Andrzej: Na początku chciałem zrobić
transformator impulsowy z regulacją prądu i
napięcia oraz pomiarem temperatury
radiatorów i chłodzeniem.
Następnie wpadliśmy na pomysł by wykonać
model elektrowni wodnej, jednak niemożliwa
była do wykonania makieta.
Redakcja: Kto jest opiekunem tej pracy?
Andrzej: Pan mgr inż. Mieczysław Matysiak.
Redakcja: Jaką szansę ma ta praca w konkursie
na pracę roku?
Andrzej: Wycofaliśmy pracę z konkursu, bo za
trudne by było opracowanie teoretyczne.
Redakcja: Czy jeszcze ktoś startuje na przegląd
prac?
Andrzej: Dwóch kolegów robi deszczownię do
kwiatów – ta praca idzie na konkurs. Nasza
praca też miała iść na konkurs, ale jednak
zrezygnowaliśmy.
Redakcja: Jaki jest koszt wykonania pracy?
Andrzej: Na pracę przeznaczyliśmy około 1500
zł, ponieważ dosyć drogie były nadajniki i
odbiorniki.
Lista maturzystów:
- Bania Wojciech
- Baran Rafał
- Bożejewicz Grzegorz
- Brodziński Paweł
- Brzeski Łukasz
- Cisło Rafał
- Falkowski Grzegorz
- Fokt Łukasz
- Gołębiewski Krzysztof
- Grabowski Mariusz
- Hałajdziak Bartosz
- Hoffmann Sebastian
- Klimowski Artur
- Kosicki Andrzej
- Lipiński Paweł
- Marciniak Dariusz
- Mieszkowski Michał
- Motyliński Łukasz
- Pancierzeński Jacek
- Pawski Jarosław
- Skrzypczak Sławomir
- Susek Hubert
- Szwarc Bartosz
- Szwarc Patrycjusz
- Wasiniak Michał

- Wiśniewski Andrzej
- Witkowski Mariusz
- Wiwatowski Krzysztof
- Woźniak Przemysław

„Szerokiej drogi już czas…”
Dnia 9 maja br., bezpośrednio po egzaminie
pisemnym, odbyło się pożegnanie maturzystów.
Kierownik internatu – mgr Mirosław
Kwiatkowski wręczył wychowankom nagrody
książkowe oraz przedstawił listę
uhonorowanych dyplomami. Wyróżnieni
zostali:
Listami pochwalnymi za aktywność:
1. Wojciech Bania – działacz Samorządu
Grupy – przewodniczący MRI w roku
szkolnym 2000/2001 oraz przewodniczący
grupy w klasie I, II, III i V. Organizator
dyskotek internackich, autor muzycznych
audycji radiowych w „Supełku”.
Organizator otrzęsin klas I w Ostrowitem.
2. Rafał Baran – w klasie od I do IV pełnił
obsługę techniczną studia radiowego
„Supełek”, dokonywał konserwacji sprzętu
oraz nagłaśniania imprez internackich i
szkolnych. Korepetytor z elektroniki i
informatyki. Honorowy dawca krwi.
Listami pochwalnymi za postawę wyróżniono:
3. Andrzeja Wiśniewskiego – działacz
Samorządu Grupy, przewodniczący Sekcji
Kulturalnej w klasie I i II, przewodniczący
Sekcji Naukowej w klasie III, IV, V,
korepetytor z angielskiego i polskiego.
Redaktor „Amperka” w klasie III i
redaktor naczelny w klasie IV i V. Ponadto
obsługa techniczna wielu imprez
internackich.
Ponadto listy pochwalne za postawę otrzymali:
Dariusz Marciniak
Łukasz Motyliński
Krzysztof Wiwatowski
Rafał Cisło
Przemysław Woźniak
Łukasz Brzeski
Marcin Żołnowski
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