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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/


Święta nietypowe- styczeń 
 

01.01- światowy dzień pokoju 

02.01- dzień ptysia 

03.01- dzień słomki do picia 

04.01- dzień spaghetti 

05.01- dzień bitej śmietany 

06.01- dzień wtulania się 

07.01- dzień dziwaka 

08.01- dzień rotacji ziemi 

09.01- dzień Moreli 

10.01- dzień obniżania kosztów energii 

11.01- dzień wegetarian 

12.01- dzień całowania złotowłosych 

13.01- dzień polskiej wódki 

14.01- dzień ukrytej miłości 

15.01- dzień Bajgla 

16.01- niebieski poniedziałek 

17.01- dzień wszystkich fajnych 

18.01- museum selfie day 

19.01- dzień zdrowej wagi kobiet 

20.01- dzień bigosu 

21.01- dzień przytulania 

22.01- dzień ostrego sosu 

23.01- dzień pisma ręcznego 

24.01- międzynarodowy dzień edukacji 

25.01- dzień gracza Lotto 

26.01- dzień drugiej połówki 

27.01- dzień pracownika publicznych służb zatrudnienia 

28.01- dzień piszczałek i fujarek 

29.01- międzynarodowy dzień puzzli 

30.01- dzień rogalika 

31.01- dzień zebry 
 

 

Red. N. Jarosław D. 

 

 



Jak świętujemy karnawał w Polsce 

 Karnawał w Polsce – skąd się wziął i kiedy się zaczyna? 

Karnawał, nazywany w Polsce zapustami, to okres zimowych zabaw, 

rozpoczynających się od święta Trzech Króli. Koniec karnawału ma miejsce we 

wtorek, przed Środą Popielcową. Wtedy to rozpoczyna się okres Wielkiego Postu i 

trwa aż do Wielkanocy. 

Karnawał przywędrował do Polski w XVIII wieku z Włoch. Najpierw rozgościł się w 

Warszawie – tam bale karnawałowe wyprawiona parę razy w tygodniu, w pałacach. 

Obowiązkowym elementem były maski karnawałowe. Ten, kto nie przywdział maski, 

zostawał wypraszany. 

Czas spędzano na grze w karty i tańcach przy akompaniamencie orkiestry, a w 

ostatnim tygodniu karnawału organizowano kulig. Brak śniegu nie stanowił 

przeszkody. Jechało się wtedy karetami do sąsiada, aby wspólnie ucztować. 

 Ludowe zwyczaje karnawałowe w Polsce 

Karnawał w polskiej kulturze ludowej pełen był zwyczajów zapustnych. Mieszkańcy 

wsi, zapewne już „zaprawieni”, szukali w ogródkach sąsiadów „drzew w kolcach”. 

Gdy takie znaleźli, zanosili je do karczmy. W zamian dostawali od szynkarza trunek. 

Innym zwyczajem karnawałowym było oczywiście przebieranie się. Za to same 

przebrania nie były z gatunku tych oczywistych. W tamtych czasach najczęściej 

przebierano się za zwierzęta, przywdziewając ich skóry. Równie często pojawiały się 

postacie Romów i Żydów. Parobkowie przebierali się też za żandarmów, urzędników, 

kozaków czy muzykantów. 

W Środę Popielcową kobiety wybierały się do karczmy na tańce. Zwyczaj ten 

miał im zapewnić urodzaj w hodowanych konopiach. 

Zapusty na Kaszubach miały swoje osobliwe tradycje, także kulinarne. Na 

przykład biedniejsi mieszkańcy starali się zjeść choć trochę mięsa wierząc, że ten, kto 

nie zje mięsa podczas zapustów, będzie całe lato kąsany przez komary. 

Podczas karnawału jadano dużo tłustych potraw. Popularne były placki ziemniaczane. 

Porcje spożywano spore, chcąc na zapas zaspokoić głód przed postem. Na deser 

jadano pączki, bliny i faworki. Wiele z kaszubskich zwyczajów karnawałowych 

przetrwało do dziś. 

Karnawał pozwalał ludziom z różnych warstw społecznych zapomnieć na 

chwilę o problemach. 

Red. N. Jarosław D. 

 

 

 



Jak świętuje się karnawał 

  w innych krajach 

Skąd się wziął zwyczaj zabaw karnawałowych w Europie? 

Pochodzi on z pradawnych obrzędów ku czci bogów urodzaju, szczęścia, życia i 

światła. Kultywowano je zimą i wczesną wiosną. Ludzie tańczyli wtedy nad ogniskiem. 

Wierzono, że im ktoś wyżej skoczy, tym wyżej urośnie mu zboże. 

Inne źródła mówią, że karnawał wywodzi się z uroczystości ku czci bogów Dionizosa i 

Bachusa. Ma też wspólne korzenie z Saturnaliami, czyli świętami obchodzonymi przez 

pogan w starożytnym Rzymie. Ich celem było powitanie wiosny jako symbolu 

odradzania się przyrody. 

Samo słowo „karnawał” prawdopodobnie pochodzi od łacińskiego „carnem levare” 

albo „carnelevarium”, co dosłownie znaczy „wynieść/usunąć mięso”. I faktycznie 

obchody karnawału poprzedzały 40-dniowy post, w trakcie którego katolicy nie jadali 

mięsa. 

