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1950
1-go wrzeœnia: powstanie szko³y (Gdynia-Grabówek , ulica Sambora 47).
Szko³a Ogólnokszta³c¹ca Stopnia Podstawowego i Licealnego Towarzystwa Przyjació³
Dzieci w Gdyni.

1952
Czerwiec: pierwszy w historii szko³y egzamin maturalny, który z³o¿y³o 12 absolwentów.

1953
Dyrektorem szko³y zostaje Eugeniusz Szeffel ( zarz¹dza³ szko³¹ w latach 1953 - 1958).

1961
Luty: I Zjazd Absolwentów Szko³y i nadanie szkole imienia:
III Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Stefana ¯eromskiego w Gdyni.

1962
Podzia³ szko³y na liceum i szko³ê podstawow¹, która przenios³a siê do innego budynku
i przejê³a imiê Stefana ¯eromskiego. Przeniesione z Gdañska Technikum Ch³odnicze
zajmuje czêœæ budynku przy ul. Sambora.

1963
Wrzesieñ: dyrektorem liceum zostaje Kazimierz Pawlak (1963 - 1973).
Utworzenie klas z wyk³adowym jêzykiem angielskim. Opiekê merytoryczn¹ nad klasa-
mi sprawuje Danuta Szewczyk - autorka podstaw programowych klas "wyk³adowych".

PaŸdziernik: przeniesienie liceum do budynku przy ulicy Dzier¿yñskiego 27 (obecnie 
i przed 1939r. - ulica Legionów ) na N-W stokach Wzgórza Nowotki (przed 1939r.-
Wzgórze Focha, a obecnie Wzgórze Œw. Maksymiliana) i nadanie szkole (liceum z inter-
natem) nazwy: III Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Marynarki Wojennej PRL w Gdyni.

1966
Reforma oœwiaty - wprowadzenie 8-letnich szkó³ podstawowych (w miejsce 7-letnich)
i w zwi¹zku z tym brak naboru uczniów do 4-letniego liceum.

1967
Maj: pierwsza matura uczniów z klas z wyk³adowym jêzykiem angielskim.

1972
Pierwszy tytu³ laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej zdobyty przez ucznia
z III LO - Jolanta Mackiewicz (nauczyciel - Wanda Dworaczek) w II Olimpiadzie
Literatury i Jêzyka Polskiego.

1973
Dyrektorem szko³y zostaje Konstanty Janowski (1973 - 1978).
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1975
Uroczyste obchody XXV-lecia III LO.

1982
Kwiecieñ: Pierwszy tytu³ laureata pierwszego miejsca 
w olimpiadzie przedmiotowej - Anna Bokina 
w VI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Jêzyka Angielskiego.

Czerwiec: pierwszy z³oty medal na miêdzynarodowej
olimpiadzie przedmiotowej - Micha³ Kie³kowski 
w XIII Miêdzynarodowej Olimpiadzie Fizycznej.

Wrzesieñ: dyrektorem szko³y zostaje Roman Gadomski (1982 -1990).

1990
Wrzesieñ: pierwsze demokratyczne bezpoœrednie (spoœród nauczycieli) wybory dyrektora.

1-go paŸdziernika : stanowisko dyrektora szko³y obejmuje Wies³aw Kosakowski.

Listopad: rozpoczêcie prac nad autorskim programem nauczania i wychowywania 
w III LO (m.in. nowe profile nauczania, w tym "matury miêdzynarodowej").
Nazwa liceum: III Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni.

1991
1-go wrzeœnia : wprowadzenie opracowanego przez nauczycieli III LO autorskiego pro-
gramu nauczania i wychowywania (innowacja
pedagogiczna). Utworzenie uniwersyteckich klas
" m a t e m a t y c z n o - i n f o r m a t y c z n y c h "  
(klasy "M": nauczyciel matematyki Wojciech Tomalczyk)

1993
Tytu³ NAJLEPSZEJ SZKO£Y w POLSCE - ranking
opracowany przez pismo "Polityka" (pierwszy
ranking szkó³ w polskiej prasie).

Lipiec: II Miêdzynarodowa Konferencja
Nauczycieli Szkó³ International Baccalaureate -
"IB" (230 nauczycieli z 45 pañstw œwiata w III LO).

1-go wrzeœnia: utworzenie pierwszych w Polsce,
równolegle do XXXIII LO w Warszawie, klas o profilu matury miêdzynarodwej - inter-
national baccalaureate z wyk³adowym jêz. angielskim (koordynator programu "IB" -
Beata Gilis).
Nazwa liceum: III Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
Gdynia International Baccalaureate School No 0704.

Wejœcie g³ówne do III LO - czerwiec 2000

Egzamin wstêpny do gimnazjum przy III LO - czerwiec 2000
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1995
Maj: pierwsza w historii polskiej oœwiaty matura
miêdzynarodowa.

PaŸdziernik: utworzenie Centrum Szkoleniowego
Fundacji Batorego w III LO: 

ekonomia stosowana, przedsiêbiorczoœæ, debaty
szkolne, firmy uczniowskie (koordynator: Waldemar
Kotowski).

1996
Z³oty medal na Miêdzynarodwej Olimpiadzie
Informatycznej - Jakub Pawlewicz z kl. IV "M".

Tytu³ SUPERLICEUM w rankingu szkó³ licealnych pisma "POLITYKA".

Wrzesieñ: wizyta w szkole Pani Jolanty Kwaœniewskiej - ¿ony Prezydenta RP.

1997
Luty: Rada Miasta Gdyni wyró¿ni³a szko³ê MEDALEM im. EUGENIUSZA
KWIATKOWSKIEGO ZA WYBITNE ZAS£UGI DLA GDYNI.

Z³oty medal na Miêdzynarodowej Olimpiadzie Filozoficznej - Leszek A. Ko³odziejczyk
Najlepszy wynik na maturze "IB" na œwiecie - Leszek A. Ko³odziejczyk 
(koordynator programu IB- Peter Senn).

1998
Pierwsze miejsce III LO w rankingu szkó³ opracowanym przez Polski Komitet ds. UNESCO.

Wizyta w szkole Pana Miros³awa Handkego -
Ministra Edukacji Narodowej (kwiecieñ).

Z³oty medal na Miêdzynarodowej Olimpiadzie
Matematycznej - Marcin Stefaniak z kl.IV "M".

Najlepszy wynik na maturze "IB" na œwiecie - Iga
Korneta.

Z³oty medal na Miêdzynarodowej Olimpiadzie
Filozoficznej - Piotr Labenz z kl. IV "IB".

1-go wrzeœnia: wizyta w liceum Premiera Rz¹du RP Pana Jerzego Buzka. 

Podpisanie umowy o wspó³pracy z Uniwersytetem Gdañskim.

1999
Wizyta w szkole podczas Jubileuszowej XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej

Turniej pi³ki rêcznej - czerwiec 2000

Matura IB - maj 2000 (fot. Stefan Kraszewski PAP)
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Marsza³ka Sejmu RP - Pana Macieja P³a¿yñskiego oraz Dowódcy Marynarki Wojennej
- Pana admira³a Ryszarda £ukasika (kwiecieñ).

Maj: Micha³ Mi¹skiewicz z kl. III "IB" zostaje wybrany na Przewodnicz¹cego Rady
M³odych Europy na uroczystym posiedzeniu przedstawicieli m³odzie¿y z pañstw Rady
Europy w Strasburgu.

1-go wrzeœnia: wizyta w liceum Prezydenta Niemiec
Pana Johanessa Raua z ma³¿onk¹ oraz Prezydenta
RP Pana Aleksandra Kwaœniewskiego z ma³¿onk¹.

2000
Styczeñ: pierwsze miejsce III LO w rankingu
Polskiego Komitetu ds.UNESCO (dorobek "olimpijs-
ki" szko³y w ci¹gu ostatnich piêciu lat).
Najwiêksza liczba (16) laureatów fina³ów ogólnopol-
skich olimpiad przedmiotowych w historii szko³y.

1-go wrzeœnia: utworzenie GDYÑSKIEGO GIM-
NAZJUM AKADEMICKIEGO przy III LO. 

9-go wrzeœnia: Jubileuszowy Zjazd Absolwentów 
III LO z okazji 50-lecia istnienia szko³y

18-go wrzeœnia : Wizyta JKM Andrzeja - Ksiêcia Yorku

Gabinet polonistyczny prof. Ewy Niwiñskiej - maj 2000
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WIES£AW KOSAKOWSKI

ROMAN GADOMSKI

KRYSTYNA CZARNIAK

KONSTANTY JANOWSKI  

KAZIMIERZ PAWLAK  

ROMAN CZARNECKI  

EUGENIUSZ SZEFFEL  

STEFAN LIPOWSKI  

TEODOR DEL¥G  

W£ADYS£AW MAKAÆ  

od 01.10.1990.

1982  -  1990

1979  -  1982

1973  -  1979

1962  -  1973

1958  -  1962

1953  -  1958

1952  -  1953

1951  -  1952

1950  -  1951

Dyrektorzy szko³y



GDYÑSKA TRÓJKA po³o¿ona jest w centrum Gdyni w obni¿eniu postglacjalnym
miêdzy wzniesieniami moreny dennej Kêpy Red³owskiej i Kamiennej Góry. Od Zatoki
Gdañskiej Liceum dzieli  ok.400metrów. Od lasów Rezerwatu Red³owskiego oddalone
jest  300 metrów. Pod wzglêdem administracyjnym III LO znajduje siê w dzielnicy
Gdyni-ŒRÓDMIEŒCIE.Teren zajêty przez GDYÑSK¥ TRÓJKÊ wyznaczaj¹ ulice:
Legionów,Pi³sudskiego,Tetmajera i Partyzantów.Najbli¿szym przystankiem SKMT-
Szybkiej Kolei Miejskiej Trójmiasta jest "Wzgórze Œwiêtego Maksymiliana".

Nazwa szko³y, adres, telefony
nazwa:
III Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Marynarki
Wojennej w Gdyni
/dwujêzyczne z j. angielskim/
Gdynia Bilingual High School  No 3 
Gdyñska Szko³a Matury Miêdzynarodowej No 0704
Gdynia International Baccalaureate School No 0704

dyrektor szko³y:
WIES£AW KOSAKOWSKI /geograf, III stopieñ
specjalizacji zawodowej z zakresu nauczania
geografii, III stopieñ specjalizacji zawodowej
z zakresu kierowania i zarz¹dzania oœwiat¹ /
e-mail:sako@lonet.gdynia.pl ; tel/fax: 622-15-29;

adres:
81-405 Gdynia ,ul. Legionów 27
http://www.lo3.gdynia.pl/

tel/fax: (058) 622-15-30 (WICEDYREKTORZY), 622-18-33 (SEKRETARIAT) 
tel. i fax: Centrum Programów Edukacyjno-Szkoleniowych Fundacji Batorego: 622-13-42

tel. i fax: Centrum Programów Przedsiêbiorczoœci oraz Centrum Programu Debat
Szkolnych: j.w.

organ administracji pañstwowej nadzoruj¹cy zarz¹dzanie III LO w Gdyni:
Urz¹d Miejski-Gdynia

organ administracji pañstwowej nadzoruj¹cy pracê pedagogiczn¹ III LO:
Kuratorium Oœwiaty-Gdañsk

Wejœcie g³ówne do liceum
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Otoczenie III LO jesieni¹

1

Widok od strony internatu (ul. Tetmajera)

Po³o¿enie III LO na planie Gdyni

Wejœcie g³ówne zim¹



1

„Takie buty“ w Bieszczadach - 1990r. (obóz wêdrowny)

Gdzieœ na górskim szlaku - SKT „Wyrypiarze“

Zespó³ teatralny III LO, który zdoby³ „Bursztynow¹ Maskê“.
Re¿yser, dobry duch, kierownik, geograf i turysta w jednym, czyli
prof. Dorota Baduszek-Michalska (w œrodku swojego zespo³u).

Turniej szachowy - 1995r.

Matura - 2000r.

Halloween - 1993r.



Egzaminy wstêpne

KLASY PIERWSZE-LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE

Kandydatów do klas pierwszych liceum obowi¹zuj¹  nastêpuj¹ce egza-
miny wstêpne:

do klas dwujêzycznych z jêzykiem angielskim:
-pisemny oraz ustny z jêzyka angielskiego
-pisemny z jêzyka polskiego
-pisemny z matematyki
do klas z rozszerzonym programem nauczania jêzyka angielskiego
/kandyduj¹ uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani do klas dwu-
jêzycznych  oraz pozostali  kandydaci/:
-pisemny z jêzyka polskiego
-pisemny z matematyki
do klasy  matematycznej /"uniwersyteckiej"/ z rozszerzonym programem nauczania
jêzyka angielskiego:
-pisemny z matematyki
-pisemny z jêzyka polskiego
do klasy humanistycznej /"interdyscyplinarnej"/ z rozszerzonym programem nauczania
jêzyka angielskiego:
-pisemny oraz ustny z jêzyka polskiego
-pisemny z matematyki

Terminy egzaminów dla kandydatów do klas  pierwszych:

jêzyk angielski:
15.04.2000 - EGZAMIN PISEMNY
17-19.04.2000 - EGZAMIN USTNY                          
matematyka do klasy matematycznej:
14.04. 2000 - EGZAMIN PISEMNY
jêzyk polski do klasy humanistycznej:
14.04. 2000 - EGZAMIN PISEMNY
17-19.04.2000 - EGZAMIN USTNY
jêzyk polski dla wszystkich kandydatów (testy w SP):
maj/czerwiec 2000 - EGZAMIN PISEMNY
matematyka dla wszystkich kandydatów (testy w SP):
maj/czerwiec 2000 - EGZAMIN PISEMNY

Terminy przyjmowania podañ  i  dokumentów kandydatów do klas pierwszych:
klasy dwujêzyczne , klasa matematyczna , klasa humanistyczna:
DO KOÑCA MARCA 2000
pozosta³e klasy:
DO KOÑCA PIERWSZEJ PO£OWY MAJA 2000
Planowana liczba miejsc w klasach pierwszych w roku szkolnym 2000/2001:
-dwie lub trzy klasy "dwujêzyczne" po 32 uczniów
-jedna lub dwie klasy "rozszerzone" po 32 uczniów

Egzaminy wstêpne do klas I 
- lata 90.

Jednym z wielu walorów Gdyñskiej Trójki jest jej
nadmorskie po³o¿enie.
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-jedna klasa "matematyczna" licz¹ca 32 uczniów
-jedna klasa "humanistyczna" licz¹ca 32 uczniów

KLASY MATURY MIÊDZYNARODOWEJ-INTERNATIONAL BAC-
CALAUREATE (I.B.)

Kandydatów do klas matury miêdzynarodowej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
egzaminy wstêpne

/kandydatami mog¹ byæ uczniowie, którzy koñcz¹ w danym roku
szkolnym drug¹ klasê liceum/:
-pisemny: jêzyk angielski, matematyka, jêzyk polski, 
przedmiot do wyboru: geografia, historia, fizyka, chemia, biologia
-ustny: jêzyk angielski

Terminy egzaminów do klas matury miêdzynarodowej: CZERWIEC 2000

Termin przyjmowania podañ i dokumentów kandydatów do klas matury miêdzynarodowej
DO 31 MAJA 2000

Planowana liczba miejsc w klasach matury miêdzynarodowej w roku szkolnym 2000/2001:
nie wiêcej ni¿ 40

KLASY GIMNAZJALNE - PO RAZ PIERWSZY

Kandydatów do klasy pierwszej gimnazjum obowi¹zuj¹ sprawdziany i rozmowy kwali-
fikacyjne:

klasa dwujêzyczna z jêzykiem angielskim: jêzyk angielski
klasa matematyczno-informatyczna: matematyka

Terminy rozmów kwalifikacyjnych:
PIERWSZA PO£OWA CZERWCA 2000

Termin przyjmowania podañ i dokumen-
tów:
DO 31 MAJA 2000

Spotkanie informacyjne dla zaintere-
sowanych : 20 MAJA 2000 

Planowana liczba miejsc w klasach gim-
nazjalnych:
2 klasy po 22 uczniów

Egzaminy wstêpne do klasy IB

Og³oszenie wyników egzaminów wstêpnych do klasy pierwszej -
lata 90.
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Struktura i warunki nauczania

PROFILE NAUCZANIA LICEUM:

Dwa pierwsze lata nauki
profile nauczania:
-matematyczny ("uniwersytecki") z rozszerzonym pro-
gramem nauczania jêzyka angielskiego, matematyki,
informatyki, chemii, fizyki /zwykle jedna klasa/
-humanistyczny ("interdyscyplinarny") z rozszerz. progr.
nauczania j.angielskiego 
-ogólny z rozszerzonym programem nauczania jêzyka
angielskiego /2 lub 3 klasy/
-ogólny dwujêzyczny z jêzykiem angielskim /2 lub 3 klasy/

Dwa ostatnie lata nauki
Pod koniec drugiej klasy uczniowie mog¹ wybraæ specjalizacje, w ramach których
bêd¹ kontynuowaæ swoj¹  dalsz¹ edukacjê w GDYÑSKIEJ TRÓJCE - nastêpuj¹ce pro-
file nauczania:
-kontynuacja nauki w ramach profilu z klasy pierwszej i drugiej
-humanistyczny z rozszerzonym programem nauczania jêzyka angielskiego
-humanistyczny dwujêzyczny z jêzykiem  angielskim
-matematyczno-geograficzno-historyczny z ekonomi¹ stosowan¹ /"mened¿erski"/
z rozszerzonym programem nauczania jêzyka angielskiego
-matematyczno-geograficzno-historyczny z ekonomi¹ stosowan¹ /"mened¿erski"/
dwujêzyczny z jêzykiem angielskim
-biologiczno-chemiczno-fizyczny /"lekarski"/ z rozszerz. progr. nauczania j.ang.
-biologiczno-chemiczno-fizyczny /"lekarski"/ dwujêzyczny z jêzykiem
angielskim
-politechniczny/matematyka-fizyka-chemia-informatyka /z rozsze-
rzonym programem nauczania jêzyka angielskiego
-politechniczny dwujêzyczny z jêzykiem angielskim
-matury miêdzynarodowej  z wyk³adowym jêzykiem angielskim
/egzam. wstêpny dla wszystkich zainteresowanych uczniów z III LO
oraz innych szkó³  polskich, a tak¿e zagranicznych/

LICZEBNOŒÆ KLAS w LICEUM.

W klasach I i II do 36-38 uczniów, a na zajêciach grupowych od 14
do 18. Zajêcia grupowe obowi¹zuj¹ na lekcjach jêzyka angielskiego/ wszystkie lekcje 
w grupach /, biologii, fizyki, chemii, informatyki oraz drugiego jêzyka obcego i zajêci-
ach sportowych, w niektórych klasach tak¿e: jêzyka polskiego, matematyki, geografii,
historii, filozofii, teorii wiedzy.

Liczebnoœæ klas  III i IV  wynosi  ok.24-32 uczniów. Liczebnoœæ grup specjalizacyjnych
nie przekracza 16 uczniów, a w klasach matury miêdzynarodowej  zajêcia odbywaj¹ siê
w grupach  licz¹cych 5-15 uczniów. Wszystkie zajêcia w klasach matury  miêdzynaro-
dowej prowadzone s¹ w grupach.

Gabinet polonistyczny Pani
Tatiany Nowakowskiej-Szoty

Gabinet matematyczny Pana Wojciecha Tomalczyka
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OBECNIE LICZBA UCZNIÓW W III LO WYNOSI OK. 900, A LICZBA KLAS 28 
/W TYM KLASY MATURY MIÊDZYNARODOWEJ - 80 UCZNIÓW/

NAUCZANE JÊZYKI OBCE

-jêzyk angielski:  6-9 lekcji w tygodniu (klasy I i II -
przygotowanie do egzaminu "First Certificate" lub
"Advanced", klasy III i IV -przygotowanie do egza-
minu "Advanced" oraz "Proficiency")
-jêzyk niemiecki: 2-5 lekcji w tygodniu
-jêzyk francuski: 2-5 lekcji w tygodniu
-jêzyk rosyjski: 2-5 lekcji w tygodniu
-jêzyk ³aciñski: 2-5 lekcji w tygodniu
-greka klasyczna: 5 lekcji w tygodniu( w klasach IB
od roku 2000/2001)

LEKCJE PROWADZONE W JÊZYKU ANGIELSKIM /klasy "wyk³adowe" i "dwujêzyczne"/
W zale¿noœci od poziomu klasy oraz specjalizacji nastêpuj¹ce przedmioty prowadzone
s¹ czêœciowo lub w ca³oœci w jêzyku angielskim:
HISTORIA, FILOZOFIA, TEORIA WIEDZY, PLASTYKA, HISTORIA SZTUKI, BIOLOGIA,
GEOGRAFIA, EKONOMIA, MATEMATYKA, FIZYKA,  CHEMIA, INFORMATYKA, ETYKA

NAUCZYCIELE

Obecnie w III LO pracuje ponad 90 nauczycieli. Wszyscy posiadaj¹ wy¿sze
wykszta³cenie.Kilku ukoñczy³o dwa fakultety lub posiada tytu³ doktora nauk. Wielu
zdoby³o I  lub II, a nawet III stopieñ specjalizacji zawodowej. Ka¿dego roku kilku

nauczycieli koñczy ró¿nego rodzaju kursy
podwy¿szaj¹ce ich kwalifikacje zawodowe oraz zna-
jomoœæ jêzyków obcych, g³ównie jêzyka angielskiego
/kursy, studia podyplomowe w kraju i za granic¹/.
Piêciu nauczycieli otrzyma³o w ci¹gu ostatnich lat
stypendium Fundacji Fulbrighta /roczna praca w
szkole œredniej w USA/. Wiêkszoœæ nauczycieli to
angliœci.  
Liczba nauczycieli jêzyka angielskiego ka¿dego roku
wynosi 19-21. Ponadto 20 nauczycieli posiada kwali-
fikacje do prowadzenia lekcji z ró¿nych przed-
miotów w jêz. angielskim.Ka¿dego roku w szkole
uczy ró¿nych przedmiotów kilku nauczycieli zza
granicy /g³. USA, Kanada, Francja, Wlk. Brytania/.

ZAJÊCIA POZALEKCYJNE

Nauczyciele Gdyñskiej Trójki prowadz¹ dla uczniów ró¿nego rodzaju  ko³a i kluby zain-
teresowañ: PRZEDSIÊBIORCZOŒÆ, FIRMA UCZNIOWSKA, KLUB TURYSTYCZNY,
ZESPÓ£ MUZYCZNY,KO£A PRZEDMIOTOWE /praktycznie ze wszystkich przedmiotów
/KLUB BRYD¯A SPORTOWEGO, KO£O SZACHOWE, KLUB FILMOWY, KO£O
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Gabinet plastyczny prof. S³awy Wrzeœniewskiej

Gabinet informatyczny



1

Wizyta w TV Gdañsk. Delegacja III LO: Wies³aw Kosakowski,
Wojciech Tomalczyk, Jacek Lech, Leszek Ko³odziejczyk

Pokój nauczycielski - „rejon dzienników“ - 2000r.

Jacek Lach w akcji - 2000r.

Grono pedagogiczne na studniówce - 1998r.

1991r. - Wigilia - prof. Czes³aw Poznañski 
(matematyk) i Wies³aw Kosakowski

Szefowa biblioteki - prof. Ma³gorzata Mazurkiewicz



Badania ekologiczne - 1991r.

1

Na korytarzu - 1996r.

Najsympatyczniejszy nauczyciel roku - Waldemar
Kotowski (Œwiêto Wiosny - 1998r.)

Œwiêto Wiosny - 1998r.

Na korytarzu - 2000r.

1998 - turniej bryd¿a



TEATRALNE, KABARET, KO£A  SPORTOWE, KLUB ODYSEI UMYS£U, GALERIA
ARTYSTYCZNA "TRÓJKI", KLUB DEBAT SZKOLNYCH, KLUB EUROPEJSKI

WSPÓ£PRACA MIÊDZYNARODOWA

III LO w Gdyni prowadzi  wspó³pracê turystyczno-
krajoznawcz¹ oraz dydaktyczn¹ i wychowawcz¹ ze
szko³ami ponadpodstawowymi z wielu krajów
europejskich (wspó³praca sta³a lub okazjonalna):
Kalmar, Sigtuna /Szwecja/, Kuovola /Finlandia/,
Triest /W³ochy/, Frederikshavn /Dania/, Flakke
Fjele /Norwegia/, Cardiff /Walia/, Genewa
/Szwajcaria/, Plymouth /Anglia/ Montreal 
i Vancouver /Kanada/, Seattle, Salt Lake City, Los
Angeles /USA/, Praga /Czechy/, Budapeszt /Wêgry/.

Ponadto wspó³praca z organizacjami miêdzynarodowymi:
UNESCO, INTERNATIONAL BACCALAUREATE ORGANISATION, RADA EUROPY,
EUROPEAN COUNCIL OF INTERNATIONAL SCHOOLS

WSPÓ£PRACA Z UCZELNIAMI WY¯SZYMI

Nauczyciele Gdyñskiej Trójki  nawi¹zali wspó³pracê z ró¿nymi wydzia³ami oraz katedrami
uczelni z terenu Trójmiasta.Wspó³praca realizowana jest  poprzez prowadzenie wspólnych zajêæ
na terenie danej uczelni lub III LO/Akadem. Medyczna, Uniwersytet Gdañski-Biologia, Filologia
Angielska, Fizyka /,organizacjê, razem z matur¹, egzaminów wstêpnych na terenie III LO
/WSMGdynia/, organizacjê warsztatów dydaktycznych, kó³ek i olimpiad
przedmiotowych/Uniwersytet Gdañski-Biologia, Geografia, Matematyka, Jêzyk Angielski/ itd...
Wspó³praca z Fundacj¹ Batorego /programy
ekonomii stosowanej, przedsiêbiorczoœæ; utworze-
nie Centrum Programów F.B. w III LO-1993/.

W 1998 ROKU ZOSTA£A PODPISANA
UMOWA o WSPÓ£PRACY miêdzy III LO
w GDYNI i UNIWERSYTETEM GDAÑSKIM.

GABINETY I SPECJALISTYCZNE SALE
DYDAKTYCZNE:

- dwa gabinety informatyczne /po 16 stanowisk/
w budynku liceum oraz dwa gabinety infor-
matyczne (po 5 stanowisk) w internacie, cen-
trum internetowe (serwer szkolny), skompu-
teryzowana biblioteka, czytelnia, nowoczesne
dobrze wyposa¿one sale dydaktyczne do prowadzenia zajêæ z zakresu: chemii, biologii, fizy-
ki, geografii, ekonomii, jêzyka polskiego oraz jêzyków obcych; pracownia plastyczna, studio
kulturystyczne, studio taneczne, aula, sala gimnastyczna, radiowêze³.......
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Gabinet geograficzny Waldemara Kotowskiego

Gabinet chemiczny (opieka gabinetu: prof. Sylwia Iluk, 
prof. Jolanta Niedostatkiewicz)



W III LO W GDYNI  ZNAJDUJE SIÊ INTERNAT, STO£ÓWKA ORAZ KAWIARENKA .  

III Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Gdyni powsta³o w 1950
roku. Do swojej obecnej siedziby przy ulicy Legionów 27
przeprowadzi³o siê w 1963 roku. W tym samym roku
szkole nadano imiê Marynarki Wojennej. W czerwcu
1952 roku przeprowadzono pierwszy w dziejach III LO
w Gdyni egzamin maturalny .W ci¹gu ostatnich 50 lat
szko³ê opuœci³o prawie 10000 absolwentów-wielu obec-
nych ekonomistów, lekarzy, ksiê¿y, prawników, naukow-
ców, oficerów Marynarki Wojennej, oficerów marynarki
handlowej, mened¿erów, poetów, pisarzy, nauczycieli,
dziennikarzy.......

NAJWA¯NIEJSZE OSI¥GNIÊCIA LICEUM W LATACH 1990-2000

I. Wprowadzenie nowego autorskiego ca³oœciowego systemu nauczania do wszystkich
klas w 1991 roku

II. Utworzenie pierwszej w Polsce klasy INTERNATIONAL BACCALAUREATE/I.B./-
MATURY MIÊDZYNARODOWEJ  w 1993 roku

III. Przeprowadzenie pierwszego w historii polskiej edukacji egza-
minu matury miêdzynarodowej-1995 r.
• Magdalena Roda-trzeci wynik I.B. na œwiecie. Wynik ogólny
szko³y - jeden z najlepszych na œwiecie.
• 10 najlepszych maturzystów miêdzynarodowych otrzyma³o
stypendia Ministra Edukacji Narodowej.

IV. Przyjêcie III LO do Towarzystwa Szkó³ Twórczych - 1992 r.
Liceum nale¿y od wielu lat do Klubu Przoduj¹cych Szkó³ , a tak¿e
do ASP /szkó³ stowarzyszonych UNESCO/

V. Organizacja fina³ów ogólnopolskich Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej
/1993,1999/ oraz Olimpiady Matematycznej /1995,1996/ - po raz pierwszy
w Gdyni

VI. Uzyskanie przez uczniów doskona³ych wyników na egzaminie I.B. w 1996.
• Beata Lipska - drugi wynik na œwiecie /44 punkty na 45 mo¿liwych do zdobycia/

VII. PIERWSZE MIEJSCE W OGÓLNOPOLSKIM RANKINGU LICEÓW PISMA
"POLITYKA"/1996/

VIII. Drugie miejsca w rankingu laureatów olimpiad przedmiotowych przygotowanym przez
Polski Komitet d/s UNESCO: za rok szkolny 1994/95 (og³oszono w 1996), za rok szkolny

1992 - badania ekologiczne pod kierunkiem dr Teresy
Pawlak (III LO) oraz dra Johna Hislop’a (Anglia)

Dyplom UNESCO dla szko³y
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Najnowsza historia szko³y



1995/96 (1997); DRUGIE MIEJSCE W RANKINGU SZKÓ£ opracowanym przez SGH 
w Warszawie - rekrutacja'96
IX. PIERWSZE MIEJSCE WŒRÓD POLSKICH SZKÓ£ POD WZGLÊDEM LICZBY
PRZYZNANYCH STYPENDIÓW MINISTRA EDUKACJI:
1995-12, 1996-6, 1997-4, 1998-5, 1999-9

X. PIERWSZE MIEJSCE W TRÓJMIEJSKIM RANKINGU LICEÓW  TELEWIZJI
GDAÑSKIEJ ORAZ "DZIENNIKA BA£TYCKIEGO"/1996/

XI. UZYSKANIE PRZEZ UCZNIÓW
DOSKONA£YCH  WYNIKÓW NA EGZA-
MINIE IB W 1997r:
œrednia szko³y: 39 pkt,
Leszek Aleksander Ko³odziejczyk uzyska³
45/45 pkt. (najlepszy wynik) 

XII. UZYSKANIE PRZEZ UCZNIÓW
DOSKONA£YCH WYNIKÓW NA MATURZE
MIÊDZYNARODOWEJ W 1998 i 1999
(œrednia 38-39 punktów); Iga Korneta
(45/45) , Anna Jedynasta i Piotr Labenz
(44/45)-1998; Anna Wasyl i Ma³gorzata
Wasiluk (44/45) (1999r)

XII. PIERWSZE MIEJSCE W RANKINGU POLSKICH SZKÓ£ OPRACOWANYM
PRZEZ UNESCO - 1998 ; w 1999 - trzecie miejsce; w 2000 - drugie
PIERWSZE MIEJSCE w RANKINGU UNESCO za lata 1996-2000 

XIII. Ósme miejsce w rankingu szkó³ pisma "Perspektywy"-1999 (kryterium: liczba-
suma laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych podzielona przez
liczbê uczniów); czwarte w 2000 r

XIV.  RADA MIASTA GDYNI PRZYZNA£A SZKOLE MEDAL im.
EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO ZA WYBITNE ZAS£UGI DLA
GDYNI - 1997

XV. Wrzesieñ 1996 - wizyta w szkole PANI JOLANTY KWAŒNIEWSKIEJ
- ¿ony PREZYDENTA RP

XVI. Kwiecieñ 1998 - wizyta w szkole MINISTRA EDUKACJI NARO-
DOWEJ prof. Miros³awa Handke

XVII. 01.09.1999 - wizyta PREMIERA RP PANA JERZEGO BUZKA oraz
CZ£ONKÓW RZ¥DU RP

XVIII. Kwiecieñ 1999 - wizyta MARSZA£KA SEJMU RP PANA MACIEJA
P£A¯YÑSKIEGO oraz DOWÓDCY MARYNARKI WOJENNEJ PANA ADMIRA£A
RYSZARDA  £UKASIKA 

1996 - przyznanie szkole Medalu 60-lecia Gdyni; medal dla III LO
wrêczy³a Pani Franciszka Cegielska - Prezydent Gdyni

Medal im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego

13



XIX. 01.09.1999 - wizyta PREZYDENTA NIEMIEC PANA JOHANNESA RAUA
Z MA£¯ONK¥ oraz PREZYDENTA POLSKI PANA ALEKSANDRA
KWAŒNIEWSKIEGO Z MA£¯ONK¥

XX. MAJ 1999 - Micha³ Mi¹skiewicz (uczeñ z klasy III IB) zosta³ wybrany przewod-
nicz¹cym - prezydentem Zgromadzenia M³odych Rady Europy W Strasburgu.

XXI. Wyjazd delegacji III LO w Gdyni 
do Berlina na zaproszenie Prezydenta
Niemiec  Pana Johanesa Raua i udzia³ 
w dyskusji z Prezydentami Niemiec i Polski -
"DIALOG DLA PRZYSZ£OŒCI" (nagrywany
przez telewizjê niemieck¹) - wrzesieñ'99

XXII. Olimpiady przedmiotowe w latach
1994/95-1999/2000

1994/95:
laureaci - 10: j.angielski-1, historia-1, mate-
matyka-3, chemia-1, informatyka-3, ekonomia-1
finaliœci - 20: /m.in.: filozofia, ekologia, j.pols-
ki, j.rosyjski, j.francuski, geografia, plastyka/

1995/96:
laureaci - 10: j.polski-1, wiedza o Polsce i œwiecie  wspó³czesnym-1, geografia-2,
matematyka-3, informatyka-3

finaliœci - 18: /m.in.: j.angielski, j.niemiecki, j.fran-
cuski, filozofia, biologia/

1996/97:
laureaci - 12: j.angielski-2, j.niemiecki-2, geografia-2,
filozofia-2, matematyka-1, informatyka-1, nautologia-
1, j.francuski-1 
finaliœci - 16 /m.in.: matematyka, j.angielski,
geografia, nautologia, wos, informatyka/

1997/98:
laureaci - 9 ( j.angielski, nautologia, geografia, filo-
zofia, matematyka, prawa cz³owieka)
finaliœci - 18 (j.angielski, j.polski, wos, prawa
cz³owieka, biologia, geografia, nautologia, matematy-
ka, informatyka, filozofia, plastyka)

1998/99:
laureaci - 10: (j.angielski-2, wos-1, matematyka-1,

geografia-3, nautologia-1, prawa cz³owieka-2)
finaliœci - 24: (j.polski-3, j.angielski-3, j.rosyjski-1,wos-1, biologia-1, geografia-4, nau-
tologia-5, matematyka-5, informatyka-1)

Delegacja III LO przed odlotem na spotkanie z Prezydentem
Niemiec (opieka: Wies³aw Kosakowski i Jolanta £awrynowicz).
Pierwszy z lewej: Micha³ Mi¹skiewicz, który w maju 2000r.
otrzyma³ stypendium Harvard University.

Maj 1996 - najlepszy maturzysta Jaros³aw Szczukowski,
który w 2000 r. , jako student zdoby³ nagrodê
„Czerwonej Ró¿y“ dla najlepszego studenta Trójmiasta.
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1999/2000:
laureaci - 16: (j.angielski-2, j.polski-2, wos-1, prawa cz³owieka-2, biologia-1, geografia-
2, nautologia-3, ekonomia-1, technika-2).
finaliœci - 22: (j.angielski-2, j.polski-4, biologia-1, geografia-4, nautologia-3, matematy-
ka-3, informatyka-2, technika-1, filozofia-2).

NAJWIÊKSZA ILOŒÆ FINALISTÓW i LAUREATÓW
OLIMPIAD w POLSCE w latach 1995-2000 

Medaliœci OLIMPIAD MIÊDZYNARODOWYCH:
-Jakub Pawlewicz-informatyka: z³oty /1996/, 
srebrny /1995/, br¹zowy /1994/
-Leszek Aleksander Ko³odziejczyk-filozofia: z³oty /1997/
-Marcin Stefaniak - matematyka: z³oty /1998/, 
srebrny/1996/, br¹zowy/1995/
-Leszek Ko³tuñski-matematyka: br¹zowy /1996/
-Piotr Labenz-filozofia: z³oty /1998/
-Dorota Trepkowska - filozofia: IV miejsce /2000/

Ponadto:
-medale-srebrny i br¹zowy na Olimpiadzie Informatycznej Pañstw Europy Œrodk. /1994,1995/,
-miejsca - III, I w dru¿ynie na Olimpiadzie Matematycznej Pañstw Ba³tyckich
/1994,1995/,
-I miejsce w Polsko-Austriackich Zawodach Matematycznych /ind. oraz dru¿ynowo w 1996/,
-I m-ce w Miêdzynarodowych Mistrzostwach Francji w Rozwi¹zywaniu Gier
Logicznych i Matematycznych w Pary¿u/1997/; I m-ce w dru¿ynie i IV m-ce ind. w Pol.-
Austr. Zawodach Matem.'97,
-7 m-ce dru¿yny z III LO w fina³ach œwiatowych Konkursu ODYSEJA UMYS£U (USA) w
1997, w 1998-13 m-ce i 1999-17, tytu³y finalistów w Miêdzynarodowym Konkursie
Przemawiania w Jêzyku Angielskim w Londynie: 1995, 1996, 1997, 1998, 2000 (œcis³y fina³)

XXIII. Laureaci Konkursu SZKÓ£ ZJED-
NOCZONEGO ŒWIATA - UNITED
WORLD COLLEGES  
/nagroda-dwuletnia bezp³atna nauka w pry-
watnych liceach w Anglii, Walii, Kanadzie,
W³oszech i Norwegii/ w latach 1994-99: 17

XXIV. Drugie miejsce na Targach Firm
Szkolnych /w ramach ekonomii stosowanej-
program Fundacji Batorego/ w £odzi-1995 
XXV. PIERWSZE MIEJSCE na Targach
Firm Szkolnych w 1998(Gdynia) oraz
PIERWSZE MIEJSCE i NAGRODA
GRAND PRIX w 1999(Warszawa) oraz 
w 2000 roku

XXVI. STYPENDYŒCI, PODOPIECZNI, KANDYDACI KRAJOWEGO FUNDUSZU 

W gabinecie Prezesa Rady Ministrów RP. Od lewej: 
W. Tomalczyk, Micha³ Kaczmarczyk, Magda Roda,
Marcin Stefaniak, Jakub Pawlewicz - 1995r.

Stypendium KFnaRzDz otrzymuje Krzysztof Gajos - student Massachussetts
Institute of Technology MIT USA; Zamek Królewski w Warszawie - 1995r.
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na rzecz DZIECI:
1999-16, 1998-13, 1997-12, 1996-9, 1995-12, 1994-10

XXVI. UCZNIOWIE-STYPENDYŒCI MINIS-
TRA EDUKACJI NARODOWEJ:
1999-9, 1998-5, 1997-4, 1996-6, 1995-10, 1994-2

XXVII. UCZNIOWIE-STYPENDYŒCI PREZY-
DENTA GDYNI:
1999-5, 1998-2, 1997-3, 1996-4, 1995-5, 1994-5

XXVIII. NAGRODY MINISTRA EDUKACJI NA-
NARODOWEJ PRZYZNANE NAUCZYCIELOM:
1999-5, 1998-4, 1997-1, 1996-6, 1995-12, 1994-2

XXIX. WA¯NIEJSZE ODZNACZENIA
PAÑSTWOWE:
Krzy¿e Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski:
1 - 1997 , 1 - 1998
Srebrne Krzy¿e Zas³ugi: 4 - 1998, 5 - 2000

Z³ote Krzy¿e Zas³ugi: 3 - 2000
Medale Komisji Edukacji Narodowej: 3 - 2000, 4 - 1999,  4 - 1998,  4 - 1997,   4 - 1996

1999 - stypendium Prezydenta Gdyni otrzymuje Piotr
Lizukow (Prezydent Gdyni - Wojciech Szczurek, cz³onek
Zarz¹du Miasta - Ewa £owkiel)
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KLASA XI B   ROK SZKOLNY 1959/60

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lp.

jêzyk polski
jêzyk polski
historia
jêzyk francuski
wych. fizyczne

Poniedzia³ek

matematyka
fizyka
biologia
jêzyk rosyjski
logika
wiad. o Polsce i œw.

