
   

Każda przekazana kwota  

przyczyni się do aktywnego działania 

na rzecz osób wykluczonych. 

Bank Pekao SA   

77 1240 6074 

1111 0010 3072 
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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! 

Październik 2020 

Są budynki w Warszawie, które mają swoją historię. Dzisiaj przedstawię wam jeden z nich, jest 

to budynek Pasty. To pierwszy w Warszawie  drapacz chmur wybudowany w latach 1906-1908 przy 

ulicy Zielnej. Złożony z ośmiu kondygnacji budynek był na owe czasy bardzo nowoczesną konstruk-

cją Jego wysokość wynosiła 51m podzielonych na osiem wysokich pięter. Od 1920 roku mieściła się 

tam Polska Akcyjna Spółka Telefonicz-

na, od której pochodzi nazwa budynku.  

Budynek ten odegrał ważną rolę w Po-

wstaniu Warszawskim. W Walce o niego 

brało udział  250 powstańców. 20 sierp-

nia 1944 Pasta została zdobyta po wcze-

śniejszym jej podpaleniu. Był to jeden z 

większych sukcesów militarnych po-

wstańców i został w ich rękach do dnia 

kapitulacji. Budynek ten został odrestau-

rowany po wojnie i można go podziwiać 

do dzisiaj. 

Zapraszamy na zajęcia on-line 
Drodzy państwo. W imieniu zarządu Stowarzyszenia Otwarte Drzwi informujemy, że zgodnie z decy-

zją wojewody mazowieckiego nasz ośrodek od dn. 25 października będzie funkcjonował na zasadzie 

pracy on-line—co oznacza, ze zajęcia dla większych grup będą odbywały się tak jak w marcu na plat-

formach internetowych. W razie pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami kluczowymi oraz 

kierownikiem ośrodka. 

Liczymy, że zobaczymy się ponownie już wkrótce, tymczasem zapraszamy do aktywnego uczestnic-

twa w organizowanych przez  nas aktywnościach. Będziemy też dostępni dla państwa telefonicznie 

oraz  na konsultacjach indywidualnych w placówce. 
Redakcja Partnerzy 

Kierownik Ośrodka: 

Agnieszka Więcek 

a.wiecek@otwartedrzwi.pl 

Al.. Prymasa Tysiąclecia 145/149 

01-424 Warszawa 

OŚRODEK WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI „PARTNERZY” 

Redakcja Partnerzy: Tekst Agnieszka Piecuch 

 

Jest to wystawa malarstwa polskiego XIX wieku prezentująca 

dzieła najwybitniejszych polskich artystów m.in. Stanisława 

Wyspiańskiego, Aleksandra i Maksymiliana  Gierymskich, 

Jana Matejki, Leona Wyczółkowskiego, Józefa Mehoffera, 

Olgi Boznańskiej i  wielu innych. Wystawa była pokazywana 

we Francji i jest na niej 

100 obrazów reprezentu-

jących polską sztukę.  

Ekspozycja prezentuje obrazy podejmujące refleksję nad chwa-

lebną i tragiczną historią Polski, dzieła powstałe z fascynacji 

folklorem; ikonografię powstania styczniowego.  

Wystawę można oglądać od 18 września do 20 grudnia 2020. 

Wystawa w Muzeum Narodowym – Polska. Siła obrazu  

Ciekawa Warszawa - Budynek Pasty 

Redakcja Partnerzy Tekst Agnieszka Piecuch 

http://www.otwartedrzwi.pl/
https://warszawa.wikia.org/wiki/Warszawa
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/ 

Zagadka budżetowa 

Zapraszam wszystkich na  wycieczkę do Pomiechów-

ka. Nie dawano powstała ścieżka edukacyjna. Jest 

położna w Pomiechówku małej miejscowości pod 

Warszawą.  

