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Spotkań polsko-kanadyjskich ciąg dalszy

22.11.2016.

CHOSZCZNO. W ubiegłym tygodniu kpt. DARRYL BANNON i kpr. ALEX MORRISON, żołnierze z Canadian
Land Task Force z Edmonton, spotkali się z uczniami szkół podstawowych w Choszcznie i Zamęcinie.
Opowiedzieli im nie tylko o swojej kulturze, zwyczajach i sztuce kamuflażu, a także o tym, czym na co
dzień się zajmują, i co w ogóle robią w naszym kraju. Było też kilka niespodzianek.

W Zamęcinie zaczęło się podobnie, jak podczas poprzednich spotkań
kanadyjsko-polskich w szkołach podstawowych w Korytowie i Choszcznie.
Najpierw rozmawiano o kulturze, tradycyjnej kuchni i sztuce kamuflażu,
potem podczas prezentacji multimedialnej żołnierze opowiadali o służbie w
kanadyjskiej armi i współpracy w ramach NATO. Był także czas na wspólne
zdjęcia i przymiarkę strojów maskujących. W końcu, w ułamku sekundy,
niczym Feniks z popiołów powstał pomysł zorganizowania minikoncertu
kolęd. - Od słowa do słowa i okazało się, że kpr. ALEX MORRISON gra na
gitarze. A gdy tylko pojawił się nasz człowiek orkiestra, czyli PAWEŁ
LEMIESIEWICZ (red. choszczeński animator i nauczyciel muzyki m.in. w
zamęcińskiej podstawówce), pomysł na stworzenie takiego wydarzenia
zrodził się od razu - opowiada nauczycielka języka angielskiego PAULINA
KONIECZNA. - Cieszę się na samą myśl o tym projekcie i już nie mogę
doczekać się efektu końcowego - mówi P. Lemiesiewicz. Dodaje, że już
rozpoczął pracę z uczniami nad aranżacją minikoncertu. Jego optymizm
podziela także dyrektorka szkoły, DANUTA STRÓŻYŃSKA-GRYĆKO, która od
razu była na tak. - Już zabieramy się do pracy - powiedziała. Kpt.
DARRYL BANNON, odpowiedzialny w swojej jednostce za kontakty z
samorządami, również jest zadowolony z takiego przebiegu wydarzeń. - Nie
tylko przyjęto nas tutaj z dużym zainteresowaniem i polską
gościnnością, ale także przygotowano oryginalną dekorację
polsko-kanadyjską. Szczególnie jesteśmy zaskoczeni relacjami między
uczniami i nauczycielami, a przede wszystkim otwartością i kreatywością
tych ludzi - stwierdził kapitan.
Równie ciekawie było w Szkole
Podstawowej nr 3 w Choszcznie. Tu na starcie, podobnie jak w Zamęcinie
odbyła się prezentacja oraz rozmowy o Kanadzie, potem wspólne zdjęcia i wreszcie...
niespodzianka. Okazało się, że jeden z uczniów, KAJETAN
WACHOWICZ obchodził swoje dwunaste urodziny. Nie ukrywał radości, że
kanadyjscy żołnierze bez chwili wahania wraz z pozostałymi uczniami
odśpiewali mu urodzinowe "Happy birthday".
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Przypomijmy, szósta
zmiana kontyngentu wojsk kanadyjskich stacjonuje na poligonie drawskim
od września do lutego przyszłego roku. Jak podkreślili, w tym czasie
planują jeszcze kilka podobnych spotkań.
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