
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 mogliśmy między innymi  
dofinansować wyjazd wakacyjny,  
o którym przeczytacie na następnej stronie.

Wprawdzie lato żegnamy każdego 
roku, zawsze z sentymentem, tak 
wiele powstało o lecie piosenek  
i wydawałoby się, że już nie ma co 
o tym pisać, a jednak myśli biegną 
do tych kilku, przed chwilą minio-
nych wiosenno-letnich miesięcy. 
Może, dlatego że wiosną i latem 

planuje się wykonać wiele prac. 
Nam się to udało dzięki życzliwości 
wielu dobrych ludzi: wymalowali-
śmy szatnię, która zmieniła swoje 
oblicze, zrobiliśmy wielu drobnych 
napraw i remontów. Wyremonto-
waliśmy balkon,  
który 

z rumowiska gruzu, stał się pięk-
nym ogródkiem kwiatowo–zioło-
wym. Przybyły nam ławki i stół 
do ogrodu. Wyjechaliśmy na od-
poczynek do Chmielna. A jesień, 
zima …?

Niech będzie jak w piosenkach 

„Żegnaj lato na rok”
lub 

„I jeszcze … jesień , zima,  
wiosna i ...wakacje,  

znów będą wakacje!”

Pożegnanie lata?

Aby dłużej pamiętać lato, popatrzmy   
na pięknego motyla namalowanego przez Wojtka.

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”

Anioł Krzysia

Anioł Adama

Anioł Łucji

Anioł Heni

Anioł Beaty

Anioł Diany

Anioły Krysi

Anioł Basi Anioł Darka

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



Obóz wakacyjny

Od 9 do 19 lipca 2015 r. przeby-
waliśmy w najpiękniejszym miej-
scu Pojezierza Kaszubskiego w 
Chmielnie zwanym także Perłą  
Kaszub. Jak zwykle wypoczynek 
łączyliśmy ze zwiedzaniem i po-
znawaniem okolicy. Dowiedzie-
liśmy się, że Kaszubi mają swój 
język, używają go w codziennych 
kontaktach, dla nas jest on niezro-
zumiały. Dzieci mogą kaszubskie-
go uczyć się w szkołach. Twórcy, 
ludzie kultury zbierają stare pieśni, 
odtwarzają opowieści, legendy 
regionalne, przedstawiają daw-
ne obrzędy w strojach ludowych. 
Obejrzeliśmy w Domu Kultury 
w Chmielnie wesele kaszubskie 
w wykonaniu Zespołu Pieśni  
i Tańca ,,Chmielnianie”. Wszyst-
kie kwestie słowne i teksty pieśni 
brzmiały w języku kaszubskim. 
Grała kapela akordeonistów. We-
soła i skoczna muzyka zachęciła 
naszych uczestników do włącze-

nia się w wir tańca, gdy był taniec  
z panną młodą i panem młodym, 
Łucja, Ewelina, Paweł, Piotr wbie-
gali na scenę, wrzucali pieniążki  
do koszyczka i tańczyli odbijane-
go. Było dużo radości. Wszyscy 
goście zostali poczęstowani cia-
stem drożdżowym, tabaką i cu-
kierkami. Na Kaszubach istnieje 
zwyczaj zażywania tabaki.

Na zwiedzanie dalszych miejsco-
wości pojechaliśmy autokarem  
z naszym panem kierowcą – Mir-
kiem i panią przewodnik. Jako 
pierwsze odwiedziliśmy Sanktu-
arium Królowej Kaszub w Sia-
nowie. W ołtarzu kościoła znajduje 
się łaskami słynąca figurka Matki 
Bożej Sianowskiej. Sanktuarium 
przygotowywało się do odpu-
stu w niedzielę 19 lipca (16 lipca  
MB Szkaplerznej) i wizyty bisku-
pa z Pelplina.

