Kronika 2013
10 stycznia w auli Politechniki Warszawskiej podczas uroczystej gali nastąpiło ogłoszenie
wyników XV Jubileuszowego Ogólnopolskiego Rankingu Liceów Ogólnokształcących,
przygotowanego przez miesięcznik „Pespektywy” i dziennik „Rzeczpospolita”. Nasze Liceum po
raz kolejny znalazło się w znamienitym gronie najlepszych w kraju, a tym samym
w województwie.

Dyplom - Brązowa Szkoła 2013
5 lutego
byliśmy gospodarzami
finału międzyszkolnego konkursu pt. Tradycje
samorządowe w Gdyni, nad którym honorowy patronat sprawował Prezydent miasta Wojciech
Szczurek. Rywalizowali ze sobą uczniowie XII LO, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół
Chłodniczych i Elektronicznych , VI LO oraz oczywiście naszej szkoły. W jury obok dyrektor
IX LO p. Aliny Mroczkowskiej i nauczyciela historii p. Pawła Sadłonia, zasiedli zaproszeni
goście: przewodniczący Zarządu Dzielnicy Gdynia Śródmieście p. Jarosław Wojciechowski,
i przedstawiciel Rady Miasta radny Karol Góral. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu
czuwał nauczyciel historii i WOS-u p. Leszek Sobieraj.
Największą wiedzą wykazali się : Tomasz Drozdziński z IX LO- I miejsce, Kamil Pagudis
z VI LO- II miejsce i Michał Rybicki z ZSCHiE – III miejsce, otrzymując w nagrodę dyplomy,
puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście i Urząd Miasta.

Międzyszkolny konkurs ”Tradycje samorządowe w Gdyni”

1 marca sala lustrzana naszej szkoły rozbrzmiewała dźwiękami piosenek w języku angielskim.
pod ogólnym hasłem ”All you needs is love”. Występujące solistki i boysband wzbudziły
entuzjazm publiczności, żywiołowo reagującej na wszystkie piosenki. Owacjom nie było końca.
Uczestnicy
szkolnego Przeglądu Piosenki Miłosnej zostali nagrodzeni dyplomami
i słodkościami.

Każdy śpiewał o tym, że „all you needs is love”
4 marca uczniowie naszej szkoły pokazali również poza szkołą, że „Mają haka na raka”. W
ramach kolejnej edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego pod tym właśnie tytułem,
zorganizowali na Placu Kaszubskim i w śródmieściu Gdyni manifestację na rzecz profilaktyki
czerniaka - groźnego nowotworu skóry.

W czasie happeningu „Dziewiątka” pokazała, że „ma haka na czerniaka”

15 marca klasa biologiczno-chemiczna uczestniczyła na Uniwersytecie Gdańskim w wykładzie
z prezentacją multimedialną na temat ”Barwny świat Bałtyku” i zajęciach laboratoryjnych
„Wyciśnij soki z osadów”.

Najskuteczniejsza jest nauka poprzez doświadczenie

13-20 marca uczniowie naszego liceum przebywali w Bonn na 18. wymianie polskoniemieckiej. Tym razem realizowali wraz z niemieckimi rówieśnikami projekty, których celem
była promocja Bonn i regionu, sprawdzali, czy można sobie poradzić ze stereotypami i, jak
podczas każdego wyjazdu, doskonalili umiejętności językowe. Uczestniczyli w zajęciach
szkolnych, zwiedzali Bon i Kolonię, odwiedzali muzea i wystawy.

13 marca odbył się finał projektu „Gdynia moje miasto - okno na świat”, w którym
uczestniczyło łącznie 140 uczniów z 14 gdyńskich szkół. W sześciu konkursach: wiedzy
o Gdyni, oratorskim, poetyckim, filmowym, fotograficznym i recytatorskim nagrodzono
i wyróżniono 43 uczestników, wśród których znaleźli się nasi uczniowie. Paweł Bladowski
kl. IId został laureatem konkursu fotograficznego, a Klaudia Kaśnicka otrzymała
wyróżnienie w konkursie poetyckim.

