
   

Każda przekazana kwota  

przyczyni się do aktywnego działania 

na rzecz osób wykluczonych. 
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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! 

Wrzesień  2021 

O naszym wyjeździe 

Wyjazd wakacyjny do Waszety z ośrodkiem Partnerzy, który odbył się w dniach 21-

28.08.2021. 

Zaczął się zbiórką na ul. Równej 10 pod wtz stowarzyszenia, gdzie czekaliśmy na autokar 

skąd wyruszyliśmy na podbój Warmii. Jechaliśmy 3 godziny ,gdy zajechaliśmy to zrobiliśmy 

zebranie całej społeczności obozu, gdzie omawialiśmy wspólne zasady. Było koło 50 uczest-

ników i 7 osób kadry. 

Były dwie ciekawe wycieczki do Olsztynka, jedna magiczna do huty szkła a druga tradycyj-

nie do skansenu, przy okazji można było zrobić zakupy w Biedronce i innych sklepach które 

były obok. 

Były spacery po lesie, kąpiel w jeziorze, aktywności sportowe. Było ognisko i śpiewanie 

ogniskowe, chrzest obozowy gdzie pomagałam w organizacji przedsięwzięcia i dostałam za 

to na koniec nagrodę 

Były 2  superowe dyskoteki z dj tylko szkoda, 

że tak krótko były. Mi podobało się karaoke, 

gdzie śpiewałam piosenkę szantową gdzie ta 

keja razem z Anią Ch.. Kadra również śpiewa-

ła piosenkę Mezo nic do stracenia, mnie bar-

dzo wzruszyła Kasia W jak śpiewała piosenkę 

Niecierpliwi mojego idola Andrzeja Piasecz-

nego. Był to niezapomniany i ciepły czas, 

choć noc w domku przy takim chłodzie, była 

mało przyjemna. Poznałam  bardziej osoby z 

domku nr 6 i inne osoby ,które były razem z 

nami.  
Tekst Agnieszka Markowska  Redakcja PARTNERZY 

Parki rozrywki 

W Polsce mamy wiele parków rozrywki. Są to parki zarówno dla dorosłych jak i 

dla dzieci. Chciałabym przedstawić dwa najbardziej znane z nich. Energylandia-  

to największy w Polsce park stworzony w 

mieście Zator niecałe 60 km od Krakowa. 

Jest podzielony na cztery strefy tematycz-

ne.  Jest tam aż 80 atrakcji przeznaczo-

nych dla zwiedzających. 12 rollercoaste-

rów, liczne karuzele, najpopularniejszą 

atrakcją jest  Coaster Hyperion który jest 

najwyższym i najszybszym  megacoaste-

rem w Europie. Są też restauracje , bary  i 

sklepy z pamiątkami. Jest tam także park 

wodny. Można spędzić tam swój wolny 

dzień z rodziną.  

Drugi to Farma iluzji w Trojanowie. Z 

atrakcji jest tam Latająca Chata Tajemnic, 

Tunel Zapomnienia, Przewrócony pokój i 

jeszcze wiele, wiele innych super atrakcji. 

Wygląda ciekawie i chętnie się tam wy-

biorę. 
Tekst Agnieszka Piecuch Redakcja Partnerzy  

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/ 

 

Jest teraz dużo w sklepach tego typu zabawek. Pozwalają na 

zmniejszenie swojego stresu po ciężkim dniu. Poprzez zaba-

wę np. naciskanie miękkich piłeczek z kuleczkami, czy wci-

skanie silikonowych popitów. Popit to antystresowa zabawka 

ułatwiająca odprężenie po-

przez naciskanie bąbelków. 

Spotkałam tego bardzo dużo 

na straganach nad morzem. 

Dla ludzi, którzy chcą się nie 

stresować odpocząć ukoić 

nerwy może być to świetna 

alternatywa. Czy też macie 

takie zabawki w domu?  

Gadżety antystresowe 

Redakcja: Partnerzy   

Przepis na sałatkę grecką Pani Agnieszki M. 

4 duże soczyste pomidory 

2 średniej wielkości ogórki 

zielona papryka 

pół czerwonej cebuli 

feta 

oliwa 

oregano 

oliwki kalamata  

sól i pieprz do smaku 

do podania dobre pieczywo 

Pomidory, ogórki (ze skórką) i paprykę pokroić na większe 

kawałki, a cebulę w cienkie krążki. 

Warzywa wymieszać z oliwkami, polać całość oliwą obfi-

cie, posypać oregano, solą i świeżo mielonym pieprzem. 

Na wierzchu ułożyć duże kawałki sera feta, jeszcze raz po-

lać oliwą i posypać oregano. 

Podawać z pieczywem, które namaczamy w powstałym so-

sie na dni miseczki. 

Przygotowała Agnieszka Piecuch 

Martina  to moja ulubiona piosen-

karka, która jest również aktorką, 

modelką i tancerką. Urodziła się 21 

marca 1997 r. w Buenos Aires. Po-

znałam ją dzięki roli w muzycznym 

serialu Violetta gdzie grała główną 

rolę. Podczas trwania tego serialu 

były dwie trasy koncertowe, we 

wszystkich krajach Ameryki Łaciń-

skiej oraz w Europie. W 2015 był 

ostatni koncert kończący jej pracę z 

serialem Violetta i rozpoczęła nagra-

nia do swojej debiutanckiej płyty. W 

2017 r. Martina Stoessel wystarto-

wała z pierwszą solową trasę koncertową. Nazwa trasy nosiła na-

zwę „Got Me Started Tour” jak jej drugi singiel z płyty Tini. Trasa 

objęła też 9 krajów europejskich w tym Polskę i miałam to szczę-

ście być na jej koncercie. W 2018 wystartowała z drugą trasą 

„Quiero Volver Tour”. Nazwa trasy była taka sama jak jej 4 sin-

giel z płyty Quiero Volver. Artystka nagrała wiele singli we 

współpracy z innymi artystami. W grudniu ukazał się jej ostatni 

album pt. Tini, Tini, Tini”.  
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Piknik w Wilanowie 

15 września wybraliśmy się wspólnie z Panią 

Moniką Koprowską i Panią Grażyną Stankie-

wicz na wycieczkę do Środowiskowego Do-

mu Samopomocy na Wilanowie. Jako głów-

na atrakcja, która na nas tam czekała to był 

grill, który pomagaliśmy przygotować krojąc 

chleb, kiełbaski, ziemniaki, nosząc stoły oraz 

krzesła. Oprócz tego były też warzywa na, a 

deser było dużo słodyczy oraz arbuz. 

Pod koniec była także jako atrakcja nauka 

tańca. Pogada tego dnia dopisała bo było 

bardzo gorąco i dzięki temu fajnie było spę-

dzić trochę czasu na zewnątrz w pięknym ogrodzie tego Ośrodka przy 

dużym stole z uczestnikami tamtego Ośrodka. Na koniec śpiewaliśmy 

też wspólnie piosenkę Hallelujah z Kasię Witek. Zostaliśmy bardzo 

miło przyjęci przez nich. 
Redakcja Partnerzy Tekst Agnieszka Piecuch 

Kącik Muzyczny—Martina Stoessel  
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