
 

 

 

Na początku lipca z głębokim 

smutkiem na zawsze poże-

gnaliśmy naszego wspaniałe-

go kolegę i przyjaciela, wielo-

letniego, oddanego pracowni-

ka i cenionego pedagoga 

Szymona Dowalewskiego 

Pożegnanie 
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OCHOTWEEK 

Ośrodek działa  
w ramach: 

Ośrodek współfi-
nansują: 

... 

Dziękuję  za wszystko  co Pan dla 

mnie zrobił ... 

Dziękuję Panu za pracę na Równej, na 

Białobrzeskiej i Skorochód-Majewskiego, za 

wyjazdy na obozy, za naukę angielskiego ...  

Tęsknimy Panie Szymonie ... 

Panie Szymonie bardzo nam Pana 

brakuje ... 

Bardzo Panu dziękuję za każdy 

Pana uśmiech ... 

… tęsknota jest żywiołem, podobnie 

jak ziemia lub wiatr. 

H. Poświatowska 

Panie Szymonie na 

zawsze Pan zosta-

nie w mojej pamię-

ci ... 



W czasie wakacji wcale nie leniu-
chowaliśmy. Nasz ośrodek został 
odświeżony, a kuchnia w końcu … 
wyremontowana. Hura!!! 

Pracownia komputerowa zyskała 
nową tablicę do pisania kredą oraz 

Zmiany i różne odmiany 

ul. Majewskiego 34 

 02-104 Warszawa  

tel.22 823 65 61  

e-mail  

ochota@otwartedrzwi.pl 

 

www 

odpirson.otwartedrzwi.pl 

otwartedrzwi.pl 

 

Projekt Gąska 

badzjakgaska.pl 

 

KONTAKT 

Wakacyjny czas 

zapewne widzieliście 
Projekt Mural, Ochota na 
ciepło! Część z nas wyje-
chała w Góry Sowie 
(zapraszamy na nasz ka-
nał na YouTube na krótką 
relację fotograficzną). 
Jednym zdaniem „Działo 
się!” 

bardzo oryginalną 
wesołą dekorację ścia-
ny. 

Na dużej sali również 
pojawiła się nieco-
dzienna dekoracja: 
mapa świata, z miej-
scem na nasze zdjęcia 
z różnych stron świata 
właśnie.  
I akwarium z rybkami, 
ślimakami i krewetka-
mi. 

Już w czasie wakacji 
rehabilitację w na-
szym ośrodku rozpo-
częli nowi beneficjen-
ci. Do ze-
społu zaś 
dołączyła 
pani Agata 
Antos. 

Jesteśmy 
więc gotowi 
na nowe 
wyzwania! 

W czasie wakacji w na-
szym ośrodku dużo się 
działo. Każdego tygodnia 
czekały na nas inne atrak-
cje. Gotowanie, zajęcia 
sportowe, plastyczne, 
zwiedzanie, świętowanie 
imienin, urodzin, ekspe-
rymentowanie … Jeśli 
śledziliście nas na naszej 
stronie na facebook to 


