
Za oknem cudowna zima. Czas najmil-
szy w roku właśnie się rozpoczął; od-

liczamy dni do świąt, cieszymy się wido-
kiem magicznego śniegu za oknem.
W grudniu wszystko wydaje się inne. 
I inne zapewne jest. Bardziej świąteczne, 
bardziej niezwykłe. Drzwi Chaty zawsze 
stoją dla Was otworem, a w tym miesiącu 
dzieje się tu tak dużo, że musicie nas od-
wiedzić. A pretekstów do tego jest wiele.
„Chata z pomysłami” w tym przedświą-
tecznym okresie zamieniła się w manufak-
turę aniołów. Ceramiczne, drewniane, pa-
pierowe, strojne w szaty kolorowe będzie 
można kupić na kiermaszu 12 grudnia,  
a podczas warsztatów 18 grudnia stworzyć 
własnego. Gorąco Was zapraszamy! Spo-
tkanie Wigilijne organizujemy 22 grud-
nia… ach, pisać można by wiele – koniecznie przeczytajcie  
w s z y s t k i e ogłoszenia!
Grudniowy numer „Czym Chata bogata” jest wyjątkowy tak-
że dlatego, że dotarł w Wasze ręce. Cieszy nas to ogromnie! 

Wszyscy Chatowicze pragną Was gorąco pozdrowić i życzyć 
naprawdę pięknego czasu przygotowań do świąt Bożego Na-
rodzenia oraz radości z nadejścia Pana.
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Minął rok, dobry rok...
Mija kolejny rok pracy w naszym 
ŚDS. Rok, który przyniósł nam 
nowe doświadczenia, wzbogacił  
o nowe przeżycia, postawił na naszej 
drodze nowych ludzi. Za wszystkich 
bardzo dziękuję. Mija także pierw-
szy rok pracy pod kierunkiem Justy-
ny. Dobry rok, prawda! Życie płynie 
u nas dynamicznie. Z serdecznością 
przyjęliśmy nowych uczestników 
Edytkę i Huberta, cieszymy się, że 
jest już wśród nas Sergiusz. Z gro-
na pracowników odeszła Olga  
i Magdalena, dziękuję im za 
czas wspólnej pracy i wysiłek 
włożony w tworzenie na-
szego ŚDS. Witam i życzę 
dobrej pracy nowo przy-
byłym siłom – s. Bogu-
mile i Zosi. 

Serdecznie dziękuję 
za codzienny trud 
wszystkim naszym pracownikom.

Dzięki Waszej ofiarnej, wytrwałej 
i twórczej pracy życie w Chacie 
nie było monotonne, a obfitowało 

w ciekawe wydarzenia: wyciecz-
ki, obóz letni, pikniki, wyjazdy  
na programy muzyczne, taneczne, 

teatralne, wystawy muzealne, 
udział w konkursach, przeglądach, 
prezentacje prac rękodzielniczych 
i kiermasze. Jeździliśmy z wizyta-
mi do ośrodków o podobnym cha-
rakterze, przyjmowaliśmy gości 
i świętowaliśmy. Osoby z niepeł-

nosprawnością znalazły  
w Was przyjaciół.

Cieszę się, że w tym 
roku udało nam się 
podjąć pewne zada-
nia remontowe, jak 
cyklinowanie pod-
łóg w trzech pracow-

niach, odmalowanie 
ścian, wymianę drzwi, 

doposażenie pracowni  
w pomoce do terapii.

Wszystkim życzę rado-
snych, spokojnych i ro-
dzinnych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz błogo-
sławionego Nowego 
Roku 2015.

Zofia Kamińska

Drodzy Czytelnicy, Przyjaciele Ci dla Ducha i Wspierający nas materialnie,  
Drodzy Uczestnicy Chaty i Wasze Rodziny, dziękujemy za wszystko co czyniliście,  

aby ten mijający rok był piękny. 

Przyjmijcie życzenia jak najpiękniejszego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia, 
niech prawdziwe Boże Narodzenie nastąpi w naszych sercach,  

a na Nowy Rok życzymy wszystkim dużo radości, miłości i bożego pokoju.