Okiem mojego obiektywu
15 marca 30 uczniów z różnych klas pod opieką nauczycieli pojechało autokarem do Warszawy
na wycieczkę, której głównym celem było zwiedzanie gmachu Sejmu. Uczestnicy przeszli
znanymi z relacji telewizyjnych korytarzami sejmowymi, a zajmując miejsca na galerii w Sali
obrad wysłuchali pogadanki pracownika kancelarii na temat oficjalnych i mniej oficjalnych
praktyk i zwyczajów parlamentarnych. Dużym zainteresowaniem cieszyło się także zwiedzanie
Muzeum Wojska Polskiego.

Byliśmy w stolicy i zwiedziliśmy budynek parlamentu

16 marca nastąpiło rozstrzygnięcie gdyńskiego etapu konkursu „8 wspaniałych”. Kapituła
konkursu doceniła gotowość do bezinteresownego podejmowania działań na rzecz innych
uczennicy klasy II c Ani Pokorskiej, która znalazła się wśród laureatów. Podkreślono jej
zaangażowanie w harcerskie akcje typu : „Być jak święty Mikołaj”, „Dziewczynka z zapałkami”,
„Świąteczna paczka” oraz indywidualną opiekę nad dziewczynką z porażeniem mózgowym.

Ania Pokorska - laureatka konkursu „8 wspaniałych”

19 marca z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Teatru odbyło się spotkanie
z Piotrem Chysem -aktorem teatru Wybrzeże . Salę lekcyjną 112 przemianowano chwilowo na
Teatr „Sto i dwanaście”. W swobodnej atmosferze młodzież wzięła Gościa w krzyżowy ogień
pytań na temat blasków i cieni uprawiania zawodu aktora. W szkole odbył się także
minikonkurs na najpiękniejszą maskę teatralną –trzy pierwsze miejsca zajęli uczniowie klas
pierwszych: Anna Jaroni z IA, Hanna Nowakowska z I D i Rafał Wachowiak z IA.

Aktor teatru Wybrzeże Piotr Chys bardzo ciekawie opowiadał ….

Najciekawsze maski teatralne wykonane przez uczniów
19 marca w uroczyście obchodzonych imieninach Patrona naszego liceum, Marszałka Józefa
Piłsudskiego, zorganizowanych przez Krajowy Związek Piłsudczyków w Centralnej Bibliotece
Wojska Polskiego w Warszawie uczestniczyli przedstawiciele naszej szkoły. Poczet
sztandarowy w składzie Adam Raczyński, Weronika Chyła i Wiktoria Twarzyńska pod opieką
nauczyciela historii p. Leszka Sobieraja godnie reprezentował naszą społeczność szkolną.

Delegacja IX LO na imieninach Patrona w Warszawie

12 kwietnia uczniowie z pełnym przekonaniem i zaangażowaniem zachęcali odwiedzających
„Dziewiątkę” gimnazjalistów z klas trzecich do wybrania naszego liceum na kolejny etap swojej
edukacji. W trakcie Dnia otwartego do budynku przy ul. Żeromskiego zawitało wielu
kandydatów; oglądali gabinety lekcyjne, uczestniczyli w zajęciach pokazowych z różnych
dziedzin nauki, zajrzeli do biblioteki, pracowni informatycznej i do szkolnego bufetu, a przede
wszystkim wypytywali oprowadzających ich uczniów o…. właściwie o wszystko.

W Dniu Otwartym w szkole było wielu gości…
20-21 kwietnia drużyna w składzie Grzegorz Talar i Szymon Pukalski z kl. IId – brała
udział wojewódzkim finale XLI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju TurystycznoKrajoznawczego, który odbywał się w Tczewie. Chłopcy, pod opieką nauczycielki geografii
p. Wiesławy Krysztofowicz, wywalczyli III miejsce w województwie pomorskim

..
Konkurencje Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego wymagały wielu umiejętności

23 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowe Dzień Książki, doroczne święto organizowane
przez UNESCO od 1995 r. w celu promocji czytelnictwa i ochrony praw autorskich. W szkole
pojawiły się plakaty popularyzujące czytanie, dla klas I i II został ogłoszony konkurs na
najpiękniejsza ilustrację książkową. Wpłynęło wiele prac wykonanych różnymi technikami.
I miejsce zajął Paweł Kozłowski z kl. IC
II- Karol Berski IIC
III – ex aequo Grzegorz Talar II D i Rafał Wachowiak I A

Ciekawe pomysły na ilustrację książkową ….

