
Sukces 
w życiu 

kobiety
23 października 2010

godz 10.00-13.00
Warszawski Dom Technika NOT 

sala B 
ul. Czackiego 3/5

ZAPISY

telefonicznie do dnia 20 października 
lub wyczerpania miejsc, przyjmują:

 603 861 128 – Maria Bubrowiecka
 606 221 456 – Ewa Jastrzębska

KOSZT UCZESTNICTWA

wpłata do 15 października 2010 – 15 zł
wpłata po 15 października 2010 – 25 zł

UWAGA!

W ciągu trzech dni od zapisania się 
należy wpłacić odpowiednią sumę 
na konto:

Ruch Nowego Życia
Polnej Róży 1C 
02-798 Warszawa 
59 1020 1013 0000 0402 0002 1436 
tytułem: „FK/6025”

FORUM KOBIET 

jest organizacją non-profit, której 

celem jest pomoc kobietom w rozwoju 

osobistym, zawodowym, społecznym 

i duchowym, budowaniu poczucia 

własnej wartości, znalezieniu spełnienia 

w życiu i pozytywnym oddziaływaniu 

na swoje otoczenie w oparciu 

o wartości chrześcijańskie.

Działa w ramach Ruchu Nowego Życia, 

międzywyznaniowej organizacji chrześcijańskiej.

w w w . F o r u m K o b i e t . p l



O sukcesie w życiu kobiet wiele 
dzisiaj się mówi. Jeden  
z portali internetowych 
przedstawia kobiety  
sukcesu – prowadzą  
firmy, działają  
charytatywnie, pi szą  
książki, sztuki teatralne,  
śpiewają. Jednak czy sukces  
w życiu zależy tylko od 
wykształcenia, kariery, wysokich 
zarobków i atrakcyjnego wyglądu?

Przyjdź, posłuchaj  
i zdecyduj sama,  
co dla Ciebie będzie  
sukcesem. Znajdź  
inspirację do pięknego  
życia.

Każda z na s może być  
kobietą sukcesu!

Naszymi gośćmi będą:

Andrea Helm – córka misjonarzy, mieszkała 

w dżungli na Sumatrze, w Szanghaju, gdzie 

przeżyła chińską, komunistyczną rewolucję, 

i w Tokio. Studiowała nauczanie muzyki 

w Wheaton College w USA. Tam poznała 

swojego męża Dicka, który jest trenerem 

NBA. Razem wychowali siedmioro dzieci 

i mają siedemnaścioro wnuków, mieszkają  

w USA.

Andrea aktywnie działa wśród kobiet, 

przemawia na konferencjach i prowadzi 

biblijne grupy dyskusyjne. Jak mówi, jej życie 

jest żywym dowodem Bożej łaski, hojności 

i wierności.

Marta Muczek – żona i mama dwóch 

synów, z wykształcenia geograf i dziennikarz. 

W życiu zajmowała się wieloma rzeczami: 

od pracy w bibliotece i szkole, poprzez pracę 

z osobami uzależnionymi i niepełnosprawnymi, 

po pracę w biurze i kościele. Dziś prowadzi 

nowo otwartą firmę szkoleniową i wciąż się uczy, 

odkrywając wiele w sobie i w innych.

Jako studentka zrozumiała najbardziej zadziwiającą 

prawdę, która zupełnie odmieniła jej życie. Jednak 

dopiero dziś, po wielu latach rozumie lepiej kim 

może być i co w życiu liczy się najbardziej.

Podczas spotkania  
zaśpiewa Estera Pańczak

W programie przewidziana jest przerwa 

na kawę, herbatę i ciasteczka

Serdecznie zapraszamy i prosimy 

o punktualne przybycie.