Zarząd Stowarzyszenia

Boże Narodzenie 2014



Niecodzienna wizyta

We wrześniu odwiedziła nas współ-
założycielka pierwszych wspólnot 
Wiary i Światła – Marie Helene 
Mathieu, która swoją pracą i po-
stawą duchową przekonuje świat 
o konieczności dostrzegania po-
trzeb osób z niepełnosprawnością.  
O szczególnej ich potrzebie miło-
ści, o potrzebie współodczuwania 
i towarzyszenia. Wspólnoty Wia-
ry i Światła powstały we Francji  
40 lat temu, jako odpowiedź na 
odrzucenie i ból rodziców, którzy 
z racji niepełnosprawności ich 
dzieci byli marginalizowani. Sku-
piają rodziców z niepełnospraw-
nymi dziećmi, przyjaciół i kapela-
nów. Ich członkowie uczestniczą 
w comiesięcznych spotkaniach  
na Mszy św. – modlitwie, święto-
waniu, rozmowach – wspierają się 

swoją obecnością. Wspólnie prze-
żywają rekolekcje i pielgrzymki. 
Wspólnoty Wiary i Światła istnieją 
na wszystkich kontynentach w 81 
krajach świata.

Pierwszą międzynarodową, kil-
kunastotysięczną pielgrzymkę 
do Lourdes zorganizowali Ma-
rie Helene Mathieu i Jean Vanier  
w 1971r. na Wielkanoc. Od tej pory 
do Matki Bożej w Loudes przyjeż-
dżają pielgrzymki niepełnospraw-
nych z ich opiekunami. 

– Duchowość Wiary i Światła  
to w istocie współczucie, wezwa-
nie, by zejść z drabiny sukcesu 
i szukać ostatnich miejsc obok 
ubogich. To odkrywanie, jak każ-
da osoba, w tym osoba upośledzo-

na jest ważna i niepowtarzalna, 
jest powołana, by stać się źródłem 
łaski i pokoju w świecie – mówi 
Jean Vanier.

Czuliśmy się wyróżnieni, że bę-
dziemy gościć tak ważną osobę. 
Podczas spotkania nasi uczestnicy 
mówili, dlaczego lubią przycho-
dzić do Chaty, w jakich zajęciach 
najchętniej biorą udział, jak zawie-
rają przyjaźnie. Marie Helene opo-
wiadała o pierwszych pielgrzym-
kach wspólnot z całego świata  
do Lourdes, o wielkiej radości 
płynącej ze wspólnych spotkań. 
Mówiła o pierwszej pielgrzymce 
dla osób z niepełnosprawnością  
w 1981 r w Licheniu. Po wspólnym 
posiłku pożegnaliśmy naszego go-
ścia. Niektórzy pytali: – Kiedy 



Aaaaaby Wolontariusz!
Zapraszamy do współpracy wszystkich naszych Przyjaciół.  

A może znacie kogoś, kto dysponuje wolnym czasem i chciałby podzielić się nim z nami?  
Zgłoście się do nas: chata@chatazpomyslami.org lub tel. 22 812 08 66.

będzie następne spotkanie? Odpo-
wiedziała: – Jak Bóg pozwoli. Na 
pożegnanie usłyszeliśmy, że cie-
szy się, że zobaczyła takie miejsce 
pełne miłości.

Marie Helene urodziła się we Fran-
cji w 1929 r. Stworzyła pierwszy 
we Francji system katechezy dla 
osób z niepełnosprawnością inte-
lektualną. W 1975 r. została przy-
jęta przez papieża Pawła VI, który 
ruchowi Wiara i Światło udzielił 
specjalnego błogosławieństwa. 
W 2002 na specjalnej audiencji 
spotkała się z Janem Pawłem II. 
Natomiast Benedykt XVI zapro-
sił ją do udziału w Specjalnym 
Zgromadzeniu Synodu Biskupów  
nt. Eucharystii.

