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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/


Koncert kameralny oraz wywiad z Phillipem 

Brackenem 

 
 Miałam okazję brać udział w wyjątkowym wydarzeniu. 

Uczestniczyłam w pięknym, kameralnym koncercie Phillipa Brackena 

pochodzącego z Sydney w Australii, zorganizowanym w stowarzyszeniu 

„Ósmy Kolor Tęczy”. Bywałam na różnych spotkaniach muzycznych, ale to 

bardzo przypadło mi do gustu. W organizacje i przygotowania włączyli się 

prawie wszyscy uczestnicy spotkania. Ustawione świece i przyciemnione 

światła dawały niesamowity klimat. Dzięki pomocy Pana Kazimierza udało 

mi się przeprowadzić wywiad z Phillipem, który okazał się bardzo 

empatyczną, ciepłą oraz otwartą osobą. Oto efekty rozmowy z artystą: 

1. Philip dlaczego właściwie mieszkasz w Polsce i śpiewasz? 

• Żona jest polką, ona jest kontaktem w Polsce.  Ojciec żony pracował 

40 lat w Polskim radiu i nagrywał polskich artystów. W Polsce wg 

Philipa jest lepiej dla artystów. 

2. Czy śpiewa Pan piosenki w różnym języku czy tylko po angielsku?  

• Niestety teraz tylko po angielsku. 

3. Co lubi Pan w Polsce? 

• Przede wszystkim sympatyczni ludzie, poza tym nie pierwszy raz 

jestem w Radzyniu Podlaskim. A Polska to cały piękny kraj. 

4. Jakie Polskie jedzenie najbardziej Panu smakuje?  

• Pierwsze Polskie jedzenie jakie próbowałem było 12 lat temu w 

Krakowie i były to placki ziemniaczane.  

5. Gdzie Pan mieszka w Polsce? 

• W Opolu. 

6. Dlaczego akurat tą muzykę Pan gra i śpiewa?  

• Ponieważ ten gatunek muzyki nie jest tak ograniczony, gram co mi w 

duszy śpiewa.  

7. Dlaczego akurat wybrał Pan mieszkanie w Polsce, nie tęskni Pan 

za Australią?  

• 9 lat mieszkam już w Polsce, mieszkałem w wielu miejscach moi 

rodzice np. pracowali w miedzy innymi w Azji. Za Sydney najbardziej 

tęsknię za ciepłem ponieważ w Polsce lato trwa 2 miesiące.  

 



 

8. Na jakich muzykach się Pan inspirował? 

• Inspirowałem się dużą ilością stylów, starą muzyką, elektroniczną 

muzyką, ale jestem otwarty na wiele artystów. 

9. Woli Pan występować kameralnie czy w dużym gronie? 

• Wolę występować kameralnie, ale lubię grać ze swoim zespołem. 

 

Zachęcam do słuchania muzyki Phillipa Brackena, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Red. Agnieszka B 



Królowa piosenki 

Maryli Rodowicz 
 
 

Maryla Rodowicz jest polską piosenkarką. Urodziła się 8 grudnia 1945 

roku w Zielonej Górze. Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego w 

Warszawie na specjalności żeglarstwo i gimnastyka lecznicza. 

Jako młoda dziewczyna uprawiała lekkoatletykę, odnosząc sukcesy w 

kategorii młodziczek ( mistrzostwo polski w sztafecie 4x100m). Trenowała 

skok w dal, sprint i biegi płotkarskie.  Największą życiową pasją Maryli była 

muzyka i to właśnie z nią związała swoją przyszłość. Pierwszy występ na 

scenie zaliczyła w 1962 roku, biorąc udział w eliminacjach do I Festiwalu 

Młodych Talentów w Szczecinie. Prawdziwym przełomem jej twórczości 

były lata 70. W 1971 roku w Opolu zdobyła główną nagrodę za piosenkę „Z 

Tobą w górach”.  W ciągu dziesięciolecia wydała jeszcze płyty: 

Rok (1974), „ Sing, Sing” ( 1976), „Wsiąść do pociągu” (1978) oraz „ Cyrk 

nocą” ( 1979). Mimo napiętego grafiku związanego z występami na scenie,  

 Maryla próbowała swoich sił na innych obszarach. Jednym z nich było 

aktorstwo. 

W 1977 roku zadebiutowała na deskach teatru STU w spektaklu „ 

Szalona Lokomotywa”. Najbardziej znaną kreacją Maryli była rola Uli w 

serialu  „ Rodzina zastępcza”. Gościnnie pojawiła się również w „ Klanie” 

I „ Nianii”. 

