W internacie jest zawsze wesoło i większość
ankietowanych uważa, że warto tu mieszkać.
Ankieter

Zaduszki poetyckie i muzyczne

Jak zwykle wieczór ten został przygotowany przez sekcję kulturalną i naukową grupy IV, zaś
głównym pomysłodawcą tego cyklu
jest pan Jerzy Konopiński. I - aby
tradycji stało się zadość - nie stawili
się zaproszeni goście.

Marcin Klejnowski

Nie przechodź obojętnie...

Sport

Piłką piłeczką
i

W
pierwszym
semestrze
bieżącego roku szkolnego w Internacie ZSMEiE odbyły się liczne imprezy
sportowe. W każdej z nich udział
brały wszystkie grupy wychowawcze.

Nie przechodź obojętnie koło
cierpień drugiego człowieka,
kiedy łzy czyjeś widzisz, otrzyj
je troską swoją.
Są wdzięki, spod których
dźwignąć się nie można,
bądź dla niego ratunkiem,
pomocą, ostoją.
Tyle zła wokół nas i w świecie
się szerzy,
dlaczego lody w sercach, choć
wiosna świeci?
W duszach pustka, egoizm,
zamiast twarzy - maski,
twarz uśmiechem nieba
powinna być przecież.(... )

Tak oto zaczyna się jeden z wierszy Zofii Ewy Szczęsnej, której
utwory uświetniły kolejny wieczór poetycki, który odbył się w listopadzie
1997 roku w naszym internacie. Jest to współczesna poetka, która urodziła się 2 stycznia 1944 roku we wsi Chlebowice w powiecie łowickim, a
obecnie nieszka w Skępem. Miłość do literatury i sztuki, a także do
wszystkiego co piękne i szlachetne wyniosła z Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie, do którego uczęszczała. Mówi, że „zarówno w swoim

życiu, jak i w mojej poezji, było i jest zatroskanie nad ludzkim losem, losem ojczyzny i lament wobec szerzącego się w świecie zła,
ludzkiej bezmyślności, przemocy, bezprawia i okrucieństwa wojny”.
Jej wiersze są w większości smutne, ale bardzo piękne. Strofy jej
poezji to przemienność smutnej rzeczywistości i miłych wspomnień przeradzających się w marzenia o pięknie, spokoju, radości i miłości.

Rozpoczęliśmy od trwających 5
tygodni rozgrywek w piłkę koszykową.
Mistrzowski tytuł zdobyła grająca rewelacyjnie grupa IV, która nie przegrała
żadnego meczu. Najskuteczniejszym
zawodnikiem został Marcin Gryza z
kl. IVk.
Kolejna atrakcją naszego sportowego kalendarza był turniej o mistrzostwo internatu w tenisie stołowym.
Turniej prowadzony był systemem pucharowym, a zwycięzcą został Sebastian Rulko z kl. III. Spotkała nas miła
niespodzianka, którą było kupno nowego stołu do ping-ponga, stąd w imieniu
wszystkich wychowanków składam
serdeczne podziękowania panu kierownikowi, Mirosławowi Kwiatkowskiemu,
a także panu Zdzisławowi Naramowskiemu - opiekunowi sekcji sportowej w
naszym internacie.
Dużo kibiców przybyło w dniu 10
grudnia br. r. do sali sportowej na towarzyski mecz w kosza naszej reprezentacji z Internatem ZSChem. Spotkanie
było ostre i zacięte. Rywalizacja z tym
Internatem trwa od 3 lat i - tak jak poprzednio - zwyciężyliśmy. Za wynik
88:66 na słowa uznania zasłużyła cała
drużyna, a w szczególności Marcin
Gryza (zdobywca 30 punktów), Janusz
Kaźmierczak (22 punkty), Andrzej
Lewicki (18 punktów). Kolejnym celem
naszej drużyny jest pokonanie reprezentacji naszej szkoły.
Na dzień dzisiejszy to wszystkie
imprezy, które udało nam się zakończyć.
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