
Wydaje się, że lato to czas,  
w którym życie płynie wolniej,  
że niewiele się dzieje. Jednak  
o kilku wydarzeniach pragniemy  
naszym Drogim Czytelnikom 
opowiedzieć. 

W czasie wakacji pożegnała się 
z nami, z pracą w Chacie Olga 
Januchowska-Pikuła.  
Ale jest to pożegnanie radosne. 
Czas na urodzenie dziecka. Mamy 
nadzieję na powrót i ponowne 
spotkanie w pracowniach Chaty.

Ola jest najdłużej pracującym 
u nas instruktorem. Cieszy się 
ogromną sympatią wszystkich, 
zawsze uśmiechnięta i życzliwa. 
Wspaniała koleżanka i przyjaciółka  
osób niepełnosprawnych. 

Przez wiele lat stała na czele  
grupy redagującej naszą gazetkę  
„CZYM CHATA BOGATA”.  
Z dużym wdziękiem potrafi  
wydobyć od osób piszących: 
wiersze, fantastyczne opowieści, 
przeżycia i wrażenia z wyjazdów, 
obozów i …. z Chaty.

Dziękujemy Olu!

Zofia Kamińska

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.
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Wakacyjni Goście w Chacie

W środę, 30 lipca odwiedziła nas duża 
grupa młodzieży z Oazy Modlitwy ru-
chu Światło-Życie z diecezji bielsko-
żywieckiej i siedleckiej, towarzyszył 
im ks. Piotr Borgosz.

Byliśmy bardzo przejęci wizytą tak 
niebywałych gości. Jednak spotkanie 
było bardzo miłe. Opowiedzieliśmy 
historię naszej Chaty, grupa teatralna 
pokazała swoje świeżo przygotowane 
przedstawienie gorąco oklaskiwane 
przez widzów. 

Potem uczestniczyliśmy w przygoto-
wanej przez gości mszy św. w kaplicy 
naszego parafialnego kościoła. Bar-
dzo ładnie młodzież śpiewała i grała  
na gitarze. Na zakończenie spotkania 
zjedliśmy wspólnie lody. Były pamiąt-
kowe zdjęcia i zapewnienia o wzajem-
nej pamięci w modlitwie. 

Szkoda, że to spotkanie trwało tak 
krótko.

Z.K.

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



Jak zapamiętaliśmy nasz obóz

Dnia 1 lipca 2014r. o godz. 8.00 
wyjechaliśmy autokarem na obóz 
do Krasnobrodu położonego na pię- 
knym, malowniczym Roztoczu. 
Pojechali wszyscy chatowicze wraz 
z pracownikami, rodzicami i wo-
lontariuszami. Podróż z kierowcą 
panem Marcinem przebiegła szyb-
ko i przyjemnie. Nasz ośrodek był 
położony dosłownie o kilka kroków 
od rozlewiska rzeki Wieprz, gdzie  
była plaża, strzeżone kąpielisko i po- 
most. Z pensjonatu rozciągał się 
widok na nieczynny kamieniołom, 
wieżę widokową i pobliskie lasy. 

Pierwszego dnia byliśmy na ry-
neczku w Krasnobrodzie, skąd po-
szliśmy spacerkiem do pobliskiego 
Sanktuarium, gdzie odbywał się 
odpust Matki Boskiej Jagodnej. 
Po drodze zjedliśmy pyszne lody 
gałkowe domowej roboty. Kolejna 
piesza wycieczka odbyła się do Ka- 
plicy na Wodzie, gdzie biednemu 
chłopu objawiła się Matka Boska. 
Dosłownie pod kaplicą płynie cu-
downa woda uzdrawiająca, której 
mieliśmy okazję spróbować. 

Wracając zwiedziliśmy Muzeum 
Parafialne. Były tam dawne narzę-
dzia rolnicze, flora i fauna Rozto-

cza oraz wykopaliska geologiczne 
i różne skały występujące na tym 
terenie. Weszliśmy również do Mu- 
zeum Wieńców Dożynkowych, 
gdzie owe wieńce występowały 
w najróżniejszych kształtach i ko-
lorach. Kolejnego dnia pojecha-
liśmy na całodniową wycieczkę 
do Zamościa, gdzie obejrzeliśmy 
wszystkie trzy rynki, katedrę, mury 
obronne oraz zabytkowe miejsce 
kaźni i więzienie. Po Zamościu 
oprowadzał nas pan Edward, któ-
ry opowiedział nam m.in. o tym, 
że Zamość został założony przez 
Kanclerza Jana Zamoyskiego  
10 kwietnia 1580 r. Mamy zdjęcie 
na Rynku Głównym, na słynnych 
schodach Zamoyskich. 

