12.02.20120 - SPOTKANIE WOLONTARIUSZY
12 lutego grupa internackich wolontariuszy zorganizowała wspólne wyjście integracyjne. Całe
popołudnie zacieśniali więzy jedząc pizzę w pobliskiej restauracji z wychowawczynią, a zarazem
organizatorką spotkania- Panią Gabrysią Czaplicką.
czytaj więcej
19.12.2019 - WIGILIA INTERNACKA
Dnia 19 grudnia 2019r. wychowankowie internatu razem z wychowawcami i panią kierownik,
dyrektorem naszej szkoły i innymi gośćmi obchodzili Wigilię Świąt Bożego Narodzenia. Całe
wydarzenie rozpoczęło się uroczystym koncertem kolęd i piosenek świątecznych z udziałem
absolwentów i utalentowanych uczniów szkolnej społeczności.
czytaj więcej
18.12.2019 - POMOC DLA CIAPKOWA
Młodzież internacka licznie uczestniczyła w przedświątecznej akcji pomocy dla Ciapkowa. Zebrano
mnóstwo gadżetów oraz pysznego jedzenia dla czworonożnych podopiecznych placówki.
czytaj więcej
11.12.2019 - III BOŻONARODZENIOWY KONKURS
W dniu 11.12.2019r. w Swarożynie odbył się III Bożonarodzeniowy konkurs Burs i Internatów. Nasz
Internat reprezentowali uczniowie: Barbara Mindak, Martyna Byl, Julia Duwe oraz Marcin
Niebrzydowski, którzy przygotowali prace konkursowe pod kierunkiem wychowawcy Małgorzaty
Gościniak.
czytaj więcej
11.12.2019 - DAR DLA HOSPICJUM
Po raz dziewiąty wychowankowie Internatu przy III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni,
uczestniczyli
w warsztatach ozdób bożonarodzeniowych. W tym roku młodzież wykonała aniołki w technice
decoupage pod opieką wychowawcy Małgorzaty Gościniak.
czytaj więcej
30.11.2019 - ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI
W dniach 29 – 30 listopada 2019 roku odbyła się „Świąteczna Zbiórka Żywności”. Wzięło w niej
udział czternastu wolontariuszy z naszego internatu.
czytaj więcej
25.11.2019 - ANDRZEJKI
25 listopada w godzinach 19-21.00 odbyły się andrzejki internackie. W organizację zabawy
zaangażowali się wolontariusze i inni zainteresowani wychowankowie internatu. Dzięki ich
ciekawym pomysłom i współpracy wszyscy uczestnicy spędzili miło czas.
czytaj więcej

30.10.2019 - INTERNACKIE OTRZĘSINY
30 października w naszym internacie jak co roku odbyły się otrzęsiny. Klasy pierwsze, nie
podejrzewając niczego, zostały wezwane na spotkanie z panią kierownik Joanną Łakomy. W
pewnym momencie na miejsce spotkania weszło ok. 30 zamaskowanych porywaczy, oczywiście z
klas drugich i trzecich.
czytaj więcej

24.10.2019 - ROZGRYWKI SPORTOWE
W dn.24.10.2019 w naszym liceum odbył się okręgowy etap XIX Rozgrywek Sportowych burs
i internatów wo. pomorskiego. Rywalizowano w tenisie stołowym, szchach i warcabach.
czytaj więcej
22.10.2019 - X INTERNACKI KONKURS " MAM TALENT"
22 października w auli naszej szkoly odbyła się X i zarazem jubileuszowa edycja konkursu " Mam
Talent" dla mieszkańców burs i internatów województwa pomorskiego. Jury , w skladzie którego
znalazly się takie osobistości jak wicedyrektorka III LO Pani Malgorzata Szymańska- Pancewicz oraz
artyści scen muzycznych , Pani Emilia Cyran i Pan Karol Drzewoszewski oceniało wszechstronne
talenty młodzieży. . Konkurs stał na bardzo wysokim poziomie, o czym świadczyła długa narada
sędziów.