24 kwietnia nieopodal Urzędu Miasta odbyła się uroczystość wmurowania kamienia
węgielnego w miejscu, gdzie 10 listopada 2013 ma stanąć pomnik Marszałka Józefa
Piłsudskiego. Uczestniczyli w niej uczniowie i nauczyciele naszej szkoły oraz poczet
sztandarowy. Akt erekcyjny budowy pomnika odczytała dyrektor naszego liceum, noszącego
imię Marszałka - p. Alina Mroczkowska. O budowę pomnika zabiegał od 2009 roku Związek
Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Pomorski w Gdyni, którego Prezesem jest
nauczyciel historii w naszym liceum – p. Arkadiusz Ordyniec. Podczas trwania uroczystości
uczennice „Dziewiątki” Daria Balcewicz i Anna Pokorska zbierały fundusze na budowę
pomnika, sprzedając pamiątkowe kubki, książki oraz medale okolicznościowe.

W Gdyni stanie pomnik Patrona naszej szkoły Marszałka Józefa Piłsudskiego
26 kwietnia pożegnaliśmy 154 uczniów klas III, którzy, jedni ze wzruszeniem, inni z ulgą,
spoglądali na słowa motta ostatniego spotkania w szkole przed maturą. Tyle było dni…słowa
piosenki Marka Grechuty przywoływały zapewne wiele najrozmaitszych wspomnień minionych
trzech lat, lat dorastania, zdobywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia studiów
na wybranym kierunku. Nawiązała do tego w ciepłych słowach dyrektor szkoły p. Alina
Mroczkowska, która podkreśliła znaczenie szkoły dla uczniów i uczniów dla szkoły.
Z satysfakcją podsumowała sukcesy, z nadzieją mówiła o czekającej absolwentów maturze,
z optymizmem o czekającej ich studenckiej przyszłości. Bo, jeśli pamiętamy dalsze słowa
piosenki „ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy….”

Zgromadzeni ostatni raz jako uczniowie liceum, za chwilę już absolwenci …

6 czerwca odbył się w naszym liceum finał szkolnego konkursu ”Tradycja i historia
Akademii Marynarki Wojennej”- w eliminacjach wzięło udział 41 uczniów, a do ścisłego
finału zakwalifikowało się
sześcioro z nich. Obserwujący odpowiadających uczniów
kmdr Mięsikowski z uznaniem wypowiadał się o ich wiedzy na temat historii Akademii
Marynarki Wojennej w Gdyni i serdecznie pogratulował zwycięzcom - Grzegorzowi
Lautenbachowi z kl. IID, Michałowi Okulskiemu z kl. IC i Piotrowi Kamyszkowi z kl. II A.

Konkurs „Tradycje i historia Marynarki Wojennej” to jedna z form współpracy z Uczelnią
28 czerwca - powiedzieliśmy sobie do widzenia na długie dwa miesiące. Dyrektor p. Alina
Mroczkowska dokonała krótkiego podsumowania minionego roku szkolnego- przywołała
największe sukcesy uczniów klas I i II . Najlepsi z najlepszych, czyli uczniowie, którzy
uzyskali najwyższe średnie na poziomie klas I- Aleksandra Boberz kl. I D -5,44 i
Maksymilian Kreft z kl. IID -5,36 otrzymali nagrodę ufundowaną przez Radę Rodziców.
Konrad Ossowski z kl. II C został nominowany przez Radę pedagogiczną i Samorząd
Uczniowski do stypendium Prezesa Rady Ministrów.

W trakcie wakacji Pomorska Fundacja Filmowa zorganizowała finał XXIV Ogólnopolskiego
Konkursu Wiedzy o Filmie. Wzięli w nim udział nasi tegoroczni absolwenci Patryk
Binkowski i Józef Sikorski i odnieśli duży sukces, zajmując I miejsce w województwie
pomorskim
i X w rywalizacji ogólnopolskiej. 31 dwuosobowych drużyn uczestniczyło w sześciu etapach
rywalizacji, wykazując się znajomością kinematografii światowej, europejskiej i polskiej. W jury
zasiadali wybitni specjaliści w zakresie filmoznawstwa.

