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weekly in polishpolska

9 maja 2019 roku w klubie Music 
Box odbyła się konferencja pra-
sowa poświęcona Polish Ame-

rican Actors Theater i zbliżającej sie 
premierze sztuki Gabrieli Zapolskiej 
"Ich czworo", która będzie grana na 
deskach Teatru Chopina w dniach 24, 
25 i 26 maja.

Uczestniczyli w niej: założyciel i 
dyrktor teatru oraz reżyser sztuki " 
Ich czworo" Mariusz Krzysztof Ko-
towski, kierownik produkcji Katarzy-
na Sowacki, scenograf Jolanta Popie-
larczyk, charakteryzator Anna Chi-
liński, kostiumolog Elżbieta Sulli-
van, operator światła i dzwięku Ur-
szula Michałowska oraz aktorzy Julit-
ta Mroczkowska, Anna Dolecki, Grze-
gorz Chiliński, Marcin Kowalik, Edy-
ta Luckos, Aldona Olchowska i Nico-
le Figlewicz. Nad całością spotkania 
czuwała Karolina Dabala.

Polish American Actors Theater to 
nowopowstały teatr, ktory ma swo-
ją siedzibę w Chicago. W najbliższym 

czasie prezentować będzie polską kla-
sykę ale w planach teatru są rownież 
dzieła światowej sztuki teatralnej.

Podczas konferencji Mariusz 
Krzysztof Kotowski z wielką atencją 
wypowiadał się o możliwościach chi-
cagowskich aktorów, doceniając ich 
talent i pracę. Aktorzy opowiadali o 
postaciach, w które dane było im się 
wcielić i o atmosferze pracy w teatrze.

Z niecierpliwością czekamy na pre-
mierę. Twórczośc Gabrieli Zapol-
skiej jest ponadczasowa dlatego spo-
dziewamy się, że sztuka "Ich czworo" 
może wnieść w nasze życie nowe war-
tości i ważny przekaz.

Życzymy Polish American Actors 
Theater by po spektaklu publiczność 
biła gromkie brawa a wszyscy zaanga-
żowani w ten teatralny projekt mie-
li wiele satysfakcji z krzewienia pol-
skiego słowa dla polskich serc na emi-
gracji.

KS FoTo ANdyj phoTo

“Ich czworo” w chIcago
Konferencja prasowa polish american actors theater
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SALES HOURS:
Monday - Friday: 9:00 AM - 9:00 PM

Saturday: 9:00 AM - 7:00 PM

SERVICE HOURS:
Monday - Friday: 7:30 AM - 9:00 PM

Saturday: 8:00 AM - 3:00 PM

440 WEST LAKE ST.
IN ELMHURST

FOR THE BEST DEALS, CALL MARIUSZ
AT 312-315-6773

OPEN 24/7 @ ELMHURSTTOYOTA.COM
844.308.6145

ASK FOR JUSTYNA

USED CAR SALE ALL CERTIFIED VEHICLES COME WITH A

7 YEAR / 100,000
MILE WARRANTY#

2.9% APR FOR 60 MOS.
ON SELECT CERTIFIED
PRE-OWNED TOYOTAS^

*Please add tax title license and doc fee to all advertised sale prices. #From original in service date. Prior sales excluded. Manufacturer sponsored program. ^Available to qualified buyers tiers 1+, 1 as determined by TFS at 
$17.48 per month per $1000 financed. Some customers may not qualify. Pictures are for illustration purposes only. See dealer for details. Dealer will not honor errors or omissions in this ad. Expires 3 days from publication.