czytaj więcej
15.10.2019 - ŻYCIE ZERO WASTE
15 października mieliśmy możliwość wzięcia udziału w wykładzie prowadzonym przez blogerkę
i autorkę książki " Życie zero waste", Katarzynę Wągrowską. Poruszony został temat, który w
ostatnim czasie zyskał duży rozgłos, czyli zero waste. Jak go w takim razie mozna zdefiniować ?
czytaj więcej
30.09.2019 - DZIEŃ CHŁOPAKA
W dniu 30 września w internacie III Liceum Ogólnokształcącego obchodziliśmy Dzień Chłopaka.
Dziewczyny postanowiły uczcić święto wieczornym poczęstunkiem.
czytaj więcej
19.09.2019 - OGNISKO INTEGRACYJNE
Dnia 19 września na Polance Redłowskiej odbyło się tradycyjne ognisko integracyjne dla
wychowanków internatu. Była to okazja do zawierania nowychznajomości i odnawiania starych,
zarówno dla nowych , jak i doświadczonych już wychowanków.
czytaj więcej
14.09.2019 - REJS
Dnia 14 września grupa internackich wolontariuszy wraz z podopiecznymi Gdyńskiego Ogniska
YMCA mieli okazję wziąć udział w rejsie na Hel.
czytaj więcej

22.05.2019 – ZWIEDZANIE TEATRU
22 maja 2019r.mieszkańcy internatu pod opieką wychowawców uczestniczyli w zwiedzaniu Teatru
Muzycznego w Gdyni.
czytaj więcej
8.05.2019 - POŻEGNANIE MATURZYSTÓW
8 maja 2019 roku w internacie odbyło się pożegnanie maturzystów. Życzenia dobrej dalszej drogi
złożyła m.in. p. Kierownik a także przewodniczący samorządu internackiego Tytus Sztyma.
czytaj więcej
4.04.2019 - IV KONKURS PROZY I POEZJI JANA PAWŁA II W BOLESLAWOWIE
4 kwietnia w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie odbył się
XIV Konkurs Prozy i Poezji św. Jana Pawła II Burs i Internatów Województwa Pomorskiego. Nasz
internat również brał udział w tym konkursie w dwóch kategoriach: testu z biografii św. Jana Pawła
II oraz
w kategorii poezji recytowanej.
czytaj więcej
28.03.2019 - POWITANIE DARU MŁODZIEŻY
22 porty, 33 000 mil morskich, 18 krajów i około 1000 żeglarzy, którzy mieli okazję przeżyć przygodę
życia w ramach Rejsu Niepodległości. Tak można opisać niespełna roczną podróż, która właśnie
dobiegła końca. Rejs Niepodległości został zorganizowany z okazji okrągłej, setnej rocznicy powrotu
Polski na mapy Europy. Projekt zakładał z jednej strony uczczenie wielkiego jubileuszu, krzewienie
patriotyzmu i sztuki żeglugi, a także promocję naszego kraju na arenie międzynarodowej.
Fregata wypłynęła z Gdyni 20 maja 2018.
czytaj więcej
27.03.2019 - XVI KONKURS PIOSENKI BURS I INTERNATÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
27 marca 2019 roku odbyła się XVI edycja Konkursu Piosenki Burs i Internatów. W tym roku
organizacją zajął się nasz internat. W kategorii Zespół zwyciężczyniami zostały Słowianki,
w kategorii Solista natomiast pierwsze miejsce zajęły ex aequo – nasza reprezentantka Paulina
Prychożdenko oraz Oliwia Panaś z Bursy Gdańskiej.
czytaj więcej
22.01.2019 - DZIEŃ BABCI, DZIEŃ DZIADKA
W dniu 22 stycznia grupa wolontariuszy z naszego internatu udała się do Domu Seniorów „Za
Falochronem” w Gdyni. Z okazji „Dnia Babci i Dziadka” złożyliśmy Seniorom najserdeczniejsze
życzenia.
