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Czasopismo Środowiskowego Domu Samopomocy „Chata z Pomysłami”             nr 10 / czerwiec 2011 r. 
 
SŁOWO NA DZIEŃ DOBRY… 
     …to słowo PRZEPRASZAM. I wypowiadam je tylko ja, Ola, bowiem czuję się w pełni 
odpowiedzialna za prawie dwutygodniowe spóźnienie. Czerwcowy numer był gotowy na czas, jednak 
zbieg osobistych zdarzeń sprawił, Ŝe nie oddałam gazety do druku na czas. Ratuje mnie jedynie 
myśl, Ŝe czerwiec w Chacie jest tak bogaty w liczne wydarzenia, więc być moŜe i tak nie 
znaleźlibyście czasu na czytanie:)  
Z powodu spóźnienia nie będzie ogłoszeń – to, co się miało być zapowiedziane w tym numerze, juŜ 
się zdarzyło. Aktualnym pozostaje temat wyjazdu wakacyjnego. Jednak o nim juŜ w lipcowym 
numerze, który – daję słowo – będzie na czas! 
 

 
 
 

Pomysł 
czerwcowej 

zagadki poddała 
pani Zosia 

Kamińska. Czy 
jest trudna? – 
oceńcie sami! 
O odpowiedzi 

zapytamy Was na 
pierwszym 
lipcowym 
spotkaniu 

społeczności. 
Nagrody 

gwarantowane! 
 

                               
 

Zagadka miesiąca: 
CO ŁĄCZY TE DWA KOŚCIOŁY? 

 

 
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY ŚW. JAKUBA 

APOSTOŁA W TOLKMICKU  

 
SANKTUARIUM MATKI BO śEJ 

CZERWI ŃSKIEJ W CZERWI ŃSKU 
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Oj, dzieje si ę… 
 
 

CHATA NA MAZOWSZU  
 
 

tekst: IZA CIARA, KRZYSZTOF MACIAK, DIANA 
OLCZYK, ŁUCJA WĄWOREK 
zdjęcia: ŁUKASZ, ANIA  
 
       IZA:  Wyjazd o 8:30. Wycieczka do 
Czerwińska bardzo mi się podobała. 
Zwiedzaliśmy stary zabytkowy kościół 
barokowy. Super wycieczka. Potem poszliśmy 
na spacer nad Wisłę. 
Potem o 13: 30 zjedliśmy bardzo dobry obiad i potem wyjechaliśmy do Sochaczewa do Muzeum 
Kolejnictwa. Oglądaliśmy stare zabytkowe kolejki. I wyjechaliśmy o 16: 00 do Warszawy, a w Aninie 
byliśmy o 18:30. Wszystkim wycieczka bardzo się podobała, byliśmy wszyscy bardzo zmęczeni. 
 
     KRZYSZTOF:  Pojechaliśmy na Majówkę do Czerwińska. Wyjechaliśmy o godz. 8: 00 rano spod 

Chaty. Zwiedzaliśmy Klasztor Salezjanów. Przyszedł do 
nas przełoŜony klasztoru, który opowiadał o klasztorze; 
później odsłonił Obraz Matki BoŜej Czerwińskiej, który 
słynie z cudownych uzdrowień. Tam przyjeŜdŜali królowie 
polscy.  
Odmówiliśmy róŜaniec, a potem ksiądz udzielił 
błogosławieństwa. Potem 
poszliśmy na spacer 
wzdłuŜ rzeki, która płynie. 
Pogoda była wspaniała; 
kaŜdy był zadowolony i 

uśmiechnięty. Oglądaliśmy tez piękny krajobraz Czerwińska. Potem 
pojechaliśmy do Sochaczewa – tam poszliśmy do Muzeum 
Kolejnictwa, gdzie oglądaliśmy stare lokomotywy i pociągi. Była teŜ 
stara warszawa – samochód, który jeździł po torach po Warszawie.  
Takiej wycieczki nie zapomnimy do końca Ŝycia. 

 
     DIANA: Na wycieczce w Czerwińsku byliśmy. W 
Muzeum Kolejki w Sochaczewie, które dawniej jeździły. 
Wyjechaliśmy o godz. 8:30 z ośrodka autokarem. 
Byliśmy na spacerze nad Wisła. Bardzo mi się podobał 
ten spacer. Był bardzo długi, była ładna, słoneczna 
pogoda nam dopisywała. Wszyscy byliśmy wykończeni i 
zmęczeni. Obiad był o godz. 13: 00. Zjedliśmy pyszny 
smaczny obiad. Na obiad było: na pierwsze danie zupa z 
makaronem, na drugie danie pani kucharka podawała 
kartofle z 

kotletem 
mielonym i z 

surówką, z ogórkiem, pomidorem i cebulą.  
 
