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Pogoda w tym tygodniu zmusiła nas do pozo-

stania w ośrodku. Na przekór pogodzie włą-

czyliśmy film z 1952 roku „Deszczowa piosen-

ka” wprawiając się tym w wesoły, twórczy na-

strój! 

 
 
 

 
Chwyciliśmy więc pędzle, rozłożyliśmy farby, kartony i 

daliśmy upust naszej twórczości. Tematem przewod-

nim był oczywiście deszcz, przeplatany kadrami z fil-

mu i postacią Franka Sinatry, którego piosenka roz-

brzmiewała każdemu z nas w głowie.  

… I'm singin' in the rain 

Just singin' in the rain ... 

 
Pamiętajmy  o wsparciu! 

Bank Pekao SA  77 1240 6074 1111 0010 3072 2313 

MY JUŻ WIEMY 

Ośrodek działa  
w ramach: 

Ośrodek 
współfinansują: 

DESZCZOWA PIOSENKA 

… jak zostać kotem :) W ramach 

działań projektu Ochotnik razem z 

seniorami wybraliśmy się do kina 

na komedię w roli głównej z kotem 

właśnie. Śmiechu było co niemia-

ra.  Film polecamy wszystkim! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25-LECIE USTAWY 

Z okazji 25-lecia Ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnospraw-

nych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił 
Konkurs LIDER 25-lecia.   
 
Cieszymy się ogromnie, ponieważ Stowarzyszenie Otwarte Drzwi znalazło 
się wśród laureatów, zajmując III miejsce w kategorii PRACODAWCA.  

Laureaci konkursu Liderzy 25-lecia – fot. PFRON  



 
KONTAKT  

Środy w naszym ośrodku rozpoczynają 

się od zajęć klubowych, przygotowaniem 

których zajmują się członkowie rady 

społeczności. W tym tygodniu poza do-

brą zabawą czekały na nas również na-

grody.  Ale nie wszystkich i nie tak od 

razu! Przede wszystkim szczęście musia-

ło nam dopisać w losowaniu koperty, 

potem musieliśmy się wykazać wiedzą i 

udzielić prawidłowej odpowiedzi na py-

tanie, a dopiero potem sprawdzić, czy i 

GRA W CIEMNO 

DESZCZOWA PIOSENKA—NASZE PRACE 

co udało nam się wygrać. Jeśli 

jednak udzieliliśmy błędnej 

odpowiedzi koperta musiała 

zostać zniszczona w niszczarce. 

I chociaż dźwięk niszczarki 

rozbrzmiewał co chwilę nikt 

się nie poddał. Rozbić bank, 

czyli wygrać nagrodę główną –

płytę Kasi Kowalskiej udało się 

panu Karolowi. Gratulujemy! 
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