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Drodzy czytelnicy Drodzy czytelnicy 

Zachęcamy do zapoznania się z październikowym numerem gazetki 
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. 

Życzymy przyjemnego czytania. 
Redakcja GAZETKI 

" SŁONECZKO" 
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Nasze strony internetowe:Nasze strony internetowe:

•   www.dsds-radzyn.pl
• znajdziesz nas na www.facebook.pl

wpisując nazwę: 
Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy

Zapraszamy!!!
     

Jeśli mają Państwo pytania do redakcji gazetki DŚDSJeśli mają Państwo pytania do redakcji gazetki DŚDS
„SŁONECZKO”,„SŁONECZKO”,

 skontaktuj się z nami skontaktuj się z nami

e-mail: sloneczkogazetka@wp.ple-mail: sloneczkogazetka@wp.pl

   

Piosenka miesiącaPiosenka miesiąca

 W tym numerze  chciałabym polecić Państwu piosenkę, pod  
tytułem ,,WEŹ NIE PYTAJ” Pawła Domagały. Piosenka opowiada o 
chłopaku, który przedstawia swój sposób na życie, perspektywę i 
światopoglądy. W danym utworze można doszukiwać się wielu 
interpretacji, dla mnie jest on o uczuciach, a bohater zwraca się do 
swojej ukochanej. Zachęcam do obejrzenia teledysku. Utwór jest 
powszechnie znany ponieważ często słyszymy go w radiu czy 
telewizji. Bardzo szybko wpada w ucho.  Polecam Państwu ten utwór.

Agnieszka Bogusz

http://www.facebook.pl/
http://www.dsds-radzyn.pl/
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Festyn integracyjny "Sprawni poprzez sport"
w Roskoszy

Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy z Radzynia Podlaskiego dnia
06.09.2018r., wziął udział w corocznym spotkaniu integracyjnym „Sprawni –
poprzez sport”  zorganizowanym przez Caritas Diecezji  Siedleckiej.  Patronat
honorowy nad wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Biała Podlaska Dariusz
Stefaniuk oraz Starosta Bialski Mariusz Filipiuk.  „Sprawni poprzez sport” to
wydarzenie  mające  na  celu  integrację  osób  niepełnosprawnych  z  różnych
ośrodków z  terenu  województwa lubelskiego  i  mazowieckiego.  Celem tego
festynu  jest  aktywizacja  ruchowa  osób  z  różnymi  niepełnosprawnościami,
która pomaga im w codziennej rehabilitacji. W spotkaniu wzięło udział około
400 osób z 16 różnych DOMÓW ŚRODOWISKOWYCH I WARSZTATÓW
TERAPII  ZAJĘCIOWEJ.  Zgromadzeni  goście,  organizatorzy  oraz
wolontariusze Caritas zgromadzili się w Europejskim Centrum Kształcenia i
Wychowania  OHP  w  Roskoszy.  Na  uczestników  wydarzenia  czekała  gra
terenowa  i  zabawa  przy  muzyce.  Całość  imprezy  uświetnił  występ  Siostry
Dawidy, która swoją charyzmą oczarowała uczestników imprezy i poderwała
do tańca. Gratulujemy organizatorom i dziękujemy za zaproszenie.
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PRACOWNIA STOLARSKA

Od 31.08.2018r w naszym Ośrodku funkcjonuje pracownia stolarska. 
Zanim ruszyliśmy z jakimikolwiek pracami musieliśmy ją przygotować do 
stanu użytkowania, znosiliśmy wszelkiego rodzaju sprzęt, który będzie 
potrzebny nam do pracy. Przynosiliśmy różne śrubokręty, śrubki, podkładki, 
maszyny do czyszczenia itd. Na pracowni są jeszcze imadła, piła ręczna, 
jednym słowem mamy wszystko  co  nam potrzebne do pracy. Mamy swoją 
szafę na narzędzia, w której wszystko jest na swoim miejscu w ten sposób 
wszystko jest pod ręką. Kiedy już sala była przygotowana mogliśmy zacząć 
pracę. Na daną pracownie chętnie przychodzi duża grupa osób, uczymy się 
dużo ciekawych rzeczy i nie boimy się pobrudzić. Cieszymy się, że powstała 
taka pracownia bardzo długo czekaliśmy aby w końcu ruszyła.