Dalej na naszej trasie znalazł się 

Szymbark, gdzie zobaczyliśmy 
najdłuższą deskę świata, najwięk-
szy koncertujący fortepian, naj-
dłuższy stół (na 200 osób). Wszyst-
ko to zapisane jest w Księdze Re-
kordów Guinnessa. Zgromadzone 
tam są pamiątki po Polakach wy-
wiezionych na Syberię: dom Sybi-
raka, pociąg, jakim wywożeni byli 
Polacy do łagrów sowieckich. Re-
plika bunkra, dom powstańca pol-
skiego, sale z dokumentami Armii 
Krajowej i Gryfa Pomorskiego, 
kaplica Sybiraków i zagroda tra-
pera Kaszuby z Kanady. Niektórzy  
z nas znali Szymbark z Domu „Do 
Góry Nogami”, ale ta atrakcja nie 
wszystkich zachwyciła, większość 
z nas szybko opuszczała pomiesz-
czenia ze względu na złe samopo-
czucie.

W drodze powrotnej zatrzymali-
śmy się w Wieżycy – 329 m n.p.m. 
(najwyższy szczyt Pojezierza Po-
morskiego). Okolicę podziwiali-



śmy z wieży widokowej im. Jana 
Pawła II.

W Chmielnie przeżyliśmy ponow-
nie sezon truskawkowy. U nas  
na Mazowszu już było „po tru-
skawkach”, a na Kaszubach sezon 
w pełni. Truskawki kaszubskie są 
piękne, duże, czyściutkie i smacz-
ne. Podbijają rynki europejskie, 
były wystawiane na EXPO 2015  
w Mediolanie. Plantatorzy z Chmiel-
na i Kartuz zawieźli do Włoch 1,5 
tony truskawek, a goście z całego 
świata zachwycali się ich słodkim 
smakiem i aromatem.

Chmielno położone jest nad Je-
ziorem Białym i Jeziorem Kłodno, 
przy którym znajduje się plaża. 
W ciepłe dni chodziliśmy tam za-
żywać kąpieli, pływać kajakami  
i rowerami wodnymi. Plaża słu-
żyła nam jako miejsce do zabaw  
i gier. Gdy było chłodno i wietrz-
nie, spacerowaliśmy wzdłuż jezio-
ra, do kamiennego parku lub na 
Wichrowe Wzgórza.

W Chmielnie od ponad 100 lat trwa 
tradycja garncarstwa. W warsz-
tacie ceramicznym należącym  
do rodziny Neclów wykonuje się 
i pięknie zdobi naczynia użytkowe 
i dekoracyjne metodą rzemieślni-
czą, niektórzy z nas zakupili tam 
pamiątki.

Z naszego pensjonatu mieliśmy 
blisko do parafialnego kościoła  
św. Piotra i Pawła. Kierunek wska-
zywała bardzo ładna wieża – dzwon-
nica i zegar, który co kwadrans in-
formował o upływającym czasie. 
Uczestniczyliśmy we mszach św., 
na których ks. Proboszcz nas ser-
decznie witał i błogosławił. Modli-
liśmy się za św. pamięci pierwsze-
go prezesa naszego Stowarzyszenia  
p. Andrzeja Kamińskiego. W nie-
dzielę 12 lipca w kościele wysłu-
chaliśmy koncertu organowego  
w wykonaniu artystów z Gdańska.

W naszej świetlicy działało zna-
komite SPA. Pewnego dnia, gdy 
mamy dostały wolne przedpołu-
dnie na wyjście do kawiarni, nasze 
młode damy udały się na „relaksu-

jące zabiegi ” kosmetyczne, chłop-
cy natomiast sprawdzali swoją siłę 
i spryt w przeciąganiu liny i grze 
w piłkę. 

Na wyjazdach koniecznie muszą 
odbywać się wieczorki taneczne. 
Nasze wieczorne spotkania, tań-
ce i spotkania z gośćmi odbywa-
ły się w ogromnej świetlicy lub  
w ogrodzie na pięknej trawie w oto- 
czeniu drzew. Tu mogliśmy tań-
czyć, skakać na trampolinie, grać 
w piłkę, huśtać się lub zwyczajnie 
poleżeć. Piękny zakątek do relaksu. 
Tu spotkaliśmy się z ks. Adamem 
Kołduńskim z kurii diecezji pel-
plińskiej, który odwiedził nas pew-
nego popołudnia.

