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Grudzień, miesiąc zimny. Już będzie zima. Czeka nas pogoda. Będzie padał już śnieg, będziemy jeździli na sankach,
a oknem
cudowna
Czas najmilbędziemy
chodzili
na zima.
lodowisko,
będziemy lepić dużego bałwana. Zima powoli już do nas zawita. Tuż, tuż. Musimy być
szy w roku właśnie się rozpoczął; odna wszystko przygotowani. Grudzień to miesiąc świąt Bożego Narodzenia. Wspólna kolacja, gdy pierwsza gwiazdka
liczamy dni do świąt, cieszymy się widonas zespół cukierkami,
muzyczny
zaświeci. Kiedy składamy sobie życzenia, ubieramy choinkę, przyozdabiamy jąreprezentuje
bombkami, łańcuchami,
kiem magicznego śniegu za oknem.
TIKAUA BAND i TEATR KLAMRA.
światełkami.

Drodzy Przyjaciele „ Chaty z pomysłami”,
Z

W grudniu wszystko wydaje się inne.
tekst: Diana Olczyk
I inne zapewne jest. Bardziej świąteczne,
Czas – życie czy okoliczności stawiają
bardziej niezwykłe. Drzwi Chaty zawsze
przed nami coraz to nowe wyzwania
stoją dla Was otworem, a w tym miesiącu
Drodzy
Przyjaciele,
dzieje się tu tak dużo, że musicie nas odi wymagania.
Musimy im sprostać,
wiedzić. A pretekstów do tego jest wiele.
ale naWam
pewno łatwiej
z naszymi wypróżyczymy
radosnych
„Chata z pomysłami” w tym przedświąbowanymi
PRZYJACIÓŁMI.
Świąt Bożego Narodzenia Dziętecznym okresie zamieniła się w manufakkujemy tym, którzy już nas wspieturę aniołów. Ceramiczne, drewniane, paw gronie
bliskichDrogim i Kochanym
rają. Wszystkim
pierowe, strojne w szaty kolorowe będzie
i życzliwych
osób
„uczestnikom
Chaty”, członkom Stomożna kupić na kiermaszu 12 grudnia,
a podczas warsztatów 18 grudnia stworzyć
warzyszenia, długoletnim Przyjaciowłasnego. Gorąco Was zapraszamy! Społom i króciutko nas znającym, życzę
tkanie Wigilijne organizujemy 22 grudradosnego przeżywania Świąt Bożego
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Narodzenia, czerpania siły od Nowopięknego
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świąt Bożego
Naw
s z y s tjest
k i emiesiącem
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Grudzień
podsumowań. Tego, co dobre i tego, co naprawdę
bardzo dobre.
I ten numer
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Nowego„Czym
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2013. bogata”
że dlatego, że dotarł w Wasze ręce. Cieszy nas to ogromnie!

Moje wrażenia ze Święta Chaty
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Zapraszamy do odwiedzania nas
w Chacie z pomysłami.

Samopomocy, który tworzy niepowtarzalną atmosferę naszego Miejsca.
Bardzo, bardzo dziękuję naszym wolontariuszom, darczyńcom, przyjaciołom za ich trud i bezinteresowną
pomoc.
Anioł Diany

Dzięki naszym wspólnym staraniom
pobyt w Chacie staje się bardziej ciekawy, radosny i owocny. Systematycznie wzbogacamy nasze pomieszczenia w nowe sprzęty, urządzenia,
wyposażamy pracownie w niezbędne pomoce. Wspólnie organizujemy
wiele ciekawych imprez, wycieczek,
obozów, przeżywamy święta i uroczystości, wystawiamy
Anioł Beaty nasze prace
na kiermaszach i piknikach, gościmy
i odwiedzamy przyjaciół. Na zewnątrz

Zofia Kamińska

Anioł Basi

Anioł Darka

Anioły Krysi

Rys. Wojtek Modliński

Zagraliśmy śpiewająco

– TIKAUA BAND w trasie koncertowej
28 listopada wyjechaliśmy w dwanaście osób czyli całym zespołem
Tikaua Band na koncert do Zespołu
Szkół Integracyjnych na Tarchominie. Śpiewaliśmy i graliśmy nasze
sztandarowe utwory. Dostaliśmy dużo
braw. Graliśmy przed bardzo wymagającą publicznością – dziećmi z klasy
pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej.
Po koncercie dostaliśmy czekoladki.
Zostaliśmy też zaproszeni na obiad,
z którego skorzystaliśmy.
To była nasza druga wizyta w tej szkole – myślimy, że nie ostatnia.
Autor: Sergiusz Kraus