2013 HONDA
CIVIC LX
STK# 8971P

$10,992*

2010 FORD  
EDGE LIMITED

STK# T30510A

$12,750*

2015 TOYOTA
CAMRY LE
STK# T33067A

$14,876*

2012 SCION
TC BASE

STK# T33571A

$5,995*

STK# 9057P

$13,995*

2016 TOYOTA
COROLLA LE

2016 TOYOTA
COROLLA LE PLUS

STK# 9076P

$14,995*

 2016 TOYOTA 
CAMRY SE

STK# 8979P

$14,535*

2008 TOYOTA
AVALON LTD
STK# T33892A

$12,995*

STK# T33779A

$17,955*

2013 TOYOTA SIENNA LE

2014 VOLKSWAGEN
JETTA HYBRID SEL

STK# T32154A

$9,495*

2015 KIA FORTE
KOUP SX
STK# 8835P

$12,499*

 2011 KIA
FORTE EX

STK# T33824A

$7,995*

2013 NISSAN
SENTRA SL
STK# 9032PA

$7,451*

 2013 TOYOTA RAV4 XLE AWD

STK# 9066P

$16,900*

2015 TOYOTA PRIUS TWO

STK# 9079P

$16,461*

elmhurst toyota

elmhurst toyota

STK# 8907P

$13,995*

2016 TOYOTA
COROLLA S PLUS

STK# T33462A

$12,858*

2016 TOYOTA
CAMRY LE

STK# T33708A

$13,329*

2016 TOYOTA
COROLLA LE

STK# T32859A

$7,995*

2010 CADILLAC
CTS BASE
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Tegoroczny Dzień Matki, nie tyl-
ko, ze wzgledu na swój światecz-
ny charakter, ale także z powodu 

pewnego wydarzenia, zostanie w pa-
mieci sześciu kobiet z Chicago na całe 
życie. Tego dnia wspólnie posadziły 
one na terenie posiadłości Magdale-
ny i Bogusia Gurbiszów pierwszą na 
świecie magnoliową aleję w ramach 
projektu MAGNOLIA AVENUE, 
stworzonego przez life coacha Annę 
Barauskas. Podobne ulice z drzewa-
mi obsypanymi różowo-fioletowy-
mi kwiatami bedą powstawać na te-
renie całych Stanów Zjednoczonych, 
a w przyszłym roku również w Polsce 
i innych krajach świata na znak roz-
wojowej pracy kobiet ku dojrzałości i 
samospełnieniu. Pierwszy pilotażowy 
program powstał w Chicago, a uczest-
niczkami eksperymentalnej edycji zo-
stały Polki z wietrznego miasta: Aldo-
na Stefańczyk, Sylwia Goliszek, Anna 
Sobko, Julia Siegiel oraz Monika Mu-
larczyk. Aktualnie, autorka projektu – 
Anna Barauskas – tworzony program 
dla uczestniczek anglo– i hiszpańsko-
języcznych. Jej planem jest powoły-
wanie kobiet-liderek na terenie całe-
go świata, które będą – wg jej autor-
skiejgo programu, po wcześniejszym 
przeszkoleniu – prowadzić warsztaty 
rozwojowe Magnolia Avenuei tym sa-
mym pomagać ich uczestniczkom w 
budowaniu poczucia własnej warto-
ści i samoświadomości. W przyszłym 
roku PROJKET MAGNOLIA AVE-
NUE startuje również w Polsce.

women for women, czyli o co 
chodzi w tym projeKcie
MagNoLIa aVENUE czyli Women for 
Women to projekt rozwojowy dla ko-

biet, mający na celu wszechstronny 
rozwój osobisty, bez względu na wiek 
uczestniczek oraz poprzednie do-
świadczenia. Spotkania poszczegól-
nych grup odbywają się w 10-tygo-
dniowych cyklach, na które składają 
się dwugodzinne warsztaty raz w ty-
godniu w trakcie których uczestnicz-
ki mają możliwość w kameralnym, 
przyjaznym gronie lepiej zrozumieć 
siebie, pracować nad poczuciem wła-
snej wartości oraz zdobyć różne umie-
jętności psychospołeczne i przepraco-
wywać trudności, których rozwiąza-

nie bezpośrednio przekłada się na po-
prawę jakości życia.

W trakcie zajęć jest okazja przyj-
rzeć się swojemu życiu, swoim potrze-
bom, zweryfikować plany i marzenia. 
Nauczyć się, poprzez poznanie odpo-
wiednich narzędzi, wyznaczać swoje 
cele i je realizować. Przede wszystkim 
jednak można odnaleźć wewnętrzną 

MOTYWACJĘ do zmian.