Jarosław Dylik

TENIS STOŁOWY
Tenis  stołowy (znany  też  jako  ping-pong)  –  gra,  w  której  uczestniczą  2  (gra

pojedyncza – singel) lub 4 osoby (gra podwójna – debel, mikst), polegająca na odbijaniu
piłeczki rakietką tak,  by przeleciała  nad siatką lub obok siatki  na drugą połowę stołu.
Musimy pamiętać o pewnych zasadach zanim zaczniemy grać w tenisa stołowego. Grając
w  tenis  musimy  zwracać  uwagę  aby  piłeczka  odbiła  się  raz  od  stołu  po  stronie
przeciwnika,  bo w innym przypadku będzie to uznane za błąd i  jednoznaczne z utratą
punktu. Nie dozwolone jest również uderzanie piłeczki z powietrza jak ma to miejsce w
tenisie  ziemnym.  Współczesny  tenis  jest  grą  bardzo  szybką  i  wymaga  dużo  energii,
szybkich skoordynowanych ruchów i  szybkiej  reakcji.  Rozgrywka polega na tym żeby
utrudnić  przeciwnikowi  zdobycie  punktu.  W  tenisie  stołowym  gramy  do  jedenastu
zdobytych punktów w secie. We wcześniejszych latach rozgrywki w tenisie odbywały do
21 zdobytych punktów. Zazwyczaj gra toczy się do 3 wygranych setów, a na imprezach
mistrzowskich jak Mistrzostwa Świata czy Mistrzostwa Europy gra się do 4 wygranych
setów. Do gry w tenisa potrzebne są nam: rakietka z dobrą okleiną oraz profesjonalny stół
do  gry  w  tenisa  i  piłeczki  40  mm.  Mając  to  wszystko  przygotowane  można  zacząć
rozgrywki. Niebawem również u nas w ośrodku zostanie rozegrany turniej w tenisa wśród
podopiecznych.  Do  turnieju  zazwyczaj  przygotowujemy  się   dłuższy  czas  żeby  jak
najlepiej  wypaść.  Rywalizacja  jest  zawsze  zacięta  każdy  chce  wygrać,  pokonać
przeciwnika, największą radość sprawia fakt jeśli w trakcie turnieju zostanie pokonany
faworyt turnieju. Nikt się tym nie martwi, że przegrał gramy po to żeby sprawdzić swoje
umiejętności na tle i przy tym dobrze się bawić.
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GRZYBY

Sezon grzybowy zaczął się we wrześniu. W lasach można znaleźć kurki, 

borowiki i podgrzybki. Nie  wszystkie okazy są jadalne, a nawet śmiertelnie trujące. 

Jak co roku amatorzy grzybobrania poszukują grzybów o dorodnych kapeluszach. 

Jak odpowiednio zbierać grzyby ?

• Zbieraj tylko dorosłe grzyby,

• uważaj na szczegóły budowy,

• sprawdź grzyby z atlasem, czy się nie pomyliłeś,

• zbieraj całe, nie połamane,

• nie zbieraj grzybów po ulewnych deszczach,

• pamiętaj o tym, aby nie wyrywać tylko je ścinaj, bądź wykręcaj,

•  Nie grzeb w ściółce, ponieważ niszczysz grzybnię,

• Pamiętaj o koszyku i nożyku,

• zakładaj odpowiednie buty, najlepiej kalosze, 

• ubieraj wygodne, grube i przeciwdeszczowe ubranie,

• zachowuj się cicho, aby nie spłoszyć zwierzyny,

• pamiętaj o dobrym humorze,

Kilogram grzybów = pół kilograma mięsa

Cechą charakterystyczną grzybów jest to, że mają dużo wody – od 70 do 90 procent – co 
jest w 100 proc. prawdą. Jednak pogłoski jakoby grzyby były bezwartościowym posiłkiem
prawdą już nie jest, o czym coraz częściej przekonują dietetycy i lekarze. 

Grzyby nie bez powodu określane są mianem „leśnego mięsa”, bowiem ich sucha masa 
składa się wyłącznie z białka, którego ilość zależy od wieku i gatunku grzyba. 
Zdaniem specjalistów najwięcej białka znajdziemy w młodych pieczarkach, borowikach i 
purchawkach. 