Wtorek

jêzyk polski
historia
jêzyk rosyjski
matematyka
jêzyk francuski
godzina wych.

Œroda

wiad. o Polsce i œw.
matematyka
fizyka
jêzyk polski
jêzyk polski
jêzyk rosyjski

Czwartek

przys. obronne
przys. obronne
j. francuski
wych. fizyczne
historia 
biologia

Pi¹tek

fizyka
matematyka
astronomia
przys. wojsk. (ch)
przys. wojsk. (ch)

Sobota

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lp.

zajêcia tech.
zajêcia tech.
fizyka / j. fran.
j. fran./ fizyka
jêzyk polski
matematyka

Poniedzia³ek

wych. fiz. (ch)
matematyka
jêzyk rosyjski
historia
fizyka / zaj. techn.
chór
chór

Wtorek

wych. fiz. (dz)
historia
jêzyk polski
jêzyk polski
chemia / biologia
biologia / chemia

Œroda

biologia / j. fran. 
j. fran. / biologia
wych.  muz.
j. polski
fizyka
wych. fiz. (ch³.)

Czwartek

j. rosyjski / chemia
chemia / j. rosyjski
matematyka
matematyka
historia
zaj. wych. ob.
wych. fiz. (dz)

Pi¹tek

j. rosyjski
biologia
j. fran / j. rosyjski
j. francuski
przys. obronne
przys. obronnne
zaj. tech.

Sobota

KLASA III D   ROK SZKOLNY 1970/71

Nasz tydzieñ powszedni



I semestr  roku  szkolnego  1999/2000

01.09.1999 (œroda)
-Wizyta prezydentów Republiki Niemiec i RP J. Rau'a z ma³¿onk¹ i A. Kwaœniewskiego
z ma³¿onk¹ w III LO.
03-06.09.1999 (pi¹tek - poniedz.)
-Ogólnopolskie warsztaty dla nauczycieli szkó³ dwujêzycznych w III LO (28 osób -
czytelnia).
10.09.1999 (pi¹tek)
-Udzia³ w uroczystoœci upamiêtniaj¹cej  60 rocznicê wybuchu  II wojny œwiatowej
(spotkanie przedstawicieli ró¿nego rodzaju wojsk amerykañskich, francuskich
³¹czników) Klub "Riviera" MW Gdynia kl. II E, II D.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lp.

j.  angielski
j.  angielski
higiena
matematyka
zaj. wych-opiek.
j. rosyjski

Poniedzia³ek

fizyka
historia
j. polski
j. polski
wych. muzyczne
j. angielski

Wtorek

j. angielski
j. angielski
matematyka
propedeutyka
wych. fiz.
j. polski

Œroda

astronomia
historia
j. polski
matematyka
j. ³aciñski
j. ³aciñski

Czwartek

j. angielski
wych. fiz. / j. ang.
propedeutyka
j. polski
biologia
fizyka
j. rosyjski

Pi¹tek

historia
propedeutyka
j. angielski
biologia
wych. fiz.

Sobota

KLASA IV A   ROK SZKOLNY 1980/81

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lp.

wych. fiz. (ch) 
wiedza o spo³.
fizyka
j. rosyjski
matematyka
matematyka

Poniedzia³ek

j. polski
j. polski
fizyka
j. angielski
j. angielski
zaj. wych.- opiek.
wych. fiz. (ch)

Wtorek

wych. fiz. (dz)
wiedza o œw.
matematyka
matematyka
historia
j. polski
j. angielski
j. angielski

Œroda

matematyka
j. polski
chemia / j. ros.
j. ros. / chemia
fizyka / biologia
biologia / fizyka
wiedza o spo³.

Czwartek

-----
wych. fiz. (dz)
geografia
matematyka
j. angielski
historia
fizyka
j. angielski

Pi¹tek Sobota

KLASA IV B   ROK SZKOLNY 1990/91

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lp.

biologia / j. ang.
j. angielski / biologia
j. polski
j. polski
j. ang. / j. ang.
j. ang. / j. ang.
historia
historia

Poniedzia³ek

inform. / inform.
inform. / inform.
matematyka
j. niem. / j. niem.
religia
j. ang. / chemia
chemia / j. ang.

Wtorek

matematyka
matematyka
przys. obronne
zaj. wych.
wych. fiz. / wych. fiz.
geografia
fizyka / fizyka
fizyka / fizyka

Œroda

j. polski
j. polski
chemia / biologia
biologia / chemia
geografia
j. ang. / j. ang.
j. ang. / j. ang.

Czwartek

-----
matematyka
j. niem. / j. niem.
historia
wych. fiz.
wych. fiz.
plastyka / muzyka

Pi¹tek Sobota

KLASA II A   ROK SZKOLNY 1999/2000

Nasz rok powszedni



10-12.09.1999 (pi¹tek, sob., niedz.)
-Agnieszka Burzyñska  II A  wspó³organizatorem  I Ogólnopolskiego Festiwalu
Ma³ych Form Teatralnych  " Windowisko'99" .  Teatr " Miniatura" - Gdañsk 
14.09.1999 (wtorek)
-Spotkanie przedstawiciela Uniwersytetu z Sheffield z  III IB

-Prezentacja programu  EABS School 
17.09.1999 (pi¹tek)
-Udzia³ w uroczystoœci  upamiêtniaj¹cej  60 rocznicê
agresji sowieckiej  -  kl.  I A, - cmentarz wojenny Gdynia
- Red³owo. 
17 - 19.09.1999 (pi¹tek - niedz.)
-Akcja "Sprz¹tanie œwiata" 
20.09.1999 (poniedzia³ek)
-Szkolenie nauczycieli "Organizatorów Turystyki" 
22.09.1999 (œroda)
-Oficjalna wizyta delegacji Prezydenta RP  i III LO -  
dyr. W Kosakowskiego i J. £awrynowicz oraz uczniów: 
J.  Golanowskiej, H. Potulskiej, M.Mi¹skiewicza, 
B. Mederskiego, T. Kwiatka, M. Perzanowskiego u Prezydenta

RFN J. Rau'a w Berlinie.
22.09.1999 (œroda)
-Spotkanie kl.III IB z ¿on¹ D-cy Mar. Woj. Królestwa Holandii Marieke van  Duyvendijk
i ¿on¹ attache wojskowego obrony Królestwa Niderlandów Gerfriede Hockendijk
25.09.1999 (sobota)
-Uroczystoœæ wrêczenia œwiadectw dojrza³oœci absolwentom klasy  IV   o profilu matu-
ry miêdzynarodowej  -  godz. 11.00
26.09.1999 (niedziela)
-Marysia Widomska  - zdobycie  III m. w konkursie wokalistów - Integracja '99 

w Starogardzie Gdañskim.
5-7.10.1999 (wt., œr., czwartek)
-Udzia³ w Konferencji Stowarzyszenia Szkó³
Twórczych w Szczecinie   
7.10.1999 (czwartek)
Udzia³ w spektaklu Teatru Wybrze¿e - Gdañsk, " Yes,
Panie Mc Luhan" -  III LO
8 - 10.10.1999 (pi¹tek - niedziela)
-Udzia³ J. Pepliñskiej - kl. III B i P. Piotrowicza - kl.
III IB w Miêdzynarodowych   Warsztatach M³odych
Dziennikarzy w Bonn.
13.10.1999 (œroda)
-Akademia z okazji Dnia Nauczyciela  - plan B.
14.10.1999 (czwartek)
-Œwiêto Edukacji Narodowej  -  dzieñ wolny od zajêæ
dydaktycznych

14.10.1999 (czwartek)
-Wizyta grupy m³odzie¿y ze Szwecji    

Adam Michnik w III LO (grudzieñ 1999)

Premier RP Jerzy Buzek wœród najlepszych uczniów
III LO (01.09.98) Od lewej : Micha³ Mi¹skiewicz, Piotr
Labenz, Iga Korneta, Jerzy Buzek, Jakub Bia³ogrodzki,
Marcin Stefaniak, Piotr Lizukow.
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- Udzia³ dru¿yn  III LO w turnieju koszykówki dziewcz¹t " Gdañska Jesieñ 1999",  
15-16.10.1999 (pi¹tek, sobota)
-Nagrody i wyró¿nienia w konkursie na esej o tematyce filmowej zorganizowany   przez
Urz¹d Miasta Gdyni:  A. Chmielecka, M. Tokarz -  nagrody  I i II,  £. Stro¿ek, M. Guga³a
- wyró¿nienia.
16.10.1999 (sobota)
-Spotkanie grupy m³odzie¿y  III LO  z  J. Ku³akowskim  - Uniwersytet Gdañski
16.10.1999 (sobota)
-Udzia³ klas  IV C, II A, II D, I A - w anglojêzycznym spektaklu " Niewinne"   (teatru 
z Australii ) w Teatrze Wybrze¿e w ramach Przegl¹du Teatrów   Anglojêzycznych
18.10.1999 (poniedzia³ek)
-Fina³ Olimpiady Historycznej 
22.10.1999 (pi¹tek)
-Dyskoteka szkolna. 
23 - 27.10.1999 (sobota)
-Wizyta  grupy m³odzie¿y z Finlandii 
25.10.99 (poniedzia³ek )
-Zdjêcia klas (samorz¹d)
-Klasy  III IB, III C udzia³ w Gali Fina³owej  XXIV Festiwalu Polskich Filmów
Fabularnych-Teatr Muzyczny.
27.10.1999 (œroda)
-Seans filmowy "Pan Tadeusz" kino
"Warszawa" (5 dni po premierze) uczniowie
klas z opiekunami 
28.10.1999 (czwartek)
-Udzia³ klas III M, IV M, II D w spektaklu
Pañstwowej Opery i Filharmonii    Ba³tyck-
iej " Straszny Dwór" 
01.11.99 (poniedzia³ek)
-Dzieñ Wszystkich Œwiêtych  -  wolny od pracy 
04.11.1999 (czwartek)
-Wernisa¿ obrazów wspó³czesnych malarzy
rosyjskich po³¹czony z wizyt¹ konsula
(org.-  B. Budkiewicz) - aula godz. 8.00-
16.00.
-Spotkanie Konsula Federacji Rosyjskiej z kl.  II D, II E, III IB 
-Wyk³ad dla  III IB, IV D Elisa Pottera - pastora wspólnoty protestanckiej w Szwajcarii 
06.11.1999 (sobota)
-Zajêcia dydaktyczne w/g planu pi¹tkowego - odpracowujemy dzieñ 12.11.1999  (pi¹tek).
-Przedstawienie Kabaretu Szkolnego na motywach " Pana Tadeusza" 
10.11.99  (œroda)
-Szkolne obchody Œwiêta Niepodleg³oœci - akademia szkolna (przygotowanie  kl. II D)
11.11.99 (czwartek)
Œwiêto Niepodleg³oœci  -  dzieñ wolny od pracy.
11 - 14.11.1999 (czwartek-niedziela)
Geograficzna sesja naukowa Towarzystwa Szkó³ Twórczych 
12.11.99 (pi¹tek )
-Dzieñ wolny od pracy.

Wernisa¿ wspó³czesnego malarsta rosyjskiego
(listopad 1999 - aula III LO)
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14.11.1999 (niedziela)
-Przedstawienie baletowe " Romeo i Julia" w  POiFB  Gdañsk, kl. IVIB,  III IB,   IV M, II D 
15.11.1999 (poniedzia³ek)
-Posiedzenie Rady Pedagogicznej  godz. 12.30.  Plan  B.
17.11.2000 (œroda)
-Klasa II E wystêp (monta¿ s³owno - muzyczny) z okazji rocznicy  60-lecia wybuchu II
wojny œwiatowej w Jedn. Wojsk. 1479 w Gdyni - Witominie
20-21.11.1999 (sobota, niedziela)
-Wycieczki do Kaliningradu
24.11.1999 (œroda)
-Narada dyrektorów gdyñskich liceów ogólnokszta³c¹cych dot. reformy oœwiaty  

25.11.1999 (czwartek)
-Udzia³ uczniów kl. IV D, II D, I E, IV C w przedsta-wie-
niu z okazji rocznicy  œmierci E. Hemingwaya, Sopot 
26.11.1999 (pi¹tek)
-Szkolne uroczystoœci z okazji Œwiêta Patrona Szko³y
- Marynarki Wojennej
-Konkurs " Wiedzy  o patronie szko³y" -  A.
K³onczyñski. Udzia³  St. Na³êcz-Tymiñskiego -
weterana II wojny œwiatowej.   
26.11 - 3.12.1999
-Wystawa obrazów artystki - El¿biety  Pierzakowskiej
w auli szko³y
26.11.1999 (pi¹tek)

-Spotkania rodziców z wychowawcami i nauczycielami  -  wywiadówka  ( godz. 17.00 )
-Aukcja prac plastycznych uczniów  III LO w Gdyni  i prac  E. Pierzakowskiej -   aula
godz.  18.00.
27.11.1999 (sobota)
-Przegl¹d Piosenki Anglo - Amerykañskiej 
-Wyjazd uczniów - Klubu Integracji Europejskiej na II Kongres "Forum Dialogu"
Warszawa, Sala Kongresowa 
27.11.1999 (sobota)
Spotkanie z Adamem Michnikiem - godz. 15.00 
- Udzia³ w wodowaniu ksi¹¿ki Stanis³awa Na³êcz-Tymiñskiego na ORP "B³yskawica"
godz. 16.30 
30.11.1999 (wtorek)
Ostateczny termin z³o¿enia przez uczniów klas maturalnych deklaracji   przyst¹pienia
do egzaminu dojrza³oœci i wyboru przedmiotów egzaminu
02.12.1999 (czwartek)
-Udzia³ uczniów w Recitalu Chopinowskim £otewskiej pianistki Aldony DVORIA
NAITE - sala Ratusza G³ównomiejskiego Gdañsk kl. II D, II E 
03.12.1999 (pi¹tek)
-Olimpiada Historyczna (D. Sidorowicz, B. Orlik -  czytelnia).
04.12.1999 (sobota)
-"Hair" spektakl Teatr Muzyczny - godz. 18.00  kl. III C, II D 
08.12.1999 (œroda)
-Klasy: I A, I B, II C, II A, II D  -  wystawa fotograficzna "Pielgrzym  1000 - lecia“ 
w  Pa³acu Opatów - Gdañsk

Akademia z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci
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09.12.1999 (czwartek)
-Klasy  II D,  III IB  z wychowawcami  - " Hair" Teatr Muzyczny Gdynia,  godz.  18.00 
16.12.1999 (czwartek)
-Ostateczny termin powiadomienia uczniów o gro¿¹cych im ocenach niedostatecznych 
16.12.1999 (czwartek)
-Szkolne eliminacje Olimpiady Jêzyka Angielskiego - 
1. i 2. godzina lekcyjna.
20.12.1999 (poniedzia³ek)
-"Miko³ajki" - przedstawienie oraz paczki dla dzieci z Domu
Dziecka w Gdyni Demptowie 
22.12.99 (œroda)
-Wigilia szkolna.  Jase³ka - godz. 9.00.
23 - 31.12.1999
-Zimowa przerwa œwi¹teczna
3.01.2000 (poniedzia³ek)
-Pierwszy dzieñ zajêæ w nowym roku kalendarzowym
6.01.2000 (czwartek)
-Spotkanie nauczycieli  IB z koordynatorem p. P. Senn ( czytelnia)
14.01.2000 (pi¹tek)
-Ostateczny termin powiadomienia uczniów o przewidywanych ocenach  z przed-
miotów nauczania i sprawowania
15.01.2000 (sobota)
-Studniówka - Hotel Holiday Inn, Gdañsk
-Wystêp Kabaretu Szkolnego podczas " Studniówki" 
17.01.2000 (poniedzia³ek)
-Obrady Rady Szko³y
20.01.2000 (czwartek)
-Udzia³  III A w spektaklu  " Hair" - Teatr Muzyczny,  godz. 18.00 
21.01.2000 (pi¹tek)
-Ostateczny termin wystawiania ocen
semestralnych -  do godz. 12.00.
-Godz. 12.00 - 16.00 - sk³adanie podañ 
o egzaminy sprawdzaj¹ce . 
22.01.2000 (sobota)
-Udzia³ III M w spektaklu  " Hair"
godz.18.00  - Teatr Muzyczny
22 - 23.01.2000 (sobota -niedziela)
-Okrêgowe eliminacje Olimpiady
Geograficzno - Nautologicznej
22.01 - 05.02.2000 (pi¹tek - sobota)
Obóz matematyczno - narciarski dla klas
I - III w Czechach. 
24.01.2000 (poniedzia³ek)
Posiedzenie Rady Pedagogicznej 
w sprawie egzaminów sprawdzaj¹cych 
i klasyfikacyjnych godz. 12.15.
24.- 25.01.2000 (poniedz., wtorek)
-Okrêgowe eliminacje Olimpiady Jêzyka Angielskiego.

Œwiêto patrona szko³y - Marynarki Wojennej RP
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29 - 31.01.2000 (sobota - poniedz.)
-Okrêgowe eliminacje Olimpiady Biologicznej. 
25 - 26.01.2000 (wtorek - œroda)
-Egzaminy sprawdzaj¹ce
27.01.2000 (czwartek)
-Rada Pedagogiczna  -  podsumowanie  I semestru. Plan B- Godz.  17.00  -  wywiadówki
31.01.- 13.02.2000 (poniedz. - niedz.)
-Ferie zimowe

14.02.2000 (poniedzia³ek)
-Pocz¹tek  II semestru. Rada Pedagogiczna.
"Podsumowanie pracy w  I semestrze 14.10 
19.02.2000 (sobota)
-Konkurs o nagrodê - Stypendium Akademickie
Uniwersytetu w Bremie, aula  III LO w Gdyni godz.  9.00
22.02.2000 (wtorek)
-Spotkanie uczniów  klas IV z pracownikami
Wydzia³u Matematyki i Fizyki UG (studia magister-
skie z informatyki) aula szko³y, godz. 15.30
23.02.2000 (œroda)
-Apele szkolne: Podsumowanie pracy liceum w  I semes-

trze dla klas  I i II - 3 godzina lekcyjna ; dla klas  III - 4 godzina lekcyjna ; dla klas IV 
- 5 godzina lekcyjna
25.02.2000 (pi¹tek)
-Warsztaty polonistyczne dla uczniów klas VIII zainteresowanych klas¹ humanisty-
czn¹-interdyscyplinarn¹ ( godz. 15.00 - 18.00 )
26.02.2000 (sobota)
Spotkanie Absolwentów  III LO  w zwi¹zku z  organizacj¹Jubileuszu 50-lecia szko³y,
aula  godz. 12.00
01.03.2000  (œroda)
-Akademia z okazji 74. rocznicy nadania Gdyni praw miejskich, aula szkolna , godzina 10.00
3-5.03.2000 (pi¹tek.-niedz.)
VII Ogólnopolskie Warsztaty Matematyczne w Gdyni dla stypendystów Krajowego
Funduszu na Rzecz Dzieci 
6.03.2000 (poniedzia³ek)
-Z³o¿enie przez wychowawców klas drugich deklaracji  uczniów o wyborze  profilu 
w klasie III(rok szkolny 2000/2001).
6.03.2000 (poniedzia³ek)
-Ostateczny termin  przyjmowania  prac  uczestników na III Konkurs Informatyczny
dla szkó³  œrednich z terenu Trójmiasta
14.03.2000 (wtorek)
-Young Enterprise International ExaminationJunior Achievement Foundation, godz. 14.00
17.03.2000 (pi¹tek)
-Ostateczny termin powiadomienia uczniów klas  IV o zagro¿eniu ocenami ndst
21.03.2000 (wtorek)
-Œwiêto M³odoœci
-Próbny egzamin dojrza³oœci z jêzyka polskiego
24-25.03.2000 (pi¹tek-sob.)
-Gie³da Szkó³ Œrednich - prezentacja ofert szkó³ ponadpodstawowych: przygotowanie

Studniówka - 1998
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stoiska, dy¿ury uczniów,prezentacja szko³y (III LO ,IB 0704, Gimnazjum 24, Internat):
foldery, zasady rekrutacji, osi¹gniêcia, plakaty, dy¿ury nauczycieli.
7-9.04.2000 (pi¹tek-niedz.)
-Ogólnopolska Sesja Geograficzna Towarzystwa
Szkó³  Twórczych
marzec 2000
-Próbne matury (matematyka, j. obcy, historia, biolo-
gia) 
31.03.2000 (pi¹tek) godz. 12.00
-Ostateczny termin sk³adania podañ o przyjêcie 
do klas pierwszych
7.04.2000 (pi¹tek)
-Ostateczny termin powiadomienia uczniów klas
czwartych o przewidywanych ocenach koñcowych 
z przedmiotów nauczania oraz zachowania 
14.04.2000 (pi¹tek)
-Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych 
w klasach czwartych  -  do godz. 12.00.
-Sk³adanie podañ o egzaminy sprawdzaj¹ce i klasyfikacyjne - godz. 12.00 - 15.30
13-15.04.2000
-Rekolekcje-dni wolne od zajêæ dydaktycznych
-Szkolenia pracowników (bhp, dydaktyka)  III LO w Gdyni.
14-15.04.2000
-Pisemne egzaminy wstêpne do klas pierwszych:
-jêzyk polski (14.04. godz. 16.00)
-matematyka (14.04.godz.16.00)
-jêzyk angielski (15.04. godz. 9.00)
17-19.04.2000 (pon., wt., œr.)
-Egzaminy wstêpne do klas pierwszych-czêœæ ustna: 
jêzyk angielski, jêzyk polski
17.04.2000 (poniedzia³ek)
-Rada Pedagogiczna - wnioski o dopuszczenie do  egzaminów
klasyfikacyjnych i sprawdzaj¹cych w klasach czwartych
18-19.04.2000 (wt.-œroda)
-Egzaminy sprawdzaj¹ce dla uczniów klas czwartych
20-25.04.2000 
-Wiosenna przerwa œwi¹teczna
21.04.2000 (pi¹tek)
-Og³oszenie wyników egzaminów wstêpnych do klas pierwszych
oraz listy kandydatów do klasy dwujêzycznej z jêzykiem angiel-
skim oraz "matematycznej" i "humanistycznej" 
28.04.2000 (pi¹tek)
-Plan B. Zakoñczenie zajêæ w klasach czwartych .
-Uroczystoœæ po¿egnania uczniów klas maturalnych- godz.9.30
-Ostateczny termin przekazania zestawów pytañ na ustny egza-
min dojrza³oœci.
-Rada Pedagogiczna - godz. 12.30
-Wywiadówki - godz. 17.00

Korowód Œwiêtej £ucji - grudzieñ 1991

Na korytarzu III LO - 1999
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1.05.2000 (poniedzia³ek) 
-Dzieñ wolny od zajêæ lekcyjnych.
2.05.2000 (wtorek)
-Dzieñ wolny od zajêæ szkolnych.
16.05.2000 (wtorek)
-Wizyta Pani Sary Hunt z ambasady brytyjskiej w Warszawie i omówienie szczegó³owego

planu wizyty JKM Andrzeja-Ksiêcia Yorku w III LO
w Gdyni we wrzeœniu 2000 r (18 lub 19)
2-19.05.2000
-Egzaminy matury miêdzynarodowej-international
baccalaureate
3.05.2000 (œroda)
-Œwiêto Konstytucji 3-go Maja- dzieñ wolny od zajêæ
dydaktycznych. 
06.05.2000 (sobota)
-Odpracowanie dnia  2.05.2000  -  plan z  wtorku
06.05.2000 (sobota)
-Akademia - Œwiêto Konstytucji  3 Maja godz.  12.30
9.05.2000 (wtorek) 
-Pisemne egzaminy dojrza³oœci:- jêzyk polski 

10.05.2000( œroda )
-drugi przedmiot do wyboru: matematyka, jêzyk obcy, historia, biologia, chemia
-Zajêcia dydaktyczne klas I - III poza szko³¹.
15.05.2000 (poniedzia³ek)
-Spotkanie z przewodnicz¹cym FUNDACJI ADENAUERA
-Ostateczny termin przyjmowania podañ o przyjêcie do klas I liceum

16.05.2000 (wtorek)
-Og³oszenie wyników czêœci pisemnej egzaminu
dojrza³oœci; aula szkolna - godz. 15.30
18-31.05.2000
-Egzaminy dojrza³oœci - czêœæ ustna
20.05.2000 (sobota)
-Spotkanie z kandydatami do klas pierwszych gim-
nazjum, aula godz.10.00:
/klasa dwujêzyczna z jêzykiem angielskim/
/klasa matematyczno-informatyczna/
-Spotkanie z kandydatami do klasy international 
baccalaureate, aula godz. 12.00
22-25.05.2000
-Wizyta uczniów i nauczycieli ze szko³y w Szeged (Wêgry)
26.05.2000 (pi¹tek, g. 12.00)

Ostateczny termin  przyjmowania zg³oszeñ do  klasy  international  baccalaureate
31.05.2000 (œroda, g.12.00)
-Ostateczny termin przyjmowania zg³oszeñ do klas pierwszych gimnazjum
02.05.2000 (pi¹tek)
-Rada Pedagogiczna - analiza wyników egzaminów maturalnych (matura polska)
03.06.2000 (sobota)
-Egzaminy pisemne(wstêpne) do klasy IB; aula, 8.00-17.00

Pisemna matura - 1999

Ustna matura - 1992
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05.06.2000
-Zatwierdzenie przez Wydzia³ Edukacji UM Gdyni PLANU ORGANIZACYJNEGO
SZKO£Y NA ROK 2000/2001
06.06.2000 (wtorek)
-Sprawdzian szczególnych uzdolnieñ do klas I gimnazjum
9.00 - matematyka , 12.00 - jêzyk angielski
07.06.2000 (œroda)
-8.00: Msza Œwiêta dla absolwentów (Koœció³ O.O. Franciszkanów) 
10.00: Uroczyste wrêczenie œwiadectw maturalnych. Po¿egnanie absolwentów'2000
08.06.2000
-Spotkanie Klubu Absolwenta w sprawie obchodów 50-lecia III LO w Gdyni
08.06.2000
-Ostateczny termin poinformowania uczniów o proponowanych ocenach rocznych 
z nauczanych przedmiotów i zachowania
10.06.2000 (sobota)
-Dzieñ sportu: fina³y rozgrywek szkolnych, mecz: uczniowie-nauczyciele (siatkówka)
-Koncerty charytatywne na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Sopocie (koncert muzyki
nie-lekkiej)
-Plan wg pi¹tku z dn. 23.06.2000 (odpracowanie)
10-14.06.2000 
-Egzaminy ustne do klasy IB
8-10.06.2000
-Rozmowy kwalifikacyjne do klasy I gimnazjum
(matematyka)
15.06.2000
-Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach I-III
, do godz. 12.00
17.06.2000 (sobota)
-Og³oszenie wyników egzaminów wstêpnych do klasy
IB oraz listy przyjêtych do klasy III IB
-I Przegl¹d Twórczoœci M³odzie¿owej w Gdyni, aula liceum
15-20.06.2000
-Rozmowy kwalifikacyjne do klasy I gimnazjum (jêzyk angielski)
19-20.06.2000
-Egzaminy klasyfikacyjne i sprawdzaj¹ce. 
-Podpisywanie œwiadectw, przygotowywanie dokumentacji szkolnej do kontroli (dzienniki,
arkusze ocen)
20.06.2000 godz. 13.00
-Plan B. Rada Pedagogiczna - podsumowanie pracy w roku szkolnym 1999/2000
21.06.2000
8.00: Msza Œwiêta dla uczniów i nauczycieli (Koœció³ O.O. Franciszkanów)
9.30: Zakoñczenie roku szkolnego 1999/2000  dla klas I-III w auli
11.30: Rada Pedagogiczna: organizacja roku szkolnego 2000/2001
22.06.2000 (czwartek) 
-Œwiêto Bo¿ego Cia³a - dzieñ wolny od zajêæ dydaktycznych
23.06.2000 (pi¹tek)
-Przyjmowanie œwiadectw ukoñczenia szko³y podstawowej i zaœwiadczeñ o wynikach badania
osi¹gniêæ (dawne egzaminy wstêpne, od 1999 roku przeprowadzane w szko³ach podstawowych)

1996 - uroczystoœæ wrêczenia œwiadectw maturalnych
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24-29.06.2000
-Mo¿liwoœæ zmiany przez kandydata decyzji o wyborze szko³y œredniej
24.06.2000
-10.00: Og³oszenie listy kandydatów do klas I liceum
27.06.2000 (wtorek)

-14.00: Og³oszenie listy uczniów przyjêtych do klas pierwszych gim-
nazjum
30.06.2000 (pi¹tek)
-10.00 : Og³oszenie listy przyjêtych do klasy I liceum
01.07.2000 (sobota)
-10.00: Ostateczny termin przyjmowania odwo³añ od wyników rekru-
tacji 
03.06.2000 (poniedzia³ek)
-8.00 - 12.00: Mo¿liwoœæ uzyskania odpowiedzi na odwo³anie 
od wyników rekrutacji
01-31.07.2000
-Budowa sal gimnazjalnych (czêœæ budynku internatu)
01-20.08.2000
-Remont auli (wymiana pod³ogi i okien) oraz ³azienek przy auli.
Wymiana sufitów oraz czêœci instalacji grzewczej. Wymiana pod³ogi
przy wejœciu g³ównym do szko³y oraz w trzech wejœciach na g³ównym

korytarzu.Zakupienie wyposa¿enia sal gimnazjalnych i licealnych
21-31.08.2000
Uk³adanie planu lekcji oraz innych zajêæ dydaktyczno-wychowawczych na rok 2000/2001
28-31.08.2000
-Przygotowania planu zajêæ wychowawczych na kolejny rok szkolny
31.08.2000
-10.00: Rada Pedagogiczna - plan pracy w roku 2000/2001

INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB) W POLSCE - 1995

Informacje ogólne. Historia IB
Organizacja Matury Miêdzynarodowej
(International Baccalaureate Organisation) powsta³a
pod koniec lat 60-tych w Szwajcarii na bazie
Miêdzynarodowej Szko³y w Genewie. Inicjatorami
idei miêdzynarodowego nauczania i wychowania
byli, wywodz¹cy siê z ró¿nych pañstw, nauczyciele
oraz eksperci w dziedzinie edukacji, wspierani czêœ-
ciowo w swoich dzia³aniach przez UNESCO.
Organizacja Matury Miêdzynarodowej jest fundacj¹

dzia³aj¹c¹ zgodnie z przepisami prawa szwajcarskiego i zarz¹dzana przez Radê
Fundacji (Council of Foundation), w sk³ad której wchodz¹ m.in. przedstawiciele rz¹dów
ró¿nych pañstw (Standing Conference of Governments) i przedstawiciele dyrektorów

Po¿egnanie klas IV - 2000
(Marysia Widomska)

Po¿egnanie klas IV - 1994
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szkó³ nale¿¹cych do IBO (Standing Conference 
of Heads of IB Schools).
W 1995 roku oko³o 600 szkó³ z 85 pañstw realizowa³o
program nauczania IBO. Prawie po³owa z nich to
szko³y pañstwowe. Najwiêcej szkó³ pañstwowych IB
znajduje siê w krajach skandynawskich, Europie
Œrodkowo-Wschodniej, Wielkiej Brytanii, Holandii,
Hiszpanii oraz Stanach Zjednoczonych. Ka¿dego
roku do egzaminów matury miêdzynarodowej przys-
têpuje obecnie 6-10 tys. uczniów reprezentuj¹cych
ponad 150 narodowoœci.
Dwuletni program nauczania i wychowania
obowi¹zuj¹cy w szko³ach IB nie jest odbiciem pro-
gramu realizowanego w jednym pañstwie - jest
wywa¿onym kompromisem pomiêdzy systemem nauczania preferuj¹cym g³êbok¹ spec-
jalizacjê oraz nauczaniem bardzo ogólnym. Celem nauczania i wychowania szko³y IB
jest ca³oœciowa edukacja i wykreowanie cz³owieka na miarê zjednoczonego œwiata XXI
w., wyposa¿enie uczniów w odpowiedni¹ wiedzê z zachowaniem w³aœciwych proporcji
miêdzy niezbêdn¹ iloœci¹ informacji a umiejêtnoœci¹ operowania nimi, promowanie
wzajemnego zrozumienia miêdzy ró¿nymi narodami (którego baz¹ s¹ wspólne doœwiad-
czenia edukacyjne), a tak¿e u³atwienie uczniom geograficznej i kulturowej mobilnoœci
bez wzglêdu na przynale¿noœæ narodow¹ lub pañstwow¹.

Program IB w polskich szko³ach
W 1993 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wyrazi³o zgodê na wprowadzenie, na
prawach eksperymentu, Programu IB do dwóch polskich szkó³: III Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni oraz XXXIII Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja Kopernika w Warszawie.
W przypadku III LO w Gdyni ostateczn¹ zgodê MEN poprzedzi³y bardzo intensywne
przygotowania organizacyjne, merytoryczne i techniczne, które rozpocze³y siê 
w listopadzie 1990 roku. Objê³y one m.in. przeszkolenie nauczycieli, którzy mieli
prowadziæ lekcje w jêzyku angielskim (jednym z trzech wyk³adowych jêzyków IB obok
hiszpañskiego i francuskiego), zakup podrêczników oraz lektur literatury œwiatowej 
w jêzyku angielskim, wyposa¿enie od podstaw pracowni: chemicznej, biologicznej,
geograficznej, informatycznej, matematycznej, a tak¿e czytelni i biblioteki oraz
urz¹dzeñ sportowych.

Struktura nauczania i wychowania w programie IB
W systemie IB uczeñ wybiera po jednym przedmiocie
z ka¿dej z szeœciu grup.
Przedmioty nauczania
grupa 1
jêzyk A - pierwszy jêzyk (zwykle ojczysty; tak¿e stu-
diowanie literatury); w III LO jest to jêzyk polski
grupa 2
jêzyk B - drugi jêzyk lub inny jêzyk z grupy 1; w III
LO jest to jêzyk angielski, który jest jednoczeœnie
jêzykiem wyk³adowym w przypadku przedmiotów 

01.09.1999 - Aleksander Kwaœniewski i Johannes Rau
(Prezydent Niemiec) w auli III LO w Gdyni

II Miêdzynarodowa Konferencja Nauczycieli Szkó³ IB
w III LO w Gdyni - lipiec 1993
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z pozosta³ych grup
grupa 3
nauki spo³eczne - w III LO: geografia, historia, filozofia, poza tym ekonomia, psycholo-
gia, antropologia spo³eczna, organizacja i zarz¹dzanie.
grupa 4
nauki eksperymentalne - w III LO: chemia, fizyka, biologia; ponadto chemia stosowana,
systemy œrodowiska, psychologia eksperymentalna
grupa 5
nauki matematyczne - w III LO: podstawy matematyki, matematyka, matematyka
zaawansowana; tak¿e matematyka z elementami informatyki
grupa 6
przedmiot do wyboru spoœród: plastyka, informatyka (s¹ prowadzone w III LO) oraz

muzyka, ³acina, klasyczna greka, trzeci nowo¿ytny
jêzyk obcy, drugi przedmiot z grupy 3, 4, 5 lub autors-
ki przedmiot danej szko³y IB zaaprobowany przez
IBO w Genewie.

Uczeñ ma obowi¹zek wybraæ nie mniej ni¿ trzy
przedmioty na wy¿szym poziomie wymagañ (HIGH-
ER LEVEL - HL) i nie wiêcej jak trzy na ni¿szym
poziomie wymagañ (SUBSIDERY LEVEL - SL).
Ró¿nica miêdzy przedmiotami prowadzonymi na HL
oraz SL to mniejsza iloœæ materia³u programowego 
i nieco ³atwiejsze pytania, testy na egzaminie koñ-
cowym w przypadku SL. Ró¿nica ta znajduje oczy-
wiœcie odbicie w tygodniowej liczbie godzin danego

przedmiotu. W polskiej szkole, z uwagi na to, ¿e lekcja trwa 45 minut (w szko³ach IB
zwykle 60 minut), tygodniowa liczba godzin przedmiotu HL wynosi - 6, a przedmiotu SL
tylko 4. Istotne jest to, ¿e na lekcji HL liczba uczniów w klasie nie mo¿e przekroczyæ 15.
Obok dwuletniej nauki wybranych wg ww zasad przedmiotów uczeñ musi zaliczyæ kurs
przedmiotu TEORIA WIEDZY (THEORY OF KNOWLEDGE - TOK), który prowadzony
jest w wymiarze 2 godz. w tygodniu w grupie 15 uczniów. Teoria wiedzy jest kluczem do
zrozumienia filozofii edukacyjnej systemu IB. Tworzy filozoficzne podstawy ka¿dej
dziedziny wiedzy przedstawianej w IB. Stanowi krytyczn¹, twórcz¹ refleksjê w odniesie-
niu do nauki, procesu nauczania i wychowywania, a tak¿e otaczajacego nas œwiata. Jest
znakomit¹ okazj¹ do dyskusji, daj¹c mo¿liwoœæ ka¿demu uczniowi na wypracowanie
w³asnego sposobu uczenia siê i studiowania. Powinien zostaæ wprowadzony do polskiego
systemu nauczania ju¿ od pierwszej klasy szko³y podstawowej (oczywiœcie dostosowany
do mo¿liwoœci intelektualnych ucznia w danym wieku).

Praca na rzecz œrodowiska
Trzecim, równie wa¿nym, obok nauki 6 wybranych przedmiotów i TOK, elementem
edukacji w ramach systemu IB jest szeroko rozumiana PRACA NA RZECZ
ŒRODOWISKA (CREATIVITY, ACTION, SERVICE - CAS).
W ci¹gu dwóch lat nauki uczeñ ma obowi¹zek przepracowaæ 150 godzin zegarowych 
w ramach CAS. Najistotniejsz¹ czêœci¹ programu CAS jest tak zwany “serwis”, czyli
niesienie pomocy osobom potrzebuj¹cym. Ka¿da forma pracy jest dzia³alnoœci¹
bezp³atn¹, kontrolowan¹ przez nauczyciela (koordynatora CAS) i musi byæ udokumen-

Anna i Beata Lipskie - absolwentki IB’96
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towana raportami zawieraj¹cymi oprócz opisu (w j. angielskim) pracy równie¿
samoocenê.

Przyk³ady dzia³alnoœci CAS uczniów klas IB z “Gdyñskiej Trójki”:
-zajêcia z osobami upoœledzonymi w ramach Teatru Integracji w Gdañsku
-zabezpieczenia przeciwpo¿arowe lasu w Nadleœnictwie Lipusz (Kaszuby)
-praca z m³odzie¿¹ upoœledzon¹ umys³owo w SP 
w Gdyni-Ob³u¿u
-praca w Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie 
w Gdañsku-Wrzeszczu
-pomoc w schronisku dla bezdomnych w FUNDACJI
BRATA ALBERTA
-opieka nad samotnymi, starszymi, zwykle bardzo
chorymi ludŸmi
-praca z dzieæmi na oddzia³ach pediatrii w szpitalach
gdyñskich
-kursy jêzyka angielskiego dla dzieci w SP w £ebie,
Gdyni, Gdañsku
-praca w ramach obozu wypoczynkowego dla rodzin
polskich z Bia³orusi
-naprawa szkolnych pomocy dydaktycznych, praca 
w bibliotece
-za³o¿enie i prowadzenie naukowej hodowli œlimaków w III LO
-prowadzenie prac badawczych z zakresu biologii, geografii, chemii, fizyki
-wspó³organizacja imprez dla m³odzie¿y, konferencji i warsztatów (czêsto miêdzynaro-
dowych), imprez sportowych i Przegl¹du Piosenki Angloamerykañskiej w III LO w
Gdyni itp.