Najpopularniejszy karnawał w Rio de Janeiro 

Zacznijmy od największego na świecie i najbardziej widowiskowego karnawału 

w Rio. Być może przed oczami masz kolorową paradę tancerek samby, słyszysz gwizdki 

i dźwięk bębnów. Nie bez znaczenia dla tego karnawału jest fakt, że Brazylię 

skolonizowali Portugalczycy. Oni, jak też afrykańscy niewolnicy, sprowadzani w czasie 

300-letniego okresu handlu ludźmi, dali początek zamiłowaniu do rytmicznych tańców 

i śpiewu. 

Tak narodziła się samba – wizytówka pochodów ulicznych w wykonaniu szkół 

tanecznych. Dyrektor każdej szkoły samby układa scenariusz, podkład muzyczny i 

projektuje stroje. Informacje te przekazuje tancerzom, którzy sami szyją kostiumy i 

ćwiczą kroki. Takie przygotowania trwają niemal cały rok. Parę tygodni przed samym 

karnawałem tancerze rozpoczynają próby na Sambodromie (specjalnie na tę okazję 

zaprojektowanym terenie paradowym). Na początku korowodu tańczy porta-bandeira, 

czyli tancerka, której ma przykuć uwagę sędziów i widzów. W ręku trzyma flagę szkoły 

samby. Jej strój również robi wrażenie – jest bogato zdobiony, pełen cekinów i piór. 

Przy tancerce stoi mężczyzna (metre-sala). Ma ją chronić przed nieuczciwą 

konkurencją, która niegdyś uciekała się nawet do przemocy. 

Brazylijczycy są przyjaźnie nastawieni do turystów, którzy tłumnie przybywają na 

karnawał w Rio. Chętnie wciągają ich do wspólnej zabawy, ucząc kroków tanecznych. 

Jeśli marzy Ci się wzięcie udziału w tej tanecznej paradzie, należy kupić wcześniej 

kostium jednej ze szkół. Wtedy wraz z tancerzami, zostaniesz wpuszczony na 

Sambodrom. 



Karnawał w Rio jest wyjątkowy nie tylko z uwagi na rozmach, ale na etniczną 

mieszankę i różnorodność kulturową wielu grup społecznych. 

Nowy Orlean – karnawał a’la tłusty czwartek 

W Stanach Zjednoczonych najhuczniej świętuje się karnawał w Nowym 

Orleanie, zwany Mardi Gras. Dosłownie oznacza on „tłusty wtorek” (nie mylić z 

naszym czwartkiem), gdyż przed Wielkim Postem spożywany jest cały tłuszcz, jaki 

znajduje się w domu. 

Nowy Orlean kojarzy się z muzyką, galeriami sztuki i miejscowymi artystami. To 

miasto będące kolebką jazzu ma europejską duszę. I to właśnie w Nowym Orleanie 

zakorzenił się francuski Mardi Gras. To wielotygodniowe obchody karnawału. Ulice 

mienią się tradycyjnymi kolorami – fioletowym, zielonym i żółtym. W sklepikach i 

ulicznych bazarach z łatwością można zakupić symbole karnawału, czyli kolorowe 

koraliki, kokardy czy tradycyjne ciasto Mardi Gras, zwane King Cake (w cieście 

schowana jest figurka dzieciątka Jezus). Ten, kto natknie się na figurkę zostaje Królem 

Dnia. Spoczywa na nim obowiązek dostarczenia ciasta na kolejną imprezę. 

Centralnym punktem obchodów Mardi Gras są parady uliczne. Uczestniczą w 

nich szkoły, uczelnie i stowarzyszenia, które konkurują na najbardziej imponującą 

platformę. Przychylność kupują sobie obrzucaniem publiczności różnymi gadżetami, 

przede wszystkim koralikami. Najciekawsze imprezy odbywają się wzdłuż Bourbon 

Street. Tam podczas obchodów Mardi Gras wyjątkowo można pić piwo na ulicy i 

pokazywać swoje wdzięki. Taki społeczny luz, do tego dźwięki muzyki i optymalna 

temperatura pod koniec lutego, przyciągają rzesze turystów. 

Karnawał w Wenecji ponad podziałami 

Słynny karnawał w Wenecji (Carnevale di Venezia) trwa do kilkunastu dni, aż do 

okolic Wielkiego Postu. Wydarzenia rozgrywają się przede wszystkim na placu św. 

Marka. Wenecki karnawał odbywa się zimą. Data jest zmienna, bo zaczyna się on na 10 

dni przed Środą Popielcową. Pierwsze wzmianki o karnawale w Wenecji znaleziono w 

piśmiennictwie z 1268 roku. Wiadomo jednak, że maski w Wenecji noszono już w XI 

wieku. Wenecjanie, podczas podboju Konstantynopolu, pierwszy raz zetknęli się z 

muzułmańską kulturą, w której kobiety zasłaniają twarze. Wenecjanki prawdopodobnie 

podchwyciły ten zwyczaj i tak zaczęły ukrywać twarze za maskami. Inna historia mówi, 

że władze Wenecji ogłosiły część roku poprzedzającą Wielki Post okresem, w którym 

mieszkańcy mogą ukryć swój status społeczny za maską i przebraniem. Wszystko po 

to, aby bez względu na pochodzenie mogli bawić się razem. Tradycyjnym rozpoczęciem 

karnawału jest lot anioła. Akrobatka (najczęściej aniołem jest właśnie kobieta) w 

pięknej sukni szybuje na stalowych linach nad placem św. Marka. To tradycja z 1548 

roku! Podczas karnawału w Wenecji nie może zabraknąć tradycyjnych przedstawień 



nazywanych commedia dell’arte. Odgrywane są w teatrach i – tak jak przed laty – na 

ulicach. To właśnie od aktorów commedii dell’arte wywodzą się tradycyjne maski 

weneckie, m.in. Arlecchino (czarna maska z płaskim, wręcz małpim nosem) czy 

Colombina (złota bądź srebrna maska, zakrywająca górną część twarzy). Co roku 

karnawał ma inny motyw. Pod jego koniec wybiera się najpiękniejszą maskę, a na placu 

św. Marka odbywa się pokaz sztucznych ogni i wielki bal. 

