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Z

a oknem cudowna zima. Czas najmilszy w roku właśnie się rozpoczął; odliczamy dni do świąt, cieszymy się widokiem 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 odwiedzić. A pretekstów do tego jest wiele.
„Chata z pomysłami” w tym przedświątecznym okresie zamieniła się w manufakturę aniołów. Ceramiczne, drewniane, papierowe, strojne w szaty kolorowe będzie
można kupić na kiermaszu 12 grudnia,
a podczas warsztatów 18 grudnia stworzyć
własnego. Gorąco Was zapraszamy! Spotkanie Wigilijne organizujemy 22 grudnia… ach, pisać można by wiele – koniecznie przeczytajcie
w s z y s t k i e ogłoszenia!
Grudniowy numer „Czym Chata bogata” jest wyjątkowy także dlatego, że dotarł w Wasze ręce. Cieszy nas to ogromnie!

Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą,
miłością i nadzieją.

Radosnego, wiosennego
nastroju, serdecznych
spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja.

Wszyscy Chatowicze pragną Was gorąco pozdrowić i życzyć
naprawdę pięknego czasu przygotowań do świąt Bożego Narodzenia oraz radości z nadejścia Pana.
Redakcja „Czym Chata bogata”

życzy społeczność
,,Chaty z pomysłami”

Anioł Adama

Anioł Heni

Anioł Diany

Anioł Krzysia

Anioł Łucji

Anioł Beaty

Anioł Basi

Anioł Darka

Anioły Krysi

Wernisaż malarski

„A w zimie powinien padać śnieg”
Za nami pierwszy wernisaż malarski, a wszystko dzięki łańcuszkowi ludzi dobrej woli. Zaczęło się od Barbary Karniewskiej – dyrektorki WCK Wawer, która zaprosiła nas do projektu
„Sprawni w sztuce”, zrealizowanego i sfinansowanego przez WCK Wawer.
Wzięliśmy udział – czyli uczestnicy ŚDS „Chata z pomysłami”
z Anina, instruktorzy, rodzice i opiekunowie – w 3-miesięcznych zajęciach plastycznych prowadzonych
przez Bożenę Bienias – założycielkę pracowni plastycznej „Akwarela”. Zajęcia odbywały się raz
w tygodniu w WCK w Międzylesiu. Na każdych zajęciach poznawaliśmy inną technikę plastyczną,
zmagaliśmy się z różnymi tematami. Zajęcia plastyczne połączone były z pogadankami z zakresu

sztuki. W grudniu na ostatnich
zajęciach otrzymaliśmy blejtramy,
na których powstały świąteczne
impresje.
Poszliśmy za ciosem. Marzena
Szymańska – kierowniczka WCK
filia Anin zorganizowała nam wernisaż z prawdziwego zdarzenia.
Zabraliśmy się za przygotowania.
Marta Babiuch z Ewą Jakimczuk
przygotowały nam profesjonalne
plakaty i zaproszenia. Tłem zarówno plakatu jak i zaproszenia był
obraz Marty Kobylińskiej jednej

z uczestniczek zajęć. Zaproszenia
rozesłane, bąbelki i drobne co nieco zakupione. Dziewiątego lutego
z niecierpliwością oczekiwaliśmy
na pierwszych gości, którzy ku naszej radości dopisali. Krótkie przemowy, zdjęcia, wywiady – w tym
wszystkim uczestniczyliśmy. Nasz
pierwszy wernisaż zachęcił nas
jeszcze bardziej do twórczych poszukiwań i śmielszego opowiadania o sobie, na różne sposoby.
Katarzyna Pruchniewicz

Między świętami
Czas Karnawału. Kolędy w Polsce
cieszą się niesłabnącą popularnością juź od XVI wieku. Śpiewane
były przez Polaków w Złotym Wieku i podczas zaborów. W czasach
II Wojny Światowej na podstawie
kolęd układano kolędy-patriotyczne. Do czasów nam współczesnych

w różnych śpiewnikach przetrwało ponad 500 kolęd i pastorałek.
Tworzyli je przeważnie poeci wysławiając piękny czas Narodzenia
Pańskiego. Rozbrzmiewają nadal
w kościołach, a także w naszych
domach, wspólnotach, na uroczystościach. Organizowane są kon-

kursy na najpiękniej wykonaną kolędę, koncerty zespołów, solistów.
W Chacie z pomysłami również
śpiewaliśmy kolędy wspólnie
z zaproszonymi rodzinami i gośćmi. Akompaniowała nam na pianinie i pięknie śpiewała Maria
Holka.

Co nowego w Chacie….

Pod nowym kierownictwem
Od 1 lutego br. naszym Domem
kieruje Anna Zając, która jest pedagogiem specjalnym i potrafi
zarządzać takimi placówkami jak
nasza.
Szybko weszła w wir pracy.
Współuczestniczy we wszystkich
wydarzeniach w Chacie, ale także
poznaje pracę poprzez uczestnictwo w zebraniach, szkoleniach,
spotkaniach zewnętrznych.

Życzymy miłej
i pełnej zadowolenia pracy.