czytaj więcej
19.12.2018 - WIGILIA

19 grudnia 2018 roku nasz Internat obchodził wigilię świąt Bożego Narodzenia. Uroczystość
rozpoczęła przemowa i życzenia bożonarodzeniowe pani Kierownik Joanna Łakomy. Życzenia
wychowankom złożył również dyrektor szkoły, a ksiądz Maciej odczytał fragmenty Pisma Świętego i
powiedział kilka słów o prawdziwej istocie świąt Bożego Narodzenia.
czytaj więcej
17.12.2018 – 48. ROCZNICA „CZARNEGO CZWARTKU”
Grudzień jest ważnym miesiącem zarówno w historii Polski jak i Gdyni. 17 grudnia obchodziliśmy
48. rocznicę ,,Czarnego czwartku’’ w Gdyni.
czytaj więcej
11.12.2018 - KONKURS BOŻONARODZENIOWY
W dniu 11. grudnia 2018r. uczniowie naszego internatu uczestniczyli w II Konkursie
Bożonarodzeniowym organizowanym przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Swarożynie. Zawody odbywały się w dwóch etapach. Pierwszy z nich polegał na przygotowaniu
potrawy świątecznej oraz 3 ozdób: bombki, szopki oraz kartki z życzeniami.
czytaj więcej
01.12.2018 - ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI
Dnia 30 listopada i 1 grudnia miała miejsce świąteczna zbiórka żywności. Akcja odbywała się w
wielu miastach w Polsce. Wolontariusze z naszego internatu również wzięli w niej udział. Udało
nam się wspólnymi siłami zebrać 170 kilogramów żywności.
czytaj więcej
26.11.2018 - ANDRZEJKI
26 listopada o godzinie 19.00 odbyły się andrzejki internackie. W organizację tego magicznego
wieczoru zaangażowali się wychowankowie internatu – NASI WOLONTARIUSZE. Dzięki ich
ciekawym pomysłom
i współpracy wszyscy uczestnicy spędzili miło czas.
czytaj więcej
9.11.2018 - PATRIOTYCZNE ŚPIEWANIE
"Gdzie słyszysz śpiew – tam wchodź, Tam dobre serca mają. Źli ludzie – wierzaj mi – Ci nigdy nie
śpiewają." W myśl tej zasady 9 listopada 2018 roku spotkaliśmy się wieczorem w kościele górnym
oo. Franciszkanów w Gdyni, aby wspólnie z chórem PSM II st. w Gdynia, IX LO w Gdyni oraz
wszystkimi przybyłymi na tę okoliczność uczcić stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości
śpiewając wspólnie pieśni patriotyczne.
czytaj więcej
7.11.2018 - INTERNACKIE OTRZĘSINY
Dnia 7 listopada w naszym internacie odbyły się tradycyjne otrzęsiny. Samorząd przygotował wiele
ciekawych zadań w formie gry.
czytaj więcej

24.10.2018 - IX INTERNACKI KONKURS " MAM TALENT"
24 października o godzinie 17.00 w auli szkolnej odbyła się dziewiąta edycja internackiego konkursu
“Mam Talent”. Imprezę prowadzili Julia Rabczyńska oraz Tytus Sztyma. Była to wspaniała okazja
zarówno dla wychowanków naszego internatu jak i mieszkańców innych burs szkolnych do
zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych, tanecznych i nie tylko.
czytaj wiecej
18.10.2018 - ROZGRYWKI SPORTOWE
18 października nasz internat organizował regionalne rozgrywki w ramach XVII Rozgrywek
Sportowych wychowanków Burs i Internatów województwa pomorskiego.
