
   

Każda przekazana kwota  

przyczyni się do aktywnego działania 

na rzecz osób wykluczonych. 

Bank Pekao SA   

77 1240 6074 

1111 0010 3072 

2313 

Dziękujemy!  

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi  Nasi Grantodawcy 

www.otwartedrzwi.pl 

Przekaż 1% podatku 
MOŻESZ POMÓC 
przekazując daro-
wiznę na rzecz 
Stowarzyszenia 
Otwarte Drzwi. 
Dzięki temu  

przyczynisz się do zmniejszania ubóstwa i 
wykluczenia społecznego, a twoje poczu-
cie bycia dobrym człowiekiem, nie obojęt-
nym na krzywdę i niesprawiedliwość wzro-
śnie. Po za tym masz pewność że przeka-
zane środki i dobra, zostaną adekwatnie i 
prawidłowo zagospodarowane. Darowi-
znę Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi może 
przekazywać zarówno osoba fizyczna, jak i 
prawna. Jej przedmiotem mogą być pie-
niądze, nieruchomości i dobra ruchome. 
Darowizna jest ważna jeśli jest przekazana 
na konto Stowarzyszenia. W przypadku 
nieruchomości potwierdzona umową no-
tarialną, w przypadku dóbr ruchomych 
umową darowizny. Skieruj 1% na realiza-
cję zadań statutowych Stowarzyszenia 
Otwarte Drzwi. Dzięki temu wsparcie 
otrzymają dzieci, młodzież, osoby niepeł-
nosprawne, bezdomne i wykluczone. Za-
chęcamy do pomocy! 
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Park Rzeźby na Bródnie powstał w 2009 roku. Z inicjatywą utworzenia tego parku wyszedł Pa-

weł Althamer - rzeźbiarz, performer, aukcjoner , twórca instalacji, filmów i wideo. Jest tam 11 prac 

różnych artystów. Warto obejrzeć Odwrócony Kalejdoskop Lodowy.To najstarsza instalacja Parku 

Rzeźb, zaprojektowana przez Olafura Eliassona. Dzięki systemowi luster jak w zabawce - kalejdosko-

pie można patrzeć w głąb ziemi. Z kolei  Domek Herbaciany  przypomina aluminiową kostkę, która na 

co dzień jest zamknięta ale w weekend otwierają się w niej 

drzwi, a w środku można kupić kawę czy herbatę oraz spędzić 

czas z rodziną czy znajomymi na rozłożonych wokół leżakach. 

Jedna z najdziwniejszych dzieł sztuki w Parku Rzeźby jest insta-

lacja Susan Philipsz nazywana jest rzeźbą „niewidzialną”, gdyż 

tak naprawdę jej nie widać. 

Z dwóch megafonów na wysokim słupie słychać co jakiś czas 

bicie zegara i sygnały polskich rozgłośni radiowych. 

Krata - rzeźba Moniki Sosnowskiej to zainstalowana bezpośred-

nio na ziemi kula „ulepiona” z ornamentalnie ukształtowanych 

prętów zbrojeniowych.  

         Festiwal MIMU - przeżyjmy to jeszcze raz 
Choć Festiwal już się zakończył, można obejrzeć wszystkie spek-

takle online w świetnej jakości.  

Jak to zrobić? Wystarczy założyć konto na platformie https://

www.vod.mimowie.pl 

 

Poniżej filmik instruktażowy o tym, jak założyć konto i mieć do-

stęp do wszystkich treści.  

Warto skorzystać z tej okazji, bo dostęp do tych materiałów jest 

czasowy -niebawem znikną z platformy i nie będzie można do 

nich wrócić. Jeśli jeszcze raz chcecie zobaczyć naszą panią Paulinę na deskach teatru:  

POLECAMY!!! 

https://youtu.be/8NTKojj3DUs 
Redakcja Partnerzy 

Kierownik Ośrodka: 

Agnieszka Więcek 

a.wiecek@otwartedrzwi.pl 

Al.. Prymasa Tysiąclecia 145/149 
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OŚRODEK WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI „PARTNERZY” 

Redakcja Partnerzy: Tekst Monika Brzezińska 

Pamiętajcie o nowych zasadach wprowadzonych dla naszego bezpieczeństwa. Szczególnie ważne 

dla nas mogą być informacje o tym, że:  

-  zamknięte będą  muzea , kina , teatry , galerie sztuki , domy kultury , ogniska muzyczne  

- w kościołach może przebywać 1 osoba 

na 15 metrów kwadratowych 

- zamknięcie sklepów odzieżowych w 

galeriach handlowych ( otwarte sklepy 

spożywcze , drogerie , apteki , dla zwie-

rząt , z prasa ) 

- w małych sklepach może przebywać 1 

osoba na 10 metrów kwadratowych, a w 

sklepach powyżej 100 metrów kwadrato-

wych 1 osoba na 15 m2. Wszystkie ob-

ostrzenia mają być aktualne do 29 listopada 2020 roku. 