Z nominacji Jana Pawła II była 
członkiem Papieskiej Rady Świe-
ckich. Była pierwszą w historii 
kobietą, która na prośbę kardy-
nała Jean-Marie Lustigera wy-
głosiła rekolekcje wielkopostne  
w paryskiej katedrze Notre-Dame. 
W uznaniu zasług otrzymała me-
dale „Pro Ecclesia et Pontificate” 

oraz francuską Legię Honorową. 

Marie Helene Mathieu wspólnie  
z Jeanem Vanier napisała książ-
kę „Nigdy więcej sami. Przygo-
da Wiary i Światła”. Podczas jej 
pobytu wśród wspólnot w Kra-
kowie i Warszawie miała miejsce 
prezentacja tej publikacji. W KAI 
odbyła się konferencja prasowa 

zorganizowana przez redaktora na-
czelnego Marcina Przeciszewskiego  
– współzałożyciela wspólnot Wia-
ry i Światła w Polsce 35 lat temu. 
Książkę zaprezentował redaktor 
naczelny kwartalnika „Więź” Zbi-
gniew Nosowski– członek wspól-
noty WiŚ.

Zofia Kamińska 



Pracownia ceramiczna  
– bliżej natury
Pracownia ceramiczna wykorzy-
stuje różne techniki plastyczne. 
Najważniejszą cechą tej pracowni 
jest fakt, że każdy uczestnik, znaj-
dzie dla siebie jakieś zajęcie i bę-
dzie widział efekty swojej pracy. 
Tworzenie wymarzonych przed-
miotów zawsze jest nagrodzone 

wynikiem w postaci pięknych 
mis, autorskich rzeźb i innych 
drobiazgów, w których jest dusza. 
Poprzez pracownię ceramiczną 
stwarzana jest możliwość kontaktu  
z naturą i sztuką jednocześnie. Pra-
ca z gliną pozwala się prawdziwie 
wyciszyć. Dodatkowo uczestnicy 

dzięki pracy w glinie mogą ćwi-
czyć motorykę małą, koncentrację 
uwagi, cierpliwość, wytrwałość 
tak bardzo potrzebne w życiu. 
Poprzez formowanie, lepienie  
w glinie wyzwalane są zaintere-
sowania artystyczne, zostaje po-
ruszana wyobraźnia. Materiał 
plastyczny jakim jest glina 
stwarza uczestnikom 
nieograniczone 
możliwości re-
alizacji ich po-
mysłów, kształto-
wanie wyobraźni 
twórczej i co naj-
ważniejsze usprawnianie 
ich zdolności manu-
alnych i koordynacji 
wzrokowo-ruchowej. 
Zajęcia ceramiczne  
są wspaniałą okazją, by 
połączyć radość tworze-
nia i głęboki relaks. Fantastyczna 
atmosfera podczas zajęć z ceramiki 
jest gwarancją, że uczestnicy mają 
możliwość odprężenia się i nałado-
wania się pozytywną energią.

Chatowicze o pracowni ceramicznej:

Pracownia ceramiczna jest super. 
Jest obok sali plastycznej. Tam 
jest Wiola najlepsza terapeutka.  
W glinie robimy różne rzeczy. 
Mogę wykonywać figurki które 
sam wymyślam. 

(Dawid)

Pracownia jest super, a Pani Wiola 
jest najlepsza terapeutką. 

(Iza)

Autor: Zofia Litwin 
Foto: Monika Makaruk



Zebrania społeczności
Zebrania społeczności „Chaty  
z pomysłami” to poniedziałkowe 
spotkania uczestników, podczas 
których Chatowicze uczą się 
szacunku, słuchania siebie na-
wzajem, czekania na swoją kolej  
w wypowiedziach. W czasie 
zebrań wszyscy opowiadają  
o swoich przeżyciach i rado-
ściach, ucząc się empatii i funk-
cjonowania w grupie. Zebranie ma 
swój porządek i jest prowadzone 
przez jednego z uczestników.  

To bardzo ważna część życia 
Chaty, jak mówią sami uczestni-
cy podczas zebrania społeczno-
ści „możemy się wypowiedzieć” 
(IZA) i „możemy słuchać innych 
i inni nas słuchają” (DAWID)  
a także „dowiadujemy się, co 
słychać u innych uczestników” 
(SERGIUSZ). To bardzo ważny 
czas, w którym buduje się wspól-
nota „Chaty z pomysłami”.