Podczas wycieczki można obejrzeć wiklinowe 

zwierzęta , owady oraz posłuchać śpiew ptaków i 

nauczyć się przyrody. Idąc po drodze można spo-

tkać w rzecze sztuczne ptaki.  

Jest też taras widokowy z którego jest widok na 

rzekę. Panuje też duża cisza 

i spokój. Można nawdychać 

świeżego powietrza.  

Zapraszam również do 

samodzielnego osobistego 

zwiedzenia.  

Zapraszamy na wycieczkę 

Redakcja: Partnerzy  Tekst: Monika Brzezińska 

Moja wersja przepisu na Bruschette 

 
Składniki:  

Bułka 

Pomidor 

Świeża lub suszona bazylia 

Parmezan 

Oliwa 

Sałata, feta,  

sos balsamico 

 

 

Pokrój bułkę na kromki.  

Pomidora pokrój w kosteczkę i dodaj bazylię, starty ser, dopraw ziołami 

np. prowansalskimi.  

Wymieszaj wszystko i wyłóż na kromki bułki. Można na koniec skropić 

je oliwą.  

Wstaw kanapki do piekarnika na 10 min 180 st.  

Ja do tego proponuje zrobić prosty dodatek: mieszankę sałaty posypać 

fetą, polać to oliwą, przyprawić ziołami i skropić sosem balsamico. 

 

 Mniam. 

 

Pozdrawiam, Agnieszka :) 

Redakcja Partnerzy Tekst: Agnieszka Piecuch 

Redakcja Partnerzy Tekst : Agnieszka Piecuch 

Ogórek kiwano nazywany ogórkiem afrykańskim to owoc, który wygląda 

w środku podobnie jak nasz ogórek ale skórkę ma całkiem inną. Zapachem  

przypomina banana, a smakiem   kiwi. Jest jadalny i bardzo dekoracyjny. 

Pochodzi z Czarnego Lądu, występuje również w Kalifornii, Chile, Australii 

i Nowej Zelandii.  

 

Yangmei – truskawka chińska, to owoc który przypomina liczi, ale ma 

skórkę mocno czerwoną, jest jadalny i słodki.  Rośnie na drzewie zwanym 

truskawkowym i występuje głównie w Chinach. Służy do celów ozdobnych 

w parkach i ogrodach.  

 

Pitaja - smoczy owoc  ma owalny kształt, 

pokrywa ją czerwonawa lub żółtawa skór-

ka, zakończona długimi, spiczasto zakoń-

czonymi liśćmi. Smoczy owoc rośnie w 

południowo-wschodniej Azji, Australii i 

na Tajwanie. Jest zdrowy bo ma dużo 

witamin i minerałów.  

Redakcja  Partnerzy Tekst: Agnieszka Piecuch  

Zakupy w czasach korona wirusa 

Redakcja: Partnerzy Tekst: Agnieszka Piecuch 

Najdziwniejsze owoce 

Przypominamy ważne zasady w  nowej rzeczywistości. Każdy z nas  powi-

nien pamiętać,  że teraz bardziej niż kiedykolwiek obowiązują pewne zasa-

dy: 

- przed wejściem do sklepu trzeba skorzystać z płynu dezynfekującego, 

który znajdziemy przed wejściem 

- trzeba nosić maseczkę ochronną w 

trakcie swoich zakupów 

- utrzymywać dystans 2 metrów od in-

nych klientów w sklepie oraz obsługi i 

również ustawiając się w kolejce do kasy 

Po powrocie z zakupów należy umyć ręce. 

Tomek miał 30 zł. Kupił 6kg jabłek. 1 kg jabłek kosztował 3,50 

zł .   

Ile Tomek musi jeszcze uzbierać pieniędzy aby mu starczyło 

na zakup książki, która kosztuje 35 zł. 

22 zł 

26 zł 

18 zł 

http://www.partnerzy.otwartedrzwi.pl
https://www.facebook.com/OsrodekPartnerzy/

