
Grudzień, miesiąc zimny. Już będzie zima. Czeka nas pogoda. Będzie padał już śnieg, będziemy jeździli na sankach, 
będziemy chodzili na lodowisko, będziemy lepić dużego bałwana. Zima powoli już do nas zawita. Tuż, tuż. Musimy być 
na wszystko przygotowani. Grudzień to miesiąc świąt Bożego Narodzenia. Wspólna kolacja, gdy pierwsza gwiazdka 
zaświeci. Kiedy składamy sobie życzenia, ubieramy choinkę, przyozdabiamy ją bombkami, łańcuchami, cukierkami, 
światełkami.

tekst: Diana Olczyk

Grudzień jest miesiącem podsumowań. Tego, co dobre i tego, co bardzo dobre. I ten numer „Czym Chata bogata” jest w swym  
charakterze bardzo grudniowy. Znajdziecie w nim wspomnienia najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w 2011 r. w Chacie. 

Moje wrażenia ze Święta Chaty
Święto „Chaty z pomysłami” odbyło 
się 16 czerwca. Zaczęło się o godz. 
11.00. Na początku przywitała nas 
Agnieszka Oszajca, która powitała 
wszystkich gości przybyłych na tą 
uroczystość. Byli zaproszeni goście 
ze stowarzyszenia Par-Ter, były dzieci 
z przedszkola z siostrą zakonną. Był 
także ksiądz Adam, który odwiedza 
nas co tydzień i prowadzi spotkanie 
modlitewne. Były wystawione prace 
nasze. Magda Dakowska robiła nam 
zdjęcia, podziwialiśmy ogród nasz. 
Występował Gwidon ze swoim zespo-
łem TIKAUA BAND. Też występował 
zespół, który grał różne melodie do 
tańca – Adam Strug Orkiestra. Bardzo 
mi się podobało – atmosfera i organi-
zacja. Pogoda była świetna – świeciło 
słońce. Ludzie byli zadowoleni z na-
szego święta.

tekst: Diana Olczyk

Drodzy Przyjaciele,
życzymy Wam radosnych  
Świąt Bożego Narodzenia  
w gronie bliskich  
i życzliwych osób

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.

Redakcja „Czym Chata bogata”
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Środa dwudziestego siódmego kwiet-
nia była najbardziej muzykalną środą 
ostatnich miesięcy. „Chata z pomy-
słami” zamieniła się w profesjonal-
ne studio nagrań, gdzie mogliśmy 

podsumować pierwszy etap warsz-
tatów pod kierunkiem naszego ma-
estro Gwidona Cybulskiego. Zespół 
TIKUŁA BAND zagrał w składzie: 
Danusia Gerla, Marta Kobylińska, 

Beata Kowalczyk, Sergiusz Kraus, 
Marcin Krupski, Basia Lityńska, Ma-
riola Mielcarz, Agnieszka Osingłow-
ska, Beata Piętka, Aldona Pietrusiak, 
Paweł Pietrusiński, Darek Turek, 
Bartek Cissowski oraz Magda i Ba-
sia Dakowskie. Grupa nagrała osiem 
utworów, między innymi „Jedziemy 
na Śląsk”, „Przyjaciele”, „Wiosna” 
oraz hymn zespołu: „Tikaua Band”. 
Rufus, reżyser dźwięku, dbał o to,  
by wszystko brzmiało idealnie. I dla-
tego właśnie każdą z piosenek nagry-
waliśmy po kilka razy.

tekst: Basia Lityńska, Sergiusz Kraus

Zachęcamy  
do nabycia płyty.  

Fragmenty  
utworów  

można znaleźć na 
www.youtube.com/ 

chatazpomyslami.

Najbardziej oczekiwany debiut roku

Dnia 16 VIII 2011 roku o godz. 9.00 
wyjechaliśmy na dziesięciodniowy 
obóz do Gołdapi, po drodze byliśmy 
w synagodze w Tykocinie, potem za-
jechaliśmy do Biebrzańskiego Parku 
Narodowego. Na miejscu byliśmy  
o godz. 20.00. Wszyscy byliśmy bar-
dzo zmęczeni, poszliśmy spać.
Pierwszego dnia poszliśmy do miasta, 
byliśmy nad wodą. Byliśmy w wiosce 
indiańskiej, na Wieży Ciśnień, na Gó-
rze Cisowej (Zamkowej), w Twierdzy 
Osowiec, w bunkrach poniemieckich. 
Pogodę mieliśmy różną: raz słońce, 
raz deszcz. Były dyskoteki. Ostatnie-
go dnia rano pakowaliśmy się.
Szkoda było wyjeżdżać z Gołdapi.  
W Aninie byliśmy o 20:00.
Obóz był bardzo fajny. Przywiozłam 
sobie pamiątki.

