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{AF}Rok szkolny 2020/21 rozpoczął się w internacie tradycyjnie, tak jak co roku. Młodzież
wróciła z wakacji zadowolona, opalona i stęskniona kontaktów z koleżankami i kolegami, z
którymi nie widzieli się od marca… Ale niestety, nie nacieszyli się sobą długo… Druga fala
epidemii pokrzyżowała wszystkim plany. Na szczęście, w październiku zdążyliśmy jeszcze
wybrać nowy Samorząd Internatu. Przewodniczącym Samorządu został Nazar Babik, a jego
zastępcą Kateryna Mikhnevych. Do dbania o porządki w internacie będą zachęcać uczniowie z
sekcji sanitarnej – Katarzyna Dąbrowna, Michał Wołosz i Ola Kuryliuk. W skład sekcji
gospodarczej weszli Grzegorz Drozd, Nazar Stepaniuk i Kacper Chmiel. Pomocą w nauce służy
Natalia Predko z sekcji naukowej, a internackie życie i wszystkie inicjatywy będzie
dokumentowała Solomiia Ilnytska, prowadząc kronikę internatu. Gratulujemy „wybrańcom”
zaufania, jakim obdarzyli ich wszyscy mieszkańcy internatu. {/AF}

W październiku i listopadzie udało się jeszcze przeprowadzić spotkanie wychowanków z
funkcjonariuszem policji i pielęgniarką i część młodzieży musiała wyjechać do domu, z nadzieją
na powrót w grudniu… Nadzieje jednak okazały się płonne…

Pomimo, wszystko życie internackie płynie normalnym rytmem. Staramy się urozmaicać czas
wolny młodzieży i zachęcić ich do współzawodnictwa. Zostały przeprowadzone różnorodne
konkursy, np. konkurs na najpiękniejsze zdjęcie jesiennego krajobrazu, na dekorację
bożonarodzeniowej bombki i konkurs na najładniejszą kolorowankę antystresowo – relaksującą.
Część młodzieży bierze udział on-line w projekcie edukacyjno – społecznym UNICEF Polska
„TO(działa)MY!”

Mieszkańcy internatu upamiętnili również ofiary Wielkiego Głodu na Ukrainie 1932-33

Dziewczęta wróżyły sobie przyszłość w dzień św. Katarzyny i wiemy już, której co w życiu jest
pisane, która będzie miała szczęście w miłości, a która na miłość musi jeszcze trochę poczekać

W grudniu dziewczyny z naszego internatu podtrzymywały ukraińską tradycję i świętowały
Dzień Ukraińskiej Chusty. Kolorowa chusta, to symbol kobiecości, wierności i miłości – więc
nasze piękne dziewczyny z przyjemnością celebrowały to święto
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Ale z niektórymi inicjatywami i konkursami poczekamy na II semestr, kiedy do internatu wrócą
wszyscy jego mieszkańcy…

Póki co życzymy wszystkim zdrowia, odporności i … do miłego zobaczenia

Babiak – opiekun Samorządu Internatu

Danuta
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