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Trzecie spotkanie „Warto rozmawiać o…”, organizowane przy współpracy Centrum Kultury w
Łomiankach z Radą Młodzieżową Gminy Łomianki. Gościem Natalii Tomaszuk oraz Poliny Kleshchonok
będzie Paulina Niemińska-Momot, pełna energii fotografka i właścicielka firmy Photo Fellings, która
między innymi podpowie jak rozpocząć przygodę z fotografią oraz jak pokazać magię emocji zaklętą w
obiektywie aparatu fotograficznego.

Na spotkanie „Warto rozmawiać o wszystkim co widzisz” obowiązuje wstęp wolny.

Paulina Niemińska-Momot - Twoja fotografka, edukatorka, mentorka, mama, istota w kobiecej energii i
lojalna przyjaciółka. Optymistyczna dusza, która chce rozwijać nie tylko swoje kolorowe skrzydła, ale
też innych kobiet. Ma wielkie marzenia, kocha owocowe lody, ma hyzia na punkcie zdrowego stylu
życia i jeste w ciągłym rozwoju.

Pragnie zapisywać Wasze wspomnienia i magiczne chwile, oprawiać Wasze przeżycia.

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.
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Ma wizję Kobiety w kręgu życia, która jest sercem swojej rodziny, dba o emocje dzieci, ale też znajduje
czas, by zadbać o swój rozwój i która lubi docenić siebie.

Jest szczęściarą. Jej życiową inspiracją i wsparciem zarazem jest jej rodzina – mąż i dwie córki, Kalina i
Lilka. Od 2016 fotografuje zawodowo i spełnia się, współpracując z kobietami, które zapraszają ją do
swojego życia.

Już dawno czuła w sobie artystkę, od zawsze dobieranie barw i kompozycja grały jej w duszy. Jednak
fotografia długo nie przychodziła jej na myśl przez błędne przekonanie o samej sobie, że z techniką ma
na bakier. Okazało się, że technikę łatwo opanować, dużo ważniejsza jest moja wrażliwość stawiająca
ludzi na pierwszym miejscu.

Dlatego przez lata pracowała z dziećmi. Teraz łączy artystyczne zacięcie z pasją do pracy z ludźmi. Jest
fotografką kobiecych dusz i Waszych rodzin.

"Warto rozmawiać o..." to cykl spotkań organizowanych wspólnie przez Radę Młodzieżową Gminy
Łomianki oraz Centrum Kultury w Łomiankach. W czasie każdego spotkania, przedstawiciele Rady
będą rozmawiać z zaproszonymi gośćmi o wszystkim, o czym warto rozmawiać. Niezmiernie istotnym
elementem spotkań będzie interakcja z publicznością, która będzie miała możliwość zadania pytań lub
włączenia się w dyskusję.
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