20.02.2019 - WOLONTARIAT NA RZECZ GDYŃSKIEGO HOSPICJUM
W ramach działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu, w roku szkolnym 2018/2109 młodzież naszej
szkoły, jak co roku nawiązała współpracę z panią Justyną Januką koordynatorką wolontariatu w
Hospicjum Św. Wawrzyńca oraz Bursztynowej Przystani w Gdyni.
czytaj więcej
14.12.2018 – WOLONTARIAT RZECZ HOSPICJUM
W ramach Szkolnego Koła Wolontariatu młodzież III LO, jak co roku, brała udział w wolontariacie
akcyjnym na rzecz Hospicjum Świętego Wawrzyńca oraz Bursztynowa Przystań w Gdyni.
czytaj więcej
11.12.2017 – WOLONTARIAT NA RZECZ FUNDACJI RODZINA-RODZINIE
W październiku 2017 r. uczniowie klasy III Bg zorganizowali akcję na rzecz Fundacji RodzinaRodzinie.
czytaj więcej
11.12.2017 – WIGILIA W HOSPICJUM BURSZTYNOWA PRZYSTAŃ W GDYNI
Wspierając gdyńskie hospicjum postanowiliśmy pomóc w organizacji wigilii dzieci hospicyjnych.
Akcję poprzedziły kolorowe plakaty „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”, które zachęcały
młodzież gdyńskiej trójki do zbiórki słodyczy i domowych ciast na kolacje i paczki dla ciężko chorych
dzieci.
czytaj więcej
20.11.2017 – WOLONTARIAT NA RZECZ GDYŃSKIEGO HOSPICJUM
W ramach pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu, w I okresie roku szkolnego 2017/2108
nawiązaliśmy współpracę z panią Justyną Januką koordynatorką wolontariatu w Hospicjum Św.
Wawrzyńca oraz Bursztynowej Przystani w Gdyni. Pani Justyna osobiście przeszkoliła naszą
młodzież do pracy w wolontariacie. W ramach współpracy uczniowie naszej szkoły włączyli się w
wolontariat akcyjny: rozprowadzanie kalendarzy hospicyjnych na rok 2018 oraz Akcję Znicz na
gdyńskich i sopockich cmentarzach.
Koordynator: pedagog Alicja Krzemieniewska
26.07.16 - PODZIĘKOWANIA OD GDYŃSKIEGO HOSPICJUM
Uczniowie III LO oraz Gimnazjum nr XXIV w Gdyni otrzymali oficjalne podziękowanie od
Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni za pomoc finansową.
zobacz podziękowanie
27.01.15 – PODARUNEK DLA GDYŃSKIEGO HOSPICJUM
We wtorek 27 stycznia delegacja Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły, wraz z Paniami
Małgorzatą Olszową i Anną Tymoszyk, udała się do Hospicjum Dziecięcego „Bursztynowa Przystań”
im. świętego Wawrzyńca w Gdyni.
czytaj więcej

11.01.15 - SZKOLNY FINAŁ AKCJI WOŚP 2015
Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły, kolejny już raz, wspierali akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Zmagając się w tym roku z wyjątkowo niesprzyjajacą i zmienną pogodą, 59 wolontariuszy
zebrało przeszło 13.550 zł.
czytaj więcej
12.12.14 - "SZLACHETNA PACZKA"
W sobotę zakończyła się akcja "Szlachetna Paczka" - organizowana przez Samorząd Szkolny. W
piątek wieczorem spotkaliśmy się, aby spakować wszystkie dary, które w sobotę rano zostały
przetransportowane do magazynu. Jeszcze tego samego dnia trafiły do rodziny potrzebującej
pomocy.
czytaj więcej
1.12.14 - SZALIK DLA BEZDOMNEGO
Zapraszamy do udziału w akcji „Szalik dla bezdomnego” – szczegóły organizacyjne w załączniku.
czytaj więcej
31.10.14 - WIADOMOŚCI DLA WOLONTARIUSZY WOŚP 2014/2015
31 października odbyło się spotkanie chętnych do wzięcia udziału w zbliżającej się akcji Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 23 FINAŁ WOŚP odbędzie się w niedzielę – 11. stycznia 2015 na
rzecz "podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i
onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów”. Koordynatorki: p.Anna Kierznikowicz i
p.Bożena Chmielińska.
czytaj więcej
3.09.14 - ZBIÓRKA NAKRĘTEK DLA MAŁEJ NINY
W naszej szkole odbywa się zbiórka nakrętek dla małej Niny. Dziewczynka urodziła się z wadą serca
i kończyn dolnych. Ma jedno marzenie - chciałaby móc chodzić. Nakrętki będą zbierane przy
głównym wejściu do szkoły. Więcej informacji można uzyskać u pani Moniki Jaskórzyńskiej i na
stronie internetowej www.ninazylinska.cba.pl. Serdecznie zachęcamy do przeniesienia nakrętek!
Laura Deryng 3IB
30-31.08.14 - PODZIĘKOWANIE DLA WOLONTARIUSZY
W dniach 30-31.08.14 roku odbyło się uroczyste otwarcie Europejskiego Centrum Solidarności.
Przy organizacji wydarzenia jako wolontariusze pomagali: uczennica klasy 3IB Laura Deryng oraz
byli uczniowie naszej szkoły Jakub Bartoszewski i Adam Zając. Do ich obowiązków należała obsługa
stanowiska Press Office oraz udzielanie informacji o Centrum, za poświęcony czas i cenny wkład w
propagowanie wiedzy o Solidarności otrzymali specjalne podziękowania.