Ocenianie w programie matury miêdzynarodowej
W systemie IB nauczyciel nie ma obowi¹zku wystawiania ocen koñcowych na ka¿dy
semestr, czy te¿ po pierwszym roku nauki. Jednak¿e
w wiêkszoœci szkó³ IB co jakiœ czas dokonuje siê
oceny ka¿dego ucznia (testy na zakoñczenie ka¿dego
dzia³u, ocena eksperymentów (gr.4), przygotowania
do matury IB).
Obowiazuj¹ca skala ocen w szko³ach IB: 1. very poor
(bardzo s³aby) 2. poor (s³aby) 3. mediocre (mierny)
4. satisfactory (dostateczny) 5. good (dobry) 6. very
good (bardzo dobry) 7. excellent (doskona³y,
celuj¹cy). Wed³ug powy¿szej skali dokonuje siê oceny
prac egzaminacyjnych na maturze miêdzynarodowej.
Ostatnim formalnym obowi¹zkiem przed egzaminem
IB jest napisanie przez ucznia pracy dyplomowej 
z wybranego przedmiotu (EXTENDED ESSAY) i przekazanie jej koordynatorowi pro-
gramu IB (nauczyciel sprawuj¹cy opiekê formaln¹ i organizacyjn¹, tak¿e merytoryczn¹ 
z ramienia dyrekcji szko³y, odpowiednio przeszkolony przez IBO), który wysy³a je, wyz-
naczonemu przez Centrum Egzaminacyjne IBO w Cardiff (Wlk. Brytania), ekspertowi
do oceny. Pod wzglêdem poziomu merytorycznego EXTENDED ESSAY mo¿na usy-

Anna Dupont, Chris Jillings - nauczyciele III LO 
z Kanady (lipiec 1993 - konferencja IB w Gdyni)

1995 - uroczystoœæ wrêczenia dyplomów IB
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tuowaæ miêdzy prac¹ magisterska z jednej strony, a prac¹ konkursow¹ na olimpiadê
przedmiotow¹, np.: z biologii lub geografii, z drugiej. Promotorem takiej pracy, pisanej
w j. angielskim, jest nauczyciel danego przedmiotu. Uczniowie powinni rozpocz¹æ
pisanie pracy w drugim semestrze pierwszego roku nauki w ramach IB. Praca musi byæ
ca³kowicie oryginalna (w³asne obserwacje, badania, wnioski) - nie mo¿e byæ kompilacj¹
z ró¿nych, napisanych przez innych, opracowañ naukowych lub popularnonaukowych.
Zarówno TOK, jak i EXTENDED ESSAY oceniane s¹ wg podobnej skali ocen: A - excel-
lent (doskona³y, nadzwczajny, celuj¹cy); B - good (dobry); C - satisfactory (dostateczny);
D - mediocre (mierny); E - elementary (elementarny, podstawowy).
Uczeñ na Dyplomie IB mo¿e uzyskaæ za naukê w ramach TOK oraz za EXTENDED
ESSAY (EE) punkty dodatkowe (bonus) lub punkty karne (penalty points):
+1 za ocene B oraz +2 za ocenê A w odniesieniu do EE
+1 za ocenê A lub B w odniesieniu do TOK
0 za ocene C w przypadku EE oraz TOK
-1 za ocenê D lub E w odniesieniu do EE
-1 za ocenê D lub E w odniesieniu do TOK
Tak wiêc maksymalna liczba punktów do zdobycia na egzaminie IB to 45 (6 przed-
miotów po 7 pkt.=42, EE=2, TOK=1). Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e uczeñ, choæby
geniusz, który nie przepracuje wymaganej liczby godzin w ramach CAS (nie zaliczy
CAS), nie otrzyma Dyplomu.
Najni¿sza liczba punktów, któr¹ nale¿y zdobyæ, aby otrzymaæ Dyplom, wynosi 24 
(z przedmiotu HL nie mo¿na otrzymaæ 1).

INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB) - 1999

Wyniki JUBILEUSZOWEJ PI¥TEJ MATURY
MIÊDZYNARODOWEJ przeprowadzonej w III LO
im. Marynarki Wojennej w Gdyni

Ju¿ po raz pi¹ty absolwenci III Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Marynarki Wojennej 
w Gdyni, którzy ukoñczyli program INTERNATION-
AL BACCALAUREATE, przyst¹pili do miêdzynaro-
dowego egzaminu dojrza³oœci. Egzamin rozpocz¹³ siê
3 maja br. i trwa³ ponad dwa tygodnie. Wyniki 39
tegorocznych gdyñskich miêdzynarodowych
maturzystów nadesz³y z Centrum Egzaminacyjnego
w Cardiff (Wielka Brytania) pod koniec czerwca 
i okaza³y siê, podobnie jak w poprzednich latach,
doskona³e. Maksymalna iloœæ punktów do zdobycia

na tym egzaminie wynosi 45. Œrednia iloœæ punktów uzyskana w tym roku przez uczniów
GDYÑSKIEJ TRÓJKI to 38. Najwy¿sz¹ iloœæ punktów zdoby³y:
Ma³gorzata Wasiluk - 44, Anna Wasyl - 44, Olga Malmur - 43.

Wa¿ne jest równie¿ i to, ¿e po raz pi¹ty wszyscy uczniowie z Gdyni zdali ten bardzo trud-
ny i niezwykle obiektywnie sprawdzany i oceniany egzamin. Pod tym wzglêdem III LO jest
ewenementem nie tylko wœród polskich, ale i zagranicznych szkó³ prowadz¹cych program
nauczania i wychowywania INTERNATIONAL BACCALAUREATE. Na œwiecie ka¿dego

Absolwenci IB 1996: po prawej Beata Lipska - najlepsza
polska miêdzynarodowa maturzystka.
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roku prawie 20% uczniów tego egzaminu nie zdaje. Œrednia iloœæ punktów uzyskiwanych
w szko³ach IB na œwiecie wynosi 28-30.

W III LO w Gdyni w tym roku a¿ 22 osoby uzyska³y 38 i wiêcej punktów, w tym 15 uzys-
ka³o 40 i wiêcej. Oznacza to, ¿e kwalifikuj¹ siê na studia w tak renomowanych uczelni-
ach jak OXFORD lub CAMBRIDGE. Wiêkszoœæ jednak miêdzynarodowych maturzys-
tów z III LO w Gdyni, z uwagi na brak pieniêdzy, podejmie studia w Polsce.
Pi¹ty ju¿ egzamin IB jest doskona³¹ okazj¹ do pewnych podsumowañ i zestawieñ. 
W ci¹gu ostatnich piêciu lat maturê miêdzynarodow¹ w GDYÑSKIEJ TRÓJCE zda³o
161 uczniów(ponad po³owa z nich uzyska³a min.38 punktów).Œrednia iloœæ punktów
ka¿dego roku wynosi³a 38 lub 39 punktów. Najlepsze
wyniki indywidualne uzyskali:

Leszek Aleksander Ko³odziejczyk - 45/45 pkt. (1997),
pierwszy taki wynik osi¹gniêty przez ucznia z polskiej
szko³y (najlepszy w Polsce i jeden z kilkunastu 
na œwiecie)
Iga Korneta - 45/45 pkt. (1998 - najlepszy wynik 
w Polsce i jeden z kilkunastu na œwiecie)
44/45 punktów uzyskali:
Beata Lipska (1996 - najlepszy wynik w Polsce), 
Piotr Labenz (1998),  Anna Jedynasta (1998), 
Anna Wasyl (1999), Ma³gorzata Wasiluk (1999)
43/44 punkty uzyska³y: Magdalena Roda 
(1995 - najlepszy wynik w Polsce),  Wanda Fija³kowska (1997), Olga Malmur (1999).

Uzyskanie 45 punktów mo¿na porównaæ jedynie ze zdobyciem z³otego medalu na
miêdzynarodowej olimpiadzie przedmiotowej (np.: matematycznej, filozoficznej lub bio-
logicznej), 44 - ze zdobyciem srebrnego, a 43 - br¹zowego.

Miêdzynarodowi maturzyœci z III LO w Gdyni reprezentuj¹ praktycznie
wszystkie regiony Polski. Wiêkszoœæ z nich pochodzi z Pomorza Gdañskiego
(g³. Gdynia, Sopot i Gdañsk), ale s¹ wœród nich tak¿e mieszkañcy:
Warszawy, Krakowa, Stalowej Woli, Rzeszowa, Poznania, Olsztyna,
Szczecina, Koszalina, £odzi i wielu innych miejscowoœci rozsianych 
w ró¿nych zak¹tkach naszego kraju. W klasie IB w III LO w Gdyni uczyli
siê tak¿e obywatele innych pañstw: Kanady, Szwecji, Wielkiej Brytanii.

Wspania³e wyniki na egzaminie IB to w znacznej mierze efekt pracy bardzo
dobrych nauczycieli (profesjonalistów) ucz¹cych w klasie IB. Wiele ele-
mentów systemu edukacyjnego IB lub do nich bardzo podobnych, przede
wszystkim sposób egzaminowania, znajdzie siê w niedalekiej przysz³oœci 
w nowym programie nauczania w gimnazjach oraz nowych liceach ogólno-
kszta³c¹cych. Grupa nauczycieli i ekspertów przygotowuj¹cych 
pod kierunkiem MEN "NOW¥ MATURÊ" tak¿e korzysta³a z materia³ów 
i rozwi¹zañ stosowanych w IB. 
Warto, aby w ramach reformowania polskiego ogólniaka i tworzenia gimnazjum, MEN
wykorzysta³o równie¿ doœwiadczenia systemu IB w dziedzinie wychowywania

Egzamin maturalny IB - maj 2000r.

Iga Korneta - najlepsza
miêdzynarodowa  maturzystka
w Polsce 1998
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m³odzie¿y (np.: praca na rzecz szeroko rozumianego œrodowiska spo³ecznego i przyrod-
niczego-CAS, przedmiot teoria wiedzy). W systemie IB bez nale¿ytego wywi¹zania siê 
z zadañ wynikaj¹cych z CAS, nawet najlepiej ucz¹cy siê miêdzynarodowy maturzysta
nie otrzyma dyplomu INTERNATIONAL BACCALAUREATE.
Obecnie w Polsce jest piêæ szkó³ oferuj¹cych program matury miêdzynarodowej: XXXI-
II LO w Warszawie i III LO w Gdyni - od 1993 roku, American School of Warsaw 
(prywatna) - od 1994, V LO we Wroc³awiu i I Prywatne LO w Poznaniu - od 1997.

WIZYTA UCZNIÓW Z MIÊDZYNARODOWEGO LICEUM NORWESKIEGO

MIÊDZYNARODOWA PRACA NA RZECZ ŒRODOWISKA SPO£ECZNEGO I PRZY-
RODNICZEGO - 1996

Na  zaproszenie uczniów  z  III Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w  Gdyni  do Trójmiasta przyby³a 27.10.1996 pod opiek¹ 3
nauczycieli grupa 26 uczniów  z miêdzynarodowego liceum
RED CROSS NORDIC UNITED WORLD COLLEGE
po³o¿onego nad malowniczym fiordem w miejscowoœci
Flekke-Fjaler w zachodnio-œrodkowej czêœci wybrze¿a
Norwegii.
Norweskie liceum tworzy razem z oœmioma podobnego
typu  szko³ami  z ca³ego œwiata stowarzyszenie United
World Colleges/ U.W.C. /-Szkó³ Zjednoczonego Œwiata.

Rekrutacja do szkó³ U.W.C. przeprowadzana jest we wszystkich krajach œwiata.
Nauczycielami w  tych szko³ach s¹ obywatele ró¿nych pañstw. St¹d te¿ ka¿dy 
z 29-osobowej grupy goœci "Gdyñskiej Trójki" reprezentuje inny kraj. S¹ wœród nich
przedstawiciele krajów europejskich/ Francja, Norwegia, Niemcy, Macedonia, /ale tak¿e 
z daleko od Polski po³o¿onych: Sri-Lanki, Argentyny, Etiopii, Namibii, USA, Chin,
Singapuru , Zimbabwe/. Liceum RED CROSS NORDIC , podobnie jak III LO w Gdyni,
prowadzi nauczanie i wychowanie uczniów w ramach  systemu  International
Baccalaureate /IB/ - Matury Miêdzynarodowej. 

Jednym z najwa¿niejszych elementów tego systemu jest program
C.A.S.-Creativity-Action and Service, czyli, najproœciej rzecz
ujmuj¹c, PRACA NA RZECZ SZEROKO ROZUMIANEGO
ŒRODOWISKA SPO£ECZNEGO I PRZYRODNICZEGO.
Ka¿dy uczeñ  szko³y I.B. w ci¹gu dwóch lat swojej edukacji ma
obowi¹zek przepracowaæ nieodp³atnie  w ramach CAS  ponad 150
godzin i napisaæ w jêzyku angielskim sprawozdanie z tego, co
po¿ytecznego dla œrodowiska zrobi³, gdzie i  jak pracowa³.
Je¿eli nie zrealizuje programu CAS, nie otrzyma DYPLOMU I.B.
Najwa¿niejszym celem pobytu  uczniów z norweskiego liceum jest
w³aœnie realizacja, wspólnie z uczniami "Gdyñskiej Trójki",
obowi¹zuj¹cego ich programu CAS. Przez najbli¿sze kilka dni

uczniowie Nordic College bêd¹ , pod opiek¹ gdyñskich uczniów, pracowaæ w:
-Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Gdyni
-Sanatorium Reumatologicznym w Sopocie
-Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdañsku

Maturzyœci IB 1999

Maturzyœci IB 1999
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-Specjalnym Oœrodku  Szkolno-Wychowawczym w Gdyni 
-Centrum Rahabiblitacji w Gdañsku,
a tak¿e bêd¹ uczestniczyæ w badaniach ekologicznych  prowadzonych przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni.                        
Oczywiœcie, w ramach pobytu  w Trójmieœcie, goœcie III LO w Gdyni bêd¹ mieli
mo¿liwoœæ poznania naszego gdañskiego regionu, naszych tradycji narodowych 
/np.: Œwiêto Zmar³ych/. W programie jest m.in.: zwiedzanie starówki 
w Gdañsku, spacer na molo w  Sopocie, poznanie uroków modernistycznej
architektury Gdyni, tak¿e wizyta w stoczni Nauta. W czasie swojego poby-
tu na Wybrze¿u nauczyciele oraz uczniowie z Norwegii mieszkaæ bêd¹ 
u rodzin swoich rówieœników z III LO w Gdyni.
Wizyta uczniów z Red Cross Nordic College w  III LO jest pocz¹tkiem
nowego typu szkolnej wspó³pracy miêdzynarodowej zainicjowanej przez
uczniów i nauczycieli "Gdyñskiej Trójki". Koordynatorm tego bardzo ory-
ginalnego programu jest  Ma³gorzata Kupczyk -Skodowska, której poma-
ga Teresa Pawlak. Obie panie s¹ nauczycielkami biologii oraz nadzoruj¹
zajêcia CAS w III LO w Gdyni. Ze strony norweskiej  szko³y program koor-
dynuj¹ panie: Anne Ginestier/ Francja / i Xiaohang Sumner /Hong-Kong /
oraz pan Kip Sumner/ USA /. Daleko id¹c¹ pomoc w organizacji  wizyty
okaza³y w³adze Gdyni, zw³aszcza Wydzia³ Edukacji Urzêdu Miejskiego, 
a tak¿e wymienione wy¿ej instytucje, które umo¿liwi³y uczniom realizacjê
zajêæ w ramach programu Creativity-Action and Service. Druga czêœæ
wspó³pracy miêdzy zaprzyjaŸnionymi liceami zrealizowana zostanie 
w przysz³ym roku w Norwegii.

Do szko³y U.W.C. mo¿e byæ przyjêty ka¿dy polski uczeñ, który aktualnie jest w II klasie
liceum ogólnokszta³c¹cego i w³ada biegle jêzykiem angielskim. Ka¿dego  roku
Towarzystwo Szkó³ Zjednoczonego Œwiata organizuje wraz  z Ministerstwem Edukacji
Narodowej kilkuetapowy ogólnopolski  konkurs kwalifikacyjny do szkó³ U.W.C.
Laureaci Konkursu, zwykle 8-9 uczniów, otrzymuj¹  stypendia w postaci dwuletniej
bezp³atnej nauki w jednym z  UNITED WORLD COLLEGES. Natomiast wyró¿niaj¹cy
siê finaliœci Konkursu-stypendia w postaci dwuletniej bezp³atnej nauki w jednej z pry-
watnych szkó³ w Anglii.
W ciagu ostatnich kilku lat najwiêksz¹ liczb¹ laure-

atów i finalistów  Konkursu U.W.C. w Polsce mo¿e
poszczyciæ siê III LO w Gdyni. Jedna z gdyñskich lau-
reatek Konkursu rozpoczê³a dwa lata temu naukê 
w Red Cross Nordic United World College, co
zaowocowa³o nawi¹zaniem wspó³pracy z"Gdyñsk¹
Trójk¹". 

Z kolei inny by³y uczeñ III LO-laureat Konkursu U.W.C.
i absolwent Atlantic U.W.C. w Anglii zdoby³ stypendium
s³ynnego Massachusetts Institute of Technology/M.I.T./
w USA. Obecnie (1996)  a¿  7 uczniów z III LO w Gdyni-
laureatów  lub finalistów Konkursu  kontynuuje naukê w
szko³ach U.W.C. w Kanadzie, W³oszech, Wielkiej
Brytanii oraz Norwegii.

Uczennica z norweskiej szko³y 

Nasi goœcie z Norwegii
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NI¯EJ SCHODZIÆ NIE WARTO ( "POLITYKA" NR 28(2097), 12.07.1997 )

Fragmenty rozmowy z Leszkiem Aleksandrem Ko³odziejczykiem, 18-letnim absol-
wentem III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, najlepszym maturzyst¹ na
œwiecie. (rozmawia³a BARBARA PIETKIEWICZ ) 

-Kiedy mia³ pan piêæ lat, podszed³ pan do kogoœ na
podwórku i zapyta³: jakie pan zna gady kopalniane?
PóŸniej wymieni³ pan wszystkie i scharakteryzowa³.
-Ta osoba do dziœ to pamiêta.
-I w wieku  piêciu lat napisa³ pan powieœæ.
-Gniot o Indianach w stylu Karola Maya, zaginê³a.
-Wstêpuj¹c do szko³y podstawowej ksi¹¿ki w rodza-
ju "W pustyni i w puszczy" mia³ pan od dawna za
sob¹?
-Nie s¹dzê, choæ tak twierdzi mój ojciec. S³abo
znam beletrystykê. Nigdy mnie nie poci¹ga³a.
-A co pana poci¹ga³o?

-Historia myœli politycznej, historia staro¿ytnoœci, zw³aszcza póŸnego Rzymu.
Interesowa³a mnie równie¿ historia Koœcio³a. Prace maturaln¹ z historii pisa³em na
temat stosunku papie¿a Leona XIII do liberalizmu politycznego.
-Po angielsku oczywiœcie. I dosta³ pan najwy¿sz¹ z mo¿liwych ocen.
-Tak. Ale z matur¹ z historii mia³em trudnoœci. Nie wiedzia³em, jak mam pisaæ: pod
egzaminatora czy te¿ jakbym pisa³ dla w³asnej przyjemnoœci. A czasu do zastanawia-
nia siê by³o niewiele. Ma siê do dyspozycji 45 minut, a nie kilka godzin, jak na pisem-
nej polskiej maturze. Trzeba mieæ ca³y czas wytê¿ony umys³.
-I wychodzi siê z umys³em w strzêpach? Bo pisa³ pan dwanaœcie prac maturalnych.
-Œciœlej, z bol¹c¹ rêk¹ od pisania.
-I mimo to napisa³ pan bezb³êdnie, otrzymuj¹c najwy¿sze noty z mo¿liwych do uzyska-

nia.
-Bezb³êdnie to nie. Z biologii np. napisa³em
kilka g³upot.
-Ale te¿ na celuj¹co?
-Matura miêdzynarodowa jest mniej od polskiej
encyklopedyczna, bardziej ró¿norodna. Trzeba
siê w niej wykazaæ umiejêtnoœci¹ analizowa-
nia, wyci¹gania wniosków. Z historii otrzymuje
siê np. tekst / mo¿e to byæ przemówienie
Goebbelsa, albo, jak by³o w tym roku, fragment
z pamiêtników podpalacza Reichstagu/; nale¿y
nastêpnie skonfrontowaæ go z aktualn¹ wiedz¹
historyczn¹ na temat treœci dokumentów.
-No to polska matura jest ³atwiejsza.
-To nie jest egzamin. Ma znaczenie wy³¹cznie
rytualne, obyczajowe, zaznacza przejœcie do

oficjalnej doros³oœci. I to wszystko. Tematy z jêzyka polskiego zachêcaj¹ do grafomanii,
a matematyka jest œmiesznie ³atwa.
-W ubieg³ym roku wygra³ pan olimpiadê filozoficzn¹. Od jak dawna zajmuje siê pan

Wspólna realizacja zajêæ CAS

Goœcie z Norwegi
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filozofi¹?
-Od roku. Mam ³atwoœæ gromadzenia faktów. Pisa³em prace z ontologii,
udowadnia³em, ¿e problemów determinizmu nie da siê obroniæ z punktu widzenia
logiki.
-I co?
-20 punktów na 20 mo¿liwych. By³o tam du¿o erudycji, to robi³o wra¿enie, ale praca
by³a niesolidna myœlowo i pe³na niedopuszczalnych b³êdów. Na ustnym  wykaza³em
doœæ wyraŸne braki.
-Ale i tak zaszokowa³ pan komisjê. Czyta³em pañskie
wypracowanie maturalne o zbrodni w ogl¹dzie Camusa 
i Dostojewskiego.
-Jest pisana pod nauczyciela.
-Jest olœniewaj¹ca.
-Ceniê jasnoœæ, precyzyjnoœæ wywodu, ceniê myœl tech-
niczn¹ i warsztatow¹ w pisaniu. Nie znoszê wypowiedzi
polonistycznych.
-Wygra³ pan miêdzynarodow¹ olimpiadê filozoficzn¹. Ile
punktów na ile mo¿liwych?
-92 na 100. Pisa³em po angielsku pracê o tym, czy filozofia
jest nauk¹. Wyniki rozwa¿añ przedstawi³em 
na koniec w tabeli. Olimpiada polska by³a trudniejsza.
-Ale na ustnym ju¿ pan dosta³ 30 na 30 mo¿liwych.
-30 na 30 jest miarodajne tylko w matematyce, proszê pani.
Na studiach mam zamiar powa¿nie zaj¹æ siê matematyk¹. Bo szkolna jest jednak
doœæ rzemieœlnicza.
-Czy panu w ogóle by³a potrzebna jakaœ szko³a?
-W szkole to siê nudzi i marnuje czas.
-Nawet w tak wybitnej, do której pan chodzi³?
-Pod wzglêdem liczby olimpijczyków, zdolnych ludzi i œwietnych nauczycieli - jest
istotnie wybitna. Ale ja wymarzy³em sobie szko³ê angielsk¹ w starym budynku, oddy-
chaj¹c¹ atmosfer¹ tradycji i kszta³c¹c¹ w jej
duchu.
-...................Nie mia³ pan mistrza?
-Mia³em (Micha³ Koss, przyp. aut.). Uczy³ mnie w
liceum teorii wiedzy. Poliglota 
z olbrzymi¹ wiedz¹. T³umaczy dla Anglików
Hezjoda z greki na angielski. On mnie nauczy³
obycia humanistycznego, by³em barbarzyñc¹.
Siedzieliœmy raz nad Kierkegaardem, którego
nie rozumia³em. On nie rozumia³, co ja mówi³em,
a ja - co mówi³ on, ale wtedy w³aœnie
Kierkegaarda zrozumia³em. I na tym to polega:
mieæ mistrza. Niestety, by³ zbyt liberalny.
-A jaki mia³ byæ?
-Rygorystyczny, restrykcyjny, jak w starych angielskich szko³ach. Ucznia trzeba
dyscyplinowaæ. Jestem za kar¹ cielesn¹. Kara jest czymœ w rodzaju katharsis.
Wyrównuje rachunki, czyœci konto. Po karze ma siê czyste sumienie... .

Dyplom IB L. Ko³odziejczykowi wrêcza Pani Minister
Barbara Labuda

Leszek Aleksander Ko³odziejczyk - najlepszy
miêdzynarodowy maturzysta 1997
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AJBIKOWE PUZZLE - WSPOMNIENIA WYCHOWAWCÓW PIERWSZEJ
KLASY IB (1993-1995)

Tê klasê bêdziemy pamiêtaæ jako wyj¹tkow¹ co najmniej z trzech powodów: to by³a pier-
wsza w historii "trójki" klasa IB (matury miêdzynarodowej), nasze pierwsze "podwójne"

wychowawstwo i naprawdê wyj¹tkowa grupa
wspania³ych ludzi. Ciekawe, ¿e uda³o im siê stworzyæ
tak zgrany zespó³, mimo ¿e spora czêœæ z nich
przysz³a do "trójki" nie tylko z ró¿nych szkó³, ale
czêsto z ca³kiem innych miast (Koszalin, Olsztyn,
Stalowa Wola, nie wspominaj¹c ju¿ o Trójmieœcie 
i "przyleg³oœciach").
Chyba najwiêkszy wp³yw na nastrój w klasie mia³a
œwiadomoœæ pionierstwa. Dobrze pamiêtam tê
szczególn¹ atmosferê wspó³pracy miêdzy uczniami 
i nauczycielami. Wszyscy robiliœmy wtedy nowe
rzeczy i muszê powiedzieæ, ¿e m³odzie¿ w du¿ym
stopniu pomaga³a nauczycielom. No, mo¿e nie tak do
koñca œwiadomie, ale naprawdê dziêki ich
wyj¹tkowo wnikliwemu podejœciu zaprawionemu
spor¹ doz¹ strachu "jak to bêdzie" - ta niepewnoœæ
wystêpowa³a zreszt¹ zdecydowanie u obu stron -

udawa³o nam siê (musia³o siê udawaæ!) przezwyciê¿aæ nasze niepokoje i rozwiewaæ
w¹tpliwoœci dotycz¹ce nowego programu. Dla nas wszystkich IB by³o nowoœci¹ 

i wyzwaniem. I mimo ¿e te pierwsze dwa lata w trakcie ich trwania
wielu z nas okreœli³oby pewnie, przynajmniej momentami, jako
"drogê przez mêkê", to jednak teraz wspomina siê ten czas z du¿ym
sentymentem i w³aœciwie patrzy  siê na niego tylko przez pryzmat
mi³ych wspomnieñ. Bo przecie¿ wszystko zakoñczy³o siê tak
szczêœliwie, i to w du¿ej mierze dziêki wspólnemu zaanga¿owaniu.
Pamiêtasz, w koñcu wrzeœnia pojechaliœmy na tê wycieczkê kla-
sow¹ w Karkonosze. Pierwsz¹ rzecz¹, jak¹ z niej pamiêtam, jest
przejmuj¹ca interpretacja piosenki Elektrycznych Gitar w wykona-
niu Asi.
A przejœcie ze Szklarskiej Porêby do Karpacza? Mieliœmy wjechaæ
na Szrenicê wyci¹giem i potem w³aœciwie przespacerowaæ siê
Drog¹ PrzyjaŸni do naszego schroniska. I wszystko prawie tak
w³aœnie wygl¹da³o, tyle ¿e... wyci¹g by³ akurat w remoncie 
i dodatkowo musieliœmy jeszcze dokonaæ pieszego podboju
Szrenicy. W rezultacie po ca³ym dniu marszu wróciliœmy do schro-
niska o zmierzchu, dr¿¹c przy tym, czy aby dostaniemy jeszcze o tej

porze coœ do jedzenia. Jednak zamiast utyskiwañ klasa odœpiewa³a i odtañczy³a na uli-
cach Karpacza szalone Kongo, a po kolacji wyci¹gnê³a nas na dyskotekê.
Ma³o co, a z wycieczki wrócilibyœmy bez Ezopa. W³aœciwie autokar ju¿ ruszy³, gdy zorien-
towaliœmy siê, ¿e Ezop w ostatniej chwili, nic nikomu nie mówi¹c, postanowi³ zrobiæ
jeszcze jakieœ zakupy.
Z Ezopem w ogóle by³o weso³o. Przecie¿ o ma³o co nie zawali³ matury, bo zapomnia³ 
o jednym z egzaminów. Po dramatycznym odkryciu, ¿e w auli brakuje jednej osoby i to

Maturzystki IB 1995r.

Leszek Aleksander Ko³odziejczyk -
najlepszy miêdzynarodowy 
maturzysta w 1997r.
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w³aœnie Ezopa i b³yskawicznym telefonicznym uœwiadomieniu bohaterowi wydarzenia,
gdzie powinien siê znajdowaæ, zapad³a decyzja o "spóŸnionym" rozpoczêciu egzaminu. 
I dopiero po d³u¿szej chwili pe³nej napiêcia, gdy zdyszany Ezop wpad³ do auli, otwarte
zosta³y koperty egzaminacyjne i, jak gdyby  nic siê nie sta³o, odby³ siê egzamin. Ale trze-
ba uczciwie i ca³kiem ju¿ powa¿nie przyznaæ, ¿e Ezop jest ch³opakiem o niezwyk³ej
inteligencji i wiedzy, a rok na stypendium w Eton
prze¿y³ bez wpadek. No i piêknie œpiewa.
Ale przecie¿ nie tylko Ezop dostarcza³ nam nieza-
mierzonej rozrywki. Nie zapomnê, jak Karolina prze-
sadzi³a z samoopalaczem i z¿ó³k³a doszczêtnie. 
A pamiêtasz gips na nodze Micha³a po powrocie 
z £eby? Podczas ferii zimowych prowadzi³ tam z
innymi IB-kami obóz jêzykowy dla dzieci w ramach
CAS-u. Micha³ uszkodzi³ sobie nogê próbuj¹c pozycji
"kwiatu lotosu". No tak, ale dla niego to nie by³a
weso³a przygoda. Choæ innym, gdy s³uchali relacji 
o tym, jak dosz³o do wypadku, trudno by³o zachowaæ
powagê.
Co roku spotykamy siê niemal ze wszystkimi na klasowych Wigiliach. Ile to ju¿ razy?
Chyba piêæ? No tak, zapocz¹tkowa³y chyba Magda S. i Ania G., potem spotkaliœmy siê 
u Gosi G., u Jamnika, u ciebie, S³awko, i ostatnio u Ezopa. To w³aœnie dziêki tym
spotkaniom, wiemy co siê u kogo dzieje. Nawet jeœli ktoœ nie mo¿e przyjœæ (lub przy-
jechaæ: studiuj¹ przecie¿ w wielu ró¿nych miejscach), to ktoœ inny coœ o nim wie. 
Chyba najrzadziej widzimy Bo¿enê. Aha, ale niedawno pojawi³a siê, jak i pozosta³a czêœæ
klasy, na œlubie MadŸki. A skoro ju¿ o œlubach... Dla mnie jednym z najbardziej
wzruszaj¹cych wspomnieñ jest to, ¿e zjawili siê równie¿ na moim œlubie, mimo ¿e ju¿ od
dwóch lat nie byli wtedy moimi uczniami.
Ju¿ dawno nie widzia³em Kamili. Ciekawe, czy ci¹gle jeszcze dzia³a w Amnesty
International? By³a w ten ruch bardzo zaanga¿owana. Raz przyprowadzi³a nawet jed-
nego z dzia³aczy na godzinê wychowawcz¹, ¿eby powiedzia³ nam coœ wiêcej o tej orga-
nizacji.
Oboje czêsto widujemy Gosiê H. Jest prawie nasz¹ kole¿ank¹ po fachu - uczy angiel-
skiego na popo³udniowych kursach w naszej szkole. Na pewno œwietnie jej to wychodzi,
bo przecie¿ oprócz doskona³ej znajomoœci jêzyka dysponuje te¿ profesjonalnym, psy-
chologicznym podejœciem do swoich uczniów.
Ilekroæ widzê Maæka , jestem pod wra¿eniem jego przemiany. Z "buntownika bez
powodu"  utrudniaj¹cego ¿ycie sobie i innym (kiedyœ skoñczy³o siê odmalowywaniem
szatni dla ch³opców) wyrós³ na takiego fajnego, lubianego ch³opaka. I bardzo podoba mi
siê to, z jak¹ sympati¹ i szacunkiem mówi o swoich kolegach. 
To w³aœnie Maciek twierdzi, ¿e Gutek bêdzie najm³odszym prezesem du¿ej firmy 
w Polsce. 
A pamiêtasz, jak Gutek i Jamnik prowadzili szkolny sklepik? Przed kokosowymi intere-
sami, które niew¹tpliwie mogliby robiæ, chroni³y ich dobre serca i znajomi, którym
sprzedawali p¹czki na kredyt.
Pamiêtam, jak po trzeciej klasie ka¿demu daliœmy jakiœ specjalny prezent. Ma³o kto odgad³
znaczenie tych upominków. Ola dosta³a trzy jednogroszówki do wtr¹cania, 
a myœla³a, ¿e mia³y j¹ wzbogaciæ. MadŸka dosta³a kamieñ i nie mia³a ¿adnych mi³ych sko-
jarzeñ, a przecie¿ by³a jak opoka! Za to wiecznie odchudzaj¹ca siê Magda R. dosta³a tik-taki.

Pierwsza w historii klasa IB: 1993-95
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Ale przecie¿ my te¿ dostaliœmy od klasy prezenty 
"z pomys³em": ja - kolekcjê muszek na ró¿ne
uroczyste okazje, a ty, S³awko, zdaje siê toreb.
Plecaków, bo zawsze chodzê z plecakiem.
Magda R. po osi¹gniêciu fenomenalnego wyniku na
maturze sta³a siê gwiazd¹ mediów, ale wytrzyma³a to
dzielnie. Zawsze ujmowa³a mnie skromnoœci¹ 
i ³agodnoœci¹, i wci¹¿ nie mogê zrozumieæ, jak mog³a
doprowadziæ pewn¹ nauczycielkê do rozstroju ner-
wowego.
A czy ktoœ umie siê tak œlicznie uœmiechaæ jak ognis-
tow³osa Agnieszka? No, mo¿e jeszcze notorycznie
zakochana na d³ugie dystanse Ania K. Pamiêtasz tê

romantyczn¹ chwilê na dworcu w Poznaniu w œrodku nocy, gdy spotka³a siê ze swoim
ówczesnym ch³opakiem?

Kiedyœ w czasie zabawy mieliœmy odgadywaæ, kogo mia³ na myœli
Stalowy. Nie by³o ³atwo, wszyscy zachodzili w g³owê, kto w klasie
ma "alkoholowe" oczy. Okaza³o siê, ¿e chodzi³o o Magdê S., choæ 
z alkoholem nie mia³a nic wspólnego.
Z Gosi¹ G., Ani¹ K., Maækiem, Mateuszem i Stalowym pojechaliœmy
na warsztaty matematyczne do Szwecji. Mieszkaliœmy 
w internacie z dobrze zaopatrzon¹ kuchni¹. Po ca³odziennym
chodzeniu po Sztokholmie wróciliœmy bardzo g³odni i ch³opcy
nagotowali sobie dwa razy wiêcej parówek ni¿ mogli zjeœæ.
Ambitnie wcisnêli wszystkie, ale za³o¿ê siê, ¿e jeszcze d³ugo po
powrocie nie mogli patrzeæ na parówki.
Daleko nam siê te nasze pierwsze IB-ki porozje¿d¿a³y: Magda S. 
z niesamowitym , godnym podziwu samozaparciem studiuje 
i w Berlinie i w Gdañsku, a Paulina, która na egzaminie wstêpnym
do IB mówi³a o swojej fascynacji kulturami Ameryki Po³udniowej,

nie wyl¹dowa³a co prawda a¿ tam, ale Poznañ to te¿ doœæ daleko.
A Ania G., która przyjecha³a do nas z Olsztyna, zawo³ana tancerka (w Gdyni kontynuowa³a
swoje zainteresowania w Teatrze Ekspresji) - Ach, jak oni ze Stalowym tañczyli! 
- studiuje teraz w Warszawie, jak zreszt¹ wielu innych.

W klasie mieliœmy wiele bardzo trwa³ych - do dzisiaj
- przyjaŸni, na  przyk³ad papu¿ki-nieroz³¹czki Kinga
i Asia . By³y te¿ g³êbsze zwi¹zki uczuciowe, choæ ten
najtrwalszy, miêdzy Jamnikiem i Agnieszk¹, narodzi³
siê ju¿ w³aœciwie po maturze...

Na koniec ka¿dy z nas dosta³ po kawa³ku puzzla.
Bo ta nasza klasa to by³a, i chyba dalej jest, taka
uk³adanka, w której wszystkie czêœci do siebie
pasuj¹.

Jacek Lech i S³awa Winiarska-Mielniczuk
(wychowawcy klasy, a tak¿e absolwenci III LO w Gdyni)

Magdalena Roda - 1995 najlepsza miêdzynarodowa
maturzystka w Polsce 

Rektorzy(od lewej): admira³ prof. Antoni Komorowski
(AMW Gdynia) - absolwent III LO; prorektor U.G. prof.
Jolanta Bonca-Jab³oñska; prof. Piotr Przyby³owski
(WSM Gdynia); prof. Aleksander Ko³odziejczyk (P.G.)
oraz grono pedagogiczne liceum

Najlepsze maturzystki IB wrzesieñ 1999
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CZAS  AJBIKÓW , Tomasz  Tosza
"Gazeta Wyborcza", 1998 (fragmenty)

(...) Szczerze? Ponad dwadzieœcia lat uczy³am chemii i nie rozumia³am mechanizmu
niektórych reakcji - przyznaje Sylwia Iluk, chemiczka z gdyñskiego  III Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Marynarki Wojennej w
Gdyni - Odwala³am robotê. Dwie godziny w
tygodniu, kreda, tablica, podrêcznik. Czysta teo-
ria. Tak naprawdê to nauczy³am siê chemii
razem z dzieciakami z klasy matury miêdzy-
narodowej.
Ju¿ nie pamiêta, jak to by³o: czy to ona rzuca³a
d³ugopisami w uczniów, czy oni rzucali w ni¹,
wyk³ócaj¹c siê o uk³ad elektronów na czwartej
orbicie w jakimœ gazie szlachetnym.
Teraz zamiast trzydziestki znudzonych dzieci-
aków ma szóstkê spragnion¹ wiedzy. 
I wiêkszoœæ z szeœciu w tygodniu spêdzaj¹ 
w laboratorium. Ka¿demu nauczycielowi 
w takiej sytuacji uros³yby skrzyd³a (...) Iwona
przez pierwsze dwa lata uczy³a siê w liceum 
w Sosnowcu. Chcia³a pojechaæ 
na stypendium do Norwegii. Ale siê nie zakwalifikowa³a.
- Wtedy dowiedzia³am siê, ¿e identyczn¹ maturê, jak w Norwegii, mogê zdaæ w Gdyni -
opowiada. Miejsc by³o 45. A chêtnych z samej " Trójki": ponad 50 - wspomina Iwona. 
- Rodzice mówili: zdasz, bardzo dobrze, nie zdasz jeszcze lepiej, zostaniesz w domu.
Matura miêdzynarodowa kosztuje, sam egzamin to 2,5 tys. z³., do tego zagraniczne
podrêczniki, ka¿dy wart kilkadziesi¹t z³otych. Plus koszty utrzymania w internacie czy 
na stancji. I jeszcze jeden sta³y wa¿ny wydatek: ksero. - Kopiujemy setki stron tygod-
niowo - mówi Iwona: Przed wyjazdem do Gdyni
nie przypuszcza³a, ¿e poza poch³anianiem
wiedzy mo¿na œwiata nie widzieæ. ¿e mo¿na
mówiæ po imieniu do wyhodowanych w próbów-
ce kryszta³ów (...)
Tygodnik " Polityka" umieœci³  III Liceum 
z Gdyni na pierwszym miejscu w rankingu szkó³
œrednich. Nie widaæ, ¿e to najlepsza szko³a 
w Polsce. Na parterze zielonkawe lamperie do
sufitu, tandetne lastryko na pod³odze. Zwyk³a
tysi¹clatka.
W systemie International Baccalaureate (IB),
czyli matury miêdzynarodowej, III LO jest
szko³¹ numer  0704, IB wymawia siê po angiel-
sku ajbi, dlatego uczniów tych klas koledzy
nazywaj¹ ajbikami. Na pocz¹tku maja w "Trójce" równoczeœnie odbywa³y siê dwie matu-
ry: miêdzynarodowa i polska.
Na miêdzynarodowej rygorystyczny regulamin: ³awki przynajmniej pó³tora metra 
od siebie, testy wype³nione tylko o³ówkiem o twardoœci H2. Na egzaminie z matematy-

Dzieñ Nauczyciela 1997.
Od lewej: Wojciech Tomalczyk, Wies³aw Kosakowski, Hanna
Urbañska, Ewa Skrzypczak, Sylwia Iluk, Piotr Senn

Wychowawcy pierwszej w historii klasy IB 
(od lewej: S³awa Winiarska -Mielniczuk i Jacek Lech)
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ki mo¿na u¿ywaæ wy³¹cznie jednego ze szczegó³owej listy kilkunastu typów kalkula-
torów. Maskotki na stolikach niedopuszczalne, jedzenie podczas egzaminu równie¿.
Nauczyciele przedmiotu nie mog¹ przebywaæ na sali. Z ka¿dego miejsca musi byæ
widoczny zegar i tablica z czasem rozpoczêcia i zakoñczenia testu. Mo¿na siê spóŸniæ na
egzamin, bêdzie siê mia³o mniej czasu na pisanie. W ka¿dej chwili mo¿e z Genewy przy-
jechaæ kontrola. Przyje¿d¿aj¹ co roku, nigdy nie mieli zastrze¿eñ. (...) Czwarty dzieñ

matur - egzamin z biologii. Po dwóch godzinach pier-
wsi maturzyœci wychodz¹ z sali. Rozmasowuj¹
bol¹ce od szybkiego pisania d³onie. Wymieniaj¹
uwagi i pêdz¹ powtarzaæ do nastêpnego egzaminu.
Z Ig¹ Kornet¹ (niewysoka, krótko ostrzy¿ona, niepo-
zorna ) idziemy na spacer. W szkole obstawiaj¹, ¿e
ma ona szansê na maksymaln¹ liczbê punktów na
maturze. Iga pochodzi z M³awy. Dla niej taka szko³a
jak " Trójka" by³a wyzwaniem.

