
„Moja żona jeździła na te ursynowskie spotkania aż z Józefowa. 
Oboje uczestniczyliśmy również w letnich warsztatach nad 
morzem. Dzięki temu zaczynamy powoli wychodzić z 
kompletnego chaosu, czasami nawet możemy mieć dla siebie 
wspólny wieczór. A nasza żywiołowa trójka dzieci czuje się 
bardziej kochana, mając konsekwentnych i bardziej 
opanowanych rodziców.”  

Darek 

             SZKIC DOJŚCIA NA MIEJSCE SPOTKAŃ 

 

 
 

Informacje pod tel. 022  412 18 03 (p. Marta Witecka)  

                   witeckamarta@gmail.com 

                          
Organizatorem jest Fundacja „Misja Służby Rodzinie” 

(bliższe informacje pod adresem www.msr.org.pl) 

 

 
 

NIE DAJ ZAKOPAĆ SIĘ W 
PIELUCHY ! 



Może czujesz się niepewna lub zniechęcona w wychowaniu dzieci, 

a może w swoim związku? Masz dość MARUDZENIA, 

ZRZĘDZENIA i DOŁOWANIA? Dołącz do nas!  

KLUB TWÓRCZYCH MATEK 
PRZY FUNDACJI „MISJA SŁUŻBY RODZINIE” 

zaprasza na 

wykłady i warsztaty o wychowaniu dzieci 

 

 

 Jak mówić do dzieci, aby nas słuchały ?  

 Ile dyscypliny potrzebuje dziecko ? 

 Jak wymagać, aby nie skrzywdzić dziecka ? 

 Jak mieć radość z bycia matką - mimo trudności  z 

dziećmi ?  

 

 

KLUB TWÓRCZYCH MATEK  –  to spotkania dla żon i matek, 

szczególnie tych na urlopie wychowawczym: wspólne wycieczki z 

dziećmi, pokazy pieczenia, wymiana ciuchów oraz nawiązywanie 

trwałych przyjaźni. Jest naprawdę miło i wesoło. 

Jeżeli chcesz być twórczą matką - dołącz do nas! Otrzymasz 

konkretną wiedzę, poradę i wsparcie na przyszłość. 

 

Kolejne spotkanie w nowym cyklu na Ursynowie:  

Czwartek  17, 24 października, w godz. 10:00 - 12:00 w 

salce Wieczernik parafii Wniebowstąpienia Pańskiego  przy Al. 

KEN 101, stacja metra Stokłosy 

 

WSTĘP WOLNY 

 

Można przyjść z dziećmi! 
 

 
 

    MOŻESZ KROCZYĆ PEWNIEJ !  
 
Najbardziej zachęcamy mamy z dziećmi od 0-3 lat.  

Oto świadectwo jednej z uczestniczek:  

„Na spotkania zaczęłam chodzić jeszcze w ciąży. Całe szczęście! 
Teraz zarówno nasza dwuletnia córeczka zna „zasady gry”, 
także ma do nas zaufanie. Kształtowanie jej charakteru to 
przecież wielka odpowiedzialność. Poznałam „świetnych ludzi”, 
zaprzyjaźniłam się z innymi matkami. Pomagamy sobie na co 
dzień. Cenię to, że w Klubie Twórczych Matek zawsze panuje 
atmosfera zachęcania a nie dołowania.”  

Marta z Dereniowej  

 


