
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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Boże Narodzenie 2015

Drodzy Przyjaciele,
Oczekując na Narodzenie Pańskie 
i zbliżający się Nowy Rok,myśli-
my jaki był ten mijający…

Otóż dla nas, całej społeczności 
„Chaty z pomysłami” dobry.

Nie ominęły nas jednak i smutne 
chwile, powodem było odejście 
Andrzeja. Ale wiemy, że teraz 
wstawia się za nami w Niebie.

Żegnała się z nami Małgosia. Dzię-
kujemy jej za pracę instruktorską  
i zapraszamy do odwiedzania nas.

Z radością do grupy uczestników 
przyjęliśmy Joasię.

Staramy się, aby Środowiskowy 
Dom Samopomocy, stawał się  

na te kilka godzin dziennie właśnie 
Domem, miejscem przyjaznym, ra-
dosnym, pełnym zrozumienia dla 
każdego uczestnika i pracownika.

Pragniemy, aby Nowo narodzone 
Dziecię dodawało nam siły.

„Przyszła nareszcie  
chwila ciszy uroczystej,
stało się – między ludzi  

wszedł Mistrz Wiekuisty”

 Cyprian Kamil Norwid

Niech te Święta Bożego Narodze-
nia będą dla nas wszystkich cza-
sem pokoju i radości.

 Zofia Kamińska  
z Zarządem Stowarzyszenia



Czym zajmujesz się w Chacie?

Do głównych moich obowiązków 
należy usprawnianie ruchowe ucze- 
stników, zarówno indywidualne 
jak i grupowe. Prowadzę gimnasty-
kę poranną, ćwiczenia w wodzie,  
na basenie, ćwiczenia w naszej ma- 
łej salce rehabilitacyjnej lub na dwo- 
rze, jeżeli tylko pogoda na to po-
zwala.

Co Ciebie Szymonie interesowało,  
jak byłeś chłopcem?

Od dziecka zawsze lubiłem dużo 
się ruszać, uwielbiałem treningi  
w Warszawskim Klubie Narciar-
skim, wyjazdy na zimowe obozy 
narciarskie. Narciarstwo było moją 
pierwszą pasją. Inną rzeczą, jaką się 
wtedy żywo interesowałem, było 
zbieranie znaczków pocztowych, 
zbieram je zresztą do dzisiaj. 

A jakie są Twoje zainteresowania?  
Opowiedz o nich.

Bardzo lubię aktywnie spędzać 
czas wolny. Uwielbiam organizo-
wać spływy kajakowe, piesze wy-
cieczki w górach z rodziną, przyja-
ciółmi. Obecnie największą moją 
pasją jest bieganie. Na tyle na ile 
obowiązki pozwalają, staram się 
kilka razy w tygodniu wyjść i po-
biegać. Zajmuje mi to przeważnie 
od godziny do dwóch. Moim ulu-
bionym miejscem do biegania jest 
las Bielański. Najdłuższym dystan-
sem jaki do tej pory przebiegłem 
był maraton – 42 km 195 m. Mam 
już ich za sobą w sumie siedem.

Do jakich szkół chodziłeś?

Po skończeniu Technikum Energe-
tycznego studiowałem na Politech-
nice Warszawskiej, a w ostatnim 

czasie Wyższej Szkole Rehabilita-
cji w Warszawie. 

Opowiedz coś więcej o swojej 
rodzinie.

Jestem żonaty. Kochaną żonę po-
znałem na spływie kajakowym. 
Mam dwóch synów, starszy cho-
dzi do drugiej klasy gimnazjum, 
młodszy do trzeciej klasy szkoły 
podstawowej. 

Co Cię w nas Chatowiczach 
inspiruje?

Uczę się od Was cierpliwości, 
wrażliwości i uwagi na drugą oso-
bę, a także dostrzegania i cieszenia 
się drobnymi rzeczami.

Twoje wymarzone wakacje,  
czy jesteś przed czy po?

Większość swoich wakacji spędza-
łem tak, jak sobie wymarzyłem.

Skąd pochodzisz – gdzie się 
urodziłeś? Opowiedz o swoim 
pochodzeniu.

Urodziłem się w Warszawie. Stąd 
też pochodzi rodzina mojej mamy.

Opisz jeden dzień swojego życia.
Wstaję tuż po szóstej. Po śniadaniu 
odwożę młodszego syna do szko- 
ły, która jest ok. 7 km od naszego 
miejsca zamieszkania. Jadę do pra-
cy, gdzie spędzam większą część 
dnia. Około godz.17 jesteśmy za-
zwyczaj już w domu. Potem obiad, 
odrabianie lekcji. Wieczorem czy-
tamy razem książki, czasami gra-
my w planszówki lub oglądamy 
film.