Jeden proJekt – różne 
możliwości
Projekt składa się z kilku części odby-
wających się równorzędnie w czasie 
10-tygodniowego procesu rozwoju.

CZĘŚĆ PIERWSZA. Obejmuje warsztaty 

stacjonarne, podczas których uczest-
niczki odbywają regularne cotygo-
dniowe spotkania w gronie zaledwie 
6 kobiet, prowadzone przez autorkę 
projektu, czyli life coacha oraz trener-
kę rozwoju osobistego i mówczynię 
motywacyjną – Annę Barauskas. Film 
„Stalowe Magnolie” stał się inspira-
cji do powstania tych warsztatów. W 
czasie ich trwania, podobnie jak w le-
gendarnym filmie, sześć kobiet o róż-
nym statusie, wieku i doświadcze-
niach spotyka się regularnie by dzię-
ki wzajemnemu wsparciu i przyjaź-
ni zmierzyć się z na pozór przecięt-
nym, nudnym życiem – nacechowa-
nym miłością, macierzyństwem, cier-
pieniem, radością, samotnością, do-
skonałym zdrowiem i chorobą, po-
święceniem, śmiercią, ale i radością, 
dojrzewaniem i rozkwitaniem. Związ-
ku łączącego ekranowe bohaterki nic 
nie jest w stanie rozerwać. Natomiast 
kobiety, biorące udział w projekcie 
Magnolia Avenue, we wspólnym gro-
nie odbywają metaforyczną podróż, 
przyglądając się sobie w przeszłości 
i dzisiaj, wyznaczając cele rozwojo-
we na przyszłość oraz poznając moż-
liwe sposoby ich realizacji. Zajmu-
ją się budowaniem szeroko rozumia-
nej postawy asertywnej. Postawy nie 

polegającej tylko na umiejętności od-
mawiania, ale na dalszym wzmacnia-
niu siebie i budowaniu dobrych re-
lacji z ludźmi. Często bowiem, tak w 
pracy, jak i w domu, jesteśmy świad-
kami różnych trudnych sytuacji. Nie-
jednokrotnie godzimy się na to, cze-
go nie chcemy, wyrzucając sobie póź-
niej brak odwagi. W tej części projek-
tu Magnolia Avenue wzmacniamy się 
i uczymy bez lęku wymagać szacunku 
dla swoich potrzeb, szanując zarazem 
potrzeby drugiej osoby. Ten segment 
zajęć oparty jest na metodzie komu-
nikacji Porozumienie Bez Przemo-
cy Marshalla Rosenberg’a. W tej czę-
ści zajmujemy się również wzmacnia-
niem poczucia własnej wartości.

Zagadnienia poruszane w czasie 
warsztatów to:
1. Podnoszenie samoświadomości.
2. Nie daleko pada jabłko od jabłoni... 

– moja matka a ja – jaki wzór ko-
biecości został we mnie zaszczepio-
ny.

MagNoLIa aVENUE
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3. Czego nauczyła mnie moja rodzi-
na: jaki wzór relacji partnerskiej 
otrzymałam od swoich rodziców?

4. Praca z przekonaniami oraz praca z 
cieniem – ukrytą tożsamością

5. Radzenie sobie ze zmianą
6. Komunikacja
7. Czym jest prawdziwa asertywność?
8. Różnica pomiędzy asertywnością, 

uległością a agresją
9. Jak zadbać o szacunek dla samej 

siebie?
10. Czy znamy swoje słabe i moc-

ne strony i potrafimy przyjmować 
komplementy?

11. Różnica pomiędzy oceną a obser-
wacją

12. Konstruktywne odmawianie
13. Umiejętność przyjmowanie odmo-

wy, czyli jak za każdym „nie” usły-
szeć „tak”.

14. Jak z empatią radzić sobie z kryty-
ką i poczuciem winy?

15. Poczucie własnej wartości a wiara 
w siebie

16. Wyznaczanie celów rozwojowych i 
sposobów na ich realizację

CZĘŚĆ DRUGA poświęcona jest sadze-
niu drzew magnolii. Każda z uczest-
niczek wraz z pozostałymi kobietami 
z grupy we wcześniej ustalonym dniu 
i miejscu sadzi swoją magnolię przy-
czyniając się tym samym do powsta-
wania, wydłużającej się z roku na rok 
z drzewkiem każdej kolejnej kursant-
ki, alei magnolii czyli tytułowej MA-
GNOLIA AVENUE.