Karnawał na Teneryfie – jak świętują Hiszpanie? 

Dla niektórych niespodzianką może być fakt, że najbardziej widowiskowy 

karnawał na świecie (poza Rio de Janeiro) odbywa się w stolicy największej z Wysp 

Kanaryjskich! Tradycja ta pojawiła się na Teneryfie za sprawą żeglarzy i kupców 

hiszpańskich oraz portugalskich. Podróżowali z Europy do Nowego Świata po podboju 

wyspy w 1496. Z czasem karnawał zyskał bardziej latynoski charakter. Początkowo 

karnawał był rozrywką ludzi z niższych warstw społecznych. Potem zyskał popularność 

wśród arystokracji. Uliczna część karnawału na Teneryfie trwa 10 dni. Świętowanie na 

ulicach rozpoczyna parada zwana Cabalgata Anunciadora. Przemarsz barwnych 

zespołów tanecznych i przejazd udekorowanych platform to atrakcje karnawału, na 

które zjeżdżają się turyści z całego świata. Kulminacją tej części karnawału jest pokaz 

fajerwerków i zabawa do samego rana. 

W trakcie imprezy przeprowadza się konkurs na Królową Karnawału i wybory Miss 

Drag Queen. Na zakończenie karnawału organizowany jest… pogrzeb sardynki. To 

zwyczaj podobny do naszego topienia marzanny. Z tymże sardynka jest z papieru i ma 

kilka metrów długości. Na brzeg oceanu odprowadzana jest w asyście żałobnic (kobiet 

i mężczyzn w spódniczkach i kabaretkach). Wszystkie żałobnice łkają, a potem radośnie 

palą sardynkę. W ten sposób przeganiają zimę, złe moce i witają wiosnę i nowe życie. 

Karnawał w Niemczech – obcinanie krawatów, pochody i wybór księcia 

Kto, by pomyślał, że w tym zestawieniu pojawi się karnawał naszych sąsiadów. Czym 

zasłużył sobie na miejsce w rankingu? Daleko mu do przepychu karnawału w Brazylii 

czy Nowym Orleanie, ale niemiecki Karneval lub Fasching ma swój urok. 

Rozpoczyna się już 11 listopada (w Dniu świętego Marcina) o godzinie 11:11. 

Organizowane są bale kostiumowe i Sitzung, czyli posiedzenia, na których opowiada 

się anegdoty, żarty, śpiewa i ogląda występy taneczne. 

Altweiber albo Weiberfasching to inaczej Dzień Starych Bab – u nas zwany tłustym 

czwartkiem. Tradycja nie ma jednak nic wspólnego z jedzeniem pączków. O godzinie 

11:11 kobiety przejmują władzę w ratuszu. W miejscach pracy łapią trofea – obcinają 

mężczyznom krawaty. Niektórzy panowie na tę okazję przywdziewają zabawne lub 

papierowe krawaty. Całe towarzystwo wspólnie imprezuje. 



Ostatni weekend karnawału w Niemczech odbywa się pod znakiem pochodów, spotkań 

towarzyskich, śpiewów i tańców na ulicach. 

Finałem karnawału są huczne pochody, w których uczestniczą ozdobne platformy i 

specjalne pojazdy. Co roku przewidziany jest inny temat. Najczęściej dotyczy on spraw 

politycznych w Niemczech i na świecie. W trakcie pochodów wybiera się księcia, który 

jest zwierzchnikiem błaznów. W niektórych regionach Niemiec książę sprawuje władzę 

ze swoją damą albo dodatkowo z rycerzem. 

Karnawał na świecie – święto swobody 

Bez względu na pochodzenie każdy karnawał nawiązuje do wolności ponad 

podziałami i chęci celebrowania życia. W jednym kraju to święto masek i kostiumów, 

w drugim tanecznych parad, w trzecim – ucztowania. 
 

Red. N. Jarosław D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twórczość zespołu 
Jorrgus 

 

Jorrgus- zespół muzyczny pochodzący z Białegostoku, grający muzykę disco polo i 

dance. 

Historia zespołu 

Zespół został założony w 2008 przez Jerzego Szuja. Pod tym pseudonimem 

kryje się współzałożyciel i były członek dawnej grupy Time. 

W 2008 został nagrany debiutancki album Jorrgusa- „ Do re mi”, na którym znalazły 

się najnowsze autorskie nagrania, a także utwory grupy Time w nowych aranżacjach. 

Tworząc swoje nagrania zespół współpracował ze Sky Dee Joy, Crumpem oraz DJ 

Sequencem. 29 października 2016 roku po ośmiu latach współpracy pożegnał się z 

zespołem drugi wokalista Rafał Udzielak. 
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Bitwa pod Wiedniem 

 

Bitwa pod Wiedniem- ( nazywana również Odsieczą Wiedeńską lub 

rzadziej Wiktorią Wiedeńską)- bitwa stoczona 12 września 1683 roku pod 

Wiedniem między wojskami polsko- cesarskimi pod dowództwem Jana III 

Sobieskiego a armią Imperium Osmańskiego pod wodzą wezyra Kara 

Mustafy. Bitwa była przełomowym wydarzeniem w wojnie-  zakończyła się 

klęską Osmanów, którzy od tej pory przeszli do defensywy i przestali 

stanowić zagrożenie dla chrześcijańskiej części Europy. 

