
Wieści z Chaty Wakacyjna Wielkopolska
Życie w Chacie płynie dyna-
micznie. Powitania prze-
platają się z pożegnaniami. 
Przed wakacjami dziękowali-
śmy za pracę w „Chacie  
z pomysłami” Monice, Bo-
gumile, a we wrześniu Zosi.

Powitaliśmy Beatę, Marci-
na, Izę, Martę. Życzymy im  
zadowolenia z pracy w Chacie.  
W tym roku przybyli do nas 
nowi uczestnicy – Marta  
i Łukasz. Pragniemy, żeby 
dobrze się u nas czuli.

Wiosna była dla wszystkich 
bardzo pracowita. Grupa 
ogrodnicza wraz z Kasią 
realizowała nową koncepcję 
ogrodu. Latem zakwitło  
i wydało piękne plony  
wiele roślin.

Także wiosną pod kierun-
kiem Zosi i Justyny prze-
prowadziliśmy gruntowny 
remont kuchni.

Jest bardzo ładna. Dziękujemy 
pani Irenie Święcik-Calixto  
z Bazar International  
w Luksemburgu za finanso-
wą pomoc. Myślę, że podej- 
miemy jeszcze następne 
prace upiększające  
nasze miejsce.

Zofia Kamińska

W roku 1050 rocznicy Chrztu 
Polski postanowiliśmy odwiedzić 
miejsca związane z początkami 
państwa polskiego. Byliśmy w naj-
starszych kościołach romańskich 
budowanych w X, XI i XII wieku 
z kamienia. Oczywiście wiemy, 
że różne wydarzenia historyczne 
niszczyły je, ale zachowały się 
piwnice, fundamenty i fragmenty 
murów. Do najpiękniejszych zabyt-
ków leżących na Szlaku Piastow-
skim należą kościoły w Kruszwicy, 
Strzelnie, Mogilnie, Trzemesznie  
i Gnieźnie.

Jesień 2016



Pocztówka z wakacji
Wielkopolska to także piękna 
przyroda, lasy, zwierzęta. Poje-
chaliśmy dość daleko od nas do 
Nadleśnictwa Babki, Szkółka Od-
rzykożuch. Szliśmy piękną ścieżką 
dydaktyczną – szukaliśmy i rozpo-
znawaliśmy tropy zwierząt, oglą-
daliśmy przekroje drzew odczy-

tując ich wiek, rozpoznawaliśmy 
gatunki drzew po korze i liściach. 
Oglądaliśmy gabloty z zdjęcia-
mi ptaków, rozpoznawaliśmy ich 
gniazda, miejsca zamieszkania. 
Przechodziliśmy po różnych prze-
szkodach: równoważnie, skocznie, 
drabinki. Skakaliśmy na odległość 

jak żabki, zające, lisy, wilki lub ło-
sie. Graliśmy na dendrofonie!

Obejrzeliśmy dwie szkółki leśne. 
Pod ogromnymi namiotami rosły 
malutkie sadzonki drzew iglastych 
i liściastych. Poznaliśmy życie  
w lesie.





Do Chaty zaprosiliśmy  
,,Złotą Polską Jesień”
Na spacerach zbieraliśmy koloro-
we liście, były suche i szeleszczą-
ce. Rozpoznawaliśmy liście dębów, 
kasztanowców, jesionów, brzozy, 
klonów oraz żołędzie i kasztany. 
Różniły się one wielkością, ko-
lorami, kształtem, ale wszystkie  
– piękne. Postanowiliśmy udeko-
rować nimi naszą jadalnię. Wspól-
nie tworzyliśmy kompozycje i bu-
kiety z liści, gałązek kolorowych 

krzewów i ozdobiliśmy ściany, 
sufit i stoły. We wrześniu z jabłek 
i śliwek robiliśmy konfitury, które 
stały dumnie w słoiczkach kuch-
ni. Kusiły, aby je posmakować. 
Tak też się stało – we wtorek nie 
przynosiliśmy swojego śniadania, 
a zjedliśmy na śniadanie bułeczki 
z naszymi konfiturami w jesiennej 
scenerii jadalni. Było smacznie  
i wesoło. 

9 września

Urodziny Sergiusza 
Z okazji urodzin naszemu  
kochanemu Sergiuszowi 
wszystkiego dobrego  
życzymy, życzymy, i zdrowia,  
i szczęścia, i błogosławień-
stwa. Niech miłość i pokój 
w sercu Twoim gości, niech 
nigdy nie braknie ludzkiej 
życzliwości. 



