Pierwsza K w akcji
Polski Czervrony KqyŻ - to orgalłti"a-

cja aesąca się szacunkiem wśród społeczeńsnra{ Fo'ytu się jednak z kłopotami

finansowytni.

Jak cp roku,.!y maju przeproutadzatn
jest zbiófka do puszek. |t{asza klasa otrzy_

ne. Niektóży odwracali sĘ i przechodzili

na drugą stronę ulicy, omijając nas jak
zadżumionych,inni zaśgapili się uporczywie na wyslawy.I po co tyle zachodu.

Wystarczyło powiedzieć:''nie dam''
lub''nió'mam''. Wobec takiej sy1uacji
znieniliśmysystem.ofiarodawców wy_

chęci wyrwania się z lekcji. Tak'więc

bieraliśmmy na oko biorąc pod uwagę ich
wygląd i ubiór.Ale i to nie na wiele się
zda!'o , Wszak ''ilie szata zdobi cźowieka''.Nasz zapał ryasł około 10;30.Wróciliśmy więc do sledziby PCK.

Miasta. Z uszej kalkulacji wynikało, że

nym przeliczeniu pieniędzy okazało się
,Źe nasza klasa zebrała kwotę około

Ę

mała zaproszenie do udziafu w
akcji.
Sam: nie wiem czy łasz zapalwynikł ze
społecznego zaangażowania , czy taczei z
pewnej deezczowej i zimnej środyznala_
złam się z kolegami na ulicach Starego

tam. właśnie,gdzie ruchtiwość jest, duza

plon zbiórki Ędzie znakomiĘ. okazało
się jednaĘ że Starówkę na krnrestowanie
wybmli także uczniowie z Ekonomi_
ka,Spożywczaka i cKU.
Większośćz nas nie przypuszc zała ,że

o pienĘdze trzeba

przechodniów na

Ędzie prosić. Reakcje
widok pus zek byĘ tóż-

'Sldad MRI już many
L6 czptwcabr. był dniem wytiońwdo
Młodziezowej Rady Internatu. Goączka
przedwyborcza pruypadła akurat na

czelwcowe chłody. Radiowęzeł został
opanowany

p

rzez II grupę, nawiasem mó-

wiąc niekńre wejścia byĘ dobre. Grupa
M zastosowała inną takykę obląiając
całe pierwsze piętro plakatami rcklamują_
cymi zaleĘ swoich kandydatów. o man_

daty ubiegało się 30 osób. W lokalu wy_

borczym, który mieściłsię w in'ernackim
klubie prężnie dąałałapoważna komisja
złożonaz kolegów Z gfirpy w pod przewodnictwem Jacka Kujawy. W wyborach
wzięło lldziaŁ 137 mieszkańców na 163
uprawnionych co stanorvi 84,A Vo. Oby
wybry parlamentarne miały taką frekwencję ! Tego samego dnia ogloszono

Po odplombowaniu puszek i komisyj-

2.000.000 zł.

ZAarzył się takze nieprzyjemny incydent' Jeden z rraszych huestauy - Paweł
został udezÓny ptzez jakegoś starszego
faceta.

Już chyba nigdy nie wybiorę się
taĘ,akqię.

na

Ęata Sikorskn
wyniki, które ustaĘą skhd sarnorządu.
przewodniczący

RafałLaskowsH IIk
z-caprzłwoónicącego
Jarosław Głowacki IIIt
przewodniczący sckcji naukowej
Wojciec.h lXugozima tr e

ptzcwodnicący sekcj i kulturalnej
Wojciech Giedrys II k

pnewodnicący sekcji gospodarczej
AdamBidkowski II e
przewodnicący sekcj i spottowej
Zbigniew Grzybowski II d
Komentując ten wynik trzeba stwięrdaić, Że wybory te generalnie lvygrała
grupa tr.

Mariusz Onnowski