Najwięcej białka jest w pieczarkach hodowlanych – aż 44 procent. Z kolei suszone 
borowiki zawierają prawie dwa razy więcej białka niż mięso wołowe.  
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RELACJA Z CIECHOCINKA 

Parę Tygodni tygodni wypoczywałam w Ciechocinku, chciałabym przedstawić 
Państwu to piękne miasto oraz zachęcić do odwiedzania.
CIECHOCINEK -miasto uzdrowiskowe, położone w województwie kujawsko - 
pomorskim w powiecie aleksandryjskim na Kujawach. W mieście nie ma przemysłu 
znajdują się szpitale uzdrowiskowe, sanatoria, ośrodki wypoczynkowe, zakłady 
przyrodolecznicze. Część uzdrowiskowa jest słynna z dywanów kwiatowych, parków, 
fontann. Co roku przyjeżdża, dużo kuracjusz ze względu na panujący tam mikroklimat 
panujący w kolo tężni. Klimat bogaty jest w cząsteczki jodu, bromu i ozonu. Inhalacje w 
Ciechocinku mają duży wpływ na układ krążenia.

CO MOŻNA ZOBACZYĆ W CIECHOCINKU ?
- Park Zdrojowy - w nim pijalnia wód,

-Muszla koncertowa w stylu zakopiańskim,
- Fontanna Jaś i Małgosia,

- Tężnie, 
-fontanna Grzybek - zbudowana 1925 jako nadbudowa źródła z którego solanka płynie na tężnie.
Mi się nie udało zobaczyć grzybka latem bo został on zamknięty 03.04.2018r. z powodu pęknięcia

czasy fontanny. 
- Neogotycki kościół Piotra i Pawła.

-Zespół łazienek - zabytkowych  
- Pływalnia solankowo- termalna - z 1932 r. zamknięta we wrześniu 2000 r.

- Dworek Prezydenta RP
- Warzelnia Soli 1830 r. 

-Dawne „Casino Europa” z 1932, obecnie restauracja „Zdrojowa” Europa.

Byłam w Ciechocinku na turnusie rehabilitacyjnym. Przebywałam w Szpitalu 
Sanatoryjnym nr 1.w Ciechocinku. Tam podobała mi się Sala balowa z różnymi ozdobami 
i kwiatami  na suficie, były też balkon z którego było widać całą sale. Tam odbywały się 
różnego rodzaju uroczystości, spotkania a także koncerty. Ciechocinek ma dużo fontann, 
które w nocy świecą się na kolorowo. Podobały mi się kwiatowe ptaki, zegar kwiatowy i 
dywany kwiatowe. W parku Zdrojowym zobaczyłam kaczki, łabędzie czarne i białe. Stały 
też pawie białe i kolorowe, a także różnego rodzaju kolorowe ptaki. Obejrzałam bogatą 
roślinność z drzewami i krzewami. Dowiedziałam się że na terenie parku występują 140 
gatunków roślin. Zrobiłam sobie wycieczkę po Ciechocinku byłam w Wrzeli Soli jest to 
muzeum. Zobaczyłam tam wystawę starych sprzętów do ćwiczeń i starych wanien. W śród
eksponatów znajdują się przedmioty i maszyny związane z warzelnictwem. Były też 
konstrukcje tężni, pokazane jak wydobywa się dary Ciechocinka, można tam kupić różne 
produkty kosmetyczne, sole i wodę Krystynkę. Spacerowałam wokół tężni oddychając 
świeżym powietrzem. EMILIA  K.
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KORA -  KRÓLOWA ROKA 
Postanowiliśmy przestawiać Państwu legendy polskiej muzyki, aby utrzymywać 

pamięć o nich i przypominać o dorobku muzycznym.
Każdego miesiąca będziemy przypominać twórczość wykonawców lub zespołu.

