
Służymy naszym sąsiadom z Ursynowa 
już od ponad czterech lat!



 Pomysł na jeszcze większe zaangażowanie w życie Mieszkańców Ursynowa 
zrodził się wśród członków Chrześcijańskiej Wspólnoty „Chefsiba” w 2008 roku.  
Działamy społecznie na Ursynowie od wielu lat: w parafiach, szkołach, klubach.  
Są wśród nas specjaliści i pasjonaci różnych dziedzin, m.in. edukacji, 
dziennikarstwa, finansów, życia rodzinnego, techniki, kultury, sportu, zdrowia. 
Postanowiliśmy więc połączyć siły tworząc stowarzyszenie. Żeby na Ursynowie 
żyło się… BARDZIEJ! Bardziej rodzinnie, bardziej dla innych, bardziej 
z poczuciem sensu życia. 
 Dobrze jest zmieniać otoczenie na coraz lepsze. Każdy z nas zaczyna więc 
od swojego podwórka, klasy, małżeństwa, miejsca pracy… Lepiej wpływać na 
okoliczności, niż na nie narzekać. Lepiej wspierać pozytywne działania innych, 
niż osądzać je  i krytykować. Jestem ODPOWIEDZIALNY i widzę tego efekty. 
Służąc innym, myśląc o innych. 
           Jacek Weigl, 
            prezes SIS„Odpowiedzialni”

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych “Odpowiedzialni” 
Służymy naszym sąsiadom z Ursynowa już od ponad czterech lat



DLA DZIECI
Klub29 dla dzieci 

Popołudniowe zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat. W do-
mowej atmosferze pomagamy dzieciom w nauce i odrabianiu 
lekcji.
Prowadzimy zajęcia plastyczne naukowe, podróżnicze, 
językowe i sportowe. „Klub29 dla dzieci” okazał się 
fantastycznym miejscem spotkań także dla grupy uczniów 
niepełnosprawnych i mających trudności z nauką. Opieką 
i wychowaniem zajmują się wykwalifikowani pedagodzy 
i przeszkoleni wolontariusze „Odpowiedzialnych”.

Saturday Fun 
 czyli wspólna 

sobotnia zabawa 
dzieci i rodziców: 
radosny czas gier, 

konkursów i tańców 
integracyjnych.

Teatr z „Odpowiedzialnymi” 

– co miesiąc kolejne przedstawienia i zajęcia z aktorami. 
Najmłodsi mają okazję spotkać się z prawdziwym klaunem, 
szczudlarzem, tancerką.  
Wszystko po to, by dać dzieciom 
cenne przeżycie kulturalne 
i możliwość poznania tajników 
świata teatralnego „od kuchni”.

Warsztaty teatralne
Te wyjątkowe warsztaty prowadzone są przez profesjonalnych 
aktorów z grupy teatralnej „DAR”. Możesz nauczyć się, jak być 
mimem, albo sprawdzić, czy łatwo chodzi się na szczudłach. 
Każde spotkanie to duża dawka wiedzy o teatrze, a jednocześnie 
świetna zabawa!



DLA DZIECI
Gwiazdka dla każdego dziecka Aby czas Bożego Narodze-
nia, czyli jak mówią dzieciaki: Świętowanie urodzin Jezusa – rzeczywiście był 
czasem świąt w każdej ursynowskiej rodzinie, „Odpowiedzialni” przygotowują 
co roku specjalne spotkanie dla dzieci z rodzin, w których świętowanie nie 

musi być czymś oczywistym. 
Wolontariusze przygotowu-
ją teatralne przedstawienie, 
a dzięki pomocy sponsorów, 
osób prywatnych i Urzędu 
Dzielnicy Ursynów każde dziecko dostaje świąteczną pacz-
kę, a w niej przybory toaletowe, materiały szkolne, książki, 
jedzenie, ubrania i zabawki. Każdego roku „Odpowiedzial-
nym” udaje się wywołać uśmiech na twarzach nawet kilku-
set dzieci i ich rodziców.

Warsztaty garncarskie
Warsztaty, prowadzone przez artystki z Europejskiej 
Akademii Sztuki, zostały opracowane dla dzieci w wieku 
5-9 lat. Można się na nich nauczyć planować tworzenie 
płaskorzeźby i poczuć glinę pod palcami pracując na kole 
garncarskim.

Piknik 
integracyjny 
Zwykle tuż 
przed wakacjami 
„Odpowiedzialni” 
łączą siły 
z Gimnazjum nr 92 
na ul. Koncertowej 
i Przedszkolem 
Specjalnym nr 213 
z ul. Teligi. Razem 
prowadzimy 
Ursynowski Piknik 
Integracyjny!



Klub29 dla młodzieży 
Alternatywa dla nastolatków i studentów. Popołudniowa i wieczorna 
dawka POZYTYWNYCH przeżyć: bez używek. Zajęcia z przedsię-
biorczości i samorozwoju, angielski z native speakerem, warsztaty 
filmowe i dziennikarskie, wieczory filmowe, warsztaty gitarowe, nauka tańca hip-hop i jazz, koncerty ...