- W podstawówce wszystko mia³am za darmo. Dobre
oceny przychodzi³y same. Bez wysi³ku. Tutaj 
od pocz¹tku czu³am siê onieœmielona - opowiada. 
Najtrudniejszy by³ pierwszy rok. Nic jej nie

wychodzi³o. By³a bliska za³amania.
- Wymyœli³am wtedy, ¿e zacznê tak wytrwale pracowaæ, a¿ poczujê, ¿e w paru rzeczach
jestem dobra. Wystarczy³o kilka miesiêcy i pomog³o. Kiedy znalaz³am siê w klasie IB,
musia³am pracowaæ jeszcze bardziej.
- Fascynuje mnie myœlenie. Na przyk³ad, dlaczego tamto drzewo nie ma liœci. Siedzia³am
tu kiedyœ kilka godzin. Rozwa¿a³am, co mog³o siê staæ.
- I jakie wnioski? - pytam.
- To trzeba by zbadaæ, ja tylko myœla³am. Trening jak zabawa w skojarzenia. Zaczynam,
na przyk³ad od koloru morza, a dochodzê do wulkanów na Filipinach. Interesuj¹ce, jak

dzia³a mózg? (...)

Micha³ Koss uczy ajbików teorii wiedzy. Wysoki, w swetrze, 
z brod¹. Absolwent filologii klasycznej, filozof. "Kossówka" , czyli
jego mieszkanie w starej kamienicy we Wrzeszczu, gdzie roz-
mawiamy, pe³na jest œladów podró¿y do Grecji.
Na zajêciach z uczniami razem czytali i t³umaczyli teksty filo-
zoficzne. Nie ekstrakty z podrêczników. Czyst¹ myœl.
- By³ pan ich przewodnikiem ? - pytam.
- Nie chcia³em nim byæ. To nie te czasy - mówi. - Ja nie mam
tablic, na których mówi wyrocznia Pana. Oni maj¹ byæ krytyczni.
Maj¹ prawo zmieszaæ z b³otem ka¿dy s¹d. Byle byli dociekliwi,
byle szukali argumentów. Przez dwa lata staram siê im wpoiæ
dryl logiczny. To, co potrzebne jest ka¿demu myœl¹cemu
cz³owiekowi. (...)
Przed drzwiami gabinetu dyrektora Wies³awa Kosakowskiego

kilkunastometrowa wystawa wycinków prasowych, najœwie¿szych dyplomów, d³ugie
listy laureatów, zwyciêzców, finalistów.
- To nasza ma³a mania wielkoœci - mówi Kosakowski. - Dlatego zawistni mówi¹, ¿e

Absolwentka IB - 1999

Wizyta Pani Jolanty Kwaœniewskiej 
w III LO we wrzeœniu 1996 roku
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"Trójka" jest przereklamowana.
W 1990r. geograf Kosakowski przedstawi³ kolegom rewolucyjny pomys³.
- Jaki sens uczyæ takiej chemii przez cztery lata po dwie godziny w tygodniu?  Mo¿na
przez dwa lata zrobiæ dla wszystkich szko³ê ogólnokszta³c¹c¹, uczyæ wszystkiego, 
a potem "rozprofilowaæ"  - przekonywa³. - Niech ka¿dy uczy siê tego, w czym jest najlep-
szy i co najbardziej mu siê przyda. Zamiast uczyæ encyklopedii, nauczymy ich z niej
korzystaæ.Nauczycielom ten pomys³ siê spodoba³ i ju¿ piêæ lat temu przygotowali nowe
programy. Dziêki temu uczniowie Trójki mog¹ wybieraæ profil klasy: mened¿erski,
humanistyczny, medyczny, politechniczny (...)
I jako pierwsza w Polsce pojawi³a siê klasa IB. (...) Siedem lat temu Wies³aw
Kosakowski œci¹gn¹³ do " Trójki" Wojciecha
Tomalczyka, matematyka z gdañskiego I LO.
Tomalczyk to nauczyciel zbli¿ony do idea³u: jest
kawalerem, czyli ma czas. Matematyka jest jego
pasj¹, czyli potrafi ni¹ zara¿aæ. Wie, jak uczyæ, czyli
mo¿e osi¹gaæ doskona³e wyniki. 
W ci¹gu trzech ostatnich lat szko³a mia³a siedmiu
laureatów olimpiady matematycznej i ponad 20
finalistów. Jego wychowankowie studiuj¹ na najlep-
szych zagranicznych uniwersytetach, takich jak
Massachusetts Institute of Technology czy
Cambridge. On sam dosta³ szeœæ nagród ministra
oœwiaty. Najbardziej ceni tytu³ Belfra Roku, który
przyznali mu uczniowie w plebiscycie " Gazety Morskiej". - Nie zale¿y mi, ¿eby rozu-
mieli wszystko, co wyk³adam. Na to przyjdzie czas - twierdzi. - Pokazujê im urodê
matematyki.
W pracowni matematycznej, gdzie go odnalaz³em, ca³¹ œcianê zajmuj¹ cztery tablice.
- Po co ich a¿ tyle? - pytam.
- Przecie¿, by wyprowadziæ dowód, potrzeba trochê
miejsca - wyjaœnia. W domu mam trzy. 
Kiedyœ by³ asystentem na uniwersytecie, ale praca
naukowa nie sprawia³a mu przyjemnoœci. Otwieranie
g³ów m³odych ludzi, to co innego. Na kó³ko matem-
atyczne dla dzieci z podstawówek, które prowadzi 
w "Trójce", musi organizowaæ eliminacje. Ma 120
miejsc, a chêtnych jest æwieræ tysi¹ca. To dlatego, ¿e
bycie dobrym matematykiem jest najlepsz¹ prze-
pustk¹ do " Trójki".

MATURA  MIÊDZYNARODOWA 
Ewa Nowakowska,  "Polityka" 1993

Niekwestionowanym liderem naszej ankiety, który wiedzie prym we wszystkich dziedzinach,
jest III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni (dyr. Wies³aw Kosakowski).
Szko³a nale¿y do Towarzystwa Szkó³ Twórczych, grupuj¹cego 25 najlepszych liderów 
w kraju i do Klubu Przoduj¹cych Szkó³, którego cz³onkostwo musi byæ corocznie
potwierdzane rezultatami dydaktycznymi. Ma wyborn¹ kadrê: wœród pracowników
szeœciu nauczycieli akademickich, cztery osoby z doktoratem, dwoje nauczycieli by³o

Jolanta Kwaœniewska wœród absolwentów IB w 1996 r.

Piotr Labenz (laureat I m-ca na Miêdzynarodowej
Olimpiadzie Filozoficznej) odbiera dyplom IB z r¹k
Andrzeja Jachnika - Pomorskiego Kuratora Oœwiaty.
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stypendystami Fulbrighta w Ameryce. O jedno miejsce ubiega³o siê tutaj 9 kandydatów,
na studia trafia³o przed rokiem i dwoma a¿ 95 proc. absolwentów.

W ubieg³ym roku szkolnym 200 uczniów star-
towa³o w ró¿nych olimpiadach: 24 znalaz³o siê
wœród laureatów. Cztery osoby zwyciê¿y³y 
w konkursach ogólnopolskich, a trójka- Magda
Sildatke, Pawe³ Szutowicz i Marcin Giedroyæ
uczestniczy³a w Miêdzynarodowym  Kongresie
Geograficznym w Waszyngtonie. A¿  45 wybitnie
uzdolnionych m³odych ludzi uczy siê tutaj w try-
bie indywidualnym, realizuj¹c w³asne programy,
które pod wzglêdem zakresu i tempa pracy daleko
wykraczaj¹ poza ramy szko³y. S¹ wœród nich
zdobywcy stypendiów naukowych Krajowego
Funduszu na Rzecz Dzieci. Stypendia Funduszu

na rok 1992/93 uzyska³o a¿ siedmiu uczniów III LO: Agnieszka Stefaniak, Marcin
Giedroyæ, Krzysztof Gajos, Mateusz Lipczyñski, Marcin Konkel, Miko³aj Niedzielski 
i Micha³ Zienkiewicz (troje ostatnich po raz drugi z rzêdu). Warto wiedzieæ, ¿e ca³e woj.
gdañskie ma ³¹cznie 21 stypendystów Funduszu.
Od 1991 r. III LO w Gdyni pracuje wedle w³asnego, autorskiego systemu nauczania 
i wychowania S¹ tu klasy autorskie o profilu mened¿erskim z wyk³adowym jêzykiem
angielskim i klasy o profilu matematycznym z rozszerzonym programem nauczania jêzy-
ka angielskiego. Dla obecnych klas II (jest ich 8) przewiduje siê od przysz³ego roku
jeszcze inne profile, m.in. zarz¹dzanie i ekonomiê, profil politechniczny i prawniczy.

Zwieñczeniem dotychczasowego dorobku III LO jest wstêpna zgoda Europejskiego
Biura Matury Miêdzynarodowej w Genewie (International Baccalaureate Europe) 
na udzia³ szko³y w tym programie. Biuro zaakceptowa³o tylko dwa polskie licea (drugim
jest  XXXIII LO im. M. Kopernika w Warszawie.

BEZ  GORSETU

III LO w Gdyni jest naszym faworytem, poniewa¿ zdjê³o gorset trady-
cyjnego, zunifornizowanego kszta³cenia i stara siê przygotowywaæ
uczniów do ¿ycia w otwartym, nowoczesnym spo³eczeñstwie. Daje im
doskona³¹ znajomoœæ jêzyka angielskiego oraz - oprócz wiedzy ogólnej -
szczególne kwalifikacje (profil mened¿erski, zarz¹dzanie i ekonomia),
umo¿liwiaj¹ce sprawne funkcjonowanie w takim spo³eczeñstwie, które
jest celem polskiej transformacji. 

Jest to szko³a modelowa, poniewa¿ z ewidentnymi sukcesami wyprzedza
zmiany spo³eczne: przygotowuje absolwentów do ról zawodowych,
poszukiwanych w spo³eczeñstwie otwartym o sprawnie zorganizowanej
gospodarce rynkowej. 

Komórki.... na maturze (maj 2000r.)

Nauczyciele z klasy IB - 1995
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Warszawa, 3 lipca 1998 roku

Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej 

Szanowny Panie Dyrektorze,

Wielk¹ przyjemnoœæ sprawi³ mi list Pana informuj¹cy 
o wynikach, jakie osi¹gnêli uczniowie III Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Marynarki Wojennej w Gdyni na
egzaminie tegororcznej matury miêdzynarodowej -
International Baccalaureate. Tylu laureatów - najlepszych poœród najlepszych w silnej,
miêdzynarodowej konkurencji - to wielki sukces. Wspania³e osi¹gniêcie utalen-
towanych uczniów, ich znakomitych nauczycieli i samej Szko³y, która potrafi rozwijaæ
uczniowskie talenty i zapewniæ m³odym ludziom najko-
rzystniejsze warunki twórczej pracy.
Wszystkim, a szczególnie mlodym bohaterom miêdzynaro-

dowego egzaminu maturalnego, najserdeczniej gratulujê
tego imponuj¹cego osi¹gniêcia.
Naukowe sukcesy uczniów III Liceum Ogólnokszta³c¹cego

W Gdyni, s¹ jak siê dowiadujê, zjawiskiem sta³ym,
corocznie powtarzanym.Ten fakt jest niew¹tpliwie godzien
szczególnego wyró¿nienia, cieszê siê wiêc, ¿e i on zosta³
dostrze¿ony i doceniony. Przyznanie przez Polski Komitet
UNESCO gdyñskiej TROJCE pierwszego miejsca 
w rankingu polskich szkó³ ponadpodstawowych jest dla
ca³ej Szko³y kolejnym tytu³em do chwa³y. Zaszczytne miano
najlepszej szko³y to tak¿e wspólne osi¹gniêcie
Kierownictwa Liceum , jego Pedagogów i Uczniów.

Wiedza, na której polu m³odzi Polacy konkuruj¹ o miano najlepszych, jest dziœ
dziedzin¹ decyduj¹c¹ o kszta³cie ¿ycia ludzkoœci i o przysz³oœci œwiata. Fakt, ¿e w tej
tak wa¿nej dziedzinie nasza m³odzie¿ zdobywa miêdzy-
narodowe uznanie - obiecuje wiele i ca³a Polskê naprawa
prawdziw¹ dum¹.

Znakomitej "za³odze" gdyñskiej TRÓJKI, Dyrekcji,
Nauczycielom i Uczniom, przesy³am serdeczne
pozdrowienia i najlepsze ¿yczenia.

Aleksander Kwaœniewski
Wrêczenie dyplomów IB -1998. Orkiestra
Reprezentacyjna Marynarki Wojennej RP

Absolwenci IB - 1998

Wrêczenie dyplomów IB - 1996. Rektorzy
trójmiejskich uczelni. Od lewej: prof. Marcin
Piliñski (UG), prof. Piotr Przyby³owski (WSM),
prof. Aleksander Ko³odziejczyk (PG)
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Warszawa, dnia 25 wrzeœnia 1999 r.

PREZES RADY MINISTRÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
JERZY BUZEK

Szanowni Nauczyciele!
Drodzy Absolwenci!
Szanowni Pañstwo!

Na pocz¹tku chcia³bym wyraziæ swoj¹ g³êbok¹ wdziêcznoœæ za zaproszenie na
uroczystoœæ wrêczania dyplomów International Baccalaureate absolwentom Gdyñskiej
Szko³y Matury Miêdzynarodowej.

Mój rz¹d jest œwiadomy wielkiej roli, jak¹ odgrywa w pañstwie oœwiata. W³aœnie dlat-
ego, wœród priorytetowych reform znalaz³a siê reforma systemu edukacyjnego. Reforma
oœwiaty jako g³ówny cel zak³ada wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i m³odzie¿y 

z obszarów wiejskich. Sprawiedliwoœæ spo³eczna
wymaga, by ka¿dy móg³ chodziæ do dobrej szko³y,
niezale¿nie od  miejsca zamieszkania, a solidarnoœæ
nakazuje pomoc tym najs³abszym.

III Liceum Ogólnokszta³c¹ce jest najlepsz¹ wiz-
ytówk¹ wybitnie uzdolnionej m³odzie¿y - zarówno 
w kraju, jak i za granic¹. W okresie miêdzywojennym
powstanie Gdyni jako miasta okaza³o siê jednym 
z najwiêkszych osi¹gniêæ III Rzeczypospolitej. Cieszê
siê, ¿e dziœ, w tym samym miejscu, dziej¹ siê rzeczy
dla przysz³oœci Polski. Mam nadziejê, ¿e absolwenci II
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w piêkny sposób pode-
jm¹ gdyñsk¹ tradycjê w s³u¿bie Ojczyzny - maj¹c za
wzór chlubne przyk³ady budowniczych portu w Gdyni,
postaci takich, jak Eugeniusz Kwiatkowski czy

stoczniowców z roku 1970 walcz¹cych o woln¹ Polskê.
Cieszê siê, ¿e osi¹gacie tak wspania³e wyniki. Gratulujê m³odzie¿y, rodzicom, nauczy-

cielom i wychowawcom. Wiem, ¿e wrêczane dziœ dyplomy s¹ efektem d³ugiej i ciê¿kiej
pracy Was wszystkich.

Dziêkujê wam za ten trud. Chcia³bym ¿yczyæ Wam pomyœlnoœci i sukcesów na stu-
denckiej drodze ¿ycia. Jestem przekonany, ¿e bêdziecie najlepszymi ambasadorami
Polski i spraw polskich na œwiecie. Liczê na wasz¹ pomoc w dzia³aniach naszego kraju
na rzecz integracji z Uni¹ Europejsk¹. Wierzê, ¿e sprostacie wszelkim wyzwaniom nad-
chodz¹cego milenium.
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Wizyta Rz¹du RP w III LO w Gdyni w 01.09.1998 r.
Od lewej: Tomasz Sowiñski, Jerzy Buzek, Wojciech
Ksi¹¿ek, Franciszka Cegielska...



Gdynia, dnia 11.07.1995r.

Rada Pedagogiczna 
i Dyrekcja IIILO w Gdyni

W zwi¹zku z zakoñczeniem nauki przez uczniów pierwszego rocznika INTERNATION-
AL BACCALAUREATE sk³adam Absolwentom szko³y gratulacje za wspania³e wyniki 
w Miêdzynarodowej Maturze, zaœ Nauczycielom serdecznie dziêkujê za trud w³o¿ony 
w przygotowanie m³odzie¿y do egzaminu dojrza³oœci.

Ze szczególn¹ uwag¹ œledziliœmy naukê uczniów 
w systemie IB i podziwialiœmy wysi³ek Pana
Wies³awa Kosakowskiego - Dyrektora III LO w Gdyni
w rozwoju "Trójki" poœród szkó³ twórczych.

Cieszymy siê, ¿e ten swoisty eksperyment przyniós³
tak znacz¹ce efekty pedagogiczne, wykraczaj¹ce
poza Gdyniê i Polskê.

Mam nadziejê, ¿e kolejne roczniki IB potwierdzaæ
bêd¹ wysoki poziom gdyñskiej Szko³y, promuj¹cej
nasze Miasto w miêdzynarodowych programach.

Prezydent Miasta Gdyni
Franciszka Cegielska

Warszawa, 13 lipca 1998r.

Szanowny Panie Dyrektorze

Dziêkujê Panu za informacjê o wynikach tegorocznej
matury miêdzynarodowej w III Liceum
Ogólnokszta³c¹cym im. Marynarki Wojennej w Gdyni.
Ciesz¹ mnie znakomite rezultaty osi¹gniête przez
maturzystów gdyñskiego liceum. Jest to sukces
zarówno Uczniów jak i Pedagogów tej niezwyk³ej
szko³y. Proszê o przekazanie moich serdecznych gratu-
lacji wszystkim, którzy przyczynili siê do tego sukcesu.
Szczególne wyrazy uznania kierujê do Grona
Pedagogicznego oraz najlepszych maturzystów: Pani
Igi Kornety, Pani Anny Jedynasty i Pana Piotra
Labenza.
Kszta³cenie dzieci i M³odzie¿y jest inwestowaniem w
nasz¹ wspóln¹ polsk¹ przysz³oœæ. Nasza Ojczyzna
potrzebuje wszechstronnie wykszta³conych obywa-
teli. Reformy pañstwa, w tym reformy oœwiatowe, to jedne z najwa¿niejszych zadañ,
jakie stoj¹ przed w³adz¹ ustawodawcz¹ i wykonawcz¹. Olbrzymi¹ rolê do spe³nienia
maj¹ w tej reformie szko³y tak nieprzeciêtne, jak kierowane przez Pana liceum.
Korzystaj¹c z okazji serdecznie gratulujê zajêcia I. miejsca w og³oszonym przez Polski
Komitet UNESCO "Rankingu polskich szkó³ ponadpodstawowych". Gronu

Wizyta Prezydenta Niemiec Johannesa Rau’a i Prezydenta
Polski Aleksandra Kwaœniewskiego - 01.09.99 (aula liceum)

Ma³¿onki Prezydentów Polski i Niemiec: Jolanta
Kwaœniewska i Christine Rau 
(podczas wizyty w III LO 01.09.99)
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Pedagogicznemu sk³adam ¿yczenia dalszych
sukcesów w nauczaniu i wychowywaniu m³odego
pokolenia, satysfakcji z wykonywanej pracy 
i wszelkiej pomyœlnoœci w realizacji osobistych
zamierzeñ.
Uczniom ¿yczê wspania³ych wyników w nauce,
sukcesów w olimpiadach przedmiotowych oraz
wielu radosnych i szczêœliwych dni w "Gdyñskiej
Trójce".

Z powa¿aniem
Maciej P³a¿yñski

Warszawa, 1995-08-19

PREZYDENT RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Szanowni Pañstwo!
Drodzy Uczniowie!

Serdecznie gratulujê wielkiego sukcesu, odniesionego na miêdzynarodowej maturze
przez uczniów i grono pedagogiczne lll Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Marynarki Wo-
jennnej RP w Gdyni. Trudny egzamin zdaliœcie na pi¹tkê z plusem. Jego rezultaty sta-
wiaj¹ Wasze liceum w gronie szkó³ o œwiatowym poziomie nauczania. Stanowi¹ dowód,
¿e w Polsce jest wiele ambitnej i utalentowanej m³odzie¿y, nie brakuje równie¿ œwiet-
nych nauczycieli, oddanych swemu powo³aniu, potrafi¹cych przekazaæ m³odym pokole-
niom swoj¹ wiedzê i zapa³.

Wasze osi¹gniêcie wymaga³o wielkiego wysi³ku i zaanga¿owania, uporu i systema-
tycznej pracy. Ma ono tym wieksz¹ wartoœæ, ¿e edukacja - obok nauki i kultury - stano-
wi jeden z g³ównych filarów pañstwa. Tylko naród wszechstronnie wykszta³cony, otwar-
ty na najnowsze zdobycze ludzkiej myœli, ma widoki powodzenia w wielkiej grze o jutro.
Nowa, odradzaj¹ca siê Polska potrzebuje ludzi o mocnych charakterach, gotowych 
do rywalizacji z najlepszymi, a jednoczeœnie ³akn¹cych wiedzy, szukajacych prawdy i
autentycznych wartoœci. To oni s¹ naszym bogactwem. Stanowi¹ wielki narodowy ka-
pita³, z którym spodziewamy siê ju¿ wkrótce wejœæ do zjednoczonej Europy, nasz¹
nadziejê i szansê.

Jestem przekonany, ¿e Wasza szko³a równie¿ w przysz³oœci bêdzie pomna¿aæ ów ka-
pita³, tak jak dotychczas wskazuj¹c m³odzie¿y trudne cele i odleg³e horyzonty. Gronu
profesorskiemu ¿yczê dalszych sukcesów dydaktycznych oraz wielu równie ambitnych 
i uzdolnionych wychowanków. Uczniom “Gdyñskiej Trójki” chcia³bym ¿yczyæ pe³nego
rozwoju posiadanych talentów, powodzenia i sukcesów w ¿yciu.

Lech Wa³êsa
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Wizyta Macieja P³a¿yñskiego - Marsza³ka Sejmu RP 
w III LO w kwietniu 1999 r.
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5 August 1998

Dear Wies³aw,
It has certainly become an annual thing to write and commend your school on outstanding IB
examination results. This year is not an exception but perhaps the best one ever?!
Please convey once again my warm congratulations to staff and students for their commitment
and hard work. You should be rightly proud.
With all good wishes for the continued success of the IB programme at your school.

Yours sincerely,

Monica Flodman
Associate Regional Director for Europe

Warszawa, 25 wrzeœnia 1999 r

Szanowni Pañstwo
Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie
III Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Marynarki Wojennej w Gdyni

Z wielkim zadowoleniem przyj¹³em informacjê o kolejnych sukcesach ca³ej spo³ecznoœci
szkolnej zaanga¿owanej w eksperyment polegaj¹cy na realizacji programu Matura
Miêdzynarodowa (International Bacculaureate ) w Waszej placówce.

Uzyskane w tym roku wyniki œwiadcz¹ o tym, ¿e pasmo piêcioletnich sukcesów szko³y,
dokumentowanych liczb¹ punktów uzyskiwanych przez uczniów w tym tak obiektywnym 
i trudnym egzaminie, nie by³o dzie³em przypadku.

Formu³a egzaminu dojrza³oœci organizowanego w ramach programu
Matura Miêdzynarodowa dostarczy³a wielu cennych doœwiadczeñ,
które s¹ i bêd¹ wykorzystywane w przygotowaniach do wprowadzenia
nowego egzaminu maturalnego w zreformowanej szkole. Tak wiêc
Wasz sukces uzyska³ znacznie wiêkszy, ogólnopolski wymiar, co 
z pewnoœci¹ przyczyni siê do podniesienia efektywnoœci kszta³cenia we
wszystkich polskich szko³ach przygotowuj¹cych m³odych ludzi do
najwa¿niejszego z ¿yciowych egzaminów.

W rozpoczynaj¹cym siê roku szkolnym i w latach nastêpnych ¿yczê
Dyrekcji gdyñskiej "Trójki", wszystkim Nauczycielom i Uczniom wielu
sukcesów na niwie edukacyjnej, a tegorocznym absolwentom z dyplo-
mami IB ¿yczê otwartych bram wszystkich uczelni w Polsce i na œwiecie. 

Miros³aw Handke

Minister Edukacji Narodowej

Od lewej: Bartosz Ptach (studiuje 
w Londynie), Mateusz Topp, Monica
Flodman w III LO - 1992

Wizyta Ministra Edukacji
prof. Miros³awa Handke - luty 1998



Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo!

Z prawdziwą radością otrzymałem informację o sukcesie uczniów i nauczycieli III Liceum Ogólnokształ-

cącego im. Marynarki Wojennej w Gdyni. Niestety, nie mogę uczestniczyć w uroczystości wręczenia dyplo-

mów IB tegorocznym maturzystom. Z całego serca jednak przesyłam gratulacje i wyrazy uznania uczniom

i nauczycielom “Gdyńskiej Trójki”. Celem wyjątkowo trudnego dwuletniego programu nauczania i wy-

chowania obowiązującego w szkołach IB jest wykreowanie człowieka na miarę zjednoczonego świata XXI

wieku. Z tym wyzwaniem zmierzyliście się w sposób fascynujący. Wyniki jakie osiągnęliście - znacznie lep-

sze niż w innych renomowanych szkołach uczestniczących w programie IB - są wynikiem żmudnej i twór-

czej pracy, ale także wspaniałej szkolnej atmosfery pełnej przyjaźni i poszanowania ludzkiej indywidual-

ności. Jej świadectwem jest realizowany od 1991 roku autorski system nauczania i wychowania przygoto-

wany przez pedagogów “Gdyńskiej Trójki”. Program, który umiejętnie łączy zdobywanie wiedzy z kształ-

towaniem osobowości. Nie tylko podczas lekcji czy studiów w bibliotece, ale także przy organizowanych

w ramach CAS powstały wspomnienia, radosne, a czasem być może dramatyczne, które ze szkolnych mu-

rów wyniesiecie w dorosłe życie. Nie tylko wspomnienia, ale także podstawy, wrażliwości na problemy in-

nych ludzi, ciekawości świata, nawyk zdobywania wiedzy i samodoskonalenia. Te umiejętności, w które

“Gdyńska Trójka” wyposażyła Was w dorosłe życie, zaowocowały już dziś. Wszyscy, tak jak razem uczy-

liście się i pracowaliście możecie odebrać dyplomy. Świadectwa sukcesu, od którego zaczyna się Wasz

start w dorosłe zycie. Życzę Wam z całego serca i wierzę, że zawiązane w szkole przyjaźnie i zdobyte

umiejętności przetrwają próbę czasu, że staną się podstawą Waszego życiowego sukcesu. Mam także

nadzieję, że “Gdyńska Trójka” stanie się przykładem dla innych szkół.

Szczególnie gorące gratulacje chcę złożyć Beacie Lipskiej, a na pewno drugiej, a najprawdopodobniej

pierwszej maturzystce świata, która osiągnęła najlepszy wynik na tegorocznym egzaminie. To pierwszy od

12 lat wrzesień, którego nie zaczęła szkolną lekcją. Pierwszy wrzesień dorosłego - 18-letniego życia.

Wspaniały wynik na egzaminie to piękny prezent urodzinowy. Do niego dołączam życzenia, by nie straci-

ła życiowego optymizmu, zawsze traktowała naukę jako przyjemność, nie obowiązek. By, jak powiedziała

w jednym z wywiadów, mogła zrealizować związane z wybranym przez siebie zawodem lekarza marzenia.

Serdecznie gratuluję i dziękuję nauczycielom i wychowawcom. To dzięki nim “Gdyńska Trójka” stoi w

rzędzie najlepszych szkół europejskich. To dzięki Państwa wytrwałości, dzięki współpracy z rodzicami,

udało się zaszczepić młodym ludziom pasję zdobywania wiedzy, dzięki której dziś mogą się cieszyć ze

wspaniałych wyników egzaminacyjnych. To Państwo dajecie uczniom i ich rodzicom gwarancję rzetelnej

wiedzy otwierającej drzwi zawodowych karier. Przyjaźń i wiedza, które Państwo dajecie swoim uczniom

owocują nie tylko wspaniałymi wynikami, ale także wspaniałymi ludzkimi postawami. To Państwo kształ-

tujecie ludzi światłych, dla których jesteście zyciowymi drogowskazami. Nauczycielom “Gdyńskiej Trój-

ki” życzę dalszych wspaniałych sukcesów. Kiedy w ubiegłym roku Magdalena Roda zdobyła 43 punkty na

egzaminie, wydawało się, że na największy sukces trudno liczyć. Życzę więc Państwu, by uczniowie zaska-

kiwali Was tak jak tegoroczni absolwenci.

“Gdyńska Trójka” to także tradycja szkoły budowanej rękami nauczycieli i uczniów. To świadectwo kon-

sekwentnego patrzenia w przyszłość, wdrażania innowacji, wytrwałego, często trudnego w realizacji roz-

woju. To szkoła nie tylko doskonałych uczniów, prawdziwych profesjonalistów, to także szkoła wrażliwo-

ści. Przed Wami jej mury opuścił między innymi Edward Stachura. Życzę Wam, byście z tej tradycji czer-

pali sukcesy Waszego zawodowego życia. Byście zawsze wiedzieli, że do szkoły i zadzierzgniętych w niej

przyjaźni chcecie i możecie wracać. Życzę Wam, by świadectwa pierwszego życiowego sukcesu spowodo-

wały następne, coraz większe. Byście zawsze mogli realizować swoje marzenia.

Aleksander Kwaśniewski

Warszawa, 21.09.1996r.

1



1

Od lewej nauczycielki III LO: Joanna GoŸdziewicz, Hanna
Goworowska-Adamska, Renata Fia³kowska

Marysia Widomska œpiewa

Jacek Lach w akcji - 2000r.

Poloneza czas zacz¹æ...

Nauczyciele: Magdalena Honkisz 
i Micha³ Koss

Prawdziwy odlot...

POTRAFIMY SIÊ RAZEM BAWIÆ...
STUDNIÓWKI (lata 90.)

Oto my - uczennice IV klas



System rozgrywania ró¿nego rodzaju olimpiad przedmiotowych jest od
wielu lat jedn¹ z bardziej interesuj¹cych ofert edukacyjnych polskiej
szko³y. Nauczyciele i uczniowie GDYÑSKIEJ TRÓJKI maj¹ wielki
udzia³ w rozwoju tego wyj¹tkowego "ruchu olimpijskiego". Od wielu lat
w auli szko³y organizowane s¹ zawody okrêgowe olimpiad:
biologicznej, geograficznej, nautologicznej i jêzyka angielskiego.
Dwukrotnie liceum goœci³o najlepszych w Polsce m³odych matem-
atyków organizuj¹c fina³y ogólnopolskie Olimpiady Matematycznej, 
a tak¿e Ma³ej Olimpiady Matematycznej. Trzy razy do III LO w Gdyni
zjechali najlepsi polscy m³odzi geografowie i znawcy nautologii (fina³y
olimpiad: XV, XIX i XXV). 
Najwiêcej tytu³ów finalistów i laureatów uczniowie III LO zdobyli podczas
zawodów Olimpiady Jêzyka Angielskiego (42 tytu³y laureata i prawie 50 finalisty).
Po najwy¿sze laury ( pierwsze miejsce w Polsce ) w tej olimpiadzie

siêga³y uczennice: Anna Bokina (1982), Katarzyna Jerzak (1983), Monika Dubaj (1984),
Anna Hadrych (1988), Dorota Gurska (1989), Miros³awa Beranek (1993) i Agnieszka
Wendorff (1999). 
III LO w Gdyni prowadzi zdecydowanie w rankingu bior¹cym pod uwagê osi¹gniêcia pol-
skich szkó³ w Olimpiadzie Jêzyka Angielskiego. Podobnie jest w przypadku Olimpiady
Geograficznej i Nautologicznej, gdzie 59 uczniów zdoby³o tytu³ finalisty (39) lub laurea-

ta (20). Najwy¿sze miejsca w tej olimpiadzie zaj-
mowali: Marcin Natorski (I miejsce-nautologia, 1998;
III miejsce-geografia, 1998), Karol Wolff (II miejsce-
geografia,1999 ), Weronika Kloc (geografia: II m-ce 
w 1999 i III m-ce w 2000), Piotr Lizukow (geografia:
II m-ce w 1999).
III LO w Gdyni znajduje siê tak¿e w czo³ówce najlep-
szych szkó³ startuj¹cych w olimpiadach matematy-
cznych, w których na miejscach medalowych pla-
sowali siê: Marcin Stefaniak (I m-ce w 1998, III m-ce
w 1997 i 1996), Jakub Pawlewicz, Leszek Ko³tuñski
i Dominik Wojtczak, Jakub Bia³ogrodzki.
To samo mo¿na powiedzieæ o Olimpiadzie
Filozoficznej, Olimpiadzie Informatycznej oraz

Olimpiadzie Literatury i Jêzyka Polskiego. Po tytu³ laureata I miejsca siêgali 
w olimpiadach: Olga Kuczyñska (w 1997 roku w Olimpiadzie Jêzyka Francuskiego),
Adam Kaliszewski (Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej w 1992 r), Jakub Pawlewicz
(Olimpiada Informatyczna-1996), Leszek Aleksander Ko³odziejczyk (Olimpiada
Filozoficzna-1997). 
Uczniowie III LO zdobywali tak¿e najwy¿sze laury w olimpiadach miêdzynarodowych, m.in.:
Micha³ Kie³kowski (z³oty medal w 1982, fizyka-Niemcy), Jakub Pawlewicz (multimedalista; infor-
matyka-medale: z³oty-Wêgry-1996, srebrny-Holandia-1995 i br¹zowy-Szwecja-1994), Marcin
Stefaniak (matematyka: z³oty-Tajwan-1998, srebrny-Indie-1996, br¹zowy-Kanada-1995), Leszek
Aleksander Ko³odziejczyk (filozofia: z³oty-1997), Piotr Labenz (filozofia: z³oty-1998).

Uczennice klasy humanistycznej interdyscyplinarnej
maj 2000r.
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Olimpiady, rankingi, konkursy, stypendia , zawody, mecze, turystyka

Tomasz Sowiñski odznacza Krzy¿em
Zas³ugi d³ugoletni¹ ksiêgow¹ III LO
Pani¹ Krystynê Warcho³.



Ogó³em uczniowie Gdyñskiej Trójki zdobyli w ci¹gu kilkudziesiêciu lat prawie 130
tytu³ów laureata olimpiady oraz ponad 300 tytu³ów finalisty olimpiady, w tym w ostat-
nich 10. latach odpowiednio: 85 i 169.
Sukcesy olimpijskie wi¹¿¹ siê w wiêkszoœci przypadków z wielkim zaanga¿owaniem 
i prac¹ nauczyciela przygotowuj¹cego ucznia do olimpiady. Je¿eli chodzi o Olimpiadê
Jêzyka Angielskiego, to nale¿a³oby wymieniæ nazwiska nastêpuj¹cych nauczycieli:
Danuta Szewczyk, Piotr Senn, Jolanta Or³owska i Hanna Urbañska. W przypadku
Olimpiady Literatury i Jêzyka Polskiego nale¿y
wspomnieæ, m.in. takich nauczycieli, jak: Wanda
Dworaczek, Urszula Wylot, Daniela Neyman,
Barbara Derêgowska, Emilia Kuczyñska, Iwona
Stankiewicz i Hanna Talewska. Olimpijskie sukcesy
matematyczne to efekty pracy przed wszystkim
Czes³awa Poznañskiego (g³ównie lata 70.) oraz
Wojciecha Tomalczyka (matematyka oraz informaty-
ka - lata 90.). Z kolei filozofia to g³ównie Micha³ Koss,
geografia i nautologia - Dorota Michalska, Wies³aw
Kosakowski, Dorota Grudziñska i Waldemar
Kotowski (dodatkowo ekonomia), wiedza o Polsce 
i œwiecie wspó³czesnym - Jolanta £awrynowicz,
biologia - Danuta Belau i Teresa Pawlak, chemia -
Jolanta Niedostatkiewicz i Sylwia Iluk, prawa cz³owieka - Danuta Sidorowicz.
Bardzo wa¿ne jest to, ¿e w olimpiadach przedmiotowych na etapie szkolnym od wielu lat
bierze udzia³ kilkuset uczniów, a do etapu okrêgowego awans uzyskuje ponad 200.
Od 1996 roku Polski Komitet ds. UNESCO opracowuje rankingi szkó³, bior¹c pod uwagê
wyniki uczniów w olimpiadach przedmiotowych. I tak w 1996 roku III LO w Gdyni
zajê³o II miejsce, podobnie by³o w 1997 roku, w 1998 - pierwsze, 1999-trzecie i w 2000
tak¿e trzecie.
W og³oszonym w styczniu 2000 roku rankingu uwzglêdniaj¹cym sukcesy olimpijskie 
z lat 1996-2000, III LO w Gdyni wyprzedzi³o zdecy-
dowanie wszystkie licea w Polsce.
Obok olimpiad przedmiotowych ka¿dego roku orga-
nizowane s¹, z poszczególnych przedmiotów, przez
ró¿ne instytuty naukowe, szko³y wy¿sze oraz insty-
tucje kulturalne konkursy. Spoœród nich, z uwagi 
na sukcesy uczniów III LO , nale¿a³oby wymieniæ:
-Ogólnopolski Konkurs Chemiczny Uniwersytetu
Miko³aja Kopernika w Toruniu,
-Ogólnopolska Ma³a Olimpiada Matematyczna, 
Konkursy:
-"Wygraj Indeks" (Uniwersytet Gdañski, Politechnika
Gdañska - wydzia³y chemii),
-Miêdzynarodowy Konkurs Przemawiania w Jêzyku Angielskim,
-Miêdzynarodowy Konkurs "Odyseja Umys³u",
-Ogólnopolski Konkurs Literacki Pa³acu M³odzie¿y w Katowicach,
-Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Parlamentaryzmie,
-Ogólnopolski Konkurs Prac Maturalnych z Jêzyka Polskiego,
-wojewódzkie konkursy: ekologiczne, matematyczne, informatyczne oraz wiele innych.