czytaj więcej
1.10.2018 - DZIEŃ CHŁOPAKA
Każdego 30 września wszyscy chłopcy obchodzą swoje święto. O tym wyjątkowym dniu pamiętają
wszystkie kobiety, także i te z naszego internatu. 1 października na naszych kolegów czekała na
stołówce pyszna niespodzianka.
czytaj więcej
27.09.2018 - 79 ROCZNICA POWSTANIA PODZIEMNEGO PAŃSTWA POLSKIEGO
W dniu 27.09.2018r. w Gdyni przy Pomniku Gdyńskich Harcerzy, ul. Świętojańska odbyły się
uroczystości związane z 79 Rocznicą powstania Podziemnego Państwa Polskiego.
czytaj więcej
18.09.2018 - OGNISKO INTEGRACYJNE NA POLANCE REDŁOWSKIEJ
We wtorek 18 września na Polance Redłowskiej rozpaliliśmy ognisko. Mieliśmy okazję poznać się
wzajemnie. Przy akompaniamencie gitary wielu chętnych próbowało swoich sił w śpiewie. Główną
atrakcją było ognisko, które zgromadziło wokół siebie zarówno spragnionych ciepła, jak i jedzenia.
Były kiełbaski i serki dla wegetarian. Pogoda oraz humory nam dopisały. Zapamiętamy na długo
miłą atmosferę i czas spędzony razem.
czytaj więcej
16.09.2018 - ROCZNICOWE OBCHODY AGRESJI SOWIECKIEJ NA POLSKĘ ORAZ DZIEŃ SYBIRAKA
W niedzielę 16 września br. reprezentacja naszej szkoły uczestniczyła w obchodach 79 rocznicy
agresji sowieckiej na Polskę i Dnia Sybiraka. Uroczystość organizowana była przez Związek
Sybiraków w Gdyni, Rodzinę Katyńską, Radę Miasta Gdyni oraz Prezydenta Miasta Gdyni, Pana
Wojciecha Szczurka.
czytaj więcej
14.09.2018 - REJS NA HEL
W piątek 14. września 2018 roku jako wychowankowie naszego internatu wraz z panią Gabrielą
Czaplicką wybraliśmy się w malowniczy rejs na Hel na pokładzie jachtu „Belfer”. W składzie Julia,
Daria, Zuzanna, Judyta, Klaudia, Weronika, Mateusz, Tomasz podróżowaliśmy pod opieką

doświadczonych żeglarzy: pana Jarka, właściciela jachtu, oraz pana Rafała, który pełnił rolę naszego
sternika. To przy ich wskazówkach uczyliśmy się sterować jachtem, korzystać z kabestanu,
buchtować liny i dokować jacht.
czytaj więcej.
13.04.2018 - UROCZYSTE OBCHODY 78 ROCZNICY ZBRODNI KATYŃSKIEJ
W dniu 13 kwietnia zgodnie z patriotycznymi tradycjami III LO w Gdyni uczniowie naszej szkoły
uczestniczyli w rocznicowych obchodach 78 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Uroczystości odbyły się
przy tablicy pamiątkowej Marynarzy Polskich zamordowanych na Wschodzie. Szkołę reprezentował
poczet sztandarowy w składzie Aleksandra Kraskowska (klasa I m), Julia Wojtyna (klasa II b), Jakub
Jędrzejczak (klasa I b). Przedsięwzięcie koordynował nauczyciel P. Dorota Dżwig.
czytaj więcej
07.04.2018 - DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY
W sobotę 7 kwietnia odbył się u nas, kolejny już, Dzień Otwarty Szkoły. Kandydaci na przyszłych
uczniów wraz z Rodzicami mogli poznać od środka życie w naszej szkole i spotkać się
z Dyrektorem.
czytaj więcej
22.03.2018 - SUKCES MŁODYCH ARTYSTÓW Z INTERNATU III LO
„WE ARE THE CHAMPIONS ...” z takimi słowami piosenki weszła do internatu młodzież, która wzięła
udział w XV edycji Konkursu Piosenki Burs i Internatów woj. pomorskiego. Radość całego
zespołu można było usłyszeć w śpiewającym autokarze podczas podróży powrotnej.
