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TO wyjątkowe "wydarzenie z obcasem" skierowane do
KOBIET zorganizowane zostało przez GOK Dębe
Wielkie we współpracy z wyjątkowymi osobami
związanymi z Gminą Dębe Wielkie. Nic nie było
przypadkowe – termin w okolicach „Dnia Kobiet”, jak
również jego trzydniowa edycja od piątku do niedzieli,
czy szeroka tematyka. Organizatorowi zależało, żeby
każda kobieta mogła znaleźć coś dla siebie.
Pokrótce:
PIATEK – klimatyczny nastrój i HIGH HEELS – czyli
chodzenie na szpilkach, taniec, a prowadzący to
charyzmatyczny instruktor Patryk Rożniecki –
choreograf, tancerz, pedagog, finalista II edycji „YOU
CAN DANCE - Po prostu tańcz” w 2008r, dorobek
artystyczny to m.in. „Upiór w Operze” czy „Chopin
musi umrzeć”, można go również zobaczyć w Teatrze
Polonia
czy
Capitol.
SOBOTA – przedpołudniowy wykład oraz warsztaty
spokoju i równowagi na macie, czyli joga, w tym
szereg zajęć: anti-aging, joga twarzy, odpoczynek dla
nóg, ulga dla kręgosłupa, czy jak sobie radzić ze
zmęczeniem psychicznym i stresem. Prowadząca to
Edyta Matejko-Paszkowska, instruktorka z ogromnym
„jogowym” wykształceniem i doświadczeniem, uczyła
się
w
m.in.
Korei
oraz
w
najbardziej
prestiżowych
uczelniach.
NIEDZIELA – Po piątkowej pewności siebie i sobotniej równowadze, niedziela była czasem
twórczym z mocą atrakcji i z nietuzinkowymi osobami. Można było skorzystać z fachowej
porady dotyczącej kosmetykologii, makijażu, fryzury, czy zainspirować się i zrobić własne
naturalne kosmetyki. Odbyło się również losowanie, które wyłoniło dwie kobiety do
przeprowadzenia
pokazowej
metamorfozy
–
makijażu
i
fryzury.
Nasi
niedzielni
goście
to:
Alicja Górecka – mieszkanka, profesjonalna makijażystka „SEPHORA” pracująca na marce
Marc Jacobs Beauty, makijażystka Teatru Polskiego w Warszawie, aktywnie uczestnicząca w
wielu
pokazach,
Aneta i Eryk Szczęśni – małżeństwo, mieszkańcy i właściciele mińskiego Studia
Fryzjerskiego ASZE, aktywnie uczestniczący w wielu pokazach w Polsce i zagranicą m.in.
MISS POLSKI, MISS SUPRANATIONAL, w swoim studio nie tylko świadczą usługi
fryzjerskie,
również
przeprowadzają
metamorfozy.
Magdalena Gańko – geolog, współpracuje z gminą, a jej pasją jest natura, którą się nie tylko
zachwyca, ale również z niej korzysta. Zaczęła od prostych mydełek , po kremy i inne
kosmetyki, czy środki czystości. Lubi być naturalna i mieć wokół siebie jak najwięcej natury.
Anna Cyrny – mieszkanka, kosmetyczka warszawska, mówi o sobie, że dostała talent, który
stara się rozwijać i wykorzystywać jak najlepiej, ma wyjątkowo wrażliwe dłonie, stawia na
naturalność, zaufała jej niejedna gwiazda – m.in. Edyta Górniak, DODA,
Ponadto
nasze
mieszkanki
przygotowały
ciekawe
stoiska:
DermokosmetykiAgnieszka
Noszczak
Zdrowie
Magda
Adamiec
Malowanie buziek - Justyna Dębska
Dopełnieniem spotkania były oczywiście babskie rozmowy przy kawce, tej zwykłej i naszej
dębskiej.
Gmina Dębe Wielkie ma na swoim terenie wiele ciekawych osób, które zamieszkują ją lub w
niej pracują oraz są chętni i gotowi wspólnie działać na rzecz lokalnej społeczności. A
cudowne uczestniczki, które tak licznie przybyły (ok 200 kobiet przez 3 dni ) pokazały, że są
otwarte i chętne do wspólnej integracji.
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GOK Dziękuje Partnerom i Gościom za życzliwość, zaufanie i przesympatyczną współpracę
w projekcie, a właścicielom użyczonych obiektów – Druhom OSP Dębe Wielkie za salę
Multimedialną OSP, Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim za salę gimnastyczną,
a ZAJAZDOWI POD DĘBEM za użyczenie stolików.
PRACUJEMY NAD KOLEJNYM SPOTKANIEM ... teraz dla mężczyzn
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