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Moja Wielkanoc
Co roku moja babcia ozdabia
nasz dom w świąteczne dekoracje. Ja zawsze zajmuje się z
mamą przygotowaniem koszyczka do święcenia. W niedziele świąteczną było u nas
śniadanie Wielkanocne i tego
dnia też świętowaliśmy urodziny mojej siostry. Poniedziałek
spędziłam na odpoczynku w
domu. Był to bardzo fajnie spędzony przeze mnie czas.
Dużo pysznego jedzenia i rodzinnej atmosfery.
Redakcja Partnerzy Tekst Agnieszka Piecuch

Hej, Jestem Kamil ;)
W ośrodku pojawiają się nowi uczestnicy. Jednym z nich jest pan
Kamil, który również tworzy teksty do biuletynu.
Mam Na imię Kamil. Mam 24 lata. Interesuje się sportem i muzyką. Moim ulubionym sportowcem
jest Jakub Błaszczykowski
który
gra w klubie Wisła Kraków i moim
ulubionym piosenkarzem jest Kamil
Bednarek. Ten ośrodek jest bardzo
ciekawy i sympatyczny, poznałem
ciekawych ludzi . Uwielbiam pracownie komputerową, bo mogę się
podszkolić
w
pisaniu.
Mam tu paru przyjaciół . Na początku było stresująco bo nie wiedziałem

Każda przekazana kwota
przyczyni się do aktywnego działania
na rzecz osób wykluczonych.
Bank Pekao SA
77 1240 6074
1111 0010 3072
2313

Dziękujemy!

Przekaż 1% podatku
MOŻESZ POMÓC
przekazując darowiznę na rzecz
Stowarzyszenia
Otwarte Drzwi.
Dzięki
temu
przyczynisz się do zmniejszania ubóstwa i
wykluczenia społecznego, a twoje poczucie bycia dobrym człowiekiem, nie obojętnym na krzywdę i niesprawiedliwość wzrośnie. Po za tym masz pewność że przekazane środki i dobra, zostaną adekwatnie i
prawidłowo zagospodarowane. Darowiznę Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi może
przekazywać zarówno osoba fizyczna, jak i
prawna. Jej przedmiotem mogą być pieniądze, nieruchomości i dobra ruchome.
Darowizna jest ważna jeśli jest przekazana
na konto Stowarzyszenia. W przypadku
nieruchomości potwierdzona umową notarialną, w przypadku dóbr ruchomych
umową darowizny. Skieruj 1% na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia
Otwarte Drzwi. Dzięki temu wsparcie
otrzymają dzieci, młodzież, osoby niepełnosprawne, bezdomne i wykluczone. Zachęcamy do pomocy!
www.otwartedrzwi.pl

Kierownik Ośrodka:
Agnieszka Więcek
a.wiecek@otwartedrzwi.pl
Al.. Prymasa Tysiąclecia 145/149
01-424 Warszawa

Redakcja Partnerzy Tekst Kamil Dobczyński
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Nasi Grantodawcy

Przyjaźń w Ośrodku

Zajęcia sportowe
W poniedziałki odbywają się u nas zajęcia
sportowe, na jednych z nich odbyły się dwa
mecze— jeden piłki nożnej i jeden koszykówki. Najpierw robiliśmy rozgrzewkę.
Potem ćwiczymy w grupach i po rozgrzewce
gramy w piłkę nożną albo koszykówkę.
Drużyna Adama W. wygrała mecz ze
wszystkimi były 3 drużyny

Przyjaźnię się w ośrodku z
różnymi koleżankami i kolegami. Są mili i bardzo pomocni. Poznałam Kasie i
Wojtka i różne osoby, lubię
czas spędzać z nimi na przerwie , porozmawiać na różne tematy żarty czasem są
śmieszne i muzykę słuchamy fajną .
Jak coś się dzieje to pomagam zawsze w trudnych
sytuacjach , mogą na mnie liczyć. Nie lubię jak ktoś
się kłoci w paczce przyjaciół. Bardzo lubię moich
przyjaciół w ośrodku.

Redakcja: Partnerzy Tekst Rafał Paczkowski

Redakcja: Partnerzy Tekst Ania Gęśla

Mazurek różany
CIASTO KRUCHE:
170 g mąki pszennej
80 g mąki ziemniaczanej
50 g cukru
150 g zimnego masła
2 żółtka
KREM RÓŻANY:
150 - 200 g konfitury z
płatków róży
250 g serka mascarpone
DODATKI:
100 g płatków migdałów
2 świeże róże (same płatki)
Potrzena będzie: blaszka o wymiarach ok 25 x
33 cm, minimum 20 x 30 cm

Ciasto kruche: do miski przesiać mąkę pszenną i ziemniaczaną. Dodać cukier i pokrojone na kawałki masło. Miksować mieszadłem miksera na drobną kruszonkę lub siekać
nożem na stolnicy na małe okruszki. Dodać żółtka i szybko zagnieść ciasto łącząc
wszystkie składniki w jednolitą kulę. Zawinąć w folię i włożyć do lodówki na godzinę.
Ciasto rozwałkować wkładając ciasto pomiędzy dwa arkusze papieru do pieczenia - razem z papierem przenieść do formy. Zdjąć górny arkusz papieru. W razie potrzeby
ugnieść ciasto palcami w formie i wylepić nim brakujące miejsca. Spód podziurkować i
wstawić do lodówki na czas nagrzania piekarnika lub na około pół godziny.
Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. Wstawić blaszkę z ciastem i piec przez około 20
minut na lekko złoty kolor, ostudzić w formie.
W dniu podania mazurek posmarować kremem różanym: zmiksować konfiturę różaną z
serkiem mascarpone i rozsmarować na spodzie. Posypać płatkami migdałów lekko uprażonymi na patelni. Przed samym podaniem udekorować płatkami róży. Trzymać w
chłodnym miejscu.
Źródło: Kwestia Smaku

Kącik muzyczny—Sanah

Wykreślanka—owoce i
warzywa

Zuzanna Jarczak
ma pseudonim
sanah .
Sanah piosenkarka
która nagrała 2
płyty
studyjnie,
sprzedała je w całej Polsce na przykład w empikach.
Sanah nagrała piosenki takie jak: królowa
dam , ale jezz, melodia
Zuza brała udział w the voice of poland.
Redakcja Partnerzy Tekst Maria Filipowicz

Redakcja Partnerzy Przygotowanie Pracownia
Komputerowa

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/

