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Studzianka i Romanów

Józef Ignacy Kraszewski
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Fotorelacja z „KOZIEGO RYNKU”

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
Zapraszamy!!!

Agnieszka w podróży
Tym razem wybrałam się w swoją podróż nad polskie morze. Wraz z rodzicami
zatrzymałam się w Ustroniu Morskim. Pogoda nam sprzyjała, dzięki słonecznym dniom
mogłam korzystać z uroków nadmorskich miejscowości.
Ogromne wrażenie zrobiły na mnie fale rozbijające się o brzeg morza, oraz
deptaki otoczone sklepikami. Pierwszy raz spotkałam się tam z dyscypliną sportu
FREESTYLE FOOTBALL, która polega na akrobacjach z piłką nożną. Czas podczas
spacerów umilali mi uliczni muzycy.
Odwiedziłam Kołobrzeg, który jest bardzo urokliwym miejscem. Jadłam tam
przepyszne pączki, zwiedziłam port morski, spacerowałam po molo i promenadzie.
Kolejnym punktem mojej podróży była miejscowość Sarbinowo, znajduje się tam
najdłuższa promenada w Polsce prowadząca brzegiem morza. W Gąskach zobaczyłam
latarnie morską, druga co do wielkości w Polsce.
Podróże to moja pasja, cieszę się, że mogę podzielić się wrażeniami. Mam
nadzieje, że zarażę Państwa swoim zamiłowaniem do zwiedzania, zwłaszcza, że nasza
Polska jest piękna.
Red. Agnieszka B.

Piosenka miesiąca
Polecamy Państwu gorące rytmy piosenki „IKO IKO”, którą wykonuje Justin
Wellington. Można śmiało powiedzieć, że to był nasz wakacyjny utwór, ponieważ to
właśnie do niego stworzyliśmy nasz teledysk, który można obejrzeć na stronie
www.dsds-radzyn.pl. Piosenka opowiada o wakacyjnych przeżyciach grupy przyjaciół,
dodatkowo rytmiczna melodia od razu porywa do tańca.

Red. Anna K.

Wizyta w Państwowej Straży Pożarnej
Grupa podopiecznych z naszego ośrodka odwiedziła dziś Państwową Straż Pożarną w Radzyniu Podlaskim. Odbyły się tam warsztaty, w specjalnie przygotowanych do tego salach. Nasi podopieczni słuchali o procedurach bezpieczeństwa, o sposobach gaszenia pożarów, o udzielaniu pierwszej
pomocy i specyfice pracy strażaka. Śmiałkowie mieli możliwość wzięcia udziału w symulacji pożaru
i "ewakuować" się z zadymionego pomieszczenia. Uczestnicy wyjścia zwiedzili izbę pamięci, obejrzeli pierwsze wozy strażackie oraz mundury. Dźwięk syren przypominał naszym podopiecznym o
powadze i wadze miejsca w jakim się znajdowali. Dziękujemy Panu Strażakowi, który w przystępny,

życzliwy sposób oprowadzał nas i prowadził warsztaty. Była to bardzo wartościowa lekcja, a wiedza
którą pozyskaliśmy przyda nam się w razie zagrożenia.
Red. Marcin G.

Agnieszka opowiada historię spotkania z Papieżem
Franciszkiem
Opowiem Państwu historię mojego spotkania z Papieżem Franciszkiem,
która wydarzyła się co prawda w 2013 roku ale jest dla mnie ogromnie ważna, a każdy
szczegół pamiętam tak jakby wydarzenia miały miejsce wczoraj.
Wszystko zaczęło się od przypadkowego spotkania. Będąc nad jeziorem z rodzicami zapoznałam chłopaka, który również porusza się na wózku. Jego marzeniem
był wyjazd do Rzymu. Po pewnym czasie okazało się że ojciec chłopaka postanowił
zrealizować jego marzenie i zorganizował wycieczkę do Rzymu. Dostałam zaproszenie, z którego od razu skorzystałam.
Wyjazd trwał 5 dni, zobaczyłam wiele miejsc i zabytków, ale najważniejsze
było spotkanie z Papieżem Franciszkiem. Tego dnia wszystko działało na naszą niekorzyść, byliśmy pewni, że nie zdążymy na msze i to najważniejsze spotkanie, ale
UDAŁO SIĘ!!! Byłam w grupie osób, które podeszły pod sam ołtarz i otrzymały błogosławieństwo od GŁOWY KOŚCIOŁA. Podał mi rękę i wręczył różaniec. Dany moment został uwieczniony na zdjęciu przez ochroniarza Papieża. Było to dla mnie niesamowite przeżycie, zawsze gdy przyglądam się na to zdjęcie czuje te emocje.
Zwykłe przypadkowe spotkanie doprowadziło do czegoś tak pięknego, i
niesamowitego.
Red. Agnieszka B.