Jaką książkę ostatnio przeczytałeś?

Nie stracić wiary w Watykanie.

Dziękuję za wywiad  
Sergiusz

Wywiad z Szymonem Mazurkiewiczem



Dzień Skupienia
Jak co roku 26 listopada cała Cha-
ta z pomysłami przeżywała dzień 
skupiania. Dzień skupienia to po-
wszechny w Kościele środek forma-
cyjny, polegający na poświęceniu 
zwykle jednego dnia w miesiącu na 
osobiste wyciszenie. Podczas tego 

dnia uczestniczymy w mszy świętej 
prowadzonej specjalnie dla nas oraz 
oddajemy się modlitwie, skupieniu  
i refleksjom. W tym roku w czas 
Adwentu wprowadził nas ks. Ma-
rek, który przybył do naszej parafii  
w sierpniu. 

Nasze radości
W ubiegłym roku w październiku 
pisaliśmy z radością o narodzi-
nach Stefanka, przesyłaliśmy gra-
tulacje do Olgi i Tomasza.
W październiku br. najlepsze ży-
czenia i gratulacje ślemy do po-
dwójnych rodziców do Marcina  
i Oli z racji urodzin dwóch syn-
ków: Antosia i Ignasia.
Wszystkiego najlepszego.

Pożegnanie 
Małgosi

W końcu października dzięko-
waliśmy Małgosi Ambroziewicz  
za pracę w naszej Chacie.
Te różne cudeńka rękodzielnicze 
z tkanin,drewna z filcu powsta-
wały pod kierunkiem Małgosi.
Na kiermaszach i festynach pięk-
nie prezentowała się biżuteria, 
anioły, torebki i inne ozdoby.
Dziękujemy Małgosiu.

Z.K.



Wyjście na pizzę
6 listopada wyjście na pizzę  
w piątek.
O godz. 11.00 zjawiliśmy się 
w pizzerii De Grasso.
Poszliśmy w składzie 
trzech terapeutów i nasza 
banda.
Było nas czterech męż-
czyzn i reszta dziewczyn.
Dostaliśmy cztery rodzaje 
pizzy rozłożone na dwóch 
pizzach.
Mięsna:
- salami i sałata rucola
- boczek i szynka Wegetariańska:

- rucola sałata i oliwki
- pomidory i ser

Podano nam też do tych pizz 
dwa sosy – deepy.

W międzyczasie obserwowa-
liśmy robienie pizz obraca-
nie nią.
Relaksowaliśmy się. Spon-
sorem naszej pizzy była 
pani Danusia, której serdecz-

nie dziękujemy. Zapraszamy  
innych do współpracy.

 Sergiusz i Dawid

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.

W najbliższym czasie chcielibyśmy wyremontować  
daszek nad wejściem do Chaty z pomysłami.  
Dziękujemy, że jesteście z nami!

Wjazd  
do jesieni

Lato pożegnaliśmy w rodzin-
nym ogrodzie Marty i łagodnie  
wjechaliśmy w jesienną porę.

Atrakcją były nie tylko lody  
i ciasteczka, ale przede wszystkim 
jazda na trzykołowym rowerze.

Każdy chciał być kierowcą,  
albo chociaż pasażerem.

Dziękujemy mamie Małgosi  
za gościnę.

Z.K.



Kiermasz rękodzieła

W niedzielę 6 grudnia przed ko-
ściołem MBKP w Aninie przy 
ulicy Rzeźbiarskiej 46 odbył się 
kiermasz i prezentacja wyrobów 
„Chaty z pomysłami”. Nasze wspa-
niałe prace stały się upominkami 
mikołajkowymi dla wielu osób.
Największym uznaniem cieszyły 
się reniferki z filcu, kartki świą-
teczne i bombki ozdabiane nową 
techniką, a jaką? ... zapraszamy  
do nas do wspólnej pracy. Serdecz-
nie dziękujemy za tak liczne przy-
bycie!



Chatowicze pomagają!
Dzięki pomysłowi naszej cudownej 
wolontariuszki Kasi, Chatowicze 
razem ze swoimi Rodzinami two-
rzą Szlachetną Paczkę dla jednej  
z warszawskich rodzin! Szlachet-
na Paczka to akcja zapoczątkowa-
na przez ks. Jacka Stryczka. Od 
lat tysiące potrzebujących rodzin 
z całej Polski na kilkanaście dni 
przed świętami dostają Szlachetną 
Paczkę. W akcję zaangażowane są 
tysiące wolontariuszy. W tym roku 
odbywa się 15 edycja robienia pre-
zentów tym, którzy nie mogą sobie 
na nie pozwolić. Chata z pomysła-
mi dołączyła do zespołu Szlachet-
nej Paczki. W całym tym projek-
cie najważniejsze jest pokazanie 
potrzebującym, że nie są sami.  
Że komuś na nich zależy, że kibicu-
jemy im i wspieramy. W tym roku 