Czwartego dnia poszliśmy do Kap- 
licy św. Rocha, położonej u podnó-
ża góry w lesie. Kolejna wycieczka 
odbyła się nad  rzekę Tanew, do Alei 
Dębów, do doliny rzeki Sopot oraz 
Zwierzyńca. Najbardziej podobały 
mi się szumiące wodospady, atmos-
fera ciszy i spokoju podczas  przej-
ścia licznymi, drewnianymi mosta-
mi i pnącymi się w górę schodami 
pośród gęstwiny roślin. Pani prze-
wodnik bardzo ciekawie opowiadała 
o niełatwej historii tych ziem, poka-

zała nam pomnik poświęcony pole-
głym żołnierzom i ruiny po dawnej 
papierni Zamoyskich. W drodze 
powrotnej zajrzeliśmy do gospo- 
darstwa agroturystycznego, gdzie  
skosztowaliśmy pysznego chleba 
wypiekanego tradycyjnymi meto-
dami, piernika, przetworów owoco-
wych i miodu.

Między wycieczkami odpoczywa-
liśmy aktywnie. Najmilej wspo-
minam zawody sportowe na plaży, 
którym towarzyszyły duże emo-
cje i sporo humoru. Rywalizowały  
ze sobą dwie grupy: Stokrotki i Zie-
lona Łąka, które miały swoje flagi  
i liderów. Wieczorami spacerowali-
śmy nad zalew, na molo a czasami 
obywały się dyskoteki trwające na-
wet do 22.00. Najbardziej utkwiła 
mi w pamięci „piżama party” na ko- 
rytarzu oraz dyskoteka na dworze 
przed ośrodkiem. Nawet przypad-
kowi przechodnie chcieli się z nami 
bawić. W przerwach chodziliśmy na 
lody na krasnobrodzki ryneczek, ką-
paliśmy się w wodzie i pływaliśmy 
kajakami. Codziennie rano mieliśmy 
gimnastykę. Ośrodek był bardzo faj-
ny, super jedzenie i atmosfera waka-
cji. Słońce dopisywało codziennie. 

Izabella Ciara



„W Krasnobrodzie szczególnie do gustu przypadło  

mi plażowanie, tym bardziej że codziennie świeciło  

piękne słońce.” Danuta

Co mi się najbardziej podobało na obozie...

„W Krasnobrodzie podobały mi się konkursy, że nie wspomnę o kąpielach. Najfajniejsze było pluskanie się w zalewie,  prawie jak w morskiej pianie. Nauczyłem się pływać.  Z zawodów sportowych najlepiej zapamiętałem ,jak wszyscy razem przeciągali linę. Graliśmy na plaży w badmintona. Wieczorami były dyskoteki, fajne grali melodie.”

Grzegorz

„Najbardziej zapamiętałam zawody sportowe, kąpiele  

i wchodzenie na Wieżę Widokową w Krasnobrodzie.  

Piękny był też spacer przez las do Kaplicy św. Rocha  

i do Kaplicy na Wodzie. Tę wodę można było pić prosto  

ze źródła. Ale ta woda była zimna! Szkoda, że nie miałam 

butelki, żeby ją nalać.” Monika

Drodzy Przyjaciele,
dziękujemy, że o nas pamiętacie i wspieracie nasze działania. 

Każda pomoc jest cenna, dlatego prosimy Was  
o regularne wpłaty nawet niewielkich kwot na konto: 

VW Bank 30 2130 0004 2001 0510 4088 0001
Dzięki tym środkom pozyskanym w taki sposób mogliśmy m.in. dofinansować obóz na Roztoczu.

„Najmilej wspominam wycieczkę do Zwierzyńca  i do Zamościa. W Zamościu podobał mi się kościół, starówka  i mury obronne miasta. W Krasnobrodzie też było piękne Sank-tuarium, gdzie na początku lipca trafiliśmy na odpust.”
Henia



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.
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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! 
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Zaproszenia:

Kobieta z pasją
Miło nam poinformować, że w naj-
bliższych miesiącach będzie reali-
zowany w „Chacie z pomysłami” 
projekt „Kobieta z pasją” przygoto-
wany przez Zofię Kamińską i Justy-
nę Żaczek. Wniosek został złożony 
w ramach programu „Seniorzy w 
akcji” realizowanego przez Towa-
rzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” 
ze środków Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności.

