
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.

Redakcja „Czym Chata bogata”
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Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym „Chata z pomysłami” 

ul. Rzeźbiarska 81, 04-620 Warszawa, tel. (022) 613 04 48 
KRS 0000152594, NIP 952-191-33-28

www.chatazpomyslami.org, chata@chatazpomyslami.org

Teraz czas na naszą Drogę Krzyżową.
Nas też czasem niesłusznie posądzą,
Nas też dotknie cierpienie
i będziemy przewracali się
może więcej niż trzy razy.
Nieoczekiwany przyjaciel 
okaże nam pomoc.
Kobieta uśmiechnie się do nas
w naszym cierpieniu.
Obnażą nas, pokażą wszystkim
nasze wady; czas obedrze nas
ze wszystkich uroków [...]
Zostanie tylko to, co w naszym 
życiu było miłością do Boga i do ludzi.

 Ks. Jan Twardowski

Wielkanoc jest świętem wielkiej radości. Jezus Chrystus zmartwychwstał.
Niech napełnia nasze serca ciepłem, miłością, radością i niech usuwa z nich smutek.

Życzymy tego wszystkim naszym Przyjaciołom.

Zarząd Stowarzyszenia Chata z pomysłami 

Wielkanoc 2015



Jean Vanier  
laureatem Nagrody Templetona

W poprzednim numerze gazetki 
„Czym Chata bogata” opisywa-
liśmy wizytę w Chacie współ-
założycielki Wspólnot „Wiary  
i Światła” Marie Helene Mathieu.  
To właśnie z tego źródła założycie-
le Stowarzyszenia „Chata z pomy-
słami” czerpali siłę i duchowość.

Teraz z radością chcemy przed-
stawić drugiego współzałożyciela 
wspólnot „Wiary i Światła” Jeana 
Vanier, który został tegorocznym 
laureatem prestiżowej nagrody 
Templetona. 

Jean Vanier, jest doktorem filozo-
fii, pisarzem, przywódcą z auto-
rytetem moralno-religijnym oraz 
założycielem dwóch organizacji 
międzynarodowych o charakte-
rze wspólnotowym, L’Arche oraz 
Wiary i Światła. W centrum tych 

ruchów są osoby z niepełnospraw-
nością intelektualną. 135 wspólnot 
L’Arche istniejących w 35 pań-
stwach oraz 1600 wspólnot Wiary  
i Światła w 80 krajach to auten-
tyczne centra przemiany dokonują-
cej się w ludziach. Spędził w tych  
organizacjach oraz poza nimi  
46 lat swego życia jako głęboko 
zaangażowany obrońca osób ubo-
gich i słabych w naszym społe-
czeństwie.

Życie wspólnotowe w „L’Arche” 
opiera się na zasadzie partnerstwa, 
rozumianego jako wymiana da-
rów pomiędzy osobami zdrowymi 
a niepełnosprawnymi. Wspólnie 
prowadzi się dom, spożywa po-
siłki, pracuje i modli. Nie ma tam 
też typowego dla instytucji cha-
rytatywnych podziału na odrębne 
światy: opiekunów i podopiecz-
nych. Wzajemnym relacjom towa-
rzyszy zasada przyjaźni.



Jean Vanier określa słabość jako 
dar oraz szansę, a nawet siłę, która 
zbliża ludzi do siebie oraz wyzwa-
la w nas dobro.

Vanier nieustannie podkreśla,  
że osoby z upośledzeniem mają  
do odegrania wielką rolę we współ- 
czesnym świecie i w Kościele. 
Jego zdaniem osoby te będąc ogra-
niczone w rozwoju intelektualnym, 
rozwijają się szczególnie w sferze 
duchowej i emocjonalnej, krótko 
mówiąc: w sferze miłości. Cechuje 
je nieograniczone zaufanie, wier-
ność w przyjaźni i bezinteresow-
ność, jak również bardzo głębokie 
wyczucie sfery sacrum.

Tymi właśnie wartościami – zda-
niem Vaniera – upośledzeni mogą 
służyć otaczającemu światu, go-
niącemu za powierzchownym 
sukcesem. Misją wspólnot jest 
uświadamianie otoczeniu, także 
wspólnocie Kościoła, istotnego 
znaczenia ludzi ubogich i upośle-
dzonych.