Kora była wokalistką rockową nazywała się Olga Aleksandra Sipowicz z domu 
Ostrowska. Urodziła się 08.06.1951r. w Krakowie - zmarła 27.07.2018r. w Bliżowie. Była 
najmłodszym dzieckiem Emilii Osrowskiej z domu Siarkiewicz i Marcina Ostrowskiego 
był komendantem Policji Państwowej. Gdy matka Kory zachorowała na gruźlice 
dziewczynka trafiła do domu dziecka mając 4 lata. Ten dom Prowadziły siostry zakonne, 
spędziła tam 5 lat aż ukończyła klasę 2 szkoły podstawowej. Do domu rodzinnego wróciła
po śmierci ojca.

Jako nastolatka była związana ze środowiskiem hipisowskim i artystycznym. W 
tych czasach przyjęła pseudonim artystyczny KORA. Występowała ze swoim mężem 
Jackiem Jackowskim i  Milo Kurtisa w zespole M - A -M. Pod koniec lat 70 KORA został 
główną wokalistką i wtedy rozszerzono skład zespołu i zmieniono nazwę MANAM. 
Trudno sobie wyobrazić, Manamu bez hipisowskiego i niesamowitego głosu Kory. Pisała 
dla tego zespołu większość piosenek. Ten zespół wydał 11 albumów studyjnych i 
nieśmiertelnych przebojów takich jak: ,,Kocham cię, kochanie moje'', ,,Nie rób tyle 
hałasu''.W tym zespole była od 1976 – 2008r. Kora była prawdziwą damą polskiego rocka,
zapamiętamy jej mocny głos, energiczne występy i szalone stroje. Stała po stronie 
słabszych, walczyła o ekologie. 
KORA POZNOSTANIE W NASZEJ PAMIĘCI , POZOSTAWIŁA NAM 
NIESAMOWITA TWÓRCZOŚĆ. 

EMILIA K.

DZIEŃ SPORTU W DŚDS

Korzystając  z  ostatnich  dni  pięknej,  słonecznej  pogody  Dzienny
Środowiskowy  Dom  Samopomocy  zorganizował  "DZIEŃ  SPORTU".  Zajęcia
rehabilitacyjne  zmieniły  się  w  sportową  rywalizację.  Uczestnicy  wykonywali
kolejno,  przygotowane  konkurencję  zdobywając  pieczątki,  które  były
jednoznaczne z zaliczeniem zadania. Podopieczni musieli wykazać się celnością
rzutów, sprawnością w pokonywaniu toru przeszkód, zdolnościami manualnymi.
Tego dnia każdy znalazł  coś dla siebie.  Nagrodzeni zostali  wszyscy posiadacze
pieczątek. Spędziliśmy ostatnie dni lata w radosnej, sportowej atmosferze.   
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CO ROBIĆ W JESIENNE WIECZORY??
MAMY NA NIE SPOSOBY, ABY SIĘ NIE NUDZIĆ NALEŻY:

• czytać dobrą książkę,
• pójść na spacer,
• obejrzeć tv,
• spotkać się z przyjaciółmi,
• korzystać z komputera,
• grać w gry różnorakie, planszowe i nie tylko,
• pić dobrą herbatę lub kawę,
• rozwiązywać krzyżówki,
• leżeć pod kocem,
• robić zapasy jedzenia na kilka dni, 
• ćwiczyć, 
• nadrobić zaległości w sprzątaniu,
• słuchać muzyki,
• tworzyć robótki ręczne,
• robić z wikliny papierowej prace,
• chodzić na basen, siłownię,
• biegać.

Magdalena J.

ZGADNIJ GDZIE JESTEM?

Korzystając z pięknej złotej, polskiej jesieni postanowiliśmy wziąć udział
w grze terenowej przygotowaną przez terapeutów naszego ośrodka. Zabawa 
polegała na odnajdywaniu z fragmentów zdjęć zabytkowych obiektów naszego
miasta. Poznawaliśmy ich historię oraz topografie Radzynia Podlaskiego. 
Mimo długiej wyznaczonej trasy wszyscy byli szczęśliwi ponieważ 
spędzaliśmy czas na świeżym powietrzu w cudownej atmosferze. 
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Nietypowe święta
- 01.10 - Międzynarodowy Dzień Muzyki 

-02. 10 -Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych  
- 03. 10 -brak