 Jej piosenki się nie starzeją w dalszym ciągu chętnie słuchamy i 

bawimy się przy nich, sama Maryla występuje na wielkiej scenie do dziś. 
 

Red. N. Jarosław D. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Święta nietypowe 

Kwiecień 

 

1 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ptaków 

2 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci, Światowy Dzień Wiedzy o 

Autyzmie 

3 kwietnia – Rocznica Drugiej Republiki (Gwinea) 

4 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegających 

Minom 

5 kwietnia – Dzień Leśnika i Drzewiarza, Dzień Bez Makijażu, Dzień Grzeczności za 

Kierownicą 

6 kwietnia – Dzień upamiętnienia ludobójstwa w Rwandzie 

7 kwietnia – Dzień Pracownika Służby Zdrowia 

8 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Romów 

9 kwietnia – Dzień Bohaterów (Filipiny) 

10 kwietnia – Dzień Bandurka, Dzień Lotnictwa Wojskowego 

11 kwietnia – Dzień Radia, Dzień Osób z Chorobą Parkinsona 

12 kwietnia – Dzień Czekolady, Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki, 

Dzień Ptaków Wędrownych, Dzień czystych okien 

13 kwietnia – Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia 

14 kwietnia – Dzień Ludzi Bezdomnych, Dzień patrzenia w niebo 

15 kwietnia – Światowy Dzień Trzeźwości 

16 kwietnia – Dzień Sapera, Dzień Włókniarza 

17 kwietnia – Światowy Dzień Chorych na Hemofilię, Dzień Edukacji w Syrii 

18 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, Światowy Dzień 

Krótkofalowca, Dzień Pacjenta w Śpiączce 

19 kwietnia – Dzień republiki Sierra Leone, Urodziny króla Suazi 

20 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy 

21 kwietnia – Rocznica założenia Rzymu 

22 kwietnia – Dzień odkrycia Brazylii, Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi 

23 kwietnia – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Dzień Koni 

24 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży, Międzynarodowy 

Dzień Przeciwko Wiwisekcji 

25 kwietnia – Dzień Sekretarki, Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia 

Hałasem 

26 kwietnia – Dzień Drzewa, Dzień Drogowca i Transportowca 

27 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem, Światowy 

Dzień Grafika i Rysunku Graficznego 

28 kwietnia – Dzień Ziemi, Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy 

29 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Tańca 

30 kwietnia – Rocznica śmierci Führera 
Red. N. Jarosław D. 

 

 



 

Życiorys Karola Wojtyły 
 

Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach koło Krakowa 18 maja 1920 

roku jako drugi syn i najmłodsze z trojga dzieci emerytowanego porucznika 

Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. Ród Wojtyłów wywodzi się 

Czańca  koło Kęt i Lipnika. Ród Kaczorowskich pochodzi z Michałowa koło 

Szczebrzeszyna. Karol Wojtyła został ochrzczony w kościele parafialnym 20 

czerwca 1920 roku przez księdza Franciszka Żaka kapelana wojskowego. 

Jego rodzicami chrzestnymi byli Józef Kuczmierczyk, szwagier Emilii i jej 

siostra Maria Wiadrowska. Pierwszą komunię przyjął w dniu 25 maja 1929 

roku, a sakramentu bierzmowania udzielił mu abp Adam Stefan Sapieha 3 

maja 1938 roku. Wojtyłowie mieli jeszcze jedno dziecko- Olgę, która zmarła 

16 godzin po urodzeniu 7 lipca 1916 roku w Białej.  W dzieciństwie Karola 

nazywano najczęściej zdrobnieniem imienia – Lolek. Uważano go za 

chłopca utalentowanego i wysportowanego. Regularnie grał w piłkę nożną 

oraz jeździł na nartach. Bardzo ważnym elementem życia Karola były 

wycieczki krajoznawcze, a także spacery po okolicach Wadowic.  Wczesny 

okres jego dojrzewania jako nastolatka został naznaczony śmiercią 

najbliższych.  Gdy miał 9 lat zmarła mu matka (13 kwietnia 1929). Trzy lata 

później, 5 grudnia 1932, w wieku 26 lat zmarł, na szkarlatynę zmarł jego brat 

Edmund.  Od września 1930, po zdaniu egzaminów wstępnych, Karol 

rozpoczął nauke w 8-letnim Państwowym Gimnazjum  Męskim im. Marcina 

Wadowity w Wadowicach.  14 maja 1938 zakończył nauke w gimnazjum, 

otrzymując swiadectwo z oceną celującą. 18 lutego 1941 po długiej chorobie 

zmarł jego ojciec. W 1942 i 1943 jako reprezentant krakowskiej społeczności 

akademickiej, udawał się do Częstochowy, by odnowić Śluby Jasnogórskie. 

