
„NA PRZESTRZENI LAT” 

Internat Szkoły Policealnej – Medycznego 
Studium Zawodowego im. Stanisława Liebharta 

w Lublinie  



POCZĄTKI INTERNATU  

W związku z powstaniem Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa w Lublinie,            
na przełomie lat 1959/60 powstał również prowizoryczny, tymczasowy, 

szkolny internat, który mieścił się przy Krakowskim Przedmieściu.                
Na przełomie lat 1960/61 szkoła została przeniesiena do nowego budynku 
przy ulicy Jaczewskiego 5. Przeniesiono również internat , który jako jedna  

z agend szkoły, został usytuowany w trzypiętrowym osobnym skrzydle.         
W początkowym okresie internat funkcjonował pod nazwą  Domu Słuchacza.  

 



MIEJSCE PRZYJAZNE DLA MIESZKAŃCÓW 

 Na przestrzeni lat internat był systematycznie modernizowany 
i doposażany, przez co mieszkajacej w nim młodzieży 

stwarzano coraz lepsze warunki do nauki, wypoczynku       
oraz integralnego rozwoju.  



INTERNAT MIEJSCEM ROZWOJU 
 Młodzież w internacie ma możliwość rozwijania i wyrażania siebie między innymi 

poprzez: 
 dzałalność artystyczną - w zespołach wokalnych, organizację spektakli teatralnych, 

kabaretowych, inscenizacji słowno - muzycznych, wieczorków poezji, udział w zajęciach 
plastycznych, 

 zaangażowanie w działalność społeczną, w Samorządzie Internatu, w różnych formach 
wolontariatu,  w akcjach charytatywnych, 

 dzałalność turystyczno - krajoznawczą, 
 różne formy rekreacji ruchowej: taniec, areobik, koszykówka, siatkówka, ćwiczenia na 

sali fitness, ping pong, 
 udział w konkursach historycznych, szachowych, recytatorskich i wokalnych. 

 



PIERWSZE INICJATYWY WYCHOWAWCZE  

 W 1962 roku w internacie zostały powołane: Koło PTTK (Polskie 

Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze)  i Krąg Instruktorów ZHP 
organizujące liczne rajdy, wycieczki, obozy, biwaki. 

 



DZIAŁANIA TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE  

 Wycieczka do kamieniołomów 
zorganizowana w ramach działań PTTK. 



INICJOWANIE DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH  

Zespół wokalny powstały w internacie.  



KABARET „SZYDEŁKO I SPÓŁKA” 

Kabaret „Szydełko i spółka” działał 
w internacie w latach 1991-1993. 

 



 
 

WYSTĘPY KABARETOWE I ARTYSTYCZNE  
 
 

 Występy młodzieży w internacie z 2011 r. 



WIECZÓR ANDRZEJKOWY W INTERNACIE 

 Organizacja „Andrzejek” w internacie 
ma swoją długoletnią tradycję. 



MIKOŁAJKI W INTERNACIE 

  

Wieczory Mikołajkowe w internacie w 2011 i 2016 roku. 



WYSTĘP ZESPOŁU „GAUDIUM MSZ” 

 W roku szkolnym 2011/2012 we współpracy 
młodzieży internackiej i szkolnej powstał 

zespół wokalny „Gaudium MSZ”.  



 
 

„UPIÓR W OPERZE”   
 

 

 

 W kwietniu 2012 r. w szkole miało miejsce niepowtarzalne 
wydarzenie artystyczne – młodzież z zespołu „Gaudium MSZ” 

wystawiła spektakl „Upiór w operze”. Gośćmi specjalnymi, którzy 
współtworzyli spektakl, byli aktorzy Teatru Muzycznego ROMA    

w Warszawie: Edyta Krzemień i Damian Aleksander. 
 



„UPIÓR W OPERZE”   



NAUKA TAŃCA TOWARZYSKIEGO 

 Występ młodzieży z zespołu tanecznego 
prowadzonego w internacie podczas balu 

karnawałowego w Studium w 2012 r. 

 



UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCIACH  
PATRIOTYCZNYCH 

 Młodzież z internatu i szkoły w czasie występu z okazji 
Święta Niepodległości - listopad 2016 r. 



UPAMIĘTNIANIE OSOBY I NAUCZANIA  
JANA PAWŁA II 

 Programy słowno – muzyczne przygotowane przez młodzież        
w rocznicę urodzin i rocznicę wyboru Jana Pawła II na Papieża 

oraz w roku 2015 ustanowionym przez Sejm RP Rokiem  
Świętego Jana Pawła II. 



Męka Pańska wystawiana przez młodzież z internatu 
i szkoły w różnych latach szkolnych. 

WIELKOPOSTNA PASJA 



MSZE ŚWIĘTE Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI 
SZKOLNYCH  

 Młodzież co roku angażuje się w przygotowanie oprawy mszy świętych   
z okazji inauguracji  nowego roku szkolnego i innych uroczystości 

szkolnych – zdjęcia z mszy jubileuszowej w czasie obchodów 55-lecia 
szkoły w 2009 r. oraz z inauguracji roku szkolnego 2020/2021. 