Witamy nowego terapeutę

Pożegnanie Zosi

Od września 2016 r. nowym tera-
peutą zajęciowym w „Chacie z po-
mysłami” jest Iza Linde.

W celu przybliżenia nam jej syl-
wetki Grzegorz, Marta, Monika, 
Dawid i Adam przygotowali kilka 
pytań:

Czym zajmujesz się w Chacie?

Jestem terapeutą zajęciowym, 
prowadzę zajęcia plastyczne oraz 
trening organizacji czasu wolne-
go. Aktualnie większość czasu  
na moich zajęciach poświęcamy  
na zbudowanie makiety na kon-
kurs „Mokotów w miniaturze”,  
do którego zostaliśmy zakwalifi-
kowani jako uczestnicy.

Co robiłaś zanim przyszłaś  
do Chaty?

Moim poprzednim miejscem pra-
cy była fundacja pomocy dla mło-
dzieży i dzieci niepełnosprawnych 
„Hej koniku”, gdzie prowadziłam 
zajęcia z hipoterapii czyli rehabili-
tację przy pomocy koni.

Jakie masz zainteresowania ?

Moją wielką pasją są motocykle 
oraz jeździectwo... uwielbiam tak-
że zwierzęta. Mam psa owczarka 
szetlandzkiego imieniem Foxi. 

Jakie są Twoje plany  
na najbliższą przyszłość?

Uwielbiam podróżować moim no-
wym camperem. W najbliższym

czasie planuję podróż do Chorwacji.

Czy lubisz swoją pracę?

Bardzo lubię swoją pracę, uwiel-
biam współpracować i tworzyć 
wraz z innymi osobami. Praca  
w Chacie daje mi bardzo dużo 
satysfakcji zwłaszcza, gdy widzę 
uśmiechy na buziach moich pod-
opiecznych.

Dziękujemy Nasz wodzu Kierowniku kochany, co sprawy  
niemożliwe załatwiasz od ręki!

Niech tam gdzie pójdziesz też będzie dzięki Tobie piękniej!



Mokotów w miniaturze

„Chata z pomysłami” brała udział  
w przeglądzie twórczości plastycz-
nej warszawskich placówek dla 
osób z niepełnosprawnością inte-
lektualną „Mokotów w miniaturze”.  
Do udziału w konkursie zostały za-
proszone warsztaty terapii zajęcio-
wej, środowiskowe domy samopo-
mocy i inne ośrodki wsparcia. Każda 
z placówek wylosowała obiekt cha-

rakterystyczny dla Dzielnicy Mo-
kotów i wykonywała jego minia-
turę. Oprócz makiety musieliśmy 
też zgromadzić ważne informacje  
na jego temat i przygotować krótki 
rys historyczny.

Nasza Chata wylosowała Pałac  
na Henrykowie mieszczący się 
przy ulicy Puławskiej 107A. 
Obecnie znajduje się tam instytut 

Ireny Eris. Odbyliśmy wycieczkę 
do tego miejsca, gdzie zostaliśmy 
niezmiernie miło przyjęci przez 
pracowników. Pozwolono nam 
zwiedzić Pałacyk i zrobić zdjęcia 
potrzebne do wykonania makiety. 
Byliśmy niezwykle szczęśliwi.

Przegląd odbył się 18 października 
w Teatrze Baza przy ul. Podchorą-
żych 39.



Drodzy Przyjaciele,
Jeszcze w tym roku chcielibyśmy zbudować nowe zadaszenie nad scho-
dami wejściowymi do Chaty. Obecnie daszek jest zniszczony, woda  
z rynny wylewa się na schody, cieknie także po murze, zimą tworzą się 
sople, brakuje rynien spustowych.

Mamy nadzieję, że dzięki Waszej pomocy uda nam się zakończyć prace 
jeszcze przed zimą. 

Przypominamy, że Chata z pomysłami jest organizacją pożytku publiczne-
go, w związku z tym wszelkie darowizny można odliczyć od podatku.

Stowarzyszenie „Chata z pomysłami” 
VW Bank 30 2130 0004 2001 0510 4088 0001 

1% KRS 0000152594

Urodziny Ewy 
Dzisiaj w chacie świętujemy 
urodziny Ewy. Wszyscy sto 
lat zaśpiewamy i życzenia jej 
składamy zdrowia, szczęścia, 
pomyślności, w każdej chwili 
moc radości!