Dogoterapia – dla kogo i po co?
W tym roku odwiedza nas niezwykła terapeutka – labradorka Jadzia
ze swoją instruktorką. Wszyscy
cieszą się jej obecnością, gdyż
każdy może ją głaskać, ściskać,
czesać, rzucać zabawki, które
ona przynosi oraz nagradzać ulubionymi przysmakami za wykonane zadania. Jadzia je tylko to,
co przywozi jej pani. Niektórzy
przełamali lęk przed bliskim kontaktem z psem.
Dogoterapia wykorzystywana jest
w terapii osób z autyzmem, zespo-

łem Downa, niepełnosprawnością
intelektualną czy w pomocy osobom starszym. Ma zwiększać efektywność rehabilitacji bądź procesu
terapeutycznego.
Najczęściej spotykanymi rasami
wykorzystywanymi w terapii są
Labrador Retriver oraz Golden
Retriver. Dzieje się tak ze względu
na ich naturalną chęć do współpracy z człowiekiem. Łatwo się uczą,
są inteligentne, łagodne i wzbudzają zaufanie.
Zofia Kamińska

Chata w gościnie w DDP w Falenicy
W piątek 19 stycznia zostaliśmy zaproszeni na kolędowanie do Domu Dziennego Pobytu
Caritas dla seniorów przy ul. Starczewskiej 8 w Falenicy.
W odwiedziny wybrali się wszyscy Chatowicze wraz z opiekunami. Wspólne spotkanie rozpoczęło
się od zapoznania i przywitania się
z gospodarzami a następnie zasiedliśmy do wspólnego kolędowania
przy dźwiękach płynących z pianina. Po wspólnym kolędowaniu
zostaliśmy zaproszeni na poczęstunek przy pięknie zastawionym
stole. Słuchaliśmy także współ-

czesnych wersji najpiękniejszych
kolęd.
Potem wraz z paniami goszczącymi nas zwiedziliśmy ośrodek oraz
kaplicę, w której przed obrazem
Matki Bożej Ostrobramskiej zmówiliśmy dziękczynną modlitwę
za szczęśliwe spotkanie. Pełni
wrażeń i w odświętnych nastrojach
wróciliśmy do Chaty.
Marta Kasperska

8 marca
Ósmego marca w Chacie to dzień
radosny, miły, pełen uśmiechów,
życzeń i uprzejmości.
Trzeba powiedzieć, że panowie są

codziennie uprzejmi, ale co święto
to święto.
Panowie składali życzenia, obdarowywali panie kwiatami i przygo-

towali obiad. Funkcję szefa kuchni sprawował Szymon. Przygotowane danie było bardzo smaczne
i pięknie wyglądało.

Nasi nowi pracownicy
Na początku roku nasz Zespół Terapeutyczny został wzmocniony
nowymi pracownikami. Dołączyły

do nas Jadwiga Mucha, Ewa Wendeker i Dorota Jaranowska-Teodorowicz. Ostatnio pomagały przy-

gotowywać ozdoby na kiermasz
świąteczny.

Witamy w zespole!

Urodziny pani Emy
Pewnego dnia świętowaliśmy Jubileusz mamy Bartka.
Spotkaliśmy się w Klubiku dla
Mam, aby wspólnie odśpiewać pani
Emie 100 lat i życzyć wszystkiego
najlepszego z okazji urodzin.
Pani Ema i Bartek są od samego
początku członkami naszej Chatowej Wspólnoty.

Urodziny Heni
Drodzy Przyjaciele
Na pewno część z Was obserwuje
zmiany wokół budynku, w którym
mieści się nasz ŚDS.
Porządkujemy teren, organizujemy Ogród Sensoryczny – zakupiliśmy część urządzeń i roślin. Wiosną zaczniemy wykonywać prace
ziemne. Dużym przedsięwzięciem
było wykonanie elewacji budynku od strony ogrodu. To wszystko

nie byłoby możliwe bez Waszego
1% podatku. Przed nami jeszcze
dużo pracy – dokończenie Ogrodu 5 zmysłów czy wykonanie prac
na drugiej ścianie naszego budynku. Kilka lat temu wsparliście remont dachu nad Chatą. Pamiętajcie
o nas i tym razem przy rozliczaniu
1% podatku.

Oto, jak wyglądała ściana przed odnowieniem, a jaki jest stan obecny. Dziękujemy

Chatowicze w obiektywie

Wieści z Kiermaszu
Wszyscy czekamy na Święta Wielkanocne, ale w naszych pracowniach już świątecznie, pojawiły
się kurczaki, kurki z filcu, pisanki
– w tym roku jajka zdobione metodą decoupaqe, zajączki, baranki z pięknymi rogami, koszyczki

z ozdobami kartki świąteczne.
Wszystkie te ozdoby zostały zaprezentowane w niedzielę na kiermaszu w naszej parafii. Parafianie
podziwiali nasze wyroby i chętnie
nabywali, ku naszej radości.
Dziękujemy Chatowiczom i in-

struktorom za wytrwałą obecność
na kiermaszu pomimo silnego,
zimnego wiatru i mrozu oraz
iście zimowej aury. Ocieplały nas
uśmiechy podziwiających nasze
rękodzieło mieszkańców.

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 będziemy mogli kontynuować
niezbędne prace wokół naszego domu i w Ogrodzie
5 zmysłów. Wiosną zapraszamy na kawę lub sok.
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