- 04.10 -Światowy Dzień Onkologii 
- 05.10 - Światowy Dzień Uśmiechu 

- 06.10 - Dzień Tkaczki 
- 07.10 -Dzień Polskiej Harcerki 

- 08.10 -brak
- 09.10 -Międzynarodowy Dzień Pisania Listów 

- 10.10 -Światowy Dzień Drzewa 
Światowy Dzień Owsianki 

- 11.10 -Światowy Dzień Wzroku 
Dzień Dziewczynek (Dziewcząt) 

- 12.10 - Światowy Dzień Jaja 
- 13.10 - Dzień Dawcy Szpiku 

- 14.10 -  Międzynarodowy Dzień Zmniejszania Skutków Klęsk Żywiołowych  
- 15.10 - Światowy Dzień Mycia Rąk 

- 16.10 -Światowy Dzień Chleba 
Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca 

- 17.10 - Światowy Dzień Godności 
- 18.10 - Dzień Poczty Polskiej 

Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi 
- 19.10 - Dzień Normalizacji 

- 20.10 - Międzynarodowy Dzień Szefa Kuchni 
Dzień Pasztecika Szczecińskiego 

Dzień Krajobrazu 
- 21.10 - Międzynarodowy dzień odpoczynku od świętowania 

Dzień Bez Skarpetek 
- 22.10 – światowy dzień osób jąkających się, dzień praw rodziny

- 23.10 -
- 24.10 - Międzynarodowe Święto Uciekających na Rowerze 

- 25.10 - Dzień Młodzieży PCK 
Światowy Dzień Makaronu 

Dzień Kundelka
- 26.10 - Światowy Dzień Donacji i Transplantacji 

- 27.10 - Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego 
- 28.10 - Dzień Odpoczynku dla Zszarganych Nerwów 

Światowy Dzień Animacji 
- 29.10 - Międzynarodowy Dzień Łuszczycy 

- 30.10 - Święto Napojów Wyskokowych 
Dzień Spódnicy 

- 31.10 - Światowy Dzień Oszczędzania 
Dzień Rozrzutności 

Strona 10

https://www.kalbi.pl/dzien-rozrzutnosci
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-oszczedzania
https://www.kalbi.pl/dzien-spodnicy
https://www.kalbi.pl/swieto-napojow-wyskokowych
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-luszczycy
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-animacji
https://www.kalbi.pl/dzien-odpoczynku-dla-zszarganych-nerwow
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-dziedzictwa-audiowizualnego
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-donacji-i-transplantacji
https://www.kalbi.pl/dzien-kundelka
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-makaronu
https://www.kalbi.pl/dzien-mlodziezy-pck
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowe-swieto-uciekajacych-na-rowerze
https://www.kalbi.pl/dzien-bez-skarpetek
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-odpoczynku-od-swietowania
https://www.kalbi.pl/dzien-krajobrazu
https://www.kalbi.pl/dzien-pasztecika-szczecinskiego
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-szefa-kuchni
https://www.kalbi.pl/dzien-normalizacji
https://www.kalbi.pl/europejski-dzien-przeciwko-handlowi-ludzmi
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https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-godnosci
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https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-chleba
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-mycia-rak
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-zmniejszania-skutkow-klesk-zywiolowych
https://www.kalbi.pl/dzien-dawcy-szpiku
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-jaja
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https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-wzroku
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-owsianki
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-drzewa
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-pisania-listow
https://www.kalbi.pl/dzien-polskiej-harcerki
https://www.kalbi.pl/dzien-tkaczki
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-usmiechu
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-onkologii
https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-zwierzat-hodowlanych
https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-muzyki


KISZONKI I ICH WŁAŚCIWOŚCI 

Na jesieni  sięgamy po  kiszona  kapustę  lub  ogórki,  które  dają  nam witaminy.  Jest  to  ostatni
moment by sobie coś ukwasić. Najpopularniejsze są ogórki i kapusta ale przetwarzać można cukinie,
kalafior, cebula, jabłka, śliwki cytryny, rzodkiewki, buraki, cebulę i czosnek. Kiszone warzywa i owoce
mają dużo witamin B i  C. Warzywa lub owoce myjemy,  umieszczamy w dużym słoju  i   zalewamy
solanką. Można dodać koper ziele angielskie i czosnek. Te przyprawy nadają smak a także konserwują.

