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Pytania konkursowe wcale nie były łatwe. 

Tradycyjnie bal karnawałowy udał się, co widać na twarzach 
uczestników. 

 
 
 
 
 

 
 
 

28 lutego 2013 r. w Internacie odbył 
się konkurs wiedzy pt. "Płock 
znany i nieznany" zorganizowany 
przez wychowawców p. Dianę 
Jaskólską i p. Tomasza 
Nowakowskiego. Konkurs 
zapoczątkowała prezentacja 
multimedialna przedstawiająca 
najważniejsze informacje o Płocku. 
Następnie grupy rozpoczęły 
zaciętą walkę między sobą.  
W pierwszej rundzie uczestnicy 
odpowiadali na pytania dotyczące 
historii Płocka. W kolejnej każda 
grupa musiała wykazać się 
znajomością różnych miejsc 
naszego miasta. Należało podać 
nazwę obiektu z wyświetlanego 

slajdu. W tej konkurencji wszystkie grupy wykazały się doskonałą wiedzą. Runda trzecia należała do 
grupy trzeciej, która najszybciej odgadła hasło z krzyżówki. W przedostatniej konkurencji wszyscy 
wykazali się spostrzegawczością i wyobraźnią układając z puzzli znany obiekt Płocka i odgadując 
jego nazwę. Po ostatniej rozgrywce trzy grupy pięły się na podest zwycięzcy z jednakową ilością 
punktów. Ostatnie zadanie miało upewnić wychowawców Internatu, że ich podopieczni wychodząc 
do miasta nie zgubią się i wrócą na czas do Ośrodka. Grupy otrzymały fragment mapy Płocka i spis 
miejsc, które należało zaznaczyć w jak najkrótszym czasie. Po tej rundzie konieczna była dogrywka. 
Walka toczyła się pomiędzy grupą, III i IV. Reprezentanci walczyli jak lwy. W ostatecznej rozgrywce 
na zwycięskim podium stanęła grupa chłopców - grupa IV. Drugie miejsce wywalczyli również 
chłopcy - grupa I. Zwycięzcy zostali uhonorowani dyplomami, uściskiem dłoni Pani Kierownik Beaty 
Lewandowskiej oraz słodką niespodzianką.  
 
 

 
Wieczór 12 lutego na długo 
pozostanie w pamięci mieszkańców 
internatu nasi wychowawcy 
zorganizowali dla nas w ostatki 
zabawę karnawałową. Jak karnawał 
to i odpowiednie stroje. Tu należą się 
duże podziękowania pani Madzi 
Rygalskiej, która pomogła wymyśleć 
stroje. Tego roczna zabawa była 
bardzo udana dzięki świetnej 
muzyce puszczanej przez dj. 
Dodatkową atrakcją była nauka 
tańca zwanego „Belgijką”. 

 
Op: Mieszkańcy internatu pod 

 opieką p. Diany Jaskólskiej 
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