
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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Bóg odrzucił ten kamień jakby nic nie ważył
I wstał tak lekko z grobu,
że na twarzach straży
Nie było widać lęku i zdumienia
Może nie zobaczyli nawet,
że się świat odmienia

Bóg zmartwychwstał,
odwalił groby naszych domów
Gdzie tak już dobrze we śnie dusznym było
I nie przepuścił tej nocy nikomu
Spod ciepłych pierzyn wywlekał nas siłą

Bóg zmartwychwstał,
odwalił groby naszych domów
Byśmy stanęli. Na światło spojrzeli
Byśmy wołaniem wielkim odetchnęli

Ernest Bryll
z tomu „Golgota Jasnogórska”, 2001

Życzymy radosnych,  
wesołych i zdrowych  
Świąt Wielkanocnych  
wszystkim naszym dawnym  
i nowym przyjaciołom.
Zofia Kamińska oraz Chatowicze

Wielkanoc 2017

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualną „Chata z pomysłami”



Wywiad z terapeutką Beatą
Beatko, gdzie się urodziłaś? 
Pochodzę z Kołobrzegu, tam też 
się urodziłam, tam mieszka znacz-
na część mojej rodziny. Reszta 
zamieszkuje południowe tereny, 
dokładnie województwo śląskie. 
Jesteśmy podzieleni na pół. Pół-
noc-południe. :) 

Skąd przybyła Twoja rodzina 
na te tereny ?
Moi pradziadkowie przybyli z Bia-
łorusi, ze wsi Jatwieź. Emigrowali 
po usłyszeniu informacji o tym, 

że tereny północne 
są najbardziej 

bezpiecz-

ne oraz jest tam najmniej ludności, 
co za tym szło dużo opuszczonych 
domów, w których można było za-
mieszkać. Przybyli do Kołobrzegu 
ze swoimi bliskimi oraz przyja-
ciółmi z rodzinnej wsi, z których 
dziećmi oraz wnukami do tej pory 
wielopokoleniowo utrzymujemy 
kontakty.

Gdzie się uczyłaś?  
Jakie to były szkoły? 
Swoją edukację jako fizjotera-
peuta rozpoczęłam w Kołobrzegu  
w Społecznej Akademii Nauk, 
tam ukończyłam studia I stopnia. 
Równolegle studiowałam kosme-
tologię, którą również ukończyłam 
licencjatem. Następnie podjęłam 
pracę w Szpitalu Uzdrowiskowym 
jako fizjoterapeuta. Po 2 latach 
postanowiłam przeprowadzić się 
do Warszawy i rozpocząć studia 
II stopnia magisterskie w Wyższej 
Szkole Rehabilitacji. Od września 
ubiegłego roku jestem pełnopraw-
nym magistrem fizjoterapii.

Z jakich powodów  
wybrałaś fizjoterapię  
na swój zawód? 

Od zawsze interesowałam się 
anatomią i fizjologią. Lubię 
sport, popieram każdą formę 
aktywności fizycznej i wie-

rzę w zbawienny wpływ ruchu  
na dobre samopoczucie. Poza 
tym lubię kontakt z drugim czło-
wiekiem i ta forma pracy daje mi 
satysfakcję, możliwość wsparcia  
i pomocy drugiej osobie.

Czym jest rehabilitacja  
i jak długo się nią zajmujesz?
Rehabilitacja to kompleksowe 

działania, które mają na celu 
przywrócenie utraco-

nych sprawności, 

bądź utrzymanie funkcji pozwala-
jących funkcjonować osobom nie-
pełnosprawnym w życiu codzien-
nym. Rehabilitacją zajmuję się  
od 6 lat.

Co Cię najbardziej inspiruje  
w Twojej obecnej pracy?
Rehabilitacja to nieodłączna część 
procesów terapeutycznych pozwa-
lająca osobie z niepełnosprawno-
ścią na funkcjonowanie w środo-
wisku. Jest to forma pracy, w której 
po dłuższym czasie widoczne są 
efekty. Sam kontakt z ludźmi oraz 
osobami niepełnosprawnymi przy-
nosi mi wiele radości i inspiracji.

Jeżeli nie rehabilitacja to co?
Pielęgniarstwo.

Czy trzeba być bardzo  
sprawnym fizycznie,  
aby być fizjoterapeutą?
Sprawność fizyczna jest w tym za-
wodzie bardzo ważna. Prowadząc 
zajęcia gimnastyczne trzeba poka-
zywać jak wykonywać poprawnie 
ćwiczenia oraz mieć odpowiedni 
poziom sprawności, aby asekuro-
wać ćwiczących. Zazwyczaj fizjo-
terapeuci sami prowadzą zdrowy 
tryb życia, aby dawać przykład jak 
żyć zdrowo i utrzymać sprawność 
fizyczną na najwyższym poziomie. 