Drugą bardzo oczekiwaną wy-
cieczkę odbyliśmy do Łubiany, 
Wdzydz i Kartuz z panią prze-
wodnik Gienią. W Łubianie z za-
ciekawieniem oglądaliśmy proces 
produkcji naczyń porcelanowych 
w Fabryce Porcelany Lubiana. 
Bardzo ostrożnie przechodziliśmy 
między pracującymi maszynami, 
robotami, przejeżdżającymi wóz-
kami. Widzieliśmy jak z masy ce-
ramicznej formowane są talerze, 
talerzyki, półmiski, wazy, sala-
terki, kubki, filiżanki, spodeczki,  
jak roboty je oczyszczają, przycina-
ją, ustawiają. Przechodziliśmy przy 
gorących piecach, gdzie te naczy-



nia są wypalane, suszone, potem 
szlifowane, przewożone do ozda-
biania. A później oczy nam się zro-
biły wielkie z zachwytu, gdy zoba-
czyliśmy na półkach w specjalnym 
sklepie te wszystkie cudeńka goto-
we do sprzedaży. Piękne serwisy 
obiadowe, kawowe, komplety i po-
jedyncze naczynia, białe i pięknie 
zdobione, tradycyjne i o różnych 
kształtach filiżanki, dzbanki, kubki 
– oszałamiające wrażenie – co ku-
pić…, trudny wybór. Wielu z nas 
wybierało naczynia z ozdobami ka-
szubskimi. Pani przewodnik z dumą 
opowiadała o Lubianie, gdyż fabry-
ka zatrudnia 1600 osób, produkuje 
na eksport i dobrze prosperuje.

Następnie zmieniliśmy otoczenie, 
przed nami Wdzydze Kiszew-
skie i piękny rozległy skansen  
(22 ha powierzchni.) Wiedzieliśmy, 
że zwiedzanie zajmie nam dużo 
czasu. Przyjechaliśmy z własnym 
prowiantem, zasiedliśmy przy sto-
łach w lesie, w pobliżu karczmy,  
w której próbowaliśmy słodkich 
regionalnych wypieków, a kawo-
sze raczyli się kawą.

Skansen we Wdzydzach to pierw-
sze muzeum na wolnym powietrzu 
na ziemiach polskich założone 
przez państwa Teodorę (lekarka, 
malarka) i Izydora (nauczyciela) 
Gulgowskich w 1906 roku. Oglą-
daliśmy zgromadzone tu drewniane 
budynki mieszkalne wraz z wypo-
sażeniem, warsztaty rzemieślnicze 
i budynki gospodarcze. Mogliśmy 
zobaczyć, jak żyli 100 lat temu 
mieszkańcy z terenu Kaszub i Ko-
ciewia. Były to bardzo skromne 
chałupy chłopów, rybaków i boga-
te domy – dwory sołtysa czy gbura. 
W skansenie jest szkoła, mieliśmy 
okazję zasiąść w starych, ubrudzo-
nych atramentem, ławkach, zoba-
czyć wyposażenie: katedrę, tabli-
cę, duży dzwonek, „oślą ławkę”  
i „kozę” dla niezdyscyplinowanych 
uczniów. W skansenie znajdują się 

dwa drewniane wiatraki, kuźnia  
i kościół, w którym odbywają się 
w każdą niedzielę tradycyjne ka-
szubskie msze św. Na terenie skan-
senu znajduje się grób założycieli 
– państwa Gulgowskich i kamień, 
przy którym się poznali.

Ostatnim etapem naszej wycieczki 
była wizyta w Kartuzach – daw-
niej uważanych za stolicę Kaszub.  
Zobaczyliśmy kolegiatę i pozosta-
łości po zakonie kartuzów. Kościół, 
który ma dach w kształcie wieka 
trumny i wiele cennych skarbów, 
obecnie jest remontowany. W Mu-
zeum Kaszubskim podziwialiśmy 
wiele ciekawych zbiorów: narzę-
dzia pracy: rolnicze i rybackie, 
urządzenia gospodarcze, maszyny, 
meble i naczynia domowe, daw-
ne ubiory, haft kaszubski. Pełni 
wrażeń wróciliśmy do pensjonatu  
na obiad.

