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Radość w codzienności,  
czyli jak się cieszyć 

życiem

Forum Kobiet – kobieca organizacja non-profit, w 
ramach której kobiety pomagają kobietom w rozwoju 
osobistym, zawodowym, społecznym i duchowym, 
budowaniu poczucia własnej wartości, znalezieniu 
spełnienia w życiu i pozytywnym oddziaływaniu na 
swoje otoczenie w oparciu o wartości chrześcijańskie 
tak, by świat wokół nas zmieniał się na lepsze.

www.ForumKobiet.pl

Na przekór listopadowej nostalgii zapraszamy na Jubileuszowe 
Spotkanie Forum Kobiet – o radości życia. Choć w życiu nie zawsze 
wszystko układa się tak jak myślimy, możemy nauczyć się cieszyć 

tym, co nam przynosi. Skąd czerpać radość życia?  
Swoimi historiami i odkryciami podzielą się z nami:

Jarka Kwapisz, Ula Nawrot, Iza Herman, Monika Kustra,  
Anna Nozderka, Stenia Shaded, Bożena Włodawiec.

17 listopada 2012, godz. 10-13 
Dom Kultury Stokłosy 

Warszawa, ul. Lachmana 5 
Sala na piętrze „Galeria U”

(niedaleko stacji metra Stokłosy, dojście w kierunku sklepu E. Leclerc; 
dojazd autobusami 185, 503 – przystanek ul. Strzeleckiego; 

lub 136, 193 – przystanek Magellana)

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa  
do 13 listopada do:

Małgorzaty Boreckiej, tel. 503 359 054 
lub  

Ewy Jastrzębskiej, tel. 606 221 456

Spotkanie jubileuszowe – wstęp wolny.

Na spotkaniu będziemy mogły zakupić książki  
podpisywane przez autorki.

Jarka Kwapisz – absolwentka Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, 
kierunek pedagogika wczesnoszkolna; doradca chrześcijański, od lat poma-
ga w rozwoju – w przeszłości pracowała ze studentami wyższych uczelni 
Poznania i Wrocławia, obecnie pomaga kobietom. Żona Mariusza i mama 
czwórki nastolatków. Jej pasją jest służenie ludziom, gotowanie i robienie 
czegoś z niczego. Jest kobietą, która umie cieszyć się życiem.

Ula Nawrot – z wykształcenia pedagog, matka trójki dzieci. Oboje z mę-
żem byli wykładowcami na konferencjach dla małżeństw i rodziców. Obec-
nie – jako instruktor CrossRoads – organizuje i prowadzi szkolenia dla na-
uczycieli i rodziców przygotowujące do realizacji programu „Młodzież na 
rozdrożu”. Jest kobietą pełną ciepła i optymizmu, wrażliwą na potrzeby 
innych, która nie straciła radości życia pomimo trudnego doświadczenia 
choroby i śmierci męża.

Iza Herman – od 15 lat szczęśliwa żona Piotra, mama czwórki dzieci, z wy-
kształcenia lekarz weterynarii.  Mimo ukończenia studiów zagranicznych, 
po urodzeniu dzieci świadomie wraz z mężem zdecydowała się poświęcić 
cały swój czas na pracę dla rodziny w domu.

Monika Kustra – była dziennikarką, sekretarką, organizatorką koncertów, 
menadżerem. Dzisiaj jest żoną, mamą, nauczycielką, dyrektorką przed-
szkola i kocha swój zawód. Jest autorką książki „Biblijne opowiadania dla 
przedszkolaków”.

Anna Nozderka – nauczycielka, która przewartościowała swoje życie 
w wieku prawie pięćdziesięciu lat.  Poszukując drogi, zatoczyła koło i wróci-
ła do zawodu, ale w już w zmienionej postaci. Jest autorką projektów edu-
kacyjnych oraz  „Bajki o tym, jak kaczorek Konstanty zbudował altankę”. 

Stefania Shaded – artysta plastyk, ukończyła Akademię Sztuk Pięknych 
w Łodzi. Mówiła, że sztuka będzie jej mężem, a obrazy dziećmi. Bóg poka-
zał jej, że ważniejsze są rzeczy wieczne, a wychowywanie siedmiorga dzieci 
dawało jej więcej satysfakcji i radości niż tworzenie obrazów.  Przez ostat-
nie kilka lat miała ponad 20 wystaw, na których opowiadała, co motywuje 
ją do malowania. Jest autorką książki „Barwy życia”.

Bożena Włodawiec – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, kurator 
społeczny. Żona Bogusława i mama trzech córek, kobieta, która troszczy 
się o innych. Zainicjowała spotkania grupy kobiet w Tarchominie, które 
wspólnie uczą się, jak żyć w harmonii z Bogiem, sobą i innymi.