15 września uczniowie i nauczyciele naszej szkoły tradycyjnie spotkali się pod pomnikiem
Sybiraka, by podczas obchodów kolejnej rocznicy sowieckiej agresji na Polskę uczcić tych,
którzy na za zawsze pozostali na nieludzkiej ziemi. Po mszy św. odprawionej w intencji
Ojczyzny, Sybiraków i Rodziny Katyńskiej nastąpił przemarsz pod pomnik „ W hołdzie
zesłańcom Sybiru”. Uroczysty charakter obchodom nadała obecność władz miasta,
przedstawicieli Marynarki Wojennej wraz z kompanią Reprezentacyjną i Orkiestrą
Reprezentacyjną Marynarki Wojennej. Odbył się Apel Poległych, oddano Salwę Honorową.
W nastrój powagi i refleksji wprowadził wszystkich zespół wokalno-teatralny naszej szkoły,
który przedstawił program przygotowany pod opieką p. Jolanty Moszczyńskiej.

Społeczność IX Liceum Ogólnokształcącego w hołdzie zesłańcom Sybiru

17 września grupa uczniów z koła historycznego wraz z opiekunem p. Arkadiuszem Ordyńcem
uczestniczyła w pomorskich obchodach X Światowego Dnia Sybiraka w Szymbarku. Rangę
wydarzenia podkreśliła obecność prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Wałęsy i arcybiskupa
Tadeusza Gocłowskiego. Podczas uroczystości odsłonięto pomnik niedźwiedzia Wojtka, który
przeszedł szlak bojowy z 22.Kompanią Zaopatrywania Artylerii w 2. Korusie Polskim,
dowodzonym przez gen. Andersa i bral udział w bitwie o Monte Cassino.

Obchody Światowego Dnia Sybiraka w Szymbarku

16 września uczniowie klas pierwszych wzięły udział w integracji zorganizowanej przez
„Samorząd Uczniowski & Przyjaciele” w Adventure Park w Kolibkach. Klasy zaprezentowały
przygotowany wcześniej pakiet zadań: piosenkę, baner, wspólny element, karykaturę
wychowawcy i klasowego kota. Później panowanie nad klasami przejęli wykwalifikowani
trenerzy z Adventure Park, którzy czuwali nad pokonywaniem toru przeszkód przez zmęczonych,
brudnych, ale wyraźnie zadowolonych pierwszoklasistów. Po „smacznym” ognisku wyłoniono
zwycięzców- we wszystkich konkurencjach najlepsza okazała się klasa IB, ustapiły jej
niewiele klasy IE i IC.

Integracja jest OK

9 października w ramach wymiany polsko- niemieckiej odwiedziła nas grupa młodzieży
bońskiego Gimnazjum EMA. W trakcie tygodniowej wizyty młodzież z Niemiec w towarzystwie
polskich rówieśników odbywała liczne wycieczki, poznając uroki Pomorza, brała udział
w ciekawych zajęciach szkolnych, a nade wszystko zawiązywała znajomości i przyjaźnie,
doskonaląc przy okazji znajomość języków obcych.

Pokazujemy przyjaciołom z Bonn miejsca, które lubimy
10 października w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki odbyła się uroczystość wręczenia
nagród w ogólnopolskim projekcie nauczania informatyki IT Szkoła 2013. Uczniowie
IX Liceum w współzawodnictwie 400 uczestniczących szkół ponadgimnazjalnych uzyskali
I miejsce w województwie pomorskim i 26 w kraju.

22 października
uczniowie Dziewiątki odnieśli sportowe sukcesy za zawodach
lekkoatletycznych szkół ponadgimnazjalnych w Gdyni. Patrycja Paszkowska z kl.I B zdobyła
srebrny medal w biegu na 50m, a Dawid Blank –brązowy w pchnięciu kulą.

Sportowe sukcesy

23 października naszą szkołę odwiedził ksiądz dr Jan Kaczkowski- założyciel i prezes Puckiego
Hospicjum. Spotkanie dotyczyło zmagań z chorobą nowotworową. Gość opowiadał nie tylko
o swoich podopiecznych, ale również o sobie i własnych doświadczeniach z tą chorobą. Jako
osoba otwarta, z dużym poczuciem humoru i dystansem do siebie został ciepło przyjęty przez
społeczność szkolną.