W kilka lat po powstaniu „Arki”, 
Jean Vanier wraz z Marie-Helene  
Mathieu powołał kolejny ruch 
wspólnot „Wiara i Światło”, sku-
piający w swoich wspólnotach 
osoby zdrowe oraz niepełnospraw-
nych i ich rodziny, nie mieszkają-

ce jednak pod wspólnym dachem,  
ale w jednej parafii, dzielnicy czy 
mieście. Tworzą one środowisko, 
koncentrujące się wokół najsłab-
szych. Ruch ten powstał w Lour-
des, podczas międzynarodowej 
pielgrzymki osób niepełnospraw-
nych, zorganizowanej przez Vanie-
ra na Wielkanoc 1971 r.

Ruchy „Arka” oraz „Wiara i Świa-
tło”, choć powstały na gruncie 
Kościoła katolickiego, dziś zrze-
szają, np. w Rosji, Indiach czy  
na Bliskim Wschodzie, ludzi róż-
nych wyznań i religii. Pokazują  
w ten sposób, że osoby z upośle-
dzeniem umysłowym mogą ode-

grać istotną rolę w budowaniu 
jedności międzywyznaniowej i jed- 
ności między religiami.

„Wiara i Światło” skupia obec-
nie ok. półtora tysiąca wspólnot  
w 80 krajach: w Polsce jest ich 
ponad 150. „L’ Arche – Arka” ma  
147 wspólnot w 35 krajach świata, 
na niemal wszystkich kontynentach.

W Polsce działają trzy wspólno-
ty „L’ Arche”: w Śledziejowicach  
k. Krakowa, w Poznaniu i we Wro-
cławiu. Tworzona jest wspólnota 
w Warszawie.

Nagroda Templetona przyznawana 
jest corocznie osobom, które prze-
łamują bariery między nauką a re-
ligią. Pierwszą laureatką w 1973 r. 
została Matka Teresa z Kalkuty. 

W 2006 r. Nagrodę Templetona 
otrzymał po raz pierwszy Polak 
– ks. Michał Heller, profesor filo-
zofii na Uniwersytecie Papieskim 
Jana Pawła II w Krakowie, współ-
pracownik Watykańskiego Obser-
watorium Astronomicznego.

Uroczyste wręczenie nagrody Je-
anowi Vanier będzie miało miejsce 
18 maja w kościele St. Martin-in-
the-Fields w Londynie.



Arteterapia,  
czyli pracownia plastyczna
Zajęcia prowadzone w pracowni 
plastycznej są jedną z tych form 
terapii, w trakcie której uczestnicy 
mogą odkrywać i rozwijać swoje 
zdolności plastyczne. Uczestnicy 
podczas zajęć wykonują różnego 

typu prace plastyczne, dzięki cze-
mu rozwijają umiejętności manual-
ne, kreatywność oraz wyobraźnię. 
Zajęcia odbywają się w grupach 
kilkuosobowych oraz indywidual-
nie. Praca grupowa opierająca się 

na łączeniu różnych umiejętności 
poszczególnych uczestników pod-
czas realizowania jednego tematu 
zajęć np. kartki okolicznościowe, 
stroiki świąteczne, ozdoby oko-
licznościowe. Podejmowane są 
różnorodne formy i metody pra-
cy z uczestnikami. Zastosowanie 
ich pozwala usprawniać funkcje 
manualne, poprawiać koordyna-
cję wzrokowo-ruchową, wzmagać 
koncentrację , relaksować i uwraż-
liwiać na sztukę. Malowanie, ryso-
wanie, czy każda forma aktywno-
ści plastycznej ma również służyć 
uwolnieniu emocji, zarówno tych 
pozytywnych jak i negatywnych. 
Pracownia plastyczna wyposażo-
na jest w podstawowe materiały 
pozwalające na rozwijanie wśród 
uczestników zdolności i umiejęt-
ności plastycznych. Wykonywane 
podczas zajęć prace można podzi-
wiać podczas imprez okoliczno-
ściowych oraz kiermaszy. 

