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Choszczno - Podziel się uśmiechem
26.05.2015.

CHOSZCZNO. W sobotę w centrum miasta dzieliliśmy się uśmiechami. &ndash; Okazuje się, że nie
wszyscy potrafimy nabierać dystansu do rzeczywistości. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego,
że nie stać nas na przysłowiowe pokazanie zębów &ndash; mówi KAMILA BARSZCZYK. Mimo takiej opinii
jej, mężowi i synowi bardzo spodobała się akcja, którą zorganizowała Młodzieżowa Rada Miasta.

MARTYNA BORKOWSKA, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Choszczno zdradza nam, że pomysł
na zorganizowanie tego happeningu podsunęła im ADRIANNA NAZARKIEWICZ
z Kołobrzegu. &ndash; Ona już to organizowała i nawet wskazała nam kilka
pomysłów na to, jak w całości imprezę ogarnąć. Przyznaję, że długo
myśleliśmy na tym jak to przeprowadzić, ale w końcu zdecydowaliśmy, że
clou programu będzie fotobudka, w której każdy przechodzień, oczywiście
za uśmiech, będzie mógł sobie zrobić jakieś oryginalne zdjęcie &ndash;
opowiada przewodnicząca. JUSTYNA JANCELEWICZ dodaje, że to także
ich sposób na przypomnienie, że w tym mieście istnieje coś takiego jak
MRM. W sobotę do tej pary dołączyli jeszcze MICHALINA BRZĘCZEK, PIOTR SOBCZAK oraz ADRIAN
PIJARSKI i KRZYSZTOF WAWRZAK.
Rozdając naklejki i kolorowe baloniki zachęcali przechodniów do
uśmiechania się i zajrzenia do fotobudki. W chwili rozpoczęcia imprezy
zainteresowanie wydarzeniem było raczej nikłe, ale już pół godziny
później chętnych do zrobienia sobie zdjęcia nie brakowało. &ndash; Myślę, że
największą wartością tego wydarzenia było to, że włączali się do niego
mieszkańcy w różnych grupach wiekowych. Przyznaję, że gdzieś tam w duchu
liczyliśmy na zainteresowanie, ale nie aż takie. Ważne jest też to, że
usłyszeliśmy wiele miłych słów na temat tej akcji i tu od razu nasuwa
się pomysł na to, aby to wydarzenie wpisać do kalendarza stałych imprez
organizowanych przez MRM &ndash; komentuje M. Borkowska. Gorąco dziękuje
wszystkim tym, którzy przyszli i wsparli ich akcję, a my zapraszamy do
oglądania załączonego fotoreportażu, w tym także fotografii wykonanych w
fotobudce.
Tadeusz Krawiec
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