
Wyposażenie internatu:

• Pokoje mieszkalne – w internacie znajdują się pokoje dwu, trzy i czteroosobowe 
wyposażone w tapczany, biurka, szafy. Meble są systematycznie wymieniane, w chwili 
obecnej w większości pokoi są już nowe meble;

• Świetlice – świetlice znajdujące się w internacie przeznaczone są głównie do tzw. "cichej 
nauki" – wychowankowie w razie potrzeby mają możliwość nauki w odosobnionym 
miejscu, w ciszy i spokoju. Poza tym posiadamy sale telewizyjne z nowymi dużymi 
telewizorami i telewizją cyfrową, w naszej bazie lokalowej znajduje się również duża 
świetlica, w której odbywaja się różne imprezy zarówno szkolne jak i internackie;

• Kuchnie – w obydwu budynkach internatu znajdują się kuchnie, wyposażone w lodówki, 
kuchenki mikrofalowe, piekarniki oraz sprzęt przywieziony przez młodzież. Nasi 
wychowankowie w razie potrzeby mają możliwość przygotowania sobie dodatkowych 
posiłków;

• Internet - mamy Wi-fi;
• Stołówka – w budynku internatu żeńskiego znajduje się kuchnia oraz przytulna stołówka, w 

której wychowankowie spożywają posiłki, naszym dużym atutem jest fakt, że na śniadanie i 
kolację jest "szwedzki stół" - można zjeść to, co się lubi:)

• "Próbownia" - miejsce w Internacie męskim, w którym młodzież ma możliwość pod okiem 
wykwalifikowanego wychowawcy ćwiczyć grę na instrumentach, śpiew, współuczestniczyć 
w organizowaniu koncertów i imprez okolicznościowych na terenie naszego internatu;

• "Pokój spotkań z rodzicami" – jest to specjalna sala, w której przyjmujemy gości, 
rozmawiamy z rodzicami, nauczycielami, przedstawicielami różnego rodzaju instytucji;

• Teren wokół internatu – internat ma do swojej dyspozycji piekne, nowe boisko, bieżnię, 
tereny okalające internat są bardzo ładnie zagospodarowane (braliśmy nawet udział w 
konkursie i zdobyliśmy wyróżnienie), młodzież ma możliwość przebywania w zielonej 
scenerii, bez konieczności dalekich wędrówek.

 
Zajęcia w internacie: 
 
W naszym internacie odbywa się szereg zajęć dodatkowych organizowanych przez młodzież i 
wychowawców. Odbywają się zarówno spotkania kultywujące święta wg kalendarium, takie jak 
Andrzejki, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, obchodzimy Święta Bożego Narodzenia 
– organizujemy uroczystą kolację wigilijną, oddajemy cześć zmarłym zapalając symboliczny znicz 
w Święto Zmarłych, organizujemy "otrzęsiny" pierwszoklasistów, specjalnym programem 
żegnamy naszych maturzystów. Ponadto przygotowujemy dyskoteki, imprezy karaoke, 
dyktanda ortograficzne, wyjścia do muzeów, teatru, na koncerty, spacery. Zachęcamy młodzież 
do korzystania z uroków Torunia. Wychowawcy są otwarci na propozycje młodzieży, w tym roku 
szkolnym odbyły się u nas koncerty, w których wychowankowie mieli okazję pośpiewać, posłuchać 
dobrej muzyki, zrelaksować się w ten sposób po ciężkim dniu. Ponad to, młodzież pod okiem 
wychowawców, uczy się kunsztu kulinarnego – pieczemy pizze, chruściki, pączki. Propagujemy 
także ideę wolontariatu – współpracujemy m.in. z hospicjum "Światło", "Caritasem", zbieramy 
kapsle na chore dzieci. Kładziemy też nacisk na zdrowy styl życia, segregujemy śmieci, zbieramy 
zużyte baterie, rozmawiamy z młodzieżą na tematy związane z ekologią, robimy gazetki 
tematyczne. Bierzemy również udział w ciekawych wydarzeniach rozrywkowych, sportowych czy 
kulturalnych (teratr, kino), wychodzimy na spacery, organizujemy grilla, czy ogniska. W atrakcyjny 
sposób przedstawiamy też młodzieży zagrożenia wynikające z eksperymentowania ze środkami 
psychoaktywnymi, poruszamy tematy związane z rozwojem psychoseksualnym, odpowiadamy na 
tzw. „trudne“ pytania, nie uciekamy przed żadnymi zagadnieniami interesującymi młodzież. 
Wychowankowie wiedzą, że mogą się zwrócić do wychowawców z różnymi problemami, zawsze 
zostaną wysłuchani. Młodzież ma też możliwość uzyskania pomocy w nauce – na terenie internatu 
funkcjonuje tzw. "pogotowie naukowe" – młodzież pomaga sobie nawzajem w rozwiązywaniu 



trudności w nauce, ponadto zawsze można zgłosić się do wychowawców, którzy w miarę 
możliwości postarają się pomóc. W naszym internacie staramy się stworzyć jak najbardziej 
domową atmosferę tak, żeby młodzież przebywająca z nami pięć dni w tygodniu czuła się jak „u 
siebie“. Zwracamy również uwagę na porządek, kulturalne zachowanie się, ładną wymowę, 
stosowny strój – tak jak w domu... 
 
Młodzież o internacie: 
 
Kasia – „na początku bałam się przyjść do internatu, myślałam ,zę będę tęsknić za domem, bałam 
się nowych ludzi i miejsc, ale już od pierwszych dni, poczułam się tutaj jak u siebie, ludzie fajni, 
czasem tak samo wystraszeni jak ja, wychowawcy spoko, można z nimi porozmawiać i o wszystko 
zapytać, wszędzie blisko, duże miasto na wyciągnięcie ręki. Teraz nie wyobrażam już sobie, że 
mogłoby mnie tu nie być. Poznałam super ludzi, mam nowych przyjaciół i jestem bardzo 
zadowolona“. 
 
Magda – "bardzo mi się podoba w internacie, chociaż na początku nie mogłam się przyzwyczaić, 
że jest nauka własna, że mieszkamy we trzy i do takich różnych rzeczy, których nie ma w domu. 
Ale teraz po dwóch latach, czasami jak wracam do domu, brakuje mi tego internackiego zgiełku, że 
ciągle coś się dzieje, jest tysiąc spraw do omówienia, tego że już trzeba iść na kolację, bo kolacja do 
mnie nie przyjdzie, że przed spaniem mogę sobie jeszcze poplotkować z koleżankami. Internat i 
wszyscy ludzie, których tam spotkałam, zapamiętam do końca życia“ 
 
Bartek – "w internacie jest spoko, chociaż czasami jest denerwujące, że trzeba się uczyć, nie da się 
zaspać albo trzeba sprzątać, ale ogólnie są fajni ludzie i dobre jedzenie...“ 
 
Szymon - „nie, no tutaj jest mega, spoko ludzie“ 
 
Artur – teraz po czterech latach w internacie, mogę powiedzieć, że nie mogłem lepiej trafić, 
poznałem super ludzi, byłem na różnych fajnych imprezach, jedzenie było ogólnie dobra, a teraz 
przed maturą wychowawcy mi dużo pomagają, szczególnie w angielskim, nie mogę narzekać“