Projekt „Kobieta z pasją” jest skie-
rowany do kobiet, które łączy rodzi-
cielstwo niepełnosprawnego dziecka 
oraz pasje i zainteresowania.

Zakłada stworzenie pilotażowej 
grupy wsparcia dla pań w wieku 
senioralnym – mam i opiekunek 
osób, które na co dzień zaangażo-
wane są w wieloletnią opiekę nad 
swoimi niepełnosprawnymi, doro-

słymi dziećmi, członkami rodziny. 
Projekt zakłada zastosowanie me-
tody małych kroków – wspólnych 
spotkań o twórczym, artystycznym 
charakterze wokół zainteresowań 
pań (poezja, fotografia, rękodzie-
ło, malarstwo, taniec, kosmetyka). 
Będziemy zachęcać także, aby 
każda z nich zaprosiła do projektu 
bliskie osoby: sąsiadki, koleżanki. 

Gdzie we wrześniu można spotkać  
„Chatę z pomysłami”?

Piątek 12.09.2014 Park im. Sowiń-
skiego ul. Elekcyjna 17, Warszawski 
Korowód Integracyjny, na którym 
zaprezentują się organizacje pozarzą-
dowe. Wyjazd z Chaty o 8.30. Organi-
zator: Warszawskie Centrum Pomocy 
Rodzinie i Dzielnica Wola.

Sobota 13.09.2014 godz. 12.00-19.00 
Kiermasz w Parku Praskim, orga-
nizowany przez Fundację „Z Lep-
szej Półki”. Zapraszamy do stoiska 
z naszym rękodziełem. W kiermaszu 
udział weźmie 37 przedsiębiorstw 
społecznych: fundacji, stowarzyszeń 
i spółdzielni społecznych.

Niedziela 14.09.2014 Piknik Inicja-
tyw Obywatelskich organizowanym 
przy współudziale m.st. Warszawy  
w ramach VII Ogólnopolskiego Forum 
Inicjatyw Pozarządowych (OFIP)  
na Krakowskim Przedmieściu. Zapre-
zentują się 54 organizacje pozarządo-
we poprzez wystawy, przedstawienia 
teatralne, warsztaty, gry miejskie.  
Zapraszamy na występ Teatru z Cha-
ty o godz. 14.00 oraz do naszego  
stoiska w godz. 11.00-17.00.

Prowadzona przeze mnie pracow-
nia teatralno-ruchowa w „Chacie 
z pomysłami” to nie tyle miejsce 
„produkcji” gotowych spektakli, 
ale przede wszystkim zaczarowa-
na przestrzeń, w której jest miejsce 
na przeżywanie innych niż dotych-
czas emocji, stanów, uczuć. 

W naszej pracowni szala ciężko-
ści zawsze bardziej przechyla się 
w stronę ruchu niż słowa, choć  
to ostatnie jest dopełnieniem, ak-
centem do poruszeń. Stoję na stra-
ży poglądu, że ruch był pierwszy, 
zanim na świecie rozpanoszył się 
tekst. Ruch był słowem i jest nim 
do tej pory w stopniu o wiele więk-
szym niż rozgadane gazety, internet, 
książki, ulice, telefony, kawiarnie. 

W naszej pracowni większy ciężar 
gatunkowy towarzyszy praktyce niż 
teorii. Wolimy sprawdzić jak dzia-
ła dana scena w wielu sytuacjach 
niż z góry zakładać gotowy efekt. 
Próbujemy, nie boimy się pomyłek  
i jeszcze próbujemy sprawdzając  
co działa. Eksperymentujemy z wła- 
sną ekspresją ile się da i na ile  
starczy sił jednocześnie świetnie 
się bawiąc. W działaniu nie istnieje 
podział na instruktora i ucznia, każ-
de zadanie wykonujemy wspólnie. 
Staramy się wspólnie przełamywać 
własne schematy i ograniczenia 
nie przekraczając jedynie zasady 
wzajemnego szacunku. A poza tym  
w gabinecie teatralnym niech się 
dzieją różne czary i dziwy. 

Przedstawiamy pracownię teatralno-ruchową, prowadzoną przez Joannę Janus

Nasze pracownie




