
Akcja nr 13 

Dynia 2013  

 

Jak co roku w naszej szkole pod koniec października (31.10) 
odchodziliśmy Święto Dyni.  

W tym roku ogłoszony został konkurs pt. „Dary jesieni”.  

Każda klasa przygotowała mnóstwo potraw, ozdób, wystrój stołów, 
czyli wszystko to, co można uzyskać dzięki jesieni. Celem tej akcji była 
zarówno dobra zabawa, jak i ekologiczna nauka dotyczaca przyjaznego 
wykorzystania darów natury.  Konkurs wygrała klasa 5 PS Gedanensis. 

Zdjęcia możecie zobaczyć w naszej szkolnej galerii, sedrcznie zapraszamy.  

 

Akcja nr 14 

Pomoc dla podopiecznych Hospicjumim. Ks. Dudkiewicza w Gdańsku.  



W tym roku pomogliśmy 16-miesięcznemu 
Pawełkowi, podopiecznemu Fundacji Hospicyjnej.. Każda z klas otrzymała 
listę najbardziej potrzebnych produktów, które wpierw zostały przekazane 
Fundacji,  a następnie Pawełkowi i jego Rodzinie.  Wszystkim, którzy 
wspomogli nasza akcję bardzo dziekujem, razem mozemy zrobić więcej!!! 
DZIEKUJEMY!!!!! 

Akcja nr 15 

Akcja pomocy Podopiecznym Oddziału Dziecięcego Szpitala 
Wojewódzkiego w Gdańsku. 

 

W tym roku rozpoczęliśmy także akcję zbierania zabawek, gier i puzzli dla 
Dzieci z Oddziału Dziecięcego Szpitala Wojewódzkiego. Młodzież bardzo 
ochoczo odpowiedziała na ten apel, zaś ilość zebranych rzeczy była dla nas 
wszystkich miłym zaskoczeniem oraz kolejnym dowodem na to, że umiemy 
i chcemy się dzielić z Innymi. Wszystkie zebrane artykuły trafiły na oddział 
dziecięcy, gdzie umila trudny czas kazdego chorego dziecka. Cieszymy się, 
że tak licznie pomogliście!! Oby tak dalej!!! ☺ 

 



Akcja nr 16, czyli Mikołajki w naszej szkole. 

 

Dnia 6 grudnia, z inicjatywy uczniów, ogłoszona zostala akcja 
mikołajkowa, która polegała na przebraniu się z akcentem mikołajkowym  

( czapki, nakrycia głowy, śnieżynki itp).  

Wszysce, którzy wzięli w tym udział mogli liczyć na „wolne” od 
kartkówek czy odpytywania ☺.  

 W ten przedświąteczny czas SU postanowił też przyozdobić hol na I 
piętrze własnoręcznie wykonanymi przez uczniów naszej szkoły 
Bożonarodzeniowymi dekoracjami.  

Akcja nr 17 

Roztrzygnięcie akcji pt. „Ubierz Misia” 

W grudniu rozstrzygnięty został konkurs pt. „Ubierz Misia” na 
ubranko dla maskotki Szkolnego Wolontariatu , który ma reklamować ideę 
wolontariatu w szkole. Zwycięzcami zostali: Aleksandra Lewandowska z 
klasy I gimnazjum oraz Mateusz Szycik z V klasy szkoły podstawowej. 



GRATULUJEMY!!!!                         

 

 

 

Akcja nr 18 

Góra Grosza 

Tak jak i w latach ubiegłych, w tym roku szkolnym cala szkoła wzięła 
udział w akcji „Góra grosza”.  

W dniach 25 listopada – 6 grudnia 2013 roku społeczność naszych 
Szkoł zbierała przysłowiowe grosze, by w ten sposób wesprzeć Fundację 
Nasz Dom. Zebrane środki zostaną wykorzystane, tak jak w latach 
poprzednich, na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, 



w tym na tworzenie nowych domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, 
pogotowi rodzinnych, rodzin zastępczych oraz dla najbardziej 
potrzebujących domów dziecka, które są w trakcie przekształceń i realizują 
prorodzinne programy wychowawcze. 

