
Kolskie Forum Kobiet serdecznie zaprasza
na pierwsze w Nowym 2012 Roku spotkanie!

Początek roku to dobra okazja do zatrzymania się i zastanowienia: Jak wygląda moje  

życie? Czy jestem zadowolona? Dokąd zmierzam? O co tak naprawdę mi chodzi? Jak  

mogę być szczęśliwa i widzieć, że moje życie ma sens?

Życie każdej z nas ma znaczenie. Twoje życie liczy się bardziej, niż myślisz. 

O tym, jak każda z nas może spojrzeć na siebie  

z nowej  perspektywy,  jak  uczyć  się  pięknie  żyć  

i zmieniać  świat  wokół  siebie  na  lepszy,  

porozmawiamy  na  pierwszym  w  Nowym  Roku  

spotkaniu dla kobiet.

O osobistej wartości każdej z nas i właściwym obrazie siebie będzie mówiła  Beata 

Połomska –  socjolog,  psycholog,  założycielka  Prywatnej  Chrześcijańskiej  Poradni  

Psychologicznej „Impuls”, wieloletnia wolontariuszka Telefonu Zaufania, organizatorka  

Radomskich Spotkań Kobiet, a w życiu prywatnym mężatka i mama trzech dorosłych  

synów.  Interesuje  ją  biblistyka  oraz  człowiek  i  jego  złożoność.  Lubi  podróżowanie,  

windsurfing, wyprawy rowerowe i kajakowe oraz czytanie książek.

Natomiast jak możemy mieć dobry wpływ na życie innych, podpowie nam  Jagoda 

Markiewicz – coach, doradca chrześcijański, konsultantka Kompasu Kariery Crown,  

przewodnicząca  Forum  Kobiet.  Jej  pasją  jest  pomaganie  kobietom  w  przemianie  

duchowej,  zawodowej  i  społecznej.  Organizuje  i  prowadzi  konferencje,  seminaria  

i biblijne grupy wsparcia, zachęcając kobiety do rozwijania osobistego potencjału i życia  

w harmonii z Bogiem, sobą i innymi. Lubi poznawać nowe osoby, rozmowy przy kawie,  

twórcze dekorowanie domu, podróże, całodniowe spacery nad morzem i dobrą książkę.  

Jest żoną i mamą dwóch dorosłych synów.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie i rozmowy przy kawie i ciasteczkach.

Będzie możliwość zakupu ciekawych książek.

Prosimy o przekazanie zaproszenia dalej!

Dobrych wieści nie zatrzymujmy dla siebie!

Panie, które chciałyby upiec lub kupić ciasto, prosimy o kontakt na kilka dni przed  

spotkaniem.

Krystyna Oblizajek – telefon: 63 272 1743

Dorota Laskowska – dlaskowska@gmail.com

www.forumkobiet.pl



Twoje życie ma 
znaczenie

Beata Połomska
Jagoda Markiewicz

Niedziela, 5 lutego 2012, godz. 16.00–18.30
Sala w Domu Parafialnym (Fara)

ul. Kościelna 10
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