Ile jestem warta
8 października 2016, 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

Usłyszymy historie kilku kobiet, które podzielą się swoimi przemyśleniami na temat tego:
Co sprawia, że czują się wartościowe. Jakie ma znaczenie dla nich poczucie własnej wartości i jak
się ona przejawia w ich codziennym życiu. Jaka jest recepta na dobre poczucie własnej wartości.
IZABELA GRZELKA – Od 20 lat żona i mama 3 dzieci:
19-letniej Zofii, 16-letniego Jana i 7-letniej Emilki. Od ponad
20 lat pracuje w Dziale Marketingu dużej firmy logistycznej.
W wolnym czasie, którego ma niewiele :-) lubi eksperymentować w kuchni, czytać literaturę chrześcijańską, aktywnie spędzać czas np. jeżdżąc rowerem. Jej marzeniem jest wyjazd do
Ziemi Świętej oraz opanowanie języka włoskiego.
EWA DEMBIŃSKA – Matka dwóch dorosłych synów, a od niedawna również teściowa. Z wykształcenia i zamiłowania bibliotekarka,
choć już nie pracuje w zawodzie. Po przejściu na emeryturę
odkryła nowe powołanie do bycia nianią. Po nawróceniu w dojrzałym już wieku, trafiła do Wspólnoty Genezaret, gdzie między
innymi odkryła piękno i głębię Słowa Bożego, które towarzyszy
jej każdego dnia. „Uzależniona” nie tylko od czytania i spotkań
z ludźmi, ale przede wszystkim od Pana Boga.
ALICJA PIOSIK – Coach, mentor, chrześcijański doradca.
Jej pasją są ludzie. Jest statutowym pracownikiem organizacji
chrzescijańskiej Ruch Chrześcijański Mt28 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 21 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.
EWA BORUCKA – Od 8 lat jest szczęśliwą żoną i mamą 5,5-letniego
Jasia oraz 2 letniej Gabrysi. Z wykształcenia socjolożka.
Zawodowo największe doświadczenie ma z obszaru HR, a ostatnio prowadziła biuro fundacji. Z uporem maniaka brzdąka na
gitarze, choć sąsiedzi zamykają okna.
MARIA MARCINOWICZ – Od 41 lat jest żoną. Ma trójkę dorosłych
dzieci i ośmioro wnucząt. Ma dwie pasje kocha Słowo Boże i uwielbia pracować jako nauczyciel. Łącząc przyjemne z pożytecznym
pracuje jako nauczyciel j. angielskiego, prowadzi wraz z mężem
krąg biblijny dla młodzieży ze swojej parafii oraz spędza dużo
czasu ze swoimi wnukami ucząc ich j. angielskiego, j. polskiego
ale przede wszystkim chce im pokazać wspaniałość Boga.
MARIOLA SZKAŁUBA – Od 25 lat jest żoną Tadeusza, mamą
czwórki dzieci. Lubi czytać książki, uczyć dzieci oraz studiować
Słowo Boże.

ZAPRASZA JĄ:

FORUM KOBIET – www.forumkobiet.pl
RUCH AKADEMICKI POD PRĄD – www.rapp.pl
STOWARZYSZENIE KATOLICKIE WSPÓLNOTA GENEZARET – www.genezaret.pl

ZAPISY PRZYJMUJE:
Zofia Michalska – tel. 507 821 789
e-mail: zosiamich@wp.pl

Opłata wynosi: 19 zł

W programie przewidziano przerwę na kawę, mały poczęstunek
oraz występ artystyczny. Będzie możliwość zakupienia literatury
chrześcijańskiej i drobnych upominków.
Spotkanie to objęte jest
patronatem medialnym radia Emaus

Serdecznie zapraszamy!