26 września



Z wizytą w Filharmonii

W Muzeum Kolejnictwa 
W poniedziałek 16 maja 2016, za-
raz po śniadaniu wyjechaliśmy do 
Muzeum Kolejnictwa. W tym dniu 
wejścia były bezpłatne. Dawniej 
tutaj przy ul. Towarowej znajdo-
wał się Dworzec Główny.

Zwiedzane zaczęliśmy od pocią-
gów znajdujących się na zewnątrz. 
Było ich bardzo dużo. Dowiedzie-
liśmy się, które pociągi zostały 
odnowione, wyglądały pięknie.  
Do niektórych lokomotyw można 
było wejść a do niektórych nie. Póź-
niej zaczęliśmy zwiedzanie wnętrza 
budynku dawnego dworca. Niektó-
re odnowione zestawy są wypoży-
czane do Wolsztyna lub Chabówki 
na przejażdżki. 

Oglądając stare pociągi, możemy za-
uważyć, jak bardzo zmieniły się ko-
leje. Stare jednak ciągle zachwycają.

Asia, Marta, Grześ, Dawid

Filharmonia Narodowa organizu-
je od czasu do czasu „zwiedzanie 
od kulis”. Dlatego postanowili-
śmy udać się tam z wizytą i zoba-
czyć pomieszczenia niedostępne  
na co dzień dla słuchaczy. Zoba-
czyliśmy sale koncertowe, miejsca, 
gdzie znajduje się orkiestra i chór, 

oglądaliśmy różne instrumenty. 
Zachwycaliśmy się wystrojem po-
mieszczeń. W poznawaniu tych 
niezwykłych miejsc pomagała  
nam pracująca tu nasza przyjaciół-
ka Ludmiła. Zobaczyliśmy słyn-
ne schody, na których ogłaszane 
są wyniki kolejnych Konkursów 

Chopinowskich. Zrobiliśmy wspól-
ne zdjęcia. Dowiedzieliśmy się,  
że Filharmonia Narodowa organi-
zuje m.in. koncerty dla młodych 
melomanów oraz koncerty eduka-
cyjne poza swoją siedzibą. Może 
skorzystamy z takiej możliwości  
i zaprosimy artystów do nas?



W kwietniu gościliśmy osoby z Fran- 
cji z „Areha”, organizacji podobnej 
do naszej „Chaty z pomysłami”. 
Wspólnie piekliśmy ciasteczka, 
opowiadaliśmy o swoich ośrod-
kach, rozmawialiśmy o przyczy-
nach i skutkach zanieczyszczenia 
środowiska.

Chociaż było chłodno, ale był  
to czas wiosenny, więc zaprosi-
liśmy naszych gości do wspólnej 
pracy w ogródku. Przygotowy-
waliśmy recyclingowe, plastiko-
we pojemniki z ziemią do siewu 
nasion kwiatów i ziół, sialiśmy 
nasiona i porządkowaliśmy teren 
przed Chatą. Następnie wspólnie 
zaopiekowaliśmy się kilkuletnią 
lipą – samosiejką, która rośnie 
przed naszym ośrodkiem: nawieź-
liśmy ją nawozem, podlaliśmy, 
podparliśmy palikiem. Nadaliśmy 
jej polsko-francuską nazwę „Cha-
towa lipa Areha”. Nasze wspólne 
drzewko pielęgnujemy, patrzymy 
jak rośnie i wspominamy przyja-
ciół z Francji. Chcielibyśmy się 
jeszcze spotkać.

Goście z Francji

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.

„Uśmiech jest najprawdziwszy  
kiedy jednocześnie uśmiechają się oczy”

ks. Jan Twardowski

Twój 1% to 10 dni uśmiechu Chatowiczów  
podczas obozu wakacyjnego



Grupa majsterkowiczów wykonuje drobne naprawy pod kierunkiem 
Marcina. Zamontowali półkę w kuchni, zrobili karmnik dla ptaków. 
Będą następne prace!

MajsterkowanieWycieczka na Kozią
Pewnego letniego dnia  
wybraliśmy się do Muzeum 
Karykatury na ul. Kozią.  
Pojechaliśmy tam  
z s. Bogumiłą i Marcinem.

