
Działalność SU Szkoł Gedanensis w I semestrze  

roku szkolnego 2014/15 

 

Kochani, I semestr za nami. Wśród nauki, testów i sprawdzianów, godzin spędzonych nad 

książkami i powtórkami oraz zasypianiem nad zeszytem, jak co roku, wspólnie znaleźlismy w sobie 

siłę, energię, dobre serca i czas, by pomagac innym i miło spedzać czas w naszej Szkole.  

Akcje SU gonily kolejne akcje. Kończylismy jedne działania, a już zaczynaliśmy mysleć                                

o następnych.  

Nadszedł czas podsumowania!!! ☺ 

Oto co Nam udało się razem zdziałać:  

1. Pomoc dla Kacperka, podopiecznego Fundacji Hospicyjnej „ Hospicjum to też życie”. 

 

W tym roku pomagliśmy 3- letniemu Kacperkowi, który wraz ze swoją najbliższą rodziną 

został objęty opieką hospicyjną. Każda z klas otrzymała listę najbardziej potrzebnych 

produktów, które zostały przekazane Fundacji,  a następnie Kacperkowi i jego Rodzinie. Akcja 

okazała sie wielkim sukcesem!!!         

 

Dziękujemy Wszystkim za pomoc!!!! ☺ 

 

  
 

2. „Z ekologią za Pan Brat” 

Dynia, warzywa, pyszne potrawy i pokaz mody jesiennej, czyli jestesmy ekologiczni. W tym 

roku zamiast klasycznej dyni, była degustacja smakowytych potraw i pokaz jesiennej mody- 

zdjęcia w naszej galerii ☺ 

 

3. Współpracą  z Fundacją Hospicyjną- przekazanie ciast i domowych wypieków dla Fundacji w 

ramach kwesty prowadzonej  przez Fundację na koncercie De Mono. Zebrane pieniądze 

przekazane zostały na rzecz Hospicjum im. ks. Dudkiewicza.  

 



 

 

4. Warsztaty świąteczne prowadzone przez Opiekunki SU i p. Małgosię Olechnowicz- Piechotę.  

 

 
 

 

W ramach naszych spotkań wykonaliśmy mnóstwo przepięknych ozdób światecznych ( część 

z nich trafiło na stół wigilijny w Hospicjum) oraz wypiekliśmy smakowite wigilijne pierniczki!! 

 

Serdeczne podziekowania dla wszystkich Uczniów, którzy 

wzięli udział w warsztatach oraz p. Gosi za opiekę artystyczną        

i kulinarną. 

 

5. Pomoc dla gdańskiego schroniska dla zwierząt „Promyk”. 

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.  

 

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy!!!! 

 

6. Sprzedaż świątecznych kart i płyt z kolędami. 

 

W ramach współpracy z Hospicjum na terenie naszej Szkoły przeprowadzilismy sprzedaż 

kartek Swiątecznych oraz płyt z kolędami pod patronatem Fundacji Hospicyjnej. Zebraną 

kwotę przekazaliśmy Hospicjum w Gdańsku.  

 

 

 

 



 

7. „Ludzie listy piszą.....”, czyli Pisanie listów z życzeniami.  

 

W tym roku szkolnym dwukrotnie przeprowadzilismy akcje pisania listów i wykonywania 

samodzielnie kart z życzeniami zdrowia dla Dzieci chorych na przewlekłe choroby.  

W listopadzie Uczniowie Szkoły  Podstawowej wysłali mnóstwo własnoręcznie wykonanych 

listów z życzeniamu powrotu do zdrowia, spełnienia marzeń, uśmiechu na buzi do 5-letniego 

Patryka, zaś w lutym podobne listy od Uczniów naszych Szkół  trafiły do 8-letniej Patrycji. 

Cieszymy się, że wśród e-mail’i i sms-ów nadal z taką chęcią potraficie napisać życzenia 

zdrowia do Osób, które na te życzenia czekają..... 

 

8. Inauguracja Pól Nadziei w naszej Szkole.  

 

 
 

W październiku nasz Wolontariat posadził znów cebulki żonkili, by na wiosnę zakwitły nam 

przepieknymi kwiatami  i przypominały, że są blisko nas ludzie chorzy, którym możemy 

pomóc.  

 

9. Szkolenie „Pola Nadziei 2015” 

Zgodnie z tradycją nasza szkoła po raz kolejny weźmie udział w Polach Nadziei.  Z roku na rok 

coraz wiecej ochotników/wolontariuszy chce towarzyszyć przez cały dzień w kwestowaniu na 

rzecz Hocpicjum. P. Magda Baron dzielnie wzięła udział w szkoleniu dla opiekunów 

Młodzieży, by znów sprawnie i skutecznie przeprowadzić Pola Nadziei przez Gimnazjum 

Gedanenasis.  

