
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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Drodzy Przyjaciele „ Chaty z pomysłami”,

Rys. Adam Bartoszewicz

Rys. Wojtek Modliński

Czas Świąt Bożego Narodzenia i koń-
ca roku skłania do pewnych podsumo-
wań, podziękowań i życzeń. Cieszę 
się, że założone 10 lat temu nasze Sto-
warzyszenie pracuje i spełnia swoje 
zadania, że nasza misja przywracania 
osobom z niepełnosprawnością na-
leżnego im miejsca w społeczeństwie  
jest realizowana.

Szczególne wyrazy wdzięczności 
składam ks. Proboszczowi naszej pa-
rafii za użyczenie pomieszczeń na na-
szą działalność.

Dziękuję wszystkim, którzy towarzy-
szą nam od samego początku – Za-
rządowi, Rodzinom i Przyjaciołom-
Założycielom. Gorące podziękowania  
i życzenia ślę do całego Zespołu pra-
cującego w Środowiskowym Domu 

Samopomocy, który tworzy niepo-
wtarzalną atmosferę naszego Miej-
sca.

Bardzo, bardzo dziękuję naszym wo-
lontariuszom, darczyńcom, przyja-
ciołom za ich trud i bezinteresowną 
pomoc.

Dzięki naszym wspólnym staraniom 
pobyt w Chacie staje się bardziej cie-
kawy, radosny i owocny. Systema-
tycznie wzbogacamy nasze pomiesz-
czenia w nowe sprzęty, urządzenia, 
wyposażamy pracownie w niezbęd-
ne pomoce. Wspólnie organizujemy 
wiele ciekawych imprez, wycieczek, 
obozów, przeżywamy święta i uro-
czystości, wystawiamy nasze prace 
na kiermaszach i piknikach, gościmy 
i odwiedzamy przyjaciół. Na zewnątrz 

reprezentuje nas zespół muzyczny  
TIKAUA BAND i TEATR KLAMRA.

Czas – życie czy okoliczności stawiają 
przed nami coraz to nowe wyzwania  
i wymagania. Musimy im sprostać,  
ale na pewno łatwiej z naszymi  wypró-
bowanymi PRZYJACIÓŁMI. Dzię-
kujemy tym, którzy już nas wspie-
rają. Wszystkim Drogim i Kochanym 
„uczestnikom Chaty”, członkom Sto-
warzyszenia, długoletnim Przyjacio-
łom i króciutko nas znającym, życzę 
radosnego przeżywania Świąt Bożego 
Narodzenia, czerpania siły od Nowo-
narodzonego Dzieciątka i błogosła-
wionego Nowego Roku 2013. 

Zapraszamy do odwiedzania nas  
w Chacie z pomysłami.

Zofia Kamińska



Koncert odbył się na Tarchominie w ze-
spole Szkół Integracyjnych. Było bar-
dzo 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 pio-
senek. 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

28 listopada wyjechaliśmy w dwa-
naście osób czyli całym zespołem 
Tikaua Band na koncert do Zespołu 
Szkół Integracyjnych na Tarchomi-
nie. Śpiewaliśmy i graliśmy nasze 
sztandarowe utwory. Dostaliśmy dużo 
braw. Graliśmy przed bardzo wyma-
gającą 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 szko-
le – myślimy, że nie ostatnia. 

Autor: Sergiusz Kraus

Byliśmy na Tarchominie. Graliśmy 
piosenki. Dostaliśmy fajne plakaty  
i był poczęstunek. 

Autorka: Beata Piętka

Zagraliśmy śpiewająco  
– TIKAUA BAND w trasie koncertowej

Zachęcamy do posłuchania  
zespołu TIKAUA BAND  

w internecie  
www.youtube.com/chatazpomyslami



Dziś, czyli we wtorek 18 grudnia by-
liśmy na warsztatach świątecznego 
filcowania z dziećmi w szkole podsta-
wowej „Żagiel” w Józefowie. Ja, Mar-
ta Kobylińska, Marysia Wiśniewska, 
Dawid i Grzesiek, a także Gosia i Ola 
prowadziliśmy zajęcia dla sześćdzie-
sięciu dziewczynek z klasy drugiej 
i trzeciej. Byliśmy na dużej jadalni. 
Wycinaliśmy filc, robiliśmy kulki, 
szyliśmy, ozdabialiśmy koralikami  
i cekinami. Dzieci były bardzo grzecz-
ne. Dostałam od jednej dziewczyn-
ki prezent – broszkę. To było bardzo 
miłe. Bardzo mi się podobało. Cieszę 
się, że pojechałam.

Autorka: Izabela Ciara

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

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!



Siedzieć będziemy w ogrodzie  
z Chaty nie wychodząc wcale…

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

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

Do sprawdzonych Przyjaciół Chaty i nowych Wielbicieli!
Aby kontynuować prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy jesteśmy zobowiązani spełnić wyznaczone 
nam standardy dotyczące zwiększenia metrażu przypadającego na jednego uczestnika i likwidacji barier architekto-
nicznych. Prace już rozpoczęliśmy, ale ich koszt przekracza nasze możliwości – brakuje jeszcze 10 000 zł w ramach 
wkładu własnego.

Dlatego też prosimy Państwa o pomoc, jak zawsze niezawodną. Przy wsparciu naszych Przyjaciół zakupiliśmy weł-
nę mineralną i ociepliliśmy strych w 2010 r., rok później zakupiliśmy piec do pracowni ceramicznej. Dziękujemy.

Wpłaty można przekazywać na konto: 30 2130 0004 2001 0510 4088 0001

Stowarzyszenie „Chata z pomysłami” jest organizacją pożytku publicznego. Jeśli wpłata zostanie przekazana na 
konto bankowe, wówczas w zeznaniu za 2012 r. podatnik ma prawo odliczyć kwotę darowizn przekazywanych na 
cele pożytku publicznego.

Prosimy także pamiętać o nas przy okazji przekazywania 1% podatku. Nasz numer KRS to: 0000152594

Uczestnicy i Zarząd Stowarzyszenia

W Chacie znów zrobiło się głośno. 
To panowie robotnicy remontują nasz 
taras. Zniknie taras i pojawi się ogród 
zimowy, z którego będziemy korzy-
stać nie tylko zimą. To będzie miej-
sce na kolejną pracownię, w której 
Chatowicze będą mogli pracować. 
To najmilszy prezent na święta dla 
wszystkich uczestników Chaty. 

O godzinie dwunastej mamy zawsze 
przerwę na herbatę i kawę. Fajnie 
będzie je wypić na tarasie nie tylko 
w zimę. Na pewno będzie wielu chęt-
nych, by pracować właśnie tam. 

Zapraszamy także wszystkich przy-
jaciół Chaty na wspólne rozmowy  
w pełnej ładnych widoków pracowni. 

Autorzy: Agnieszka Mazur 
Sergiusz Kraus