Jakie rady dałabyś nam odno-
śnie utrzymania tzw. kondycji 
fizycznej i zdrowotnej? 
Na kondycję fizyczną składa się 
kilka czynników. Zdrowe odży-
wianie, wytrenowanie oraz zabiegi 
pielęgnacyjne :)
Jedzmy dużo warzyw i owoców, 
białe pieczywo zamieniajmy na 
pełnoziarniste, smażone zamie-
niajmy na pieczone bądź duszone. 
Do tego regularne spacery i gimna-



styka. Bezczynność jest najgorszą 
rzeczą jaką możemy podarować 
swojemu organizmowi. Dbajmy  
o swój kręgosłup poprzez wyko-
nywanie kilku ćwiczeń z rana, aby 
wejść dobrze i zdrowo w nowy 
dzień. 

Czy Warszawa jest ładnym 
miastem? 
Bardzo lubię Warszawę. Podoba mi 
się jako miasto, tu nowoczesność 
miesza się z historią, uwielbiam 
stare kamienice i inne zabytki. 

Jak się czujesz w Warszawie, 
czy masz tu znajomych,  
przyjaciół? 
Z Warszawą jestem związana  
od najmłodszych lat, najpierw 
przyjeżdżałam tu do cioci, a póź-
niej przyjeżdżałam już do pracy  
na całe wakacje. Mam tu dużo zna-
jomych oraz przyjaciół, którzy za-
wsze są chętni do pomocy. Dzięki 

nim czuję się tu jak w domu.

Jak spędzasz wolny czas ?
Swój wolny czas spędzam w kinie, 
w teatrach lub aktywnie ćwicząc 
krav-magę, fitness i basen. 

Jakie jest Twoje hobby?
Interesuję się przede wszystkim 
człowiekiem:) Od strony fizjolo-
gii i anatomii po aspekty psycho-
logiczne. Jego dobro jest dla mnie 
najwyższą wartością.
Trenuję sztukę walki krav-magę. 
Kiedyś zajmowałam się tańcem 
oraz kickboxingiem. Bardzo lubię 
podróżować w gronie przyjaciół.

Gdzie wolisz spędzać urlop  
– nad morzem czy w górach? 
Czy lubisz żeglować ? 
Jestem zdecydowanie człowiekiem 
morza. Moje zainteresowania że-
glarstwem rozwinęły się w Tech-
nikum Morskim, które ukończy-

łam. Wtedy każdego ucznia witał 
napis, który widniał nad wejściem 
do szkoły ,,Mare Domus Tua”,  
co oznacza „Morze twoim do-
mem”. Ten napis mocno się wyrył 
w moim sercu. Czas wolny, urlo-
powy spędzam nad morzem. Że-
glujemy z przyjaciółmi. 

Jakie jest Twoje ulubione danie? 
Bardzo lubię odkrywać nowe 
smaki, uwielbiam kuchnię wege-
tariańską, ale jednak skłaniam się 
ku potrawie przyrządzanej przez 
moją Mamę, czyli świeży dorsz  
z ziemniaczkami.

A jakie kwiaty lubisz  
najbardziej? 
Uwielbiam tulipany i róże.

Czy dobrze Ci się pracuje  
w Chacie? 
Praca w takim ośrodku jest bar-
dzo charakterystycznym i specy-
ficznym typem pracy. Trzeba tak 
po prostu, po ludzku lubić osoby 
niepełnosprawne i chcieć przeby-
wać z nimi. Praca tutaj uczy mnie 
tolerancji i akceptacji dla osób, 
które tworzą naszą Chatę. Otwie-
ram się na Nich i na potrzeby 
naszych uczestników, staram się 
dać jak najwięcej siebie, a Oni to 
przyjmują, chcą z nami przebywać  
i cieszą się na przyjście do ośrodka. 
Co daje mi dużą radość, bo wtedy 
wiem, że praca daje efekty.
Uwielbiam klimat Chaty, bardzo 
lubię przychodzić do pracy, każde-
go dnia czeka na nas coś nowego, 
żaden dzień nie jest taki sam. Na-
sza ekipa pracownicza to bardzo 
różnorodne osobowości – jednak 
strzelamy do jednej bramki. My-
ślę, że dobre relacje wśród pra-
cowników mocno przekładają się 
na naszych uczestników. Oni to 
widzą:) 

 Życzymy dobrej pracy. 
Dziękujmy za rozmowę

Redakcja: Sergiusz



Dzień Dziewczyn i Chłopaków
8 Marca chłopcy uroczyście przy-
gotowali dziewczynom świętowa-
nie. Składali piękne życzenia, wrę-
czali tulipany i słodycze.

