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CHOSZCZNO Wczoraj do naszego miasta zawitały dość niezwykłe postacie, m.in.: Bill Kaulitz z Tokio
Hotel, Marlena Dietrich i Albert Einstein&hellip;

Bill Kaulitz?! Teoretycznie możliwie, ale już naukowiec Albert Einstein
czy aktorka i piosenkarka Marlena Dietrich raczej nie, bo&hellip; od wielu lat
już nie żyją. Tłumaczymy więc, że to tylko główne postacie, główni
bohaterowie swoistego performensu, który z okazji Dnia Niemieckiego
przygotowali uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Choszcznie.

- To przedsięwzięcie zorganizowaliśmy z inicjatywy Organizacji &bdquo;Polsko &ndash; Niemieckiej
Współpracy Młodzieży&rdquo; &ndash; mówi germanistka ELŻBIETA ANDRUSZEWSKA.
Tłumaczy, że w ten sposób chcą zachęcić uczniów nie tylko do
promowania swojej szkoły czy wspólnej zabawy, ale przede wszystkim do
poznawania naszych wschodnich sąsiadów. Dodaje, że w tym przedsięwzięciu
wsparły ją stylistka ANETA ZACZEK, humanistka ANETA BEREŚNIEWICZ oraz germanistka SYLWIA
CABAJ. Ta ostatnia przyprowadziła ze sobą kilkudziesięciu uczniów z choszczeńskiego gimnazjum.

- Mało wiem o tym kraju, ale myślę, że to świetna okazja do tego, żeby czegoś się o nim dowiedzieć
&ndash; zdecydowanie stwierdziła PATRYCJA KOT,
która wczorajsze przedsięwzięcie rozpoczęła od przedstawienia
multimedialnej prezentacji i przeprowadzenia quizu. Jednak goszczący tu
gimnazjaliści zgodnie stwierdzali, że prawdziwą frajdę sprawili im
lekcją fryzjerstwa i stylizacji. To właśnie tu &bdquo;powstali&rdquo; wspomniani
wyżej Bill Kaulitz, Marlena Dietrich i Albert Einstein. W &bdquo;klaskanym&rdquo;
konkursie zdecydowanie największy aplauz otrzymał ten pierwszy. Tu
wypada podkreślić, że nad stworzeniem jego wizerunku pracowały ANNA BEDNARCZYK i JAGODA
ŚWIECH. Marlenę Dietrich wykreowały MAŁGORZATA PAWLAK i NATALIA SULEJA, natomiast Einsteina JUSTYNA NADOLSKA. Jakim im to wyszło? Zobaczcie w naszym fotoreportażu, a RAFAŁ GACEK (tu jako
Bill &ndash; red.) mówi, że świetnie się bawił i proponuje, by podobne happeningi organizować co
miesiąc.
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PS. W tym samym dniu za wschodnią granicą ich koledzy z bliźniaczych
szkół zawodowych obchodzili Dzień Polski. Ciekawe jakie polskie postacie
wybrali do tej zabawy. Jana Pawła II, Lecha Wałęsę, a może
Lewandowskiego lub Błaszczykowskiego&hellip;?
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