Dowiedzieliśmy się,  
że karykatura to przedsta-
wienie w przesadny sposób 
charakterystycznych cech 
przedmiotów, osób, zdarzeń. 
Może to być zobrazowane 
za pomocą rysunku, rzeźby, 
tekstu satyrycznego, komiksu, 
memów, humoreski,itp.

Każdy z nas na pewno  
w dzieciństwie rysował  
karykatury swoich kolegów, 
rodziców nauczycieli,  
prawda?

W muzeum oglądaliśmy  
obrazy, przed którymi  
mogliśmy się pośmiać,  
a także pozgadywać, dlaczego 
w śmieszny sposób pokazane 
są różne sytuacje, przedmioty, 
postacie czy zwierzęta. Mają 
np. zbyt duży nos, ogromne 
uszy, dużą głowę a małe ciało. 
Mogliśmy obejrzeć komiksy, 
przeczytać zabawne podpisy 
do obrazków, niektóre były 
trudne do zrozumienia.



Nasza koleżanka Edytka przeby-
wa na dłuższym zwolnieniu lekar-
skim.

Ponieważ tęskniliśmy za nią, to po-
stanowiliśmy ją odwiedzić. Poszli-
śmy do niej pieszo, gdyż mieszka 

niedaleko, po drugiej stronie torów. 
Miło było się spotkać. Nasza kole-
żanka też się ucieszyła. Dziękuje-
my mamie Edytki za poczęstunek 
i miłe przyjęcie. 

Sergiusz, Grażyna, Bartek

Odwiedziny u Edytki

Serdeczne zaproszenie 
Jeśli masz uzdolnienia muzyczne, plastyczne, taneczne itd., itp., przyjdź do Chaty,  

podziel się swoimi umiejętnościami z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy. 

Bardzo serdecznie zapraszamy także osoby, które uważają, że nie posiadają szczególnych umiejętności  
– my pomożemy je odnaleźć albo po prostu napijemy się razem herbaty! 

Grupa ogrodnicza 
Jesień to intensywny czas 
pracy w naszym ogródku.  
Sadzimy, przesadzamy,  
grabimy liście, po prostu  
przygotowujemy nasz ogród 
do zimy. W miarę swoich 
możliwości każdy jest  
zaangażowany w ogrodowe 
sprawy. 

Bartek z Adamem grabią  
spadające liście, których  
z dnia na dzień jest coraz  
więcej. Grażyna z Moniką  
ładują je do worków  
i wynoszą na kompostownik, 
Grzegorz kopie dołki  
pod nowe rośliny, Monika 
sadzi rośliny, a Łukasz  
z Pawłem je podlewają. 

Mamy nadzieję, że zima  
nie będzie zbyt mroźna  
i wszystkie rośliny przez nas 
posadzone zakwitną wiosną.



Zajęcia w Chacie 

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „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

Fotorelacja z naszej żeglarskiej imprezy
Po wakacjach wspominaliśmy róż-
ne letnie przygody, na imprezie że-
glarskiej śpiewaliśmy szanty, przy-
gotowaliśmy danie rybne, morską 
dekorację sali. Było wesoło.

W czwartek 22 września 2016 r. 
Marcin prowadził z uczestnikami 
Chaty warsztaty dotyczące emo-
cji. Był pokaz slajdów, pogadanka 
oraz ćwiczenia praktyczne.

Uczyliśmy się czym są emocje, 
kiedy je wykorzystujemy i w czym 
są nam pomocne. W ramach zajęć 
praktycznych staraliśmy się rozpo-
znawać emocje ukryte na naszych 
twarzach oraz na przygotowanych 
przez Marcina wydrukach. Dopa-

sowanie do rysunków odpowied-
nich emocji nie było wcale łatwym 
zadaniem. Oglądaliśmy także slaj-
dy, dotyczące codziennego życia 
rodziny i naszym zadaniem było 
znaleźć ukryte w tekście słowa, 
opisujące emocje.

Dzięki tym zajęciom rozszerzy-
liśmy naszą wiedzę z zakresu 
nazewnictwa uczuć oraz stanów 
emocjonalnych, jakie wyrażamy  
w różnych sytuacjach.

Do najbardziej zapamiętanych 
emocji należą:
• radość,
• zdziwienie,
• wesołość,
• złość,
• wściekłość.

W czasie wspólnych zajęć mamy 
możliwość uczenia się pracy ze-
społowej, możemy porozmawiać, 
powymieniać się informacjami 
oraz wspólnie podyskutować.


