
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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Krótka historia powstania  
ŚDS „Chata z pomysłami”
Pierwszą inicjatywą grupy rodzi-
ców i przyjaciół działających (od 
2000 r.) jako wspólnota przy Pa-
rafii Matki Bożej Królowej Polski  
w Aninie – było założenie stowa-
rzyszenia, nastąpiło to 5 marca 
2003 roku.

Głównym zadaniem stowarzysze-
nia było znalezienie pomieszczeń, 
wyremontowanie ich i przystoso-
wanie do prowadzenia działalności. 
Na nasze potrzeby odpowiedział 
ks. Proboszcz Wiesław Kalisiak.
Zaproponowł nam pomieszczenia 
w budynku parafialnym (dawne 
kino „Wrzos”), które wymagały 
gruntownego remontu. Z pomiesz-
czeń tych, jakże odmienionych, 
korzystamy nadal – z użyczenia 
ks. Proboszcza Marka Doszki.

Przez pierwsze lata swej działalno-
ści w oparciu o krótkoterminowe 

projekty stowarzyszenie prowadzi-
ło Pracownię Działań Twórczych. 
Wspierali nas uzdolnieni Przyja-
ciele i Wolontariusze. Po 5 latach 
oczekiwań, otrzymaliśmy decyzję 
zlecającą nam prowadzenie Środo-
wiskowego Domu Samopomocy 
dla 25 osób z niepełnosprawnością.

Umowę z Mazowieckim Urzę-
dem Wojewódzkim podpisaliśmy  
24 listopada 2008 roku.

Pierwszym kierownikiem została 
pani Barbara Pestka – poprzed-
nio dyrektor l’Arche w Śledziejo-
wicach k. Krakowa. Pod jej kie-
runkiem przeprowadzony został 
remont pomieszczeń, powstały 
pracownie, zgromadzono meble. 
Zostali zatrudnieni pracownicy, 
przybyli nowi uczestnicy, zawią-
zała się społeczność Chaty z po-
mysłami.:) 

Kierownikiem powołanym przez 
Zarząd Stowarzyszenia na lata 
2010-2013 była pani Agnieszka 
Oszajca – związana ze Wspólno-
tami Ruchu „Wiara i Światło”, pe-
dagog specjalny. Praca w naszym 
ŚDS stawała się coraz bardziej dy-
namiczna, odbywało się wiele im-
prez okolicznościowych, zabaw, 
uroczystości, wycieczek, obozy 
letnie. Powstał zespół muzyczny 
Tikaua Band. Praca terapeutyczna 
wzbogacana była o nowe zajęcia  
i pracownie programy edukacyjne 
np. „Sensopaka”. Fundacja RWE 
ułatwiła nam zakupienie pieca 
ceramicznego i powstała pracow-
nia ceramiczna. Wykonanych zo-
stało wiele prac dostosowujących  
do wymogów unijnych, jak zwięk-
szenie powierzchni przypadającej 
na jednego uczestnika. W tym celu 
wyremontowane zostało dodat-
kowe pomieszczenie, w którym 

Pierwsi pracownicy i wolontariusze



powstała pracownia techniczna 
oraz zbudowano szklany taras  
z przeznaczeniem na pracownię 
rękodzieła. 

Wraz z rozpoczęciem realizacji 
– w latach 2014-2017 – następ-
nego etapu prowadzenia Środo-
wiskowego Domu Samopomocy, 
stanowisko kierownika objęła 
pani Justyna Żaczek, mająca już 
doświadczenie pracy z osobami  
z niepełnosprawnością jako kie-
rownik WTZ-ów. Z zapałem przy-
stąpiła do wykonania prac zwią-
zanych z poprawieniem estetyki 
pomieszczeń. Przeprowadziła ma-
lowanie pracowni, cyklinowanie 
podłóg, zmianę oświetlenia, wy-
posażenie pracowni plastycznej, 
zakupienie szaf, zorganizowanie 
pracowni integracji sensorycznej. 
Uznaniem i zainteresowaniem 
cieszył się projekt przeznaczony 
dla matek wychowujących osoby 
z niepełnosprawnością „Kobieta 
z Pasją”. Projekt obejmował wie-
le ciekawych wycieczek (Otwock 
Wielki), wykładów, warsztatów, 
szkoleń, dyskusji po obejrzeniu fil-
mu, plener malarski. W tym czasie  
także powstał pomysł utworzenia 

ogrodu integracji sensorycznej  
i rozpoczęły się prace związane wy-
konaniem projektu takiego ogrodu.