Od jesieni 1940 pracował w kamieniołomie w Zakrzówku, a potem w 

oczyszczalni wody w Borku  Fałęckim. 

 

Beatyfikacja- 1 maja 2011 przez Benedykta XVI 

Kanonizacja- 27 kwietnia 2014 przez Franciszka  

Szczególne miejsca kultu- sanktuarium św.Jana Pawła II w Krakowie, Dom 

rodzinny w Wadowicach, kaplica św. Sebastiana w Watykanie. 

   

 

 

 



Wybór Karola Wojtyły na Papieża 

Po niespodziewanej śmierci Jana Pawła I 14 października 1978 

w Kaplicy Sykstyńskiej rozpoczęło się konklawe, którym wzięło udział 111 

kardynałów. Wśród papabili wymieniano Giuseppe Siriego i Giovanniego 

Benellego. Nie uzyskali oni jednak odpowiedniej ilości 75 głosów. W tej 

sytuacji zaczęto promować nie-Włochów, m.in. Johannesa 

Willebrandsa i Eduarda Francisca Pironio. 

16 października 1978 w ósmym głosowaniu kard. Karol Wojtyła, który 

nie był wymieniany wśród papabili, został wybrany na papieża. Według 

szacunków jego kandydaturę poparło 99 kardynałów na 111 głosujących. O 

wyborze zadecydowała m.in. postawa kard. Siriego i jego zwolenników, 

kampania na rzecz Karola Wojtyły, prowadzona przez kard. Franza 

Königa oraz namowa kard. Stefana Wyszyńskiego do wyrażenia zgody. 

Początkowo chciał nazywać się Stanisławem I, na cześć św. Stanisława, 

jednak kardynałowie wskazali mu, że jest to imię nienależące do tradycji 

rzymskiej i przybrał imię Jana Pawła II[30]. O 18:18 z komina Kaplicy 

Sykstyńskiej uniósł się biały dym. Wynik wyboru ogłosił kard. Pericle 

Felici o godzinie 18:44. 

 

Kilka minut później nowy papież przedstawił się tłumowi 

zgromadzonemu na Placu św. Piotra. Wbrew temu, co przewidywał 

ceremoniał, postanowił wygłosić do tłumu mowę powitalną. W swoim 

krótkim przemówieniu oświadczył, że wezwano go „z dalekiego kraju”. 

Prośbą by poprawiono go, jeśli się pomyli „w naszym języku włoskim” od 

razu przezwyciężył nieufność Włochów. Na koniec udzielił pierwszego 

błogosławieństwa Urbi et Orbi. Formalna inauguracja pontyfikatu miała 

miejsce w trakcie mszy św. na placu św. Piotra 22 października 1978[3]. 

Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 

455 latach (od czasu pontyfikatu Hadriana VI) biskupem Rzymu 

niebędącym Włochem oraz mając 58 lat, został wybrany najmłodszym 

papieżem od czasu wyboru Piusa IX w 1846, który w chwili wyboru miał 54 

lata. 

 

Red.N. 

Jarosław D. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaplica_Sykstyńska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konklawe_1978_(drugie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Papabile
https://pl.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Siri
https://pl.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Benelli
https://pl.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Benelli
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Willebrands
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Hadrian_VI
https://pl.wikipedia.org/wiki/Włosi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pius_IX


Kącik filmowy Jakuba 

„ Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć” 

W tym artykule chciałbym zaproponować Państwu film pt. „ 

Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć”. Jest to film, który opowiada o 

magicznym świecie. Akcja filmu toczy się w Nowym Jorku w okresie 

przedwojennym. 

Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć to pierwszy sequel 

rozgrywający się w uniwersum Harry'ego Pottera, zabierając graczy w 

przeszłość. Losy Newta Scamandera w Nowym Jorku otworzą przed nami 

magię roku 1926. 

Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć to film z 2016 roku, 

prezentujący historię maga, którego książka nosząca tytuł “Fantastyczne 

zwierzęta” i jak je znaleźć w przyszłości ma stanowić podręcznik szkolny 

dla Harry'ego Pottera. 

