III Wieczór
kulinarny
(impreza ogólnointernacka)
Wieczór kulinarny” ma juŜ swoje
trwałe miejsce wśród imprez internackich.
Organizowany jest od 1996 r. co 2 lata (w
pierwszym dniu wiosny), na przemian z
imprezą sportowo-rozrywkową „Igraszki
wiosenne”. Organizatorami są: MłodzieŜowa Rada Internatu oraz Sekcja Kulturalna i Sekcja Gospodarcza MRI.
Wyniki zmagań turniejowych:
 W konkursie „Kto z nim wygra?” najwyŜszą punktację osiągnęła grupa V –
13 punktów.
 W konkursie odgadywania haseł na
podstawie rysunków najwyŜsze wyniki
– 4 punkty uzyskały grupy I, II i V
 W konkurencji odgadywania haseł na
podstawie prezentacji migowej po 3
punkty uzyskały grupy I, II, IV i VI
 W konkursie potraw z makaronu
wszystkie grupy uzyskały po 5 punktów
 W konkursie szóstym „Quiz TAK NIE”
najwyŜszą liczbę punktów (9 punktów)
uzyskała grupa IV
 W konkursie siódmym prezentowano
anty-reklamy konsumpcyjne i najwyŜszą liczbę punktów uzyskała grupa I
W ostatecznym rezultacie zwycięŜyła
grupa V uzyskując 38 punktów przed
grupą I z notą 37 punktów i grupą IV,
która uzyskała 33 punkty.
Imprezę poprowadzili :
Karol Rochowicz z grupy V
Mariusz Komakowski z grupy II
Opieka wychowawcza i koordynacja:
dr Jerzy Marchewka.
Andrzej Wiśniewski
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SPORT
W dniu 26 lutego 2001 r. rozpoczął
się internacki turniej tenisa stołowego. W
tego rocznym turnieju wzięło udział 26 zawodników. Sporą grupę uczestników zawodów stanowili uczniowie pierwszych klas.
Za faworyta tych zawodów uznawany był
ubiegłoroczny wicemistrz – Rafał Kuciński.
JuŜ od pierwszych meczów rywalizacja była
zacięta.
W pierwszej i drugiej rundzie odpadli słabsi zawodnicy. Do półfinału dotarli
zawodnicy o znacznym stopniu zaawansowania umiejętności tenisowych. Z grupy A
do finału przeszedł Kuciński Rafał, z grupy
B – Mleczek Michał, a z grupy C Woźniak
Przemysław. Sporym zaskoczeniem było
wejście do finału Woźniaka.
Finał tegorocznego tenisa odbył się
w czwartek 5 kwietnia. Pierwszy mecz rozegrali Kuciński i Woźniak. W pierwszym
secie zwycięstwo (21:17) odniósł Kuciński.
JednakŜe w drugim secie musiał on uznać
wyŜszość Woźniaka, który wygrał 21:15.
Decydujący, trzeci set tego spotkania naleŜał
do Kucińskiego, który wygrał set 21:17 i
odniósł pierwsze finałowe zwycięstwo. W
drugim finałowym meczu zmierzył się Woźniak i Mleczek. Mleczek, tegoroczny maturzysta, kontrolując cały czas sytuację, odniósł łatwe zwycięstwo pokonując przeciwnika 2:0 w setach. Kuciński i Mleczek zgromadzili na swoim koncie po jednym zwycięstwie. Rozstrzygnięcie finału przyniosła ich
konfrontacja. Pierwszy set wygrał Mleczek
21:16, jednak w drugim secie musiał on
uznać wyŜszość swego rywala, przegrywając
set 17:21. Rozstrzygnięcie meczu przyniósł
ostatni, trzeci set, w którym wygrał Mleczek
21:11.
Zwycięzcą turnieju został Michał
Mleczek. Wicemistrzem, podobnie jak w
ubiegłym roku, został Rafał Kuciński, a
trzecie miejsce zajął Przemysław Woźniak.
Uczestnicy finału otrzymali nagrody. Opiekunem rozgrywek był mgr Janusz Marciszewski.
Rafał Cisło
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