„ C e n n i e j s z a n i ż p e r ł y”
6 października 2018 (sobota)
godz. 10.00-13.30
Poznań, ul. Henryka Dąbrowskiego 79A (wieżowiec z podziemnym parkingiem),
dojazd tramwajami kursującymi między Mostem Teatralnym, a Ogrodami.

Jagoda Markiewicz – ukończyła fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale jej życiową pasją jest pomaganie kobietom
w przemianie osobistej, duchowej, zawodowej i społecznej. W ramach Forum Kobiet organizuje i prowadzi konferencje,
seminaria i biblijne grupy wsparcia, zachęcając kobiety do poznawania Boga, rozwijania osobistej więzi z Nim i stosowania Bożego Słowa w codziennym życiu. Pomaga kobietom w rozwijaniu osobistego potencjału i życia w harmonii
z Bogiem, sobą i innymi. Jest mężatką, mamą dwóch dorosłych synów.
Monika Węgrzyn – powie o mocy błogosławienia i dziękczynienia oraz o tym, jak wielkie znaczenie mają słowa, które wypowiadamy – możemy nimi budować, możemy też niszczyć. Monika będzie nas oczywiście zachęcać
do budowania. Za przykład posłuży jej własne małżeństwo, ale zasady są ogólne i mogą dotyczyć każdej relacji.
Monika jest Córką Boga, żoną Zbyszka, mamą Stasia, Zosi i Adasia. Lubi piękno i twórczość, a od kilku lat szczególne
miejsce w jej sercu zajmuje balet i tancerze.
O swojej twórczości opowie nam Lidia Czyż – żona, matka dwojga dorosłych dzieci, nauczycielka. Współorganizatorka corocznego „Śniadania dla kobiet” w Wiśle. W 2013 roku zadebiutowała powieścią „Mocniejsza niż śmierć”,
przetłumaczoną na język czeski i niemiecki. W latach następnych ukazały się kolejne jej powieści: „Narodziny perły”,
„Pozostała tylko nadzieja” (również przetłumaczona na język czeski i niemiecki), „Tato”, „Słodkie cytryny”. W czasie
spotkania autorka będzie podpisywała swoje książki (do kupienia na miejscu). Forum Kobiet jest patronem czterech
ostatnich powieści autorki.
Zagra dla nas Anna Borkowska-Najderek. Anna naukę gry na gitarze rozpoczęła w wieku ośmiu lat. Ukończyła
z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną I, a następnie II stopnia w klasie prof. Piotra Bródki. Wielokrotnie uczestniczyła w kursach mistrzowskich, prowadzonych przez wybitnych gitarzystów polskich i zagranicznych (E. Catemario,
P. Allioli, B. Sancheza, J. Etvosa, A. Kruisbrink, P. Steidla). Koncertowała wielokrotnie w Polsce, na Ukrainie, w Niemczech,
we Włoszech i w Austrii. W 2005 roku ukończyła z wyróżnieniem Państwową Akademię Muzyczną im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Poznaniu pod kierunkiem prof. Henryka Jóźwiaka. W swoim dorobku posiada trzy nagrane płyty:
„Mszę Kreolską” Ramireza (z chórem i orkiestrą), oraz dwie solowe płyty: „Do Kawy” oraz krążek „Psalmy”. Od 2017 roku
gra w zespole The Annras, którego jest współzałożycielką.

ZAPRASZA JĄ:

FORUM KOBIET – www.forumkobiet.pl
STOWARZYSZENIE KATOLICKIE WSPÓLNOTA GENEZARET – www.genezaret.pl
ZAPISY PRZYJMUJE: Ewa Dembińska
tel. 691 872 536   e-mail: dembinska.ewa@op.pl

W programie przewidziano przerwę na kawę i mały poczęstunek.
Spotkanie to objęte jest
patronatem medialnym radia Emaus

Serdecznie zapraszamy!

