
 ▪ Sprawdzony od lat w wielu krajach na 
świecie sposób na spędzanie wolnego 
czasu przez mężczyzn

 ▪ Bezpłatny dostęp do wyposażonego 
warsztatu

 ▪ Wolność w kreatywnym tworzeniu 
własnych lub grupowych projektów

 ▪ Możliwość naprawienia przedmiotu 
dla żony lub sąsiadów

 ▪ Szansa na to, że przedmioty użytkowe 
tak szybko nie trafią na wysypisko,  
bo będziesz mógł je naprawić

 ▪ Możliwość męskich rozmów, 
wymiany męskich punktów widzenia 
i fantastycznie spędzonego czasu z 
kolegami.
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Jeśli chcesz być częścią społeczności Męskiej Szopy w Dzielnicy Włochy  
- skontaktuj się bezpośrednio z Fundacją im. ks. prof. Ryszarda Rumianka:

biuro@fundacjarumianka.pl


Fundacja Nasza Ziemia w partnerstwie z Fundacją im. ks. prof. Ryszarda  
Rumianka i przy wsparciu firmy JULA ma przyjemność zaprosić mieszkańców 
warszawskich Włoch i okolic do pierwszej w Polsce Męskiej Szopy!

Dzięki Firmie Jula możesz korzystać z profesjonalnych narzędzi!



797-866-554 


Fundacja im.ks. prof. Ryszarda 
Rumianka, Ul. Rybnicka 27, 02-405 
Warszawa lub

Przyjdź do siedziby fundacji. W każdy 
wtorek i czwartek udzielimy Ci informacji, 
kiedy możesz zacząć swoją przygodę.
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Jeśli zakończyłeś swoją karierę zawodową i przeszedłeś na emery-
turę lub z innych powodów masz dużo wolnego czasu - to nie jest 
jeszcze koniec świata. To dopiero początek wspaniałej przygody 
w gronie zadowolonych mężczyzn, którzy przychodzą do Męskiej 
Szopy.

Spytasz - a co to takiego?

Męska Szopa to miejsce dedykowane mężczyznom, wspaniała 
warsztatownia, wyposażona we wszystko co uszczęśliwi każdego 
pana. Można tu sobie pomajsterkować, a jeśli ktoś nie jest „złotą 
rączką” szybko nauczy się wielu rzeczy od kolegów. Ty też możesz 
podzielić się swoją wiedzą.

Przy kawie lub herbacie omówić wszystkie problemy tego świata  
i nie tylko... no bo przecież podobno tylko kobiety plotkują… 

Zamiast siedzieć w domu lepiej wyjść i spędzić parę godzin dziennie 
w przyjacielskiej atmosferze Męskiej Szopy.

I zaraz poczujesz sie lepiej!

Przyjdź. Zobacz. Bądź kreatywny. Przyprowadź swoich kolegów.

Dzięki Męskiej Szopie poczujesz sie potrzebny a zatem szczęśliwy. 
Twój czas na emeryturze będzie pożyteczny, radosny i ciekawy.

Odwiedziłam wiele Męskich Szop w Australii – to niewiarygodne jak 
wielu ludziom odmieniła życie!

Zapraszam!

Mira Stanisławska Meysztowicz
Fundacja Nasza Ziemia

MĘŻCZYZNO!

Pamiętaj w pojedynkę mało zdziałasz – zarażaj 
ludzi pomysłem i zbierz grupę pasjonatów!

1. Napisz do nas Fundacja Nasza Ziemia,  
ul. Hoża 3 m. 5, 00-528 Warszawa  
lub fundacja@naszaziemia.pl

2. Zajrzyj na stronę internetową 
istniejących już na świecie Męskich 
Szop (Men’s Shed), zainspirują Cię!  
www.mensshed.org  
lub www.menssheds.org.uk

3. Zainteresuj pomysłem:
 ▪ lokalnych działaczy społecznych,
 ▪ organizacje pozarządowe, działające  

na rzecz społeczności lokalnej, pokaż  
im tę ulotkę

4. Poszukaj lokalu:
 ▪ zapytaj w swoim urzędzie dzielnicy, 

gminy czy miasta
 ▪ udaj się do miejscowej parafii  

i zapytaj o możliwości wykorzystania 
np. dawnych sal katechetycznych

 ▪ być może w Twoim miejscu 
zamieszkania jest duża fabryka lub 
magazyny, z pewnością dysponują 
wolnym pomieszczeniem

5. Kiedy już dotrzesz do tego punktu 
możesz świętować, pochwal się nam 
sukcesem, zaproś do Męskiej Szopy!

6. Teraz pora na wyposażenie:
 ▪ wszyscy w Waszej okolicy muszą się 

dowiedzieć, że szukacie narzędzi  
i stołów. Nawet nie przypuszczasz 
co kryje się w dawno niesprzątanych 
garażach i piwnicach Twoich sąsiadów

 ▪ udajcie się do Dyrektora pobliskiej 
szkoły, może szkoła posiada 
niepotrzebne narzędzia lub stoły  
( po dawnych lekcjach ZPT)

 ▪ udajcie się na spotkania seniorów –  
tzw. Uniwersytetów Trzeciego Wieku – 
opowiedzcie o swoich działaniach 
 i poproście o wsparcie

7. Bezpieczeństwo to podstawa! 
Pamiętajcie!

 ▪ stwórzcie regulaminy stanowisk, 
wydrukujcie je i umieśćcie  
w widocznym miejscu – wszyscy  
muszą go przestrzegać!

8. Zaproście żony, by zobaczyły Wasze 
dzieło. Na pewno na uroczyste otwarcie 
upieką pyszne ciasta!

9. Pamiętajcie. W Waszej okolicy jest 
wielu mężczyzn, którym brakuje siły 
lub odwagi by wyjść z domu i odmienić 
swoje życie. Wyciągnijcie do nich  
rękę – zaproście do aktywnego 
spędzania czasu.

Jeśli chcesz założyć Męską Szopę 
w swojej dzielnicy lub mieście:


