
Boże Narodzenie 2017

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

Drodzy Czytelnicy!
Minął kolejny rok pracy Środowiskowego 
Domu Samopomocy ,,Chata z pomysłami”.

Dziękujemy pracownikom i uczestnikom  
za tworzenie dobrego klimatu do pracy i po-
bytu w naszym ŚDS. Szczególne podzięko-
wania kierujemy do Justyny Żaczek za cztery 
lata współpracy.

W minionym czasie udało się poprawiać wa-
runki pracy i pobytu. Zakupiony został sprzęt 
do zajęć rehabilitacji ruchowej, integracji 

sensorycznej, wyposażona kuchnia w nowe 
urządzenia, zakupione krzesła do jadalni, na-
prawiona elewacja ściany budynku. Sadzimy 
nowe rośliny i krzewy, upiększamy otoczenie, 
organizujemy ogród do zajęć rehabilitacyj-
nych – tworzymy Ogród 5 zmysłów.

Chcemy, aby zajęcia prowadzone w Chacie 
były atrakcyjne, ciekawe i pożyteczne dla na-
szych uczestników. Żeby wśród Chatowiczów 
panowała dobra atmosfera. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  

życzę wszystkim radości , spokoju i miłości  

w przeżywaniu tajemnicy tych Świąt.

Odnalezienia piękna i pokoju  

w Szopce Pańskiej,

Zadziwienia słowami muzyką kolęd.

Odnalezienia Jezusa w bliźnim.

 Zofia Kamińska



Wywiad z Wiesławem
Które zajęcia w Chacie  
lubisz najbardziej ?

- Bardzo lubię zajęcia plastyczne 
w WCK Międzylesie, na których 
mogę rysować i malować a także 
wyklejać plasteliną. Lubię cho-
dzić z Chatowiczami na wspólne 
spacery. Dużą satysfakcję dają mi 
także zajęcia w pracowni tech-
nicznej. Od niedawna uczestniczę  
w zajęciach muzycznych podczas, 
których gram na instrumentach 
muzycznych.

Dlaczego lubisz przychodzić  
do Chaty ?

- Lubię przychodzić do Chaty, po-
nieważ mogę tutaj porozmawiać 
z różnymi osobami, terapeutami  
i współuczestnikami zajęć. Uczest-
niczę w zajęciach które dają mi 
dużo satysfakcji i wypełniają mi 
mój wolny czas. W Chacie uczę 
się wielu przydatnych mi w życiu 
umiejętności.

Z kim przychodzisz do Chaty?

- Do Chaty przyjeżdżam samo-
dzielnie autobusem linii 115, a tak-
że samodzielnie wracam do domu.

Jak spędzasz wolny czas  
poza Chatą?

- Weekendy spędzam z rodziną, 
codziennie chodzę do kościoła,  
a w wolnych chwilach lubię oglą-
dać telewizję.

Gdzie będziesz spędzał święta 
Bożego Narodzenia?

Święta spędzę w Warszawie wraz 
z rodziną.

Wiesław uczestniczy w zajęciach 
od kwietnia 2017 roku.
 

Rozmawiała Marta Kasperska

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.



Co nowego w naszym „Ogrodzie 5 zmysłów”

Jubileusz Sergiusza

Tworzymy ogród sensoryczny  
– „Ogród 5 zmysłów”. Zimą pra-
ce ustały, ale wiosną udało nam 
się posadzić dużą część roślin, 
zakupić huśtawkę, pergolę, kratki  
na pnącza, doprowadzić wodę  
i zbudować dwie drewniane skrzy-
nie na warzywa. W skrzyniach ro-
sły już zioła i zebraliśmy pierwsze 
plony. Została także otynkowana  
i pomalowana elewacja budynku 
od strony ogrodu. To ważna inwe-
stycja, która umożliwia nam pro-
wadzenie dalszych prac: montowa-
nie urządzeń, wytyczenie ścieżek, 
zbudowanie altany, stołów, ławek,  
a w późniejszym terminie fontanny.

„Ogród 5 zmysłów”, czyli ogród 
sensoryczny, dzięki stymulowaniu 
wszystkich zmysłów, jest dosko-
nałym miejscem terapii.