Pracę rozpoczętą przez stowarzy-
szenie przed laty, kontynuuje pani 
Anna Zając, pedagog specjalny, 
kierownik od 2018 roku. Z wielką 
odpowiedzialnością podjęła prace 
związane z urządzaniem ogrodu 
sensorycznego. Wykonana została 
duża część zaplanowanych prac: 
posadzono różnorodne rośliny  
i krzewy, zakupiono urządzenia 

ogrodowe, założony został traw-
nik i nawodnienie, powstała ścież-
ka sensoryczna, położono piękny 
chodnik.W pracach tych wspierał 
nas wolontariat Fundacji PGE  
i firma Flora, która dostarczyła nam 
ziemi ogrodowej. Nasza Chata 
pięknieje, odmalowane zostały kla- 
tki schodowe, a na zewnątrz poło-
żona nowa elewacja ścian. Wiosną 
ruszą następne prace.

Obecnie świętujemy  
nasze dziesięciolecie

Zofia Kamińska 

Agnieszka Oszajca

Pierwsza od prawej Barbara Pestka 

Osoby pełniące funkcję kierownika ŚDS

Justyna Żaczek Anna Zając



Mijający rok 2018 – to nie tylko 
kolejny rok naszej pracy, ale to  
rok jubileuszowy. Najzwyczajniej 
w świecie minęło 10 lat od 24 li-
stopada 2008, czyli dnia podpisa-
nia między Zarządem Stowarzy-
szenia reprezentowanym przez 
prezesa Andrzeja Kamińskiego, 
a Dyrektorem Wydziału Polityki 
Społecznej Mazowieckiego Urzę-
du Wojewódzkiego panią Haliną 
Lipke umowy pozwalającej na pro-
wadzenie Środowiskowego Domu 
Samopomocy zw. ŚDS.

I tak od kilku lat pojawiamy się  
u Państwa z życzeniami świątecz-
nymi i noworocznymi, z wiadomo-
ściami, z „Czym Chata bogata”. 
Otóż u nas czas mija pracowicie  

i dzieje się dużo dobrego. 

Na pewno w tym miejscu wypada 
się pochwalić, co nowego zrobi-
liśmy w naszym chatowym ŚDS. 
Najważniejsze to, że w tym roku 
przybyli do pracy nowi instrukto-
rzy wraz z panią kierownik Anną 
Zając. Życzymy radości z wyko-
nywanej pracy, aby to miejsce było 
przyjazne i dla wszystkich.

Z radością ogłaszam, że prace 
przy budowie „Ogrodu 5 zmy-
słów” szły w ogromnym tempie! 
Położony został piękny chodnik, 
założony trawnik i nawodnienie, 
posadziliśmy wiele różnorodnych 
roślin. W pracach tych mieliśmy 
sprzymierzeńców, a był to wolon-

tariat pracowniczy PGE, otrzyma-
liśmy wsparcie finansowe i wyko-
nawcze, a także bezcenny dar od 
firmy Flora – ziemię ogrodową. 
Część prac i zabudowy ogrodowej 
wykonaliśmy z własnych środków,   
a właściwie darowizn 1% podatku 
od Państwa. Dziękujemy!

Dziękuję pracownikom nasze-
go ŚDS za ofiarną pracę włożoną 
w dzieło rozwijania i upiększa-
nia naszego ośrodka. Rodzinom 
i naszym drogim Uczestnikom 
dziękuję za współpracę i wyrozu-
miałość. Wszystkim życzymy Ra-
dosnych Świąt Bożego Narodzenia 
i Wszystkiego co najlepsze w No-
wym Roku 2019. 

10-lecie Chaty z pomysłami



Pragniemy złożyć Państwu  
serdeczne podziękowania za udział  
w uroczystościach Jubileuszu.

Dziękujemy wszystkim za okaza-
ną sympatię i przychylność oraz 
przekazane gratulacje i serdeczne 
życzenia.

Dziękujemy gościom  
za obecność oraz wsparcie  
w codziennej pracy: 

• Urząd Dzielnicy Warszawa 
Wawer 

• Ośrodek Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Wawer

• Biblioteka Publiczna filia Anin
• Ośrodek Kultury Wesoła
• „L’Arche Polska”  

– Wspólnota Warszawa
• Dom Dziennego Pobytu „Caritas”
• Środowiskowy Dom Samopomocy  

„Azaliowa” z ul. Zalipie
• Szkoła Specjalna nr 102  

w Warszawie ul. Przedwiośnie 1
• Szkoła Podstawowa nr 218  

w Warszawie

Dziękujemy za pomoc  
w organizacji wydarzenia:
• Wawerskie Centrum Kultury  

Filia Anin – za udostępnienie sal 
do świętowania jubileuszu.

