c.d. ze str.2
Wyniki XIII Wielkiego Turnieju „ROZRYWKI”
I miejsce: Joanna Dziarkowska, Paulina
Elwertowska, Agata Sekuła – 63 pkt. (na 65 pkt
moŜliwych do zdobycia!!!)
II miejsce: Marta Krajewska, Marieta Milewska,
Marta Nowińska – 57 pkt.
III miejsce: Rafał Klugiewicz, Dawid Rumiński,
Marcin Wilmowicz – 53 pkt.
Zwycięzcami jednak byli wszyscy uczestnicy turnieju. Zespoły
otrzymały nagrody ufundowane przez kierownika internatu,
redakcję „Rozrywki”, PZU śycie SA, Wydawnictwo Teresa i
Jerzy Marchewka oraz wychowawców.

Kącik Klubu Szaradzistów „Labirynt”
(sekcja młodzieŜowa)
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W numerze 11 dwutygodnika szaradziarskiego
„ROZRYWKA” (z datą 27 maja 2007 r.) ukaŜe się
notatka z naszego turnieju oraz fotorelacja !!!

„Darmo otrzymaliście...”
miłe wspomnienia
W wigilię BoŜego Narodzenia w 2 programie TVP
został wyemitowany koncert zatytułowany „Darmo
otrzymaliście, darmo dawajcie”, w którym miałam
przyjemność uczestniczyć. Wzięli w nim udział
finaliści Festiwalu Piosenki Zaczarowanej a takŜe
znani artyści: Katarzyna Skrzynecka, Paweł Kukiz,
Janusz Radek, Katarzyna Zielińska, Joanna
Lewandowska, Michał Bajor, Dominika Łakomska,
Mirosław Baka, Irena Santor, Ewelina Flinta. Program
prowadziła Anna Dymna. Wspólnie śpiewaliśmy
najpiękniejsze
polskie
kolędy.
Koncert
był
zwieńczeniem ogólnopolskiej akcji na rzecz
bezdomnych. Choć praca przy realizacji programu
trwała niemal całą dobę (uff!!!), bardzo miło
wspominam ten czas.
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Miejsca wpisywania wyrazów do odgadnięcia. Ujawnione litery znajdują
się na właściwych miejscach. Z liter w polach z kropką, przez
anagramowanie, naleŜy ułoŜyć rozwiązanie.

Znaczenie wyrazów:
• broszura reklamowa;
• wąŜ dusiciel;
• zrzesza narod. związki piłkarskie w Europie;
• lisi ogon;
• ischias;
• tętnica główna;
• pierwsza kobieta;
• głos kukułki;
• druŜyna sportowa (z ang.);
• ... suflera;
• dramatyczny, operowy, komediowy;
• wydawca niemiecki (zał. agencję prasową);
• gramocząsteczka;
• umiłowana F.Petrarki;
• część utworu scenicznego;
• pol. aparat fotograficzny (lata 70).
Amator

Marta Rogalska
Dzięki uprzejmości Marty, która kiedyś wystąpiła równieŜ z zespołem
bluesowym „Zdrowa woda”, redakcja „Amperka” otrzymała
autografy bluesmanów z Ciechocinka.

Rozwiązania (samo hasło) prosimy nadsyłać
na e-mail redakcji „Amperka” (amperekgazetkamri@wp.pl), do
końca maja br. Wśród autorów poprawnych odpowiedzi
rozlosujemy nagrodę-niespodziankę.
Rozwiązanie Logogryfu z nr 1/2007: Amperek.
Nagrodę-niespodziankę otrzymuje Mariusz Pipczyński.
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