Historia Internatu Szkoły Technicznej nad Wisłą
Opracowali:
mgr Jolanta Bilińska (kierownik internatu)
mgr Henryk Zieliński (dyrektor szkoły w latach 1990 – 1992)
rok 2010

Jeszcze przed wojną w roku 1928 zorganizowano bursę, którą do roku 1939 prowadził
Pan K. Podsiadły. Bezpośrednio po wojnie, w latach 1945-50, uczniami zamieszkującymi
w pomieszczeniach noclegowych, zlokalizowanych w piwnicach szkoły, opiekowała się
Pani Janina Stoińska. Pierwszy internat dla szkoły technicznej zorganizowano
tymczasowo przy ulicy Jana Polewki (dziś ul. Kapitulna) w roku 1950. Kierownikiem
mianowano Pana Henryka Postolskiego, który pełnił tę funkcję do roku 1953.
W roku 1953 szkoła techniczna otrzymała nowo
wybudowany internat przy ulicy Sempołowskiej
8/10. Kierownikiem internatu mianowano Pana
Burczaka. Nowy budynek posiadał 280 miejsc
noclegowych. W roku 1954 kierownikiem internatu
zostaje Pan Alfred Pszczółkowski. Jemu to należy
zawdzięczać,
że
internat
dopracował
się
określonego stylu pracy i właściwego programu
wychowawczego.
Młodzież
mieszkająca
Budynek internatu Szkoły Technicznej we
Włocławku, ok. 1954 r.
w internacie licznie uczestniczyła w pracach
społecznych na rzecz szkoły i internatu. Udało się zagospodarować plac otaczający
budynek, udekorować korytarze, sale noclegowe i świetlicę. W tamtym okresie prace
społeczne były typowym przejawem inicjatywy obywatelskiej. Dzięki nim
w roku
szkolnym 1955/1956 internat zajął szóste miejsce we współzawodnictwie o tytuł
przodującego internatu Szkoły Zawodowej Okręgu Bydgoskiego. Wartość prac
społecznych w latach 1955-1970 sięgała sumy 200 tys. zł. W dniu 2 listopada 1967 roku
Telewizja Polska nadała program poświęcony uczniom dojeżdżającym do włocławskich
szkół. Jako przykład dobrze zorganizowanego internatu pokazano placówkę Technikum
Przemysłowo-Pedagogicznego.
Dla wielu uczniów internat był drugim domem, często nawet przez okres siedmiu
lat. Cykl kształcenia uczniów w TPP, a później w PST, oznaczał rozpoczęcie nauki
w 3-letniej zasadniczej szkole zawodowej i następnie w 4-letnim TPP. Realizacja procesu
demokratyzacji oświaty oraz upowszechnianie wykształcenia średniego doprowadziły do
tworzenia się dwóch grup młodzieży zamieszkującej w internacie. W początkowym
okresie liczba zamieszkujących w nim chłopców wynosiła ok. 300. Byli to mieszkańcy
województw: bydgoskiego, poznańskiego, łódzkiego, warszawskiego, gdańskiego,
olsztyńskiego, kieleckiego, katowickiego, rzeszowskiego, białostockiego, wrocławskiego,
koszalińskiego, zielonogórskiego, lubelskiego i opolskiego. W roku szkolnym 1979/1980
po raz pierwszy przyjęto do internatu 28-osobową grupę dziewcząt i od tego roku stał się
placówką koedukacyjną. Przedział wiekowy mieszkańców internatu był bardzo
zróżnicowany, od 15 roku życia do dwudziestu kilku lat. Internat od początku swego
istnienia zaspokajał potrzeby socjalne i materialne młodzieży uczącej się w szkole
technicznej. Opieka zdrowotna przez wiele lat spoczywała w rękach niezapomnianej Pani
Krystyny Lakdowicz. Internat rozwijał różnorodne zainteresowania młodzieży. Działające
zajęcia pozalekcyjne umożliwiały wspólne spędzanie czasu oraz wspólne zabawy, często
z udziałem nauczycieli szkoły. Liczne przykłady zajęć znajdziemy w zachowanych
kronikach internatu. W dniu 19 października 1960 roku odbył się pierwszy występ