czytaj więcej
21.01.2018 - WRAŻENIA Z KONCERTU KOLĘD I PASTORAŁEK
Dnia 21 stycznia 2018 roku, po niedzielnej mszy wieczornej, mieliśmy okazję być świadkami
niezapomnianego wydarzenia w dziejach naszej szkoły.
czytaj więcej
11.01.2018 - KONCERT KOLĘD
ZAPRASZAMY
całą Społeczność Miasta Gdynia, oraz Społeczność Gdyńskiej Trójki:
Rodziców, Pedagogów i Młodzież na koncert kolęd w wykonaniu uczniów III LO Gdynia
w dniu 21 stycznia 2018 o godz. 19:00 w Kościele oo. Franciszkanów pw. św. Antoniego
plakat
17.12.2018 – 48. ROCZNICA „CZARNEGO CZWARTKU”
Grudzień jest ważnym miesiącem zarówno w historii Polski jak i Gdyni. 17 grudnia obchodziliśmy
48. rocznicę ,,Czarnego czwartku’’ w Gdyni.
czytaj więcej
20.12.2017 - KONCERT BOŻONARODZENIOWY W III LO

W środę 20 grudnia w auli szkolnej rozbrzmiał wspaniały Koncert Bożonarodzeniowy w wykonaniu
wychowanków naszego szkolnego internatu. Po występie goście mogli uczestniczyć również w
uroczystej wieczerzy wigilijnej przygotowanej przez młodzież i wychowawców szkolnej bursy.
czytaj więcej
08.11.2017 - KONKURS BURS I INTERNATÓW "MAM TALENT"
8 listopada w naszym Internacie odbył się Finał VIII edycji „Mam Talent” - Konkursu Burs i
Internatów woj. pomorskiego. Cieszymy się, że zainteresowanie naszym projektem jest coraz
większe i w bieżącym roku dołączyły dwie nowe placówki. Impreza dostarczyła wszystkim
wspaniałych wrażeń artystycznych i zapewniła świetną zabawę
czytaj więcej
07.11.2017 - III MIEJSCE DLA MŁODZIEŻY INTERNATU III LO
W dniu 7 XI 2017 najlepsi zawodnicy z naszego regionu zjechali się do Bursy Gdańskiej, by
rywalizować w ramach XIV Rozgrywek Sportowych Burs i Internatów Woj. Pomorskiego.
czytaj więcej
26-28.10.2017 - MŁODZIEŻ INTERNATU III LO W EUROPARLAMENCIE
Młodzież internatu III LO w Gdyni, wraz ze swoimi rówieśnikami z ponad 20 najlepszych szkół w
Europie w dniach 26-28 października 2017 w Strasburgu intensywnie pracowała nad nowymi
dyrektywami.
czytaj więcej
14-18.10.2017 - WYMIANA Z WĘGRAMI
Dzięki temu, że zaprzyjaźniona szkoła w Sarospatak też dysponuje internatem, nasi
wychowankowie mogli skorzystać z gościnności bratanków. Wiosną rewizyta.
czytaj więcej
17.10.2017 – 78. ROCZNICA WYSIEDLEŃ GDYNIAN
Mija 78 rocznica wysiedlenia mieszkańców miasta Gdynia przez Niemców. Wysiedlono ok. 80%
ludności ze 127 tysięcy mieszkańców. Planowane działania rozpoczęto 15 października 1939 roku.