Spotkanie z założycielem i prezesem Puckiego Hospicjum okazało się bardzo ciekawe

25 października uczennice klasy II b prowadziły zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej
w szkole podstawowej nr 42 w Gdyni. Pierwszoklasiści z dużym zaangażowaniem uczestniczyli
w praktycznych zajęciach, obserwując resuscytację krążeniową-oddechową na manekinie i ucząc
się, jak postępować z osobą nieprzytomną.

Udzielania pierwszej pomocy trzeba uczyć od najmłodszych lat

8 listopada obchodziliśmy w naszym liceum Święto Szkoły i 95. rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości. Pierwszoklasiści tradycyjnie już w tym dniu składali uroczyste
ślubowanie na sztandar Szkoły, co od momentu nadania naszemu Liceum imienia Marszałka
Piłsudskiego, stanowi istotny element ceremoniału szkolnego. Jako symbol szkolnej społeczności
otrzymali pamiątkowe znaczki z wizerunkiem Patrona. Oficjalną część uroczystości dopełnił
występ koła wokalno-teatralnego, wpisujący się w nastrój słowami i pieśniami, wyrażającymi
radość, że „Mamy Niepodległą”. W trakcie uroczystości wręczono nagrody w zorganizowanych
przez nasze liceum międzyszkolnych konkursach. I tak, młodzież z siedmiu gdyńskich szkół
wzięła udział w III Międzyszkolnym Konkursie Piosenki i Recytacji Poezji o Wolności.
W kategorii Poezja I miejsce zajęła Aleksandra Rychlik- uczennica Gimnazjum nr11,
a w kategorii Piosenka zwycięstwo wyśpiewała Karolina Mazur z naszej szkoły. W sali
lustrzanej zaprezentowano prace fotograficzne nagrodzone i wyróżnione w konkursie „Barwy
nieobojętne”; odbyła się także sesja zdjęciowa grupy młodzieży, która już po raz drugi
przeniosła nas dzięki swoim strojom w „Lata dwudzieste, lata trzydzieste”. Brawo dla p. Grażyny
Makowskiej i p. Grażyny Buchowskiej-Korek, które wspaniale włączyły się w historyczną
przebierankę.

Święto Szkoły i Święto Niepodległej
10 listopada poczet sztandarowy, młodzież i nauczyciele dumni ze swego Patrona uczestniczyli
w odsłonięciu pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego nieopodal Urzędu Miasta w Gdyni.
Autorem projektu i wykonawcą pomnika jest artysta rzeźbiarz Stanisław Szwechowicz.
Wysokość monumentu to ok. 3,5 m - wykonano go w technice z blachy tłoczonej. Uroczystość
odbyła się w asyście Kompanii Honorowej i Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej.

Uczestniczyliśmy w odsłonięciu pomnika naszego Patrona

11 listopada grupa uczniów wraz z nauczycielami wzięła udział w Gdyńskiej Paradzie
Niepodległości – było uroczyście, a jednocześnie radośnie, barwnie i gwarnie – ci, którzy
przyszli, czuli, że są we właściwym miejscu o właściwym czasie. Nasza obecność świadczyła
o pełnym utożsamieniu się ze szkołą, która jako jedyna w województwie nosi imię Tego, który
„wysiadł z czerwonego tramwaju 11 listopada 1918 na przystanku Niepodległość”.

Radość i duma – Świętujmy! Mamy Niepodległą!

14 listopada w Centrum Kształcenia Ustawicznego odbyła się uroczystość wręczenia
stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół ponadgimnazjalnych z województwa
pomorskiego W tym roku stypendystą z naszej szkoły został Konrad Ossowski.

15 listopada na deskach Teatru Miejskiego w Gdyni odbyła się czwarta edycja edukacyjnego
projektu ”Dramat w szkole”, odbywającego się w ramach VII Festiwalu Polskich Sztuk
Współczesnych „Raport”. Uczennice klas drugich pracujące pod kierunkiem nauczyciela języka
polskiego Wojciecha Kullinga i aktora Teatru Miejskiego Mariusza Żarneckiego przygotowały
własną adaptację sztuki Ewy Madejskiej „Pętla”. Nie powtórzyły co prawda sukcesu sprzed
trzech lat, gdy zespół Dziewiątki wygrał pierwsza edycję tej imprezy, ale zostały zauważone
i chwalone za emocje i wzruszenia, których dostarczyły widzom.

