Ale to już było ...
Wigilia w internacie.
Konkurs wiedzy o Toruniu.
Aby wychowankowie internatu
czuli się jak jedna wielka rodzina zgodnie
z tradycją organizowane są coroczne
wigilie. Zasadą jest, że całą oprawę
uroczystej
wieczerzy
przygotowują
najmłodsi mieszkańcy internatu. Tak było i
w tym razem. Z pomocą pana Jerzego
Marchewki oraz kolegów ze starszych grup
wychowankowie grupy I podołali temu
zadaniu. Były śpiewy kolęd przy muzyce z
keyboardu, gitary i fletów, pięknie
przygotowana sala, suto zastawione stoły,
a gdy czegoś zaczynało brakować
najmłodsi „kelnerzy” zaraz się tym
zajmowali. Zaproszeni zostali panowie
dyr. Andrzej Skrzypczyk,
kierownik
internatu Mirosław Kwiatkowski oraz
wszyscy wychowawcy, przedstawiciele
szkolnego grona pedagogicznego a także
Ojciec
z
pobliskiego
klasztoru
Redemptorystów. Po odśpiewaniu kolęd,
wysłuchaniu Ewangelii, przemówieniu
dyrektora oraz kierownika zaproszeni
goście zostali obdarowani prezentami od
Św. Mikołaja, po czym nastąpiła długo
oczekiwana konsumpcja wieczerzy. Gdy
już wszystko zniknęło ze stołów
wychowankowie rozeszli się do swoich
pokoi, lecz świąteczny nastrój pozostał
jeszcze przez długi czas.
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Jak to już jest
zapisane w tradycji
naszego
internatu
wychowankowie
najmłodszej grupy brali
udział w „Konkursie
wiedzy o Toruniu”.
Wszyscy „pierwszacy” zostali podzieleni
na drużyny według przynależności do
pokoi, w ten sposób startowało 10 drużyn.
Aby konkurs nie okazał się zbyt trudny
wychowawcy wraz z Panią przewodniczką
oraz wychowankami grupy I zwiedzili
toruńską starówkę oraz najciekawsze
zabytki. Podczas konkursu zadawano
pytania o Toruń dziś i kiedyś, na które
padały głównie poprawne odpowiedzi.
Decydującą konkurencją okazało się
rysowanie
toruńskich
zabytków
z
pocztówek. W tej najwyżej punktowanej
konkurencji oceniano nie tyle piękno
pracy, co dokładność odwzorowania
obrazu budowli. To ostatnie zadanie
„poprzewracało” klasyfikację punktową.
Jak to na Toruń przystało punktami były
toruńskie pierniki, których najwięcej
zgromadziły drużyny pokoi 5/I (I miejsce),
12/I (II miejsce) oraz 11/I (III miejsce). Na
zakończenie konkursu wszystkie pokoje
dostały misy z „zarobionymi” w trakcie
zmagań piernikami.
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