Rugilė Matulevičiūtė (IVa) ir Viktorija Danieliūtė (IIa) tarptautinio
internetinio laikraščio "Klick" redaktorių seminare Berlyne.
Keista, tačiau paskutinįjį rugsėjo pirmadienį suskambęs žadintuvas mus kėlė ne į mokyklą. Kartu su vokiečių kalbos
mokytoja Irena Juozapavičiene vykome į internetinio mokinių laikraščio „Klick“ redakcijos susitikimą Berlyne.
Nors be galo nekantravome, Vokietijos sostinę pasiekėme tik vakarėjant. Mus pasitiko beveik visa laikraščio
redakcija, o prie jos šiemet prisidėjo ir dvi Čekijoje savanoriaujančios vokietaitės.
Nors gali pasirodyti, kad išvykome pasišildyti Berlyno saulėje, jau kitą rytą mūsų laukė rimtas darbas. Su
šypsenomis veiduose pasveikinę pažįstamus ir susipažinę su naujais redaktoriais, gilinomės į žurnalistinio darbo
subtilybes. Aiškinomės, kaip rašyti ir talpinti straipsnius laikraštyje, nagrinėjome autorių teisių klausimą,
atgaivinome atmintį naršydamos po „Klick“ svetainę. Po sočių pietų išdardėjome prie Berlyno prigludusį Potsdamą
(šį pavadinimą tikrai bent kartą turėjote girdėti istorijos pamokose J). Pasivaikščiojome po kvapą gniaužiančius
pilies „be rūpesčių“ (Schloss Sansoussi) sodus, grožėjomės imperatoriaus gyvenamųjų kambarių interjerais,
iššniukštinėjome „olandiškąjį“ kvartalą. Vakare mūsų laukė nacionalinių skanėstų vakaras. Pilvus prisikimšome
vokiškų guminukų, estiško paukščių pieno, čekiškų ir slovakiškų saldumynų, vengriškų kepinių ir lietuviško sūrio.
Trečiadienį laukė ypač svarbi užduotis. Rytmetį su fotografe Annette Hauschild mokėmės, kaip parinkti tinkamą
nuotraukų stilių, apšvietimą ar iš aliuminio folijos susikonstruoti beveik profesionalių fotografų įrankį, o popiet lig
skausmo pažįstama S1 linija nudardėjome į Berlyno centrą vykdyti paskirtosios užduoties. Mūsų laukė nepaprasta
dovana miestui artėjančio jo 775 – ojo gimtadienio proga – didžiulis Berlyno žemėlapis pačiame jo centre. Čia taip
pat ir pasikalbėjome su idėjos sumanytoju ir kuratoriumi Joachim Baur. Jis šiltai mums atskleidė plano bei paties
Berlyno istoriją. Padarę krūvą nuotaikingų nuotraukų, patraukėme į neįprastą Berlyno istorijos muziejų „Story of
Berlin“. Nusileidome į atominį bunkerį, talpinantį apie tris tūkstančius miestiečių, ir keletą valandų domėjomės
Berlyno istorija nuo viduramžių iki pat šių laikų.
Paskutiniąją darbo dieną iš surinktos medžiagos mėginome parengti fotoreportažą (http://blog.paschnet.de/klick/archives/322-Berlin-1775.html). Redagavome nuotraukas, kūrėme tekstus ir dalijomės jais su kitais.
Baigusios darbus, nutarėme išnaudoti paskutiniąją dieną naršydamos miesto centrą. Vakare visi dar kartą
susirinkome kavinėje ir smagiai, tačiau kiek melancholiškai užbaigėme savaitę. Išsidalinę elektroninio pašto adresais
ir apkabinimais supratome, kad, deja, jau laikas ruoštis namo.
Ankstų rytą, nuo miego dar limpančiomis akimis, bet besišypsančiomis lūpomis kilome virš Berlyno. Žinojome, kad
pavasarį vėl susitiksime, tad prisigėrusios naujų idėjų džiugiai keliavome namo.
Mūsų darbus galite rasti adresu http://blog.pasch-net.de/klick/
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