Kolejnego dnia mieliśmy uroczy-
stą kolację na powietrzu w zie-
lonym zakątku. Wszyscy zasie-

dliśmy przy bardzo długim stole, 
z boku paliło się ognisko, były też 
pieczone kiełbaski. Potem nastą-
piły podziękowania, pożegnania  
i plan na następny dzień, czyli wy-
jazdowy. Dziękowaliśmy Justy-
nie, Monice, Ludmile, Szymono-
wi, Bogumile, Iwonce, Paulinie, 
Joasi i oczywiście wielkie brawa, 
serdeczne słowa uznania i podzię-
kowania dla pana Mirka. Wszyscy 
zasłużyli na pochwałę. Wiedzieli-
śmy, że trzeba wcześnie iść spać, 
dać wypocząć panu kierowcy, ale 
wszyscy jeszcze mieli dużo ener-
gii i chęci, aby tańczyć i rozpoczę-
ły się tańce i hulanki także w rytm 
ubiegłorocznego przeboju „…bę-
dzie zabawa, będzie się działo...”. 
Muzykę serwował pan Mirek! Noc 
minęła spokojnie i rano po śniada-
niu wyruszyliśmy w kierunku War-
szawy… do domów. Zabraliśmy 
ze sobą obraz pięknych Kaszub, 
przeżycia każdego dnia, radość  
ze wspólnego przebywania i zdję-
cia w aparatach.



Metoda Ruchu Rozwijającego zachwyca swo-ją prostotą, naturalnością opierając się na ćwi-czeniach- zabawach. Radosna atmosfera gru-py, praca w parach powoduje, że Ania żartuje z grupą a Marta się uśmiecha.

Metoda Ruchu 
Rozwijającego

Codziennie zaczynamy dzień od porcji cieka-

wych informacji z kraju i ze świata. Wszyscy 

zbieramy się w sali i oglądamy Teleexpress. 

Zajęcia informacyjne mają za zadnie zwrócić 

uwagę na otaczający nas świat. Następnie pod-

czas zajęć edukacyjnych gramy w różne gry. 

Zajęcia edukacyjne pomagają kształtować na-

wyki związane z zasadami i przestrzeganiem 

norm podczas gier. Pomagają też w rozwoju 

zainteresowań oraz wspomagają koncentrację. 

Zajęcia edukacyjne

Muzykoterapia to forma terapii bazująca  

na leczniczym wpływie dźwięku i muzyki  

na psychikę i organizm człowieka. Mówi się, 

że dźwięk leczy i ciało, i duszę. Ćwiczenia  

z muzykoterapii polegają na wyzwalaniu 

emocji i aktywizowaniu uczuć. I my  

uwalniamy podczas zajęć nasze emocje…

Muzykoterapia  
– chatowe talenty 

W ramach tychże zajęć uczestnicy uczą się obsługi sprzętów gospodarstwa domowego (pralka, zmywarka, piekarnik itp.). Dbają o porządek w swoich pracowniach. Dzięki tym czynnościom, w uczestnikach  kształtują się takie cechy jak dbanie o higienę otoczenia oraz zachowanie jego estetyki.

Trening gospodarczy

Nasze pracownie terapeutyczne



Nasi terapeuci i ich pracownie
Iwonka Zdun pracuje u nas już kilka lat. Cieszy się wśród naszej społeczności chatowej bardzo dużą 
sympatią i szacunkiem. Jest zawsze uśmięchnięta, życzliwa, chętnie każdemu pomaga, potrafi wsłuchi-
wać się w problemy osób, z którymi pracuje. 

1. Gdzie się urodziłaś?
W Puławach.

2. Co lubisz robić?
Spędzać czas z ludźmi, tańczyć. 
Chciałabym zapisać się na salsę. 
Taniec sprawia mi radość.

3. Jakie jest twoje hobby?
Taniec, rysowanie.

4. Gdzie chodziłaś do przedszkola?
W Puławach im. Marii Grzegorze- 
wskiej nr 10.

5. Jakie szkoły ukończyłaś?
Studia na KUL, kierunek peda-
gogika rodziny, oligofrenopeda-
gogika w Instytucie doskonalenia 
nauczycieli w Lublinie, przygo-

towanie pedagogiczne w Warsza-
wie.

