Duch Alberta
W schronisku zamieszkała znana
spirytystka. Zaraz po Napoleonie pojawił
się jej duch Alberta, ucznia z czasów
Gierka, który zginął tragicznie na trzecim
piętrze. Pochodził z Zambii czy z Gambii?
Wyjawił on swoje grzechy jak to
w przypływie kretynizmu wystawiał z kibli
drzwi. Innym razem jakiś wirus zlasował
mu mózg i rzucił izolatorem. To znów
kiedyś dostał małpiego rozumu i tak cofnął
się w rozwoju, że szedł do wariatkowa
drogą ewakuacyjną i pozamieniał święcące
strzałki na niewidoczne.
Podczas następnego seansu duch
Alberta
zapowiedział,
że
pokaże
grzeszników z „trzeciego”.
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40 lat minęło...
Redakcja: Nasz internat przyjmuje także
uczniów z innych szkół?
Kierownik: Nie ograniczamy się wyłącznie
do uczniów z naszej szkoły. Około 25%
naszych wychowanków uczęszcza do
innych szkół w Toruniu. Stąd też internat
jest w pewnym stopniu bursą.
Redakcja: Internat zapewnia dobre
warunki bytowe za niewielką cenę – 10 zł?
Kierownik: Fundusze, które otrzymujemy
są skromne i nie wystarczające. Stad też
zarabiamy. Gościmy co tydzień studentów,
którzy studiują zaocznie na UMK i
korzystają w internacie z noclegów.
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Redakcja: Jakie inwestycje zostały
zrealizowane w internacie?
Kierownik: Polepszenie warunków
bytowych to proces długotrwały.
Wymieniliśmy większość mebli,
dokonaliśmy modernizacji sanitariatów,
kuchni i stołówki. Okablowaliśmy cały
internat i wprowadziliśmy do pokoi
Internet. Ta sieć działa! Poza nami w
Toruniu Internet posiada w pokojach
jedynie internat Gimnazjum
Akademickiego.
Redakcja: Wśród wychowanków pojawiła
się kontrowersja wokół pomysłu
wprowadzenia monitoringu internatu?
Kierownik: Monitoring jest potrzebny i
będziemy go rozwijać. Takie czasy. Nie
mamy zamiaru was podglądać. Ma służyć
odtwarzaniu jakichś nie pożądanych
zdarzeń. Były już sprawy, które pomogły
policji w działaniu.
Redakcja: Co chciałby pan jeszcze
usprawnić?
Kierownik: Od lat mówi się o siłowni.
Brak jednak pomieszczeń i instruktora.
Chciałbym polepszyć jeszcze bardziej
standard pokoi. Myślę tu o „rozrzedzeniu”.
Zamiast pięciu mogłoby mieszkać w
pokoju czterech wychowanków.
Redakcja: Dziękuje za rozmowę.
Notował: Dawid Koruba