Kiszonki  to  naturalny  probiotyk  ponieważ  zawierają  naturalne  bakterie  kwasu  mlekowego.
Kiszone warzywa są źródłem kwasu mlekowego - powstają w czasie fermentacji pod wpływem bakterii
kwasu  mlekowego.  Jest  to  substancja,  która  oczyszcza  organizm  z  toksyn  i  wzmacnia  system
odpornościowy chroniąc nas przed chorobami. Ten kwas mlekowy wspomaga trawienie i reguluje florę
bakteryjną jelit. Pomaga w przemianie materii i zmniejsza poziom cholesterolu. 

    - W procesie fermentacji cenne składniki znajdują się w soku, który jest wartościowy jak kiszone
produkty.
- Kiszone produkty mają tyle samo błonnika co świeże warzywa, dają poczucie sytości ułatwiają prace
jelit.  
- Warzywa i owoce  tracą kalorie.  
-   Kiszonki  zawierają  dużo soli,  która w dużych ilościach szkodzi.  Osoby z nadciśnieniem powinny
uważać i jeść w umiarkowanych ilościach. 
- Kiszonki warto jeść na surowo gotowane nie mają witaminy C. 
- Najlepsze są domowe kiszonki i najzdrowsze.

KISZONE GRZYBY 

SKŁADNIKI;
- 1 kg świeżych grzybów
- 2 dag soli
- 2 ząbki czosnku
- 2 ziarna pieprzu
- 2 ziarna ziela angielskiego
- 2 listki laurowe

PRZYGOTOWANIE :
1.  Grzyby oczyścić, trzonki krótko przyciąć. Po umyciu i dokładnym oczyszczeniu lekko obgotować,
odsączyć na sicie, ostudzić.
2.  Układać w kamiennym garnku, przesypywać solą i przekładać przyprawami. Grzyby układać zawsze
kapeluszami do góry.
3.   Ostatnią  warstwę  grzybów posolić,  przykryć  czystym lnianym płótnem i  wyparzonym talerzem,
obciążyć.
4.  Po kilku dniach sok, który wydzieli się podczas kiszenia, powinien przykryć grzyby. Jeśli nie, należy
nalać na wierzch zimnej, osolonej i przegotowanej wody w proporcji 4 dag soli na 1 litr wody.

Przechowujemy je w chłodnej piwnicy lub na dolnej półce lodówki nawet 4-5 miesięcy.  Do kiszenia
nadają się zwłaszcza zielone i szare gąski oraz rydze. EMILIA K.
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Kolorowanka
Specjalnie dla Państwa mamy autorską kolorowankę relaksacyjna wykonaną przez Emilię.

Pt.”Jesień” 
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TRENDY W MODZIE NA JESIEŃ 2018 

Każdy z nas chce być modny, podażą za trendami dlatego my postanowiliśmy 
przestawić parę pomysłów. W tym sezonie modne są swetry o różnej fakturze grubości 
wzorze i długości. Każdy z nas posiada w szafie jakieś długie babcine swetry, nie 
wyrzucajcie ich tylko noście z różnymi dodatkami. Kolejnym hitem są mocne akcenty w 
postaci dużej biżuterii, jaskrawych torebek, wzorzystych butów oraz kolorowych apaszek. 
Tej jesieni nadal hitem są tweedowe marynarki i wdzianka z przędzy typu boucie ( z 
pętelkami ). Z tkaninami wyrazistej fakturze warto dodawać gładkie materiały. Dżins 
pasuje do każdej stylizacji. Jest ponad czasowy można spotkać go w postaci spodni, 
bluzek, żakietów, sukienek.
Polecamy również tkaniny w kwiaty, które są dużo większe niż w poprzednich sezonach. 
Występują głównie w czerni i granacie. Wzory przypominają jesienne bukiety nie ma już 
łąk kwiatowych. Na spodniach występują motywy dużych kolorowych kwiatów. 
Zaskakujący może być dla Państwa fakt, iż powracają zwierzęce wzory panterki itp.
Jest to najgorętszy hit jesieni. Motyw panterki kojarzył się z kiczem, a dziś wraca do łask 
w odmienionej formie. Zawsze warto wyciągnąć z szafy sweter w motywach zwierzęcych,
który jest teraz na topie. Wszędzie królują panterki na torebkach, paskach, sukienkach, 
butach.
Różowa chusteczka w panterkę idealnie przyda się na jesienne dni. Dla bardzo odważnych
dziewczyn polecamy sukienki w kolorze fuksji z akcentami panterki. Takie zestawienie 
barw oraz zwierzęcy wzór sprawi, że będziesz wyglądać modnie i wyjątkowo.
Dobrze wygląda torebka z ,,dzikim'' wzorem łączona z sukienką w kolorze pudrowego 
różu. Do tego dobierz ciemny sweter lub płaszcz.
Buty nie muszą być nudne są zestawione z panterką z ulubionym kolorem. Dobrze dobierz
dżinsy lub ciemne legginsy i modną tunikę, lub sukienkę w tym sezonie.
Odcienie kolorów fioletowego po różowe są bardzo modne w tym sezonie.