 

 

 

Akcja nr 19 

Szlachetna Paczka 2013 

Na przełomie listopada i grudnia, jak co roku, zgodnie juz z tradycją 
naszej Szkoły, Społeczność szkolna wzięła udział w akcji „Szlachetna 
paczka”.  

Pomoc wybranej rodzinie z Mikoszewa stała się wielkim sukcesem. 
Dzięki hojności naszych uczniów, rodziców oraz nauczycieli 
przygotowaliśmy kilkanaście wielkich kartonów z potrzebnymi artykułami, 
jedzeniem, prezentami oraz sprzętem AGD.  

 

Wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom, 

Pracownikom Szkoły i Wszystkim Ludziom Dobrej Woli, 

którzy brali udział w Naszej szkolnej Szlachetnej Paczce, za 



dobre serca, chęć niesienia pomocy, zrozumienie drugiego 

Człowieka............... 

DZIEKUJEMY!!!! 

 

 

 

Certyfikaty, jakie otrzymaliśmy od organizatora wiszą na tablicy 
Samorządu Uczniowskiego, na I piętrze. 

 

Serdeczne podziękowania dla p. Martyny, p. Adama i p. Rafała  

za współpracę, dobre serce i poświęcenie swojego czasu  

i dostarczenie paczek do magazynów „Szlachetnej Paczki”,  

za to, że zawsze możemy na Was liczyć!!!! 



 

 

Akcja nr 20 

Pomoc dla schroniska PROMYK, czyli „Pomóż zwierzakom!” 

 

Tradycyjnie już po raz kolejny szkoła Gedanensis zorganizowała 
pomoc dla schroniska dla bezdomnych zwierząt ''Promyk"'.   

W sumie zebraliśmy:  suchą i mokrą karmę dla psów i kotów, ryż, 
makaron, ręczniki, koce, legowiska, wszystko czym można wyścielić budy, 
miski (metalowe, plastikowe, ceramiczne), środki czystości, zabawki 
,smycze, obroże, karmę dla szczeniąt i kociąt. 

Koordynatorami akcji byli Szymon Mielnik  z klasy 6 PS i Kacper Mielnik  

z klasy I gimnazjum 



Akcja nr 21 

 

Występ Wolontariatu Szkół Gedanensis dla Podopiecznych Oddziału 
Dziecięcego Szpitala Wojewódzkiego w Gdańsku. 

 

Dnia 12.12. 2013 r. Wolontariusze z Gimnazjum Gedanensis pod 
opieka p. Magdy i p.Marzeny zorganizowali spektakl dla dzieci z Oddziału 
Szpitala Wojewódzkiego pt. „Nawet za chmurami jest Słońce”.  

 W tej akcji udział wzięli: Klaudia Wojnarowska, Liwia Lipnicka, Staś 
Bajerski, Michał Bajerski, Gosia Kozieł, Nadia Piechota, Ola Lewandowska, 
Patrycja Przedwojska, Natalia Rejnsz.  

Część uczniów wykonała koncert z utworami z bajek Disney’a, a 
nastepnie każde z dzieci otrzymało pamiątkowy podarunek mikołajkowy,  
fundatorami byli uczniowie Szkoł Gedanensis).  

Koncert niezwykle się podobał, na twarzach dzieci zagościł uśmiech, a 
w oczach rodziców dzieci – łzy. Do zabawy włączyli sie również pracownicy 
Oddziału. Po koncercie część naszych uczniów postanowiła pozostać, by 
potowarzyszyć chorym dzieciom, zabawić ich rozmowami czy też pograć w 
gry.  

Miłym akcentem spotakania było pokazanie nam świetlicy oddziału, 
gdzie na półce z grami i puzzlami odnaleźliśmy nasze podarowane gry i 
układanki!!! ☺ 

 