     ŁUCJA: Wycieczka była fantastyczna. Zwiedziłam 
kościół w Czerwińsku. Podobał mi się obraz, który był 
odsłonięty przez księdza. Potem był pyszny obiad.   
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Oj, dzieje si ę… 
      

NIKIFORIA 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słów dosłownie brakuje, gdy się tak wielką sztukę obserwuje… 
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Wywiady nie od parady  
 
A oto wywiad, jakiego udzieliła nam Edyta Neumann, w którym mówi pięknie o narodzinach nowego 
Ŝycia. O zmianach i uczuciach.  
 
Łucja: Jak się czujesz Edytko po przeŜyciu porodu? 
Poród to przedziwna podró Ŝ:) Było troch ę śmiesznie, bo było to planowane cesarskie 
cięcie. Mieszkali śmy ju Ŝ w Aleksandrowie i jechali śmy do szpitala poci ągiem. Poci ąg 
jechał wyj ątkowo długo i wpadli śmy na ci ęcie w ostatniej chwili. Wesoło byłoby spó źnić 
się na poród:) 
 
Iza: Jak się czuje córeczka Klara? 
Klara czuj ę się dobrze. Troch ę męczą ją kolki, ale coraz mniej. Du Ŝo ju Ŝ się uśmiecha i 
mruczy. Taki mały, czarny kotek. 
 
Basia.: Jak się czuje mąŜ? 
Mateusz bardzo si ę cieszy. Lubi Klarze opowiada ć o nas, o świecie, a Klara coraz dłu Ŝej 
się w niego wpatruje. 
 
 Ola: Jak się ma Jaś jako najstarszy brat a Marysia jako starsza siostra, Mateusz jako tatko trójki 
dzieci i Ty rzecz jasna? Czyli jak się ma rodzinka 2 plus 3? 
Wszyscy bardzo si ę ciesz ą, ale są teŜ smutki, bo ka Ŝdy chce by ć przytulony, 
zaopiekowany i nie pami ęta, Ŝe był taki czas, gdy był male ńki. Ale przede wszystkim du Ŝo 
rado ści i du Ŝo roboty, oj du Ŝo. 
 
Wiola : skąd pomysł na imię? 
Chyba zawsze podobało nam si ę. Lubimy św. Klar ę. No i trzeba b ędzie odwiedzi ć Asy Ŝ. 
Zawsze b ędzie o jeden pretekst wi ęcej;) 
 
Małgosia : kiedy do nas trafisz bo mam dla Klary sukienkę? 
Danusia : Kiedy się spotkamy? 
Mam nadziej ę, Ŝe niedługo zajrzycie na ulic ę Wierzby. Chyba za par ę dni b ędziemy mie ć 
kuchni ę, to miło byłoby gdyby ście wpadli na herbat ę. 
 
Marcin: Edycie moŜna zadać pytanie, Ŝeby była zdrowa i nie chorowała. 
Postaramy si ę. Tylko Klara ma starsze rodze ństwo, wi ęc pewnie b ędzie nas zara Ŝać:) 
 
Marysia Wilk: Czy się dobrze czujesz? Czy zadowolona jesteś? Kiedy mieszkanie dostaniesz w 
Falenicy? 
Na ulicy Wierzby mieszkamy od 2kwietnia. Pewnie si ę powtórz ę, ale musz ę: mamy 
wspaniałych s ąsiadów. Jest du Ŝo dzieci. A od 2 nad ranem słycha ć wspaniałe trele. Od 
piątej zwykle urz ęduje ba Ŝant. Dobre miejsce, tylko troch ę daleko. 
 
 Henia: Jak się czuje maleństwo? 
Maleństwo ma si ę dobrze. Nie lubi tylko, gdy jem pomidory, nabiał i  inne smakołyki. Mo Ŝe 
za parę tygodni polubi. 
 
Ilona: Edytko, w jakich ubrankach oprócz róŜowego chciałaby chodzić Klara? 
Klara lubi wszystkie kreacje. Byle były bawełniane.  A najbardziej lubi fika ć przed 
ubraniem jej.  
 
Pytanie niespodzianka: Skąd się biorą dzieci? 
Dzieci bior ą się oczywi ście z poł ączenia komórki jajowej i plemnika. Taki wielki dar!  
 
Pozdrawiamy Was wszyscy, cała rodzinka. Widziałam, Ŝe macie pi ękny ogród. 
Zazdroszcz ę! 