Oczami chatowiczów…
„Malowanie jajek mi się podoba”

Edyta

„Bardzo lubię robić techniką  
de-cupage” 

Iza

„Lubię instruktorkę Monikę”
Grześ

„Grażynka lubi malować domek”
Grażynka

„Lubię sprzątać” 
Bartek

„Ja uwielbiam malować kwiatki”
Henia



Dzień skupienia
W czwartek 19 marca zebraliśmy 
się w parafialnej kaplicy, aby prze-
żyć ten dzień w skupieniu i modli-
twie. Rozważaliśmy słowa: „Jeśli 
się nie odmienicie i nie staniecie się 
jak dzieci, nie wejdziecie do Kró-

lestwa Niebieskiego” Mt 18,3. Po-
móc w tym nam miała inscenizacja 
przygotowana przez naszą grupę 
teatralną, pieśni śpiewane z siostrą 
Bogumiłą, nauka ks. Adama, spo-
wiedź św., Droga Krzyżowa i Eu-

charystia. Wszy-
scy w ogromnym 
spokoju, ciszy  
i zaangażowaniu 
przeżyli ten wspólnotowy czas.

Pączek dla Afryki Uczestnicy „Chaty z pomysłami” 
nie tylko przychodzą na zajęcia,  
ale również angażują się społecz-
nie. Terapeutka Iwonka wraz z Cha-
towiczami podsunęła pomysł wzię-
cia udziału w akcji „Wyślij Pączka 
do Afryki”. Fundacja Kapucyni  
i Misje prowadzi akcję charytatyw-
ną, która ma na celu pozyskanie 
środków na projekty realizowane  
w RŚA i Czadzie. Datki zosta-
ną przeznaczone na dokarmia-
nie głodnych dzieci, ich edukację  
oraz wsparcie tamtejszych wspól-
not. Wszyscy uczestnicy, ich rodzi-
ny oraz znajomi zaangażowali się  
w zbieranie pieniędzy. Każda oso-
ba wrzucała do specjalnej puszki 
symboliczne 1 zł. Zebrane pienią-
dze Sergiusz oraz Dawid wpłacili  
na wskazane konto. Razem zebrali-
śmy 100 zł – Jesteśmy Wielcy!

Autorzy: Sergiusz Kraus, Dawid Adamski



Pracownia Par-ter

Pracownia Par-ter zaprosiła 
uczestników „Chaty z pomysła-
mi” na spektakl pod tytułem „Ska-
ły Ciężkowickie”. 10 marca 2015 
udaliśmy się z wizytą do naszych 
przyjaciół z Par-teru, którzy zapro-
sili nas na przedstawienie teatralne. 
Przedstawienie powstało po odby-
tej wycieczce w Beskidy w okolice 

Ciężkowic i wysłuchaniu pięknych 
legend z tamtego regionu. 

Wszyscy uczestnicy przez 
kilka miesięcy pracowa-
li nad scenariuszem, 
podziałem tekstu na 
role, wykonaniem de-
koracji, kostiumów, 

ułożeniem pieśni, dobraniem mu-
zyki. Wykonali także pomysłowe 
kalendarze, każdy miesiąc osob-
no w charakterze karty pocztowej  
– z pięknymi sentencjami o kromce 
chleba. 

Aktorzy świetnie wczuli się w role  
rycerzy, księżniczki, dworu, a także  
narratora. Z przyjemnością podzi-
wialiśmy talenty naszych przyja-
ciół z Pracowni Pat-ter z Łowic-
kiej. Po przedstawieniu zostaliśmy 
poczęstowani kromką chleba ze 
smacznym smalcem, ogórkiem  
i chrzanem. Dostaliśmy także 
upominki w postaci kromki chle-
ba z wizerunkiem św. Klemensa, 
patrona chleba i piekarzy (krom-
ki wykonane z gipsu, ale do złu-

dzenia przypominają prawdzi-
we). Dziękujemy aktorom, 
Agnieszce i Bożence, a tak-
że wielu osobom zaanga-
żowanym w to dzieło.

Autorzy: Uczestnicy spektaklu 



Zamiana ról Chatowiczka  
na praktykach
– Od 4 lutego do 25 lute-
go 2015 roku odbywało się 
szkolenie w Stowarzyszeniu 
„Spoza” w Warszawie  
przy ulicy Siennej. Szkolenia 
dotyczą takich tematów jak 
asertywność, jak aktywnie 
szukać pracy oraz coachingu. 
Szkolenia mają za zadanie 
wprowadzić młodych ludzi  
na rynek pracy. Podczas  
spotkań poznałam nowych lu-
dzi oraz otrzymałam ciekawe 
materiały edukacyjne. Jestem 
bardzo zadowolona z zajęć 
oraz prowadzących szkolenie. 
Cieszę się, że udało mi się 
dostać na takie fajne  
szkolenie. – opowiada Iza.

