
 

 

5 września 2016 r. chętni nowi wychowankowie zostali oprowadzeni przez Panią Kierownik po naszym internacie. 

Zobaczyli gdzie znajdują się m.in. stół do tenisa stołowego, gabinet wychowawców, sale komputerowe, kawiarenka 

z telewizorem, sale do nauki 222 i 322, pralnie, suszarnia, aneksy kuchenne, sala teatralna, gabinet Pani Kierownik 

i wiele, wiele więcej. 

 

7 września odbył się Apel, na którym Pani Kierownik przypomniała najważniejsze zapisy regulaminu i zwyczaje 

obowiązujące w internacie. Wszyscy mieszkańcy w pierwszych dniach września na zebraniach z grupą wychowawczą 

zostali bądź zostaną szczegółowo zapoznani z przepisami obowiązującymi w internacie. A potem pozostaje tylko 

mądrze korzystać ze swoich praw i przestrzegać obowiązków a nagroda murowana! 

 

19 września 2016 r. grupa nowoprzyjętych wychowanków Internatu wyruszyła na spacer po Nowej Hucie, 
aby poznać nowe miejsce zamieszkania, historię i współczesność dzielnicy Krakowa.  

Na trasie spaceru nie mogło zabraknąć Oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa prezentującego 
Dzieje Nowej Huty. Oddział MHK istnieje od 2005 r. 

Podczas spaceru Aleją Róż zobaczyliśmy miejsce, w którym do 1989 r. znajdował się pomnik Włodzimierza 
Lenina (patronującego Kombinatowi Metalurgicznemu). 

Przy Kościele pw. Najświętszego Serca PJ dowiedzieliśmy się o zamieszkach, jakie wybuchły w Nowej Hucie 
27 kwietnia 1960 roku w związku z decyzją władz o usunięciu krzyża z Osiedla Teatralnego. 
Spod Teatru Ludowego już tylko kilka kroków dzieliło nas od słynnego nowohuckiego czołgu – autentycznej pamiątki 

wojennej ofiarowanej Muzeum  Czynu Zbrojnego w Nowej Hucie. 

 

28 września 2016 r.  o godzinie 20:00 nasi najmłodsi koledzy oficjalnie zostali przyjęci w poczet mieszkańców 
Internatu. 

Aby udowodnić, że są godni nazywania się naszymi kolegami zaprezentowali wspólnie ze starszymi szereg swoich 
zdolności  jako „Majtkowie na statku pirackim”, którym był we środę internat. Pokazali, że potrafią: pracować w 
kuchni obierając tępymi nożami ziemniaki, biegać slalomem z czekoladowym jajkiem na łyżce, wykonać „piracki 

tatuaż”, zatańczyć taniec brzucha, wypić szklankę „Rómu” – nie to nie błąd ortograficzny – to oficjalna nazwa tego 
napoju - z uśmiechem na ustach, nurkować wyławiając z wody śliwki, jeździć slalomem na kocu. 

Przechodząc z uśmiechem przez te konkurencje, „Majtkowie” udowodnili nam, że są godni żeglować dalej na statku 
pirackim pod rozkazami naszego Kapitana. 

Miłym uzupełnieniem imprezy było wspólne odśpiewanie „100 lat!’ i złożenie życzeń naszemu najmłodszemu 
koledze – Adrianowi W. w dniu 13. Urodzin. 

Na koniec uczestnicy złożyli stosowną „przysięgę” i zakończyli spotkanie wspólnie zabawą taneczną w sali teatralnej. 
I choć wszystkie zabawy były nie na poważnie to ich rezultat jest całkiem poważny – nasi najmłodsi koledzy wtopili 

się całkowicie w naszą społeczność. 
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