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W tym roku Również Dzień Zakochanych był hucznie obchodzony w Naszej 
szkole.   

Samorząd zdecydował się, by urządzić Dzień Zakochanych w 
połączeniu ze Szkolnym Etapem Konkursu More then Words. 
Dodatkową atrakcją była  Poczta Babeczkowa z życzeniami ( czyli 
przez żołądek do serca!!!!), Poczta Walentynkowa, Muzyczne 
dedykacje, czyli Walentynkowy Koncert Życzeń.  

W czasie konkursu wystąpiły na parkiecie również taneczne  
pary sportowe: Nadia Szyc i Jan Bajerski, Anna Łobejko i Maciej 
Mackiewicz oraz Weronika Bławat i Igor Pujszo.  

Dziękujemy Wszystkim za świetną zabawę i do zobaczenia w 
przyszłym roku !!!! 

 

 



Akcja 23  

Pola Nadziei rozkwitły w tym roku wyjątkowo pięknie, pomimo wyjątkowo 
jak na wiosenny ranek chłodne temperatury. Nasze gorące serca były 
jednak silniejsze niż chłody niedzielnego poranka. Było to wielkie święto 
solidarności międzyludzkiej i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. 
Słoneczne żonkile w dłoniach mieszkańców Pomorza symbolizowały 
wiosenne odrodzenie, a ludziom nieuleczalnie chorym przynosiły nadzieję 
na to, że w swojej trudnej sytuacji nie pozostaną sami, bo jest ktoś, kto się o 
nich troszczy, kto o nich myśli i chce im pomóc. 

Już kolejny raz pomorskie hospicja połączyły swoje siły w imię wspólnego 
celu. 

6 kwietnia, w dniu finału Pól Nadziei na Pomorzu 2014, byli z nami znani 
włodarze miast, samorządowcy, artyści, sportowcy, biznesmeni, 
dziennikarze oraz tysiące wolontariuszy z całego Pomorza: dzieci, młodzież 
szkolna i studenci. 

Młodzież naszej szkoły z Wielka chęcią włączyła się jak zawsze 
w działalność wolontariatu…. Wolontariusze z naszej szkoły 
kwestowali pod Kościołem Najświętszego Serca Jezusowego 



przy ul. Ks. Zator Przytockiego 3  w Gdańsku. W zbiórce 
uczestniczyło 28 uczniów, nad ich bezpieczeństwem czuwało 5 
nauczycieli: p. Jadwiga Wandzilak, p. Agnieszka Glińska- 
Romer, p. Grzegorz Cichoszewski oraz Opiekunowie SU: 
Magdalena Baron i Marzena Bławat.   

Przez cały dzień, z uśmiechem na ustach, zbieraliśmy datki na 
tak szczytny cel. Kolejny raz w historii Szkoły, ale na pewno nie 
ostatni, bo przecież WARTO POMAGAĆ!!! 

 

 

Szczególne podziękowania składamy p. Jadzi, p.  Agnieszce  

i p. Grzesiowi, wszystkim Wolontariuszom i Rodzicom, którzy  

zaufali Opiekunom i pozwolili na udział swoich dzieci w 

 AKCJI POLA NADZIEI 2014. 

 

Dziękujemy!!!!! 

MB&MB 
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 Podsumowanie Pól Nadziei 2014  

Trudno ,tak przy tablicy stać 
tłumaczyć, uczyć czy strofować, 

trudniejsze, w uśmiech stroić twarz 
rozdawać kwiaty i dziękować. 

 
O piękne dzięki za Wasz trud, 
za tę prawdziwą lekcję życia, 

gdy młodzież widzi, jak żyć można, 
nie tylko sobą się zachwycać. 

 
Gdy widzisz wyciągniętą rękę 

i serce,  co o pomoc prosi, 
uczyć się można dużo więcej, 

jak trudno jest cierpienie znosić. 
 

Lecz dzięki Wam, żonkila kwiat 
podarowany w dobrym celu 

szlachetne serca czyni w nas, 
dzięki Wam drodzy przyjaciele. 

 

Kochani, serdecznie dziękujemy za wielkie 
zaangażowanie w tegoroczne Pola Nadziei, 

zaowocowało to rekordem finansowym, 
uzbieraliśmy  

dla Hospicjum im. Ks. E.Dutkiewicza ponad  

194.000 zł.  