Zespołu Miłośników Imprez Estradowych – „Klops”. Na program składały się satyra,
humor, piosenki i muzyka. Zespół występował także poza internatem, przyjęto
zaproszenia do Kowala i Aleksandrowa Kujawskiego oraz do zakładów „Społem”.
W marcu 1961 roku internacki „Klops” występował gościnnie na studniówce w Szkole
Mechanicznej w Lipnie. W listopadzie 1960 roku rozpoczyna swoją działalność kółko
„Miłośników przyrody”. W dniu 1 grudnia 1962 roku kronika internatu donosiła
o możliwości oglądania programu telewizyjnego. Według relacji kronikarza świetlica
szkolna, w której umieszczono telewizor, co wieczór była wypełniona po brzegi. W dniu
6 marca 1964 roku w internackiej świetlicy obyła się wieczornica przygotowana przez
uczniów klasy II TPP, młodzież przedstawiła inscenizację „Ech leśnych” według noweli
Stefana Żeromskiego. W roku 1964 popularność zdobywa zespół muzyczny „Sigma”.
W 1965 roku w internacie powstaje kawiarenka „Łuczniczka”, w której organizowano gry
towarzyskie (często w karty) oraz zabawy taneczne. Jednak w kilka miesięcy później
Młodzieżowa Rada Internatu podjęła decyzję o ograniczeniu zabaw do jednej w miesiącu,
a gier w karty zakazano. W grudniu 1966 roku po raz pierwszy ze swoim programem
wystąpił kabaret „TO-TU”. Internat stał się miejscem promowania kultury, organizowano
liczne konkursy, zgaduj-zgadule, spotkania z ciekawymi ludźmi z tamtej epoki oraz
krzewicielami kultury. Popularyzowano zwiedzanie muzeów i wystaw o ówczesnej
tematyce. Udostępniano książki i czasopisma. Także w zakresie kultury fizycznej internat
podejmował liczne zadania. Organizowano czynny wypoczynek młodzieży, prowadzono
rozgrywki sportowe, tenis stołowy, piłkę siatkową i wyjścia na basen. Zorganizowano
właściwy grafik dnia, stworzono warunki do nauki w ciszy i spokoju, ale także obarczono
obowiązkami samych wychowanków, np. przydzielano dyżury w stołówce i prace
porządkowe wokół budynku. Przy Młodzieżowej Radzie Internatu działały sekcje
naukowe, sanitarne, sportowe i kulturalno-oświatowe.
W 1982 roku, po odejściu na zasłużoną emeryturę Pana Alfreda Pszczółkowskiego,
stanowisko kierownika internatu zostaje powierzone Panu Grzegorzowi Jewusiakowi.
Następnie w roku 1985 funkcję kierownika obejmuje Pani Ludmiła Stasiak. W roku
szkolnym 1987/1988 stanowisko kierownika internatu pełniła Pani Zofia Żbikowska.
Od roku 1988 kierownikiem internatu jest Pani Jolanta Bilińska. Pod koniec lat 90-tych XX
wieku wraz z wprowadzaniem nieudolnej reformy szkolnictwa zawodowego internat
z 280 miejscami noclegowymi staje się miejscem wyludnionym, co oznacza szukanie
alternatywnych form wykorzystania pomieszczeń. W 1995 roku zostaje podpisana umowa
najmu pomieszczeń I i II piętra prawego skrzydła internatu z przeznaczeniem na
potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku. Następnie w roku 1998
przeznaczono kolejną część pomieszczeń na potrzeby Wydziału Oświaty Urzędu Miasta
Włocławek (umowa weszła w życie w roku 2000). Dalsze zagospodarowanie wolnych
pomieszczeń na inne cele ma miejsce w roku 1999, kiedy to na mocy umowy użyczenia
szkoła przekazuje pomieszczenia I piętra prawego skrzydła internatu na potrzeby
Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli we Włocławku. W latach kolejnych swoją
siedzibę znajduje tu również Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Zachowano trzy poziomy
lewego skrzydła budynku na potrzeby sal noclegowych dla uczniów naszej szkoły i innych
placówek. Obecnie w internacie znajduje się 90 miejsc noclegowych. Od roku 2005
trwają okresowe prace remontowe, mające na celu zachowanie substancji majątkowej
internatu. W latach 2005-2006 dokonano naprawy dachu i odbudowano ogrodzenie wokół
posiadłości. Poważniejsze zmiany w zakresie remontu budynku służące poprawie
warunków socjalnych przeprowadzono w latach 2006-2009. Wymieniono część okien na
nowe, przeprowadzono gruntowny remont kuchni oraz wymianę sprzętu kuchennego,
a także zainstalowano nowe schody prowadzące do kuchni. Na bieżąco wymieniane są

meble, odnawiane sale noclegowe i inne pomieszczenia. W internacie utworzono pokój
z wyposażeniem komputerowym umożliwiając wychowankom dostęp do Internetu.
W budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych znajdują się następujące instytucje:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz siedziba
Związków Zawodowych.
Kierownicy internatu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

1928-1939
1945-1950
1950-1953
1953-1954
1954-1982
1982-1985
1985-1987
1987-1988
1988-nadal

K. Podsiadły
Janina Stoińska
Henryk Postolski
Burczak
Alfred Pszczółkowski
Grzegorz Jewusiak
Ludmiła Stasiak
Zofia Żbikowska
Jolanta Bilińska

Kadra pedagogiczna internatu w roku 2010:
1)
2)
3)
4)
5)

mgr
mgr
mgr
mgr
mgr

Jolanta Bilińska – Kierownik Internatu
Elżbieta Sałasińska – wychowawca
Ewa Niewiadomska – wychowawca
Anna Omielańczuk – wychowawca
Ewa Reznerowicz – wychowawca

Pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni w roku 2010:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Anna Makowska – szef kuchni
Krystyna Michałowska – pomoc kuchenna
Aneta Łądkowska – pomoc kuchenna
Irena Chojnacka – pomoc kuchenna
Zofia Modrzejewska – sprzątaczka
Helena Jamróz – magazynier
Magda Neumann – intendent
Cezariusz Kamiński – konserwator
Jarosław Wawrzonkoski – konserwator

CDN …