Iza, Dawid, SergiuszNowi  
pracownicy 
Chaty
Do Chaty trafiłam... opatrzno-
ściowo. Po kolejnej odmowie 

na wysłane CV gorączkowo 
przetrzepywałam portale 

o zatrudnieniu. Pewne-
go wieczoru po kolej-

nej odmowie wpadło mi 
w oczy ogłoszenie z Chaty. 

Moją uwagę przyciągnęło sło-
wo „Chata” – zabrzmiało swojsko 
i „z pomysłami” czyli kreatywnie, 
główne zainteresowanie zwróciły 
też słowa „potrzeba pracy w zespo-
le”, czyli coś, co bardzo lubię. Wy-
słałam chyba ze 4 razy zgłoszenie 
żeby przypadkiem mnie nie pomi-
nięto i jakoś szybko odezwała się 
Pani Prezes Zofia. Byłam w wiel-
kim szoku (ile obietnic słyszałam 
w tym czasie poszukiwań zatrud-
nienia, które potem okazywały się 
tylko marnym słowem) i nie mo-
głam w to uwierzyć, że zakończą 
się moje poszukiwania, a otworzy 
się jakiś nowy etap posługi in-
nym. Dziś jestem w Chacie dalej 
zaskoczona, że już jestem jednym  
z Chatowiczów... z pomysłami tak 
to czuję, tak to przeżywam.

Bogumiła Pistelok



Wywiad z Justyną Żaczek 
– kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy

Iza: Jak ci się podoba w Chacie?

Justyna: Chata zaskoczyła mnie 
jako miejsce wyjątkowe. Chata  
to przede wszystkim Dom, w któ-
rym każdy jest przyjmowany jako 
niezwykły, wyjątkowy i jedyny.  
To Dom, w którym towarzyszymy 
sobie w codziennej pracy, obo-
wiązkach, ale przede wszystkim 
jest to przestrzeń wzajemnych re-
lacji i rozwoju.

Sergiusz: Jak pracuje Ci się  
z innymi w Chacie?

J: Każdy z nas jest inny, i jak dziś 
mówiliśmy na zajęciach, nie ideal-
ny, ale fajny. Pracuje mi się w Cha-
cie fajnie.

Iza: Gdzie wcześniej pracowałaś?

J: Pracowałam w organizacji po-
zarządowej.

Adam: Co lubisz jeść na obiad?:

J: Wszystko;). Lubię gotować  
i poznawać nowe przepisy. Kuch-
nia to dla mnie miejsce kolorów, 
smaków, zapachów. Moim ulubio-
nym daniem pozostaje jednak tra-
dycyjna pomidorowa.

Dawid: Co lubisz robić  
w wolnym czasie?

J: W czasie wolnym wybieram się 
do kina, czytam, zwiedzam, spoty-
kam z przyjaciółmi, trochę zajmu-
ję się rękodziełem.

Sergiusz: Jak trafiłaś do Chaty?

J: Cóż… sprawa jest prosta… Ktoś 
doradził mi, abym pomodliła się 
do bł. ks. Popiełuszki o nową pra-
cę. Tak też zrobiłam. I tu jestem.

Monika: Czy i jakie zajęcia 
chciałabyś prowadzić w Chacie?

J: Fotograficzne, gry terenowe.

Dawid: Jaką dyscyplinę sportu 
chciałabyś uprawiać gdybyś 
była sportowcem?

J: Wspinaczkę górską.

Sergiusz: Gdzie chciałabyś poje-
chać na wakacje?

J: Do Portugalii.

