Nagrody książkowe otrzymali:
Bartosz i Patrycjusz Szwarc – brali aktywny
udział we wszystkich rozgrywkach sportowych
na terenie internatu oraz w reprezentacji
internatu na zewnątrz. Mistrzowie internatu w
rzutach za 3 punkty (piłka koszykowa).
Sędziowie meczów siatkówki, koszykówki i
tenisa stołowego. Bartek redagował artykuły
sportowe do „Amperka”.
Mariusz Grabowski
i Mariusz Witkowski.
Niezależnie od listów pochwalnych pięciu
wychowanków otrzymało także nagrody
książkowe.
Spotkanie przy kawie i ciastkach upłynęło w
miłej atmosferze.
Łukasz Pepel

„W tak pięknych okolicznościach przyrody...”

Lekcja przyrody
w internacie
Na zaproszenie wychowanków i
grupy ekologicznej InterEko, z inicjatywy
wychowawcy Grzegorza Gurzyńskiego w
internacie Zespołu Szkół Mechanicznych,
Elektrycznych i Elektronicznych odbyło
się spotkanie z Marcinem Kostrzyńskim –
przyrodnikiem, Człowiekiem Roku (1997)
w
dziedzinie
ochrony
przyrody,
konsultantem przyrodniczym w Wytwórni
Filmów Rysunkowych w Bielsko-Białej,
dziennikarzem telewizyjnym, znanym m.in.
z takich programów jak „Teleranek”, „Arka
Noego”, czy też cyklicznych „Lekcji
przyrody” w Dworze Artusa.
Właśnie udział młodzieży z naszego
internatu
w
bardzo
interesujących
spotkaniach w Dworze Artusa („Opowieści
Marcina Kostrzyńskiego”), był impulsem do
zaproszenia Pana Marcina do internatu
ZSMEiE. Spotkanie odbyło się w
poniedziałek 15 kwietnia 2002 r. Gość
zaprezentował slajdy ze swojej bogatej
kolekcji i opowiadał o przyrodzie budzącej

się wiosną do życia. Fotografie, które
mogliśmy obejrzeć to zdjęcia niezwykłe –
piękne w formie i bogate w treści,
niepowtarzalne i wymagające wielkiego
trudu, sprytu, olbrzymiej wiedzy a przede
wszystkim będące wynikiem ogromnej pasji
i miłości do przyrody ich autora.
O tym, że fascynacja światem roślin i
zwierząt naszego gościa jest wielka,
mogliśmy przekonać się również na
podstawie tego, co miał nam do
powiedzenia.
Pan
Marcin
chętnie
odpowiadał na pytania, chociaż nie zawsze
dotyczyły
one
przyrody.
M.in.
dowiedzieliśmy się: jaką szkołę ukończył,
czy lubi występować w telewizji, czy
spotkał Yeti, co sądzi rodzina o jego
zawodzie i mieszkaniu w lesie, jaką porę
roku
lubi
najbardziej,
czy
jest
wegetarianinem, jakiego zwierzęcia się boi,
itd., itp.
Na koniec spotkania wręczyliśmy
wór ... suchego chleba - dla dzików, które
odwiedzając codziennie o godzinie 9.15
rano obejście domu naszego gościa w liczbie
80 sztuk, domagają się jedzenia (choć
największym ich przysmakiem są parówki
drobiowe !).
Pan Marcin Kostrzyński przybył
do naszego internatu na własny koszt.
Jest to godne podkreślenia w czasach gdy
coraz trudniej o ludzi bezinteresownych.
Grupa
ekologiczna
InterEko
działająca w internacie (tu w szczególności
słowa uznania należą się: Łukaszowi
Szczawińskiemu,
Pawłowi
Kaczorowskiemu, Markowi Dąbrowskiemu i
Piotrowi Góreckiemu), realizując program
„Środowisko życia i zdrowie – edukacja
ekologiczna” podejmuje szereg działań
zmierzających m.in. do poznania środowiska naturalnego i ukazania jego piękna.
Pan Marcin Kostrzyński na pewno
dopomógł obecnym na spotkaniu w
poszukiwaniu drogi do tego poznania.
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