
 

 

8 marca - w Międzynarodowy Dzień Kobiet w naszym internacie odbyły się zajęcia dla dziewcząt w ramach programu  
"Od dziewczynki do kobiety", podczas których Pani Henryka Szlachta - dyplomowana położna przedstawiła nam 
szereg ważnych informacji dotyczących zdrowia kobiet. Po zajęciach miałyśmy czas na indywidualne konsultacje. 

Jednym słowem - w dzień kobiet dowiedziałyśmy się jak najdłużej być zdrową i szczęśliwą KOBIETĄ. 

  

POZNAJEMY ZABYTKI KRAKOWSKIEGO KAZIMIERZA - WYCIECZKA W DNIU 15 MARCA 2017 R. 
W historii dzielnicy (niegdyś odrębnego miasta) Kazimierz splatają się losy dwu społeczności, dwu wyznań, czego 

świadectwem są cztery kościoły i siedem zachowanych synagog. 
Z Kazimierzem związani są zarówno święci kościoła katolickiego (św. Stanisław ze Szczepanowa, św. Stanisław 

Kazimierczyk), jak i uczeni rabini (Natan Spira, Mojżesz Isserles). Idąc ich śladami, odwiedziliśmy kościół pw. Bożego 
Ciała i synagogę oraz cmentarz Remuh. 

O powstaniu parafialnego kościoła dla Kazimierza oraz lokalizacji najstarszego cmentarza opowiadają legendy, 
których przyjemnie było wysłuchać w przedwiosennej aurze podczas spaceru. 

 
21 marca 2017 nasza koleżanka Zuzanna Biały wzięła udział w Międzyinternatowym  "Wiosennym Konkursie 

Piosenki o Miłości" w Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 w Krakowie. 
Zuza spisała się świetnie i otrzymała dyplom. Wróżymy Jej artystyczną karierę. 

 
Pierwszy dzień wiosny przyniósł nam prezent. To NOWA KUCHNIA w internacie!!!   

Mamy nadzieję, że będą w niej powstawać kulinarne dzieła. Dzięki Pani Dyrektor Urszuli Mroczek - Guli mogliśmy 
zrealizować wizję nowoczesności w codziennym życiu internatu. I tak powstała ..."Nazarówka". Dlaczego Taka 

nazwa? Bo jednym z inicjatorów nowej kuchni był Nazar - nasz kolega z Ukrainy. A ponieważ jest uczniem klasy 
gastronomicznej w naszym technikum - patronuje naszej kuchni.  

Oby służyła nam długo.  
W nowej kuchni przyjmowaliśmy gimnazjalistów - kandydatów do naszej szkoły. Mamy nadzieję, że we  wrześniu 

będziemy mogli razem mówić "Nasza szkoła" i "Nasz internat". 

 
30 marca 2017 r. w naszym internacie odbył się Konkurs Wiedzy o Zdrowiu.  

Zwycięzcy: 
I miejsce: Szymon Pająk 

II miejsce: Michał Skrzyński 
III miejsce (ex aequo): Patrycja Bobek, Katarzyna Pawlicka, Krystian Kaczmarek i Adrian Wiśniowski. 

Nagrody były super i mieliśmy okazję popisać się swoją wiedzą. 