Gratuluję pięknego wyniku! 
 
 

Anna Włodkowska 
 

koordynator wolontariatu akcyjnego i projektów 
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AKCJA „RECYKLING ODZIE ŻY” 

Nasza szkoła wspólnie z Fundacją Pomocy Dzieciom DAR uczestniczy we 
wdrażaniu Lokalnego Programu recyklingu odzieży o nazwie LPRO+. Program 
ten ma na celu kształtowanie świadomości w zakresie ekologii wśród dzieci i 
młodzieży.   

Zbiórka zbędnej odzieży, pościeli, ręczników, butów a także  wszelkiego 
rodzaju tekstyliów  oraz zabawek i przyborów szkolnych trwała tydzień.  
Najwięcej  „recyklingowych” artykułów udało się zebrać klasie I SP, której 
serdecznie dziękujemy i gratulujemy!!! Na wyróżnienie zasługują także klasy: 
III i IV SP . 

Fundusze pozyskane z odzysku surowców wtórnych posłużą jako wsparcie w 
rozwoju dzieci zdolnych oraz pochodzących z najuboższych rodzin.    
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Zakończenie akcji „Nakrętki dla Kacperka”  

 

W kwietniu podsumowaliśmy akcję zbierania nakrętek dla Kacperka, 
chłopca z rozszczepem kręgosłupa, któremu pomagamy już od kilku lat.  

W tym roku szkolnym zbieraliśmy nakrętki na rehabilitację ruchową i 
logopedyczną.  W sumie dzięki akcji zbierania na terenie szkoły oraz w 
Waszych domach udało się zabrać 20 wieeeelkich worków!!! 

  

Wszystkim Uczniom, Nauczycielom, Pracownikom Szkoły  

i całym Rodzinom,  którzy wzięli udział w tej akcji serdecznie  

dziękujemy!!!!  
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1 kwietnia, czyli Prima Aprilis w naszej szkole. 

 

2 kwietnia uczniowie naszej szkoły pod opieką Opiekunów SU przygotowali 

przedstawienie teatralne pt. „Wiosenno – primaaprilisowy zawrót głowy” . 
Udział w przedstawieniu wzięli: 

• Zosia Zienowicz 
• Pola Walukiewicz 
• Staś Bajerski 
• Nadia Piechota 
• Filip Stabulewski 
• Michał Bajerski 
• Adrian Goik 
• Natalia Rejnsz 
• Ola Bujak 
• Klaudia Wojnarowska 

 

 

 

Zabawa by�a udana, by�o mnóstwo śmiechu, wszyscy dobrze się bawiliśmy!!! 

Dziękujemy bardzo!!!!!  



Akcja 28 

„””Pachn ący stół wielkanocny w 
świątecznym przebraniu” 

 
  

 

Dnia 16.04.2014 odbył się w naszej szkole Dzień Wielkanocny pt: 
 

 „Pachnący stół wielkanocny w świątecznym przebraniu” 

Każda z klas przygotowała wystrój świątecznego stołu: potrawy 
wielkanocne, ozdoby świąteczne oraz dekorację stołu wielkanocnego. 
Prezentacja konkursowych stołów odbyła się na holu na I piętrze, gdzie każda z 
klas pokazała swoją pracę zespołową. Komisja konkursowa zwracała uwagę na 
estetykę, ciekawe pomysły na świątecznym stole oraz smak potraw.  

Na koniec odbyła się wspólna degustacja przygotowanych potraw. 
Wyniki konkursu już wkrótce!!!! ☺ 
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Uczniowie PS Gedanensis wzięli udział w Szkolnym Mini Playback 

Show. Każda z klas przygotowała pod kierunkiem Wychowawców teledyski 

parodiujące innych wykonawców.  

Zabawy przy pracy było co nie miara, a 16 kwietnia wspólnie mogliśmy 

podziwiać zaprezentowane filmy. Konkurs na Mini Playback Show okazał się 

super pomysłem i świetną zabawą.  

Wszystkim bardzo dziękujemy za zabawę, a wyniki konkursu podamy już 

wkrótce.    

 

Dziękujemy,  

Opiekunowie SU 

 