Przypominamy listopadowe obostrzenia: 

Park Rzeźb na Bródnie  

Redakcja Partnerzy Tekst przygotowała Agnieszka Piecuch 

http://www.otwartedrzwi.pl/
https://www.vod.mimowie.pl/?fbclid=IwAR0Q8bph9c9rdmBMz3T7qD1MPoJy_xPanBRrI-D-tnGzhNF_NSK9sG-fxaY
https://www.vod.mimowie.pl/?fbclid=IwAR0Q8bph9c9rdmBMz3T7qD1MPoJy_xPanBRrI-D-tnGzhNF_NSK9sG-fxaY
https://youtu.be/8NTKojj3DUs?fbclid=IwAR39vAwZcPOLh1HDfB2w6KsMHX-IfKp69cNGxIVvVceoHWNP4eODx10dChU
https://www.facebook.com/OsrodekPartnerzy/


KONTAKT: Kierownik Agnieszka Więcek e-mail: a.wiecek@otwartedrzwi.pl 

Więcej informacji i aktualności znajdą Państwo na stronie www.partnerzy.otwartedrzwi.pl 

oraz na www.facebook.com/OsrodekPartnerzy/ 

Jesienna rozrywka :) 

W Warszawie otworzył się jeden z naj-

bardziej znanych sklepów na świecie. 20 

sierpnia w Galerii Młociny został otwarty 

sklep Primark. Primark to irlandzka sie-

ciówka bardzo znana  za granicą.  

Zakupy w nim można robić w wielu krajach europejskich, a także w 

Stanach Zjednoczonych.  Primark znany jest z niezłej jakości ubrań, 

dużego wyboru i niskich cen. Nasz sklep ma dwa piętra.  Można tu 

znaleźć dużo różnych rzeczy: ubrania, akcesoria do makijażu, biżuterię, 

piżamy, bieliznę, kapcie a nawet dekoracje do domu.  Są tu także 

uwielbiane przez wszystkich ubrania z grafiką Disneya. Każdy  z chęcią 

zakupi choćby skarpetki z Myszką Mickey.   

A czy wy już byliście tam? 

Czy wiecie, że... 

Redakcja: Partnerzy  Tekst: Agnieszka Piecuch 

Muszle makaronowe z dynią 

Składniki 

1 łyżka oliwy z oliwek 

2 szklanki dyni pokrojonej w kosteczkę 

1 łyżeczka soli  

ugotowane muszle makaronowe  

3 ząbki czosnku 

250 g indyka 

pieprz 

2 szklanki szpinaku 

serek ricotta  
1 jajko 

ser parmezan Sos  

2 łyżki masła 
2 łyżki mąki 

1 szklanka mleka 

sól, pieprz  

Przygotowanie 

Dynie dusić kilka minut na patelni, dodać czosnek, indyka, sól, 

pieprz. Jak indyk będzie ugotowany, dodać szpinak 

W misce zmieszać ser ricotta, jajka, sól i pieprz i do tego dodać ugo-

towaną masę.  

Na patelni zrobić sos z masła, mleka, mąki, soli i pieprzu, aż zrobi 

się gęsty jasno brązowy. 

Każdą muszle nałożyć masą dyniowo szpinakową. 

W naczyniu do zapiekania układać nadziane muszle. Na wierzchu 

polać sosem. Posypać startym parmezanem. 

Piec e temperaturze 200°C przez 30 minut w przykryciu. 

Redakcja Partnerzy Tekst: Agnieszka Piecuch 

Redakcja Partnerzy Tekst : Agnieszka Piecuch 

22. 11. 2020 rok o 

godzinie 17:00 na 

Arenie w Legiono-

wie odbędzie się 

koncert Cleo. 

Cleo- to wokalistka , 

autorka tekstów. Jest 

to dziewczyna o 

słowiańskim uroku , 

królowa youtube .  

„Swój wokal kształ-

towała w kierunku muzyki Soul , Gospel , Hip-Hop. Odkryta przez Donata-

na w 2013 roku wydała swój singiel „ My Słowianie „ , który stał się jed-

nym z największych hitów radia i został wyświetlony na kanale youtube.” 

Cleo w 2014 roku reprezentowała Polskę na Eurowizji. Bilety na koncert 

można zakupić na : KupBilecik.pl 

Na razie nie ma informacji o odwołaniu koncertu z powodu pandemii, ale 

polecamy sprawdzać dane na bieżąco.  

 

Redakcja  Partnerzy Tekst: Monika Brzezińska  

Kocie opowieści 

Redakcja: Partnerzy Tekst: Agnieszka Piecuch 

Ciekawe wydarzenie 

Lubicie koty? Zebrałam dla Was kilka ciekawo-

stek o nich  

Koty są najbardziej popularnym zwierzęciem 

domowych na świecie. Koty śpią średnio od 13 

do 14 godzin dziennie. Mają po pięć palców na 

każdej przedniej łapie, ale tylko cztery palce na 

tylnej. Koty domowe ważą od 4 do 5 kg. Koty 

płci żeńskiej są zazwyczaj praworęczne, a samce 

leworęczne. Serca kotów biją dwa razy szybciej niż u ludzi. Wszystkie koty 

mają unikalne odciski nosa. Wydają ponad 100 różnych dźwięków, podczas 

gdy psy około 10. Kot ma 230 kości, czyli więcej niż człowiek. Kocia 

szczęka nie porusza się na boki, dlatego koty nie są w stanie przeżuć dużych 

kawałków pokarmu. Widzą na odległość 36 metrów. Koty mogą żyć do 20 

lat, które odpowiadają 98 ludzkim latom. Według Księgi Rekordów Guin-

nessa najbogatszym kotem na świecie jest Blackie. Kiedy jego właściciel 

Ben Rea zmarł, zostawił mu 7 milinów Funtów Brytyjskich. 

 

http://www.partnerzy.otwartedrzwi.pl
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