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DEKORACJE W NOWEJ ROZY
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Kolorowo, poetycko...
zÓw z zasuszonych i Żywych
kwiatÓw oraz kIosow zboŻ,

warsztaty manualne, gdzie

uczestnicy przygotowpva
li własne dekoracje i bukieIy z materiału otrzymanego
od Marii Bilskie; - prezesa

miejscowego Koła Gospodyń
Wiejskich oraz od nowotomyskich plecionkarzy' ByI takŻe

wernisaz prac plastycznych

uczestnikÓw spotkania i wiele
innych atrakcji.

Wieczorem przyszedl czas

na

biesiadowanie, piknik,
ognisko, kino w stodole, śpieW prq akompaniamencie gitary preze ntację wierszy. Bylo
koIorowo, inspirująco j poetyc
ko' Zabawa trwała do poŻnych
godzin nocnych, ale na szczęścietego dnia nikt nie musiał
wracac

do domu,

bowie m

gospodarze przygotowali dla

uczestnikÓw nocleg.

KAROLINA KASPRZAK

o roli Stoworzyslęnio Polsko Sceno w Ho]ctndii, orqonizowaniu
i c z n.t'c h przed si
ęł z ęc ku u ra nych i p rzed s aw i eń teaL ral nych
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z udzigłem aktorow polskich teltrow opowioda
Zofa Schroten , Czerniejewicz.

botę 30 lipca, w miejscowosci Nowa Róża, w powiecie
nowotomyskim. Tego dnia, z
inicjaĘwy organizacji, w ramach projektu koSMyk finan-

która od 1992 roku prowadzi
Stowarzyszenie Polska Scena
w Holandii upowszechniające
kulturę polską w tym kraju, na

sowanego ze środków Urzędu

terenie Gospodarstwa Agroluryslycznego osoby z nie-

hasłem *Fascynacje _ dekóra-

nie tylko odpocząc, a]e również aktyłvnie spędzic czas.

Miasta Poznania, przeprowadzono spotkanie otwarte pod

cje".

Dzięki uprzejnroŚci

fri

Zo-

Schroten-Czerniejerricz

sprawnością ruchową mogły

Były spotkani a z przy1acloLmi,
p oczęstunek, pr ezenIac1e ma-

teriałÓw do tworzenia obra-

D]o osób z niesprownościq rqk samodzielne wykonanie bukietu
to nie ]adą

wyzwanie!

Jestem aktorką od Zawsze...
Z KATAMYNĄ BU]AKIEWICZ rozmawla RoBERT STĘPIŃSKI
_ ak trafiła Pani do drułny
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pujęI Piełr,vszego maratonu nie
przebieglam, ale w Dru4,nie jestem do dziś.
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czlmnie

uczestniczy.
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Cel Fundacji to ratowanie

4lcia innych. A ludzie' kLorzy

ją

tworzą, są wspaniali ipełni ener_

$i. I Lu oddaję honor Dorocie
Raczkiewicz - naszej sze{brł,ej,
która ma mnÓstwo pomy5|91n,

Bo i teledysk, i kolęda i rożnego
rodza)utmprezy

_ Chętnie bierze Pani udział
chargatywnych?

akcj ach

_ Tak, jestem też członkiem
fundacji ,,Zwierzęta i m!', ft19rej celem ieSL pomoC zrvierzętom. JeŚli tylko mogę, to tIoSZ
kę swojego serca rÓtt'njez in
oddaję

_ ]akie ma Pani najbhższe

plany zawodowe?

- I\'loim planem jest, jak na razie, moja nrała cÓrka... Niedaw-

no zakoncnio się nagr;łvanie

no\\ęgo seńalu ,,Lisly do M...",
tv ktÓn.rn uczesIniczę i którego enlisja rozpocznle się już w
grudniu tv T\ĄI-ie'