10 marca miał miejsce rewanż i ży-
czenia szły w drugą stronę. Dziew-
czyny życzyły chłopcom wszystkie-
go najlepszego. Także były kwiatki 

i coś słodkiego, a nawet bardzo… 
Iza przyniosła maszynkę do robie-
nia waty cukrowej.

 Grupa redakcyjna

9 lutego 2017 
Międzynarodowy dzień pizzy
Wczoraj w Chacie obchodziliśmy 
międzynarodowy dzień pizzy. 
Z tej okazji zapoznaliśmy 
się z historią jej po-
wstania. Dowiedzie-
liśmy się z jakiego 
regionu i w jakich 
okolicznościach 
powstała pizza 
margherita. Roz-
m a w i a l i ś m y 
o ulubionych 
przez każdego 
z nas składni-
kach oraz prze-
pisach na ciasto. 
Oglądaliśmy filmy 
z włoskiej pizzerii, 
pokazujące proces 
powstawania tego wło-
skiego specjału. Tego dnia,  

w ramach obiadu delektowaliśmy 
się różnymi smakami pizzy, 

którą zamówiliśmy z praw-
dziwej pizzerii. Była piz-

za margherita, capri-
ciosa oraz pepperoni.  

Każdy z nas miał 
więc okazję spró-
bować prawdzi-
wej, wypiekanej 
w piecu pizzy  
z pysznymi sosa-
mi. Z niecierpli-
wością czekamy 
na kolejne takie 

święto i możliwość 
delektowania się 

specjałami z różnych 
regionów świata.

 Marta K. 



Dzień Skupienia

Dnia 30 marca spotkaliśmy się  
w kaplicy naszego kościoła  
na wielkopostnych rozważaniach 
pod kierunkiem ks. Pawła.

Kilkoro z nas skorzystało z sa-
kramentu spowiedzi. Następnie 
uczestniczyliśmy we Mszy świetej.  

W kazaniu ksiądz mówił o Krzyżu 
i Drodze Krzyżowej, którą prze-
szedł Pan Jezus dla naszego zba-
wienia.

Następnie przeszliśmy do główne-
go kościoła i odprawiliśmy Drogę 
Krzyżową. Modliliśmy się i śpie-

waliśmy idąc za Krzyżem do każ-
dej stacji.

Krzyż niósł Sergiusz. Dziękujemy 
ks. Pawłowi za wspólną modlitwę 
i Szymonowi M. za przygotowanie 
i czuwanie nad całością . 

 Z.K.

Zajęcia muzyczno-taneczne
Tydzień zaczynamy od tańców.  
W poniedziałki Ewa Karasińska- 
-Gajo wprowadza nas w taneczny 
krąg przy muzyce.

Z radością i ogromną starannością 
staramy się wykonać zadania, któ-
re pokazuje nam Ewa.



Byliśmy zaproszeni do Polskiego 
Radia 24 aby porozmawiać o pro-
blemach osób z niepełnosprawno-
ścią. Pana redaktora Macieja Woź-
niakiewicza interesowała historia 
naszego ŚDS.

Opowiadałyśmy o początkach Sto-
warzyszenia, o powołaniu i organi-
zowaniu pracy w ŚDS, a także jak 
obecnie pracujemy, jakie mamy 
kłopoty i radości. Rozmawialiśmy 
też o miejscach pracy dla osób  
z niepełnosprawnością, mieszka-
niach chronionych i treningowych. 
Monika opowiedziała, jak trafiła 
do ŚDS w Aninie.

Zofia Kamińska

Z wizytą w Polskim Radiu 24

Złoty bal w Chacie
Zanim nastąpi zielony karnawał 
wspomnijmy karnawał zimowy.

U nas zakończył się „Złotym ba-
lem”. Złoto kapało z każdej stro-
ny – dekoracje, stroje, przebrania  
i… Złote Przeboje! Do tańca grała 
Warszawska Kapela.