Nadbużański Integracyjny Festiwal w Kodniu
Podopieczni naszego DŚDS dnia 28.07.2021r. udali się na Nadbużański
Integracyjny Festiwal w Kodniu. Odwiedziliśmy przepiękne wyjątkowe miejsce, a czas
spędziliśmy w radosnej muzycznej atmosferze. Mieliśmy szanse obejrzeć występy
artystyczne podopiecznych z innych domów. Było wspaniale. Gratulujemy
organizatorom wyjątkowego wydarzenia i dziękujemy za zaproszenie.

Red. Jarosław D.

Historia obrazu Sanktuarium Kodeńskiego
Matka Boża Kodeńska- obraz ( 223-128cm), malarska kopia rzeźby Matki
Bożej, z prywatnej kaplicy papieża Grzegorza I. Kopię wykonała siostra
Bernadeta, karmelitanka bosa.
Historia i legenda
Obraz namalował podobno arcybiskup Augustyn z Canterbury na
prośbę papieża Grzegorza I. Rzeźbę podarował Leanderowi arcybiskupowi
Sewilli, który umieścił ją w sanktuarium w Guadalupe w Hiszpani. Obraz
został w kaplicy papieskiej do czasów Urbana VIII, gdy w 1630 roku
wykradł go z Rzymu książe Mikołaj Sapieha zwany Pobożnym. Około
pięćdziesiątego roku życia Mikołaj zapadł na chorobę prawdopodobnie
tropikalną, która pozbawiła go sił i energii. Podczas choroby wybrał się w
pielgrzymkę do Rzymu w nadziei o uzdrowienie. Rzeczywiście uzdrowienie
nastąpiło po długotrwałych modlitwach przed obrazem Matki Bożej
Gregoriańskiej, nazwanej potem Matką Bożą Kodeńską. Poruszony tym
uzdrowieniem chciał zdobyć obraz dla Polski. Nie było to możliwe w drodze
legalnej, toteż w 1630 roku Mikołaj Sapieha Pobożny wykradł ten obraz i
uciekł z nim do Polski. Kradzież została szybko wykryta i cała Italia została
zmobilizowana do schwytania zuchwałego śmiałka i odzyskania cennego
obrazu. Sapieha uciekał po bezdrożach Italii podróżując koło Zagrzebia i
przez Węgry i Lwów do swoich posiadłości w Kodniu. Powyższe fakty nie
mają potwierdzenia w źródłach historycznych, obraz został prawdopodobnie
zakupiony w Hiszpanii przez Mikołaja Sapiehę, który odbył pielgrzymkę do
tego kraju. Obraz został ukoronowany 15 sierpnia 1723 roku przez biskupa
łuckiego Stefana Rupniewskiego, jako trzeci na prawie papieskim w
Rzeczypospolitej.
Red. Jarosław D.

„Bobrówka”
Ścieżka „Bobrówka” została wytyczona wokół zbiornika wodnego
„Staw Młyński Gościniec” zasilanego rzeką „Bobrówka”. W rezultacie rzeka
ta w kilku miejscach przecina ścieżkę. Prawdopodobnie od tej rzeki wzięła
się nazwa ścieżki. Pomimo, iż miejsce to obecnie jest mało znane, ma swoją
ciekawą historię. Godnym uwagi jest fakt, że w pobliżu tej trasy biegł kiedyś
Trakt Królewski, który łączył Kraków, Lublin i Wilno. Z kolei na rzece
Bobrówka w przeszłości prężnie działały młyny wodne. Niewątpliwie
jednak jej głównymi atutami są wspaniałe lasy mieszane, szczególnie
ciekawie prezentujące się jesienią, meandrująca rzeka „Bobrówka” oraz
niezwykle widokowy staw pośrodku lasu. Jej walory naturalne i specjalnie
przygotowana ze środków unijnych mała infrastruktura czynią ją idealnym
miejscem do rodzinnego wypadu za miasto. Serdecznie polecamy to
miejsce!!!
Red Agnieszka B. Red Anna K.

