
28 września 2013 (sobota)
 godz. 1000-1330

Collegium Rungego Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 52

skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego i Witosa, 
dojazd autobusami: 60, 64, 82, 91, 93 lub tramwajami 9, 11 

Zapraszamy na spotkanie pt “Praca, Kariera i Moje Pragnienia”. 
Będziemy mogły usłyszeć historie kilku kobiet. Podzielą się one swoimi przemyśleniami na temat tego: 

Czy można połączyć pracę, robienie kariery z osobistymi pragnieniami?
Co warto brać pod uwagę przy dokonywaniu życiowych wyborów?

Jaka jest recepta na bycie szczęśliwą kobietą?

AGNIESZKA JAMROZIK 
Od 15 lat jest żoną. Ma  dwóch synów: 
siedmioletniego Mateusza i cztero-i-pół-letniego Tymoteusza. 
Skończyła Informatykę i Ekonometrię na Wydziale Ekonomii 
na Uniwersytecie Ekonomicznym . 
Przez około 10 lat pracowała w działach finansowych różnych 
firm z przerwami na rodzenie dzieci. 
Od dwóch lat z powodu problemów zdrowotnych  młodszego 
synka, jest na pełen etat żoną i mamą i cieszy się tym. 
Można by nawet rzec, że realizuje swoje marzenia.

HANNA BERNARD 
Jest mężatką od 21 lat. Ma 20-letnią córkę. 
Pracuje na UAM w Poznaniu. 
Uczy języka angielskiego doktorantów i pracowników. 
Pracuje z przerwami na urlopy macierzyńskie od 1991.

EWA BORUCKA 
Od 5 lat  szczęśliwa żona i mama 2,5 letniego Jasia. 
Z wykształcenia socjolożka, zawodowo największe 
doświadczenie  ma z obszaru HR, a ostatnio prowadzi biuro 
fundacji.  Z uporem maniaka brzdąka na gitarze, choć sąsiedzi 
zamykają okna.

HANNA SOWA
Od 16 lat szczęśliwa żona męża Macieja i posiadaczka 
nazwiska, kojarzącego się z pewnym mądrym ptakiem. 
Mama piątki cudownych dzieci: 
Karoliny, Włodka, Stasia, Zbyszka i Jędrka. 
Pasjonatka dobrej książki i filmu, kolekcjonerka ciekawych 
zdjęć (własnej produkcji).
W przerwach pomiędzy wychowywaniem dzieci opisuje 
w lokalnej prasie życie kulturalne rodzinnego miasta - 
Środy Wielkopolskiej.

GIZELA WOŹNIAK 
Od 17 lat jest szczęśliwą żoną. 
Posiada dwójkę nastoletnich dzieci 15 lat i 11 lat. 
Ma za sobą 19 letni staż pracy jako stomatolog.

ALICJA PIOSIK 
Coach, mentor, chrześcijański doradca. Jej pasją są ludzie.
Jest statutowym pracownikiem organizacji chrzescijańskiej 
Ruch Nowego Życia a także oficjalnym konsultantem 
programu „Kierunek Kariery” (Career Direct) – 
profesjonalnego testu profilującego osobowość, 
zainteresowania, talenty i wartości w celu wskazania 
optymalnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Od 18 lat 
pracuje z ludźmi z różnych środowisk w dziedzinie rozwoju 
osobistego, duchowego, zawodowego. Mówi o sobie, że jest 
niezamężną, szczęśliwą kobietą. Kocha przyrodę i podziwia ją 
podczas długich marszów Nordic Walking
i wycieczek rowerowych.

NASI GOŚCIE:

W programie przewidziano recital Pani Joanny Rzyczniok 
oraz przerwę na kawę i mały poczęstunek.

Będzie możliwość zakupienia literatury chrześcijańskiej 
i drobnych upominków.

Zapisy przyjmuje:
Karolina Sobańska  mail: karolina.sobanska@gmail.com  

tel. 605 358 457  (po godz. 17.00)
Opłata: 

17zł prosimy o wcześniejsze zapisy.
Opłata na miejscu.

Serdecznie zapraszamy!



Praca

ORGANIZATORZY

Następne spotkanie odbędzie się 15 marca 2014 (sobota)

Zapraszamy na spotkania Akademii Pięknego Życia 

 oraz Poznański Weekend Forum Kobiet 

19-20 października 2013.

Więcej informacji na: 

www.forumkobiet.pl

Spotkanie  jest objęte patronatem medialnym 

radia  Emaus 

Kariera

i Moje Pragnienia

FORUM KOBIET – www. forum kobiet.pl
WSPÓLNOTA GENEZARET – www.genezaret.pl

przy parafii Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana w Poznaniu
RUCH AKADEMICKI POD PRĄD – www.rapp.pl