O czym jest film “Fantastyczne zwierzęta” i jak je znaleźć? Akcja filmu 

rozgrywa się w alternatywnej, magicznej rzeczywistości roku 1926. 

Ubiegłego wieku, gdy w Nowym Jorku niezdarny magik zoolog Newt 

Scamander gubi wiele zwierząt ze swojej magicznej walizki, które 

koniecznie musi złapać. 

Jakby tego było mało, czarownicy posługujący się Czarną Magią w tym 

samym czasie mają swój przerażający plan, który będzie stanowił dla 

wszystkich ludzi wielkie niebezpieczeństwo. 

Przypadkiem obie strony się ze sobą zetrą. Poszukiwanie zwierząt 

będzie o tyle istotne, że w dłuższej perspektywie czasu wszystkie istoty 

znajdą się w książce, która po siedemdziesięciu latach znajdą się w 

najbardziej znanej szkole magii, w rękach jednego z najzdolniejszych 

czarodziejów. 

Kto wystąpił w filmie “Fantastyczne zwierzęta” i jak je znaleźć? W roli 

głównej wystąpił Eddie Redmayne, znany także z Teorii Wszystkiego, 

Prowincjuszki, Filarów Ziemi, Dziewczyny z portretu czy Jaskiniowca. 

Oprócz nich w produkcji wystąpili również Alison Sudol, Tristan Tait, Tim 

Bentinck, Colin Farrell oraz Kathrine Waterston. 

 Polecam film fanom efektów specjalnych😊 

Red. Jakub Z. 



Niezwykła historia Państwa Żabińskich 

Jan Żabiński, urodzony w 1897 roku w Warszawie, w latach 

dwudziestych XX wieku zdobywa najpierw stopień inżyniera agronomii na 

SGGW, potem broni doktorat z fizjologii na Uniwersytecie Warszawskim i 

habilituje się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Wcześniej służy w Wojsku Polskim, a za udział w wojnie polsko-

bolszewickiej w 1920 roku, zostaje odznaczony Krzyżem Walecznych. 

Jednak to jego dorobek naukowy sprawia, że w 1929 roku zostaje 

dyrektorem niedawno powołanego do życia Miejskiego Ogrodu 

Zoologicznego w Warszawie. 

Pan Jan podszedł do tej roli z ogromnym zaangażowaniem i w krótkim 

czasie sprawił, że zoo uzyskało rangę międzynarodową i stało się 

nowoczesną placówką. W 1932 roku, wraz z żoną Antoniną i synem 

Ryszardem, a potem także córką Teresą, zamieszkał w willi zbudowanej w 

sąsiedztwie wybiegów dla dzikich zwierząt. To było nie tylko służbowe 

mieszkanie dyrektora i miejsce jego pracy, ale także swoista "ochronka" dla 

małych zwierząt, które nie mogły, z różnych powodów, przebywać w 

klatkach czy na wybiegach. 

Niestety, II wojna światowa nie obeszła się łagodnie z jego 

czworonożnymi podopiecznymi. Zoo zostało zbombardowane, a wiele 

zwierząt zginęło lub uciekło. Te, które ocalały, zostały później wywiezione 

do innych ogrodów, m.in. w Berlinie i Wiedniu. Zaś warszawską placówkę 

przemieniono w miejsce hodowli świń, jako zaopatrzenia dla niemieckiej 

armii, a po części także w ogródki warzywne dla mieszkańców. Pieczę nad 

tym terenem nadal miał sprawować Jan Żabiński. Wciąż mieszkał też z 

rodziną w swojej willi (na pewien czas się wyprowadzili, ale po kapitulacji 

wrócili). 

Przepustka do getta 

- Od początku temu domowi towarzyszył jakiś "dobry duch". W czasie 

działań wojennych willa nie została zniszczona, właściwie jako jedyny 

budynek w zoo. Ale tak widocznie miało być. Po to, by mogły się tam 

rozgrywać wydarzenia, które przeszły potem do chlubnej historii tego 

miejsca – mówi Ewa Zbonikowska, obecna wicedyrektor Miejskiego 

Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. 



