czyli od początku istnienia.  Bar-

dzo się cieszę ponieważ niesie ze sobą wiele pozytywnych rzeczy:  uczy od-

powiedzialności i obowiązkowości w dotrzymywaniu terminów. Praca w niej 

pozwala mi doskonalić umiejętność szybszego pisania oraz ortografię. Bycie 

w redakcji daje mi satysfakcję z wykonywanej pracy oraz motywuje do dal-

szego działania. Cieszę się kiedy skończę artykuł bo mam poczucie dobrze 

wykonanego obowiązku. Praca w gazetce uczy też pracy zespołowej, koniecz-

ności wzajemnej pomocy i poczucia że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za 

każdy numer naszej gazetki. 

 Sala komputerowa. Co lubię najbardziej na niej robić? 

Bardzo lubię zajęcia na sali komputerowej. Są one różnorodne i bardzo 

ciekawe. Łączą w sobie nabywanie wiedzy, nauki oraz dają możliwość re-

laksu.   Jednym z prowadzonych zajęć są zajęcia fotograficzne, w których 

chętnie biorę udział. Na nich uczymy się obsługi aparatu, poprawy i obróbki 

zdjęć. W związku z tym bierzemy udział w różnych konkursach fotograficz-

nych np. konkurs o Radzyniu Podlaskim i jego zabytkach. Po zakończeniu 

była zorganizowana wystawa prac. Podobają mi się także zajęcia „Świat i lu-

dzie” na których jak sama nazwa wskazuje rozwijamy wiedzę o otaczającym  

https://www.youtube.com/watch?v=DM4A_Tupky0


nas świecie i ludziach. Jednak najwięcej czasu na sali komputerowej poświę-

cam gazetce, która istnieje od 4 lat. Bycie w zespole gazetki daje mi dużą 

satysfakcję, uczy samodzielności a jednocześnie współpracy w grupie. Każdy 

zakończony numer gazetki  w którą wkładam „swoje serce” motywuje mnie 

do dalszego działania.  Dla odpoczynku i w ramach relaksu czasami słucham 

muzyki, która w moim życiu zajmuje dużo miejsca.  

Zajęcia na pracowni komputerowej pokazują ogromne możliwości 

poznawcze i edukacyjne jakie daje komputer. Technika coraz bardziej ingeruje 

w nasze życie dlatego cieszę się ze mam szanse nabywać potrzebne umiejętności do 

samodzielnego funkcjonowania w dzisiejszych czasach. 

          Red. Agnieszka B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stroiki Wielkanocne DŚDS  
 

Podczas pracy stacjonarnej podtrzymując coroczną tradycję 

tworzyliśmy stroiki wielkanocne. Niestety nie mieliśmy możliwości 

zaprezentowania ich szerszemu gronu ze względu na krajowy lockdown.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Praca zdana gazetki DŚDS „SŁONECZKO” 

 
Ze względu na wprowadzenie w Dziennym Środowiskowym Domu 

Samopomocy pracy zdalnej, nasza redakcja również realizuje artykuły i 

zadania zdalnie. Redaktorzy piszą artykuły w zaciszu domowym, spotykają 

się na spotkaniach online poprzez video czat, a uwagi i przemyślenia 

przesyłają z wykorzystaniem poczty elektronicznej. 

 Przyszły numer gazetki prawdopodobnie całkowicie zostanie zrealizowany 

dzięki pracy zdalnej.  

 
 

 

 

Cała redakcja gazetki DŚDS 

„SŁONECZKO” składa najserdeczniejsze 

życzenia, zdrowych, wesołych spokojnych 

świąt WIELKANOCNYCH!!!  

 