 

 

 

 



 

10. I Ty możesz zostać Św. Mikołajem... 

 

Na przełomie listopada i grudnia, jak co roku, 

zgodnie już z tradycją naszej Szkoły, Społeczność 

postanowiła pomóc Najuboższym. Tym razem 

pomagaliśmy Społeczności lokalnej- wybranej 

Rodzinie z dzielnicy Gdańska Nowy Port oraz 

Dzieciom objetym Świetlicą Środowiskową z 

Gdańska-Brzeźna. Dla Dzieci przygotowalismy 

Paczki z prezentami, zaś wybranej Rodzinie, dzięki 

hojności naszych uczniów, Rodziców oraz 

nauczycieli przygotowaliśmy kilkanaście wielkich 

kartonów z potrzebnymi artykułami, jedzeniem, prezentami oraz sprzętem AGD. 

W ostatnim tygodniu przedświatecznym Wolontariusze wraz z opiekunkami SU, P. Magdą i p. 

Marzeną oraz Nauczycielami- p. Martyną wraz z p. Adamem, p.Ewą i p. Agnieszką, 

obdarowali Wszystkich prezentami. 

 

Wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom, 

Pracownikom Szkoły i Wszystkim Ludziom Dobrej Woli, 

którzy brali udział w naszej szkolnej Akcji Pomocy, za dobre serca, chęć niesienia pomocy, 

zrozumienie drugiego Człowieka............... 

DZIEKUJEMY!!!! 

 

 

 

11. Występ Uczniów w szkolnych Jasełkach. 

 

W tym roku Uczniowie 

klasy II gimnazjum pod 

opieką p. Magdy i p. 

Marzeny przygotowali 

występ  świąteczny. 

Przedstawienie pod 

tytułem „ Bóg sie 

rodzi.....- Jasełka 

współcześnie” stało sie 

ogromnym sukcesem. 

Świetna gra Aktorów oraz fenomenalny scenariusz pełen i tradycji i uśmiechu, wprowadził 

nas w klimat Świąt Bożego Narodzenia. Było i śmiesznie i sentymentalnie. Wszyscy dobrze sie 

bawili ogladajac przedstawienie, a następnie wysłuchaliśmy koncertu kolęd zaśpiewanych 

przez nasze Uczennice!!! 

 

Ps. Zdjęcia w Galerii ☺ 

 



12. Jasełka w Hospicjum im. ks. Dudkiewicza w Gdańsku. 

Z naszymi Jasełkami wybraliśmy sie również do Podopiecznych Hospicjum w Gdańsku, by umilić 

Im czas i wspólnie zaśpiewać kolędy. Nasi Uczniowie przygotowali również poczęstunek dla 

Wszystkich. Czas to był niezapomniany i cudowny.... 

Wszystkim wolontariuszom oraz p. Grzesiowi za opiekę i wsparcie duchowe serdecznie 

DZIĘKUJEMY!!!! 

 

13. Występ klasy II na wieczorze Opłatkowym. 

Z kolędami jasełkowymi klasa II wystąpiła też na szkolnym Wieczorze Opłatkowym. Godziny 

prób, świetne przygotowanie muzyczne oraz opieka językowa p. Magdy B. spowodowały, że z 

przyjemnością wysłuchaliśmy przepięknych kolęd w jezyku angielskim ☺ 

 

 
14. Święto Edukacji 2014. 

 

Nasz Samorzad postanowił uczcić Dzień Edukacji Narodowej przedstawieniem teatralnym 

oraz uhonorować Nauczycieli specjalnym ( ręcznie wykonanymi) medalami za naukę, serce, 

wytrzymałość w krzewieniu wiedzy wśród Uczniów. Ordery Gedanensis zostały rozane ☺ 

 

Przedstawienie niezwykle się podobało, 

bawiły się i młodsze dzieci i starsi 

uczniowie naszej szkoły. Uśmiech na 

twarzach zagościł też wśród Kadry 

Pedagogicznej. Na koniec jeszcze słodka 

niespodzianka, wielkie brawa dla 

aktorów i reżyserów, czyli p. Magdy i p. 

Marzeny, i kolejne Święto Edukacji 

Narodowej okazało się wielkim 

sukcesem!!! 

 

Zdjęcia w Galerii ☺ 

 

 

 



15. Akcje całoroczne 2014/15 

Przez cały rok szkolny w naszych Szkołach prowadzone są akcje zbierania nakretek i „starych 

aparatów telefonicznych”. Nakrętki od plastikowych butelek zbieramy w wyznaczonych 

miejscach w szkole, ale zachęcamy do zbierania w domach przez wszystkich i przynoszenia 

ich do szkoły. Nakrętki i telefony zostaną przekazane w czerwcu 2015 roku dla Fundacji 

Hospicyjnej „Hospicjum to też życie”. 

 

 

 

Wszystkim Uczniom, Nauczycielom, 
Pracownikom Szkół Gedanensis, Rodzicom i 
Osobom, z którymi współpracuje Samorz ąd 

Uczniowski Szkoł Gedanensis dziekujemy za 
kolejny semestr współpracy. Nie byłoby 

tylku Akcji, Pomocy, Wydarze ń, U śmiechu, 
Zabawy, gdyby nie Wasze ch ęci, dobre Serca, 

pomysły, po świecenie i zrozumienie, że „ 
chcie ć znaczy móc”. 

 
Wszystkim bardzo, bardzo dzi ękujemy i 

wierzymy, że nowy semestr przyniesie Nam 
wszystkim kolejne niezapomniane chwile!!! 

 

 

Samorząd Uczniowski Szkół Gedanensis 

 

 