Wycieczka do Studzianki i Romanowa
Dnia 11.08.2021r. grupa podróżników z Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy,
wyruszyła w kolejną podróż. Pogoda nam sprzyjała, deszcz i chmury zostawiliśmy za sobą. Odwiedziliśmy Muzeum Wsi Podlaskiej w Studziance, gdzie wzięliśmy udział w pięknej podróży historycznej, obejrzeliśmy mnóstwo eksponatów, jedliśmy przy ognisku oraz podziwialiśmy piękno przyrody.
Muzeum, tworzą wspaniali ciepli ludzie, którzy przywitali nas otwartymi sercami i jak przystało na
prawdziwą podlaską gościnność, częstowali własnoręcznie wyrabianymi bułeczkami, oraz pysznym
kompotem z owoców zebranych w ich ogrodzie. Uczestniczyliśmy w lekcji historii, ale takiej innej,
fajnej, przyjemnej i bardzo przystępnej. Eksponaty były na wyciągniecie dłoni, niektóre mogliśmy
dotknąć, włączyć czy przymierzyć. Dziękujemy Zofii i Mieczysławowi Józefacikom za wspaniale
spędzony czas, już wiemy, że na pewno do nich wrócimy. Nasza podróż nie skończyła się w Studziance, kolejnym punktem było Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. Poznaliśmy historię polskiego pisarza, publicysty, wydawcy, historyka, działacza społecznego i politycznego
oraz jego rodziny. Zwiedziliśmy posiadłość. Przechadzaliśmy się alejkami, którymi spacerował Kraszewski oraz wzięliśmy udział w grze terenowej. Zwieńczeniem naszej wyprawy były lody. Kolejny
punkt na podróżniczej mapie osiągnięty.

Twórczość Józefa Ignacego Kraszewskiego
Józef Ignacy Kraszewski- pisarz, dziennikarz, malarz, rysownik, muzyk. Urodził się 28 lipca
1812 roku w Warszawie w ziemiańskiej rodzinie, 1829 podjął studia humanistyczne na Uniwersytecie
Wileńskim, a w grudniu 1830 wraz z grupą młodzieży został aresztowany za działalność konspiracyjną.
Kraszewski przebywał w więzieniu aż do marca 1832, od grożącej mu branki do carskiego wojska
uratowało go wstawiennictwo ciotki, przełożonej wileńskich wizytek, u generał- gubernatora. W 1838
ożenił się z Zofią Woroniczówną. Małżeństwo osiedliło się na Wołyniu, we wsi Gródek koło Łucka.
Kraszewscy w 1853 przenieśli się do Żytomierza, gdzie ich czwórka dzieci chodziła do szkoły, a
pisarz znalazł pracę jako kurator szkolny. Od roku 1873 Kraszewski poświęcił się wyłącznie pracy
literackiej. Najważniejszym działem twórczości Kraszewskiego są powieści, w ciągu 57 lat napisał
ich 232, w tym 144 powieści społecznych, obyczajowych i ludowych i 88 historycznych. Po cyklu
powieści współczesnych ostatni okres twórczości obfitował w powieści historyczne miedzy innymi; „
Rzym za Nerona”, XV wieku ( „ Krzyżacy 1410”), wieku XVIII ( trylogia saska „ Saskie ostatki”).
Kraszewski zmarł 19 marca 1887 roku w Genewie, został pochowany 18 kwietnia w krypcie
zasłużonych na Skałce w Krakowie.
Red. Jarosław D.

„KOZI RYNEK”
Fotorelacja Marcina G.
II Radzyński Jarmark Sztuki i Rękodzieła "Kozirynek" oraz towarzyszące mu
koncerty zespołów Podlasie, Góralska Hora i Brathanki.

Red. Marcin G.

Wakacje w DŚDS
W naszym DŚDS między innymi odbyły się:

• Warsztaty kulinarne "KULINARNE WARIACJE"
• Zajęcia sensoryczne „Świat ZMYSŁÓW”
• Pikniki "POD CHMURKĄ"
• Warsztaty florystyczne "POLNE KWIATY"
• Zajęcia „Wspomnienie dzieciństwa”
• Zajęcia " W ŚWIECIE BANIEK MYDLANYCH"
• Warsztaty edukacyjne "Tydzień Radzyniaka"
• Wizyta w Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim
• Zajęcia „Szczęśliwy piątek trzynastego”
• Pokaz kunsztu stolarskiego
• Zabawy taneczne
• Karaoke.
Wakacje już za nami!!! To był wspaniały radosny czas pełen atrakcji i
aktywności. Relacje z wydarzeń można było śledzić na bieżąco na naszych
stronach na facebooku oraz www.dsds-radzyn.pl W naszym ośrodku trwa
również remont kuchni, stołówki i zmywalni. Podczas wakacji braliśmy
udział w zajęciach edukacyjnych, warsztatach tematycznych,
spacerowaliśmy i rozmawialiśmy. Odpoczywaliśmy i relaksowaliśmy się
przy muzyce, oraz podczas zajęć z wykorzystaniem filmów. To był super
czas, i chwila oddechu. Nasza redakcja, bierze się do pracy, nasi redaktorzy
wracają z wakacji. Obecny numer gazetki stworzyli: Agnieszka B., Anna K.,
Jarosław D., Marcin G.
Wiemy, że w nadchodzącym czasie wiele się będzie u nas działo i chętnie
o tym napiszemy w pełnym składzie.
Red. Anna K.

