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Dnia 17.10.2019 w Internacie odbyło się uroczyste ślubowanie naszych wychowanków z klas pierwszych. W tym roku przystąpiło do niego 70 nowych
mieszkańców. Na zaproszenie odpowiedziało duże grono rodziców, którzy
zaszczycili nas swoją obecnością. Zakończeniem uroczystości była muzyczna
niespodzianka. Na specjalne zaproszenie odpowiedział znany sądecki artysta
-KORDIAN, któremu pragniemy bardzo podziękować za chęć przybycia i
uświetnienie imprezy. Pierwszoklasiści musieli pościelić łóżko polowe na
czas, wykazać się sprytem przy ekspresowym pakowaniu torby i odpowiedzieć na klika pytań dotyczących codziennego życia w internacie. Każdy ze
ślubujących otrzymał pamiątkową statuetkę.
Podczas tej uroczystości odbyło się również przekazanie władzy Młodzieżowej Rady Internatu. Przedstawiciele ustępującego samorządu oddali władzę
nowemu przewodniczącemu – Szymonowi Garbaczowi, który podziękował
za okazane mu zaufanie.
Nowy przewodniczący złożył najlepsze życzenia wszystkim pracownikom
Internatu z okazji Dnia Edukacji Narodowej a wychowankowie klas pierwszych wręczyli piękne prezenty wszystkim wychowawcom oraz pani Dyrektor.
Tekst: E.P., foto: B.Nobilec

Szymon Garbacz

E-papierosy
Prowadzone od kilku lat badania coraz częściej dowodzą, że e-papierosy są niemal równie szkodliwe co tradycyjne.
Szczegółowe testy ujawniły, że najbardziej toksyczne są dwa związki chemiczne: aldehyd cynamonowy oraz wanilina. Jest o tyle zaskakujące, że obydwa są szeroko stosowane w przemysłach:
spożywczym i kosmetycznym. Okazuje się, że wdychanie ich po podgrzaniu ma zdecydowanie
szkodliwe działanie.
Odkryliśmy, że składniki e-liquidów są niezwykle zróżnicowane,
a niektóre z nich bardziej toksyczne niż sama nikotyna np. podstawowe składniki e-liqudów - glikol propylenowy czy gliceryna
– mówi dr Tarran. Efektem prac zespołu dr Tarrana jest również
strona internetowa eliquidinfo.org. Stanowi ona bazę przebadanych do tej pory e-liqudów (prace wciąż trwają),
za: Anna Piotrowska (zdrowie.pap.pl)
E.P.

Konkurs fotograficzny „Szlakiem architektury drewnianej”
Magdalena Majewska oraz Kinga Augustyn wraz z panią dyrektor Lucyną Dybiec zostały zaproszone na Małopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki. To właśnie podczas gali,
odbywającej się w Kopalni Soli w Bochni, zostały wręczone nagrody dla laureatów Konkursu Fotograficznego „Szlakiem Małopolskiej Architektury Drewnianej”.
Magda i Kinga otrzymały pierwszą nagrodę, którą wręczył im sam prezes Małopolskiej Agencji Turystycznej – pan Grzegorz Biedroń. Patronat Honorowy nad Konkursem objęli: Grzegorz Biedroń – Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego. Barbara Nowak – Małopolski Kurator
Oświaty. Gośćmi specjalnymi Obchodów Światowego Dnia Turystyki byli również wicemarszałek Tomasz Urynowicz
oraz wicepremier Jarosław
Gowin.
Magda i Kinga
otrzymały piękny Certyfikat
dla Internatu,
nagrody indywidualne oraz
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Konkurs Grupa „The best”
Finał:
I MIEJSCE Grupa D Ewelina Lichoń
II MIEJSCE Grupa E Wojtek Joniak
III MIEJSCE Grupa A Michał Kurzeja
IV MIEJSCE Grupa BKamil Czuba
Grupa C walkower

Prowadzący: E.Kujawa-Szura, tekst: E.K.Sz.

Konkurs „Made in Małopolska”

Reprezentująca nasz Internat drużyna w składzie:
Joanna Wyrostek, Maciej Bysiek i Adrian Suchoń wzięła
udział w kolejnej już edycji konkursu: „MADE IN MAŁOPOLSKA. Co ty wiesz o Regionie?”.
Nasi reprezentanci zdobyli 24 na 30 możliwych do zdobycia punktów w quizie internetowym.

Prowadzący: K.Ruchała, tekst: K.Ruchała

Test wiedzy o kampanii wrześniowej
Odbył się w naszym internacie w środę 16.X. Zwyciężył Adrian Suchoń (kl. IV TL St. Sącz), drugie miejsce zajął Maciej Bysiek (kl. III TL St.
Sącz), natomiast trzecie miejsce zajął Krzysztof Nowak (kl. I LO Marcinkowice). Gratulujemy zwycięzcom.
Prowadzący: K.Ruchała, test: K.Ruchała

www.internat.com.pl

W środę 22.10.2019 pani dyrektor zaprosiła
wszystkich mieszkańców na ognisk W ten
sposób, wspólnie dokonaliśmy otwarcia wiaty
grillowej - która jest kolejnym ( po siłowni)
elementem internackiej strefy relaksu.

Redaktor: Elżbieta Plata
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Wspólne spotkanie, pyszne kiełbaski i klimat ogniska
pozwoliły młodzieży na chwilę znowu poczuć się jak na
wakacjach.
Tekst: E.Kujawa-Szura

33-340 Stary Sącz

Dowcipy:
Linie równoległe mają tak wiele wspólnego ze sobą! Szkoda, że się nigdy nie spotkają!
Mój dziadek ma serce lwa i... dożywotni zakaz wstępu do zoo.
Żona prosiła mnie, żebym jej przyniósł szminkę. Przez pomyłkę podałem jej klej w sztyfcie. Chyba ciągle jest obrażona, bo nadal się nie odzywa...
Szef życzył mi dziś rano miłego dnia. Poszedłem więc do domu.
Żona przegląda kobiecą prasę. Nagle z przerażeniem zrywa się z fotela i biegnie do męża:
- Kochanie, czy Ty wiesz ile trzeba biegać,
żeby spalić jednego pączka?!
Mąż leniwie odrywa wzrok od telewizora, a
gębę od piwa:
- A po jakiego diabła palić pączki?!
Za: dowcipy.pl

