
ZAPISY PRZYJMUJE: Zofia Michalska
tel.  507 821 789, zosiamich@wp.pl

Opłata wynosi: 18 zł
Prosimy o wcześniejsze zapisy. Opłata na miejscu.

Sł owa  k t óre  ran ią ,  s ł owa  k t óre  l e c z ą

w w w . f o r u m k o b i e t . p l ;  w w w . g e n e z a r e t . p l ;  w w w . r a p p . p l

3 października 2015 (sobota)
godz. 10.00-13.30

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

W PROGRAMIE WYKŁAD I KONCERT:

Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie jest objęte patronatem  
medialnym radia Emaus

To co mówimy ma znaczenie. 
Słowa, które słyszymy lub same 
wypowiadamy mogą zachęcać 
lub niszczyć. Co zrobić aby na-
sze słowa wnosiły życie i piękno, 
tak by świat wokół nas zmieniał 
się na lepsze? Swoimi przemyśle-
niami na ten temat podzieli sie 
z nami Jagoda Markiewicz. 

Od 27 lat jest żoną Henryka i matką dwóch do-
rosłych synów. Ukończyła fizykę na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim w Krakowie. Od 31 lat pracuje 
w Ruchu Chrześcijańskim Mt28. Jest współorgani-
zatorką Forum Kobiet a od 9 lat jest przewodni-
czącą tej kobiecej, chrześcijańskiej organizacji non-
profit. Aby móc lepiej pomagać innym ukończyła 
szkolenie w zakresie poradnictwa chrześcijańskie-
go oraz coachingu.
Uwielbia pracować z kobietami. Organizuje kon-
ferencje, prowadzi wykłady i spotkania w małych 
i dużych grupach zachęcające kobiety do pozna-
wania Boga, nawiązania i rozwijania osobistej wię-
zi z Nim stosowania prawd Bożego Słowa w co-
dziennym życiu i rozwijania osobistego potencjału 
tak by samej umieć pięknie żyć i pomagać w tym 
innym.
Lubi rozmowy przy kawie, twórcze dekorowanie 
domu, spacery nad morzem (choć zbyt rzadko ma 
do tego okazję), dobrą książę, a przede wszystkim 
poznawanie nowych osób.

Zaśpiewa dla nas Joanna Rzyczniok.
„Urodziłam się 12.12.1968 roku w Ryb-
niku, w rodzinie bez żadnych tradycji 
muzycznych, a jednak to właśnie 
muzyka, od najmłodszych lat, była 
dla mnie najważniejsza. Od zawsze 
śpiewałam, potem uczyłam się grać 
na fortepianie, ostatecznie skończy-
łam Średnią Szkołę Muzyczną w klasie 
skrzypiec. Będąc jeszcze w Liceum zetknęłam się z ewangelią, 
która dokonała duchowej rewolucji w moim życiu, zmieniła 
też mój stosunek do muzyki. I tak z obiektu uwielbienia, 
muzyka stała się dla mnie narzędziem do uwielbiania Boga. 
Wtedy zaczęły powstawać moje pierwsze utwory, których nie 
pisałam z myślą o nagraniach czy koncertowaniu, powstawały 
raczej «z potrzeby serca». Już wówczas byli wokół mnie bliscy 
i życzliwi mi ludzie, którzy namawiali mnie do muzycznej 
aktywności. W 1990 roku wyszłam za mąż, przyszły na świat 
nasze dwie córeczki. Z tego okresu pochodzą dwie autorskie 
produkcje – «Bez Ciebie Boże» i «Jak długo» (wydane jeszcze 
w formie kaset). W 2003 roku nagrałam płytę «Biel». Przez kilka 
lat koncertowałam z zespołem «Sela», z którym dotarliśmy 
do wielu zakątków naszego kraju. Występowałam też sama, 
akompaniując sobie na fortepianie. Miałam zaszczyt uczest-
niczyć w nagraniach dwóch płyt zespołu «Missio Musica», 
z którym wciąż współpracuję. Od wielu lat  jestem otoczona 
wspaniałymi muzykami takimi jak: Mirek Stępień oraz Irek 
Głyk. Nie mogę nie wspomnieć o narodzinach naszej trzeciej 
córeczki Zosi (urodzonej w 2009 roku), która wnosi ogromną 
radość do naszej rodziny!”