DLA młoDZIEży

Warsztaty filmowo–dziennikarskie
Zamiast słyszeć „Nie oglądaj TV!” – zacznij tworzyć 
TV! Praktyczne zajęcia poświęcone filmowaniu, 
robieniu zdjęć i elementom pracy dziennikarskiej. 
Garść teorii – dużo praktyki – choćby przy użyciu 
kamery z telefonu komórkowego. Wzorcowy mo-
del zajęć: od pomysłu do gotowego filmu (filmiku) 
w ciągu jednego lub dwóch spotkań prowadzonych 
przez Michała Nikodema, dziennikarza TVN24. 

Lekcje w gimnazjach i liceach 

Profilaktyka antynarkotykowa 
W zajęciach wzięło udział w sumie ponad 1100 uczniów z ursynowskich gimnazjów i liceów i ponad 
150 rodziców. Wykłady obejmowały tematy związane z fazami wchodzenia w nałogi, funkcjonowania 
rodzin z problemami uzależnienia, drogami wyjścia 
z nałogu. Prowadzący to: Adam Sokół - pedagog uliczny, 
streetworker, profilaktyk, certyfikowany instruktor terapii 
uzależnień: W zajęciach uczestniczył i współprowadził 
je, znany warszawski raper Jerzy Pieniążek „Juro“, neofita, 
z 7-letnim okresem abstynencji. Spotkanie cieszyły się dużym 
zainteresowaniem ze względu na autentyczność przekazu, 
fachową wiedzę oraz przystępny dla młodzieży (aczkolwiek 
niewulgarny) język osób prowadzących zajęcia. 



DLA  
mAłżEŃSTW
I RoDZICÓW

Bezpieczny Internet
Praktyczne zajęcia dotyczące unikania zagrożeń występujących w sieci. Przed rozpoczęciem wizyt w szkołach 
wolontariusze „Odpowiedzialnych” przeszli specjalne szkolenie organizowane przez profesjonalistów z NASK. 

Ty dla mediów, czy media dla ciebie – jak być mądrym odbiorcą massmediów? 
Tajniki reportażu, wartości w mediach, etyka dziennikarska, manipulacja – zajęcia prowokujące do dyskusji 
nad świadomym odbiorem treści serwowanych przez massmedia. Spotkania prowadził 
Michał Nikodem (absolwent Instytutu Dziennikarstwa UW,  od 8 lat pracuje w TVN24).

Sport po dzwonku 
Bezpłatne zajęcia z instruktorem w siłowni ATHLETIC STUDIO na Ursynowie dla 
uczniów gimnazjum i szkół średnich. Projekt zorganizowany dzięki dofinansowaniu 
ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

Klub29 nie tylko dla dzieci 
Seria spotkań dla rodziców poświęconych kwestii wychowania 
dzieci. Rzeczowe, ciekawe wykłady prowadzone przez pedagogów, 
psychologów, nauczycieli akademickich.  
Sporo teorii, ale zawsze z przełożeniem na codzienną praktykę. Odpowiedzi na trudne pytania nurtujące 
rodziców – profesjonalnie i sympatycznie – przy filiżance kawy albo herbaty.

Kurs Wychowania Dzieci 
Mądra miłość – cykliczne spotkania 
prowadzone przez nauczycieli, pedagogów 
i wolontariuszy z „Odpowiedzialnych”. Doskonała 
okazja dla rodziców do zdobycia wiedzy, wymiany 
doświadczeń i zdobycia kolejnych szlifów w pełnej 
wyzwań roli mamy i taty. Czy chcesz żeby Twoje 
dziecko potrafiło podejmować właściwe decyzje? Czy 
chcesz, żeby radziło sobie z problemami i pokusami? 
Jak wychować dziecko, żeby osiągnąć te cele? „Mądra 
miłość” to wzór wychowania dzieci oparty na 
wartościach chrześcijańskich.



Twórcza partnerka 
– dodaj kolorów swojemu małżeństwu! „Twórcza 
Partnerka” to zupełnie świeże i bardzo praktyczne 
spojrzenie na relacje żony i męża, priorytety 
w małżeństwie, podejście do seksu, uzupełniania się 
i wiele innych aspektów wspólnego życia. Podczas 
kursu „Twórcza Partnerka” dowiesz się, jak być 
twórczą w każdej dziedzinie życia.

Warsztaty małżeńskie  
– Tu poznasz sekrety szczęśliwego małżeństwa! Dowiesz się, co robić, żeby wasza relacja – jako męża 
i żony - była pełna pasji, ognia, namiętności, poświęcenia... Nauczysz się zwycięsko rozwiązywać konflikty. 