Chatowiczka Iza

GOŁDAP 2011 r.
16 wtorek pojechaliśmy na obóz. 
Pierwszego dnia rozpakowaliśmy się 
w swoich pokojach i poszliśmy spać. 

Na drugi dzień rano poszliśmy na 
miasto piechotą. Potem do nas dołą-
czył Łukasz. Ja bardzo dobrze wspo-
minam wyjazd do Wioski Ściborskiej. 

Była tam wspaniała wioska. I jeszcze 
wspominam miło kajaki po jeziorze 
Gołdap. W ogóle było bardzo fajnie.

Chatowiczka Łucja

Wakacji cudowny czas



Jesienią w KINOkawiarni Stacja Fale-
nica odbył się warsztat twórczy „Nie 
po to stoję, żebyś siedział. Krzesło”. 
W trakcie zajęć każdy mógł za pomo-
cą techniki „recycling art” stworzyć 
antyreklamę biernego siedzenia. Naj-
ciekawsze prace były zaprezentowa-
ne w czasie Pikniku Obywatelskiego  
na Krakowskim Przedmieściu.

Czy czujesz się obywatelem?
Adam: Jakoś nie mogę być. Jestem nie 

obywatelem, tylko nie wiem… 
osobą niepełnosprawną.

Basia: Osoba niepełnosprawna może 
być obywatelem.

Adam: Nie może. Może tylko jeździć 
bez biletu na komunikację 
miejską. Obywatel musi kaso-
wać bilet.

Łucja: Obywatel to człowiek.

Basia: Obywatel ma prawo do głoso-
wania.

W kwietniu pod czujnym okiem ar-
chitekt Moniki Górskiej grupa wolon-
tariuszy – przyjaciół Stowarzyszenia, 
uporządkowała teren i przygotowała 
do wiosennych nasadzeń. Wolontariu-
sze z zapałem rozsypali dwie wywrot-
ki ziemi, w pracy pomagała gromadka 
dzieci, dla których frajdą było jeżdże-
nie na taczkach i deptanie ścieżek.  
Z pomocą wolontariuszy z firmy  
RWE zbudowaliśmy wierzbowy ży-
wopłot, posadziliśmy prawie sto ro-
ślin i posialiśmy trawę. A świeżo uło-
żone chodniki z kostki i placyk przed 
wyjściem od strony VI Poprzecznej 
cieszą oczy i zapraszają przechod-
niów do wejścia. 

Wiosną w ogródku Kawiarnia Obywatelska  
i Piknik Obywatelski 

W ubiegłym roku prosiliśmy 
Was o pomoc w ociepleniu dachu 
„Chaty z pomysłami”. Dzięki 
Wam udało się kupić watę i te-
raz rachunki za ogrzewanie są 
mniejsze. Dziękujemy!

Cegła na piec
W tym roku chcielibyśmy Was 
prosić o pomoc w zakupie pieca.  
W Środowiskowym Domu Samopo-
mocy działa pracownia ceramiczna, 
w której powstają wyroby z gli-
ny. Możemy je potem sprzedawać,  
a dochód przeznaczać na funkcjono-
wanie Chaty. Niezbędny do tego jest 
piec do wypalania gliny. Większość 
środków udało się już zgromadzić, 
ale jeszcze trochę brakuje. 

Stowarzyszenie „Chata z pomysła-
mi”: VW Bank 30 2130 0004 2001 
0510 4088 0001 z dopiskiem „piec”.

