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Kiermasz Przerób- my w koneserze
19.04- 20.04.2022 odbyły się Targi w praskim
Koneserze. Przerób-My jest inicjatywą powstałą
aby
promować prawdziwe rękodzieło, rzemiosło oraz
propagować ideę upcyklingu i przetwarzania.
Ośrodek Partnerzy wziął w nich udział, postanowiłam tam zajrzeć.
Można było tam kupić rękodzieło i też coś samemu stworzyć. Na stoisku Ośrodka Partnerzy razem z
moją mamą ozdabiałyśmy doniczki. Była to bardzo fajna zabawa i później się wkładało do niej
kwiatka. Na tym stoisko można było także kupić
ceramikę niektóre z tych rzeczy były robione w
naszym Ośrodku. Kolejna fajną rzeczą dla mnie tam było to że spotkałam z
kadry z Ośrodka Panią
Ewelinę. Myślę że fajnie że Ośrodek bierze udział w takich targach by pokazać co robimy w Ośrodku.
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Witamy wiosnę
Jednym ze zwyczajów wiosennych jest zwyczaj topienia Marzanny, kojarzy nam się to z nadejściem wiosny 21 marca i
pożegnaniem zimy.
To jeden z niewielu słowiańskich obrzędów który jest do
dzisiaj kultywowany w zależności od regionu na różny sposób.
Marzanna - słowiańska bogini
symbolizowała śmierć, zgodnie
z ludowymi wierzeniami jej
śmierć oznaczała budzenie się
przyrody do życia. Była to kukła zrobiona ze słomy, płótna i
różnych ozdób nadziana na kij żeby łatwiej ją było trzymać, którą palono
lub topiono w morzu.

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
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Nasi Grantodawcy

Ciekawe muzeum
Muzeum do którego warto się wybrać jest to Centrum Nauki Kopernik. Znajduje się przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie. Jest to idealne miejsce dla każdego ale przede wszystkim dla
dzieci. Można tu przeprowadzać samodzielnie eksperymenty przy
tym fajnie się bawiąc. Co roku odwiedza go bardzo dużo osób. Najciekawsza strefą jest Strefa Eksperymentowania w której z bliska
zobaczysz różne zjawiska fizyczne.
Polecane jest też odwiedzenie Planetarium gdzie można zobaczyć
filmy i pokazy. Można zobaczyć super filmy przedstawiające niebo
siedząc na wygodnych fotelach i patrząc się do góry ma się wrażenie jak by się było w innym świecie. Polecam bardzo każdemu
pójść do tego muzeum.
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Sałatkę wiosenna
Sałatę i szpinak pokrój w drobniutkie paseczki, a
rzodkiewkę w kostkę.
Cebulkę i szczypiorek posiekaj.
Jogurt wymieszaj ze śmietaną, sokiem z cytryny,
solą i pieprzem.
W dużej misce wymieszaj wszystkie warzywa i
jajka, polej sosem i wymieszaj raz jeszcze.
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Krzyżówka

Kącik muzyczny—Robert Gawliński i Wilki
Zespół Wilki założony przez Roberta
Gawińskiego w 1991 r. w Warszawie. Jest to gatunek muzyczny
Rock, Pop.
Obecny skład zespołu : Robert Gawliński śpiew i Gitara, Beniamin Gawliński – gitara i Instrumenty
klawiszowe od 2014r.,Emanuel Gawliński gitara basowa 2019r.,Mikis
Cupas – Gitara 0d 2001r.,
Maciej Gladysz – gitara od 2001r., Adam Kram – perkusja od 2019r.
współpracowali z zespołami: grupa Muzyczna Madame i Zespół Opera.
Wydali siedem Płyt: Wilki 1992r., Przedmieścia 1993r., 4 2002r., Watra
2004r., Obrazki 2006r.,
Światło i mrok 2012r., Przez dziewczyny 2016r.
Największe hity piosenki Wilków: Baśka, Na zawsze i na wieczność ,
Urka ,Bohema, na krawędzi życia, Moje Boby, Wolność jak marzenia,
Czystego serca, Atlantyda łez. Robert Gawliński Wydał Solowe pięć
Płyt : Solo 1995r., Kwiaty jak relikwie 1997r., X 1998r., Gra; 1999r.,
Kalejdoskop 2010r.
Największe przeboje Roberta Gawlińskiego : Gloria, o miłości, o sobie
samym, A moja bóstwa
płaczą, Nie stało się nic, czy czujesz czasem co czuję ją, sen Warszawie,
Aborygen.

1.Mówi o niej Meteorolog …?
2.Co rośnie w lesie… ?
3.Gdzie topi się Marzannę.. ?
4.Wiosną może być …?
5.Co można włożyć do Palmy Wielkanocnej …?
6.Co śpiewa wiosną ?
7.Co topnieje wiosną ?
8.Jedna z dwóch uzupełniających pór roku ?
9.Jakie Święta wypadają w kwietniu ?
10.Który dzień wiosny jest 21 marca ?
11.Co zbieramy w lesie ?

Redakcja Partnerzy Tekst Piotr Bohdziewicz

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/