6. Kto Ci dał na imię Iwona?
Mama, bo miała sympatyczną ko-
leżankę w pracy.

7. Czy masz drugie imię?
Od bierzmowania Anna.

8. Twoja ulubiona bajka  
    z dzieciństwa?
Arielka mała syrenka.

9. Czy masz rodzeństwo?
Siostra Karolina, brat Paweł

10. Czym się zajmujesz w Chacie?
Prowadzę zajęcia z elementami 
symulacji polisensorycznej, np.: 

Poranny krąg, Sensopaka, doty-
kanie materiałów o różnych fak-
turach oraz praca z materiałami  
naturalnymi: ziemia, woda, groch, 
makaron itp. Na zajęciach wykonu-
jemy pomoce sensoryczne np. wo- 
reczki wypełnione materiałami na-
turalnymi, domino sensoryczne, 
gra 5 zmysłów. Prowadzę też za-
jęcia z higieny i dbałości o wygląd 
zewnętrzny, w ramach których 
obcinamy i malujemy paznokcie, 
myjemy stopy, używamy kosme-
tyków pielęgnacyjnych i rozma-
wiamy o zdrowiu.

11. Jaką książkę ostatnio  
      przeczytałaś? 
Ostatnio przeczytałam książkę Zbi-
gniewa Nosowskiego „Szare a pięk-
ne rekolekcje o codzienności”.

12. Jaką lubisz muzykę?
Lubię piosenki Kasi Nosowskiej, 
Kowalskiej, Myslovitz. Lubię też 
słuchać Moniki Kuszyńskiej.

13. Czy lubisz przychodzić  
      do Chaty?
Lubię przychodzić do Chaty, bo są 
tu sympatyczni ludzie.

14. Czy lubisz chodzić na spacery?
Lubię zwłaszcza do parku, lasu.

15. Dlaczego lubisz chodzić  
      na spacery?
Bo na łonie natury mogę odpocząć, 
wyciszyć się, zregenerować siły.

Pozdrawiam całą Redakcję  
Gazety „Czym Chata bogata”  
i dziękuję za wywiad,  
mój pierwszy w życiu. 

Sergiusz Kraus 



Bajka terapeutyczna – uczymy zasad w Chacie

Goście w Chacie
Dnia 8 września odwiedziła nas sio-
stra Soledad Galeron, przełożona 
generalna Zgromadzenia Sióstr Ma-

ryi Niepokalanej Misjonarek Klare-
tynek, w którym jest nasza instruk-
torka siostra Bogumiła Pistelok. 

Bajka terapeutyczna, podobnie jak 
każda inna, jest opowieścią, histo-
ryjką krótszą lub dłuższą, zbudo-
waną na zasadzie metafory. Jest 
to bardzo ciekawa i przynosząca 

wiele korzyści forma oddziaływa-
nia i kształtowania pozytywnych 
wzorców zachowań. Z tego wzglę-
du postanowiliśmy trochę zmody-
fikować bajkę i zrobić z niej dodat-

kowo przedstawienie dla naszych 
Chatowiczów. W nietypowe role 
wcielili się terapeuci. A to wszyst-
ko po to, aby na nowo ustalić pa-
nujące zasady w naszej Chacie.

Zioła  
w Chacie
Bezcenne działanie ziół jest zna-
ne i cenione od wieków. Jak się 
okazuje, bazylia, szałwia czy cho-
ciażby najzwyklejsza pietruszka to  
w domu prawdziwe skarby. Zio-
ła poprawiają apetyt, pozytyw-
nie wpływają na trawienie, koją 
migrenę czy pomagają w walce 
z katarem. Znając te walory ziół 
postanowiliśmy założyć zielnik 
w Chacie. Wyhodowane ziółka 
wzmacniały smak naszych potraw. 



Projekt „Kobieta z Pasją” zakończył się wpraw-
dzie w czerwcu, ale wspomnienia zostały na dłu-
żej. Projekt przeznaczony był dla mam – opieku-
nek osób z niepełnosprawnością, ich znajomych 
i młodych przyjaciół. Czas spotkań pomyślany 
jako „czas dla siebie ”, ale w kontakcie z osobami 
o różnych zainteresowaniach i pasjach. Spotka-
nia odbywały się pod kierunkiem instruktorów-
specjalistów w formie warsztatów. Niektóre spo-
tkania miały miejsce w niecodziennej, ciekawej 
scenerii.