ZAANGAŻOWANIE W WOLONTARIAT 

 Formy wolontariatu realizowane 
w internacie: 

 współpraca z Domem Dziecka im. 
Janusza Korczaka w Lublinie, 

 opieka nad osobami 
niepełnosprawnymi podczas 
wczasorekolekcji w Dąbrowicy, 

 kwestowanie na rzecz Hospicjum 
„Dobrego Samarytanina” w 
Lublinie, 

 współpraca z Siostrami 
Misjonarkami Afryki w realizacji 
inicjatyw charytatywnych dla 
osób potrzebujących wsparcia w 
różnych częściach świata, 

 organizacja szkolnych obchodów 
Światowego Dnia Walki z Trądem, 

 pomoc w organizacji rekolekcji 
dla bezdomnych. 
 

 



WOLONTARIAT W DOMU DZIECKA 
Zakres pracy z dziećmi: pomoc dzieciom w nauce, organizacja czasu wolnego, 

zajęcia tematyczne z promocji zdrowia i wychowania do życia w rodzinie, 
wspólne spotkania wigilijne w internacie Studium. 



WOLONTARIAT W DĄBROWICY 

Opieka nad osobami 
niepełnosprawnymi 

podczas wczasorekolekcji. 

 



SZKOLNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA 
WALKI Z TRĄDEM 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dzięki wieloletniej współpracy  
 z Siostrami Misjonarkami Afryki nasza 

młodzież ma możliwość angażowania się 
w różne działania charytatywne. Jedną      

z głównych wspólnych inicjatyw  są 
obchody Światowego Dnia Walki z Trądem 

organizowane w Studium. Siostry oraz 
zapraszani goście przybliżają nam 

problematykę trądu na świecie.   
  



SZKOLNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA 
WALKI Z TRĄDEM 

Młodzież z internatu w czasie 
pieczenia ciast na kiermasz 

charytatywny przygotowywany  
w ramach obchodów Światowego 

Dnia Walki z Trądem. 

 

 

 

 

 

  



SZKOLNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA 
WALKI Z TRĄDEM 

Kiermasze ciast w czasie szkolnych obchodów Światowego 
Dnia Walki z Trądem w różnych latach szkolnych. 



U SIÓSTR MISJONAREK AFRYKI 

 Współpraca z Siostrami 
Misjonarkami Afryki 

zaowocowała wieloma 
ciekawymi spotkaniami             

z udziałem naszych 
mieszkanek w lubelskim 

domu Sióstr.  



U SIÓSTR MISJONAREK AFRYKI 

 Zwiedzanie muzeum 

afrykańskiego           
w domu Sióstr – 
zdjęcia z wizyt          

w 2011 i 2014 roku. 

 



U SIÓSTR MISJONAREK AFRYKI 

Rozmowy  przy stole podczas wspólnych kolacji. 

 



KULTYWOWANIE TRADYCJI ŚWIĄT 
BOŻEGO NARODZENIA 

 Tradycją w  internacie są corocznie odbywające się 
uroczyste kolacje wigilijne połączone z inscenizacją 

jasełek przygotowywanych przez młodzież.   

 

Występy  
jasełkowe                  

z 1992 i 1995 roku. 



JASEŁKA 2008 



JASEŁKA 2009 



JASEŁKA 2011 



JASEŁKA 2014 



JASEŁKA 2015 



JASEŁKA 2018 
 Młodzież ze szkół średnich, która od września 2017 r. ma 
możliwość mieszkania w naszej placówce, z zaangażowaniem 

włącza się w życie internatu i podejmowane działania.  



JASEŁKA 2019 



SPOTKANIA PRZY STOLE WIGILIJNYM 



KONKURS NA ŚWIĄTECZNY WYSTRÓJ POKOJU  



WSPÓLNE ORGANIZOWANIE  
CZASU WOLNEGO  

 Wyjścia do Ogrodu 
Botanicznego. 



WYCIECZKA PO LUBLINIE 



WYJŚCIE NA ŁYŻWY 



 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE – DECOUPAGE 

Warsztaty z techniki decoupage  z udziałem mieszkanek internatu 
są systematycznie realizowane przez  kolejne lata szkolne 

 (zdjęcia z roku szkolnego 2010/2011 i 2015/2016). 



 

ZAJĘCIA Z WIZAŻU I STYLIZACJI FRYZUR 
 

 Mieszkanki prezentują 
wzajemnie swoje umiejętności 

fryzjersko – kosmetyczne  
(pokazy z 2016 i 2017 roku). 



WIECZOREK POETYCKI 

 Wieczór poezji w internacie – maj 2019 r.   



 Dziękujemy za uwagę i serdecznie 
pozdrawiamy WSZYSTKICH,   

którzy tworzyli i tworzą 
SPOŁECZNOŚĆ NASZEGO 

INTERNATU. 