Drodzy Przyjaciele i Sympatycy Chaty!
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W poniedziałek 28.11.2011 roku, 
grupa „Chaty z pomysłami” poje-
chała do Warszawy do Teatru Baj  
na przedstawienie pt. „Ja jestem ja‘’. 
Występowała grupa młodzieży nie-
pełnosprawnej z Teatru 21. Bardzo 
fajne przedstawienie; bardzo mi się 
podobało. Scenografia była robiona 
przez „Chatę z pomysłami” – to tak 
zwane futro przez nas robione. Na 
scenie pojawiały się różne zwierzę-
ta: Hipopotam, Pies, Kot, Papuga, 
dwa Konie, Zebra. Bohater spekta-
klu chciał być podobny do któregoś  
z nich. Na koniec odkrył, że może 
być sobą. Na koniec publiczność 
gromkimi brawami podziękowa-
ła nam za zrobienie scenografii do 
przedstawienia.

tekst: Izabela Ciara

Z jakiej okazji to futro?
Robimy futro na przedstawienie te-
atru 21.

Co robi futro w Chacie?
Stoi.

Czy Darek pomaga w futrze?
Darek jest najważniejszym futrzakiem.  

Do jakiego teatru ta dekoracja?
Do teatru Baj.

O czym będzie sztuka?
O zwierzętach.

Czy Gosia lubi futro?
Jedyne moje futro, jakie miałam mąż 
kazał wyrzucić.

Czy znacie przysłowie o futrze  
i co znaczy?
„Jutro będzie futro, a pojutrze po fu-
trze”.

Jakie zwierzę ma takie futro?
To może być lis , ale są tacy co mówią 
że to będzie flamenco albo flamingi, 
brrrrrrytan.

Prosimy o instrukcję robienia futra.
Najpierw trzeba trafić w dziurkę. 
Potem hasło „odbiór” albo „ciąg”  
a osoba z drugiej strony mówi „o tu”  
i podaje sznurek, trzeba zrobić pę-
telkę a na koniec przeciąć nożycz-
kami.

Ciężka to praca, Mariola?
Umpala ,umpala, pyto.
wywiadu udzielili: Mariola, Małgosia, Darek 

Recenzja z ostatniego rzędu

Od września są z nami Iwona i Piotr. 
Oto, co nam powiedzieli, gdy popro-
siliśmy ich o dokończenie zdań:

PIOTR:
O 8:00 w sobotę myślę o odpoczyn-
ku, pisaniu, czytaniu. Gdy widzę 
deszcz za oknem, wtedy cieszę się 
bo lubię deszcze wiosną i latem. Gdy 
jest ciepło, to zakładam hawajskie 
spodenki.
Słowo „chata” kojarzy mi się z: wcze-
śniej z Czarną Chatą z „Miastecz-

ka Twin Peaks”, obecnie z „Chatą  
z pomysłami”. Najważniejsze miejsce  
w Chacie to oczywiście kuchnia.

IWONA:
O 8:00 w sobotę myślę o tym, że mogę 
dłużej pospać. Gdy widzę deszcz 
za oknem, wtedy biorę parasol i idę 
na spacer. Gdy jest ciepło, to idę do 
parku. Słowo „chata” kojarzy mi się 
z domową atmosferą. Najważniejsze 
miejsce w Chacie to jadalnia.

autorki: Iza Ciara, Łucja Wąworek

Wywiady nie od parady22 grudnia 2011 
W czwartek odbędzie się Spo-
tkanie Świąteczne „Chaty z po-
mysłami”. Zapraszamy rodziny, 
przyjaciół i wolontariuszy na 
poczęstunek, wspólne śpiewanie 
kolęd i pastorałek z artystami 
TEATRU KLAMRA i zespołu 
TIKAUA BAND.
Spotkanie rozpoczniemy o godz. 
13.00. 

30 grudnia 2011
W piątek będziemy żegnać stary 
rok Zabawą Taneczną w godzi-
nach 10.00-15.00. Zapraszamy 
wszystkich chętnych do wspólnej 
zabawy!

Żeby dalej funkcjonować i rozwijać działalność Stowarzyszenia  
„Chata z pomysłami” potrzebujemy Waszego stałego wsparcia. 

Chcemy prosić o 10 zł miesięcznie. 
Będziemy wdzięczni za wpłaty na konto Stowarzyszenia  

„Chata z pomysłami”: VW Bank 30 2130 0004 2001 0510 4088 0001.

Chcesz wiedzieć na bieżąco, co dzieje się w „Chacie z pomysłami”? Wyślij swój e-mail na adres  
info@chatazpomyslami.org, by dostawać newsletter lub śledź nas na www.facebook.com/chatazpomyslami