Chcemy, by nasz ogród był wzor-
cem także dla innych – domów po-
mocy społecznej, warsztatów tera-
pii zajęciowej, przedszkoli, szkół.

Dotykanie, wąchanie,  
smakowanie, patrzenie,  
smakowanie rozwija!

Zapraszamy do współtworze-
nia „Ogrodu 5 zmysłów” z nami 
– pamiętajcie o nas przy okazji 
rozliczania 1% podatku. Można 

też przekazać darowiznę na rzecz 
Stowarzyszenia „Chata z pomy-
słami”. Ponieważ jesteśmy orga-
nizacją pożytku publicznego, to 
kwotę darowizny można odliczyć  
od podstawy opodatkowania.

Do zobaczenia  
wiosną w ogrodzie!

Wszystkiego najlepszego 
Sergiuszu  
na następną  
pięćdziesiątkę!

We wrześniu swoje 50. urodziny 
obchodził nasz przyjaciel Sergiusz 
Kraus. Sergiusz wraz mamą zapro-
sił nas do swojego domu na pyszny 
obiad. Były życzenia, radosne „sto 
lat”, rozmowy i wspaniały tort, 
który wykonał i osobiście przy-
niósł pan Maciej Bogusz z cukierni 
,,Pod dębami”.



Wywiad z Dawidem
Od jak dawna trenujesz  
ping-pong?

– Trenuję ping-ponga od 5 lat.  
Grywam tylko na zajęciach w Cha-
cie, które prowadzi terapeuta Szy-
mon. Razem ze mną w drużynie 
gra Sergiusz, Marta i Monika.

Czy trenujesz gdzieś poza Chatą?

– Nie, nie trenuję nigdzie indziej 
poza Chatą.

Dlaczego wybrałeś ten rodzaj 
sportu?

– Trenuję ten rodzaj sportu,  

ponieważ sprawia mi dużo rado-
ści. Mogę się poruszać, poćwiczyć 
ręce oraz pobyć w towarzystwie 
innych osób lubiących tę grę.

Czy denerwujesz się  
przed zawodami?

– Przed zawodami nigdy się nie 
denerwuję, jestem spokojny i czer-
pię z gry dużo radości. Turnieje 
sprawiają mi samą przyjemność.

Ile razy wygrałeś?

– Jeszcze nie udało mi się wygrać 
zawodów, ale myślę, że na następ-
nych będę miał medal. Będę dużo 

trenował i dam z siebie wszystko.

Czy poleciłbyś ten rodzaj sportu 
innym?

– Poleciłbym ten rodzaj sportu 
wszystkim, którzy lubią się ruszać 
i spędzać aktywnie czas. Sport 
daje dużo satysfakcji i jest dobry 
dla zdrowia i kondycji fizycznej  
i psychicznej.

Jakie jest Twoje marzenie  
związane z ping-pongiem?

– Moim marzeniem jest możliwość 
startowania jak najdłużej w zawo-
dach w ping-pongu.

Medaliści!
W III edycji Żoliborskiego Turnieju Tenisa Stołowego, który odbył się w sali treningowej pingpongistów 
Klubu Sportowego Spójnia Warszawa na Żoliborzu, nasza drużyna w składzie: Marta, Dawid i Sergiusz 
spisała się znakomicie. Otrzymali ZŁOTY MEDAL.

Gratulacje!



Warsztaty plastyczne
Z panią Martą Sieciarz wykony-
waliśmy kartki świąteczne metodą 
witrażową. Bardzo nam się podo-
bała ta technika. Zrobiliśmy dużo 
kartek, aby wysyłać życzenia zna-
jomym i przyjaciołom.

Serdeczne podziękowania  
dla Marcina Włodarczyka

Dziękuję Panu za podjęcie się sprawowania funkcji  
Kierownika w naszym Środowiskowym Domu Samopomocy.

Za sumienne wykonywanie swoich zadań  
jako instruktor terapii, psycholog i kierownik,  

za kreatywność i troskę o poziom  
funkcjonowania naszego Domu.

