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SPOTKANIE SWIĄTECZNE 

  

 Spotkanie świąteczne w tym roku 

było bardzo uroczyste, pełne radości i ser-

deczności. Dzielenie opłatkiem, wspólne 

kolędowanie i mnóstwo prezentów. 

Pracownia komputerowa przygotowała rów-

nież film podsumowujący 2016 rok. 

 

 

Więcej zdjęć i film znajdziecie Państwo na 

naszej stronie internetowej 

http://odpirson.otwartedrzwi.pl/

spotkanie-swiateczne/ 

 

Zapraszamy! 

Nadchodzące Święta  

Bożego Narodzenia 

niosą ze sobą wiele radości 

oraz refleksji dotyczących 

minionego okresu i planów 

na nadchodzący  

Nowy Rok. 

 

W tych wyjątkowych 

dniach chcemy Państwu 

życzyć 

wiele zadowolenia i sukce-

sów z podjętych wyzwań.  



COMING OUT 

 

KONTAKT  

ul. Majewskiego 34, 02-104 Warszawa tel.22 823 65 61  

e-mail odpirson.sod@gmail.com 

www.odpirson.otwartedrzwi.pl  

 Za sprawą pani Agnieszki, tegoroczna odsłona wyda-
rzenia Coming Out Najlepsze dyplomy ASP w Warszawie pre-
zentującego prace dyplomowe studentów warszawskiej Akade-
mii Sztuk Pięknych stała się dla nas wyjątkowa.  

Na wystawie znalazły się najlepsze dyplomy z dziewięciu wy-
działów warszawskiej ASP, a wśród nich obrazy pani Agnieszki. 

Pani Agnieszko gratulujemy i życzymy wielu sukcesów! 

Ośrodek działa  
w ramach: 

Ośrodek 
współfinansują: 

Jeśli jeszcze nie przygotowaliście świątecznych 
pierniczków to już naprawdę ostatni moment. 
Mamy dla Was sprawdzony przepis! 

Składniki: 
2 szklanki mąki 
2 łyżki miodu 
3/4 szklanki cukru 
1 i 1/2 łyżeczki sody oczyszczonej 
1/2 torebki przyprawy piernikowej  
1 łyżka masła 
1 średnie jajko  
około 1/3 szklanki ciepłego mleka 
 
Wykonanie: 
Mąkę przesiać, wlać rozpuszczony gorący miód, 
ciągle mieszając dodawać kolejno cukier, sodę i 
przyprawy, a następnie masło i jedno jajko. 
Dolewając stopniowo mleko zagniatać ciasto aż 
będzie średnio twarde (wyrabiać przez około 10 
minut). Na posypanej mąką stolnicy rozwałko-
wać ciasto na placek o grubości maksymalnie 1 
cm. Foremkami wykrajać z ciasta pierniczki, 
złączyć resztki ciasta w kulkę, ponownie roz-
wałkować i wyciąć pierniczki. Układać na blasze 
wyłożonej papierem do pieczenia w odstępach 
około 2 - 3 cm od siebie. Piec w piekarniku na-
grzanym do 180 stopni przez około 10 - 15 min.  
 
Smacznego! 

PIERNIKI 

OZDOBY I DOBRA ZABAWA 

 
 
Kto zna ten wie, a kto 
nie zna to przedstawia-
my! Szybki i wciągający 
sposób na świąteczne 
dekoracje i nie tylko...  

W ostatnim czasie  wciągnęło nas 
wszystkich—powstają bohaterowie 
kreskówek, abstrakcje i oczywiście 
ozdoby na świąteczną choinkę. A co 
to takiego?  
 
koraliki do prasowania!  
 
Polecamy! 

https://www.facebook.com/O%C5%9Brodek-Dziennego-Pobytu-i-Rehabilitacji-Spo%C5%82ecznej-106013352811844/?fref=ts
http://odpirson.otwartedrzwi.pl/

