IIIIIELKI TURI{IEJ BOZRYWKI
Na zaproszenie kierownictwa intematu

dnia 24.05.95 r. przybyła redakcja,,Rozrywki'', która przeprowadziła Wielki Tur_

1l zespołów.
Rozwią'zywmo różnorodne zadania diagra_
mowe a talcŻe literackiejak homonimy lub
anagramy. Tumiej cieszył się duŻymzainteresowaniern Była to dobra zabawa i reniej Rozrywki. Startowało

Najlepsze wyniki uzyskał zespoł w
składzie:
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l/Adrian Grochowski
2l Darek Grąbczewski
3/ Mariusz Więckiewicz
4i Wojciech Borek

MICIuŁ gĘDŁAK

laksujące spotkanie dla miłosników

krzyżówek'
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Luka i Stanb{au Eisfo z 'fuaryzuft'

i okrutnej
codzienności wojny; dni wypełnione gło_
dem, oczekiwaniem na pomoc' pokój' pra_
klubie. DotycryĘ one szarej

cę żołnierry oNZ. Mogliśmydostrzec
obrazy zriszczeń i epizody z akcji huma-

nitamej. Rysunki dzieci przedstawiały wat-

ki: czołgi, samoloty, żołnjerzy.
Pani ochojska otrz]łmała dar pienięźny
pochodząry z działalności sklepiku MRI.
Ponadto wyłożono księgę wpisów fundacji. W niej mogliśmy zamieścić swoje au_
tosary' podziękowania i wolne myśli.W
księdze te1 aalazl miejsce wiersz Pawła
Szczepankowskiego.

Anielski pył otula szyby
Naszego samochodu nie jest to zima.
Na naszym szlaku pytanie gdyby...
Gdyby nie byłojej.
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Od marca do 12 czerwca br. tnvdy znragania zespołów ręrezentuj ąrych poszcze_

I ZBIERACZE

kwizowej rozgrywana była systemem koł_

okazuje się, że wielu mieszkanców internafu z czasów podstawówki zachowdo
ciekawe kolekcje tematyczne. Sekcja Kul-

tury MRI postanowiła umożliwić im ich
wyeksponowanie.
W tym celu udostępiono gablotę znaj_
dującąsię w poblizu wejścia do stołówki.
Na uwagę zasługiwĄ szczególnie takie
eksporycje jak:
- Wystawka pt.,$istoria Samochodu" Wojciecha Dugozimy z g. IV.
_,,Wojna w Bośni''-wystawka fotogra_
mów ze zbiorów Polskiej Akcji Humani_
tarnej gr. tr.
-

Autowystawka Wojciecha Nowickie-

Kierowca ciężnrówki kierownicę trzyma
A siłajego nie w dłoniach...
Ktośśpiewaszlak jego ciepłem płynie.
Ktoś śpiewa-..

go ze zbiorów gumy Turbo gr. IV.
-PejżażeGórskie gr. VI.
- Malarstwo Arnua Grottgera gr. VI.

Iedźmy do Sarajewa.

roty gr. I.

Daleki światbliźszy ekranom,
Bliższy dziecięrym rysunkom,
Znaki cmentame, znaki sadu"
Wloorymmiast czasz*furdercnt rośnie...

- Wystawka filatelistyczna Marka Mi-

- Wystawka banknotów z okresu mię_
dzTwojennego Bartosza Wajdy z gr. I.
MICHAŁ

Jedifoiy do Belgradu.
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Korzyśćważriejsza niż zwycięstwo.
Imiona kierowców to inny szlak,
Którego pyłem jest cżowiecząistwo.
Wszystkim kierowcom p atrząc}Ąn przez
szyby swych samochodów.
Na świat ten daleki...
- nie chcemy wojny,

LIJDZIE.
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ka i krryĘka.
oprócz t1powych dziedzin jakie wystg
pują w szkolnym programie nauczania
występowĄ także nietypowe tematy, jak:
anatomia cżowieka, zieloi,

poliĘka i wynalazki.

fl agi,

kosmos,

LIGA IffiIZOWA
Autorami plan byli maturzyści oraz
opiekun Sekcji Kulturalnej MRI dr Jerzy
Marchewka.
Stronę organizaryjną zapewnila gr. W.
W wyniku 20 pojedynków oraz dogrywek osiągnięto następujące rezultaty:
I miejsce gr. IV,
2 miejsce gr. tr,
3 miejsce gr. Itr,
4 miejsce gr. I i M.
Zwycięzcy tńonorowani zostali nagrodami ufimdowanymi przez kierownika in-

ternatu.
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'ĘDłAX'

LOGOGRYF

siła jego większa niż męstwo,

gólne grupy. Tegoroczna edycja ligi

Specjalne zadanie dla redakcji ,,.Ąmpe-

rek'' od redakcji ,'R'ozrywki''. Rozwią.za'_
nie utworzą litery z oznaczonych kratek,
czytane poziomo.
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Zpmymrużeniem oka
l/ paragonik do odejścia,
2/ maszyna się zacina,
3/ rozsyp

zAsĘP i tdóż go naczej,

4

4/ kopniak do

5

5/ goni wykonawcę,

6

dzidanią

6/ męczące 3 kwadranse sązakończone
dzwonkiem.