Drzewo magnolii sadzone przez 

kobiety jest symbolem ich pracy nad 
sobą, psychicznego, emocjonalnego, 
duchowego i fizycznego dojrzewania.

Magnolia, uważana za drzewo 
tak stare jak świat, jest metaforą po-
nadczasowości, siły i hartu ducha, 
ale przede wszystkim – uznawanym 
w wielu kulturach świata– symbo-
lem kobiety, która rozkwita i poprzez 
stopniowe dojrzewanie staje się jed-
nocześnie świadoma, mądra i piękna.

CZĘŚĆ TRZECIA skupia się na praktyce 
życia świadomego, praktyce samoak-
ceptacji, praktyce odpowiedzialności 
za siebie, praktyce asertywności oraz 
praktyce życia celowego. W tej części 
uczestniczki programu biorą udział 
w spotkaniach poza warsztatowych. 

Jednym z nich jest wspólna noc fil-
mowa, podczas której razem oglądają 
legendarne produkcje poświęcone te-
matyce kobiet ze sztandarowymi „Sta-
lowymi Magnoliami” w reżyserii Her-
berta Rossa na czele. Ta część projek-
tu obejmuje także wspólne wyjazdy 
weekendowe, sesję zdjęciową w stylu 
boudoir, poprzedzoną wizualną me-
tamorfozą uczestniczek oraz działal-
ność charytatywną na rzecz realizacji 
wspólnych przedsięwzięć oraz działal-
ność poza grupą wspomagająca roz-
wój asertywności, odpowiedzialności 
za siebie i realizacji osobistych celów.

Każda podróż, również ta dotyczą-
ca rozwoju osobistego, rozpoczyna się 
od pierwszego kroku. Ze względu na 
fakt, że projekt MAGNOLIA AVENUE 

realizowany jest cyklicznie w grupach 
liczących sobie zaledwie po 6 uczest-
niczek – dostanie się do programu 
wymaga wcześniejszego zgłoszenia 
swojej kandydatury oraz pisemnego 
uzasadnienia, w którym kandydatka 
odpowiada na pytanie „Z jakiego po-
wodu to właśnie ona powinna znaleźć 
się w kolejnej edycji projektu”. Spo-
śród nadesłanych zgłoszeń – autorka 
warsztatów– Anna Barauskas wybie-
ra kobiety do poszczególnych edycji, 
natomiast pozostałe panie przecho-
dzą na tak zwaną „listę oczekujących” 
i w dalszym ciągu mają szansę dostać 
się do następnej edycji.

Kobiety, które zakwalifikują się do 
konkretnej grupy, jeszcze przed roz-
poczęciem zajęć muszą podpisać zo-

bowiązanie, że będą obecne na każ-
dym spotkaniu warsztatowym przez 
kolejnych 10 tygodni. Niemożność 
uczestniczenia w którymś ze spotkań 
dyskwalifikuje daną kandydatkę i eli-
minuje ją z udziału w projekcie. Auto-
matycznie na jej miejsce wchodzi oso-
ba z „listy oczekujących”.

Kontakt: 312-566-8026

Jeśli chcesz wziąć udział w projek-
cie MAGNOLIA AVENUE i rozpocząć 
konkretną pracę nad własnym rozwo-
jem, wypełnij formularz znajdujący 
się na stronie:

https://www.polskipsychologwu-
sa.com/projekt-magnolia-avenue

Czekamy na Ciebie!

Aby dowiedzieć się o ofertach specjalnych
Zadzwoń 773-788-5328

Napisz igork@reklamamedia.com
Przyjdź 3000 Dundee Rd. Suite 108, 

Northbrook, IL 60062

REKLAMA NA STRONACH 

Razem - możemy więcej

REWIA
SUKCES TWOJEGO BIZNESU