Siły tureckie 

Turcy zbierali siły w Adrianopolu, gdzie już 2 stycznia 1683 roku zatknięto 

buńczuki wojenne. 31 marca armia turecka wyruszyła do Belgradu pod 

wodzą sułtana Mehmeda IV. W Belgradzie dołączyły siły z pobliskich 

prowincji. Dowódcą wyprawy został wielki wezyr Kara Mustafa. Wielka 

armia wyruszyła na Węgry. Tu, na naradzie wojennej obrano kierunek: 

Wiedeń. 10 lipca pod murami austriackiej stolicy stanęło blisko 140- 300 

tysięcy ludzi. 

Przebieg kampanii 

Kara Mustafa zamierzał zaskoczyć przeciwnika. Do ostatniej chwili nie było 

jasne, czy uderzenie będzie skierowane przeciwko Polsce, czy Austrii. 

Dopiero na Węgrzech wielki wezyr wskazał kierunek natarcia, co miało 

opóźnić reakcje Polski. 

Oblężenie Wiednia 

Wiedeń był dobrze ufortyfikowanym miastem. Dowódcą wojskowym został 

generał Ernst Starhemberg. Obrona miała do dyspozycji 11 tys. żołnierzy, 

prawie 5 tys. straży miejskiej oraz mocną artylerię. Mimo odpierania ataków 

przez 2 miesiące nieustannych szturmów, 3 września Turcy zdobyli rawelin. 

Następnie zdobyli oba przyczółki bastionu. 

Obchody i rocznice 

Warszawa 1783- setna rocznica bitwy, z tej okazji król Stanisław August na 

organizacje tychże obchodów wyasygnował sto tysięcy złotych, z czego 

potem zakpiono w wierszu. 

Kraków 1933 

W 250 rocznicę bitwy zorganizowano Święto Kawalerii Polskiej 

1983 Obchody 300- lecia odsieczy. 
 

 

Red. N. Jarosław D. 



Kącik Gier Jakuba 
Play Station 5 

W tym numerze gazetki przedstawiam Państwu PlayStation 5 (w skrócie 

jako PS5) – konsola gier wideo dziewiątej generacji stworzona przez Sony Interactive 

Entertainment, zapowiedziana w 2019 roku jako następca Play Station 4. Premiera 

sprzętu w Ameryce Północnej, Japonii, Australii, Nowej Zelandii, Singapurze i Korei 

Południowej odbyła się 12 listopada 2020, a w pozostałych regionach (z wyjątkiem 

Chin i Indii) tydzień później[4]. Wydana została w dwóch wariantach. Podstawowy 

zawiera napęd dysków Blu-ray i obsługuje gry pochodzące zarówno z dystrybucji 

pudełkowej, jak i z dystrybucji cyfrowej za pośrednictwem sklepu PlayStation Store. 

Drugi wariant, PlayStation 5 Digital Edition, odznacza się niższą ceną ze względu na 

brak napędu optycznego i umożliwia uruchamianie jedynie gier cyfrowych. Konsola 

wyposażona jest w napęd SSD pozwalający na szybkie przesyłanie danych i znaczące 

poprawienie wydajności wyświetlania grafiki, w procesor graficzny AMD obsługujący 

technologię śledzenia promieni i rozdzielczość 4K oraz pozwalający uruchamiać gry z 

szybkością do 120 klatek na sekundę. Zapewniono też obsługę dźwięku 3D. PlayStation 

5 jest wstecznie kompatybilna z większością gier PlayStation 4 i PlayStation VR. 

Ogłoszono także 28 tytułów startowych przeznaczonych dla konsoli. 

Historia  

Kontroler DualSense 

7 kwietnia 2020 Sony zaprezentowało kontroler bezprzewodowy DualSense, 

oparty o wcześniejsze kontrolery DualShock, ale zmodyfikowany na podstawie opinii 

producentów gier i graczy. Kontroler wyposażony jest w adaptacyjne spusty i reakcję na 

dotyk, w razie konieczności mogące zmieniać opór, żeby oddać takie efekty w grze, jak 

np. naciąganie cięciwy łuku oraz zaawansowane wibracje haptyczne. Na kontrolerze 

znajduje się większość przycisków z DualShock 4, z wyjątkiem „Share”, który został 

zmieniony na „Create”, pozwalający na tworzenie treści i dzielenie się nimi. Dodany 

został nowy mikrofon, dzięki któremu użytkownicy mogą rozmawiać z innymi przy 

użyciu samego kontrolera, jak również poprawiono wbudowany głośnik. Standardowe 

kontrolery utrzymane są w czarno-białej kolorystyce. Pasek świetlny został 

przeniesiony na obrzeża touchpadu. Kontroler wyposażony jest w port USB-C, wejście 

słuchawkowe i wytrzymalszą baterię. 

Akcesoria dodatkowe 

Wraz z samą konsolą, zapowiedziane zostały również dodatkowe akcesoria do 

niej, w tym m.in. stacja ładująca kontroler, nowa kamera HD, pilot multimedialny i 

słuchawki bezprzewodowe The Pulse 3D. Większość akcesoriów do PlayStation 4 

będzie działać z nową konsolą, jednak część ich funkcjonalności zostanie ograniczona. 

Kontrolery DualShock 4 działać będą wyłącznie w grach z kompatybilnością wsteczną. 

