„Rozrywka”
w internacie
25 kwietnia 2001 r. w świetlicy
ZSMEiE odbył się VIII Turniej Rozrywki,
na który zaproszono gości z Warszawy:
zastępcę redaktora naczelnego „Rozrywki”
Stanisława Bisko i redaktora Bohdana
Zapaska.
W turnieju uczestniczyło 11 zespołów 5-osobowych. Panowała ostra rywalizacja. Nad przebiegiem turnieju czuwało
jury, w składzie którego byli goście redakcyjni oraz wychowawcy - dr Jerzy Marchewka i mgr Grzegorz Gurzyński.
Uczestnicy turnieju mieli za zadanie rozwiązać w wyznaczonym czasie 10 krzyŜówek takich jak np.:jolka, alfabetka, słowo
za słowo, synteza krzyŜówki i inne. Przykład jednego z zadań przytaczamy poniŜej.
W tym turnieju wyniki przedstawiały się
następująco:
I miejsce zajął ZSMEiE – internat w składzie:
 Łukasz Cyzman,
 Łukasz Nartowski,
 Dariusz Szylkowski,
 Krzysztof Kucharski,
 Łukasz Pepel.
II miejsce zajęła ekipa maturzystów reprezentujaca ZSMEiE – internat w składzie:
 Karol WytrąŜek,
 Bartosz Wzorek,
 Patryk Szwarc,
 Tomasz Zatorski,
 Rafał Zdunkowski.
III miejsce przypadło zespołowi uczniów
klas pierwszych z ZSMEiE – internat w
składzie:
 Andrzej Nawrotek,
 Łukasz Putynkowski,
 Sokrates Mikołajczak,
 Paweł Jaliński,
 Fabian Bering.
IV miejsce zajęli reprezentanci Zespołu
Szkół Budowlanych.
V miejsce ZSMEiE – internat.
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VI miejsce Zespół Szkół Samochodowych
i II Zespół Szkół Budowlanych.
VII ZSMEiE-internat.
VIII X LO- internat.
IX Bursa Szkolna.
Wśród uczestników rozlosowano
nagrody ufundowane przez „Rozrywkę”
były to:bluzki, koszulki, czapki i inne gadŜety.
Wieczorem odbyło się spotkanie z
cyklu „99 pytań do” redaktorów „Rozrywki”.
W pierwszej części spotkania redaktorzy
odpowiadali na pytania, przedstawiali historię łamigłówek i działania wydawnicze.
Przytaczali ciekawe anegdoty szaradziarskie. Prezentowali sposoby rozwiązywania
mało znanych wśród wychowanków zadań
takich jak: szarady, rebusy oraz małe formy literackie.
Niektóre z tych typów zadań wykorzystano w II części spotkania w konkursie
z nagrodami. MoŜna było wygrać takie
nietypowe nagrody rodem z kuchni internackiej jak: słoik ogórków, 3 kg jabłek , 5
zupek chińskich, konserwy a takŜe nagrodę specjalną szefowej kuchni - talon na
trzy kotlety.
Panowała miła i wesoła atmosfera,
a ja tam teŜ byłem i zdjęcia robiłem.
______________________________________________________________

Łukasz Szczawiński
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W przypadkowej kolejności:
? zeszycik na uwagi
? Ŝartobliwie o głowie
? przemieszczał się na ? spis kontrolny towaniej Tarzan
rów
? ziemniak
? pali się !
? kolor pomarańczowy ? mgr

Marcin Kołodziejski

