Marzenia do spełnienia czyli ...
kumasz to ?
KaŜdy z nas ma jakieś marzenia – tylko jakby
tu je spełnić? MoŜna oszczędzać, by w końcu
kupić wymarzony komputer, moŜna czekać na
łut szczęścia, moŜna wziąć sprawy w swoje
ręce...
Tak, ostatni sposób jest najlepszy. DąŜymy do
wytyczonego celu, do upragnionej „dziesiątki”
na tarczy. Idziemy po trupach – to nieduŜa cena
za nasze szczęście.
NaleŜy spełniać swoje marzenia – masz
ochotę wziąć na dwór tapczan, usytuować go
przy drzewie i wpadać na niego z rozbiegu? –
Zrób
to!
Chyba
nie
Ty
poniesiesz
konsekwencje. Ktoś postanowił to juŜ
sprawdzić. Aby dowiedzieć się jak wyglądają
wyniki ich badań prosimy o osobisty kontakt z
tymi PSEUDONAUKOWCAMI.
Czasami człowiek ma chęć
wyraŜenia swoich poglądów,
ukazania
światu
swojej
poetyckiej
twórczości.
To
dąŜenie
jest
normalnym
stanem. Z tego powodu
rozpoczynamy konwersacje z
innymi ludźmi, dlatego piszemy
do siebie sms-y, prowadzimy
blogi, toczymy długie bitwy
słowne. Ostatnio spotkaliśmy
się z nietypowym sposobem
okazywania swojej twórczości.
Chodzi mi
mianowicie o
ściany w toalecie.Powierzchnia
płaska rzeczywiście moŜe się
do tego nadawać. Tu nasuwa
się jednak myśl stara jak świat:
cóŜ wart jest poeta co pisze po
klozetach? Czy nie lepszym
materiałem moŜe być kartka
papieru
–
chociaŜby
to
wydanie
„Amperka”, które
masz przed sobą.
Zrozumieliście przesłanie? Jeśli nie,
to
„opornym” wyjaśniam: musimy dbać o to co
mamy, choćby nie naleŜało to do nas,
choćby to było tylko czasowe uŜytkowanie a
nie nasza własność. Po nas przyjdą inni!
„Kumasz to ... czy masz za daleko do łba?”,
jak powiedział jeden z bohaterów filmu „Dzień
świra”. A więc – kumasz ...?
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KrzyŜówkowy Turniej Par
____________________________________________________________

W czwartkowe popołudnie 18 października 2007
r., w internackim klubie odbył się „KrzyŜówkowy
Turniej Par” 2007 dla wychowanków kl.I
Internatu ZSMEiE. 19 zespołów 2-osobowych
miało do pokonania zestaw 10 zadań. Do
zdobycia było 119 pkt. Rywalizacja do końca była
bardzo zacięta. Ostatecznie zwycięŜył zespół
Kamila Makowska i Konrad Kowalski
zdobywając 111 pkt, pokonując 1 punktem (!)
Agatę Wysocką i Seweryna Roszkowskiego.
Trzecie miejsce zajęły Marta Mroczkowska i
Sandra Lewandowska (96 pkt). Zwycięskie
zespoły otrzymały nagrody ufundowane przez
Kierownika Internatu, Wydawnictwo Jerzego
Marchewki i PZU „śycie”.
Rozmowa z zwycięzcami tegorocznego turnieju
szaradziarskiego dla pierwszoklasistów – Kamilą
Makowską i Konradem Kowalskim.
Redakcja: Jak oceniacie
poziom
trudności
tegorocznego turnieju?
Zwycięzcy: Zadanie były
urozmaicone. Zdarzyły się i
te łatwe, jak równieŜ nieco
trudniejsze. Te prostsze
potraktowaliśmy
jako
rozgrzewkę.
R: Czy turniej szaradziarski
spowodował
zacieśnienie
waszej znajomości? Czy
wybór
„krzyŜówkowego”
partnera był przypadkowy?
Z: Biwak integracyjny był
doskonałą
okazją
na
poznanie nowych osób. My,
niestety, nie mogliśmy na
niego pojechać, dlatego pod
nieobecność
pozostałych
pierwszoklasistów,
integrowaliśmy
się
w
węŜszym gronie. Tworzenie pary zawodników
podczas turnieju było zaplanowane i bardzo nam
odpowiadało nasze towarzystwo.
R: A jak wraŜenia???
Z: Naszym zdaniem turniej był dobrze
zorganizowany, miło spędziliśmy czas (tym
bardziej podobało nam się z powodu wygranej) i
chętnie wzięlibyśmy udział w podobnych
zawodach szaradziarskich.
R: Dziękuję za rozmowę.
Z: Dziękujemy.
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