Z grami PlayStation 5 kompatybilne będą kontrolery PlayStation Move, kamera i 

gogle PlayStation VR oraz przeznaczony do nich kontroler PlayStation VR Aim, jak 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Konsola_gier_wideo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sony_Interactive_Entertainment
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https://pl.wikipedia.org/wiki/PlayStation_5#cite_note-4
https://pl.wikipedia.org/wiki/Blu-ray
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dystrybucja_cyfrowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/PlayStation_Store
https://pl.wikipedia.org/wiki/Napęd_SSD
https://pl.wikipedia.org/wiki/Procesor_graficzny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Advanced_Micro_Devices
https://pl.wikipedia.org/wiki/Śledzenie_promieni
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również inne licencjonowane kontrolery, takie jak np. kierownice czy instrumenty do 

gier z serii Rock Band, oraz peryferia, jak chociażby zestawy słuchawkowe. 

Gry: 

Prezes Sony, Jim Ryan, zapowiedział, że pomimo premiery nowej konsoli, firma 

nie zaprzestanie wsparcia dla PlayStation 4, koncentrować będzie się jednak na 

PlayStation 5, mającym być „znaczącym postępem technologicznym”.  Jako przykład 

gry wykorzystującej nowe technologie, przez co niemożliwej do wydania na starszej 

konsoli, podano Ratchet & Clank: Rift Apart. 

Na każdej konsoli zainstalowano grę Astro’s Playroom, zaprojektowaną w taki 

sposób, żeby zademonstrować możliwości kontrolera DualSense. 12 września 2020 roku 

zapowiedziano, że gry Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: Wielka 

przygoda i Horizon: Forbidden West, mimo wcześniejszego ogłoszenia ich jako tytuły 

na wyłączność dla nowej konsoli, zostaną wydane również na PlayStation 4, z 

możliwością darmowej aktualizacji do wersji na PlayStation 5. 

Sony ogłosiło, że każdy wydawca, w zależności od własnych preferencji, będzie 

mógł zaoferować darmowe ulepszenia gier z PlayStation 4 do PlayStation 5. Electronic 

Arts zapowiedziało, że możliwe będzie zaktualizowanie gier FIFA 21 i Madden NFL 21. 

Bungie zaoferowało możliwość ulepszenia Destiny 2, a CD Projekt Red – Cyberpunk 

2077. W maju 2020 roku Eurogamer poinformował, że wszystkie gry wydane na 

PlayStation 4 od 13 lipca muszą być kompatybilne w PlayStation 5, podczas gdy te 

opublikowane przed tą datą będą wstecznie kompatybilne. 

 

Red. Jakub Z. 
 

Piosenka miesiąca 
 

W tym numerze, mam dla Państwa nietypowy karnawałowy 

„kawałek”. Ostatnio spodobała mi się piosenka Męskiego Grania „Świt”, 

opowiadająca  pozytywną historię o ludzkiej sile. Przyznam, że nie słucham 

tego typu rodzaju muzyki, ale ten utwór elektryzuje i dodaje energii, porywa 

do tańca i wprawia z pozytywny nastrój. Serdecznie polecam!!! 
 

Życzę przyjemnego, tanecznego karnawału!!! 

 
Red. Agnieszka B. 
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Agnieszka w podróży. 

 
W ostatnim czasie odwiedziłam  miejscowość Wólkę 

Zdunkówkę, gdzie pewien gospodarz udekorował całe swoje 

podwórko,  tysiącem światełek z okazji świąt Bożego Narodzenia. 

Miałam okazję zamienić kilka zdań z właścicielem posesji, który 

przyznał, iż początkowo dekorowali dom, to dla swoich dzieci, ale 

gdy  przyszła pandemia  postanowił sprawić radość innym ludziom 

i udostępnić swoje gospodarstwo całemu społeczeństwu. 

Ciekawostką  jest to, że gospodarze ubierają swoje podwórku przez 

cały miesiąc, tą czynność wykonują głównie mężczyźni.   

Na terenie posiadłości, stały różne świecące, figurki, bałwanki, 

renifery, a budynki udekorowane były lampkami.  Cieszę się, że taka 

inicjatywa powstała i z wielką przyjemnością  to wszystko się 

oglądało. Za rok, również odwiedzę to miejsce, aby sprawdzić czy 

właściciel podtrzymał swoją piękną inicjatywne i udekorował 

posiadłości.  
Red. Agnieszka  B 

 

 

 

 

Śmiech to zdrowie 

Humor od Bartosza  

 
Bacę zaproszono w karnawale na bal przebierańców. Znajomi pytają go za 

co się przebierze? 

- A za łoscypka. 

- A jak to baco, za oscypka? 

- A siądę se w kąciku i będę śmierdział. 

 

 

Red. Bartosz Z. 

 



 

Porady modowe na karnawał 2023 
  
Najlepiej ubierać się tak, aby czuć się dobrze, ale czasem warto skorzystać z 

modowych trendów. W tym numerze przygotowałam dla Państwa kilka inspiracji.  

 

Tiul w stylu lat 50.Tiul to nieodłączna część wieczorowego dress-code'u. Efektowne 

rozkloszowane kreacje z kilku warstw tiulu to doskonały wybór dla miłośniczek 

romantycznych stylizacji. Tiulowe spódnice o długości midi to modele, które 

niezmiennie pięknie prezentują się w stonowanych kolorach. Aby nieco przełamać ich 

romantyczny charakter, warto zestawić je z pudełkowym żakietem np. z tweedu. Look 

dopełnią pasek podkreślający talię i efektowny fascynator. Buty z błyszczącymi 

ozdobami dopełnią szykowną stylizację godną ikony mody Carrie Bradshaw. 

