
pl.delf i.lt http://pl.delfi.lt/rozrywka/zareczyny-radziego-po lka-zlapala-bukiet-panny-mlodej.d?id=60438943

Zaręczyny Radżiego: Polka złapała bukiet panny młodej

Justyna Suckiel

© Asmeninio archyvo nuotr.

Wydawałoby się po odpadnięciu Polek z walki o
serce najsławniejszego na Litwie Roma temat
został wyczerpany, a jednak... Podczas f ilmowania
jednej z ostatnich edycji reality show „Radżi szuka
żony” („Radži ieško žmonos“), którą producenci
nazwali „Zaręczyny Radżiego”, tradycyjnie rzucony
za siebie przez pannę młodą bukiet złapała Polka
Justyna Suckiel, tancerka i choreograf.

„Podczas f ilmowania tańczyłam z cygańskim zespołem „Sare Roma”. Podczas prowizorycznych zaręczyn
wystąpiliśmy, jako cygański tabor, który przyjechał złożyć życzenia Radżiemu i jego narzeczonej. Po
założeniu pierścionka zaręczynowego przyszła panna młoda tradycyjnie rzuciła bukiet za siebie, który
niespodziewanie złapałam” -  opowiedziała PL DELFI Justyna Suckiel.

Dziewczyna podkreśliła, że nie przywiązuje do tego wydarzenia żadnego znaczenia, ale przyznała, że
wszystko jednak może się zdarzyć, bo przecież bukiet został rzucony na zaręczynach, na których panem
młodym jest Rom.

Na pytanie, czy wzięłaby udział w takim reality show, Suckiel odpowiedziała, „że prawdziwych uczuć nie da
się nagrać i nie możliwie jest się zakochać, kiedy twoje ruchy i uczynki komentuje połowa Litwy”.

„Nie chcę obrazić żadnej z dziewczyn, lecz moim zdaniem, w reality show uczestniczą dla zdobycia sławy,
dla osobistej satysf akcji, aby po prostu móc pooglądać siebie w telewizji” -  powiedziała tancerka.

Pomimo zespołu „Sare Roma” i wszystkich uczestniczących w projekcie dziewczyn do studia na
zaręczyny Radżiego przybyły gwiazdy litewskiej estrady: zespół „Pop ladies“, w którym śpiewa Katarzyna
Niemyćko, zespół „Naujosios pupytės“, Birutė Dambrauskaitė, Deivydas Zvonkus i „Szmaragdowy” chór,
Inga Valinskienė, Vaida Genytė, Aleksandras Ivanauskas i inni.

Program zostanie wyemitowany w najbliższą sobotę.

Wszelkie inf ormacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych portalach
internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób rozpowszechniać bez zgody DELFI. Jeśli
zgoda DELFI zostanie uzyskana, trzeba obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
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