Pamiętajcie, że nie należy ślepo podążać za modą. Trzeba patrzeć co do nas pasuje i jak się
w tym czujemy. Każdy z nas ma inny gust i wybiera co innego. Mamy nadzieje, że któreś 
z naszych pomysłów spodobają się Państwu i wykorzystacie we własnych stylizacjach. 
Style mogą być różne warto jednak pamiętać o tym, żeby wyglądać elegancko i stylowo.

AGNIESZKA; Sam ubrałabym się w spodnie dżinsowe, które mają duże motywy 
kwiatowe i białą bluzkę z twym samym motywem. Dołożyłabym bluzę dżinsową bo robi 
się zimno.

EMILKA; Podobają mi się motywy kwiatowe, a także elementy zwierzęce. Stawiam na 
wygodę i elegancki styl.
Emilka i Agnieszka 
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Magdalenowe przepisy
STRUDEL GRYZBOWY

SKŁADNIKI
• 250 g mąki
• 0,5 filiżanki mleka
• 1 jajko
• 1 szczypta soli
• 1 łyżka stopionego masła
• mąka do wałkowania ciasta
• 1 mała torebka suszonych prawdziwków
• 150 g boczku
•  3 cebulki wiosenne
• 750 g pieczarek 
• 12 łyżek oleju
• 125 g Creme Frische z ziołami
• sól
• pieprz
• 4 łyżki panierki
• 300 g Creme Frische
• 400 g kwaśnej śmietany
• 1 pęczek szczypiorku
• cukier

 PRZYRZĄDZANIE:

1. Wymieszać mąkę, olej, żółtko z 60 ml letniej wody. 5 minut mocno ugniatać, uformować kulę, przykryć i 
odstawi na 30 minut w ciepłe miejsce. Rozwałkować na prostokąt o wielkości50 na70 cm.

2. Prawdziwki namoczyć w 120 ml ciepłej wody. Boczek pokroić w paski. Cebulkę i pieczarki oczyścić i pokroić
w paski.

3. Boczek zrumienić na trzech łyżkach oleju. Cebulkę i pieczarki podsmażyć, dodać prawdziwki razem z wodą, 
w której się moczyły. Wszystko dusić tak długo, aż prawie cały płyn odparuje. Wymieszać z ziołowym 
creme fraiche, doprawić solą i pieprzem.

4. Ciasto posmarować trzema łyżkami oleju,posypać 2/3 ilości panierki i ułożyć na wierzchu grzyby. 
Pozostawić wolny jeden brzeg o szerokości 4 cm.

5. Strudel zrolować za pomocą ściereczki, poczynając od brzegu, gdzie znajduje się nadzienie. Ułożyć ciasto 
na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i posmarować dwoma łyżkami oleju. 

6. Strudel piec 30 minut w temperaturze 200 stopni C i co jakiś czas smarować resztą oleju.
7. Wymieszać creme fraiche z kwaśną śmietaną. Szczypiorek pokroić i dodać do śmietany, doprawić solą, 

pieprzem i cukrem. Śmietanę ze szczypiorkiem i podawać do gorącego strudla.

Magdalena J.
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TRENING UMYSŁU
KRZYŻÓWKA
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