 Bardzo inspirujące i relaksacyjne były warsz-
taty „Zioła w urodzie”, na których potwierdzi-
łyśmy posiadane już wiadomości o leczniczych 
wartościach ziół, a także uzyskałyśmy przepisy 
na wykonanie maseczek i toników z ziół. Prak-
tycznie też poddawałyśmy się zabiegom kosme-
tycznym.

Miłym estetycznie (bo kwiaty, zioła), ale i wy-
magającym bezpośredniego zaangażowania był 
warsztat „Zioła w kuchni”. Rozpoznawałyśmy 
zioła: ich walory zapachowe, smakowe i wy-
gląd, a potem sadziłyśmy, komponując małe 
ogródki w koszach, donicach.

Dużo emocji wyzwalały zajęcia, które zachęca-
ły do samodzielnej inicjatywy twórczej. Były to 
warsztaty ozdób i stroików świątecznych inspi-
rowanych naturą, malarski plener na dziedzińcu 
Pałacu w Otwocku Wielkim, warsztat robienia 
mydełek ekologicznych „z ozdobami z natury”.

Myślę, że prawdziwego relaksu i pięknych wra-
żeń dostarczyła wycieczka do Otwocka Wiel-
kiego i zwiedzanie wnętrz pałacowych w Pała-
cu Bielińskich, a potem spotkanie w kawiarni 
pałacowej „przy ciastku i kawie”. I oczywiście 
plener malarski.

W różnorodności naszych spotkań nie zabrakło 
wizyty w kinie. Otóż w KINOkawiarni Stacja 
Falenica obejrzałyśmy film ,,Bogowie”. Film 
ten dostarczył nam bogatych wrażeń i emocji , 
które uwalniałyśmy w ożywionej dyskusji.

Na pewno, wszystkim Paniom głęboko w ser-
cach zapadło wysłuchanie (przy małym udziale 
własnym) piosenek w wykonaniu artysty pana 
Adama Tkaczyka. „Koncert piosenki poetyckiej” 
z tekstami K.I. Gałczyńskiego, J. Kofty i inne  
– został wykonywany tylko dla nas, w pięknej 
sali Karczmy Warszawskiej Sielanka.

A ponieważ projekt traktował o pasjach kobiet, 
dlatego też na jednym z warsztatów poznawały-
śmy życie i naukową działalność kobiety z wiel-
ką pasją – wielkiej polskiej uczonej, dwukrotnej 
noblistki – Marii Skłodowskiej-Curie.

Na ostatnim czerwcowym spotkaniu spojrza-
łyśmy na nasze najbliższe otoczenie. Żyjemy 
wśród znikającej już architektury nadwiślań-
skiej, charakterystycznej dla tzw. linii otwoc-
kiej, wyróżniającej się drewnianymi domami  
z koronkowo zdobionymi werandami, altanami, 
gzymsami.

Z sentymentem obejrzałyśmy zdjęcia nieistnie-
jących już domów oraz zachowane jeszcze bu-
dynki z początku XX wieku, wznoszone przez 
mieszkańców Anina, Wawra, Radości, Falenicy, 
Świdra i Otwocka.

Projekt został sfinansowany ze środków Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności i Towarzy-
stwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

Koordynacja: Zofia Kamińska, Justyna Żaczek.
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Poranny krąg
Poranny krąg, czyli aromatera-
pia w połączeniu z ogrodnictwem  
w wykonaniu małych MI – Moniki 
i Iwonki. I w Chacie pachnie wio-
sną i kwitną kwiaty. Poranny krąg 
to stymulacja zmysłów. Coś dla 

noska, czyli przyjemne zapachy 
i ich rozróżnianie, coś dla ucha  
– przyjemna muzyka relaksacyj-
na i stymulacja polisensoryczna  
– dotykanie różnych materiałów. 

Nowy balkon – Podziękowanie

Dziękujemy Panu Jakubowi K.  
za pracę, ogromny wysiłek wło-
żony w wyremontowanie naszego 
balkonu. Bardzo dobrze pamięta-

my zniszczoną, popękaną, przypo-
minającą gruz podłogę balkonu. 
Tak, tak – ten ukwiecony zakątek 
to nasz balkon. Tak teraz wygląda. 

Całe lato kwitły pelargonie i rosły 
zioła. Uczestnicy pilnie podlewali 
i efekt widoczny.