 Zofia Kamińska



,,Sprawni w sztuce”

Uczestnicy o zajęciach „Sprawni w 

Braliśmy udział w bardzo miłym 
dla nas wydarzeniu artystycznym  
– w projekcie ,,Sprawni w sztuce”. 

W każdy czwartek jechaliśmy  
do Wawerskiego Centrum Kultury 
na zajęcia plastyczne, prowadzo-
ne przez panią Bożenę Bienias  
z Fundacji ,,Radość dla ludzi”. 
Projekt obejmował różne techniki 

plastyczne: rysowanie, malowa-
nie, wyklejanie, a także wykłady  
o malarstwie i malarzach.

W czasie tych działań stworzyliśmy 
wiele ciekawych prac, odkryliśmy 
wiele ukrytych w nas umiejętno-
ści i ogromną radość tworzenia.  
Na pewno gdzieś zaprezentujemy 
ten nasz ,,dorobek artystyczny”.

Dziękujemy Pani Dyrektor  
Wawerskiego Centrum Kultury 
za zaproszenie, a Pani Bożence za 
stworzenie wspaniałej atmosfery 
do pracy. Jesteśmy nawet umówie-
ni na wspólne oglądanie obrazów 
w Muzeum Narodowym. 

 

Zofia Kamińska

Czy lubisz malować? Co najbardziej lubisz malować? 
Jakich kolorów używasz najczęściej?

♥ Lubię malować, bo to dla mnie uspokojenie – Joanna

♥ Najbardziej lubię malować kwiaty – Edytka 

♥ Bo przy malowaniu jestem radosna – Marta

♥ Ja lubię rysować zwierzęta. Lubię swoje obrazki – Wiesio

♥ Przy malowaniu się nie męczę, lubię żółte, czerwone  
   i pomarańczowe kolory – Grzegorz



A oto jak przygotowywaliśmy się do Świąt

Warsztaty plastyczne – 15 grudnia   Odbyły się warsztaty stroików i wianków świątecznych. 
fot. Malwina Sutkowska

Mikołajki – 6 grudnia   Mikołaj przyjechał z daleka i przywiózł upominki. fot. Marta Kasperska

Msza Święta – 14 grudnia   W czwartek uczestniczyliśmy we mszy świętej odprawianej przez  
ks. Pawła Cieślika w naszym parafialnym kościele. fot. Andrzej Matyka



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

W środę 11 października mieliśmy 
niezwykłe spotkanie. Gościliśmy 
dietetyczkę – panią Anetę Łańcu-
chowską, która mówiła nam, jak 
należy prawidłowo się odżywiać. 
Radziła, aby jeść dużo warzyw, 
owoców, pieczywa razowego, or-
kiszowego, używać mąki pełno-
ziarnistej, przebywać na świeżym 
powietrzu… Pani Aneta przygoto-
wała z naszą grupą kulinarną sernik 
według swojego przepisu, który 
później degustowaliśmy z przyby-
łymi mamami. Oczywiście bardzo 
smakował! Następne informacje  
o żywieniu skierowane były do 
mam, które miały także wiele py-
tań do pani dietetyczki. Pani Ane-
ta przywiozła specjalną maszynę  
i wagę, każdego chętnego diagno-
zowała – mówiła, kto co powinien, 
a czego nie powinien… ale to już 
nasze tajemnice. Na zakończenie 
spotkania mamy otrzymały zbiorek 
przepisów na ciekawe zdrowe da-

nia np. pasztet z soczewicy z żura-
winą, pasztet z cukinii i marchew-
ki, paprykę faszerowaną soczewicą  
i ryżem czy pierogi ruskie – ciasto  
z mąki orkiszowej, a także róż-
ne sałatki. Były oczywiście także 
przepisy na zdrowe słodycze: ciasto 

marchewkowe z ananasem, ciasto 
czekoladowe (brownie) z czerwonej 
fasoli i banana, kakao; sernik z ser-
ków homogenizowanych. To było 
świetne spotkanie. Smacznego. 

Zofia Kamińska

Pomysły na zdrowe jedzenie