Nadruki od stóp do głów Modne wieczorowe kreacje to nie jedynie triumf minimali-

zmu. W trendach są także spektakularne długie sukienki, które zachwycają efektow-

nymi nadrukami. Printy najczęściej inspirowane są motywami botanicznymi. Nowo-

ścią jest stonowana kolorystyka, która stoi w kontrze do świata zieleni i intensywnych 

barw kwiatów. W trendach są neutralne szarości, kamienny beż, czerń oraz bardzo 

ciemne odcienie butelkowej zieleni. Warto wybierać zabudowane fasony sukienek, 

które w pełni wyeksponują finezję roślinnych wzorów. W wypadku tego trendu, nie 

warto odwracać uwagi od printu zarówno dodatkami, jak i zbytnim eksponowaniem 

sylwetki. 

 Oversizowy garnitur Niegdyś zarezerwowany wyłącznie dla mężczyzn, dziś to jeden 

z ulubionych fasonów w damskiej garderobie. Szykowny oversizowy garnitur jest sym-

bolem siły, odwagi i zdecydowania. Warto, aby znalazł się w każdej szafie, ponieważ 

doskonale sprawdza się nie tylko do pracy, ale również na wieczorne wyjścia. Na co 

zwracać uwagę? Najbardziej uniwersalne kolory to czerń, szarość i granat. Nowocze-

sne efekt zapewnią poszerzana linia ramion w klimacie lat 80. i spodnie z wysoką talią. 

W trendach są także stricte wieczorowe garnitury, które ozdobione są połyskującymi 

aplikacjami lub w całości obszyte cekinami.  

Efektowna mini Sukienka mini? Wyłącznie w stylu lat 50. i 60. Projektanci na nowo 

odkrywają tajniki stylu Audrey Hepburn i lansują trend na detale z dekady gwiazdy 

Starego Hollywood. Mocną inspiracją stylem tamtych lat są także sukienki, która z lu-

bością zakładała Brigitte Bardot. Ich cechy charakterystyczne to nieco prostokątny krój 

bez wyraźnie podkreślonej talii, dekolt w łódkę odkrywający ramiona i długość mini. 

Takie sukienki doskonale eksponują nogi i ramiona. Do zbalansowania efektu, warto 

postawić na modele z gładkiej tkaniny, bez dodatkowych zdobień.  Kolory? Klasyczna 

czerń będzie strzałem w dziesiątkę. 

https://twojstyl.pl/artykul/5-lekcji-mody-ktore-dala-nam-carrie-bradshaw,aid,3289


Biała koszula w roli głównej Biała koszula niejedno na imię, również w trakcie karna-

wału. Nie można zapominać, jak wiele ma do zaoferowania, również na najbardziej wy-

magające okazje. Nie bez powodu wielokrotnie pojawiała się na czerwonych dywa-

nach gal rozdania Oscarów. Biała koszula w wieczorowej wersji uwielbia towarzy-

stwo efektownych spódnic o długości maxi. Im bardziej wyraziste tym lepiej. Dosko-

nale sprawdzą się cekinowe modele, z frędzlami, głębokim rozcięciem czy z błysz-

czącą aplikacją. Klasyczny krój koszuli doskonale balansuje efektowny dół i zapewnia 

stylizacji nowoczesny, nieszablonowy charakter. 

Błyszczący top Cekiny i błyszczące aplikacje to zawsze trafiony wybór na karnawa-

łowe przyjęcie. Szczególnie w tym sezonie, ponieważ projektanci promują błysk 

w nieco innej wersji. W trendach dominują spektakularne błyszczące topy w cielistym 

kolorze, które obszyte są aplikacjami niczym kamieniami szlachetnymi. Wieczorowy 

charakter modnej góry świetnie przełamują skórzane spodnie lub spódnica, które na-

dają look'owi nieco zadziornego, rockowego charakteru. O zmysłowy aspekt stylizacji 

dbają delikatne szpilki z pasków i minimalistyczna biżuteria w kolorze srebra. 

Oto mój wymarzony strój karnawałowy  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspiracja ze strony: Stylizacje na karnawał 2023 : Stylistka wybiera 12 trendów idealnych na 

wieczór - Twój Styl (twojstyl.pl) 

 

 

Red. Agnieszka Ko. 
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Wywiad Jakuba Z, z Polakiem mieszkającym za granicą… 

 

Jak się Pan nazywa? 

• Nazywam się Kolada Maciej 

Gdzie Pań mieszka? 

• Mieszkam w Holandii, 

Gdzie Pań pracuje?  
•  pracuje  jako operator wózków widłowych w firmie Transportowej  

Jak wygląda życie za garnicą? 
• życie w Holandii jest  lepsze ze względu na zarobki ,ogólne życie w 

większości ludzi na wszystko stać i się godnie żyje. Mieszkania są drogie 

ale są różne dofinansowania  do mieszkania  ogólnie  życie jest ok. Dla 

mnie jest super. 

Jakie zauważa Pań różnice kulturowe?  
•  różnice kulturowe są ciężkie do wychwycenia, ponieważ jest dużo 

obcokrajowców, dlatego kultury się mieszają. W okresie wojny na 

Ukrainie obserwuje się dużą ilość rodzin z Ukrainy, które  uciekają przed 

wojną  

Czy tęskni Pan za Polską?  

• Od 2008r. jestem na walizkach i tęsknie  za Polską. Każdy ma rodzinę i to 

za nią się tęskni . Są dni, że chce się wracać, ale Polska nie daje tego co 

oferują inne kraje.  