Przedtem odbywały się dzikie wysiedlenia na skutek represji i tortur stosowanych wobec ludności.
czytaj więcej
28.09.2017 - OGNISKO INTERNATU
Tradycyjnie we wrześniu młodzież naszego internatu spotkała się na Polance Redłowskiej piekąc
kiełbaski i gwarząc przy ognisku. Przyjemna atmosferę potęgowała wspaniałe pogoda, która nam
towarzyszyła tego dnia.
czytaj więcej
14.03.2017 - XIV KONKURS PIOSENKI BURS I INTERNATÓW WOJ.POMORSKIEGO
Organizatorem była Bursa Gdańska we współpracy z Pałacem Młodzieży w Gdańsku. Internat
reprezentowali: Paula Łuczkiewicz oraz Piotr Stompór.

czytaj więcej
8.03.2017 - INTERNACKI DZIEŃ KOBIET
W Dzień Kobiet nasi chłopcy popisali się swoimi rozlicznymi talentami; zorganizowali drobną
uroczystość w szkolnej stołówce, zaprosili wszystkie kobiety z internatu oraz zaśpiewali gromkie i
chóralne STO LAT.
czytaj więcej
22.02.2017 - INTERNACKI DZIEŃ ŁAKOMSTWA
W ramach Tłustego Czwartku spotkaliśmy się w wigilię tego wspaniałego święta by bezpardonowo
najeść się PĄCZKAMI! Samorząd częstował wszystkich wychowanków (bez wyjątków!) pysznymi
specjałami ciastkarni „Pączuś”.
czytaj więcej
8.02.2017- ZMIANA OPŁATY ZA INTERNAT
Informujemy , że w związku ze wzrostem kosztów eksploatacyjnych od 1 stycznia 2017 roku wzrosła
opłata za internat. Obecnie wynosi 135 złotych. Prosimy o wpłaty z wyrównaniem za styczeń.
20.12.2016 - WIGILIA INTERNACKA
We wtorek 20 grudnia spotkaliśmy się przy wspólnym stole. Cała internacka społeczność miała
okazję uczestniczyć w spotkaniu opłatkowym.Uroczystość została zainaugurowana przez Panią
Kierownik,
a następnie krótką laudację zawierającą podziękowanie za przeżycie minionego semestru wygłosił
Przewodniczący Samorządu Wychowanków, Kuba Deleżuch. Cała społeczność była zaszczycona
obecnością ważnych gości- członków grona pedagogicznego, w tym Pana Dyrektora, Wiesława
Kosakowskiego.
czytaj więcej
7.12.2016 - TURNIRJ GRUP
Superbohaterowie- oto temat tegorocznego Turnieju Grup, którego wielki finał odbył się wczoraj,
na auli. Moc wrażeń i emocji doświadczonych podczas rozgrywek na długo pozostanie
w naszej pamięci !Etapy tej największej internackiej imprezy odbywały się przez ostatni miesiąc.
czytaj więcej
6.12.2016 - MIKOŁAJKI
Do naszego internatu zawitał Święty Mikołaj!
W ostatni wtorek, 6 grudnia, w internacie wszyscy wyczekiwali gościa w czerwonym kubraku.
czytaj więcej
30.11.2016 - VII KONKURS "MAM TALENT"
Dzisiaj po południu nasza społeczność miała sposobność przyjęcia gości z całego województwa za
sprawą finału konkursu „Mam Talent” dla pomorskich burs i internatów.
czytaj więcej

25.11.2016 - AUKCJA BOMBEK
Podczas wywiadówek 25 listopada nasi wychowankowie sprzedawali własnoręcznie robione
bombki- małe dzieła sztuki wykonywane techniką decoupage.
czytaj więcej
24.11.2016 - FINAŁY ROZGRYWEK SPORTOWYCH W CHOJNICACH
24 listopada 2016r. w Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach odbyły się finałowe
XVI rozgrywki sportowe burs i internatów woj. pomorskiego.
czytaj więcej
22.11.2016 - INTERNACKI DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI
W naszej społeczności obchodziliśmy dzisiaj ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI- święto relatywnie
nowe, jednak o tradycji silnie zakorzenionej już w internacie.