XXV Olimpiada Geograficzna - fina³ ogólnopolski (III LO)

Zawody Okrêgowe Olimpiady Jêz. Angielskiego - aula
III LO styczeñ 1999
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Uczniowie Gdyñskiej Trójki bior¹ tak¿e udzia³ i odnosz¹ sukcesy w licznych konkursach 
malarskich (m.in. wystawy prac w Londynie w 1999 r), teatralnych ("Z³ota Maska" w 1993

roku zdobyta na Ogólnopolskim Przegl¹dzie Teatrów Szkolnych przez grupê
przygotowywan¹ przez Dorotê Michalsk¹-Baduszek, spektakl "Juwenilia"
Witkacego przedstawiony w jêzyku angielskim na festiwalu teatralnym 
w Plymouth w 1992 roku przez m³odzie¿ pod opiek¹ Ma³gorzaty Ryœ),
muzycznych (organizacja od kilkunastu lat w auli III LO Gdyñskiego
Przegl¹du Piosenki Anglo-Amerykañskiej, którego powstanie zainicjowa³a
Ma³gorzata Ryœ), ekonomicznych (Ogólnopolskie Targi Firm Uczniowskich,
Miêdzynarodowy Komputerowy Konkurs Zarz¹dzania Firm¹ - Waldemar
Kotowski), recytatorskich i debat (Konkurs Debat Szkolnych - ogólnopolski
i miêdzynarodowy w jêzyku angielskim).
Uczniowie w III LO w Gdyni znajduj¹ równie¿ czas na sport, podtrzymuj¹c
pod tym wzglêdem wspania³e "trójkowe" tradycje z okresu "grabówkowego"
oraz lat 70. Obok turniejów szachowych i bryd¿owych (w tym organi-
zowanych w III LO w Gdyni), na których uczniowie zdobywaj¹ najwy¿sze
regionalne oraz ogólnopolskie laury (m.in. medale na sportowych
olimpiadach m³odzie¿y w bryd¿u sportowym), ka¿dego roku siatkarze 
i koszykarze-dru¿yny dziewcz¹t i ch³opców- s¹ Ÿród³em wielu radosnych
chwil (wysokie lokaty w mistrzostwach miasta i turniejach wojewódzkich).
Od kilku lat organizowane s¹ dni sportu (pomys³odawca Ma³gorzata
Henicz), w których wa¿nym wydarzeniem jest mecz (koszykówka 

lub siatkówka): nauczyciele - uczniowie. Najaktywniejsza pod wzglêdem sportowym
klasa ka¿dego roku otrzymuje nagrodê pieniê¿n¹, któr¹ zwykle przeznacza na organiza-
cjê wycieczki. 
Niezwykle wa¿ne miejsce w ¿yciu szko³y odgrywa³a i nadal odgrywa turystyka i kra-
joznawstwo. Sobotnio-niedzielne rajdy, wakacyjne obozy wêdrowne i wycieczki klasowe
ciesz¹ siê zawsze wielkim wziêciem wœród uczniów (kluby turystyczne: BAZUNA-
dawniej i WYRYPIARZE - od 1984 roku i obecnie). 

Dochód z wielu imprez organizowanych na terenie
liceum (oprócz ww) przeznaczany jest na pomoc dla
dzieci z ró¿nych domów dziecka na terenie Gdyni 
i Sopotu.
Sukcesy uczniów umo¿liwiaj¹ im ubieganie siê 
o stypendia oferowane m.in. przez:
-Premiera RP, Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, 
-Prezydenta Gdyni, Prezydenta Sopotu, Towarzystwo
Szkó³ Zjednoczonego Œwiata-United-World Colleges
(dwa lata bezp³atnej nauki w Kanadzie, Anglii,
Norwegii lub we W³oszech - ponad 30 uczniów z III LO
w ci¹gu  ca³ego okresu rozgrywania konkursu o stype-
ndium UWC). Ka¿dego roku oko³o czterdziestu

uczniów z III LO otrzymuje ró¿nego rodzaju stypendia, a dziêki sukcesom olimpijskim
oraz konkursowym kilkudziesiêciu, jeszcze przed matur¹, ma praktycznie zapewniony
wolny wstêp na uczelniê wy¿sz¹.

Zawody Okrêgowe Olimpiady
Geograficznej w III LO
Od lewej:  Marcin Natorski,
Jaros³aw Szczukowski,
Magda Kaliszewska 
(laureaci i finaliœci Olimpiady)

Zawody Okrêgowe Olimpiady Biologicznej w III LO
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Udzia³ uczniów III LO im. Marynarki Wojennej RP  w Gdyni 
w  OLIMPIADACH  PRZEDMIOTOWYCH w roku 1999/2000
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Lp
nr
kolejny

ETAP I

szkolny

elimi-
nacje

elimi-
nacje

fina-
liœci

tytu³
finalisty

tytu³
laureata

najlepsze
miejsca

miejsce
laureata

ETAP II

okrêgowy

ETAP III

ogólnopolski

OLIMPIADA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

literatury i jêzyka. polskiego

jêzyka angielskiego

jêzyka niemieckiego

historyczna

wiedzy o polsce i œw. wspó³cz.

wiedzy o prawach cz³owieka

filozoficzna

biologiczna

ekologiczna

geograficzna

nautologiczna

wiedzy ekonomicznej

matematyczna

informatyczna

fizyczna

chemiczna

wiedzy technicznej

RAZEM

XXX

XXIV

XXIII

XXVI

XLI

VII

XII

XXIX

XV

XXVI

IX

XIII

LI

VII

XLIX

XLVI

XXVI

*

53(+3)

401

31

11

10

12

4

21

23

35

35

25

20

37

13

7

7

723

42(+3)

17

1

5

5

9

4

21

3

26

26

14

17

12

13

5

4

227

6(+3)

16

1

4

4

7

4

5

3

9

9

*

*

*

9

4

4

*

II

I,II,III

*

VI

I

I

III

I,II

VII

I,II

I,II

I

I

*

*

*

*

*

7

4

0

0

2

2

3

2

0

6

6

1

3

2

0

0

3

41

4

2

-

-

0

0

2

1

-

4

3

0

3

2

-

-

1

22

2

2

-

-

1

2

0

1

-

2

3

1

0

0

-

-

2

16

II, II

IX, XI

-

-

III

IV, IX

*

III

-

III, V

VIII, 
IX, X

II

*

*

-

-

VI, X

*

LICZBA UCZESTNIKÓW



Awans do etapu ogólnopolskiego olimpiady przedmiotowej w roku szkolnym 1999/2000 uzyskali:

1. OLIMPIADA JÊZYKA ANGIELSKIEGO:   
1/ Filip Aszendorf  I A - tytu³ laureata  
( IX miejsce )
2/ Agnieszka RafalskaIII IB - tytu³ laureata 
(XI miejsce )
3/ Dorota Witkowska II B  - tytu³ finalisty
4/ Maciej Szafran  III IB  - tytu³ finalisty
2. OLIMPIADA GEOGRAFICZNA:  
5/ Weronika Kloc  III IB  - tytu³ laureata 
( III miejsce)
6/ Marek Wypych  I M - tytu³ laureata (V miejsce )
7/ Piotr Czapiewski  IV A - tytu³ finalisty
8/ Karol Wolff  III M - tytu³ finalisty
9/ Micha³ Niezgoda  III M - tytu³ finalisty
10/ Piotr Lizukow IV D - tytu³ finalisty

3. OLIMPIADA NAUTOLOGICZNA: 
11/ Piotr Lizukow IV D -tytu³ laureata  (VIII miejsce)
12/ Piotr Czapiewski IV A - tytu³ laureata (IX miejsce)
13/ Marek Wypych  I M - tytu³ laureata (X miejsce)
14/ Karol Wolff  III M- tytu³ finalisty
15/ Micha³ Niezgoda III M - tytu³ finalisty
16/ Weronika Kloc III IB - tytu³ finalisty

4. OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ: 
17/ Piotr Czapiewski IV A - tytu³ laureata 
( II miejsce )
5. OLIMPIADA BIOLOGICZNA: 
18/ Micha³ Fiedorowicz  IV L- tytu³ laureata (III miejsce)
19/ Paulina £opatniuk IV L - tytu³ finalisty
6. OLIMPIADA WIEDZY o POLSCE i ŒWIECIE
WSPÓ£CZESNYM:  
20/ Weronika Kloc  III IB- tytu³ laureata (III miejsce)
21/ Marcin Perzanowski III IB- uczestnik zawodów
fina³owych

7.  OLIMPIADA MATEMATYCZNA:
22/ Micha³ Jab³onowski  IV M- tytu³ finalisty i wyró¿nienie
23/ Dominik Wojtczak III M- tytu³ finalisty
24/ Kamila Jasiñska III IB- tytu³ finalisty

8. OLIMPIADA INFORMATYCZNA:
25/ Dominik Wojtczak III M - tytu³ finalisty
26/ Marcin Zawadzki II M - tytu³ finalisty
9. OLIMPIADA LITERATURY i JEZYKA POLSKIEGO:
27/ Marta Michalunio IV IB- tytu³  laureata (II miejsce)
28/ Marta Bala III IB - tytu³ laureata (II miejsce)
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XXV Jubileuszowa Olimpiada Geograficzna 
i Nautologiczna w III LO (kwiecieñ 1999r.)
Dowódca Marynarki Wojennej admira³ Ryszard
£ukasik w towarzystwie nauczycieli geografii 
oraz laureatów Olimpiady z III LO

Zawody Okrêgowe Olimpiady
Geograficznej (styczeñ 1991). Od prawej:
Swen Norwisz, Adam Kaliszewski
(póŸniejszy laureat O. Geogr., laureat 
I m-ca w O. Wiedzy Ekonomicznej)



29/ Maria Smulewska  IV B- tytu³ finalisty
30/ Dorota Trepkowska  III C- tytu³ finalisty
31/ Mateusz Tokarz  III C - tytu³ finalisty
32/ Anna Lubomirska  III C - tytu³ finalisty
33/ Iwona Braun IV A - uczestnik zawodów fina³owych

10. OLIMPIADA FILOZOFICZNA
34/ Mateusz Tokarz III C- tytu³  finalisty
35/ Dorota Trepkowksa III C - tytu³  finalisty
36/ Zofia Skorupka IV IB - uczestnik zawodów
fina³owych

11. OLIMPIADA WIEDZY o PRAWACH  CZ£OWIEKA 
37/ Dominika Janicka  IVC - tytu³ laureata  (IV miejsce)
38/ Jolanta Golanowska III IB- tytu³ laureata (IX miejsce)

12. OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ 
39/ Adam Kaczmarek IV M - tytu³ laureata (VI miejsce)
40/ Miko³aj Bart³omiejczyk  IIM - tytu³ laureata (X miejsce)
41/ £ukasz Korzeniowski  IV M  - tytu³ finalisty

10 LAT OLIMPIAD W III LO (1990-2000) 

Olimipada Nautologiczna - rejs ORP „Wodnik“ Gdynia
kwiecieñ 1999r.
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Lp

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

nazwa przedmiotu olimpiady

JÊZYK POLSKI

JÊZYK ANGIELSKI

JÊZYK FRANCUSKI

JÊZYK NIEMIECKI

JÊZYK ROSYJSKI

HISTORIA

WIEDZA o POLSCE i ŒWIECIE

WIEDZA o PRAWACH CZ£OWIEKA

FILOZOFIA

BIOLOGIA

EKOLOGIA

GEOGRAFIA

WIEDZA EKONOMICZNA

NAUTOLOGIA

MATEMATYKA

FIZYKA

ASTRONOMIA

CHEMIA

INFORMATYKA

TECHNIKA

WIEDZA  ARTYSTYCZNA

razem

razem L+F

L

3

1

1

5

F

1

1

1

2

1

1

7

L

1

1

F

1

1

5

2

1

2

12

L

2

1

1

4

F

1

1

2

4

5

1

14

L

3

1

1

1

1

7

F

2

3

1

1

1

2

7

1

1

19

L

1

1

1

3

1

3

10

F

3

3

1

1

1

1

3

4

2

1

20

L

1

1

2

3

3

10

F

1

3

1

1

1

1

2

1

6

1

18

L

2

1

2

2

2

1

1

1

12

F

8

3

1

3

1

16

L

3

1

1

1

2

1

9

F

2

2

1

1

1

4

1

3

2

1

18

L

2

1

2

3

1

1

10

F

3

3

1

1

1

4

5

5

1

24

L

2

2

1

2

1

2

1

3

2

16

F

4

2

2

1

4

3

3

2

1

22

L

3

18

2

2

0

1

4

5

5

1

0

12

3

6

11

0

0

1

8

2

1

85

F

18

27

4

1

3

0

7

1

4

7

1

29

0

9

38

1

1

4

10

1

3

169

21

45

6

3

3

1

11

6

9

8

1

41

3

15

49

1

1

5

18

3

4

90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/2000
razem
10 lat razem

12         13        18         26        30         28         28        27         34         38             254

L+F



ZESTAWIENIE SZKÓ£ - LAUREATÓW  PIÊCIU  EDYCJI  RANKINGU SZKÓ£
przygotowanego przez Polski Komitet ds. UNESCO - styczeñ 2000

RANKINGI UNESCO 1996-1999                             NAJLEPSZE SZKO£Y W POLSCE
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III LO im. Marynarki Wojennej

V LO  im. A. Witkowskiego

II LO im. S. Batorego

IV LO im. T. Koœciuszki

I LO im. M. Kopernika

I LO im. B. Nowodworskiego

XIV LO im. S. Staszica

XIV LO im. Polonii Belgijskiej

I LO im. K. Marcinkowskiego

Katolickie Liceum O. Pijarów

VI LO im. J. Kochanowskiego

V LO im. J. Jasiñskiego

IV LO im. H. Sawickiej

II LO im. J. Œniadeckiego

VIII LO im. A. Mickiewicza

I Spo³eczne LO

I LO im. D³ugosza

VII LO im. K.K. Baczyñskiego

II LO im. Jana  III Sobieskiego

IV LO im. E. Szczanieckiej

VIII LO im. M. Curie-Sk³odowskiej

I LO im. S. ¯eromskiego

II LO im. J. Zamoyskiego

VI LO im. I. Paderewskiego

VI LO im. Œniadeckich

I LO im. S. ¯eromskiego

I LO im. S. Staszica

I LO im. Dêbowskiego

I LO im. T. Koœciuszki

XXXI LO im. L. Kruczkowskiego

VI LO im. W. Sierpiñskiego

VI LO im. A. Mickiewicza

III LO im. Unii Lubelskiej

ZSO im. KEN

II LO 

II LO

VI LO im. T. Reytana

Gdynia

Kraków

Warszawa

Toruñ

£ódŸ

Kraków

Warszawa

Wroc³aw

Poznañ

Kraków

Radom

Wroc³aw

Kielce

Kielce

Poznañ

Warszawa

Nowy S¹cz

Wroc³aw

Kraków

£ódŸ

Katowice

Kielce

Lublin

Poznañ

Bydgoszcz

Jelenia Góra

Lublin

Zielona Góra

Legnica

£ódŸ

Gdynia

Kraków

Lublin

Stalowa Wola

Inowroc³aw

Kraków

Warszawa
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41

39

33

40

34

24

33

16

15

17

10

8

7

8

8

8

5

6

5

5

5

7

4

4

4

4

4

4

3

5

4

4

3

3

3

4

178

138,75

135,75

123,25

119,75

107,75

103,5

96,75

54

46,75

44,25

38,25

32

30

29,75

29

26,75

25

24

22

18

18

18

18

16

16

16

16

15

15

13,5

13

12,75

12,75

11

10

10

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28

.29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Lp. Nazwa szko³y Miasto Iloœæ laureatów Suma punktów

1996
I Ranking szkó³ za rok szkolny 1994/95

miejsce

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

I LO 
III LO 
IV LO
Katolickie LO
XIV LO 
II LO
V LO
I LO 
IV LO
II LO

£ódŸ
Gdynia
Toruñ
Kraków
Wroc³aw
Lublin
Kraków
Kraków
Kielce
Warszawa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

II LO
III LO
V LO
I LO
I Spo³eczneLO
XIV LO
VII LO
II LO
IV LO
I LO
IV LO
XIV LO
IV LO
VI LO
V LO
XXXI LO
I LO

Warszawa
Gdynia
Kraków
£ódŸ
Warszawa
Warszawa
Wroc³aw
Kraków
Toruñ
Kraków
£ódŸ
Wroc³aw
Kielce
Bydgoszcz
Wroc³aw
£ódŸ
Legnica

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.
9.
12.
12.

III LO
IV LO
I LO
II LO
V LO
II LO
I LO
I LO
XIV LO
VI LO
XIV LO
I LO
I LO

Gdynia
Toruñ
£ódŸ
Kielce
Kraków
Warszawa
Poznañ
Kraków
Warszawa
Poznañ
Wroc³aw
Jelenia
Góra
Lublin

miejsce miejsceszko³a miasto miasto miastoszko³a szko³a

1997
II Ranking szkó³ za rok szkolny 1995/96

1998
III Ranking szkó³ za rok szkolny 1996/97

KRYTERIUM: liczba laureatów i zajête przez nich miejsce w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych



RANKINGI UNESCO cd...

MULISTYPENDYŒCI Z III LO - 1996

Listopad to miesi¹c, w którym wrêczane s¹ stypendia
najwybitniejszym w poprzednim roku szkolnym uczniom
szkó³ ponadpodstawowych. Jedn¹ z najbardziej
zas³u¿onych organizacji zajmuj¹cych siê opiek¹ nad
wybitnie uzdolnion¹ m³odzie¿¹ jest Krajowy Fundusz 
na rzecz Dzieci.
Ju¿ od czternastu lat w drugiej po³owie listopada ka¿dego
roku organizowana jest na Zamku Królewskim 
w Warszawie uroczystoœæ wrêczania najbardziej uzdol-
nionym uczniom stypendiów Funduszu.Tak by³o i w tym
roku. W miniony poniedzia³ek 24 listopada stypendia

Leszek Aleksander Ko³odziejczyk - laureat 
O. Jêz. Angielskiego, Filozoficznej, WOS, zdoby-
wca Z³otego Medalu na Miêdzynarodowej 
O. Filozoficznej w 1997 r.

55

1999
IV Ranking szkó³ za rok szkolny 1997/98

szko³y jêzyków 

i przedsiêbiorczoœci

III LO GDYNIA

III LO Chorzów

XXIV LO £ódŸ

XXVI LO £ódŸ

VI LO Radom

I LO Sandomierz

Lic.Spo³.PoltechToruñ

I LO Wa³brzych

II LO Wa³brzych

XXXIII LO Warszawa

XXXIV LO Warszawa

Ranking tygodnika POLITYKA (1993)

("Polityka" nr 19/93) "NAJLEPSZE POLSKIE LICEUM JEST W GDYNI"

"Niekwestionowanym liderem, który wiedzie prym we wszystkich dziedzi-

nach jest III LO w Gdyni"

Ranking tygodnika POLITYKA (1996)

("Polityka" nr 21/96) wg w³asnego

ropoznania oraz miejsca w ró¿nych

listach rankingowych

szko³y 

humanistyczne

III LO GDYNIA

I LO Che³m

I LO Chorzów

III LO Gdañsk

II LO Kraków

I LO Legnica

II LO Opole

XVII LO Warszawa

XLI LO Warszawa

V LO Wroc³aw

I LO Zielona Góra

szko³y matematyczno-przy-

rodnicze

III LO GDYNIA

I LO Gdañsk

III LO Katowice 

I LO Kraków

XII LO £ódŸ

VIII LO Poznañ

II LO Rybnik

II LO Warszawa

IX LO Warszawa

XIV LO Warszawa

XIV LO Wroc³aw

SUPERLIDER i dziesi¹tka

najlepszych:

III LO GDYNIA

I LO Kraków

II LO Lublin

XXVI LO £ódŸ

VI LO Radom

Lic.Spo³.Poltech Toruñ

II Spo³.Liceum STO W-wa 

II LO Warszawa

XIV LO Warszawa

XVII LO Warszawa

XIV LO Wroc³aw

miejsce

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
12.
12.
12.

I LO
V LO
III LO
XIV LO
IV LO
VI LO
II LO
I LO
XIV LO
I LO
VI LO
Katolickie LO
III LO
VIII LO
ZSO

Kraków
Kraków
Gdynia
Warszawa
Toruñ
Radom
Warszawa
Zielona Góra
Wroc³aw
Poznañ
Gdynia
Kraków
Lublin
Poznañ
Stalowa Wola

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

XIV LO
V LO
III LO
I LO
II LO
VI LO
XIV LO
V LO
I LO
VIII LO
VIII LO
I LO
IV LO
I LO
VI LO

Warszawa
Kraków
Gdynia
£ódŸ
Warszawa
Radom
Wroc³aw
Wroc³aw
Kraków
Katowice
Poznañ
Nowy S¹cz
Toruñ
Poznañ
Kraków

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

III LO
V LO
II LO
IV LO
I LO
I LO
XIV LO
XIV LO
I LO
Katolickie LO
VI LO
V LO
IV LO
II LO 
VIII LO

Gdynia
Kraków
Warszawa
Toruñ
£ódŸ
Kraków
Warszawa
Wroc³aw
Poznañ
Kraków
Radom
Wroc³aw
Kielce
Kielce
Poznañ

miejsce miejsceszko³a miasto miasto miastoszko³a szko³a

2000
V Ranking szkó³ za rok szkolny 1998/99

2000
RANKING PIÊCIOLECIA 1995-2000

RANKINGI TYGODNIKA  „POLITYKA“



Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci otrzyma³o 157 uczniów ze szkó³ podstawowych 
i œrednich. Od kilku lat Fundusz, zamiast przekazywaniem pieniêdzy,zajmuje siê
ró¿norodnym wspieraniem naukowego rozwoju uczniów m.in. poprzez organizacjê
udzia³u wybitnie zdolnych dzieci w ró¿nego rodzaju zajêciach  na wy¿szych uczelniach,
w instytutach badawczych, warsztatach muzycznych, konsultacjach, obozach
naukowych. (...) Od wielu lat jedn¹ z najwiêkszych grup stypendystów stanowi¹
uczniowie z województwa gdañskiego, które w tym roku pod wzglêdem liczby przyz-
nanych stypendiów (13) zajê³o, razem z województwami: krakowskim i p³ockim, drugie

miejsce za województwem warszawskim (22). Wœród
stypendystów z woj. gdañskiego od kilku lat zdecy-
dowanie najwiêksz¹ grupê stanowi¹ uczniowie 
z GDYÑSKIEJ TRÓJKI. W tym roku  5 uczniów z III
LO w Gdyni otrzyma³o stypendia Funduszu.
Wiêkszoœæ z nich to podopieczni, znanego nie tylko 
w naszym regionie, nauczyciela matematyki - Pana
Wojciecha Tomalczyka, który w czasie uroczystoœci
na Zamku Królewskim zosta³ wyró¿niony przez
Dyrektora Biura Funduszu - Pana Ryszarda
Rakowskiego specjalnym dyplomem "za wspieranie
dzia³añ s³u¿¹cym dzieciom i przysz³oœci", 
a w szczególnoœci za organizowanie w III LO w Gdyni
od kilku lat warsztatów matematycznych dla dzieci
ze szkó³ podstawowych z ca³ej Polski.

Po raz pierwszy w tym roku zosta³y przyznane stypendia Funduszu Pomocy M³odym
Talentom Jolanty  i Aleksandra Kwaœniewskich. 12 listopada 1996. w Pa³acu
Prezydenckim wœród 11 wyró¿nionych z ca³ej Polski znalaz³o siê a¿ trzech uczniów 
z III LO w Gdyni: Dominik Wojtczak (matematyka, informatyka), Pawe³ Jarecki (fizyka,
astronomia), Marcin Natorski (geografia, nautologia).  

Znane s¹ ju¿ tak¿e nazwiska tegorocznych stype-
ndystów MEN. 17 grudnia 1996  w Warszawie nowy
minister edukacji - Pan Miros³aw Handke wrêczy
swoje stypendia m.in. czwórce uczniów z III LO 
w Gdyni(najwiêksza liczba stypendystów spoœród
szkó³ z województwa gdañskiego). Stypendia otrzy-
maj¹: Leszek Aleksander Ko³odziejczyk (laureat
pierwszego miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Filozoficznej oraz zwyciêzca Miêdzynarodowej
Olimpiady Filozoficznej, a tak¿e zdobywca maksy-
malnej liczby punktów na tegorocznym egzaminie
matury miêdzynarodowej, tj. 45/45 pkt.), Anna
Jassem (laureatka Olimpiady Filozoficznej i finalist-

ka Olimpiady Jêzyka Angielskiego)-opiekunem naukowym tej dwójki m³odych filozofów
jest Pan Micha³ Koss, Marcin Natorski (laureat pierwszego miejsca w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Nautologicznej oraz laureat III miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Geograficznej) i Marcin Stefaniak (laureat III miejsca w ogólnopolskich olimpiadach:
Matematycznej oraz Informatycznej).

Stypendium MEN otrzymuje Anna Jassem - laureatka
O. Filozoficznej w 1997 roku.
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Podró¿nik Marek Kamiñski i Marcin Natorski
(laureat I m-ca Olimpiady Nautologicznej i III m-ca 
w Olimpiadzie Geograficznej - 1998)



Wœród uczniów GDYÑSKIEJ TRÓJKI najwiêksz¹ liczb¹ przyznanych stypendiów mog¹
poszczyciæ siê: Marcin Natorski oraz Marcin Stefaniak. Pierwszy, obok w/w, otrzyma³
tak¿e stypendium Prezydenta Gdyni i jest podopiecznym Krajowego Funduszu na rzecz
Dzieci. Jego opiekunem naukowym jest Pan Wies³aw Kosakowski (nauczyciel geografii).
Drugi Marcin jest stypendyst¹ nie tylko ministra edukacji, ale tak¿e Krajowego
Funaduszu na Rzecz Dzieci oraz stypendyst¹ Premiera RP.  Jego opiekunem naukowym
jest Pan Wojciech Tomalczyk. 
Nale¿y dodaæ, ¿e piêciu uczniów z gdyñskiego ogólniaka zdoby³o stypendia Towarzystwa 
Szkó³ Zjednoczonego Œwiata i dziêki temu mo¿e kontynuowaæ naukê(klasa III i IV LO) 
w renomowanych prywatnych  szko³ach ponadpodstawowych w Anglii  oraz we W³oszech.

UCZNIOWIE-STYPENDYŒCI z III LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO 
im. Marynarki Wojennej w Gdyni 

ROK SZKOLNY 1999/2000

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW
paŸdziernik 1999 - Urz¹d Rady Ministrów w Warszawie
18 listopad 1999 - Pomorski Urz¹d Wojewódzki w Gdañsku

-Micha³ Mi¹skiewicz (nauki humanistyczne), kl IV ib
-Ewa Olszewska (nauki humanistyczne), kl II c 

STYPENDYŒCI KRAJOWEGO FUNDUSZU na rzecz DZIECI
8 listopad 1999 - Zamek Królewski w Warszawie; najwiêcej stypendiów w woj. pomorskim
DO GRONA STYPENDYSTÓW FUNDUSZU ZOSTALI PRZYJÊCI:
-Micha³ Fiedorowicz (biologia, ekologia), kl IV l
-£ukasz Stro¿ek (matematyka, informatyka), kl II m
-Dominik Wojtczak (matematyka, informatyka), kl III m

DO GRONA PODOPIECZNYCH FUNDUSZU ZOSTALI PRZYJÊCI:
-Piotr Czapiewski (geografia, ekonomia, nautologia), kl IVa 
-Aleksandra Hosa (matematyka), kl I m
-Weronika Anna Kloc (geografia, nautologia), kl III ib
-Micha³ Mi¹skiewicz (nauki humanistyczne,polityka), kl IV ib 
-Katarzyna Pucha³a (chemia, nauki humanistyczne), kl III ib
-Karol Wolff (geografia, nautologia, turystyka), kl III m

DO GRONA KANDYDATÓW  FUNDUSZU ZOSTALI PRZYJÊCI:
-Agnieszka Burzyñska (nauki humanistyczne), kl II a
-Piotr Janczyk (matematyka), kl II m
-Piotr Lizukow (geografia, nautologia), kl IV d
-Jaros³aw Paszek (matematyka), kl II m 
-Micha³ Szynwelski (matematyka), kl II m
-Tadeusz Kad³ubowski (matematyka), kl I m
-Karol Kozimor (matematyka), kl I m
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Olga Kuczyñska (trzecie pokole-
nie „trójkowiczów“: babcia,
ojciec, córka) otrzymuje stypendi-
um Miasta Gdyni w 1998 r. (laure-
atka I m-ca O. Jêz. Francuskiego)



STYPENDIUM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
16 listopad 1999 i 22 grudzieñ 1999
Ministerstwo Edukacji Narodowej najwiêcej stypendiów w Polsce:
-Weronika Kloc (geografia, nautologia), kl III ib
-Dominik Wojtczak (matematyka, informatyka), kl III m
-Micha³ Mi¹skiewicz (nauki humanistyczne, j.ang.), kl IV ib
-Karol Wolff (geografia, nautologia), kl III m
-Piotr Czapiewski (geografia, nautologia), kl IVa
-Micha³ Fiedorowicz (biologia, ekologia), kl IV L
-Tomasz Kwiatek (j.angielski, ekonomia), absolwent

-Piotr Lizukow (geografia, nautologia), IVd
-Agnieszka Wendorff (nauki humanistyczne,j.ang.), IV IB

STYPENDIUM PREZYDENTA GDYNI
17 listopad 1999 - Urz¹d Miasta Gdyni; najwiêcej stypendiów w Gdyni 
-Dominik Wojtczak
(matematyka, informatyka), kl III m
-Piotr Lizukow (geografia, nautologia), kl IV d
-Piotr Czapiewski
(geografia, nautologia, ekonomia), kl IV a
-Monika Studnicka (geografia, nautologia) , kl IV a
-£ukasz Stro¿ek (matematyka, informatyka), kl II m
-Krzysztof  Jankowski (matematyka, informatyka), kl II m
-Arkadiusz Wierzbicki (jêzyk angielski), absolwent'99

STYPENDYŒCI FUNDACJI JOLANTY KWAŒNIEWSKIEJ POROZUMIENIE BEZ BARIER
Fundusz Pomocy M³odym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaœniewskich
15 listopad 1999 - Pa³ac Prezydencki w Warszawie; najwiêcej stypendiów w Polsce
-Marta Michalunio (nauki humanistyczne), kl IV ib
-Dominik Wojtczak (matematyka, informatyka), kl III m
-Tadeusz Kad³ubowski (matematyka), kl I m
-Marcin Michalski (matematyka), kl I m
-Dorota Trepkowska (nauki humanistyczne), kl III c

UCZNIOWIE III LO AMBASADORAMI POLSKI 
I GDYNI NA ARENIE MIÊDZYNARODOWEJ 
- czerwiec 1999

Miniony rok szkolny 1998/1999 obfitowa³ w sposób
szczególny w miêdzynarodowe sukcesy uczniów
GDYÑSKIEJ TRÓJKI, którzy na podstawie elimi-
nacji ogólnopolskich kwalifikowali siê do reprezen-
tacji Polski w ró¿nego rodzaju konkursach 
i olimpiadach, które odbywa³y siê lub bêd¹ siê odby-
waæ poza granicami naszego kraju.
Do najbardziej spektakularnych osi¹gniêæ nale¿y
zaliczyæ wybór ucznia z klasy III o profilu matury
miêdzynarodowej - MICHA£A MI¥SKIEWICZA 

Wrêczenie stypendiów Fundacji Jolanty
Kwaœniewskiej - 1997r. Od lewej: Dominik
Wojtczak, Marcin Natorski, Pawe³ Jarecki
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Od lewej: Wojciech Tomalczyk i stypendyœci MEN 1998:
Dominik Wojtczak, Piotr Lizukow, Marcin Stefaniak,
Piotr Labenz



na Przewodnicz¹cego Rady Europy M³odych podczas uroczystej jubileuszowej (50-lecie
Rady w maju br.) sesji, w której uczestniczyli delegaci m³odzie¿y wszystkich pañstw -
cz³onków Rady Europy.Micha³ doskonale poprowadzi³ swoj¹ kampaniê wyborcz¹ 
i wspaniale wywi¹za³ siê z obowi¹zków Przewodnicz¹cego (Prezydenta). Pomog³a mu  
w tym z pewnoœci¹ wyœmienita znajomoœæ jêzyka
angielskiego. 
Wielkim sukcesem zakoñczy³ siê udzia³ uczniów III
LO, którzy stanowili reprezentacjê Polski na
Miêdzynarodowym Konkursie Debat Szkolnych 
w Druskiennikach na Litwie.
Prowadzony w jêzyku angielskim konkurs zosta³
zdominowany przez uczniów z Gdyni: Micha³a
Mi¹skiewicza, Marcina Kolago i Agnieszkê Rafalsk¹,
którzy zdobyli I miejsce.

Kolejny uczeñ z Gdyni-Dominik Wojtczak(laureat
tegorocznej Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej)
bêdzie reprezentowaæ nasz kraj na Miêdzynarodowej
Olimpiadzie Matematycznej, która odbêdzie siê  w  listopadzie br. w Reykjaviku-stolicy Islandii.

Z tarcz¹ powróci³a dru¿yna III LO reprezentuj¹ca Polskê w fina³ach œwiatowych
Miêdzynarodowego Konkursu ODYSEJA UMYS£U, który odby³ siê w czerwcu br. 
w Knoxville w USA. Gdynianie zdobyli najwiêksz¹ iloœæ punktów spoœród startuj¹cych
w finale kilkunastu polskich dru¿yn. Inna dru¿yna startuj¹ca w Europejskim Festiwalu
ODYSEI UMYS£U w Wilnie zdoby³a wyró¿nienie.
Wyj¹tkowym osi¹gniêciem mog¹ poszczyciæ siê dwie uczennice-artystki: Agnieszka
Ko³odziejska i Jadwiga Maria Ruchlewska, których obrazy zosta³y zakwalifikowane na
miêdzynarodow¹ wystawê malarsk¹ zatytu³owan¹ "Reflections on a Chinese Past". Wystawa
zosta³a zorganizowana w Londynie w maju br. pod egid¹ UNESCO.
Z kolei zdobywcy GRAND PRIX na IV Ogólnopolskich Targach Firm Uczniowskich czyli
uczniowie z firmy Q-BACK z III LO zdobyli prawo reprezentowania Polski podczas
"Economic Co-operation in Central and Eastern Europe" w Apsuciems-£otwa (19-25.07.99).

Wielu uczniów zdoby³o laury w miêdzynarodowych konkursach,
w których nagrodami by³y stypendia w postaci bezp³atnej nauki
za granic¹. Z takiej mo¿liwoœci skorzystali m.in.:Dorota
Pudzianowska, która jako laureatka I m-ca w Konkursie Jêzyka
Francuskiego zorganizowanym przez Fundacjê Pamiêci Leny
Tamary Brestner (Szwecja) oraz Organizacjê Matury
Miêdzynarodowej (Szwajcaria) zdoby³a stypendium w postaci
bezp³atnych studiów w Pary¿u na Sorbonie, a tak¿e dwaj laureaci
ogólnopolskiego fina³u Konkursu Szkó³ Zjednoczonego Œwiata
(United World Colleges-UWC, wspó³organizator MEN): Szymon
Mikulski, który bêdzie siê uczyæ (za darmo) przez dwa lata 
(III i IV klasa LO) w szkole UWC w Vancouver w Kanadzie oraz
Piotr Konopka, który dwa nastêpne lata swojej edukacji 
realizowaæ bêdzie w Clifton College w Wielkiej Brytanii.

Stypendyœci Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci 
pod „Aten¹“ na Zamku Królewskim w Warszawie. 
Od lewej: Marcin Giedroyæ, Mateusz Lipczyñski,
Agnieszka Stefaniak, Krzysztof Gajos (1994)

Barbara Zemsta z III LO odbiera dypolm
ukoñczenia Redmont High School (USA)
w 1992 roku.
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Równie¿ wspania³ym miêdzynarodowym sukcesem okaza³ siê, podobnie jak poprzednie,
tegoroczny miêdzynarodowy egzamin dojrza³oœci-INTERNATIONAL BACCALAURE-
ATE przeprowadzony ju¿ po raz pi¹ty w III LO. Po raz kolejny wszyscy uczniowie 

w Gdyni ten bardzo trudny i niezwykle obiektywnie
oceniany egzamin zdali bardzo dobrze. Pod tym
wzglêdem GDYÑSKA TRÓJKA jest wyj¹tkowa nie
tylko wœród polskich szkó³ oferuj¹cych program
matury miêdzynarodowej. Œrednia iloœæ punktów
zdobyta przez 39 tegorocznych miêdzynarodowych
maturzystów wynios³a 38(na 45 max.). Najlepsze
wyniki osi¹gnê³y:
Ma³gorzata Wasiluk - 44 punkty, Anna Wasyl - 44
punkty, Olga Malmur - 43 punkty.Wyni- ki ww absol-
wentek III LO mo¿na porównaæ jedynie ze zdoby-
ciem srebrnego(44)lub br¹zowe- go(43) medalu 
na miêdzynarodowej olimpiadzie przedmiotowej
(np.: matematycznej). 

KLASY MATEMATYCZNE W III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni

Pocz¹tek nie by³ ³atwy.
Zaczê³o siê  w kwietniu 1991 r., kiedy to odwiedzi³ mnie dyr. Wies³aw Kosakowski.
Prowadzi³em wówczas miêdzyszkolne ko³o matematyczne dla uczniów szkó³ podsta-
wowych z Gdyni. Zajêcia odbywa³y siê w ma³ej salce SP 7 przy ul. W³adys³awa IV.
Zaproponowa³ utworzenie klasy matematycznej w III LO. Pocz¹tkowo nie by³em zde-
cydowany, gdy¿ praca w klasach uniwersyteckich I LO w Gdañsku dawa³a mi du¿o
satysfakcji, a sukcesy w olimpiadach zachêca³y do kontynuacji rozpoczêtej pracy.

OdpowiedŸ pozytywn¹ da³em chyba po miesi¹cu. Wiedzia³em
ju¿ wtedy, ¿e moi  kó³kowicze przyjd¹ za mn¹ do "trójki" i bêdê
móg³ utworzyæ klasê matematyczn¹ z prawdziwego zdarzenia.
Napisa³em program autorski z matematyki, który po
zatwierdzeniu mog³em realizowaæ. Klasa I mia³a mieæ 6 godzin,
w tym zajêcia z metamatematyki i heurystyki. Plany by³y
ambitne. Dosta³em uczniów bardzo dobrych, a wiêc reali-
zowa³em to, czego oczekiwa³em. 