Autor: Izabela Ciara



ZIOŁA W URODZIE to kolejne 
warsztaty, które odbyły się 4 mar-
ca w ramach projektu KOBIETA 
Z PASJĄ. Podczas warsztatów 
uczestniczki otrzymały profesjo-
nalne porady kosmetyczki do-
tyczące pielęgnacji rąk i twarzy. 
Nauczyły się przyrządzać z natu-
ralnych składników maseczki, to-
niki i peelingi. Zostały utwierdzo-
ne w przekonaniu, jak ogromnym 
dobrodziejstwem w kosmetyce jest 
babka, kora dębu, lipa, krwawnik, 
rumianek czy kwiat bzu czarnego. 

Oto przepis na tonik wygładza-
jący i wybielający: bierzemy zie-
le krwawnika pospolitego oraz 
kwiat czarnego bzu. Sporządzamy 
napar, który służy do przemywa-
nia twarzy. Do zmywania twarzy  
p. Agnieszka przygotowała płatki 
owsiane, wcześniej zalane gorą-
cą wodą. Po kilkunastu minutach 

od nałożenia na twarz, następnie 
zmywamy i wykonujemy masaż 
twarzy olejem lnianym. 

Zainteresowaniem cieszył się pe-
eling rąk wykonywany wg prze-
pisu: cukier, sok z cytryny, mydło 
w płynie lub mleczko. Następnie 

masaż olejem lnianym i zamknięcie 
rąk w rękawiczkach. A wszystko 
dlatego, aby było nam milej żyć.

EKOMYDEŁKA, to następny  
z warsztatów który odbył się  
17 marca 2015 roku. Mamy oraz 
opiekunki Chatowiczów zajęły się 
„produkcją” ozdobnych mydełek 
w wersji „eko”. Takie mydełka nie 
tylko pięknie wyglądają, ale mają 
także wspaniałe działanie nawil-
żające dla naszej skóry. Panie wy-
kazywały się dużą kreatywnością  
w pracy, dobierały kolory i zabar-
wiały glicerynę, następnie kompo-
nowały zapachy tej masy. Potem 
rozgrzaną glicerynę wlewały do fo-
remek, zatapiając różne eko-ozdo-
by: muszelki, płatki kwiatów, listki 
ziół i przypraw. Mydełka były na-
prawdę piękne, kolorowe i odzna-
czające się wspaniałym aromatem 
wspaniałym aromatem.

Autor: Uczestniczka warsztatów

Kobieta z pasją



Wiosenna prezentacja prac
Dnia 22 marca odbyło się wio-
senne prezentowanie prac Chato-
wiczów. Tworzenie świątecznych 
stroików oraz kartek było frajdą dla 
uczestników Chaty z pomysłami.  
Ich emocje oraz podejście do świata  
i ludzi, znalazły odzwierciedlenie 
w ciekawych pracach i niebanal-
nych kompozycjach, które cie-
szyły się zainteresowaniem wśród 
oglądających. 

– Chętnych kupujących było dużo, 
było ciepło i słonecznie. Kiermasz 
był fajny – mówi Iza, uczestniczka 
Chaty z pomysłami.

28 marca podczas Dnia Otwartego 
dla NGO w WCK odbył się kier-
masz, podczas którego prezento-
wano informacje o stowarzyszeniu 
jak i pokazywano prace uczestni-
ków „Chaty z pomysłami” stwo-
rzone podczas zajęć plastycznych 
oraz ceramicznych. 



Nasi nowi pracownicy
W poprzednim wydaniu Gazet-
ki przedstawiła się rozpoczyna-
jąca pracę w Chacie Bogumiła.  
W listopadzie 2014 wzmocniła na-
sze siły Zofia Litwin, zatrudniona  
na stanowisku pracownika biuro-
wego absolwentka Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie. 

Zosia szybko wtopiła się w rytm 
chatowych wydarzeń. Obok prac 
biurowych – wykonuje wiele 
różnych innych zadań. Można ją 
spotkać przy pracy w pracowni  

rękodzieła, chętnie rysuje, wspiera 
grupy wyjeżdżające na wycieczki, 
pomaga w przygotowaniu róż-
nych uroczystości: balów, zabaw, 
świętowań. Z dużym zaangażo-
waniem pomagała przy remoncie. 
Zosia kieruje także swoją uwagę 
na naszych uczestników, stara się 
pracować z osobami z autyzmem. 
Obecnie studiuje psychologię kli-
niczną. 