Red. Jakub .Z 

 

 

Historia oczami Marka 

 
Zachęcam do odwiedzenia i obejrzenia Neogotyckiej kaplicy cmentarnej pw. 

św. Anny w Radzyniu Podlaskim. Została wzniesiona ok. 1853 r. przez rodzinę 

Korwin-Szlubowskich i pełniła funkcję krypty grobowej tego rodu. Kaplica usytuowana 

jest w najstarszej części nekropolii. W absydę wmurowane są tablice nagrobne 

pochodzące z 1 połowy XIX w. W 2010 r. w krypcie spoczęły zwłoki Kingi z 

Libiszowskich Doria Dernałowicz Korwin Szlubowskiej, synowej Bronisława 

Szlubowskiego – ostatniego właściciela dóbr. W podziemiach zostali pochowani 

również duchowni, m.in. zasłużony dla ziemi radzyńskiej ks. infułat Tadeusz Osiński. 

Red. Marek Z. 



 

Karnawałowe przepisy Arka 
 

Karnawałowe przekąski: hiszpańskie churros 

Churros to tradycyjny hiszpański przysmak z ciasta parzonego. Są na-
prawde pyszne i bardzo proste do zrobienia. Do wyciskania ciasta parzo-
nego przyda się rękaw cukierniczy z końcówką w kształcie gwiazdki. 

Składniki: 

• 1 szklanka mleka, 

• 190 g mąki, 

• 50 g masła, 

• 4 jaja, 

• 2 łyżki cukru, 

• 1 łyżka cukru wanilinowego, 

• szczypta soli, 

• olej do smażenia. 

Sposób przygotowania: 

1. W garnku zagotuj mleko z masłem, cukrem i cukrem wanilinowym. 
Dodaj szczyptę soli. 

2. Do gorącego mleka wsyp mąkę, zmniejsz płomień i ucieraj łyżką, aż 
powstanie masa, która zacznie odchodzić od ścianek. 

3. Garnek zestaw z ognia, ostudź masę. 

4. Do ostudzonej masy wbijaj kolejno jajka, ubijając mikserem. 

5. Ciasto przełóż do rękawa cukierniczego z końcówką w kształcie 
gwiazdki. 

6. W dużym garnku rozgrzej olej. Na gorący tłuszcz wyciskaj porcje 
ciasta o długości ok. 10 cm.  

7. Smaż przez około 2 minuty z każdej strony. Wyłów, odsącz na ręcz-
niku papierowym. Oprósz cukrem pudrem. 

 

 



 

Karnawałowe przekąski: koperty z ciasta francuskiego 

Koperty z farszem wytrawnym lub słodkim to przepisy na karnawał, które 
cieszą się ogromną popularnością. Gotowe ciasto francuskie wystarczy 
nadziać, posmarować jajkiem oraz upiec. 

Składniki: 

• 1 opakowanie ciasta francuskiego, 

• pół żółtej papryki, 

• 1 pierś z kurczaka, 

• kilka pieczarek, 

• kilka pomidorków koktajlowych, 

• pół cukinii, 

• jajko, 

• sól, pieprz, 

• sezam, 

• 3 łyżki oleju. 

Sposób przygotowania: 

1. Pierś kurczaka pokrój w kostkę, przypraw solą i pieprzem, obsmaż 
na oleju. 

2. Cukinię pokrój w kostkę, dodaj na patelnię, smaż, aż zrobi się 
miękka. 

3. Pieczarki pokrój w plasterki, dodaj do kurczaka i cukinii, smaż jesz-
cze przez kilka minut. 

4. Ciasto francuskie rozwiń i pokrój na kwadraty o boku około 10 
cm. 

5. Na każdy kwadrat wyłóż farsz, na wierzchu ułóż pokrojoną paprykę 
i pomidorki. 

6. Końce ciasta zawiń do góry (możesz je skleić naprzemiennie). 
Posmaruj rozkłóconym jajkiem i posyp sezamem. 

7. Koperty ułóż na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i piecz w 
temperaturze 200 stopni przez około 20 minut (do zrumienienia). 

 

Smacznego i udanego karnawału!!!!          Red. Arek S. 



"Z Natura Mi do Twarzy – Poznawanie po-

przez doświadczanie”  

Dzięki współpracy z Nadleśnictwem Radzyń Podlaski, w naszym 

ośrodku został zorganizowany cykl  tygodniowych spotkań pt. „Z Naturą Mi 

do Twarzy”” z zakresu zajęć edukacyjnych, poznawczych, fotograficznych, 

sylwoterapii, hortiterapii oraz integracji sensorycznej z elementami terapii 

behawioralnej, przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. 

Warsztaty rozpoczęły się od wizyty w Punkcie edukacyjnym „Borowe", 

zlokalizowanym na terenie szkółki leśnej o tej samej nazwie, prowadzony 

przez Nadleśnictwo Radzyń Podlaski. Podopieczni DŚDS spędzili czas przy 

ognisku, słuchając, pouczającego wykładu na temat funkcjonowania szkółki 

leśnej, prowadzonego przez przedstawicieli Nadleśnictwa Radzyń Podlaski, 

zebrali naturalne materiały potrzebne do zajęć tematycznych, oraz wykonali 

mnóstwo zdjęć. Każdego dnia odbywały się zajęcia według harmonogramu, 

zakończone podsumowaniem oraz wernisażem zdjęć wykonywanych 

podczas warsztatów. Warsztaty „Z Natura Mi do Twarzy – Poznawanie 

poprzez Doświadczanie”, współfinansowane były przez Nadleśnictwo 

Radzyń Podlaski. Realizacja spotkań przyczyniła się do rehabilitacji, oraz 

rozwoju umiejętności osób z niepełnosprawnościami. Pozytywne 

doświadczenia wpłynęły na samopoczucie, oraz budowanie pozytywnych 

emocji.  Dziękujemy Nadleśnictwu Radzyń Podlaski, za pomoc i wsparcie w 

realizacji spotkań. Zrealizowane warsztaty przyczyniły się do rehabilitacji, 

oraz rozwoju umiejętności osób z niepełnosprawnościami. Pozytywne 

doświadczenia wpłynęły na samopoczucie, oraz budowanie pozytywnych 

emocji. 