Koncert odbył się na Tarchominie w zespole Szkół Integracyjnych. Było bardzo przyjemnie. Dzieci bardzo dobrze
się bawiły. Była przyjemna atmosfera
na koncercie. Dostaliśmy bombonierki
i zrobili nam fajne i kolorowe plakaty
i transparenty. Był poczęstunek. Dzieci

dostały od Beaty teksty naszych piosenek. Przedstawiliśmy się. Graliśmy
nasze utwory: „Jedziemy na Śląsk”,
„Aloha na Hawajach” i inne, nowe
piosenki. A na koniec „O czym szumią
wierzby” i „Życie”.
Autor: Dawid Adamski

Byliśmy na Tarchominie. Graliśmy
piosenki. Dostaliśmy fajne plakaty
i był poczęstunek.
Autorka: Beata Piętka
Zachęcamy do posłuchania
zespołu TIKAUA BAND
w internecie
www.youtube.com/chatazpomyslami

W niedzielę 2 grudnia w parafii w Aninie odbył się kiermasz mikołajkowy,
na którym prezentowano prace rękodzielnicze naszych uczestników.
Z ofiar parafian uzyskaliśmy kwotę 2000 zł. Dziękujemy bardzo.

Jeśli ktoś byłby zainteresowany wyrobami z naszych pracowni,
prosimy o kontakt: chata@chatazpomyslami.org

Świąteczne warsztaty filcowania
Dziś, czyli we wtorek 18 grudnia byliśmy na warsztatach świątecznego
filcowania z dziećmi w szkole podstawowej „Żagiel” w Józefowie. Ja, Marta Kobylińska, Marysia Wiśniewska,
Dawid i Grzesiek, a także Gosia i Ola
prowadziliśmy zajęcia dla sześćdziesięciu dziewczynek z klasy drugiej
i trzeciej. Byliśmy na dużej jadalni.
Wycinaliśmy filc, robiliśmy kulki,
szyliśmy, ozdabialiśmy koralikami
i cekinami. Dzieci były bardzo grzeczne. Dostałam od jednej dziewczynki prezent – broszkę. To było bardzo
miłe. Bardzo mi się podobało. Cieszę
się, że pojechałam.
Autorka: Izabela Ciara

Żeby dobrze funkcjonować i rozwijać działalność „Chaty z pomysłami” potrzebujemy stałego wsparcia.
Dlatego chcielibyśmy prosić o Waszą regularną pomoc – np. 10, 20 lub 30 zł miesięcznie.
Będziemy wdzięczni za wpłaty na konto Stowarzyszenia „Chata z pomysłami” 30 2130 0004 2001 0510 4088 0001.
Dziękujemy za pozytywną odpowiedź na apel sprzed roku!
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W poniedziałek 28.11.2011 roku,
grupa „Chaty z pomysłami” pojechała do Warszawy do Teatru Baj
na przedstawienie pt. „Ja jestem ja‘’.
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Autorzy: Agnieszka Mazur
Sergiusz Kraus

Czy Darek pomaga w futrze?
Darek jest najważniejszym futrzakiem.

Ciężka to praca, Mariola?
Umpala ,umpala, pyto.

Do jakiego teatru ta dekoracja?
Do teatru Baj.

wywiadu udzielili: Mariola, Małgosia, Darek

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 futrze”.
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 pętelkę a na koniec przeciąć nożyczkami.

Wywiady nie od parady

22 grudnia 2011
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Słowo „chata” kojarzy mi się z: wcze- miejsce w Chacie to jadalnia.
Wpłaty można przekazywać na konto: 30 2130 0004 2001 0510 4088 0001
śniej z Czarną Chatą z „Miasteczautorki: Iza Ciara, Łucja Wąworek
30 grudnia 2011
Stowarzyszenie „Chata z pomysłami” jest organizacją pożytku publicznego. Jeśli wpłata zostanie przekazana na
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„Chata z pomysłami” potrzebujemy Waszego stałego wsparcia.
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prosić o Nasz
10 złnumer
miesięcznie.
Prosimy także pamiętać o nas przy okazji przekazywania
1% podatku.
KRS to: 0000152594
wszystkich chętnych do wspólnej
Będziemy wdzięczni za wpłaty na konto Stowarzyszenia
Zarząd
Stowarzyszenia
„Chata z pomysłami”: VW Bank 30Uczestnicy
2130 0004 i2001
0510
4088 0001.
zabawy!
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
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Chata z pomysłami”, ul. Rzeźbiarska 81, 04-620 Warszawa, tel. 501 262 259,
KRS 0000152594, NIP 952-191-33-28, www.chatazpomyslami.org, www.facebook.com/chatazpomyslami, chata@chatazpomyslami.org