Życzymy powodzenia w pracy!
Zofia Kamińska

Świętowanie w Chacie
W naszej Wspólnocie Chatowej 
każdy jest bardzo ważny. Wspól-

nie cieszymy się z urodzin każdego  
z nas. Świętujemy, śpiewamy, przy-

rządzamy coś dobrego do jedzenia, 
modlimy się w JEGO intencji. 

Urodzimy Moniki - uczestnicy przebrani do słów piosenki „Monika, ach Monika, dziewczyna ratownika”. Jubilatka Monika pod różowym ręcznikiem.



Męskie wycieczki

W każdy wtorek, grupa uczestni-
ków z instruktorką Moniką jako 
przewodnikiem, wyrusza na wy- 
cieczkę. W ramach wypraw ma-
łych i dużych, dalekich i bli-
skich odbyła się męska wyprawa  
do Wawerskiego Centrum Kultury. 
W wyprawie udział wzięli Dawid 
i Sergiusz, pasjonaci piłkarzyków. 
W ramach wycieczki odbywał się 
trening spędzania czasu wolnego 

oraz nauka zasad gry.

– Piłkarzyki są fajne. Proponuję, 
aby na turniej założyć koszulki 
chatowe i zebrać podpisy – mówi 
Dawid.

– Jest to gra zręcznościowa. Po-
trzeba 4 osób: 2 z jednej drużyny 
i 2 z drugiej drużyny – tłumaczy 
Sergiusz.

Autorzy: Sergiusz Kraus, Dawid Adamski 

Idea przekazywania 1% podat-
ku jest wszystkim dobrze znana. 
Kwota wynikająca z 1% podat-
ku może być przekazana na rzecz 
organizacji pożytku publicznego. 
Podatnik samodzielnie wybiera,  
na jaką organizację przekazana  
zostanie kwota pochodząca z jego 
zeznania rocznego. Dzięki wpła-
tom z 1% większość organizacji 
jeszcze skuteczniej może realizo-
wać swoje cele statutowe.

Stowarzyszenie CHATA Z POMY-
SŁAMI jest organizacją pożytku 
publicznego (OPP) od maja 2004 r.  
Każdy może przekazać 1% swoje-
go podatku na działalność nasze-
go Stowarzyszenia. Dziękujemy 
wszystkim, którzy wspierali nas  
w ostatnich latach!

Kto może przekazać 1%:
► podatnicy podatku dochodowego  

od osób fizycznych,
► podatnicy opodatkowani  

ryczałtem od przychodów  
ewidencjonowanych,

► podatnicy prowadzący jedno-
osobową działalność gospodar-
czą i korzystający z liniowej, 
19-procentowej stawki podatku,

► emeryci samodzielnie  
wypełniający PIT  
(bez pomocy ZUS).

Jak wpłacać 1% podatku?
Po wyliczeniu podatku, który  
Państwo zapłacą w tym roku,  
w ostatnich rubrykach zeznania 
podatkowego należy wpisać nasz 
numer KRS 0000152594.
Wpisujemy także kwotę, jaką 
chcemy przekazać – czyli dokład-
nie wartość 1% podatku po zaokrą-
gleniu dziesiątek groszy w dół.



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

Drodzy Przyjaciele,
dziękujemy, że o nas pamiętacie i wspieracie  
nasze działania. Nie zapomnijcie także w tym roku  
przy rozliczaniu PIT i przekazywaniu 1% podatku.
W formularzu wystarczy wpisać KRS 0000152594.

Będziemy też wdzięczni za regularne wpłaty  
na konto:

VW Bank 30 2130 0004 2001 0510 4088 0001.

Dzięki tym środkom będziemy mogli  
dofinansować obóz wakacyjny.

Bal ostatkowy w Chacie
Dnia 17 lutego 2015 roku odbył się 
bal ostatkowy pt. „Club Chata”. Bal 
zaczął się o godz. 10. Przyszliśmy 
przebrani za różne postacie. O godz. 
11 pojawiła się w Chacie tancerka 
z Brazylii, która uczyła nas tańców 
brazylijskich. O godz. 12 była prze-
rwa na drinki z parasolkami. Po prze-
rwie znowu wróciliśmy do zabawy. 
Obiad był podany o godz. 13.30. 

Odwiedzili nas goście z Parteru 
oraz Przedwiośnia. Ja osobiście 
byłem przebrany za „cowboya  
z dolarami w oczach”.

Sergiusz