tworzymy paczkę dla wybranej 
przez nas 6-osobowej rodziny, dla 
której święta staną się radośniejsze 
dzięki naszym sercom i podarkom.  
W zbieraniu produktów zaanga-
żowali się nie tylko Chatowicze,  
ale też ich rodziny i przyjaciele. 
Dziękujemy serdecznie za zaanga-
żowanie i tak prężne zorganizowa-

nie potrzebnych produktów. Ser-
decznie dziękujemy Kasi – naszej 
wolontariuszce pomysłodawczyni 
akcji, która z wielkim zaangażo-
waniem koordynowała zbieranie  
i zakup produktów. 

Czyńmy dobro!  
Razem możemy więcej!

Zabawa w kolory  
– czarny poniedziałek

Bal Andrzejkowy
Wszyscy od samego rana żyli Andrzejkami. 

Ubrali się pięknie. Z siostrą Bogumiłą przygo-

towaliśmy dwa serca czerwone duże. Na jednym 

pisaliśmy imiona kobiet a na drugim imiona 

mężczyzn. Była dyskoteka, na której przebi-

jaliśmy serca nie widząc na nich imion, gdyż 

były one odwrócone. Muzyka grała i nogi same  

tańczyły.

Marta K., Dawid, Sergiusz, Grzegorz W.

Wszyscy przyszli ubrani na czarno. Na obiad  został podany brązowy makaron z czarnymi oliwkami a do picia czarna kawa, herbata czar-na. Przed obiadem przyszedł pan Robert i grał  na gitarze czarną muzykę ;) Mimo czarnego  humoru, w sercach nam muzyka grała. 
Sergiusz, Dawid, Marta K., Grzegorz W.



Mikołajki
Dnia 6 grudnia obchodzimy  
Mikołajki, czyli dzień Święte-
go Mikołaja. Święto ustalono na 
cześć biskupa Mikołaja. Święty 
Mikołaj według chrześcijańskiej 
tradycji był biskupem z Miry, która 
znajduje się dziś na terenie Turcji  
i to właśnie on rozpoczął rozdawa-
nie podarunków biednym ludziom. 
Tradycje Mikołajkowe różnią 
się nie tylko między państwami,  
ale także regionami w Polsce. 
Polski Gwiazdor niegdyś bar-

dzo popularny aktualnie wstępuje  
już tylko na Kaszubach oraz  
w Opolskiem. Na Dolnym Śląsku 
zwyczaj ten jest jeszcze obecny, 
jednak powoli zdaje się zanikać  
na rzecz Mikołaja. Ciekawa trady-
cja panuje także w Poznaniu, gdzie 
Święty Mikołaj z 5 na 6 grudnia 
zagląda do domów przez szyby  
i jeśli zobaczy czyste buty, wtedy 
zostawi ich właścicielom upomin-
ki, natomiast, jeśli buty będą brudne 
lub nie będzie ich w ogóle – zosta-

wi domownikom 
zgniłego ziem-
niaka, czyli po-
znańską pyrę. 
Obecnie coraz 
bardziej popular-
ne jest także wrę-
czanie sobie wzajemnie 
prezentów. W Chacie z okazji Mi-
kołajek zorganizowaliśmy zaba-
wę, na której wszyscy pojawili się 
przebrani za Mikołajów oraz Śnie-
żynki…



Międzynarodowy Dzień  
Osób Niepełnosprawnych
Dnia 3 grudnia obchodzimy Mię-
dzynarodowy Dzień Osób Niepeł-
nosprawnych. Został ustanowiony 
w 1992 roku przez Zgromadzenie 
Ogólne Narodów Zjednoczonych.
Ustanawiając Międzynarodowy 
Dzień Osób Niepełnosprawnych 
ONZ chciała zwrócić uwagę  
na problemy tej grupy społecznej  
i podkreślić konieczność działań 
na rzecz integracji osób niepełno-
sprawnych z resztą społeczeństw, 
wyrównywania szans i przeciw-
działania wykluczeniu społeczne-
mu tych osób. W ramach naszych 
działań dokonujemy wszelkich 

starań, aby stwarzać możliwości 
do rozwoju i funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych w społeczeń-
stwie. Wierzymy, że każda osoba 
niepełnosprawna jest niepowta-
rzalnym darem i ma innym wiele 
do ofiarowania. W tym dniu byli-
śmy zaproszeni do Muzeum Nie-
podległości, występowaliśmy 
z naszym zespołem TIKAUA 
BAND. Zwiedziliśmy także 
wystawy muzealne.

Dziękujemy naszym  
Wolontariuszom, na których  
zawsze możemy liczyć!
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