Panu Janowi, który brał też udział w kampanii wrześniowej, a potem 

zaangażowany był w AK-owską konspirację, zależało na pozostaniu na 

terenie zoo, ponieważ stanowił on dobrą bazę do działań w polskim 

podziemiu. Na terenie willi przechowywał materiały do produkcji ładunków 

wybuchowych do wysadzania torów kolejowych. Trzymał je głównie w… 

kuchni, w puszkach po zupach, przyprawach czy konserwach. A w związku 

z tym, że świnie, hodowane na terenie ogrodu, trzeba było czymś wykarmić, 

zdobył legalne "papiery" na zbieranie odpadków spożywczych na terenie 

całego miasta, w tym z terenu nowo utworzonego getta warszawskiego. 

Mógł też zatrudniać ludzi do pomocy. 

W ten sposób rozpoczęły się wyprawy pana Jana do getta. Zaczął 

regularnie dostarczać przebywającym tam ludziom żywność i wiadomości. 

Znaleźli się tam m.in. Magdalena Gross, rzeźbiarka, która przed wojną 

często odwiedzała zoo, oraz znany entomolog Szymon Tenenbaum, który 

oddał pod opiekę Żabińskiemu swoją okazałą kolekcję owadów.  

Sława tego ostatniego naukowca dotarła do kierownika żydowskiego 

arbeitsamtu z terenu getta – Zieglera. Odwiedził on nawet zoo, by zobaczyć 

wspomnianą kolekcją. Zaproponował wyprowadzenie Tenenbauma z getta, 

pod pozorem oceny stanu kolekcji i jej ewentualnej konserwacji. Właśnie po 

to "załatwił" Żabińskiemu przepustkę, upoważniającą go do wchodzenia na 

teren getta bez żadnej kontroli. Jan postanowił to wykorzystać i zaczął 

wyprowadzać stamtąd ludzi i ukrywać ich w swojej willi i na terenie ogrodu. 

Za kryjówkę służył właściwie cały dom. - Oni wszyscy normalnie tu 

żyli, musieli przecież jeść, pójść do toalety. Ci, którzy mieli "mocniejsze" 

papiery, pojawiali się w ogólnodostępnych pomieszczeniach, pomagali 

rodzicom w życiu codziennym. Na przykład Magdalena Gross razem z mamą 

piekły chleb i ciasto. Część osób przebywała w schronie pod domem, który 

został zbudowany przez rodziców na samym początku wojny. Powstał on nie 

po to, by ukrywać Żydów czy ludzi z AK, ale dla bezpieczeństwa naszej 

rodziny. Dopiero potem został wykorzystany jako kryjówka. Niektórzy 

"lokatorzy" kręcili się po całym domu, inni na noc schodzili do woliery 

bażanciej, tam spali, a rano wracali – wspomina nasza rozmówczyni. 

Muzyczne ostrzeżenie 

Jak się później okazało, jednym z najważniejszych sprzętów w domu, był 

fortepian. Służył jako… sygnalizator zagrożenia. Kiedy do ogrodu zbliżali 

się oficerowie niemieccy, którzy przychodzili tam w różnych celach, często 



na spacery lub na konsultacje w sprawie zwierząt, pani Antonina siadała do 

fortepianu i zaczynała grać. Ale nie przypadkowe utwory. Grała arię "Piękna 

Helena" z operetki Offenbacha. To był sygnał dla "lokatorów", by ukryli się, 

zeszli do piwnicy. Kiedy brzmiał kolejny określony utwór, wiedzieli, że 

muszą tunelem wydostać się z budynku i schować się na terenie ogrodu. 

Ukrywali się m.in. w ptaszarni czy klatkach dla lwów (wówczas były puste, 

bo zwierzęta zostały zastrzelone na początku wojny). Ta historia została 

wykorzystana w słynnym filmie "Pianista" w reż. Romana Polańskiego. 

Zdarzały się też oczywiście sytuacje, kiedy przerażonym domownikom 

serce zaczynało bić szybciej. - Kiedyś zjawił się tu pijany niemiecki oficer i 

kazał coś tam mamie grać. Ona zaczęła oczywiście od Offenbacha. Ale to 

niespodziewanemu gościowi najwyraźniej się nie spodobało, bo stwierdził: 

"po co grasz takie słodkie dyrdymałki", po czym sam siadł i zaczął grać 

"Rewolucyjną" Chopina. Nie dość, że przez to ktoś mógł wyjść z ukrycia, to 

jeszcze kolejnym zagrożeniem był fakt, że granie Chopina było wówczas 

zakazane, co mogło doprowadzić do kolejnych wizyt Niemców na terenie 

ogrodu – opowiada córka Żabińskich. 

