
            20 listopada 2019 roku w Krakowie odbył 
się XV Wojewódzki Konkurs Poezji Śpiewanej dla Mło-

dzieży Burs Szkolnych i Internatów. Nasz internat 

reprezentowali: Jakub Podgórni (uczeń ZS w Marcinko-

wicach) - śpiew, Mariola Maciuszek (uczennica LO w 

Starym Sączu) - śpiew oraz Wiktoria Paw-

lik (uczennica LO Stary Sącz) - skrzypce. Wykonali 

utwór: „Życie to nie teatr” Edwarda Stachury oraz 

„Opadły mgły”także Edwarda Stachury. Grupa zajęła  

II miejsce. To wielki sukces, zważywszy na fakt, co 

roku poziom konkursu wzrasta a często uczestnicy są 

również uczniami ze szkół muzycznych. 

nych. Gratulujemy!!! 
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 Wróżby andrzejkowe dla wycho-

wanków oraz dyskotekę tradycyjnie, 

jak co roku, przygotowała Młodzie-

żowa Rada Internatu pod opieką Pa-

ni Beaty Nobilec. W tym dniu  in-

ternackie wróżki  i  wróżbici  

przepowiadali wszystkim chęt-

nym przyszłość z kart, ze szklanej 

kuli, z cyfr z daty urodzenia. 

Można było również przekłuć papie-

rowe serce, aby odczytać imię swo-

jej sympatii. Wieczór zakończyła 

dyskoteka.                                            
Tekst: E.P., foto: B. Nobilec 

tekst 

Wieczornica z okazji 101 rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości 

 Rok 2019 został ustanowiony Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, dlatego 

też tegoroczne obchody 101 rocznicy odzyskania Niepodległości poświęcone były 

twórczości i  biografii tego pisarza. W holu internatu można zobaczyć wystawę 

poświęconą tej postaci i jego dziełom. 

W dniu 27 listopada, w na-

szej świetlicy odbył się 

montaż słowno-muzyczny po-

święcony Gustawowi Herlin-

gowi –Grudzińskiemu. Montaż 

przygotowali Małgorzata 

Tarsa-Bielak i Krzysztof 

Ruchała. 

Tekst: E.P. foto: B.Nobilec 
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 W listopadzie zakończył się kolejny już, rozgrywany co roku, turniej tenisa 

stołowego. W tym roku turniej miał obsadę międzynarodową, a w rozgrywkach wzięło 

udział aż 24 zawodników, którzy grali systemem „każdy z każdym” w 4 grupach. Z 

każdej grupy do ćwierćfinałów awansowało po 2 uczestników. 

W finale zmierzyli się Jakub Kołodziej i Andrzej Królczyk, natomiast o 3. miejsce 

rywalizowali Szymon Kurzeja i Viktor Sharnenkov. 

Zwycięzcą turnieju został Jakub Kołodziej, 

2. miejsce zajął Andrzej Królczyk, 

3. miejsce zajął Szymon Kurzeja, 

a na 4. miejscu zakończył rozgryw-
ki Viktor Sharnenkov. 

Tekst: K.Ruchała,  

 

                      19 pażdziernika w Internacie Międzyszkolnym odbyło się spotkanie profilak-
tyczne z panią Barbarą Kalisz Rzecznikiem Praw Dziecka  (reprezentującym Małopolskę) 
pod tytułem „Prawa i obowiązki dzieci i młodzieży według Konwencji o Prawach Dziec-
ka” . Spotkanie odbyło się w ramach kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdze-
niu dzieci i młodzieży.” Spotkanie zorganizowała Pani Halina Popiela. Do akcji  włączył się 

internat. Przypomnijmy, że w dniu 20 
listopada 1989 r. Konwencja  została 
przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne 
Narodów Zjednoczonych. Stronami 
konwencji jest 195 państwa (czerwiec 
2015 r.). Polska ratyfikowała konwen-
cję w 1991 r. Po zakończonej prelekcji 
pani Rzecznik Praw Dziecka Barbara 
Kalisz uczestniczyła w zakończeniu akcji 
– wypuszczeniu balonu napełnionego 
helem z napisem „Tak dla ochrony 
przed krzywdzeniem dzieci.”                      
tekst: E.P., foto: H.Popiela 
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 Wesoła atmosfera, fajna zaba-

wa , integracja  w dniu, w którym 

zawitał do nas Mikołaj. Musiał mieć 

silne nogi bo przez nie przewinęło 

się 150 osób. Podziękowanie dla 

tych, którzy pomagali pakować mu 

paczki albowiem trochę się napraco-

wali.                                              

Tekst:: E.P. fot. R.Krzyszkowski 
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Serdeczne życzenia radosnych Świąt 

w cieple rodziny, pięknie pachnącej 

choinki, 

zdrowia i energii na co dzień oraz 

uśmiechu 

i życzliwości na każdy dzień Nowego 

Roku.  
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