• Kabaret „ZADRA”
• „Hrabina Chce Jeść Cukiernia”  

– za pyszny tort
• Piekarnia gruzińska „Tiblisi”  

z Falenicy – za pyszne wypieki 
i dodatki

• „My passion photography”  
– za zdjęcia.

• „Cavena” – za pyszną kawę  
i herbatę.

Zofia Kamińska



O wspieraniu rozwoju sensorycznego
Teraz zimą, gdy mniej spędzamy 
czasu na bezpośrednim kontak-
cie z przyrodą, możemy wspiera 
rozwój sensoryczny w domu lub 
w pracowni.W tym celu powinni-
śmy zaplanowa wiele ciekawych  
i usprawniających zabaw oraz 
zgromadzi szereg zupełnie pro-
stych pomocy. 

Oto kilka wskazówek: 
Muzykowanie na różnych  
naturalnych instrumentach: 
butelki, wałki, pokrywy, dzwonki.

Słuchanie dźwięków świata: 
uderzanie w różne przedmioty, 
przelewanie wody, włączanie urzą-
dzeń o różnych dźwiękach, szelesz-
czenie, grzechotanie – rozpoznawa-
nie dźwięków.

Dotykanie, głaskanie, masowanie  
przy pomocy przedmiotów  
o różnych fakturach: 
miękkie, twarde, gładkie, szorstkie,  
grube, cienkie. 

Stworzenie środowiska  
do rozwijania zmysłów: 
węchu, słuchu, smaku, wzroku, 
dotyku, wspólne przygotowywanie 
potraw i smakowanie, wyrabianie 
masy solnej, gliny, ciasta szczegól-
nie u osób z nadwrażliwością, słu-
chanie muzyki, chodzenie, kołysa-
nie się w rytm muzyki, oglądanie 
dużych obrazów, zamalowywanie 
palcami konturów. 

Rozwijanie motoryki: 
pokonywanie toru przeszkód, prze-
skakiwanie, wchodzenie i schodze-
nie, przekraczanie poprzeczki.

Ćwiczenia z piłką  
rehabilitacyjną: 
toczenie na piłce, toczenie piłki, 
rzucanie, podrzucanie i odrzucanie.

Wg T. Grandin 

W poprzednim numerze pisaliśmy  
o czworonożnej terapeutce Jadwidze.

Teraz chatowym terapeutą został... 
Enzo. Pies rasy owczarek austra-
lijski o przepięknym umaszczeniu  
i dwukolorowych oczach. 

Pierwsze wspólne zajęcia przebie-
gły w skupieniu i wielkim obopól-
nym zainteresowaniu.

Dziękujemy  
Karolinie Labes,   
Ewie Jakimczuk 

oraz Therapy&Rescue!

Zajęcia sensoryczne z psem



Nasi uczestnicy co tydzień jeździli 
na warsztaty tańców tradycyjnych 
do Wawerskiego Centrum Kultury 
w Międzylesiu.
Na skrzypcach przygrywała Paula 

Kinaszewska, tańców uczyła Mag-
da Dakowska.
Projekt „Spotkania z tańcem tra-
dycyjnym” został dofinansowany 
przez Wawerskie Centrum Kultury 

z funduszu dla organizacji poza-
rządowych.

Dziękujemy Pani Dyrektor 
Barbarze Karniewskiej

Jeszcze o naszej aktywności

W listopadzie braliśmy udział  
w IV Żoliborskim Turnieju Tenisa 
Stołowego. Oto nasza złota 6 oso-
bowa drużyna w składzie: Marta, 

Monika, Małgosia, Ela, Dawid  
i z pucharem w dłoni zwycięzca 
turnieju – Sergiusz. Szczególnie  
gorąco gratulujemy drużynie,  

gdyż nie mając stołu do tenisa 
osiągnęła tak dobry wynik. 
Trenowali w pobliskim OSIR.

Szymon Mazurkiewicz

Obroniliśmy tytuł Mistrzów
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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.

Zapraszamy do Ogrodu 5 zmysłów!

Wiosną na pewno zaprosimy do naszego ogrodu
Już drugi rok przekazujemy infor-
macje o pracach w naszym ogro-
dzie. Na pewno wiosną zaprosimy 
na odpoczynek i zabawy.
Powstała już niepowtarzalna ścież-
ka sensoryczna, którą wykonali-
śmy wspólnie z naszymi wolonta-
riuszami.

Wszyscy jesteśmy bardzo wdzięcz-
ni wolontariuszom z fundacji PGE 
za pomoc i wsparcie!

Dziękujemy Kasi  
za organizację prac i nadzór