Co ciekawe, dom był nazywany przez samych ukrywających się "willą 

pod zwariowaną gwiazdą". - Nazwę tę wymyśliła jedna z ukrywających się 

tam rodzin żydowskich, a powtarzała ją często Magdalena Gross, która 

spędziła w tym domu chyba najwięcej czasu. To zdumiewający dowód 

takiego "satanicznego" poczucia humoru. Jest nim już sam fakt, że w środku 

tego całego nieszczęścia, jakim była wojna i okupacja, znajduje się dom 

określany taką właśnie nazwą - mówi Janusz Owsiany, varsavianista, który 

przyczynił się do ocalenia willi od zapomnienia. 

Niezwykłe mieszkanie państwa Żabińskich zostanie udostępnione 

zwiedzającym od poniedziałku, 4 maja 2015 roku. Z uwagi na rozmiary 

pomieszczeń, w budynku jednocześnie przebywać będzie mogło około 15 

osób. Do 15 czerwca we wszystkie dni powszednie willę odwiedzać będą 

tylko grupy zorganizowane. Zwiedzanie indywidualne możliwe będzie w 

soboty, za dodatkową opłatą 5 zł. W środku będzie można też wysłuchać 

opowieści o wojennych sekretach warszawskiego zoo. 

Niezwykła historia Państwa Żabińskich doczekała się filmu pt. „Azyl”, 

który polecamy serdecznie!!! 

Red. Anna K oraz Red. Agnieszka B. 

 



Kącik Książki 

„Zapach bzów. Saga dworska. Tom 1” 
                          Mirek Krystyna 

 

Polecam Państwu fascynującą książkę „Zapach bzów”, czytając ją towarzy-

szył mi wachlarz emocji. Czytałam ją w każdej możliwej wolnej chwili. 

Opis: Dominik jest młodszym synem zamożnego właściciela dworu. 

Ma jednak poczucie, że życie jest wobec niego niesprawiedliwe. Majątek ma 

przejść w ręce starszego brata, który właśnie przygotowuje się do ślubu. Do-

minik także chciałby odgrywać w rodzinie ważną rolę, ale to mało prawdo-

podobne. Dla młodszych synów taka ścieżka nie jest bowiem przewidziana. 

Julianna również urodziła się w szlacheckiej rodzinie. Los obdarował 

ją urodą i mądrością. Jest jedynaczką, tym bardziej chętnych do jej ręki nie 

brakuje. Znajome dziewczęta jej zazdroszczą, ale ona marzy o czymś innym. 

Pragnie pomagać ludziom, leczyć ich, tak jak robiła to jej babcia. Jednak 

dziewczyna ze szlacheckiej rodziny nie może zostać zielarką. Musi poślubić 

kogoś odpowiedniego, a potem żyć w ciasnym gorsecie konwenansów, które 

zapewnią jej społeczne poważanie. Konwenansów, od których Julianna bar-

dzo chciałaby się uwolnić. Wydaje się, że losy tych dwojga są przesądzone. 

Mimo to, życie spełni marzenia Julianny i Dominika. Zrobi to jednak po 

swojemu i poprowadzi ich trudną drogą." Saga dworska" to opowieść o życiu 

w dziewiętnastowiecznym szlacheckim dworku oraz miłości, która pojawiła 

się w najmniej oczekiwanych okolicznościach. Inne czasy, stroje, obyczaje i 

wyzwania. Jednak marzenia o prawdziwej miłości wciąż takie same. 

Red. Agnieszka K. 

 

Coś na poprawę humoru!!! 

Szczypawka pyta stonogę: 

-dlaczego nigdy nie chodzisz na lodowisko? 

Odpowiada stonoga: 

-bo jak kończę zakładać ostatnią łyżwę nadchodzi wiosna 

Red. Bartosz Z. 

 

 

https://www.empik.com/szukaj/produkt?author=mirek+krystyna


Historia oczami Marka 

 

Dziś przedstawię Państwu piękny zabytek, a mianowicie dworek w Branicy 

Radzyńskiej , który otoczony jest pięknym parkiem, przez wiele lat mieściła 

się tam szkoła jednak w tym momencie dworek stoi pusty.  Można obejrzeć 

go z drogi ale warto, ponieważ prezentuje się zjawiskowo.  