Chatowicze



Kartki z kalendarza

Chcesz wiedzieć na bieżąco, co dzieje się w „Chacie z pomysłami”?  
Wyślij swój e-mail na adres info@chatazpomyslami.org,  

by dostawać newsletter lub śledź nas na www.facebook.com/chatazpomyslami  
oraz na www.youtube.com/chatazpomyslami



Kilka miesięcy temu wzięłyśmy 
udział w konkursie organizowa-
nym przez Towarzystwo Inicjatyw 
Twórczych pod hasłem „Seniorzy  
w AKCJI”. Projekt skierowany jest 
do mam opiekujących się dorosły-
mi dziećmi z niepełnosprawnością, 
a także do ich rodzin. Na spotka-
nia zapraszamy seniorów z nasze-
go środowiska, a także przyjaciół  
w różnym wieku. Czas spędzony 
na zaproponowanych spotkaniach, 
to czas odpoczynku, relaksu i mi-
łych kontaktów. Może to być czas 
mówienia o swoich pasjach – tych 
zrealizowanych i tych czekających 
na realizację, to także możliwość 
zaprezentowania swoich pasji.

Pierwsze spotkanie realizujące 
projekt „Kobieta z Pasją ” odbyło 
się w kameralnym gronie. Pod-
czas spotkania uczestniczki pro-
jektu poznawały się opowiadając 
o życiu i swoich pasjach. Rozległe  
i zróżnicowane zainteresowania 
oraz umiejętności Pań były pozy-
tywnym zaskoczeniem dla uczest-
niczek. To spotkanie pozwoliło 
odkryć się na nowo uczestniczkom 
projektu, poznać wiele ciekawych 

upodobań. Spotkanie było owocne 
i zachęciło uczestniczki do nowych 
działań i odważenia się spróbowa-
nia swoich sił w nowych dziedzi-
nach. 

Drugie ze spotkań odbyło się  
w KINOkawiarni – Stacja Faleni-
ca. W kawiarnianej scenerii, przy 
ciastku i kawie obejrzeliśmy film 
pt. „Bogowie” w reżyserii Łuka-
sza Palkowskiego. Film bardzo się  
podobał, mieliśmy okazję o nim 
porozmiawiać w dalszej części 
spotkania przeznaczonej na dysku-
sję. Ze wzruszeniem przypomina-
liśmy postać profesora Zbigniewa 
Religi jako świetnego kardiochi-
rurga i człowieka z pasją. Jeszcze 
raz spojrzeliśmy na szarą epokę lat 
osiemdziesiątych. 

Trzecie spotkanie odbyło się  
1 grudnia w Klubie Kultury w Ani-
nie, z 1927 roku. Spotkanie miało 
charakter wykładowy na temat ży-
cia Marii Skłodowskiej-Curie, jej 
pracy wraz z mężem Piotrem Curie 
w Paryżu. Wykład poprowadziła 
Wiesława Dłubak-Bełdycka. 

Uczestniczka

Kobieta z pasją

Drodzy Przyjaciele, dziękujemy,że o nas pamiętacie i wspieracie nasze działania.  
Każda pomoc jest cenna, dlatego prosimy Was o regularne wpłaty  

nawet niewielkich kwot na konto: 
VW BANK 30 2130 0004 2001 0510 4088 0001

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy!

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Chata z pomysłami”, ul. Rzeźbiarska 81, 04-620 Warszawa, tel. 501 262 259 
Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Rzeźbiarska 46, tel. 22 812 08 66 

KRS 0000152594, NIP 952-191-33-28, www.chatazpomyslami.org, www.facebook.com/chatazpomyslami, www.youtube.com/chatazpomyslami, chata@chatazpomyslami.org

Świąteczne warsztaty  
dla kobiet z pasją
18 grudnia 2014 roku  
w ramach projektu „Kobieta  
z pasją” odbyły się warsztaty 
tworzenia stroików świątecz-
nych w Chacie z pomysłami. 
Mamy uczestników, sąsiadki 
i wszystkie kobiety z pasją 
zadziwiły nas swoim talentem 
i pomysłowością przy tworze-
niu stroików świątecznych. 
Podczas warsztatów powstała 
niezliczona ilość niepowta-
rzalnych kompozycji, które 
zostały zaprezentowane  
21 grudnia 2014 roku podczas 
kiermaszu w parafii w Aninie. 
Warsztaty dla kobiet z pasja 
były prowadzone przez tera-
peutkę z Chaty z pomysłami 
– Wiolę.