Pomys³ za pomys³em.
Wspólnie z moim koleg¹ i przyjacielem Henrykiem Paw³owskim
z Torunia wpadliœmy na pomys³ zorganizowania I Ma³ej
Olimpiady Matematycznej, na razie dla uczniów naszych klas
autorskich. Zaprosiliœmy te¿ do udzia³u uczniów klasy I z XIV
LO we Wroc³awiu i oczywiœcie uczniów I LO w Gdañsku, z któr¹
to szko³¹ by³em dotychczas zwi¹zany. Olimpiada ta mia³a 
w jakimœ stopniu przybli¿yæ trudniejsze zadania uczniom klas
m³odszych. Idea ta potem na tyle siê rozkrêci³a, ¿e obecnie
bierze w niej udzia³ ok.30 szkó³ z ca³ego kraju i s¹ to uczniowie

klas I-IV. Wówczas jeszcze tego nie przewidywaliœmy. Zawody Olimpiady od pocz¹tku
by³y trzystopniowe. 
I etap to zadania na wakacje. Uczniowie od czerwca do 10 wrzeœnia rozwi¹zuj¹ 12-16
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Bartosz Ptach - uczeñ III LO ukoñczy³ szko³ê IB 
w Oxford (1995)

Stypendyœci i olimpijczycy (nautologia,
geografia, biologia): Pawe³ Szutowicz 
i Magdalena Sildatke na konferencji
geograficznej w Waszyngtonie (1992r.)



zadañ. Na podstawie tych rozwi¹zañ kwalifikowani s¹ do drugiego etapu. Zawody te
najczêœciej odbywaj¹ siê w Toruniu i s¹ dwudniowe. W ka¿dym dniu uczniowie
rozwi¹zuj¹ w ci¹gu 5 godzin trzy zadania. Zawody fina³owe zazwyczaj odbywaj¹ siê 
w III LO w Gdyni i maj¹ podobn¹ formu³ê, jak zawody pó³fina³owe, z tym  ¿e zadania
s¹ nieco trudniejsze.  Po po³udniu zawodnicy i ich opiekunowie maj¹ mo¿liwoœæ uczest-
niczenia w ró¿nych imprezach kulturalnych jak teatr, kino, czy zwiedzanie Daru
Pomorza. Koledzy i kole¿anki z klas zawodników przygotowuj¹ II œniadanie i podwie-
czorek. Po podsumowaniu zawodów najlepsi otrzymuj¹ nagrody i dyplomy fundowane
przez komitety rodzicielskie poszczególnych szkó³. W roku
przysz³ym odbêd¹ siê zawody jubileuszowej X Ma³ej Olimpiady.
Innym pomys³em, który przyszed³ mi wówczas do g³owy to orga-
nizacja meczów matematycznych pomiêdzy I LO w Gdañsku 
i III LO w Gdyni. Regulamin takiego meczu zapo¿yczy³em 
z dawnych spotkañ z m³odzie¿¹ we Wroc³awiu, gdzie takie mecze
mia³y ogromn¹ popularnoœæ. Mecz taki organizowaliœmy 
na zmianê raz w Gdañsku ,raz w Gdyni. W meczu bior¹ udzia³
dwie 10- osobowe dru¿yny, których zawodnicy otrzymuj¹ 10 zadañ.
Zadania s¹ rozwi¹zywane dru¿ynowo w oddzielnych salach. Ta
czêœæ meczu trwa 4 godziny. Potem wszyscy przechodz¹ 
do wspólnej sali, gdzie w obecnoœci publicznoœci (uczniowie klas
matematycznych obu szkó³) i jurorów na zmianê rozwi¹zuj¹ zada-
nia na tablicy. Wygrywa dru¿yna, która uzyska w ten sposób
najwiêcej punktów. Uda³o siê nam zorganizowaæ dwanaœcie takich
meczów, z czego dziesiêæ wygraliœmy. Wielu uczestników tych
potyczek, to póŸniejsi laureaci olimpiady matematycznej i informatycznej.
Trzeci pomys³, który znalaz³ swoj¹ realizacjê szczególnie w klasach matematycznych,
to bryd¿ i szachy. Pomyœla³em, ze bryd¿ by³by t¹ gr¹, która rozwija myœlenie logiczne
i przez to bardzo ³atwo mo¿e wkomponowaæ siê w program realizowany przeze mnie. 
I tak siê sta³o. Organizowaliœmy turnieje ogólnoszkolne, w których startowa³o nawet do
22 par. Prowadziliœmy te¿ klasyfikacje i rankingi. M³odzie¿ bardzo chêtnie startowa³a 
w tych turniejach i powoli przekonywaliœmy innych nauczycieli, ¿e w grze tej tkwi wiele
po¿ytku. Nie by³o to ³atwe, gdy¿ panuje pewien
stereotyp dotycz¹cy gry w karty. Gra w bryd¿a sta³a
siê wa¿nym punktem programu klasy matematy-
cznej. Wymierne efekty osi¹gnêliœmy w roku
ubieg³ym, gdy para naszych uczniów zdoby³a
br¹zowy medal na Mistrzostwach Polski. W tym roku
sukces by³ jeszcze wiêkszy, bo zdobyliœmy dwa
medale : z³oty i br¹zowy. W pewnym okresie
równolegle z bryd¿em uda³o nam siê rozkrêciæ
turnieje szachowe. To jednak okaza³o siê o wiele
trudniejsze, gdy¿ wymaga³o i sprzêtu 
i czasu po lekcjach. Turniej szachowy trwa jednak
nieco d³u¿ej ni¿ bryd¿owy i uczniowie, staraj¹c siê
pogodziæ to z nauk¹, czêsto rezygnowali. Kilka
turniejów uda³o siê jednak zorganizowaæ i myœlê, ¿e rozkrêcenie tej dziedziny jeszcze
przed nami.
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Prof. Wojciech Tomalczyk wœród
uczestników VI Ogólnopolskich
Warsztatów Matematycznych
Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci

Gabinet matematyczny Wojciecha Tomalczyka



Olimpiady matematyczne.
Olimpiady matematyczne i wszelkiego rodzaju konkursy w tej dziedzinie, 
a tak¿e informatyczne od pocz¹tku by³y wa¿nym elementem ¿ycia klasy matematy-

cznej. Muszê przyznaæ, ¿e nie trzeba by³o do
udzia³u w nich nikogo namawiaæ. Równolegle 
z lekcjami prowadzi³em ko³o matematyczne, na
którym szlifowaliœmy tematy tzw. olimpijskie.
Uda³o siê mi stworzyæ atmosferê na tyle ciekaw¹,
ze na efekty nie trzeba by³o dlugo czekaæ. A oto
zestawienie wyników kolejnych olimpiad matem-
atycznych.

XLIII OM 1991/92  -  Micha³ Zienkiewicz i Miko³aj
Niedzielski uczniowie jedynej istniej¹cej wówczas
klasy I matematycznej s¹ najm³odszymi finalistami
Olimpiady.

XLIV OM 1992/93 -  Grzegorz Jasiñski, Krzysztof Turzyñski, Miko³aj Niedzielski,
Bartek  Kruszyñski i Mateusz Lipczyñski w finale stanowi¹ najm³odsz¹ ekipê z jed-
nej szko³y.

XLV OM 1993/94 - W finale 8 uczniów : Krzysztof Turzyñski, Miko³aj Niedzielski,
Marcin Konkel, Jakub Pawlewicz, Mateusz Lipczyñski, Micha³ Zienkiewicz, Bartek
Kruszyñski, Leszek Ko³tuñski . Jakub Pawlewicz zdoby³ tytu³ laureata i reprezen-
towa³ wraz z wyró¿nionym Mateuszem Lipczyñskim i innymi trzema uczniami Polskê 
na Olimpiadzie Krajów Ba³tyckich (I miejsce). Wyró¿nienie w tej olimpiadzie zdoby³
tak¿e Micha³ Zienkiewicz.

XLVI OM 1994/95 organizowana by³a w naszej szkole. Goœciliœmy
wówczas 74 uczniów z ca³ego kraju, w tym 7 naszych : Marcin
Stefaniak, Leszek Ko³tuñski, Jakub Pawlewicz, Krzysztof
Turzyñski, Bartek Kruszyñski, Jakub Bia³ogrodzki, Miko³aj
Niedzielski. W tej te¿ olimpiadzie odnieœliœmy niezwyk³y sukces, bo
jeden z najm³odszych uczestników - Marcin Stefaniak zosta³ laure-
atem i zakwalifikowa³ siê do Olimpiady Miêdzynarodowej 
w Kanadzie, gdzie zdoby³ br¹zowy medal. Ponadto Leszek Ko³tuñs-
ki reprezentowa³ nasz kraj na Olimpiadzie Krajów Ba³tyckich 
(I miejsce), a Jakub Pawlewicz na Zawodach Polsko-Austriackich 
w Wiedniu zdoby³ I miejsce i walnie przyczyni³ siê do zwyciêstwa
dru¿yny polskiej. Olimpiada ta by³a wielkim œwiêtem ca³ej szko³y 
i na d³ugo pozosta³a w pamiêci jej uczestników. Mo¿na powiedzieæ,
¿e jeœli chodzi o organizacjê, to by³a pewnym prze³omem wœród
olimpiad matematycznych.

XLVII OM 1995/96  ponownie by³a organizowana przez nasz¹ szko³ê. Przyjecha³o tym
razem 94 finalistów w tym 9 z naszej szko³y : Marcin Stefaniak, Jakub Bia³ogrodzki,
Leszek Ko³tuñski, Jakub Pawlewicz, Grzegorz Jasiñski, Krzysztof Turzyñski,
Jaros³aw Szczukowski, Piotr Chlebek, Miros³aw Oksiucik . Spoœród nich tym razem
dwóch wywalczy³o prawo udzia³u w Olimpiadzie Miêdzynarodowej w Bombaju-

Jakub Pawlewicz - wybitny matematyk oraz informatyk
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Marcin Stefaniak -srebrny medal i Leszek Ko³tuñski - medal br¹zowy. Poza tym lau-
reatem zosta³ Jakub Pawlewicz. By³ to naprawdê du¿y sukces naszej szko³y.
Organizacja zawodów ponownie spotka³a siê z entuzjastyczn¹ ocen¹ 
i mogê œmia³o powiedzieæ, ¿e zawa¿y³a na organizacji nastêpnych
olimpiad w Pu³awach, Bielsku-Bia³ej i w Stalowej Woli.

XLVIII OM 1996/97 w Pu³awach nasz¹ szko³ê reprezentuj¹ : Marcin
Stefaniak, Jakub Bia³ogrodzki, Dominik Wojtczak, £ukasz Gendek.
Laureatem zosta³ Marcin Stefaniak i reprezentowa³ Polskê na
Zawodach Polsko-Austriackich, gdzie zdoby³ nagrodê.Jakub
Bia³ogrodzki uzyska³ wyró¿nienie.

XLIX OM 1997/98 w Bielsku Bia³ej nasz¹ szko³ê reprezentowali:
Jakub Bia³ogrodzki, Piotr Bia³owolski, Marcin Stefaniak, Tomasz
Witkowski, Dominik Wojtczak. Laureatami zostali Marcin Stefaniak 
i Jakub Bia³ogrodzki.Marcin Stefaniak po raz trzeci zakwalifikowa³
siê na Miêdzynarodow¹ Olimpiadê Matematyczn¹ na Tajwanie, gdzie zdoby³ z³oty
medal.

L OM 1998/99 w Bielsku Bia³ej nasz¹ szko³ê reprezentowali:
Micha³ Jab³onowski, Dariusz Jab³onowski, Dominik
Wojtczak, Tomasz Witkowski, Piotr Bia³owolski i £ukasz
Gendek. Laureatem zosta³ Dominik Wojtczak i reprezentowa³
nasz kraj na Zawodach Pañstw Ba³tyckich w Reykiawiku.

LI OM 1999/2000 w Stalowej Woli nasz¹ szko³ê reprezen-
towali: Micha³ Jab³onowski,Dominik Wojtczak i Kamila
Jasiñska (po raz pierwszy dziewczyna). Wyró¿nionym zosta³
Micha³ Jab³onowski.

Wyjazdowe sukcesy.
Uczniowie klas matematycznych od pocz¹tku startowali 
w wielu konkursach, w których odnosili du¿e sukcesy.
Czterokrotnie jechaliœmy na Miêdzywojewódzkie Zawody
Matematyczne klas I i II we Wroc³awiu i Legnicy 
i trzykrotnie zwyciê¿aliœmy, a raz nasza dru¿yna zajê³a trzecie
miejsce. Nie wspomnê ju¿ o Wojewódzkich Zawodach
Matematycznych w Gdañsku, gdzie przez wiele lat nasi
uczniowie nie mieli  sobie równych. Przygotowywaliœmy
wyst¹pienia na Seminarium M³odych Matematyków w £odzi i zdobywaliœmy tam
nagrody za najlepszy wyk³ad. Uczniowie klas  matematycznych s¹ stypendystami
Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Nawet po zakoñczeniu nauki w naszej szkole,
ju¿ jako studenci prowadz¹ zajêcia na obozach i warsztatach Funduszu.

Wojciech Tomalczyk
Twórca uniwersyteckich klas matematycznych

Marcin Stefaniak otrzymuje
stypendium Ministra Edukacji
Narodowej
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REGIONALNY ODDZIA£ FUNDACJI M£ODZIE¯OWEJ PRZEDSIÊBIORCZOŒCI
PRZY III LO W GDYNI

Od marca 1992 r. Fundacja im. S. Batorego rozpoczê³a wspó³pracê z amerykañsk¹ orga-
nizacj¹ edukacyjn¹ Junior Achievement. Na bazie tej wspó³pracy od wrzeœnia 19992 r.
wprowadzony zosta³ do polskich szkó³ œrednich program M³odzi Przedsiêbiorcy, którego
nazwê po kilku latach zmieniono na Ekonomia Stosowana. Równie¿ w tym¿e 1992 r.
Fundacja  Batorego wspólnie z Durham University Business School  z Wielkiej Brytanii
wprowadzi³y do polskich szkó³ drugi program edukacyjny - Przedsiêbiorczoœæ. 

W momencie, gdy programy te zaczê³y cieszyæ siê
coraz wiêkszym uznaniem w szko³ach, a iloœæ szkó³
realizuj¹cych owe programy zaczê³a wzrastaæ,
Fundacja Batorego powo³a³a Centrum Szkoleniowo-
Konsultacyjne dla programów edukacyjnych,
którego g³ównym zadaniem by³o udzielanie konsul-
tacji nauczycielom wprowadzaj¹cym te programy 
i nadzór nad prawid³owym funkcjonowaniem pro-
gramów. 
Jeden z oddzia³ów Centrum zosta³ utworzony przy
III LO w Gdyni. Uroczyste otwarcie nast¹pi³o 
5 paŸdziernika 1995 r., chocia¿ funkcjonowa³o ju¿ 
od marca, kiedy to zorganizowano pierwsze warsz-

taty szkoleniowe dla nauczycieli. Od samego pocz¹tku Centrum kieruje Waldemar
Kotowski. Na uroczystym otwarciu goœciliœmy miedzy innymi: pani¹ wiceminister
edukacji Dorotê Grabowsk¹, przedstawicieli Urzêdu Miasta Gdyni z panem wiceprezy-
dentem Zdzis³aw¹ Url¹, przedstawicieli Kuratorium Oœwiaty w Gdañsku z Kurator p.
Danut¹ Kledzik, przedstawicieli Banku Gdañskiego, Fundacji Batorego i oczywiœcie w³adz
naszej szko³y z P. Wies³awem Kosakowskim na czele, a tak¿e  innych ciekawych goœci.

W nastêpnych latach Centrum funkcjonowa³o bardzo sprawnie. Oprócz W. Kotowskiego
w pracê Centrum w³¹czy³a siê p. Ma³gorzata Henicz - konsultant programu
Przedsiêbiorczoœæ oraz p. M. Zaleski - koordynator programu Debaty Szkolne. 
Co najmniej raz w miesi¹cu Centrum organizowa³o warsztaty, spotkania, konkursy 
i inne imprezy zwi¹zane z realizacj¹ programów Edukacyjnych. 
Tematami warsztatów ekonomicznych dla nauczycieli prowadzonych przez 
W. Kotowskiego by³y miedzy innymi: Przep³yw finansów w firmie, Marketing wystawi-
enniczy, Sposoby liczenia i podzia³ PKB, Obrót wekslowy, WskaŸniki finansowe,
Metodyka prowadzenia zajêæ z Ekonomii Stosowanej, pomiar wyników nauczania 
w Ekonomii Stosowanej i inne.
Od lipca 1999r. zmieni³a siê nazwa Centrum. Spowodowane zosta³o to faktem, 
i¿ Centrum M³odzie¿owej Przedsiêbiorczoœci przy Fundacji im. S. Batorego przerodzi³o
siê w oddzieln¹ fundacjê - Fundacjê M³odzie¿owej Przedsiêbiorczoœci. Dotychczasowy
oddzia³ Centrum przy III LO w Gdyni sta³ siê regionalnym oddzia³em Fundacji. Zakres
dzia³añ pozosta³ ten sam. Oprócz wymienionych ju¿ programów koordynujemy równie¿
realizacjê nowych, takich jak: Droga do sukcesu, Banki w Akcji, M³odzie¿owe Mini-
przedsiêbiorstwa.

Ekonomia Stosowana - to program, który obejmuje wiedzê z zakresu mikro- 
i makroekonomii, ze szczególnym uwzglêdnieniem praktycznego zastosowania jej 
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Stypendyœci Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci 
z opiekunami (Zamek Królewski w Warszawie - 1994r.)



w ¿yciu. Zestaw æwiczeñ zosta³ tak przygotowany, aby ugruntowaæ wiedze teoretyczn¹
uczniów, a obecnoœæ w podrêczniku tekstów z zakresu historii myœli ekonomicznej
umo¿liwia poznanie rozwoju ekonomii i jej zwi¹zku z praktyk¹. Obecnoœæ gier dydakty-
cznych nie tylko uatrakcyjnia lekcje, ale przede wszystkim pozwala na bezpoœrednie
doœwiadczenie pewnych procesów.
Istotnym elementem programu Ekonomia Stosowana
jest firma uczniowska. Zadaniem uczniów jest zorga-
nizowanie i prowadzenie firmy, która przybiera
formê organizacyjn¹ spó³ki z ograniczon¹
odpowiedzialnoœci¹. Uczniowie-udzia³owcy tworz¹
kapita³ z w³asnych œrodków, wybieraj¹ zarz¹d,
szukaj¹ pomys³u na produkt, badaj¹ rynek, przygo-
towuj¹ biznesplan, produkuj¹, promuj¹ oraz
sprzedaj¹ swoje wyroby. Wszystkim tym dzia³aniom
towarzyszy prowadzenie pe³nej dokumentacji finan-
sowej od momentu za³o¿enia a¿ do likwidacji przed-
siêbiorstwa. 
Elementem Ekonomii Stosowanej mo¿e byæ równie¿
MESE (Management and Economic Simulation Exercise) - komputerowa symulacja, 
w której uczniowie konkuruj¹ ze sob¹, produkuj¹c i prowadz¹c marketing wymyœlonego
produktu. W trakcie trwania MESE uczniowie musz¹ analizowaæ i interpretowaæ spra-
wozdania finansowe swojej firmy. W trakcie symulacji uczniowie ustalaj¹ cenê produk-
tu, okreœlaj¹ poziom produkcji, planuj¹ bud¿et na badania i rozwój oraz dokonuj¹
inwestycji w swoje firmy. Decyzje te wymagaj¹ analizy stanu firmy oraz zaplanowania
dalszych kroków, co czyni z MESE wa¿ne narzêdzie edukacyjne, jak równie¿ ciekaw¹
zabawê.
Przedsiêbiorczoœæ - program ten po pierwsze rozwija cechy potrzebne, by staæ siê
cz³owiekiem przedsiêbiorczym, takich jak radzenie sobie z problemami, wytrwa³oœæ,
zdolnoœæ dostosowania siê do ró¿norodnych warunków, wiara w siebie, umiejêtnoœæ
pracy zespo³owej. To proces nauczania polegaj¹cy 
na kszta³ceniu uczniów poprzez uczestniczenie 
w symulowanych sytuacjach zwiêkszaj¹cych efek-
tywnoœæ uczenia. Po drugie, i co wa¿niejsze, oznacza
ono przygotowanie i realizacjê ró¿nego rodzaju pro-
jektów dotycz¹cych nie tylko biznesu, ale tak¿e 
np. ochrony œrodowiska czy dzia³añ na rzecz lokalnej
spo³ecznoœci (m. in. Szko³y).

W dniach 4 - 5 czerwca 1998 r. w auli III LO zorgani-
zowane zosta³y III Ogólnopolskie Targi Produktów
Firm Uczniowskich -  Produkcik' 98. 
Na Targi przyby³y reprezentacje 24 firm uczniows-
kich z ca³ej Polski. Uroczystego otwarcia Targów
dokona³a p. Henryka Bochniarz - Prezes Polskiej Rady Biznesu. Wœród goœci zasiedli
miedzy innymi: Waldemar Stawski - dyrektor oddzia³u gdañskiego Banku PKO BP,
Wojciech Szczurek - przewodnicz¹cy Rady Miasta Gdyni, Jaros³aw Lichodziejewski -
prezes firmy Amway, Wies³aw Byczkowski - wiceprezydent Gdyni i wielu innych. List do
uczestników Targów przes³a³ miedzy innymi wicepremier Leszek Balcerowicz, który nie
móg³ przybyæ do Gdyni.
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Debata szkolna: „Czy Polska powinna zostaæ
cz³onkiem Unii Europejskiej?“ 08.09.96r. 
Wygra³a dru¿yna na „TAK“.



Dziêki funkcjonowaniu Centrum, a tak¿e oczywiœcie wspania³ej m³odzie¿y z III LO, 
program Ekonomia Stosowana sta³ siê  polem wielu sukcesów naszego Liceum.

Na Targach Produktów Firm Uczniowskich:
1995 - I Targi w £odzi - II Nagroda - Srebrny GwóŸdŸ dla firmy uczniowskiej Supe³ek
reprezentowanej przez A. Stefanik, A. Woszczejko, A. Kempiñsk¹ i N. Molendê z klasy III B. 
1996 - II Targi w Sosnowcu - udzia³ w targach

1998 - IIITargi w Gdyni - Nagroda za najlepsz¹ prezen-
tacjê dla firmy uczniowskiej Bonzo reprezentowanej
przez K. Stefanik, K. Paw³owsk¹ i M. Miko³ajczaka 
z klasy III D.
1999 - IV Targi w Warszawie - Grand Prix - dla firmy
uczniowskiej Q-Back reprezentowanej przez 
P. Czapiewskiego, £. Ocelewicza, K. Dziêbowsk¹ 
i M. £uczaka z klasy III A oraz nagroda za najlepszy
produkt dla firmy uczniowskiej Best-ia reprezen-
towanej przez I. Braun, J. Hoffmann, R. ¯abczyñsk¹ 
i J. Kawê  2000 - V Targi w Warszawie- Grand Prix w
kategorii firm uczniowskich - dla firmy Flaming
(krawaty z logo liceum) oraz I miejsce w kategorii
najlepszego pomys³u

W ogólnopolskim konkursie symulacyjnej Gry komputerowej MESE - Zarz¹dzanie firm¹
(w j. angielskim):
1997 - II miejsce dla dru¿yny w sk³adzie: M. Obrêbski, J. Ostrowski, M. Kozak z klasy III D.
1998 - I miejsce dla dru¿yny w sk³adzie: P. Dlouchy, P. Stankiewicz, A. Kardaœ z klasy III D.
1999 - II miejsce dla dru¿yny w sk³adzie: P. Czapiewski, M. Studnicka, £. Ocelewicz 
(w finale) z klasy III A i  J. Strychalska (w eliminacjach) z klasy III M. 

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej:
1994 - S³awomir K¹dziela - VIII miejsce
2000 - Piotr Czapiewski - II miejsce 

Udzia³ uczniów w obozie naukowym ekonomii stosowanej 
- Forum M³odych Przedsiêbiorców:
1994 - w Cesarce k. £odzi
1995 - w Jastrzêbiej Górze
1996 - w Miêtnem k. Garwolina
1996 - w Braniewie
1997 - w Gdañsku-Sobieszewie
1998 - w Gdañsku-Sobieszewie
1999 - w Ko³obrzegu

Udzia³ w obozach miêdzynarodowych:
1999 - Junior Achievement International Summer Camp w Apsuciems na £otwie - Polskê
reprezentowali uczniowie III LO - P. Czapiewski, M. £uczak, K. Dziêbowska, M. Synakiewicz
pod opiek¹ W. Kotowskiego.
Dziêki temu, i¿ Ekonomia Stosowana sta³a siê obowi¹zkowym przedmiotem w klasach 
w profilu matematyczno - geograficzno - historycznych, potocznie zwanym ekonomicznym,

III Ogólnopolskie Targi Firm Uczniowskich w III LO
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coraz wiêkszym powodzeniem wœród naszych absolwen-
tów ciesz¹ siê kierunki ekonomiczne, w tym SGH 
w Warszawie, do której corocznie dostaje siê bardzo liczba
naszych uczniów (z roku na rok coraz wiêksza).  

Waldemar Kotowski 
- nauczyciel ekonomii stosowanej, geografii, szef Oddzia³u
Fundacji M³odzie¿owej Przedsiêbiorczoœci przy III LO w Gdyni

ODYSEJA  UMYS£U  W  III LO  W  GDYNI

"Odyseja Umys³u" to amerykañski konkurs, ucz¹cy
m³odych ludzi kreatywnoœci i oryginalnoœci myœlenia. Nie
s¹ w nim mo¿e wa¿ne ostateczne efekty i walka o laury, ale sam proces przygotowañ - d³ugi
i ¿mudny, ale jednoczeœnie bardzo twórczy. III LO w Gdyni w³¹czy³o siê do programu
Odysei w roku szkolnym 1994/95 i od tej pory odnosi znacz¹ce sukcesy na Fina³ach
Ogólnopolskich, Festiwalach Europejskich oraz Fina³ach Œwiatowych. Dru¿yny z naszej
szko³y zawsze plasuj¹ siê w czo³ówce zmagañ ogólnopolskich, s¹ wyró¿niane na
Festiwalach Europejskich /Maastricht, Holandia 1998; K³ajpeda, Litwa 1999/ oraz przyj-
mowane z aplauzem na Fina³ach Œwiatowych /Knoxville, Tennessee w 1995 oraz 1999,
Maryland 1997 - na tych fina³ach szko³a nasza zajê³a VII miejsce na 60 dru¿yn z ca³ego
œwiata w trudnym problemie technicznym "Omerdroid"/. Szkolne dru¿yny prowadzili m.in.
- Adam Rusi³owski /obecny szef Europejskiego Stowarzyszenia Odysei Umys³u/,
Katarzyna Grzejszczak, studentka Wydzia³u Ekonomii Uniwersytetu Gdañskiego, Piotr
Sadowski (absolwent III LO) obecnie student presti¿owej LSE w Londynie i przewod-
nicz¹cy Brytyjskiego Stowarzyszenia "Odysei Umys³u" oraz nauczyciele III LO w Gdyni:
S³awa Wrzeœniewska, Jacek Lech, Marcin Zaleski, Micha³ Koss, Rados³aw Brzozowski i
Ewa Niwiñska-Lipiñska, koordynator do spraw Odysei w III LO od 1997 roku.
Dru¿yny - licz¹ce od 5 do 7 osób - przygotowuj¹ siê do konkursu pod opiek¹ trenera/trenerów.
Nie s¹ to wcale - jak mo¿na by przypuszczaæ - tzw. "najlepsi uczniowie". Czêsto do
dru¿yny przychodz¹ osoby trudne, pocz¹tkowo zamkniête, które maj¹ po pros-
tu ochotê zrobiæ coœ "nieszkolnego", wykraczaj¹cego poza uczniowsk¹ codzien-
noœæ. Bardzo czêsto te w³aœnie osoby okazuj¹ siê byæ najbardziej utalentowane
i zaanga¿owane w pracê.  Szko³a wspiera program, udostêpniaj¹c
pomieszczenia na próby, pomagaj¹c w poszukiwaniu sponsorów wyjazdów
zagranicznych. Przygotowania problemów d³ugoterminowych trwaj¹ oko³o pó³
roku. W tym samym czasie grupa uczy siê wspólnej pracy, æwicz¹c te¿ proble-
my "spontaniczne". Odyseja wymaga od uczniów, bior¹cych w niej udzia³,
nastawienia siê na inny, nieschematyczny sposób myœlenia, poszukiwania
nowych, niebanalnych rozwi¹zañ trudnych problemów oraz - co wydaje siê byæ
najwa¿niejsze - nastawienia na drugiego cz³owieka, pozbycia siê uprzedzeñ i
egoistycznych pobudek. Bez prawdziwej wspó³pracy i przyjaŸni dru¿yna nie
jest w stanie dokonaæ niczego. Uczniowie, maj¹cy stycznoœæ z opisywanym pro-
gramem, rozwijaj¹ siê potem o wiele szybciej i wszechstronniej, s¹ bardziej
samodzielni i twórczy od swoich rówieœników. Odyseja pomaga te¿ w uzyskiwaniu 
stypendiów na amerykañskich uniwersytetach. 
Praca w Odysei wymaga du¿ego zaanga¿owania i wspó³pracy ze strony trenera i uczest-
ników, ale jest warta wszelkich wysi³ków. Program ten powinien byæ bardziej powszechny
w szko³ach, bo pozwala na inny, ciekawszy rozwój ucznia.

Firma szkolna w III LO dzia³a...

Stoisko III LO - III Targi
firm w Gdyni
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listopad 1997r. - zajêcia SKS-u

Dru¿yna III LO na œwiatowym finale „Odysei
Umys³u“ w USA w 1998 roku Knoxville (Tennessee)

Ekologiczne badania terenowe - 1991r. - dr Teresa Pawlak,
dr John Hislop

Jacek Lach w akcji - 2000r.

Dru¿yna III LO na œwiatowym finale „Odysei Umys³u“ w USA
w 1998 roku Knoxville (Tennessee)

Dzieñ Nauczyciela w plenerze: „kó³ko graniaste“ 
bez dzieci - paŸdziernik 1998r.

Debatê szkoln¹ prowadzi prof. Marcin Zaleski - 1998r.



1

Wizyta w III LO ambasadora Wielkiej
Brytanii Mr Christophera Hum’a 
- kwiecieñ 1998r.

Listopad 1999 - Spotkanie z komandorem Romualdem Na³êcz-
Tymiñskim - Dowódc¹ ORP „Œl¹zak“ (podczas œwiêta patrona III LO)

S³awomir Mro¿ek w liceum - luty 2000

„Cesarska uczta“: Danuta Belau 
i W. Kosakowski (Dzieñ Nauczyciela - 1998r.)

Spotkanie uczniów IIILO z dyrygentem Jerzym Maksymiukiem

Spotkanie z Adamem Michnikiem (czytelnia liceum)



1

PIERWSZA INTERDYSCYPLINARNA KLASA HUMANISTYCZNA

Pierwsza interdyscyplinarna klasa humanistyczna w historii naszej szko³y powsta³a w
roku 1997 z inicjatywy grona polonistycznego. Jej narodziny nie by³y pocz¹tkowo
przyjête z du¿ym entuzjazmem, ale w nied³ugim czasie zaczêliœmy dawaæ sygna³y
œwiadcz¹ce o naszym istnieniu.

"Na pocz¹tku by³ chaos"- oczywiœcie nie organizacyjny, ale personalny-
wynikaj¹cy z naszej indywidualnoœci i zró¿nicowania pogl¹dów.
Potrzebowaliœmy "obozu integracyjnego", wiêc i taki zorganizowano. To nie
by³ zwyczajny, tradycyjny wyjazd klasowy- nas zmuszano do pracy (oczywiœ-
cie twórczej). Praktycznie ca³y czas pobytu zajêty by³ przeró¿nymi zajêciami
- pocz¹wszy od jêzyka polskiego, historii, a skoñczywszy na psychologii 
i magii, co w efekcie da³o nam podstawy do stworzenia pierwszych, wspól-
nych spektaklów, za którymi strumieniami pola³y siê nastêpne. Od tego
momentu wszelkie uroczystoœci kulturalnew III LO zdominowane by³y
naszym patronatem, a ¿e skarg i za¿aleñ nie z³o¿ono - wrêcz przeciwnie,
wzbudziliœmy zachwyt, uœmiech i ³zy - wiêc tworzyliœmy dalej. I w efekcie ju¿
trzykrotnie organizowaliœmy Jase³ka, Dzieñ Nauczyciela i wiele przedsta-
wieñ beztematycznych. 

5. VIII. 1997 r. odby³a siê pierwsza wywiadówka, z której rodzice
wychodzili ze ³zami w oczach - ³zami - nie rozpaczy, a szczêœcia. Powód -

my w roli ich ma³ych, niewinnych pociech - oczywiœcie spektakl.  To ju¿ przerodzi³o
siê w nawyk, ale daj¹cy tyle radoœci. W celu rozwijania naszych zainteresowañ
odwiedzaliœmy teatry, opery, kina - nale¿ymy do DKF-u. JeŸdzimy na Camerimage 
do Torunia, Festiwale Filmów Dokumentalnych  w Krakowie, ogólnopolskie festiwale
teatrów dzieciêcych i m³odzie¿owych do Poznania. Obejrzeliœmy tak¿e wystawy -
m.in. Marca Chagalla w Krakowie, malarstwa flamandzkiego, romantycznego 

w Warszawie, sztuki œredniowiecza - tak¿e w stoli-
cy. W tym roku czêœæ klasy jedzie na festiwal 
do Kazimierza.

Tradycja naszych wyjazdów zapoznawczych wci¹¿
trwa i od 1997 roku byliœmy kolejno: w Borowinie
(tam g³ównym tematem by³y Antyle i staro¿ytnoœæ),
Gniew (gdzie zmagaliœmy siê z rol¹ wampirów,
anio³ów, szatanów , czarownic i opêtanych w spek-
taklach œredniowiecznych "Memento mori -memento
vitae") i Bia³ogórze (wariacje na temat Szekspira).
Prowadzenie takich w³aœnie zajêæ umo¿liwiaj¹ nam
nasze lekcje z najukochañszymi profesorami pod
s³oñcem. Mamy wiêc ³acinê i filozofiê ze wspania³ym

profesorem Micha³em Kossem, historiê z zadziwiaj¹cym profesorem Arnoldem
K³onczyñskim , historiê sztuki z niezwykle uzdolnion¹ profesor S³aw¹ Wrzeœniewsk¹,
ale na szczycie ca³ej hierarchii stoi nasza niepowtarzalna profesor Iwona Stankiewicz -
twórca i wychowawca klasy. 

To dziêki ich pracy zdobywamy kolejne laury na olimpiadach: polonistycznej, humanisty-

Fina³ ogólnopolskiej „Odysei
Umys³u“ w Gdañsku (Teatr
„Wybrze¿e“ 1999r.)

Fina³ ogólnopolskiej „Odysei Umys³u“ w Gdañsku
(Teatr „Wybrze¿e“ 1999r.)
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cznej, filozoficznej, plastycznej, francuskiej, ale równie¿ niemieckiej, a nawet - matem-
atycznej. 

Nale¿y te¿ wspomnieæ o naszych wizytach w telewizjach lokalnych m.in. w programie
"Bez œci¹gi" i w ogólnopolskiej - "Rower B³a¿eja". Dodatkowo zajmujemy siê dzia³alnoœ-
ci¹ charytatywn¹ i organizujemy zbiory darów dla najbiedniejszych i zwierz¹t. Tak
w³aœnie wygl¹da nasza praca, której niestety
nied³ugo nadejdzie kres, mamy jedynie nadziejê, 
¿e nasi m³odsi nastêpcy poradz¹ sobie równie dobrze 
z tytu³em humanistów.

KLASA III C 
- interdyscyplinarna klasa humanistyczna 
z rozszerzonym programem nauczania jêz. angiel-
skiego

KRONIKA - LATA 90-te

Rok 1991
III GDYÑSKI PRZEGL¥D PIOSENKI  ANGLO-AMERYKAÑSKIEJ przeprowadzili 
w ca³oœci uczniowie klas IVD i IIID. Impreza uda³a siê znakomicie. Nawet werdykt jury-
widownia oceni³a oklaskami. Nagrodê publicznoœci przyznano bowiem uczniowi III Liceum.
Sponsorzy tak¿e spisali siê znakomicie!
UP WITH PEOPLE - zespó³ m³odzie¿y z ca³ego œwiata. W naszej szkole bêdzie goœci³ XII
1991r. Ca³y dochód z imprezy jest przeznaczony na cele charytatywne.

Rok 1992
Gazeta Gdyñska, pocz¹tek artyku³u pt. Konferencja
Waszyngtoñska "Gdyñska "trójka" potêg¹ jest i basta!
Potêg¹ i kuŸni¹ talentów. Tak¹ szko³¹, w której co
bardziej zdolny uczeñ jest postrzegany i wyró¿niany.
Idea szacunku dla indywidualnoœci ka¿dego cz³owieka
znajduje w III LO pokrycie nie tylko w s³owach, lecz
nade wszystko w sensownych gestach jej dyrektora mgr
Wies³awa Kosakowskiego." (...) INTERNATIONAL
YOUTH CONGRESS  Washington,  D.C. 1992

W  dniach 9-14.08.1992 z okazji 500-lecia odkrycia
Ameryki przez Krzysztofa Kolumba, w Waszyngtonie
odby³ siê 27 Miêdzynarodowy Kongres Geograficzny.
W ramach tego kongresu odbywa³ siê Pierwszy Miêdzynarodowy Kongres Geograficzny
M³odzie¿y. Reprezentacjê Polski na Kongresie M³odzie¿owym stanowili uczniowie III
LO w Gdyni: Magdalena Sildatke,  Pawe³ Szutowicz oraz Micha³ Giedroyæ /nauczyciel
geografii mgr Wies³aw  Kosakowski/.
Wymieniona trójka uczniów z "GDYÑSKIEJ TRÓJKI" dost¹pi³a zaszczytu reprezen-
towania naszego kraju w USA z uwagi na swoje osi¹gniêcia w XVIII Ogólnopolskiej

Wystêp interdyscyplinarnej klasy humanistycznej
(kwiecieñ 2000)

Czêœæ klasy z wychowawczyni¹ prof. Iwon¹ Stankiewicz
(kabaret - kwiecieñ 2000)
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Olimpiadzie Geograficznej dla uczniów szkó³ œrednich.[...]
Kongres odbywa³  siê w formie obrad na wzór ONZ. Obrady by³y prowadzone w jêzyku
angielskim. Ka¿dy z uczestników by³ delegatem kraju /poza ojczystym/ wybranego
wczeœniej przez siebie i wystêpowa³ w roli jego ambasadora. Wiod¹cymi tematami
obrad by³y:

-ochrona œrodowiska geograficznego ANTARKTYDY
-rozpowszechnienie technologii przemys³owych
czystych ekologicznie.
Kongres zaowocowa³ wieloma rezolucjami oraz pro-
jektami miêdzynarodowej ochrony œrodowiska przy-
rodniczego na œwiecie oraz oczywiœcie przyjaŸnia-
mi.[...]
WPIS DO KRONIKI: SPOTKANIE PO LATACH
Spotkanie klasy maturalnej 1968r. W dniu 29 maja
1993r. Z okazji 25-tej rocznicy matury.
Wiedz¹c, ¿e "to siê ju¿ nie wrati" z przyjemnoœci¹
spotykamy siê po 25 latach, ¿ycz¹c wszystkim absol-
wentom szko³y geniuszy podobnie mi³ych wspom-
nieñ tyle i jeszcze wiêcej lat po maturze

Pamiêtny rocznik 1968
*Nikt z nas nie ma co do tego najmniejszych w¹tpliwoœci"

Rok 1992/93 (remonty w szkole)

KATHARSIS

Patrzcie, o patrzcie wy ziemi tej dzieci
Jak z kibelków naszych usuniêto œmieci

Zeus pomyœla³, banda Szwajcarów przyleci
Wiêc wys³a³ "Heraklesów" by usunêli œmieci.

Wiatr hula po szkole dziejowej zamieci
Ju¿ biegn¹ do kibelków utylizowaæ œmieci.

Zamienili sedesy augiaszowi stangreci
Do boskich nosów smród ju¿ nie doleci.

Kafelki po³o¿yli ci œmieszni faceci
Z kibelków naszych poznika³y œmieci

Biel pisuarów niech nas nie podnieci
Bo my kochamy kibelkowe œmieci.