21 listopada okazał się szczęśliwy dla naszych pływaków, biorących udział w Indywidualnych
Mistrzostwach Gdyńskich Szkół Ponadgimnazjalnych. Bartosz Ogórek został podwójnym złotym
medalistą, zwyciężając na dystansie 50 m stylem dowolnym i motylkowym. Zuzanna Rogińska
zdobyła dwa brązowe medale w konkurencjach 50m stylem motylkowym i grzbietowym, a Anna
Budzyńska została brązową medalistką w stylu klasycznym. Gratulujemy!

27 listopada zakończył się wieloetapowy IX Gdyński Młodzieżowy Turniej KrajoznawczoTurystyczno-Ekologiczny o Puchar Prezydenta Miasta Gdyni.
Wśród szkół
ponadgimnazjalnych okazaliśmy się bezkonkurencyjni. Drużyna „Eko - Dziewiątka” wykazała
się wiedzą z zakresu turystyki, krajoznawstwa regionu i ekologii, jak również znajomością
przepisów ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy, odbyła konkursy sprawnościowe i
bieg na orientację
- wszystko na najwyższym poziomie godnym I miejsca.

5 grudnia w ramach zajęć szkolnego koła filmowego DKF „Gadające głowy” DKF odbyło się
spotkanie ze znaną aktorką Katarzyna Figurą. Opowiadała licznie zgromadzonym uczniom
o swojej karierze aktorskiej, o współpracy z tak wybitnymi reżyserami jak Andrzej Wajda,
Krzysztof Kieślowski, Roman Polański, Juliusz Machulski, Marek Koterski czy Piotr Szulkin.
Wspominała o swoim pobycie w Hollywood, gdzie na początku lat 90. grała w filmach Roberta
Altmana. Aktorka dzieliła się z młodzieżą swoimi wspomnieniami z pracy zarówno na planie
filmowym, jak i w teatrze. Chętnie pozowała do zdjęć z młodzieżą i odpowiadała na liczne
pytania.

Spotkanie ze znaną aktorką przebiegało w swobodnej atmosferze

6 grudnia już po raz trzeci rozegrano szkolny Mikołajkowy turniej tenisa stołowego.
W dwóch kategoriach dziewcząt i chłopców wzięło udział 5o osób. Tytuł mistrzyni obroniła
Sandra Bużan, II miejsce, podobnie jak w zeszłym roku zajęła Magdalena Nadolska, na III
miejscu uplasowała się Natalia Lademann.
Wśród chłopców najlepszy okazał się Dawid Bużan 1d, II miejsce przypadło Wojtkowi
Pełczyńskiemu 2d , a III zajął Paweł Kozłowski 2c.

4 - 6 grudnia trwał Zlot Szkół Ponadgimnazjalnych noszących imię Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Słupcy woj. wielkopolskie, w którym udział wzięła trójka uczniów naszego
liceum- Dorota Lipka, Marta Turzyńska i Piotr Kamyszek wraz z opiekunem- nauczycielem
historii p. Leszkiem Sobierajem. Ideą zlotu jest popularyzowanie postaci i idei jednego
z największych Polaków w naszej tysiącletniej historii; istotną częścią każdego zlotu jest
konkurs wiedzy o Marszałku. Tym razem najlepsi okazali się gospodarze.

Spotkaliśmy się z uczniami innych szkół, noszących imię Marszałka
16 grudnia
drużyna chłopców awansowała do rundy finałowej Mistrzostw Gdyni
w siatkówce, ulegając jedynie reprezentacji III LO i wygrywając wszystkie pozostałe mecze
w spotkaniach kwalifikujących do finału.

Gratulujemy awansu do finału Mistrzostw Gdyni w piłce siatkowej

19 grudnia, czyli tradycyjnie krótko przed świętami Bożego Narodzenia odbył się klasowy
konkurs kolęd w językach obcych dla uczniów klas pierwszych. Zbiorowe wykonywanie
piosenek świątecznych, wzbogacone ciekawą, niekiedy żywiołową wręcz choreografią, wprawiło
wszystkich w świetny nastrój. Jury oceniało stopień opanowania tekstu, poprawność językową,
walory estetyczne oraz choreografię. W tym roku I miejsce wyśpiewała sobie klasa 1d, a na
nagrodę indywidualną zasłużył Aleksander Kuling.

Zrobiło się radośnie, ciepło, po prostu świątecznie