 

 

 

 

 

 

 

Red. Agnieszka K 

 

http://www.dsds-radzyn.pl/aktualnosci/2-rozne/585-z-natura-mi-do-twarzy-poznawanie-poprzez-doswiadczanie-podsumowanie.html
http://www.dsds-radzyn.pl/aktualnosci/2-rozne/585-z-natura-mi-do-twarzy-poznawanie-poprzez-doswiadczanie-podsumowanie.html


Społeczność DŚDS dla WOŚP 
 

Jak co roku w styczniu, mówimy "Siema" i przekazujemy rękodzieło 

na Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem piękny anioł, 

wykonany przez naszego uczestnika Sławka w ramach zajęć plastycznych 

szuka nowego domu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. Marcin G. 

 

 

Wspomnienia DŚDS z Grudnia 
 

Grudzień to dla całej społeczności DŚDS był czas przygotowań do świąt Bożego 

Narodzenia, ale też okazał się pełen niespodzianek. W tym roku gościliśmy w naszych 

murach dwóch Mikołajów, Żółtego z lokalnej zaprzyjaźnionej mleczarni SM Spomlek, 

oraz czerwonego naszego ośrodkowego. Każdy miał dla naszych uczestników drobne 

upominki ale przede wszystkim moc pozytywnych emocji. Grudzień to czas na wspólną 

wigilię, dekoracje świąteczne, oraz składanie życzeń osobistych i tych 

multimedialnych. Premierę miał również teledysk świąteczny Teledysk Dziennego 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyniu Podlaskim do utworu "Zaśnieżone 

miasta" - YouTube, który przedstawia nasze zimowe przygotowania. Można obejrzeć 

go na www.Youtube.pl oraz „Jasełka 2023” przygotowane w ramach zajęć 

świetlicowych.  Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy w Radzyniu Podlaskim 

przedstawia "Jasełka 2022" - YouTube. 

 

 

Red. Anna K. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EFvUNLEAeAM
https://www.youtube.com/watch?v=EFvUNLEAeAM
https://www.youtube.com/watch?v=EFvUNLEAeAM
http://www.youtube.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=ndcbejkYp-I
https://www.youtube.com/watch?v=ndcbejkYp-I


Kącik książki 
 

Z przyjemnością informuję, iż w naszym ośrodku powołany został do życia 

DKK, czyli dyskusyjny klubik książki, który organizowany jest w ramach zajęć świe-

tlicowych i silnie współpracuje z Miejską Biblioteką Publiczną w Radzyniu Podla-

skim. Należę do tego klubu i będę przedstawiała Państwu książki omawiany na spo-

tkaniach.  

Podczas pierwszego spotkania klubowicze dowiedzieli się co to jest DKK, po-

znali jego znaczenie. Czas poświęciliśmy na rozmowę o potrzebie czytania,  oraz o in-

stytucjach promujących czytelnictwo. Rozpoczęliśmy też  głośne czytanie książki zna-

nej polskiej pisarki Ireny Jurgielewiczowej "Ten Obcy ". 

  Losy bohatera zaciekawiły i rozbudzały wiele kontrowersyjnych pytań. Dla-

czego sam, marny i wyczerpany nie ma oparcia w rodzicach? Co skłoniło młodego 

chłopca do samotnej wędrówki? czy przełamie się i z korzysta z pomocy innych? 

Na te wszystkie nurtujące pytania można odpowiedzieć czytając książkę do 

czego serdecznie zachęcam. Polecam to dzieło na długie zimowe wieczory. 

Red. Anna K. 

 

Przesądny Marek i piątek 13-tego 

 
Bywa tak ,że gdy dany miesiąc zaczyna się w niedzielę, to w połowie miesiąca 

wypada ciekawa data, czyli piątek 13-tego. Data ta kojarzona jest ze słynnym filmem 

grozy, pod tym samym tytułem. Głównym symbolem jest tzw. black cat, czyli czarny 

kot. Nie wiadomo, dlaczego akurat czerń, symbolizuje pecha, bo ta maść wszystkich 

kiciusiów- tak jest zawsze kojarzona. Tak samo jak w tym filmie imię Jason, kto zna 

ten film wie doskonale o czym on jest .Podobno czarnego kota trzeba unikać ,tzw 

spluwać przez któreś ramię. Ja tam lubię wszystkie kolory kotów. Piątunio 13-tego był 

w styczniu 2023, czyli jednym słowem szykuje się ciekawy miesiąc. Ja przed 

czarnymi  kotami nie daję drapaka w rytmie „waka  waka”, gdyż nie jestem przesądny 

i należę do ludzi szczęśliwych i uśmiecham się nawet do deszczu i pochmurnej 

pogody. Ale pechowe dni, każdy ma w swym życiu i nie ma co zwalać wtedy winy na 

konkretną datę w kalendarzu. 

 

Red. Marek N. 

 



 

Trening umysłu od redakcji DŚDS „Słoneczko” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red. Jarosław D., Marek N.  