Szaleje Mr Proper, Domestos coœ kleci
Cygareciæ nie bêd¹ ci szkolni atleci.
Nam s³oñce ju¿ nigdy tutaj nie zaœwieci
Bo z kibelków naszych usuniêto œmieci. 
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Skoñczy³y siê czasy tych z³otych stuleci
Gdy w kibelkach na³óg zarzuca³ swe sieci.

P³aczcie, o p³aczcie wy ziemi tej dzieci
Do kibelków naszych nie powróc¹ œmieci.

Stowarzyszenie Pal¹cych  Poetów

6VII 1993 "G³os Wybrze¿a" 
"Œwiatowy zjazd pedagogów w Gdyni
Z miêdzynarodow¹ matur¹ -œwiat otwarty

W III Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, gdzie od ponad
30 lat angielski jest jêzykiem wyk³adowym, odbywa siê œwiatowy zjazd nauczycieli 
ze szkó³ zapewniaj¹cych miêdzynarodow¹ maturê
(International Baccalaureate). Ok. 230 nauczycieli 
z ró¿nych kontynentów bierze udzia³ w zajêciach,
prowadzonych przez wybitnych specjalistów, w tym
równie¿ przez wyk³adowców s³ynnego Oxford
University w Wielkiej Brytanii.[...] Decyzjê o zorga-
nizowaniu œwiatowego zjazdu nauczycieli przez 
III LO podjê³a Monica Flodman, dyrektorka
Europejskiego Biura Matury Miêdzynarodowej 
w Genewie.[...]

Wpisy oraz opinie o III  LO w Gdyni uczestników 
II Miêdzynarodowej Konferencji /Warsztaty/
Metodycznej Dla Nauczycieli Szkó³ Matury
Miêdzynarodowej 
Gdynia, Lipiec 1993
"On behalf of the IB Organisation I would like to extend my sincere thanks 
to your school to me impeccable organisation of the second European summer
workshops. I have been particularly impressed
by the efficient work done by the students, 
the delicious food prepared in the kitchen and
the solid organisation set up by Mr Wies³aw
Kosakowski and Ms Beata Gilis. We are very
much indebted to you".
I know that all paricipants join me in the most
sincere thanks to everyone involved.
Monica Flodman, Regional Director, IB Europe,
Geneva
"Thanks for all the wonderful food, hospitality,

and welcoming to your school and country."-
Billy and Ella , Bonn, Germany
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Pani Zosia (Zofia Ukleja - d³ugoletnia woŸna) 
otrzymuje Krzy¿ Zas³ugi (14.10.98r.)

Pani Kazia (woŸna Kazimiera Laska) otrzymuje Krzy¿ Zas³ugi.

Mecz koszykówki: nauczyciele  - uczniowie (1992r.)
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18.11.1993 "Dziennik Ba³tycki"   
M£ODZI ZDOLNI

Ponad dwustu wybitnie uzdolnionych uczniów otrzyma³o stypendia "Krajowego
Funduszu na Rzecz Dzieci". Wœród wyró¿nionych znalaz³o siê 23 m³odych mieszkañców
województwa gdañskiego, z których a¿ 11 uczy siê w gdyñskim III LO im. Marynarki
Wojennej R P.

S¹ to: Marcin Giedroyæ, Tomasz Gierszewski, Grzegorz Jasiñski, Marcin Konkel,
Bartosz Kruszyñski, Mateusz Lipczyñski, Miko³aj Niedzielski, Magdalena Sildatke,
Pawe³ Szutowicz, Krzysztof Turzyñski i Micha³ Zienkiewicz.

Fundusz na Rzecz Dzieci powsta³ w 1981 roku i za g³ówny cel swojej dzia³alnoœci obra³
stworzenie spójnego systemu wspomagania ich rozwoju a¿ do chwili, gdy podopieczni
podejm¹ samodzieln¹ pracê zawodow¹. Przez 10 lat swojej dzia³alnoœci fundusz wrêczy³
stypendia ponad dwóm tysi¹com uczniów szkó³ podstawowych i œrednich. Byli wœród
nich m. in. laureaci Konkursu Skrzypcowego im. H Wieniawskiego, finalista Konkursu
Chopinowskiego, obecni soliœci baletu Teatru Wielkiego w Warszawie i £odzi.
rok 1994

WYWIAD Z PANI¥ ZOSI¥

Z gazetki szkolnej "KOSAKOWE PODWÓRKO"
-Jak d³ugo Pani pracuje w "trójce"?
-O, bardzo d³ugo, prawie 28 lat.
-Czy lubi Pani swoj¹ pracê?
-Bardzo lubiê, chocia¿ zdarzaj¹ siê spiêcia z uczniami.
-W³aœnie, czy zdarzy³o siê, ¿e jacyœ rozrabiaj¹cy oberwali 
od Pani mokr¹ szmat¹?
-Nie dosz³o do takiej sytuacji, ale bywa³o, ¿e krzycza³am 
i pogoni³am ich.
-Pani ulubione narzêdzie pracy?
-Chyba klucze. Mam ca³e kieszenie kluczy: tu trzeba coœ
otworzyæ, tam zamkn¹æ. Równie¿ dzwonek - lecz teraz jest
zegar i trzeba dzwoniæ punktualnie, ale dawniej zdarza³o mi
siê zadzwoniæ wczeœniej lub póŸniej. Przychodzili uczniowie 

i prosili: " Pani Zosiu, pani skróci, bo dzisiaj ca³¹ lekcjê bêdzie pytanie".
-Ilu dyrektorów mia³a nasza szko³a od czasu gdy Pani rozpoczê³a pracê?
-Oj, to grubsze liczenie: Pawlak, Janowski, Czarniak, Gadomski, a teraz pan
Kosakowski.
-Czy by³y jakieœ konflikty?
-Nigdy nie by³o przebojów z ¿adnym dyrektorem.
-Czy w przesz³oœci zdarzy³ siê na terenie szko³y niebezpieczny wypadek?
-By³ po¿ar w III wnêce, w szafkach. Kiedyœ by³y tam sale rusycystyczne, a poniewa¿
by³o to w prze³omowym roku 1989 by³o podejrzenie, ¿e ktoœ podpalaj¹c da³ wyraz
niechêci do jêzyka rosyjskiego. Ale osobiœcie uwa¿am, ¿e po¿ar powsta³  od niedopa³ka
papierosa.
-Czy gubimy du¿o rzeczy?
-Tak, tak, gubicie dosyæ czêsto, najczêœciej kurtki, czapki, szaliki, czy rêkawiczki.
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-Czy nowa szatnia zapobiegnie zgubom?
-S¹dzê, ¿e tak, ale z kolei bêdziecie gubiæ numerki i poza tym bêd¹ korki przy oddawa-
niu kurtek.
-Co by³o najbardziej zabawn¹ rzecz¹ jaka zdarzy³a siê w szkole?
-Zabawna rzecz.... Chyba kabarety na studniówkach - by³y œwietne parodie nauczycieli.
Kiedyœ ch³opcom nie chcia³o siê zanosiæ liœci na wysypisko i zgrabili je do studzienki 
z g³ównym zaworem wody. A najlepsze to by³o, gdy na Prima Aprilis drzwi do szko³y
zamkniêto ³añcuchem i nie by³o klucza od k³ódki od ³añcucha - no i trzeba by³o pi³owaæ.
-Ile czasu spêdza Pani w szkole?
-Przepisowo 8 godzin, ale zostajê d³u¿ej - trzeba sprawdziæ wszystkie okna, zgasiæ
œwiat³a, a poza tym zawsze jest coœ do roboty w szkole.
-Czy w wakacje i œwiêta przychodzi pani do szko³y?
-Dawniej przychodzi³am, ale odk¹d s¹ dozorcy, to nie trzeba.
-Czy coœ chcia³aby Pani usprawniæ w naszej szkole?
-Raczej nie - teraz ju¿ wszystko jest za³atwione przez
dyrekcjê - nowa szatnia nied³ugo bêdzie ju¿ gotowa. Jest
si³ownia. Uwa¿am, ¿e to by³ bardzo dobry pomys³ dyrek-
tora - s¹ pieni¹dze za wynajmowanie sali no i mo¿ecie 
z niej korzystaæ.
-I na koniec, czy ma Pani jakieœ proœby do nas?
-Nie niszczcie sto³ów, krzese³ czy innego wyposa¿enia -
przecie¿ to jest Wasza szko³a, chcecie, ¿eby ³adnie
wygl¹da³a. Korzystaj¹c z okazji chcia³abym pozdrowiæ
wszystkich uczniów i ¿yczyæ im weso³ych œwi¹t!
-Dziêkujê za wywiad.
-Dziêkujê.

WSPONIENIA WYCHOWAWCÓW INTERNATU

Lata nastêpne ¿ycia "internackiego" wyznaczaj¹ coroczne turnieje grup wychowaw-
czych. Imprezy  te gromadz¹ w Hadesie (nasza ogromna œwietlica) wszystkich
wychowanków, a nawet goœci, którzy t³umnie uczestnicz¹ w zmaganiach naszych grup.
W turniejach pojawia³y siê konkurencje sprawnoœciowe, literackie (interpretacje wier-
szy nie tylko klasyków), scenki dotycz¹ce ¿ycia internatu oraz reklamy wszystkiego, 
co jest jej godne.
Z " tamtych lat" utkwi³a mi w pamiêci jedna z reklam, która przedstawiona by³a w taki
oto sposób: " wci¹gniêty" do Hadesu karton z zawartoœci¹, czyli wyskakuj¹c¹ zeñ 
w piêknej haleczce ( za 50$ z "Pewexu" ) Simon¹, podnosz¹c¹ zgrabne niew¹tpliwie
d³onie i oznajmuj¹cej wszem g³osem zdecydowanym: " OTAKE dziewczyny mieszkaj¹ 
w naszym internacie".  Reklama ta wywo³a³a zas³u¿ony entuzjazm i niemilkn¹ce brawa.
Nasi wychowankowie "czuli" zapewne zmiany zachodz¹ce poza internatem i nie pominêli
równie¿ reklamy papieru toaletowego, po który wyszed³ tata i " nie wraca³ wieczory 
i ranki...". Tyle bowiem czasu zajê³o mu szukanie powy¿szego.
Ale sz³o ku lepszemu ....
Postêp zaczyna³ byæ widoczny w wielu dziedzinach. Naszym wychowankom zamarzy³o
siê, aby w kolejnym turnieju wyznaczyæ konkurencje dla nas-wychowawców. Tañczyæ
wiêc musieliœmy m.in. cancana wszyscy- i wychowawcy i uczniowie. Oceny jury by³y
obiektywne, a wychowawcy przez dni parê czuli "dziwne bóle" w koñczynach dolnych 
i nie tylko.

Wigilia 1997 (19.12) Podziêkowanie Pani Zosi
(Zofia Ukleja) za d³ugoletni¹ pracê w III LO 
(od 05.01.98r. Pani Zosia jest na emeryturze)
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Piêkna kawiarenka, która pojawi³a siê w latach piêædziesi¹tych w naszym internacie,
zachêca³a swoim bogatym wystrojem do spêdzenia wolnego czasu nie tylko "nasz¹
m³odzie¿", ale i goœci, którzy odwiedzali nas t³umnie. 
Turnieje trwa³y, uatrakcyjnione ju¿ teraz " œpiewem" w wykonaniu wychowawców.
Powstaæ wiêc musia³a silna grupa " œpiewaj¹ca". Próby trwa³y ... W dniu turnieju
wszystkie panie wychowawczynie reprezentuj¹ce zespó³ pod nazw¹ " Zespó³ z
Tetmajera 22" wdzia³y œliczne spódniczki w kratkê. Jedna z pañ wychowawczyñ mia³a
nawet trochê blade lico, jako, ¿e noc ca³¹ przesiedzia³a na przerabianiu swojej sukien-

ki na spódniczkê. Konkurencje turniejowe m³odzie¿
wzbogaca³a z roku na rok. Pojawi³ siê s³awny ubiór 
na cebulkê (jedna osoba mia³a 110 rzeczy na sobie),
ale ...  zawsze królowa³y scenki z ¿ycia internatu,
które w wykonaniu naszych ch³opców zwykle
odbiera³y jurorom g³os. Zwykle brakowa³o punktów,
aby doceniæ trafnoœæ i humor zawarty 
w scence.Nasza m³odzie¿ ostatni¹ dyskotek¹
udowodni³a, ¿e potrafi po³¹czyæ dobr¹ zabawê ze
wszystkim, co najlepsze. By³y wiêc œliczne wró¿ki,
które wiedzia³y, jaka czeka ciê przysz³oœæ, panowie
(nasi ch³opcy) w wytwornych garniturach i piêkne
dziewczyny w spódniczkach podkreœlaj¹cych
d³ugoœæ ich nóg. Niejedna z nich zapewne mog³aby
braæ udzia³ w wyborach Miss Polonia  2000.

I tak dosz³am do ostatniego roku  XX wieku. Nasza m³odzie¿ ostatnio wiêkszoœæ czasu
wolnego spêdza w magicznej sali o numerze 208. Stoj¹ tam komputery, z których

korzystanie daje ogromne mo¿liwoœci poznania " nowego" . Nam
wychowawcom to " nowe", czyli  INERNET  wyznaczy zapewne
nowe zadania wychowawcze, których dot¹d nie znaliœmy. 
A je¿eli oka¿e siê, ¿e konkurencj¹ turnieju grup w wieku  XXI
bêdzie dla nas wychowawców wspólny z wychowankami lot 
w kosmos?

Szesnaœcie lat, to du¿o. Tyle w³aœnie czasu spêdzi³am w inter-
nacie, obecna nie zawsze cia³em, ale duchem zapewne tak. Nie
sposób bowiem ( tak do koñca ) odci¹æ siê myœlami od naszych
wychowanków, z których ka¿dy reprezentuje inne " ja". I w³aœnie
temu zbiorowi osobowoœci my wychowawcy próbujemy zorgani-
zowaæ czêœæ ich czasu wolnego w sposób mo¿liwie atrakcyjny,
pozwalaj¹cy zintegrowaæ kiedyœ ponad dwustuosobow¹
spo³ecznoœæ "internack¹", a obecnie " tylko"  stuosobow¹. 
Lat temu szesnaœcie bywa³y "imprezy“ obowi¹zkowe.
"Najhuczniejsze“ by³y zapewne coroczne obchody Wielkiej

Socjalistycznej Rewolucji PaŸdziernikowej. M³odzie¿ w czerwonej scenerii recy-
towa³a wierszyki. Brawa by³y g³oœne, a najsympatyczniejsz¹ chwil¹ dla wszystkich by³
moment og³oszenia imprezy za zakoñczon¹.
Ale powoli sz³o ku nowemu ...
Rok  1986. Pierwsze video w internacie - pierwsza " wielka" projekcja filmu!  Oko³o
czterdzieœci osób ( w ma³ej sali video ) wraz z Patrickiem Swayze wiruje w zawrotnym
tempie " Dirty dancing". Jest gor¹co, atmosfera roœnie wraz z akcj¹ filmu... Prze¿ycie

Pokój w internacie
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ogromne, zarówno dla wychowawców, jak i m³odzie¿y, której wspólny
seans dostarczy³ niezapomnianych emocji. Nastêpny "wiêkszy film" 
do wspólnej konsumpcji, jaki proponuje m³odzie¿ to " 9 i  1 tygodnia".
Wychowawcy maj¹ problem. A¿eby go rozwi¹zaæ, " komisja" w postaci
trzech pañ wychowawczyñ " cichaczem" w nocy " po³yka" film.
M³odzie¿y film nie zostaje udostêpniony ( pe³noletni pertraktuj¹ ).

W latach 1966-1992 w obecnym internacie III LO mieœci³a siê Bursa
Szkolnictwa Zawodowewgo Nr 3. Mieszkali w niej uczniowie ró¿nych
szkó³ z ca³ej Gdyni, m.in.: Zespo³u Szkó³ Hotelarsko-Astronomicznych,
Liceum Medycznego, II LO, III LO, IV LO, VI LO, s³uchacze Studium
Nauczycielskiego, Studium Wokalno-Aktorskiego przy Teatrze
Muzycznym w Gdyni. Ka¿dego roku mieszka³o w bursie ok. 200
wychowanków z ró¿nych miejscowoœci g³. województwa pomorskiego
(gdañskiego ). Opiekowa³o siê nimi zwykle 13 wychowawców. Du¿a
iloœæ wychowanków i ró¿norodnoœæ ich zainteresowañ stwarza³y doskona³e warunki
do rozwoju samorz¹dnoœci m³odzie¿y i organizowania przeró¿nych form ¿ycia
towarzyskiego. Dziêki inicjatywie s³uchaczy Studium powsta³a grupa teatralna, 
a tak¿e zespó³ muzyczny uœwietniaj¹cy swoimi wys-
têpami wiele internatowych wieczorów. M³odzie¿
spotyka³a siê z artystami teatrów i wojskowych
zespo³ów muzycznych z jednostek Marynarki
Wojennej z Oksywia, mia³a okazjê podziwiaæ kunszt
taneczny mistrzowskich par tañca towarzyskiego
oraz szlifowaæ w³asne umiejêtnoœci taneczne pod
kierunkiem mistrzów. 
Dziêki œcis³ej wspó³pracy z Marynark¹ Wojenn¹
wychowankowie mieli okazjê odbywania rejsów na
okrêtach wojennych. Dziêki ogromnej pracy
wychowawców, bursa (internat)  zawsze nale¿a³a i
nale¿y do najlepszych tego typu placówek
wychowawczych w województwie gdañskim, a obec-
nie pomorskim. Od wielu lat bursa ( internat ) u¿ycza goœciny uczestnikom wielu
olimpiad i warsztatów przedmiotowych organizowanym w III LO, 
a tak¿e stanowi, z uwagi na lokalizacjê, doskona³y hotel wakacyjny 
g³. dla dzieci z po³udniowej czêœci Polski. 
Decyzj¹ Kuratora Oœwiaty w 1992 roku bursa zosta³a w³¹czona jako
internat do III LO, czyli nast¹pi³o przywrócenie sytuacji formalno-
prawnej sprzed 1966 roku. Obecnie ponad 90% wychowanków 
to uczniowie "Gdyñskiej Trójki", którzy wywodz¹ siê z ró¿nych miejs-
cowoœci z ca³ej Polski.

Bo¿ena  Wiœniewska
wychowawca w internacie III LO   
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Gry i zabawy w internacie

Gry i zabawy w internacie

Ognisko integracyjne uczniów z internatu III LO na boisku 
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SZKOLNY KLUB TURYSTYCZNY PRZY  III LO w Gdyni, wiosna 1993

Wyrypiarze - kim jesteœmy?
Klub nasz istnieje ju¿ 9 lat. To jest spory kawa³ czasu, który bynajmniej nie prze-
toczy³ siê obok nas. Wiele zdo³a³o siê wydarzyæ, sporo uda³o siê nam te¿ osi¹gn¹æ.
Przyjrzyjmy siê teraz klubowej historii, pocz¹wszy od czasów najwczeœniejszych,

które coraz trudniej odgrzebaæ z pamiêci. ..
Wszystko siê zaczê³o wiosn¹ 1984 roku. Wtedy to
grupce bardzo m³odych wówczas turystów
znudzi³o siê spokojne chodzenie na 6-10 kilo-
metrowe trasy szkolnego PTTK. Zaczêli organi-
zowaæ w³asne wypady. Najpierw ruszyli na szlak 
z Czapelska do Kolbud, topi¹c po drodze
Marzannê. W tym samym czasie  nauczyciel
geografii w III Liceum, a obecny dyrektor
Wies³aw Kosakowski (blacha honorowa klubu nr
1), zarejestrowa³ Szkolne Ko³o Turystyczne przy
PTSM jako pierwsze w woj. gdañskim. Minê³o
jeszcze trochê czasu, ale ca³kiem niewiele, a¿
pierwsi wyrypiarze doroœli do wieku licealnego.

Do tej pory ustali³a siê nazwa klubu - Wyrypiarze. Ale by³y równie¿ inne propozy-
cje - "D³ugowracacze", jako ,¿e czêsto gubiliœmy drogê i trzeba by³o siê wracaæ,
albo - "PóŸnowracacze" - ze wzglêdu na pore naszych powrotów. A nazwa WYRY-
PIARZE wywodzi siê od stosowanego w œrodowisku studentów-turystów terminu
WYRYPA, oznaczaj¹cego d³ugie, 30-40 kilometrowe przejœcie, gdzie droga pnie siê

w górê , pada deszcz ze œniegiem, nie wiadomo
,kiedy dojdziemy, ba nie wiadomo nawet, czy jest
to w³aœciwa droga. A nasze trasy zaczê³y coraz
bardziej odpowiadaæ tak zdefiniowanym WYRY-
POM. Do ekstremalnych dokonañ nale¿y
ca³odniowy, licz¹cy 56 km. marsz w lecie 1987 
ze Spytkowic na Babi¹ Górê i z powrotem oraz
inne trasy na nizinach niejednokrotnie
przekraczaj¹ce 40 km . Od jesieni 1987 stawaliœmy
siê coraz bardziej masowym klubem. W roku 1988
do klubu nale¿a³y 233 osoby. Nasza ekspansja
objê³a równie¿ 5 gablotek szkolnych, magazyn
turystyczny, ciemniê fotograficzn¹, a potem, 
od maja 1989 roku pomieszczenie harcówki na
redakcjê Szkolnego Pisma "AZYL" redagowanego

przez zarz¹d klubu(nb. wysz³o 18 numerów, ka¿dy œrednio po 200 egzemplarzy). 
MICHA£ SZCZYPTAÑSKI - PREZES KLUBU

„WYRYPIARZE“ z III LO w Gdyni

Po mieœcie chodz¹ niekiedy z plecakami, mo¿na ich spotkaæ na pieszych
wêdrówkach po Kaszubach i WysoczyŸnie Elbl¹skiej, w Beskidzie Wyokim 
i Górach Œwiêtokrzyskich,  w lesie , wybieraj¹ siê do pó³nocnej Norwegii. Na co
dzieñ s¹ uczniami b¹dŸ absolwentami III LO w Gdyni i mówi¹ o sobie WYRYPIARZE. 
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Krzysztof Wielicki (himalaista) w III LO - 1997

Bukowe Berdo w Bieszczadach (lipiec’87) obóz wêdrowny
SKT „Wyrypiarze“
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"Wyrypa" to w jêzyku turystycznym d³ugi, kilkudziesiêciokilometrowy marsz z ple-
cakiem, czasami w górach, czasami na nizinach, niezale¿nie od pogody, koñcz¹cy
siê zwykle wspólnym ogniskiem i œpiewami. Zara¿eni zostali wyrypiarsk¹ pasj¹
przed dziewiêcioma laty przez ówczesnego nauczyciela geografii, obecnie dyrek-
tora liceum, p. Wies³awa Kosakowskiego. Utworzyli Szkolne Ko³o Turystyczne
przy Pañstwowym Towarzystwie Schronisk
M³odzie¿owych, w 1988 roku w klubie by³o ju¿
233 cz³onków, ch³opce i dziewczêta, dla których
wêdrówki sta³y siê prawdziw¹ pasj¹. O "wyrypiarzach"
g³oœno jest w szkole, wspomnieniami 
z wêdrówek, zdjêciami i informacjami zape³niali
po³owê uczniowskich gablot, rozpoczêli
wydawanie szkolnego pisma "Azyl". Odnosili
sukcesy w turniejach turystyczno-krajoznaw-
czych PTTK, na zlotach PTSM. Czêœæ "wyrypiarzy",
którym znudzi³y siê wêdrówki piesze, za³o¿y³a
sekcje kolarsk¹. Zgodnie z turystyczn¹ tradycj¹,
w roku 1990 wybili metalow¹ odznakê klubow¹,
tzw. Blachê, któr¹ otrzymuj¹ najbardziej
zas³u¿eni cz³onkowie klubu. Do dzisiaj z dum¹ nosi j¹ 41 osób.

W rocznicê powstania klubu tradycyjnie wyruszaj¹ na "wyrypê urodzinow¹ ". 
W tym roku odbêdzie siê ona na trasie Kie³pino - Skrzeszewo - Czapielsko 
i zakoñczona zostanie jak zwykle ogniskiem. Przy ognisku - nadanie kolejnych
"blach" najwybitniejszym "wyrypiarzom", konkurs na najnieprawdopodobniej
ubranego turystê, danie turystyczne przygo-
towane od zaraz, przeci¹ganie liny przez rzekê. A
po imprezie - jak zwykle nocleg w stodole. 
W czasach, gdy m³odzi ludzie najchêtniej roz-
mawiaj¹ o szybkich samochodach i noce spêdzaj¹
przed monitorem komputera, fajnie jest spotkaæ
równie¿ i takich, którzy potrafi¹ znaleŸæ czas 
na wyrypê i nie narzekaj¹ na ciê¿ki plecak.

Œroda, 5 kwietnia 2000 r.
G³OS  WYBRZE¯A

"Trójka"  na  medal"

Poznaliœmy zwyciêzcê w mistrzostwach gdyñskich szkó³ ponadpodstawowych 
w koszykówce. Doœæ niespodziewanie najlepsi okazali siê uczniowie III Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Marynarki Wojennej RP.

Sukces jest tym bardziej cenny, i¿ popularna "trójka" s³ynie g³ównie z osi¹gniêæ
naukowych. M³odzie¿ skupia siê g³ównie na zdobywaniu wiedzy. Naukowa
renoma szko³y niew¹tpliwie nie sprzyja pe³nemu zaanga¿owaniu m³odych ludzi 
w uprawianie sportu. S¹ jednak tacy uczniowie, którzy wspaniale ³¹cz¹ obie 

Sp³ym Dunajcem - obóz wêdrowny 1985 - Beskidy, Pieniny

Zlot PTSM na Wy¿ynie Œl¹skiej - 1985r.
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te rzeczy - mówi Ma³gorzata Henicz.

Trenerem "z³otej" dru¿yny jest Andrzej Wicka, nauczyciel pracuj¹cy w gdyñskiej
"trójce" od dwóch lat, wczeœniej zwi¹zany ze Szko³¹ Podstawow¹ nr 35 w Gdañsku.
Trener jest osob¹ zdeterminowan¹, wk³adaj¹c¹ du¿o serca w to, co robi. Bardzo mu
zale¿a³o na naszym sukcesie - mówi Rafa³ Wiœniewski.

- Andrzej jest ³agodny jak baranek. Uwielbiamy 
z nim pracowaæ - dodaje nauczyciel Grzegorz Henicz.
Zalet¹ pana Andrzeja jest równie¿ skromnoœæ. Sukces
naszej dru¿yny to osi¹gniêcie wszystkich nauczycieli. To
ich ciê¿ka praca od najm³odszych klas da³a tak owocny
fina³ - mówi Andrzej Wicka.

Dru¿ynê tworz¹: Nikodem Rachoñ - kapitan,
Krzysztof Murawski, Rafa³ Wiœniewski
/pseudomin "Wiœnia"/, Karol Gajdamowicz,
Andrzej Pawelec / "¯aba"/, Marcin Grzegory
/"Grek"/, Bartek Janiszewski, Jakub Kuchnowski
/"Szagi"/ - zawodnik Trefla Puzzle Gdynia, £ukasz

Rzeczkowski, Krzysztof Bia³kowski /"Bia³y"/, Marcin Ka³u¿ny /"Mrówka"/ - Sk³ad
jest perspektywiczny, zawodnicy to g³ównie uczniowie drugiej i trzeciej klasy.
Moich podopiecznych cechuje ambicja i pe³na mobilizacja, du¿o pracujemy nad gr¹
zespo³ow¹, czasem w dru¿ynie jest zbyt du¿o indywidualistów - mówi szkole-
niowiec. M³odzi adepci koszykówki trenuj¹ cztery razy w tygodniu po dwie godziny,
próbuj¹c umiejêtnie pogodziæ naukê i sport.

-Uczêszczam do klasy z  miêdzynarodow¹ matur¹. nauka jest dla mnie
najwa¿niejsza i na ni¹ znajdujê najwiêcej
czasu, a poniewa¿ jestem osob¹ bardzo
energiczn¹, relaksujê siê dziêki koszyków-
ce - mówi Rafa³ Wiœniewski. Godny pod-
kreœlenia jest pozytywny klimat panuj¹cy 
w dru¿ynie. - Znamy siê bardzo  dobrze.
Atmosfera w zespole jest znakomita - mówi
"Wiœnia".
- Relacje miedzy mn¹ a zawodnikami opie-
raj¹ siê na wzajemnym zrozumieniu. Tarcia
na linii trener - zawodnik nie prowadz¹ 
do niczego dobrego, dlatego staramy siê ich
unikaæ - mówi trener. Koszykarze z "trójki"
maj¹ swoich wiernych kibiców. 

- W finale kibicowa³o nam oko³o 70 osób, g³ównie dziewczyny sympatyzuj¹ce 
z zawodnikami - mówi Grzegorz Henicz. Sukces gdyñskiego liceum to nie tylko
zas³uga nauczycieli wf Chcielibyœmy podziêkowaæ panu dyrektorowi Wies³awowi
Kosakowskiemu  i Radzie Rodziców za pomoc finansow¹. Sukces dedykujemy
"trójce" w 50-lecie jej istnienia - mówi Andrzej Wicka.

Tomasz  Kruczyñski 
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Dru¿yna pedagogów. Stoj¹ od lewej: W. Kosakowski, 
P. Stra¿yñski, M. Mielniczuk, T. Pytka, J. Lech; siedz¹
od lewej: K. Radomska, M. Henicz, P. Olender

Zajêcia sportowe - ferie zimowe 1998
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Gdzieœ na Kaszubach... W kapeluszu obecny Prezes SKT
„Wyrypiarze“ Micha³ Szczyptañski

Rajd - lata 90.

1992 - wyjazd na kolejn¹ „Wyrypê kaszubsk¹“

Dru¿yna siatkarek
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Gorce. Bo¿e Cia³o pod Turbaczem (czerwiec ‘87)

Rajd traktorowo-pieszy (Kaszuby lata 90.)
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AKT EREKCYJNY
III Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Marynarki Wojennej PRL w Gdyni

Dzia³o siê to w mieœcie Gdynia, przy Alei Czo³gistów WP, dnia 27 marca roku 1962, który
charakteryzuje siê konsekwentn¹ walk¹ obozu socjalistycznego o powszechne rozbroje-
nie i trwa³y pokój na œwiecie, w osiemnastym roku Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
kiedy;
-Pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej jest W³adys³aw Gomu³ka,
-Przewodnicz¹cym Rady Pañstwa jest Aleksander Zawadzki,
-Prezesem Rady Ministrów - Józef Cyrankiewicz,
-Ministrem Oœwiaty - Wac³aw Tu³odziecki,
-Ministrem Obrony Narodowej - gen. broni Marian Spychalski,
-Dowódc¹ Marynarki Wojennej - wiceadmira³ Zdzis³aw Studziñski,
-Zastêpc¹ Dowódcy Marynarki Wojennej do spraw politycznych komandor 
mgr G. Grzenio-Romanowski, 
-Pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej - Jan Ptasinski,
-Przewodnicz¹cym Gdañskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej  - Piotr Stolarek,
-Przewodnicz¹cym Wojewódzkiego Frontu Jednoœci Narodów Florian Wichtacz,
-Kuratorem Okrêgu Szkolnego Gdañskiego - Franciszek Tinka,
-Dyrektorem Generalnym Zjednoczenia Hutnictwa i Stali w Katowicach in¿. Stanis³aw Sikora,
-Pierwszym sekretarzem Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
w Gdyni - Marian Sikora,
-Przewodnicz¹cym Miejskiej Rady Narodowej - Mieczys³aw Wójcik,
-Przewodnicz¹cym Miejskiego Komitetu Jednoœci Narodu - W³odzimierz Korchof,
-Inspektorem szkolnym miasta Gdynia - Franciszek Martyñski,
-Przewodnicz¹cym Komitetu Budowy Liceum 1000-lecia - Edward Skóra,
W wielkiej historycznej dobie ludzkoœci, dla uczczenia Tysi¹clecia dziejów Pañstwa
Polskiego - sumptem Marynarki Wojennej, Zjednoczenia Hutnictwa ¯elaza i Stali w
Katowicach oraz Spo³eczeñstwa Wybrze¿a Gdañskiego - k³adziemy kamieñ wêgielny
pod drug¹ Szko³ê Tysi¹clecia w tym mieœcie, projektowan¹ przez in¿. arch. Jana
Matusiñskiego, której realizacje budowlan¹ objê³o Gdyñskie Przedsiêbiorstwo
Budowlane "Wybrze¿e".
Niech Szko³a ta s³u¿y m³odym pokoleniom - postêpowi i przysz³oœci, k³adzie fundamen-
ty rzetelnej wiedzy, uczy swych wychowanków mi³oœci dla wszystkich ludzi pracy tej
ziemi i wszystkich krajów ca³ego œwiata.
Komitet Budowy III Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Gdyni im. Marynarki Wojennej PRL
jako organ spo³eczny zajmowa³ siê przygotowaniem za³o¿eñ projektowych i dokumen-
tacji technicznej budowy szko³y, by³ inicjatorem i organizatorem licznych akcji
spo³ecznych zwi¹zanych z jej budow¹, przez ca³y czas œledzi³ postêp budowy, pomaga³
w usuwaniu wystêpuj¹cych trudnoœci i kompletowaniu wyposa¿enia szko³y.
Dziœ ma mo¿liwoœæ spojrzeæ z zadowoleniem na wspania³y wynik pracy spo³ecznej.
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Budowa szko³y przy ulicy Legionów

III LO im. Marynarki Wojennej PRL (1963-1989)
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W dniu przekazania tego piêknego pomnika Tysi¹clecia Komitet ¿yczy Kierownictwu 
i Personelowi szko³y jak najlepszych wyników w pracy pedagogicznej, w kszta³towaniu
œwiadomoœci spo³ecznej uczniów, w wychowywaniu œwiat³ych obywateli naszej Ludowej
Ojczyzny.

Niechaj ten piêkny pomnik Tysi¹clecia bêdzie symbolem wiêzi Wojska z Ludem, sym-
bolem ofiarnej pracy dla Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej  

Gdynia, paŸdziernik 1963 r.
Wpisy goœci do kroniki

Szko³a im. Marynarki Wojennej w Gdyni stanowi widoczny symbol patriotycznej rea-
lizacji rzuconego przez Tow. W³adys³awa Gomu³kê has³a "Tysi¹c szkó³ na Tysi¹clecie
Pañstwa Polskiego".

Idea budowy tego wspania³ego obiektu szkolnego jest piêknym przyk³adem wiêzi
³¹cz¹cej Marynarkê Wojenn¹ PRL z klas¹ robotnicz¹ i ca³ym spo³eczeñstwem Polski
Ludowej.

Wychowanie i kszta³cenie m³odzie¿y jest przedmiotem najg³êbszej troski najwy¿szych
w³adz partyjnych i pañstwowych PRL. Polityka oœwiatowa Polski Ludowej zmierza kon-
sekwentnie w kierunku rozwoju i kszta³towaniu socjalistycznego charakteru polskiej
szko³y oraz zapewnienia postêpowego, patriotycznego i internacjonalistycznego
wychowania m³odzie¿y. 

Wyra¿aj¹c swoj¹ g³êbok¹ radoœæ i zadowolenie z faktu przekazania szko³y 
im. Marynarki Wojennej PRL w³adzom oœwiatowym Wybrze¿a ¿yczymy kadrze peda-
gogicznej, aby w wychowaniu m³odych pokoleñ kierowa³a siê ¿arliwoœci¹ serca, pasj¹
dzia³ania i trzeŸwym rachunkiem rozumu. Chodzi nam o kszta³towanie aktywnych,
twórczych postaw m³odych obywateli Polski Ludowej, o zaszczepienie m³odzie¿y cech
pozytywnych, spo³ecznie wartoœciowych, pog³êbianiu szacunku dla nauki i pracy.
Jesteœmy zainteresowani w tym by w³aœciwie
kszta³towany przez szko³ê patriotyzm, œwiadomoœæ 
i energia m³odzie¿y mog³y s³u¿yæ w sposób jak
najbardziej celowy i pe³ny tak¿e sprawie obronnoœci
kraju

Gdynia, dn. 27.10.1963r.
W NOWEJ SZKOLE

I oto dnia 14 paŸdziernika 1963r., parê miesiêcy
przed terminem, wprowadziliœmy siê do nowej szko³y
. radoœæ nasza by³a ogromna ! - Prêdko uporaliœmy
siê z zagospodarowaniem szko³y. Czeka³ nas tylko
uroczysty moment oficjalnego przekazania szko³y 
i - potem ju¿ normalna praca. Do uroczystoœci przejêcia szko³y przygotowaliœmy siê
bardzo starannie. Szko³a urz¹dzona by³a w najdrobniejszych szczegó³ach. A oto sk³ad
grona nauczycielskiego:
dyrektor szko³y mgr Kazimierz Pawlak

Lata 60. Widok na rejon ulic Czo³gistów 
(obecnie al. Pi³sudskiego) i Dzier¿yñskiego (Legionów)
(Muzeum Miasta Gdyni)
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z-ca dyrektora: mgr Jadwiga Sokólska
bibliotekarka: Ró¿a Meyer
nauczyciele j. polskiego: mgr Barbara Kunegunda Derengowska, mgr Wanda
Dworaczek, mgr Eulalia Marcinek, mgr Daniela Neyman
nauczyciele j. rosyjskiego: Miko³aj Dutko, Zofia Miernik, 
mgr Janina Kowalewska

nauczyciele j. francuskiego: mgr Jadwiga Sokólska, 
mgr Rajmunda Plata, Irena Hassine (na kontrakcie)
nauczyciele j. angielskiego: mgr Stefania Krzy¿añska
mgr Wanda Kurdyn(na kontrakcie, )mgr Andrzej
Zgorzelski (na kontrakcie), 
mgr Danuta Szewczyk (na kontrakcie)
nauczyciel j. ³aciñskiego: mgr Józef Terednicki 
nauczyciele historii: mgr Jadwiga Bartczak, mgr Jadwiga
Jeleœmieñ, mgr Mieczys³aw Pruszko, mgr Hugon
Malinowski (W. O. P. - na kontrakcie)
nauczyciele geografii: mgr Tadeusz £osiñski, mgr Teresa
Regent
nauczyciele biologii: mgr Kazimierz Pawlak, Maria
Pawelska
nauczyciele matematyki: Jan £ozowski (na kontrakcie),

mgr Czes³awa £ubiñska (na kontrakcie), mgr Gra¿yna Pietrzak, mgr Czes³aw
Poznañski
nauczyciele fizyki: mgr Izabela Che³miñska , Jaros³awa Mykitiuk,
nauczyciele chemii: mgr Jolanta Sawicka, mgr Zbigniew Szczuciñski
nauczyciele w. f. : mgr Wanda Wêgierska, Stanis³aw Potrac
nauczyciele zajêæ technicznych: Jerzy Tezwach, Joanna Wittlbrod 
nauczyciele p. w. : mgr Tadeusz £osiñski

Internat: kierownik - mgr M. Pruszko
wychowawcy: p. Hassine i p. W³odkowski
sekretarka: Wanda Rzeszut
ksiêgowa: Marianna Murawska
woŸna: Salomea Zawiszewska
palacz: Benedykt Sielski

Co mówi m³odzie¿ o prze¿ytej uroczystoœci?
Nasza piêkna, cudna szko³a jeszcze cudniej i wspanialej
wygl¹da³a w niedzielne przedpo³udnie. Ju¿ kilka dni
przedtem trwa³y przygotowania, by nadaæ jej ten
wygl¹d. Woko³o wszystko by³o dok³adnie wykoñczone 
i uprz¹tniête. Zasadzone przez m³odzie¿ drzewka 
i krzewy sprawia³y bardzo przyjemne wra¿enie. 
Na œrodku boiska postawiono trybunê honorow¹, 
w wielu miejscach powbijano na wysokich palach

chor¹gwie, zainstalowano równie¿ g³oœniki. Sama szko³a prezentowa³a siê nie mniej
wspaniale. Udekorowana w bia³o - czerwone i czerwone flagi napawa³a dum¹ rodziców,
nauczycieli i uczniów. Ci ostatni mieli specjalny powód do dumy i radoœci, bowiem to dla nich
w³aœnie, wysi³kiem spo³eczeñstwa, wybudowany zosta³ ten piêkny pomnik tysi¹clecia. Szko³a
ta jest ju¿ druga tysi¹clatk¹ wybudowan¹ w Gdyni i powszechnie uwa¿ana jest 
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za najpiêkniejsza na Wybrze¿u.
Ju¿ godzinê przed rozpoczêciem uroczystoœci m³odzie¿ zaczê³a t³umnie zbieraæ siê 
na boisku szkolnym. Wszyscy byli odœwiêtnie na granatowo, ubrani dla uczczenia tej
donios³ej chwili oddania szko³y do u¿ytku. Nastrój by³ niezwykle radosny i uroczysty.
Wszyscy byli podnieceni oczekiwaniem na przybycie delegacji. Dooko³a panowa³ gwar,
gdy¿ ka¿dy mia³ coœ do powiedzenia na temat uroczystoœci i nowej szko³y.

