
   

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! 

Grudzień  2021 

W grudniu spotykamy się z historią 

Dom Spotkań z Historią to miejsce szczególne, które odwiedziliśmy z racji Zorganizowanej 

Aktywności w Środowisku i prezentowanej tam wystawy fotografii pt "Jedyne".  

Na wystawie niespodzianka fotografia autorstwa pani Małgosi Mikołajczyk, zgadniecie która 

to fotografia? 
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Kierownik Ośrodka: 

Agnieszka Więcek 

a.wiecek@otwartedrzwi.pl 

Al.. Prymasa Tysiąclecia 145/149 

01-424 Warszawa 

OŚRODEK WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI „PARTNERZY” 

http://www.otwartedrzwi.pl/
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/ 

 

Dziś w Pracowni Działań Twórczych królował pejzaż. Pozna-

liśmy obrazy dwóch polskich pejzażystów - Stanisława Wy-

spiańskiego oraz Jana Stanisławskiego, a następnie malowali-

śmy własne pejzaże techniką akrylu. Powstały letnie mariny - 

pejzaże morskie, weduta - pejzaż miejski, oraz pejzaż ze szta-

fażem - z postacią rowerzysty na pierwszym planie. A jaki 

pejzaż roztacza się za waszymi oknami?  

Pejzaże 

Redakcja: Partnerzy   

Wigilijna KUTIA 

1 szklanka ziaren pszenicy 

1 szklanka maku 

1/2 szklanki cukru pudru (lub do smaku) 

3 łyżki likieru Amaretto lub kilka kropli ekstraktu migdałowego 

4 łyżki miodu 

50 g rodzynek 

50 g migdałów 

1/2 szklanki słodkiej śmie-

tanki 

Pszenicę wypłukać, zalać na noc wrzącą wodą. Następnego 

dnia zagotować, odcedzić, wlać świeżą wodę i gotować do 

miękkości (3 - 4 godziny)*. Znów odcedzić. 

 

Mak opłukać, sparzyć wrzątkiem, odsączyć i zemleć w ma-

szynce z gęstym sitkiem. 

 

Połączyć z odcedzoną pszenicą, z rozpuszczonym i pod-

grzanym miodem oraz z cukrem pudrem i likierem Amaret-

to lub ekstraktem migdałowym. 

Dodać posiekane bakalie. Wymieszać ze śmietanką i wsta-

wić na kilka godzin do lodówki. 

https://schroniskobukowina.pl/blog/przepis-magdy-Gessler-na-pieczen-z-szynki-

Krzysztof January Krawczyk (ur. 8 września 1946 w Katowicach, 

zm. 5 kwietnia 2021 w Łodzi[1]) –

 polski wokalista obdarzony barytonowym głosem, gitarzysta i ko

mpozytor. 

W latach 1963–1973 i 1976 wokalista zespołu Trubadurzy, od 

1973 artysta solowy. Podczas jego kariery wydano 129 oficjalnych 

płyt z jego muzyką (nie licząc nagranych z Trubadurami oraz bez 

płyt dodawanych do różnych magazynów, gazet i czasopism)[2]. 

Nazywany był stachanowcem na rynku muzycznym. Wylansował 

wiele przebojów, takich jak m.in. 

„Byle było tak”, „Parostatek”, 

„Rysunek na szkle”, „Pamiętam ciebie 

z tamtych lat”, „Jak minął dzień”, „To 

co dał nam świat”, „Mój przyjacie-

lu” (duet z Goranem Bregoviciem), 

„Bo jesteś ty” i „Trudno tak” (duet 

z Edytą Bartosiewicz). Jego utwory 

doczekały się wie-

lu coverów śpiewanych przez innych 

wykonawców. 

Redakcja Partnerzy  

Skarby na święta 

W pracowni Ceramicznej już w listopadzie pracowaliśmy nad  two-

rzeniem pięknych choinkowych ozdób. Ceramiczne gwiazdki, choin-

ki i inne piękne kształty już za chwilę będą gotowe do powieszenia. A 

tak wyglądał końcowy etap produkcji ;) 

Redakcja Partnerzy Tekst Agnieszka Piecuch 

Kącik Muzyczny—Krzysztof Krawczyk 

Żródło Kwestia Smaki Redakcja: Partnerzy   

Rebus 

Na zajęciach w pracowni komputerowej rozmawialiśmy o 

ekologii. Rebus poniżej odnosi się do jednej z ważnych spraw 

dla naszej planety. Kto z was robi w domu (…)? 

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

