
Historia Internatu Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej 

           Historia internatu „Ekonoma” na pewno bogata, nigdy jednak nie została 

spisana.  A 1 września 2017 roku minęło 45 lat jego istnienia.   

    Internat Zespołu Szkól Nr 1 tak wygląda obecnie. 

 

 Niestety, nie zachowały się żadne stare kroniki internackie, choć były 

prowadzone. Powódź, która nawiedziła Limanową w 1997 roku zniszczyła wiele 

dokumentów. Mam więc niewiele informacji na temat działalności internatu, głównie są 

to wspomnienia byłych pracowników. 

 Usytuowane w Sowlinach (dziś ul. Witosa) Technikum Ekonomiczne, od którego 

wszystko się zaczęło, powstało w 1963 roku. Szybko się rozrastało, dlatego                        

w czerwcu 1970 roku przystąpiono do budowy nowego obiektu szkoły i właśnie 

internatu. Jak zostało napisane  w monografii szkoły wydanej z okazji 40- lecia istnienia 

naszego Zespołu Szkół Nr 1 : „aby przyspieszyć  budowę szkolny zespół "Decybele" 

razem z dyrektorem wyjeżdżał z koncertami muzycznymi dla dyrekcji i pracowników 

firmy budującej szkołę - czyli PBO "Podhale" do Zakopanego. Taki lobbing musiał 



przynieść efekty, tym bardziej, że przy budowie "wreszcie swojej szkoły" 

z entuzjazmem pracowali i uczniowie i nauczyciele”. Dlatego też już w sierpniu 1972 r.  

zostały oddane do użytku budynki szkoły i internatu, które to służą do dziś. 

 1 września 1972 roku rozpoczyna swoją działalność internat dzisiaj Zespołu 

Szkół Nr 1. Był przeznaczony dla uczniów tej szkoły. Mieścił do 200 osób i tak było 

przez wiele lat. 

 
Tak wyglądał internat wcześniej. 

   

 Wraz ze zlikwidowaniem Internatu „Medyka”, a po wielu latach i internatu 

„Mechanika” nasz stał się internatem, z którego mogą korzystać uczniowie ze 

wszystkich szkół średnich. 

 Pierwszym kierownikiem internatu został mgr Jerzy Sierant, pracował na tym 

stanowisku 2 lata. Następnie w  1974 roku funkcję tę przejął  pan Stanisław Szumański. 

Kolejnym kierownikiem internatu od roku 1984 do 1990 była mgr Elżbieta Niedźwiedź.  

Przez kolejne trzy lata to stanowisko obejmował mgr Aleksander Mielec. Od 1993 roku 

do 31 sierpnia 2017 roku stanowisko kierownika internatu piastowała pani mgr Danuta 

Olszewska. Obecnie kierownikiem internatu Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej jest mgr 

Monika Sukiennik. 



 Najwięcej działań remontowych i wpływających na jego właściwe 

funkcjonowanie  podjęto za kierownictwa pani Danuty Olszewskiej. W roku szkolnym 

2003/2004 została częściowo wymieniona instalacja elektryczna w internacie oraz 

nastąpiła wymiana instalacji sanitarnej i kanalizacji w kuchni internatu. W 2004/2005 

wymieniono pokrycia dachowe na budynku internatu oraz  instalację elektryczną 

w kuchni i zamontowano mechaniczną wentylację, odbywało się także sukcesywne 

odnawianie pokoi. W latach 2010 – 2013 odnowiono korytarz w internacie, wymieniono 

instalację centralnego ogrzewania, część instalacji elektrycznej na II piętrze,  odbył się 

montaż solarów  oraz pomalowano pomieszczenia po remoncie i jadalnię, nastąpiła 

wymiana drzwi do internatu, założono monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, powstały 

nowe parkingi i droga wokół internatu.   

 W roku szkolnym 2017/2018 odnowiono korytarz na I piętrze internatu oraz 

dzięki programowi „ Za życiem” odremontowano dwa pokoje i zakupiono do nich 

wyposażenie. 

 Wielu wychowawców pracowało z wychowankami internatu przez te lata. 