Odkryjesz 5 najważniejszych potrzeb mężczyzn 
i kobiet, poziomy komunikacji w małżeństwie i 
różne języki miłości. Dzięki tym warsztatom Twoje 
małżeństwo nie będzie już takie samo!
„Przez śmiech do lepszego małżeństwa!” czyli wideo 
seminarium dla par i małżeństw w wykonaniu 
Marka Gungora. Najlepsze seminarium małżeńskie 
od czasów epoki lodowcowej! Dzięki zabawnym, 
praktycznym i boleśnie szczerym radom Marka 
Gungora, życie wielu małżeństw na całym świecie 
zmieniło się nie do poznania. „Odpowiedzialni” 
bardzo chcieli, żeby mieszkańcy Ursynowa także 

wiedzieli czym jest „Opowieść o dwóch mózgach”, „Jak żyć razem i się nie pozabijać?”, no i jaki jest „Klucz 
do niesamowitego seksu”. A wszystko przy kawie, herbacie. W miłej sąsiedzkiej atmosferze!

DLA  WSZySTKICH, 
CZyLI DLA CIEBIE

Pikniki 
Każda okazja jest dobra – Dzień Dziecka, Dzień Matki, Ojca, inauguracja roku kulturalnego… Baw się z nami 
– sąsiadami! Czas rodzinnego szaleństwa i rekreacji na świeżym powietrzu: konkursy, zabawy, tańce integra-
cyjne, darmowa wata cukrowa i kiełbaski z grilla, gigan-
tyczna nadmuchiwana zjeżdżalnia, trampolina, klaun, 
pokazy walk rycerskich… Nie da się wyliczyć wszystkich 
atrakcji pikników i festynów organizowanych przez 
„Odpowiedzialnych”! Dlatego w czerwcu 2011 r. nasz 
festyn trwał 3 (słownie: trzy) dni! Pomagali nam wtedy 
specjaliści od mega-pikników z „Fusion International”. 
Poprowadzili fantastyczną zabawę wśród ursynowskich 
bloków, tak jak robią to w Sydney i Londynie.



Wyjazdy 
rodzinne 
Nie ma to jak  
wypoczynek  
z rodziną,  
przyjaciółmi 
i znajomymi.  
Nad morzem. Albo nad jeziorem. A najlepiej jednocześnie nad morzem i nad jeziorem! Takie możliwości 
daje wyjazd do Wisełki na wyspie Wolin. Piękny ośrodek z basenami, kortami, boiskami i placem zabaw, 
położony na malowniczym wzgórzu, nad jeziorem, kilkanaście minut spacerem od morza.

Paintball 
Sobotnie wypady na poligon w Wesołej. Rywalizacja, wyzwanie, brater-
stwo, poświęcenie, charakter, odwaga… Nawet w stuosobowej armii! 
Kulturalnie i bezpiecznie. A potem karkówka z grilla, bigos i grochówka!

Spływy kajakowe 
Poznawaj z nami piękno polskich rzek!  
Spływaliśmy już m.in. Drwęcą, Wdą, Krutynią, Łupawą …

Spotkania z ciekawymi ludźmi
Każdy znajomy ma znajomego, który zna KOGOŚ NIESAMOWITEGO. 
W ten sposób mieliśmy okazję poznać m.in. Krzysztofa Jędrzejewskiego – 
jednego z najbogatszych ludzi w Polsce, Annę Pietraszek – reżyser, doku-
mentalistkę i podróżniczkę, Towę Ben Zwi – ocaloną z getta w Łodzi (w 
latach II Wojny Światowej), Nate’a Belkstroma – specjalistę ds. świata pracy 
i rozwoju zawodowego… Arcyciekawe spotkania z ludźmi pasji i sukcesu, 
którzy chętnie przyjechali na spotkanie z mieszkańcami Ursynowa. 

Bezalkoholowe Imprezy Sylwestrowe 
100% dobrej zabawy – 0% używek. Sylwestra z „Odpowiedzialnymi” 
spędzało nawet po kilkaset osób! Pełen parkiet! Pełna sala! Fantastyczne 
rozpoczęcie nowego roku!

Euro 2012 z „Odpowiedzialnymi” 
Nasi piłkarze liczyli na doping - a Sąsiedzi z Ursynowa na wspólne ogląda-
nie meczów. W siedzibie „Klubu29” mecze biało-czerwonych oglądało „na 
żywo” po kilkadziesiąt osób. Emocje sięgały zenitu! Był gorący doping, okrzyki 
zachwytu i niedowierzania. I niesamowita duma, poczucie wspólnoty i rado-
ści, gdy razem śpiewaliśmy „Mazurka Dąbrowskiego”. A przed rozpoczęciem 
turnieju całe rodziny bawiły się na pikniku, który „Odpowiedzialni” zorganizowali na terenie zielonym, obok 
„Klubu29”. Na czas Euro 2012 zaprosiliśmy do Warszawy grupę 22 Anglików (piłkarzy, trenerów, wolontariuszy) 
z organizacji „Lionsraw” (www.lionsraw.org). Przez tydzień spotykali się  z uczniami kilkunastu stołecznych 
szkół i ośrodków młodzieżowych promując zdrowe zasady sportowego życia i boiskowej rywalizacji. A jako gest 
przyjaźni angielsko-polskiej odremontowali  (na własny koszt!) szatnie sportowe i łazienkę w jednej z placówek.