czytaj dalej
21.11.2016 - ELIMINACJE DO KONKURSU " MAM TALENT"
Dzisiejszego wieczoru odbyły się eliminacje do konkursu MAM TALENT dla burs i internatów
województwa pomorskiego.
czytaj więcejej
20.11.2016 - KONSULTACJE DLA RODZICÓW
Wychowawcy internatu serdecznie zapraszają na konsultacje dla rodziców uczniów mieszkających
w internacie.
czytaj więcej
18.10.2016 - OTRZĘSINY
Osiemnastego października w naszej społeczności miały miejsce niespotykane rzeczy; Internacka
Mafia wyszła z cienia i przejęła na dwie godziny kontrolę nad budynkiem szkoły. To, na co dzień
tajne, ugrupowanie zajęło się wtajemniczeniem nowych członków. Krótko mówiąc: samorząd
zorganizował OTRZĘSINY!
czytaj więcej
12.10.2016 - DZIEŃ NAUCZYCIELA
Dziś mieliśmy okazję świętować w naszej internackiej społeczności Dzień Edukacji Narodowej, czyli
tzw. Dzień Nauczyciela. My, wychowankowie, urządziliśmy drobną uroczystość, podczas której
zaśpiewaliśmy uroczyście i chóralnie „Sto lat!” i podziękowaliśmy Szanownemu Gronu
Wychowawców za wspaniałą opiekę i organizację nam czasu.
czytaj więcej
3.10.2016 – INTERNACKI DZIEŃ CHŁOPAKA

W naszym internacie obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Ta wspaniała okazja stworzyła sposobność by
podziękować chłopcom- wszystkim ogółem i każdemu z osobna- za to, jacy są dla nas, dziewcząt,
mili
i wspaniali.
czytaj więcej
27.09.2016 - 77 ROCZNICA POWSTANIA PODZIEMNEGO PAŃSTWA POLSKIEGO
W dniu 27.09.2016r w Gdyni przy Pomniku Armii Krajowej ( Skwer Kościuszki) odbyły
się uroczystości związane z 77 Rocznicą powstania Podziemnego Państwa Polskiego.
czytaj więcej
18.09.2016 - DZIEŃ SYBIRAKA
W niedzielę 18 września br. reprezentacja naszej szkoły uczestniczyła w obchodach 77. rocznicy
agresji sowieckiej na Polskę i Dnia Sybiraka. Uroczystość organizowana była przez Związek
Sybiraków w Gdyni, Rodzinę Katyńską, Radę Miasta Gdyni oraz Prezydenta Miasta Gdyni, Pana
Wojciecha Szczurka
czytaj wiecej
8.09.2016 - OGNISKO INTEGRACYJNE
8 września o godzinie 18.00 młodzież z internatu rozpaliła ognisko na Polance Redłowskiej w Gdyni
rozpoczynając pierwszą imprezę integracyjną w internacie w roku szkolnym 2016/2017.
czytaj więcej
26.04.2016 - POŻEGNANIE MATURZYSTÓW
26 kwietnia w naszym internacie odbyło się Pożegnanie Maturzystów. Na początek zaprosiliśmy
wszystkich na część artystyczną. Samorząd Internacki przygotował na tę okazję projekcję zdjęć z
trzech lat pobytu naszych kolegów w internacie.
czytaj dalej
25.04.2016 - VII INTERNACKI DZIEŃ ZDROWIA
Dnia 25 kwietnia odbył się VII Internacki Dzień Zdrowia. Podczas godzin porannych mogliśmy
w specjalnie zorganizowanych stanowiskach dowidzieć się ile wynosi nasza waga, wzrost, aktualne
ciśnienie krwi oraz cukier.
czytaj więcej
24.04.2016 - MARSZ NADZIEII
W dniu 24 kwietnia 2016r. przedstawiciele naszej szkoły oraz internatu wzięli udział w akcji „Pola
Nadziei na Pomorzu” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Wawrzyńca w Gdyni.
czytaj więcej