Trudno ich wszystkich wymienić. Internat składał się z parteru i dwóch pięter. W 2004 

roku powoli parter internatu adaptowano na sale lekcyjne. Pozostały dwa piętra, na 

których znajduje się 25 pokoi mieszkalnych, salka telewizyjna, pokoje do indywidualnej 

nauki, salki komputerowe, świetlica internatu, łazienki, jadalnia. W 2010 roku kuchnia 

internatu została przejęta przez prywatną firmę „Jackówka”. 

 W 2009 roku połączono internat ze szkołą dzięki wybudowaniu największej 

w powiecie limanowskim hali widowiskowo – sportowej. Szkoła z internatem stała się 

wielkim kompleksem budynków. 

 Przez wszystkie te lata mieszkało w internacie wielu uczniów, z wielu 

miejscowości. Wraz z rozwojem komunikacji wiele też się zmieniło. Zawsze jednak 

internat postrzegany był jako ten „drugi dom” i tak jest do dzisiaj. 

 Obecnie internat jest integralną częścią Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej. Jest 

placówką koedukacyjną, dla uczniów naszej szkoły, ale również i z I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana, Zespołu Szkół Technicznych 

i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera. 



  W internacie pracuje wykwalifikowana kadra wychowawcza. Wychowawcy 

wraz z wychowankami na co dzień tworzą atmosferę życzliwości, co czyni internat 

placówką przyjazną  dla młodzieży z każdej szkoły. W internacie podstawą jest 

oczywiście nauka i wychowankowie mają zapewnione odpowiednie warunki do nauki 

własnej. Tutaj nie można się nudzić, gdyż czas wolny zapełniony jest pomysłami 

wychowawców i wychowanków.  

 Od lat w internacie działa Młodzieżowa Rada Internatu, która  corocznie 

przygotowuje plan swojej pracy. Celem lepszej organizacji pracy i życia w internacie 

zostały powołane odpowiednie sekcje, jak: kulturalna, porządkowa, kronikarska                   

i sportowa. Ponadto wychowankowie uczestniczą w różnych zajęciach plastycznych, 

kulinarnych, sportowych (korzystają ze szkolnej hali sportowej i siłowni). Nowością 

będzie siłownia plenerowa, która powstanie przed budynkiem internatu. Ponadto 

młodzież uczestniczy w comiesięcznych spotkaniach modlitewnych, na które 

wychowankowie przygotowują oprawę liturgiczną. Organizowane są wyjścia do kina           

i na lodowisko, dyskoteki, konkursy. W tradycje placówki wpisały się „ Otrzęsiny”, czyli 

przyjęcie do społeczności internackiej nowych wychowanków,  wieczory wróżb 

andrzejkowych, wigilie internackie, spotkania z ciekawymi ludźmi. Co roku internat 

odwiedza św. Mikołaj, odbywają się pożegnania maturzystów.  

 To co warto podkreślić to fakt, że wychowankowie internatu chętnie podejmują 

działania charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych z naszego powiatu.                      

W okresie przed Świętami Bożego Narodzenia własnoręcznie przygotowują stroiki, 

które wystawiają na kiermasz. Cieszą się one dużym zainteresowaniem nauczycieli                 

i młodzieży szkolnej. Pozyskane ze sprzedaży pieniądze w całości przeznaczają na 

leczenie dzieci. 

 Ponadto nasza szkoła i internat otrzymały certyfikat bezpiecznej placówki. 

 Nasz internat to nie tylko placówka opiekuńczo – wychowawcza, ale                                    

i wspierająca wychowanków w procesie kształcenia. Rezultatem podejmowanych 

działań jest odpowiednie wykorzystywanie potencjału placówki, ciągła jej modernizacja 

oraz bardzo dobra opinia w środowisku. Pobyt w internacie kształtuje przede 

wszystkim samodzielność u młodzieży, uczy współpracy w grupie, stwarza możliwość 

zawierania trwałych przyjaźni poprzez wspólne przeżywanie radości i smutków. 



 Internat Zespołu Szkól Nr 1 zapewnia wygodne warunki do zamieszkania, 

fachową kadrę pedagogiczną, dobre posiłki, śniadania i kolacje na zasadzie 

„szwedzkiego stołu”, jak  i wyjątkową atmosferę, której nie ma nigdzie indziej. 

                                                                            

                                                                                                           Monika Sukiennik 
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