Marta



Historycznie i rocznicowo o naszej parafii

Kiedy ponad 100 lat do osiedla 
Anin zaczęli przybywać miesz-
kańcy, kupować działki, zabu-
dowywać je, powstała potrzeba 
budowy miejsca do modlitwy, 
choćby kaplicy. W 1911 roku An-
toni Szala przystąpił do opraco-
wania planu i kosztorysu budo-
wy kaplicy. Miejsce pod budowę 

podarował Jakub Pawlikowski. 
Nadleśnictwo Wilanowskie do-
starczyło drewna, a mieszkańcy 
Anina i Nowego Wawra pokryli 
koszty budowy. Pierwsza wojna 
światowa przerwała budowę. Jed-
nak już w 1916 roku zbudowaną 
z drewna sosnowego kaplicę od-
dano do użytku. Szybko okazała 
się za mała i w 1929 roku kaplicę 
powiększono i dobudowano wie-
żę, w której zawieszono dzwony. 
Pomimo rozbudowy, świątynia 
była ciągle zbyt mała dla rosną-
cej liczby mieszkańców. Zaist-
niała potrzeba zbudowania no-
wego dużego kościoła. Zaczęto 
gromadzić fundusze, ale wybuch 
drugiej wojny światowej zniwe-
czył te plany .

Jednak władze kościelne w 1942 
roku podjęły decyzję o erygowa-
niu parafii Matki Bożej Królowej 
Polski. Pierwszym proboszczem 

był ks. Piotr Pieniążek. W latach 
1948-49 prowadził dalszą roz-
budowę już parafialnego kościo-
ła. Dobudowane zostały nawy 
boczne, zakrystia i prezbiterium.  
W dalszym ciągu podejmowane 
były starania o pozwolenie na budo-
wę nowego murowanego kościoła. 
W 1976 ks. Wiesław Kalisiak roz-
począł upragnione dzieło budowy 
nowego kościoła wg projektu Zyg-
munta Stępińskiego. W listopadzie 
1980 roku ks. Biskup Bronisław 
Dąbrowski dokonał przeniesie-
nia Najświętszego Sakramentu  
do nowego budynku, a w 1992 
roku Prymas Polski ks. kardynał 
Józef Glemp dokonał uroczystej 
konsekracji kościoła pod wezwa-
niem MBKP. W tym roku obcho-
dzimy 25 rocznicę konsekracji 
naszego kościoła i 75-lecie powo-
łania parafii MBKP.

Zofia Kamińska



Wycieczki:  
Cavaliada na Torwarze
Cavaliada to międzynarodowe za-
wody jeździeckie. Celem Cavalia-
dy jest popularyzacja jeździectwa 
jako dyscypliny sportowej i formy 
rekreacji oraz pobudzanie zainte-
resowania hodowlą koni. 

W tym roku po raz pierwszy 23 lu-
tego wybraliśmy się zobaczyć ta-
kie zawody na żywo. Zawody od-
bywały się w hali widowiskowej 
na warszawskim Torwarze. Konie, 
które brały udział w zawodach 
przyjechały do Warszawy z całej 

Polski a także z zagranicy.

Cavaliada to nie tylko zawody 
sportowe, ale także pokazy, w ra-
mach których publiczność oglą-
da widowiska teatralne i pokazy  
z udziałem koni. 

Można odwiedzić Targi Sprzę-
tu Jeździeckiego,na których wy-
stawcy prezentują swoją ofertę 
akcesoriów jeździeckich. Tema-
tyka targów obejmuje wszystko,  
co jest związane z jeździectwem 
oraz z aktywną formą wypoczyn-

ku: odzież i sprzęt jeździecki, wy-
posażenie stajni, sprzęt i środki  
do pielęgnacji koni, witaminy, pa-
sze, pamiątki, wydawnictwa bran-
żowe i usługi.

Na Cavaliadę wybraliśmy się  
w składzie: Marta K., Henia, Ser-
giusz, Grzegorz, Adam, Dawid, 
Paweł, instruktorki Marta P. i Ka-
sia P. 

Z wycieczki wróciliśmy w wyśmie-
nitych humorach i pełni wrażeń.



Tapeta UV  
i ogród sensoryczny
Termin integracja sensoryczna 
określa prawidłową organizację 
wrażeń sensorycznych (bodźców) 
napływających przez receptory.

Oznacza to, że mózg, otrzymując 
informacje ze wszystkich zmysłów 
(wzrok, słuch, równowaga, dotyk, 
czucie ruchu-kinestezja) dokonuje 
ich rozpoznania, segregowania i in-
terpretacji oraz integruje je z wcze-
śniejszymi doświadczeniami.

Na tej podstawie mózg tworzy od-
powiednią do sytuacji reakcję na-
zywaną adaptacyjną. 