Za czasów Marii Kątskiej, wnuczki Stanisława Antoniego Szczuki (zm. w 

1710 r.), w Branicy istniał dwór stanowiący zapewne podmiejską rezydencję 

Potockich. Został on przebudowany w 1884 r. przez Stanisława 

Szlubowskiego, sędziego pokoju w okręgu radzyńskim. Eklektyczny pałac 

na planie litery ,,T”, z narożną wieżyczką, usytuowano na osi północ-

południe. Główne wejście znalazło się od wschodu. Szlubowski 

przekomponował również park i rozbudował część gospodarczą. W tamtym 

czasie dobra Branicy stanowiły przykład nowocześnie zarządzanych dóbr. 

Po II wojnie światowej budynek pałacowy i park zostały przeznaczone na 

potrzeby szkoły i ten stan utrzymuje się do dziś. Z dawnego wystroju wnętrza 

pałacu zachowały się piękne plafony i kominki. 

           Red. Marek Z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wywiad z lekarzem pediatrą Panią Justyną 

W tym numerze postanowiłem przedstawić Państwu wywiad z moją siostrą 

Justyną, która jest lekarzem pediatrą i jestem z niej ogromnie dumny.  

Wywiad: 

1.Jaki  zawód  pani  wykonuje? 

 - Jestem  lekarzem  pediatrą. 

2. Od  kiedy  wykonuje  pani   swój  zawód? 

- Studia  skończyłam  w  2010 r  czyli pracuję  już 12lat. 

3.   Jak  wygląda  praca lekarza  oraz  praca z  dziećmi? 

- Obecnie  pracuje  w  szpitalu.  Pracę  zaczynam  o  8.00 rano 

od odprawy   z  innymi   lekarzami. Później  idę  do  małych pacjentów, 

badam ich  i decyduję,  które dziecko    może     być  wypisane  do domu  

uczestniczę  też  w  porodach. 

4.  Co  pani  lubi  w  swojej   pracy ? 

- Lubię   chwile  kiedy  mogę  powitać rodzące  się  dziecko,  lubię  też  

obserwować  jak maluchy nabierają  sił  i  rosną i zdrowieją . 

5.  Czy  jest  coś  czego  Pani nie  lubi   w  swojej  pracy  ? 

- Nie  lubię  tego , że   dzieci   mają  też   bardzo  poważne choroby  i  

muszą mierzyć się  z   bólem   i  strachem,   zamiast  beztrosko  się   bawić. 

6  Czy jest jakaś  historia  związana  z Pani  pracą,  która zapadła  w  

Pani pamięć? 

- Dużo  jest  takich   historii i  ostatnio np.  zapamiętam  panią    która  10lat    

czekała,  aby  zostać mamą  i urodziła  zdrowego  dzidziusia  w dzień  

Bożego  Narodzenia. 

7  Czy  coś  pani  chciałaby  zmienić w  swojej  pracy ?  

- Nie,  obecnie  jestem  bardzo  zadowolona    z  mojej  pracy 

8. Jak  widzi  pani  swoją przyszłość? 

- Chciałabym  dalej  pracować  w   szpitalu ,  skończyć drugą  specjalizację  

z  neonatologii, aby  jak najlepiej  zajmować  się  najmniejszymi 

pacjentami. 

Red. Arkadiusz S. 



Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 

 

Drugiego kwietnia, obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości 

Autyzmu. Tego dnia wszystko powinno mienić się w kolorach 

niebieskiego, podnosząc świadomość społeczeństwa na temat Autyzmu. 

Dokładnie 2 kwietnia, odbył się Radzyński Kiermasz Wielkanocny, 

podczas którego, mogliśmy zaprezentować pracę podopiecznych DŚDS i 

podzielić się efektami ich pracy. Dziękujemy osobom, które tego dnia, 

pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, postanowiły nabyć 

wyjątkowe ozdoby wielkanocne. 💙💙💙 

W poniedziałek społeczność DŚDS uczestniczyła, w wyjątkowym 

wydarzeniu organizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim, z okazji 

Światowego Dnia Świadomości Autyzmu💙💙💙, podczas którego 

wypuściliśmy w niebo niebieskie balony i przekazaliśmy ,,iskierkę 

pokoju" . Dziękujemy za zaproszenie i możliwość wzięcia udziału w tym 

wspaniałym spotkaniu. 💙💙💙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. Agnieszka K 

 

 



2022 jest rokiem Marii Konopnickiej 

 

2022 jest rokiem Marii Konopnickiej, z tej okazji organizowane są 

różne spotkania, oraz warsztaty edukacyjne, przypominające twórczość, oraz 

biografię jednej z najwybitniejszych polskich pisarek. Miejska Biblioteka 

Publiczna w Radzyniu Podlaskim, zorganizowała dla nas warsztaty, 

dotyczące właśnie Marii Konopnickiej. Zajęcia spotkały się z ogromnym 

entuzjazmem i zaciekawieniem naszych podopiecznych, z tego względu 

postanowiliśmy kontynuować spotkania z twórczością pisarki w naszym 

ośrodku. 

