Kilka pytań do…
W naszym internacie od października do stycznia odbywała się V
edycja Ligi Młodych Szaradzistów. Udział w niej wzięło aŜ 69 osób,
lecz zwycięŜył najlepszy - Mariusz Pipczyński. Z Mistrzem Ligi
redakcja przeprowadziła krótki wywiad.
Amperek: Czy zajęcie pierwszego miejsca wymagało od
ciebie duŜo trudu i poświęcenia?
Mariusz: - To tylko zabawa, mimo to w kaŜdą rundę
wkładałem wiele wysiłku i pracy. Ale jak to się mówi: dla
chcącego nic trudnego.
A - Znałeś odpowiedzi na wszystkie pytania, czy moŜe
korzystałeś z róŜnego rodzaju pomocy naukowych?
M - Większość odpowiedzi znałem sam, lecz na niektóre
pytania brakowało mi słów. Wtedy zmuszony byłem
sięgnąć po rady ... wszechobecnego dziś Internetu ☺
A - Czy rozwiązywanie krzyŜówek i łamigłówek
szaradziarskich sprawia Ci przyjemność?
M - Lubię od czasu do czasu z nudów sięgnąć po jakąś
krzyŜówkę lub szaradę i zmierzyć się z nią. Na szczęście
jeszcze nie wpadłem w nałóg.

uroku dodawała zapalona świeca. Podczas spotkania
pary współpracowały ze sobą rozwiązując krzyŜówki. Dla
kaŜdej z nich zostął przeczytany wiersz miłosnynaprzemiennie przez Mateusza Topolewskiego i Joannę
Dziarkowską. Pary
bardzo miło spędzały wieczór,
popijając kawę lub herbatę i zajadając się ciasteczkami,
a jury w składzie Pan Kwiatkowski, Pani MikołajczakCuryło, Pan Gurzyński, Pan Konopiński oraz Arek Kuras
zawzięcie liczyło punkty za rozwiązane zadania. W miłej
atmosferze, czas bardzo szybko płynął. Rozmowy i ciche
dźwięki muzyki dało się słyszeć w całym pomieszczeniu.
Gdy nadeszło rozstrzygniecie konkursu wszyscy z
niecierpliwością czekali na werdykt. Największą ilość
punktów otrzymała para: Joanna Dziarkowska i
Mateusz Topolewski. Drugie miejsce zajęli: Agata
Wysocka i Seweryn Roszkowski. Po zaciętych
dogrywkach trzecie miejsce ex aequo zajęli: Adrianna
Welenc i Radek Małkiewicz oraz Paulina
Sobocińska i Bartek Zapalski.
Po oficjalnym zakończeniu spotkania, kaŜdy z
uczestników otrzymał drobny upominek: czerwone
serduszko – symbol prawdziwej miłości.
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A - Co robisz w sytuacji, gdy zadanie Cię przerasta?
M - JeŜeli juŜ naprawdę brakuje mi pomysłu na
rozwiązanie jakiegoś zadania, to nie próbuję się z tym
męczyć do utraty sił, lecz zostawiam to w spokoju.
A - Śledząc wyniki kolejnych rund Logi utrzymywałeś
się raczej poza podium. Skąd nabrałeś motywacji by
wspiąć się na sam szczyt listy uczestników?
M - Nigdy nie wiadomo kto wygra. Zadania były tak
dobrane by za kaŜdym razem moŜna było nabić kilka
dodatkowych punktów. Udało mi się to wykorzystać.
Wystarczyło tylko trochę pogłówkować. I WYGRAŁEM ☺
A - Czy wygrana przyniosła Ci duŜą sławę wśród
kolegów i koleŜanek?
M - Nie, na sławie nie zyskałem. Jednak wygrana
przyniosła mi satysfakcję i cenne nagrody.
A - Dziękujemy serdecznie za udzielenie wywiadu do
naszej gazetki. śyczymy jak najwięcej sukcesów w tej
dziedzinie.
M - RównieŜ dziękuję. Pozdrawiam.
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Walentynki w ... kratkę
12 lutego 2008r. w naszym
internacie odbyło się miła
impreza
poetyckoszaradziarska
Walentynek.

z

okazji

Organizatorami
były
sekcja
kultury i sekcja naukowa MRI, we współpracy z Klubem
Szaradzistów „Labirynt”.
KaŜdy z uczestników konkursu, polegającego na
rozwiązywaniu krzyŜówek, musiał wcześniej dobrać
sobie partnera, z którym miałby uczestniczyć w
imprezie.
Spotkanie walentynkowe rozpoczęło się o godzinie 1900.
Wszystkie pary zebrały się w klubie a tam czekały na
nich „romantyczne” stoliki, którymi jeszcze większego
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