Jest to adekwatne i efektywne re-
agowanie na wymogi otoczenia. 
Może to być odpowiedź ruchowa 
jak i myślowa.

Integracja sensoryczna jest proce-
sem, dzięki któremu mózg otrzy-
mując informację ze wszystkich 
systemów zmysłowych dokonuje 
ich segregacji,rozpoznania, inter-

pretacji i integracji z wcześniej-
szymi doświadczeniami. 

Integracja sensoryczna rozpoczyna 
się już w okresie płodowym i trwa 
do około 7 roku życia.

Nierozwinięcie określonych umie-
jętności w kolejnych stadiach 
rozwoju powoduje powstawanie 
trudności w funkcjonowaniu i za-
chowaniu osoby .

Zakładamy Ogród Sensoryczny.  
W ogrodzie znajdą się drzewa, 
kwiaty, krzewy, trawy o różno-
rodnej, barwie ,zapachu i fakturze 
liści,różne rodzaje podłoża: mięk-
kie, twarde, gładkie, szorstkie po-
budzające zmysły węchu, smaku, 
dotyku, słuchu, wzroku.

A także zabudowa służąca relakso-
wi, wzmacnianiu świadomości ciała, 
równowagi postawy: altanka, huśtaw-
ka, pergole a może fontanna. Takie są 
plany. Wiele zależy od Was:)

Ogłaszamy 
otwarcie  
sezonu prac 
ogrodowych! 
Pierwsze prace porządkowe po 
zimie; grabienie liści, usuwa-
nie uschłych gałęzi, przycina-
nie krzewów. 
Już niedługo przystępujemy 
do pierwszych nasadzeń w na-
szym ogrodzie sensorycznym, 
któremu z dumą nadaliśmy na-
zwę: „Ogród pięciu zmysłów”.



Przygotowania do kiermaszu
I znów zawitały do naszych pra-
cowni kurczaki, baranki, jajeczka 
– piękne, kolorowe, wesołe.

W tym roku postanowiliśmy zro-
bić jedną dużą palmę wspólnie  
z mamami naszych uczestników.

Wystawimy ją w kościele w Nie-
dzielę Palmową.

Pamiętajcie o nas – 1%
Dziękujemy wszystkim naszym 
Przyjaciołom, którzy przekaza-
li nam 1% podatku w ubiegłym 
roku.

Pomogło to nam dofinansować 
Chatowiczom wyjazd na letni obóz 
i zacząć tynkowanie budynku.

W tym roku naszym marzeniem 
jest stworzenie ogrodu sensory- 
cznego oraz dokończenie tynko- 
wania.

Prosimy, pamiętajcie o nas przy 
rozliczaniu 1%.

Nie zapominajcie o nas także  
w ciągu roku! Pamiętajcie, że Sto-
warzyszenie „Chata z pomysłami” 
jest organizacją pożytku publicz-
nego i darowizny przekazane na tę 
rzecz można odliczyć od podatku.
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Przygotowanie do Świąt
Znów przeżywamy przygotowanie do świąt Wielkanocnych.
W naszych pracowniach żółto od kurcząt, kolorowo od pisanek, zielono od stroików. 
No i baranki, nasze baranki… Wykonane wspólnie przez pracownię plastyczną i techniczną chłopców. 
Efekt wspaniałej współpracy!



Urodziny Beatki

Bliżej siebie – bliżej świata

W styczniu, na samym początku 
roku obchodziliśmy urodziny Be-
atki, a ponieważ był to czas karna-
wału, więc dominowała muzyka  
i tańce przy dźwiękach akordeoni-
sty Witka Roya Zalewskiego.

3 lutego braliśmy udział w inicja-
tywie: „Bliżej siebie – bliżej świa-
ta”. Śpiewaliśmy, graliśmy i wy-
śmienicie się bawiliśmy!

„Bliżej siebie – bliżej świata” to 
integracyjne spotkanie muzyczne, 

które odbyło się w Wawerskim 
Centrum Kultury. Integracyjne, 
czyli dla wszystkich, dla zdrowych 
i niepełnosprawnych, dla przy-
jaciół i znajomych, dla sąsiadów  
i nieznajomych.

Justyna gotuje!
Nasza Kierownik Justyna 
sprawdza się na każdym polu. 
W poniedziałek zastąpiła gru-
pę kulinarną.
Ugotowała nam przepyszny 
mus jabłkowy oraz wspaniałą 
zupę kalafiorową, która dla nie-
których smakowała jak żurek! 
Po prostu dwa w jednym :)

Marta P.

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 
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