Literatura to wielka siła, która uczy, rozwija, pomaga w radzeniu sobie 

z emocjami i napięciami, dlatego nasz ośrodek jest ogromnym zwolennikiem 

książek, czytania oraz literatury. 

05.04 świętowaliśmy również urodziny naszego Marka, któremu jeszcze raz 

życzymy samych pięknych i radosnych chwil!!! 

 

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 

23 Kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, 

DŚDS postanowił uczcić ten dzień wspólnymi warsztatami edukacyjnymi 

"Dzisiejsza Bohaterka Książka". Głównym tematem spotkania, były dzieje 

książek oraz ich rodzaje. Literatura gości na pracowniach DŚDS bardzo 

często, szczególnie podczas zajęć z biblioterapii na naszej ośrodkowej 

świetlicy. Staramy się zachęcać naszych podopiecznych do czytania, oraz 

propagować zalety płynące z sięgania po różnego rodzaju dzieła literackie. 

„Książki są jak okręty, myśli żeglujące po oceanach czasu, troskliwie niosące 

swój drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie.” - Francis Bacon 

 

 

 

 

 

 

 

Red. Anna K. 



Światowy Dzień Sportu 

 

Światowy Dzień Sportu obchodzimy 6 kwietnia, nasz ośrodek 

postanowił go uczcić organizując „Dzień Sportu – Runda I” rozpoczynający 

cykl sportowych spotkań. Niesprzyjające warunki atmosferyczne nie 

przeszkadzały w zorganizowaniu zmagań, ponieważ wydarzenie obywało się 

na terenie budynku. Wszystkie tematyczne pracownie DŚDS przygotowały 

różne aktywne wyzwania, które były warunkiem zaliczenia zadań i zdobycia 

wyjątkowego medalu. Wysiłki i zmagania zwieńczone były wręczeniem 

dyplomów, oraz upominków. Po raz kolejny zwrócimy się z wyrazami 

uznania i wdzięczności dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Radzyniu Podlaskim, za przekazanie na rzecz naszych podopiecznych 

upominków i medali, które motywują do aktywności fizycznej oraz sportu 

uczestników zajęć DŚDS. 

Sport to zdrowie każdy podopieczny DŚDS o tym Ci powie:):):):) I już 

nie możemy doczekać się kolejnej rundy!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. Agnieszka K 



Międzynarodowy Dzień Tańca 

 

Taniec i zabawa często gości na zajęciach w DŚDS. Tym razem 

ćwiczyliśmy przez kilka miesięcy układ taneczny do utworu "Jerusalema" na 

sali animacji. Trud i ciężka praca została uwieczniona na filmiku, którego 

premierę zaplanowaliśmy właśnie, z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca. 

Oprócz wspólnego oglądania uczciliśmy święto warsztatami edukacyjnymi 

na temat rodzajów tańca, zabawą taneczną i mini kursem tańca. Zachęcamy 

do obejrzenia teledysku:  

https://www.youtube.com/watch?v=46fowj0Gwgw 

 

Polecamy również wysłuchać i zapoznać się z piosenką "Jerusalema", 

która jest pewnego rodzaju hołdem w kierunku natury oraz prośby aby 

człowiek zbyt mocno nie ingerował w przyrodę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. Bartosz Z. 

https://www.youtube.com/watch?v=46fowj0Gwgw


Sesja zdjęciowa 
 

W naszym ośrodku odbyła się sesja zdjęciowa, która nie dość, że 

dostarczyła nam mnóstwo pozytywnych emocji, oraz nowych wrażeń i 

umiejętności to dodatkowo posłuży Radzie Podopiecznych Ośrodka do 

wprowadzenia udogodnień i pewnych kreatywnych działań. Przed 

obiektywem każdy chce wyglądać jak najlepiej, dlatego też Panie z DŚDS 

uczestniczyły w lekcji wizażu, oraz podkreślały swoją urodę z pomocą 

kosmetyków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. Marcin G. 

 



Czas na chwile relaksu i znalezienie kilku słów😊😊 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


