
   

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 2021 

Sportowe powroty 

Przez pandemię, nie mogliśmy korzystać z naszej ulubionej hali. Na szczęście od tego mie-

siąca to już się zmieniło i dziś mieliśmy pierwsze od długiego czasu sportowe na hali. Roz-

grzewka, przygotowanie i działamy. Wykorzystaliśmy halę na maksa. Gra w piłkę, ćwiczenia 

gimnastyczne, siatkówka, koszykówka. Każdy  coś dla siebie.  

Tekst Agnieszka 

Piecuch Redakcja PARTNERZY 

Wycieczka do muzeum Wojska Polskiego 

W czwartek 7 października 2021 roku byliśmy w ramach zajęć z Zorganizowanej 

Aktywności w Środowisku w Muzeum Wojska Polskiego w Alejach Jerozolim-

skich w Warszawie. 

Zwiedzaliśmy w muzeum eksponaty znajdujące się na dziedzińcu, o których z pa-

sją i prawdziwym zainteresowaniem opowiadał nam kolega Bogusław. 

Oglądaliśmy między innymi czołgi z Drugiej Wojny Światowej oraz czołgi z lat 70 

radzieckiej produkcji, prawdopodobnie użytkowane do dzisiaj w Wojsku Polskim. 

Obejrzeliśmy również armaty z Drugiej Wojny Światowej oraz armaty, które pa-

miętają czasy i były w użyciu podczas Bitwy Warszawskiej 1920 roku. 

Podziwialiśmy również samoloty oraz śmigłowce takie jak : samolot szkoleniowy 

Iskra, Orlik i Iryda oraz samolot transpor-

towy Hercules (C-130). Samolot radziec-

kiej produkcji MIG 21, który został już 

wycofany z eksploatacji w Wojsku RP, 

także wzbudził zainteresowanej naszej gru-

py. 

Wyprawa zakończyła się wspólnym jesien-

nym spacerem Traktem Królewskim. 

Ewa B. 

Redakcja Partnerzy Tekst Agnieszka Piecuch  

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/ 

 Zagadka 

W naszym  jedną z form usamodzielniania jest aktywizacja 

zawodowa i przygotowanie do niej. Pierwszym krokiem do 

podjęcia zatrudnienia jest złożenie aplikacji. W pracowni kom-

puterowej uczymy się jak stworzyć CV i list motywacyjny, w 

estetyczny i łatwy sposób. To nie jest łatwe zadanie. Ale nam  

na pracy i nie poddajemy się! 

Tworzymy życiorysy 

Redakcja: Partnerzy  Tekst  Tomasz B 

Pyszna zupa Ogórkowa 

1 łyżka masła 

1 łyżka oliwy 

1 mała cebula 

1 marchewka 

1,5 litra bulionu (np. drobiowy, wa-

rzywny, rosół) 

300 g ziemniaków (3 sztuki) 

4 średnie kiszone ogórki 

150 g śmietany 18% 

4 łyżki posiekanego szczypiorku 

W garnku na maśle i oliwie zeszklić pokrojoną w kosteczkę cebu-

lę. Dodać obraną i pokrojoną w kosteczkę marchewkę i mieszając 

smażyć przez ok. 3 minuty. 

Wlać gorący bulion i zagotować. Przykryć, zmniejszyć ogień i 

gotować przez ok. 5 minut. 

Dodać obrane i pokrojone w kosteczkę ziemniaki i gotować przez 

ok. 10 minut. 

Dodać starte na tarce obrane ogórki (małych nie trzeba obierać) 

oraz 1/2 szklanki soku z kiszonych ogórków (zalewy) jeśli mamy. 

Gotować przez ok. 10 minut. Odstawić z ognia. 

Dodać szczypiorek oraz zaprawioną śmietanę (najpierw wymie-

szaną z 2 łyżkami wody, potem z kilkoma łyżkami wywaru). 

Źródło:  kwestia smaku.pl 

Redakcja Partnerzy Tekst Agnieszka Markowska i Agnieszka Piecuch 

Sylwia to polska piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów. 

Debiut fonograficzny zaliczyła w 2008 wydaniem albumu studyj-

nego pt. Ona i on, który nagrała wspólnie z Liberem. Następnie 

wydała trzy solowe albumy: Sen o przyszło-

ści (2011), Komponując siebie (2013) i Tamta dziewczy-

na (2016). Sen o przyszłości i Komponując siebie uzyskały status 

potrójnie platynowej płyty i zajęły kolejno 1. i 2. miejsce na liście 

sprzedaży płyt w Polsce, a Tamta dziewczyna uzyskała status po-

dwójnie platynowej płyty. 

Większość wydanych przez piosenkarkę singli stało się przeboja-

mi, m.in. „Małe rzeczy”, „Sen o przyszłości”, „Pożyczony”, 

„Księżniczka” i „Tamta 

dziewczyna”, które 

zajęły 1. miejsce na 

liście AirPlay, najczę-

ściej granych utworów 

w polskich rozgło-

śniach radiowych. 

Redakcja Partnerzy  

Nowe umiejętności twórcze 

U nas w Partnerach jak zwykle dużo się dzieje i zawsze coś nowego. 

I tak Pracownia Działań Twórczych rozpoczęła warsztaty tkackie. 

 

Redakcja Partnerzy Tekst Agnieszka Piecuch 

Kącik muzyczny—Sylwia Grzeszczak 

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