POWIEDZONKA Z CHATY – SUPERCYTATY

Jak nie mogę  
to przez nogę  

– Danuta G.

Elektryka  
prąd nie tyka  

– Marcin

Nie wyciągaj nóg,  
bo kwiaty za drogie  

– Sergiusz

Dziś kotlecik  
a może zupka  

– Grażynka

Jedno wytną,  
potem drugie i fajrant  

– Henia

Pooszłoo  
– Adam

O czym mówicie?  
O życiu i twórczości  

– Sergiusz

Z nosem  
przy podłodze  

– Asia

Zawijam  
spodnie i lecę  

– Danuta G.

Dziwne 
masz…  
– Ania S.

Aby  
do przodu  

–Zosia K.

Pożegnanie Księdza  
Adama Kurowskiego

Ksiądz Adam odwiedzał nas regu-
larnie od kilku lat. W każdy czwar-
tek czekaliśmy na wspólną modli-
twę, czy katechezę, z ciekawością 
myśleliśmy, o czym będzie z nami 
rozmawiał, z czego żartował, było 
radośnie. Jesteśmy Mu wdzięczni 
za przygotowywanie nas do Świąt 
Wielkiej Nocy i Bożego Narodze-
nia, za wspólne przeżywanie dni 

skupienia w Adwencie i Wielkim 
Poście. 
Od września nie ma księdza Adama 
z nami, dostał zadania duszpaster-
skie jako wikariusz w parafii św. 
Szczepana w Warszawie. Być może 
w niedługim czasie odwiedzimy 
księdza w jego nowej parafii.

Dziękujemy.

Kolorowe 
zmiany  
w Chacie
A u nas kolorowo i wesoło. 
Cała chata maluje i aranżuje 
wnętrza. Tym razem wzięli-
śmy się za szatnię. Nowy kolor 
i nowe ustawienia. Jest pięk-
nie! Tyle pracy a ile radości  
z efektu.



Przyjaciele Chaty,
chcemy się podzielić z Wami smutną wiadomością, 

13 października zmarł nasz kolega i przyjaciel Andrzej Gryz.
Jest nam smutno bez Niego.

Aby dłużej o nim pamiętać, modlimy się za Niego,  
używamy Jego powiedzonek, żartujemy z Jego przyzwyczajeń ….

Jak było, tak już nie będzie.
To parafraza słów Andrzeja, to znaczy: „wszystko w porządku i dobrze, jak mówisz, tak będzie”.

Ostatnie dni Andrzeja w Chacie:

Nie jedź tym pociągiem, 

tam na Ciebie nikt nie czeka 

a ja tęsknię do człowieka.

Pytanie do czytelnika, 

Z jakiego tekstu są te słowa.

                 M
arta, Sergiusz, Dawid

Andrzej:
Andrzej był kolekcjonerem: toreb, płyt,  
radia, zegarków oraz bluz.
Był dżentelmenem – zawsze ustępował  
miejsca innym.
Lubił tańczyć – wspomnienie Moniki  
Orłowskiej.
Nie lubił zamkniętych szaf – Dawid Adamski.
Lubił żartować, był pasjonatem sprzątania.



Meble z palet
Ekologia w domu może być inspi-
rująca. Zużyte palety są zwykle 
traktowane jak śmieci i odpady,  
w najlepszym razie lądują jako opał, 
ale okazuje się, że naprawdę nie-
wielkim nakładem kosztów można 

z nich zrobić całkiem gustowne,  
a przede wszystkim użyteczne me-
belki. Serdecznie dziękujemy Mło-
dzieży z Centrum Edukacyjnego 
„Trampolina” za stworzenie pięk-
nych mebli do naszego ogrodu. 

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

Podróż zwana 
życzliwością
Zaproszeni zostaliśmy przez 
Wawerskie Centrum Kultu-
ry do udziału w wydarzeniu 
„Podróż retro tramwajem  
po Warszawie” i dyskusji  
o życzliwości, to świetny po-
mysł. Podróżując po ulicach 
Warszawy zachęcaliśmy do ży- 
czliwości oraz ćwiczeń z ko-
munikacji między ludźmi. Sta-
raliśmy się pokazać jak ważna 
jest empatia i rozumienie dru-
giego człowieka. 