Po uroczystoœciach, które szczegó³owo zosta³y opisane we wszystkich gazetach
Wybrze¿a, goœcie i rodzice obejrzeli dok³adnie szko³ê. Ka¿dy wchodz¹cy do niej odczy-
tywa³ napis na wmurowanej przy wejœciu tablicy:
III LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
im. MARYNARKI WOJENNEJ POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ W 20-t¹
ROCZNICÊ LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO STAN OSOBOWY MARYNARKI
WOJENNEJ PRZY WSPÓ£UDZIALE ZJEDNOCZENIA HUTNICTWA ¯ELAZA 
I STALI ORAZ SPO£ECZEÑSTWA WYBRZE¯A W CZYNIE SPO£ECZNYM WYBU-
DOWA£ I ODDA£ DO U¯YTKU SZKO£Ê POMNIK TYSI¥CLECIA.

GDYNIA - PAgDZIERNIK - 1963 ROK

Artyku³: „Wieczór Wybrze¿a“ - 2.9.63

W drugim pó³roczu roku szkolnego 1962/63
otrzymaliœmy przykr¹ wiadomoœæ, ¿e pol-
skie liceum w Pary¿u zostanie zlikwid-
owane. Poniewa¿ z¿yliœmy siê bardzo 
z nasz¹ szko³¹ i pragnêliœmy w niej zdawaæ
maturê, wiadomoœæ o jej reorganizacji na
ognisko studenckie, dotknê³o zarówno nas
jak i naszych rodziców. Pod koniec roku
szkolnego dowiedzieliœmy siê, ¿e W³adze
Krajowe zajmuj¹ siê naszym losem i pro-
ponuj¹ nam ukoñczenie nauki licealnej 
w kraju. Z pocz¹tku nie by³o ustalone, 
w jakim liceum i w jakim mieœcie
zostaniemy umieszczeni. By³a mowa 
o Wroc³awiu, Poznaniu, Jeleniej Górze, a¿ wreszcie zapad³a decyzja, ¿e na pewno
pojedziemy do Gdyni. Byliœmy z tego zadowoleni, bo wszyscy lubimy morze, a niektórzy
z nas przebywali ju¿ na koloniach letnich na Wybrze¿u. Zanim opiszemy ostatnie chwile
na Lamandi i nasz¹ podró¿ do kraju, pragniemy poœwiêciæ kilka s³ów historii naszej
pierwszej szko³y polskiej.

Liceum polskie w Pary¿u zosta³o za³o¿one przez emigrantów, którzy osiedlili siê 
w Pary¿u po powstaniu listopadowym, w r. 1842. Do komitetu za³o¿ycieli szko³y nale¿eli
miêdzy innymi: gen. Ch³opicki i Adam Mickiewicz. Tablica wmurowana na podwórzu
upamiêtni³a nazwiska uczniów szko³y poleg³ych za wolnoœæ Polski i Francji w powsta-
niu 1863 r., w wojnie francusko-pruskiej 1870 r. I w obu wojnach œwiatowych. Na dziedz-
iñcu liceum znajduje siê popiersie Ga³êzawskiego, wybitnego opiekuna naszej szko³y. 
S¹ tak¿e wmurowane mniejsze popiersia Konarskiego, Grackiego  i Mickiewicza.
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W latach okupacji liceum istnia³o w po³udniowej Francji w Viland-de-dens. W tym okre-
sie profesorowie i uczniowie brali udzia³ we francuskim ruchu oporu i kilku z nich zginê³o
w walce z hitlerowcami. Bezpoœrednio po wojnie przeniesiono liceum do gmachu rue
Lamandi w Pary¿u. Poniewa¿ bardzo wielu rodaków wraca³o w tym okresie do Polski,
mia³o ono przygotowaæ m³odzie¿ do ¿ycia w kraju. Wielu naszych starszych kolegów
ukoñczy³o uczelnie polskie i francuskie i zawsze utrzymywalo o¿ywiony kontakt ze szko³¹.

Jednak z chwil¹ zakoñczenia repatriacji rodzin pols-
kich do kraju, w³adze polskie uzna³y za stosowne zre-
organizowaæ nasze liceum w ognisko dla studentów
polskich, jakim by³o w latach przedwojennych.

WSPOMNIENIA UCZENNICY
23.06.1963 zakoñczyliœmy nasz ostatni rok szkolny na
Lamandi. Czêœæ z naszych kolegów mia³a powróciæ
we wrzeœniu do organizuj¹cego siê tu ogniska 
i uczêszczaæ do szkó³ francuskich. My zaœ w liczbie
27, za zgod¹ naszych rodziców, postanowiliœmy
pojechaæ do III Liceum w Gdyni.
Zjechaliœmy siê na Lamandi 28 sierpnia; 29 mia³o
miejsce uroczyste po¿egnanie w ambasadzie P.R.L. 
w Pary¿u, na które byliœmy zaproszeni wraz z naszy-
mi rodzicami, profesorem Zandickim i obecnymi 

w Pary¿u profesorami liceum. 30 rano odlecieliœmy z lotniska w Le Bourget wprost do
Gdañska. Na lotnisku we Wrzeszczu przywita³y nas w³adze miasta Gdyni, przedsta-
wiciele kuratorium, dyrektor, kierownik internatu i delegacja uczniów III liceum.
Powitanie by³o bardzo serdeczne, byliœmy naprawdê bardzo wzruszeni tym mi³ym
przyjêciem. Z lotniska udaliœmy siê do M³odzie¿owego Domu Kultury, w którym
chwilowo zamieszkaliœmy. Tu spotkaliœmy siê z kolegami i kole¿ankami z Belgii 
i Szwajcarii, którzy przyjechali autokarem..

W Domu M³odzie¿owym spotka³o nas tak¿e bardzo
mi³e przyjêcie ze strony kierownictwa i m³odzie¿y,
która przychodzi³a rano na zajêcia. Zaraz w pier-
wszych dniach naszego przybycia, udaliœmy siê do
III liceum mieszcz¹cego siê jeszcze na Grabów ku,
jak równie¿ zwiedziliœmy nasz¹ piêkn¹ now¹ szko³ê.

¯yczliwe podejœcie zarówno grona profesorów jak 
i nowych kolegów sprawi³o, ¿e szybko zadomo-
wiliœmy siê w niej, gdy¿ na ka¿dym kroku okazywano
nam pomoc i zainteresowanie. W listopadzie prze-
nieœliœmy siê do nowego liceum im. Marynarki

Wojennej. Wraz z ca³¹ m³odzie¿¹ liceum braliœmy udzia³ w uroczystoœci przekazania
szko³y. Obecnie mamy nadziejê, ¿e dojdziemy wszyscy pomyœlnie do egzaminu
dojrza³oœci, który piêciu z nas ju¿ zdaje w tym roku szkolnym.

W imieniu m³odzie¿y polonijnej
Czesia Pluta z Belgii.

Widok ze Wzgórza Focha (obecnie Œw. Maksymiliana,
w latach 60., 70., 80. - M. Nowotki) fot. H. Poddêbski,
1993; Muzeum M. Gdyni

Widok ze Wzgórza Focha (obecnie Œw. Maksymiliana,
w latach 60., 70., 80. - M. Nowotki) fot. H. Poddêbski,
1993; Muzeum M. Gdyni
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Na budowie...

1962r. - budowa auli i sekretaritu

Widok na al. Marsz. Pi³sudskiego (okres 
okupacji niemieckiej) Muzeum M. Gdyni

Wejœcie do szko³y od ul. Dzier¿yñskiego (Legionów)

Budowa auli

Na budowie...
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1962r. - uroczystoœæ po³o¿enia kamienia wêgielnego

Pocz¹tki budowy - 1962r.

1963r. - g³ówne wejœcie

Budowa internatu - 1963r.

1963r. - wizyta oficjalna na budowie

W gabinecie chemicznym
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rok szkolny 1963/1964
"Z przesz³oœci szko³y“

Nim nast¹pi³ uroczysty moment przekazania nowej, wygodnej, wprost z komfortem
urz¹dzonej szko³y, by³o szereg miesiêcy pracy w bardzo ciê¿kich warunkach. 
Od 1 wrzeœnia 1962 r. 640 dzieli³o gmach Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Stefana
¯eromskiego, popularnie zwanego "Pomnik", z 720 uczniami Technikum Ch³odniczego.
Liceum zajmowa³o II piêtro tj. 7 sal, 3 gabinety. Dwie klasy uczy³y siê w hallu.- Jeszcze
gorzej by³o od 1 wrzeœnia 1963 r., gdy¿ szko³a nasza, w przewidywaniu przejœcia 
w najbli¿szych dniach do nowego gmachu przy ul. Dzier¿yñskiego, przyjê³a 4 klasy 
z angielskim jêzykiem  wyk³adowym mieszcz¹ce siê dot¹d w Sopocie przy II Liceum
Ogólnokszta³c¹cym oraz 6 nowo utworzonych klas ósmych-razem 18 klas.

Nauka odbywa³a siê na dwie zmiany: 10 klas przed po³udniem, 8 po po³udniu, w tym 
4 w Sopocie. Uczyliœmy siê do godziny 20.30. By³y to ciê¿kie czasy. Tylko myœl o nowej,
w³asnej szkole dodawa³a si³ i nauczycielom, i m³odzie¿y.

Nie czekaliœmy na szko³ê z za³o¿onymi rêkami. Codziennie inna klasa pomaga³a 
w porz¹dkowaniu budynku. Sk³ada³y siê na to takie prace, jak mycie okien, œcian, drzwi,
posadzek, hallów, schodów, porz¹dkowanie obejœcia szko³y. Gdy szko³a by³a gotowa 
na przyjêcie m³odzie¿y, przyst¹piono do przeprowadzki. Pakowanie pomocy szkolnych 
i sprzêtów, ³adowanie na samochody, wy³adowanie, uporz¹dkowanie to wy³¹cznie praca
m³odzie¿y pod kierunkiem nauczycieli. M³odzie¿ wykaza³a wtedy bardzo du¿o dobrej
woli. Mamy naprawdê dzieln¹ m³odzie¿ i pe³nych poœwiêcenia nauczycieli. Najwiêcej
czasu poœwiêcili tym pracom kol. kol. Wêgierska,  Wittbrodt, Serwach, Potrac. 
Bardzo du¿o spo³ecznej pracy przy budowie
poœwiêcili oficerowie i szeregowi Marynarki
Wojennej.(Oficerowie pracowali w niedziele 
i œwiêta)

G£OS  WYBRZE¯A
Poniedzia³ek 28 paŸdziernika  1963r.
Szko³a Tysi¹clecia w Gdyni oddana do u¿ytku

Kilka dni temu m³odzie¿ III Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Gdyni przenios³a siê 
ze starego budynku do piêknego gmachu, ufun-
dowanego przez Marynarkê Wojenn¹,
Zjednoczenie Hutnictwa ¯elaza  i Stali oraz
Wojewódzki Komitet SFBS. Wczoraj odby³o siê
uroczyste przekazanie tego obiektu- Szko³y Tysi¹clecia im. Marynarki Wojennej PRL,
na które licznie przyby³o spo³eczeñstwo Gdyni. W uroczystoœci tej wziêli udzia³: wice-
minister obrony narodowej, szef Sztabu Generalnego, genera³ broni J. Bordzi³owski,
wiceminister oœwiaty 
F. Herog, przewodnicz¹cy Prezydium WRN P. Stolarek, pose³ R. Poœpieszyñski, sekre-
tarze KM PZPR M. Sikora i A. Szura, cz³onkowie Prezydium MRN, dowództwo
Marynarki Wojennej z wiceadmira³em Z. Studziñskim oraz delegacja hutników 
i górników z dyr. generalnym Zjednoczenia Hutnictwa ¯elaza i Stali St. Sikor¹.

1963r. - uroczyste otwarcie szko³y (boisko)
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Witaj¹c goœci przewodnicz¹cy Prezydium MRN M. Wójcik podkreœli³, ¿e przekazywany
obiekt jest drug¹ szko³¹ Tysi¹clecia w Gdyni. Jej koszt wynosi ponad 20 mln z³. Dwie
dalsze "Tysi¹clatki" s¹ w budowie (na Oksywiu i Witominie) i zostan¹ przekazane do
u¿ytku w przysz³ym roku.

Z kolei g³os zabiera wiceminister obrony genera³
broni J. Borodzi³owski. Z uznaniem mówi on o inic-
jatywie Mar. Woj., dziêki której powsta³a wspania³a
szko³a Tysi¹clecia. Przy jej budowie oficerowie 
i marynarze przepracowali w czynie spo³ecznym
ponad 100 tys. roboczogodzin wykonuj¹c, razem 
z pracownikami biur projektowych Mar. Woj. roboty
wartoœci ok. 1 mln z³. Mówca przypomnia³, ¿e jest to
tylko niewielki fragment prac, które w tym roku 
z okazji 20-lecia powstania WP wykona³o wojsko.
¯o³nierze zbudowali ³¹cznie 10 mostów d³ugoœci
blisko 500 metrów, u³o¿yli 270 km torów kolejowych,
zbudowali trzy wêz³y kolejowe i uczestniczyli 
w przebudowie 7 innych obiektów. W akcji ¿niwnej
pomaga³o 12 tys., a przy wykopkach 20 tys. ¿o³nierzy.

-Przekazuj¹c ten piêkny i œwietnie wyposa¿ony obiekt - powiedzia³ genera³
Borodzi³owski - chcia³bym serdecznie podziêkowaæ w imieniu Ministerstwa Obrony
Narodowej, marsza³ka Polski, M. Spychalskiego i w³asnym tym wszystkim, którzy
budowali szko³ê lub przyczynili siê do jej powstania.
Zwracaj¹c siê nastêpnie do nauczycieli nowej szko³y genera³ ¿yczy³ im, aby maj¹c
odpowiednie warunki do pracy nie szczêdzili wysi³ku dla wychowania m³odzie¿y 

na œwiat³ych obywateli, przysz³ych budowniczych Polski
Ludowej.
Po przemówieniu jednego z uczniów, którzy w imieniu
m³odzie¿y III Liceum dziêkowali Marynarce Wojennej i pozos-
ta³ym fundatorom za wybudowanie tak wspania³ego gmachu,
przewodnicz¹cy Wójcik odczyta³ list marsza³ka Polski, M.
Spychalskiego, nades³any do dyrektora GPB "Wybrze¿e" R.
P³u¿yñskiego. Marsza³ek Spychalski serdecznie podziêkowa³
za³odze za przedterminowe oddanie szko³y.
Nastêpnie goœcie zwiedzili budynek szkolny. Ma on wraz 
z internatem dla 200 osób, ponad 200 tys. m kubatury i nale¿y
do najwiêkszych "Tysi¹clatek" w kraju: 18 klas, 7 pracowni
naukowych, kilka gabinetów, obszerna aula i piêkna sala gim-
nastyczna. Zamiast wspólnej szatni na korytarzach obok sal
lekcyjnych znajduj¹ siê szafki w œcianach do przechowywania
p³aszczy. Funkcjonalne rozwi¹zanie budynku zapewnia maksy-
malne wygody nauczycielom i m³odzie¿y. 
Podczas zwiedzania internatu genera³ Bordzi³owski, wicemi-
nister Herok i inni goœcie spotkali siê z 27-osobowa grup¹
m³odzie¿y polonijnej, która przed dwoma miesi¹cami przy-
jecha³a do Polski. W rozmowie z genera³em Bordzi³owskim 

i innymi goœæmi uczniowie ci dzielili siê swoimi wra¿eniami z pobytu w Polsce. 
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15.09.1963  "BANDERA"
ZANIM  ZADZWONI  PIERWSZY  DZWONEK

Na terenie szko³y wre gor¹czkowa praca, wszêdzie
krz¹taj¹ siê pomagaj¹cy w pracach
wykoñczeniowych marynarze. Mury lœni¹ ju¿
œwie¿ymi tynkami, ale teren trzeba jeszcze zni-
welowaæ, po³o¿yæ chodniki, zbudowaæ boiska. We
wnêtrzu przeprowadza siê ostatnie zabiegi kosmety-
czne. Korytarze, klasy, sale, gabinety pomalowano
jasnymi, pastelowymi barwami. Kolorowe plas-
tykowe p³ytki zast¹pi³y kosztowne i nie najwygod-
niejsze  w u¿yciu parkiety. Sufity wy³o¿ono mate-
ria³em dŸwiêkoch³onnym. We wszystkich salach
za³o¿ono oœwietlenia jarzeniowe, zdrowsze dla oczu
od elektrycznego. Wspaniale zapowiadaj¹ siê gabine-
ty naukowe. Ka¿dy z nich ma zaplecze na pomoce naukowe. W gabinetach chemicznym
i fizycznym do wszystkich stolików doprowadza siê gaz potrzebny do wykonywania
wielu doœwiadczeñ. Jednoczeœnie zamontowano w tych gabinetach digestory, które
szkodliwe dla zdrowia wyziewy, wydzielaj¹ce siê w czasie doœwiadczeñ, bêd¹
przeprowadza³y poza obrêb budynku. Koñczy siê ju¿ tak¿e prace w sali gimnastycznej 
i auli ze scen¹. Wszystkie sale sprawiaj¹ mile i weso³e wra¿enie, wiele w nich
przestrzeni i œwiat³a, niektóre maj¹ obustronne oœwietlenie.

Pracy jest jeszcze wiele, ale Marynarka Wojenna, która ten piêkny obiekt buduje,
zapewnia, ¿e zostanie oddany w terminie. Ju¿ w paŸdzierniku mury szko³y
rozbrzmiewaæ bêd¹ weso³ym gwarem m³odzie¿y. 

O planach pedagogicznych i wychowawczych rozmawiam z dyrektorem szko³y 
mgr Kazimierzem Pawlakiem.

Bêdzie siê u nas uczy³o - mówi p. Pawlak - 700 dzieci,
w ¿adnej jednak z klas liczba dzieci nie bêdzie
przewy¿sza³a 40. Lekcje fizyki, chemii, botaniki
bêdziemy przeprowadzali w gabinetach, 
w  20-osobowych  grupach. W ten sposób nauczanie
stanie siê bardziej pogl¹dowe. Zamierzamy tak¿e
zaryzykowaæ 2 eksperymenty pedagogiczne. 
W dwóch klasach, VIII i IX, wprowadzimy naukê 
w jêzyku angielskim. Liczba godzin jêzyka angiel-
skiego zostanie zwiêkszona z 3 do 6 tygodniowo, 
a jednoczeœnie niektóre przedmioty, jak fizyka,
matematyka, geografia, bêd¹ tak¿e przeprowadzane
w tym jêzyku. Oczywiœcie jêzyk nie bêdzie wtedy
oœrodkiem zainteresowania. Nie mo¿na bowiem zapominaæ o tym, ¿e na tych lekcjach
dzieci musz¹ poznaæ przede wszystkim matematykê, geografiê czy fizykê.

Eksperymentu tego próbowaliœmy w zesz³ym roku w Sopocie z doskona³ymi rezultata-
mi. Drugi eksperyment polegaæ bêdzie na utworzeniu z internatu i szko³y jednego oœrod-
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ka szkolno-wychowawczego. Internat bêdzie wówczas nie tylko hotelem dla dzieci, które
mieszkaj¹ z dala od szko³y. Bêdzie czymœ w rodzaju domu dziecka z pe³n¹ odpowiedzial-
noœci¹  wychowawcz¹. System ten stosowany jest szeroko w Zwi¹zku Radzieckim ze
znakomitymi efektami. Jak bêdzie u nas - dodaje z uœmiechem dyrektor - zobaczymy  
w praktyce. Do chwili otwarcia szko³y nauka licealistów odbywaæ siê bêdzie w III

Liceum na Grabówku. Na razie mamy wiele pracy -
trzeba zakupiæ i przewieŸæ meble, skompletowaæ
wyposa¿enie gabinetów, zatroszczyæ siê o pomoce
naukowe. Ale wszyscy jesteœmy ogromnie szczêœliwi,
¿e bêdziemy mieæ tak piêkn¹ szko³ê.

Wspominaliœmy ju¿, ¿e w nowej szkole uczyæ siê
bêdzie tak¿e grupa dzieci Polonii francuskiej, które
po reorganizacji szko³y polskiej w Pary¿u bêd¹ kon-
tynuowaæ naukê w OjczyŸnie.

Dzieci razem ze sw¹ wychowawczyni¹, w pi¹tek 30
sierpnia, przyby³y na Wybrze¿e.

Do czasu oddania do u¿ytku internatu przy III Liceum Ogólnokszta³c¹cym zakwa-
terowano je w gdyñskim M³odzie¿owym Domu Kultury. Tam w³aœnie, przed paroma 
dniami, odby³o siê spotkanie dzieci z w³adzami polskimi. Reprezentowali je m.in. prze-
wodnicz¹cy Prezydium MRN in¿. Wójcik, naczelnik Wydzia³u Ministerstwa Spraw
Zagranicznych d/s Polonii Zagranicznej Janusz Kochañski. By³ tak¿e dyrektor szko³y 
in¿. Kazimierz Pawlak. Tego dnia dzieci zwiedzi³y Gdyniê i obejrza³y now¹ szko³ê.
Nazajutrz uczestniczy³y w zorganizowanej przez Marynarkê Wojenn¹ wycieczce holown-
ikiem.  W programie by³o obejrzenie portu, przeja¿d¿ka po Zatoce Gdañskiej, zwiedzanie
Pucka  i W³adys³awowa. Informacji i szczegó³owych wyjaœnieñ o urz¹dzeniach portowych,
pracy robotników i dokerów, statkach, udzieli³ kpt. mar. Rudolf Lauer, który by³ "cicerone"
wycieczki. Tak¿e marynarze chêtnie wyjaœniali wszystkie w¹tpliwoœci i odpowiadali 
na pytania m³odych Polaków, z których wielu pierwszy raz widzia³o polskie morze. Nowy
rok szkolny rozpoczê³y dzieci dnia 3.09. na Grabówku, jeszcze w starym gmachu.

Dzieci s¹ ogromnie zadowolone z przyjazdu do Polski, podoba im siê tutaj. Tadeusz
£osowski oœwiadczy³ nawet, ¿e czuje siê w Polsce lepiej ni¿ we Francji, tu mieszka ca³a
jego rodzina i bardziej czuje siê w "domu". Chce studiowaæ chemiê i tu pracowaæ.
Wszystkie prawie dzieci by³y ju¿ w Polsce na koloniach po dwa i trzy razy. Lidia Ka³u¿na
mia³a 10 lat, gdy rodzice opuœcili kraj, zdumiewa j¹ tempo budowy w Polsce, iloœæ nowych,
piêknych domów. Janina Kozakiewicz opuœci³a Bia³ystok tak¿e jako 10-letnia dziewczyn-
ka. Chcia³aby pojechaæ i zobaczyæ, jak teraz wygl¹da miasto jej dzieciñstwa, nie jest
pewna czy je pozna. Danuta Kowalczyk przyby³a z Belgii w siedmioosobowej grupie.
Jechali dwa dni autobusem, ale podró¿ wspomina bardzo przyjemnie, by³o weso³o no i co
za widoki! Chcia³aby studiowaæ /oczywiœcie po maturze/ medycynê. Marzy o tym, ¿eby
zostaæ chirurgiem. Wœród dzieci wyró¿nia siê ch³opiec o czarnej kêdzierzawej czuprynie,
ciemnych oczach i smag³ej cerze. Jest to Ludwik Hasine - Tunezyjczyk. W Polsce jest po
raz trzeci, bardzo mu siê tu podoba i chêtnie by tu zosta³. Œwietnie mówi po polsku.

Dzieci naukê pobieraæ bêd¹ bezp³atnie, na utrzymanie ich bêd¹ p³acili rodzice, oprócz
tego ka¿de z nich bêdzie otrzymywaæ od rz¹du polskiego stypendium w wysokoœci 800 z³.
miesiêcznie.

Spotkanie z pisarzem - 1966r.
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Mamy nadziejê, ¿e kierownictwo szko³y i internatu zrobi wszystko by dzieci jak najszy-
bciej zadomowi³y siê w kraju rodziców, by Polska sta³a siê ich prawdziwym domem.

Bo¿ena Jastrzêbska -  "BANDERA" 1963 rok

G£OS WYBRZE¯A 2.09.1963
" Spotkanie m³odzie¿y polonijnej z Pary¿a z ojcami miasta Gdyni" 

W drugim dniu pobytu w kraju grupy m³odzie¿y
Polonii  zagranicznej,  która przyjecha³a, jak ju¿ 
o tym informowaliœmy, by pobieraæ naukê w III L.O
w Gdyni,  odby³o siê spotkanie z przewodnicz¹cym
Prezydium MRN,  in¿. M. Wójcikiem i zast. przew.
Prez. MRN mgr H. Malinowskim. W M³odzie¿owym
Domu Kultury zebra³a siê w sobotê ca³a grupa-27
dziewcz¹t i ch³opców.
Pe³ne uwagi i skupienia twarze zwrócone s¹ w stronê
przewodnicz¹cego Wójcika, który wita m³odzie¿ 
w imieniu spo³eczeñstwa Gdyni mówi¹c,  ze gdynianie
wyra¿aj¹ du¿e zadowolenie z tego , ¿e mog¹ j¹ 
w swym m³odym mieœcie przyj¹æ i kszta³ciæ. 
- Pragniemy zapewniæ wam najlepsz¹ opiekê-mówi
in¿. Wojcik- i stworzyæ takie warunki, jak wszystkim naszym dzieciom.
Z kolei kilka s³ów powiedzia³ wystêpuj¹cy z ramienia MSZ nacz. J. Kochañski, przy-
pominaj¹c, ¿e szko³a polonijna w Pary¿u, w której dotychczas siê uczyli,  mimo chlub-
nej i wieloletniej tradycji, nie by³a w stanie przygotowaæ ich do studiów na  wy¿szych
uczelniach francuskich czy polskich.  Wychowuje ona m³odzie¿ w duchu  patriotyzmu 
i mi³oœci do Polski Ludowej- nie nad¹¿a jednak za postêpem.  Z tych wiêc wzglêdów rz¹d
nasz zdecydowa³ siê na jej zamkniêcie, zapewniaj¹c naukê w kraju i umieszczenie 
w internacie tym uczniom, którzy wyra¿¹ na to zgodê.
Tych dwóch przemówieñ wys³uchano w skupieniu i dopiero pytania, jakie w sposób
bardzo bezpoœredni zadawa³ potem mgr Malinowski, rezygnuj¹c z utartej formy prze-
mawiania, szybko pobudzi³y m³odzie¿ do wypowiadania siê.
Te dzieci górników, hutników i rolników, których rodzice mieszkaj¹ nie tylko we Francji,
ale równie¿ w Belgii i we Szwajcarii, mówi³y, ¿e waha³y siê przed wyjazdem, bo nie by³y
pewne, czy dadz¹ sobie radê z powodu trudnoœci jêzykowych.  Niektóre z nich, jak np.
Leopold Nowak, ciemnow³osa Ania Modzelewska czy egzotycznie wygl¹daj¹cy  All
Hasing, mówi¹ swobodnie po polsku.  Inne maj¹ pewnie trudnoœci.  Dyrektor III L.O
mgr K. Pawlak, zapewni³ wszystkich, ¿e bêd¹ zorganizowane specjalne lekcje, które
u³atwi¹ m³odzie¿y szybkie opanowanie ojczystego jêzyka.  
M³odzi przybysze z Pary¿a zachêceni przez swoj¹ wychowawczyniê, p. Irenê Hasing,
która wraz z nimi przyby³a do kraju, z wielk¹ werw¹ odœpiewali na zakoñczenie spotka-
nia polsk¹ piosenkê ludow¹.
Koniec wakacji, choæ bardzo deszczowy m³odzie¿ spêdzi w sposób urozmaicony,
zwiedzaj¹c Gdañsk oraz port w Gdyni przy pomocy statku dostarczonego 
przez Marynarkê Wojenn¹. W dniu 3 wrzeœnia wraz z ca³a m³odzie¿¹  naszego kraju
przybysze z Pary¿a rozpoczn¹ naukê w szkole.

Pochód 1-majowy - 1966r.
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G³os Wybrze¿a 1.IX.1963
M³odzie¿ Polonii francuskiej uczyæ siê bêdzie w Gdyni

Wczoraj w godzinach popo³udniowych, specjal-
nym samolotem "Lot", przyby³a z Pary¿a 
do Gdañska 27-osobowa grupa m³odzie¿y
Polonii francuskiej- uczennice i uczniowie
liceum polskiego w Pary¿u. Uczêszczaæ oni
bêd¹ do III Liceum Ogólnokszta³c¹cego 
im. Stefana ¯eromskiego w Gdyni, gdzie
równie¿ zamieszkaj¹  w internacie.  
M³odzie¿y towarzyszy³a wychowawczyni 
i pedagog polskiego liceum w Pary¿u p. Hasing,
która nadal opiekowaæ siê bêdzie grup¹
m³odzie¿y z Francji, a ponadto wyk³adaæ
bêdzie jêzyk francuski.
Wysiadaj¹cej z samolotu grupie m³odzie¿y ich
rówieœnicy z Gdyni wrêczyli wi¹zanki

kwiatów.W imieniu w³adz oœwiatowych przywitali m³odzie¿ polonijn¹: Jerzy Dorant 
z kuratorium gdañskiego i dyrektor III Liceum im. ¯eromskiego, Kazimierz Pawlak, 
a z ramienia MSZ naczelnik wydzia³u do spraw Polonii Janusz Kochañski. Za serdeczne
przyjêcie podziêkowa³a uczennica klasy XI Zuzia Stefanik, która po ukoñczeniu matury
pragnie dalej studiowaæ w kraju.
Z lotniska m³odzie¿ polonijna pojecha³a autokarem do Gdyni. A¿ do ukoñczenia budowy
internatu przy ul. Dzier¿yñskiego zamieszka ona w M³odzie¿owym Domu Kultury.
Dzisiaj w MDK odbêdzie siê spotkanie m³odzie¿y z Francji z przewodnicz¹cym Prez.
MRN w Gdyni.

Czas przeprowadzki
Marek  Kañski (absolwent 1965 , obecnie dziennikarz TVP Gdañsk)

To my - absolwenci z pocz¹tku lat 60-tych - dokonaliœmy
cywilizacyjnego skoku z prowincjonalnego
Grabówka ku Œródmieœciu. Jesteœmy fundamentem,
na którym wzniós³ siê ku licznym laurom ter-
aŸniejszy intelektualny Gmach Trójki.

Los nie oszczêdza³ pokolenia prze³omu. Obcy nam
¿ywio³, czyli potomkowie pierwszych gdynian 
z "Meksyku" czy "Abisynii" (dzielnice zamieszka³e
przez ubo¿sze warstwy spo³eczne Gdyni) la³ m³od¹
inteligencjê w alabastrowe czo³a i gdzie popadnie.
Razów unikn¹³ jedynie Wojtuœ Kasyna (dziœ ksi¹dz
oficja³  w S¹dzie Biskupim w Pelplinie) pora¿aj¹cy
lumpów bezmiernym b³êkitem ufnych oczu. Tam to, 
na Grabówku, szacunku dla klasy robotniczej naby-

Na boisku szkolnym - marzec 1964r.

Od lewej: Wanda Rzeszut (d³ugoletnia sekretarka liceum),
Krystyna Warcho³ (d³ugoletnia g³ówna ksiêgowa) 
przed wejœciem do szko³y
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wa³ S³awek Bautenbach, póŸniejszy spiritus movens liberalnych, partyjnych przemian
doby Tadeusza Fiszbacha. Có¿, ¿e masy zawiód³ instynkt klasowy i zamiast wybraæ
S³awka pierwszym sekretarzem - wybra³y "Solidarnoœæ".

Padliœmy te¿ ofiar¹ podwójnego jêzyka - nauki, nie propagandy. Otó¿ przestano nam
wpajaæ jêzyk francuski, a zaczêto angielski. Ulubiona ³acina w wersji klasycznej 
i grabówkowej pozosta³a. Poniewa¿ zaœ do Unii Europy by³o wówczas daleko, bezrozum-
nie nie uczyliœmy siê jej mowy ... jak i jêzyka rosyjskiego.

Jednakowó¿ spotyka³y nas i mi³e niespodzianki, takie jak desant kole¿anek z Francji
(niestety, byli te¿ koledzy), które w ramach panuj¹cych tam obyczajów by³y "imperia-
listycznie" nieobyczajne, a tak¿e oficjalnie pali³y papierosy. My zaœ, pal¹c siê do nich,
napotykaliœmy na odpór gdyñskich play-boyów, co owocowa³o œliwami i innymi skutka-
mi opisanymi w akapicie drugim - c'est la vie...

Za naszych czasów i z nasz¹ niewielk¹ pomoc¹ /with a little help/ wybuch³a na wybrze¿u
inwazja tzw. zespo³ów m³odzie¿owych. W sopockim Non-Stopie Czerwone Gitary gra³y
"najg³oœniej w Polsce", a w auli III LO ³upa³ a¿ mi³o zespó³ Krzychów: "Riege i Dudy" -
dziœ odpowiednio: re¿ysera i organisty. Na Skwerze Koœciuszki w Gdyni "G³os Wybrze¿a"
mi³y bulterrrrrrrrier w pysku niós³, a na "trójkowej" estradzie dowcipem b³yska³
W³odek Rydzkowski - dziœ profesor ekonomii UG i prezes Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego  (jego syn to absolwent'2000).

Ach, gdzie¿ te czasy, gdy z letargu godziny wychowawczej budzi³ mnie pe³en troski g³os
mojej pani - Jadwigi Bartczak  ( "dziœ "piastyje" wnuki swoje w Niemczech"/: "Kañski,
tobie pani Pietrzak stawia coraz mniejsze dwóje, bo miejsca w dzienniku  nie starcza".
Do dzisiaj s³yszê zgrzyt stalówki matematyczki, który dŸwiêczy jak zgrzyt starej p³yty
gramofonowej.

Absolwenci Gdyñskiej Trójki s¹ wszêdzie w ka¿dym
zak¹tku Polski i œwiata. Na Alasce lub Tasmanii,
napotkany cz³owiek, wygl¹daj¹cy na pierwszy rzut oka
jak Eskimos czy Aborygen, okazywa³ siê koleg¹ absol-
wentem z III LO. Nie zdziwiê siê wiêc, gdy do kolekcji
krajów i kontynentów dorzucê Antarktydê, bo pier-
wszy napotkany pingwin........... .

prof. dr hab.Olgierd Wyszomirski ( absolwent 1969 )
Na moich oczach wyros³a "Trójka"

Pod koniec lat 50 - tych, w obrêbie ulic: Czo³gistów
(obecnie Pi³sudskiego), Dzier¿yñskiego (obecnie
Legionów), Partyzantów i Tetmajera mieœci³y siê tylko 3 domy i jedno zabudowanie gospo-
darcze. 
Przy ul. Legionów sta³a kamienica Pañstwa Langiewiczów. Przy ul. Partyzantów znaj-
dowa³a siê willa, w której przed wojn¹ by³a klinika po³o¿nicza. Trzeci dom, usytuowany
przy ul. Tetmajera, najmniejszy z nich, stanowi³ w³asnoœæ pani Je¿owej - znanego pol-
skiego geografa. Zabudowanie gospodarcze usytuowane by³o natomiast u zbiegu ulic

1969r. - prof. Jadwiga Bartczak

93



1

Partyzantów i Tetmajera. Pan Belgrau hodowa³ tam ró¿ne zwierzêta, miêdzy innymi
krowê, której mleko sprzedawa³ okolicznym mieszkañcom. 
Z mojego domu, zlokalizowanego po drugiej stronie ul. Tetmajera, widzia³em wiêc przede
wszystkim pole obroœniête zbo¿em, stanowi¹ce w³asnoœæ znanych gdyñskich rodzin
Ogrodowiczów i Skierczów. 

Na pocz¹tku lat 60 - tych na polu tym rozpoczêto
budowê dwóch domków od strony ul. Tetmajera i dalej
za nimi budynku Trzeciego Liceum wraz z burs¹
"Trójka" wyros³a wiêc na moich oczach. Patrz¹c, jak
powstaje, marzy³em, ¿e bêdzie to moja przysz³a
szko³a. W 1965 roku zda³em egzaminy do klasy 
z wyk³adowym jêzykiem angielskim. Trafi³em 
do klasy 8 b, której wychowawczyni¹ zosta³a mgr
Barbara Derengowska. Klasa liczy³a 47 uczniów, a ja
mia³em w dzienniku nr 45. Pocz¹tki by³y bardzo
trudne, poniewa¿ poziom znajomoœci jêzyka przez
poszczególnych uczniów by³ doœæ zró¿nicowany.
Szybko jednak przywykliœmy do solidnej nauki. 
Po maturze dosta³em siê na studia w Wy¿szej Szkole
Ekonomicznej w Sopocie. Po czterech latach nauki 

w "Trójce" studia wyda³y mi siê niezwykle ³atwe. Bêd¹c tylko przeciêtnym uczniem tego
liceum, studia ukoñczy³em z wyró¿nieniem. 
Lata spêdzone w "Trójce" wspominam z du¿ym sentymentem. By³ to dla mnie wspania³y
okres. Naszej pani Profesor uda³o siê klasê mocno zintegrowaæ. Du¿¹ rolê w tym zakresie
odegra³y coroczne wyjazdy na wycieczki klasowe. 
Z perspektywy lat mi³o wspominam tak¿e prace wykonywane przez nas - uczniów na rzecz
szko³y, pomimo ¿e w wiêkszoœci robiliœmy to za karê, gdy¿ potrafiliœmy byæ niesforni.
Wiosn¹ roku 1966 malowaliœmy ³awki, ukarani za wojnê klasow¹ na poduszki, które
przynieœliœmy do szko³y. Krzes³a by³y bowiem dla nas za twarde. Zim¹ 1968 roku

odœnie¿aliœmy chodnik przy ul. Legionów, poniewa¿ 
w trakcie gonitwy po auli z³amaliœmy fikusa - jeden 
z ozdabiaj¹cych j¹ kwiatów.
Niezwyk³e ¿al mi tych cudownych lat. W 1969 roku
opuœci³em "Trójkê", podobnie jak moje kole¿anki 
i koledzy, z wielk¹ przykroœci¹. Obiecaliœmy wówczas
sobie, ¿e bêdziemy siê czêsto spotykaæ i nie pozwolimy
zamazaæ siê wspomnieniom, które razem
stworzyliœmy. W pierwszym dniu nauczyciela, 
po ukoñczeniu Trzeciego Liceum, udaliœmy w gronie
kilkunastu osób z³o¿yæ ¿yczenia pani Profesor.
Odwiedziny z tej okazji u naszej dawnej wychowaw-
czyni sta³y siê odt¹d tradycj¹. W listopadzie ubieg³ego

roku byliœmy tam po raz 31. Nie tylko szanujemy, ale i kochamy nasza pani¹ Profesor,
której tak wiele zawdziêczamy. Hucznie obchodziliœmy 10, 20, 25 i niedawno 30 - lecie
matury. Pani Profesor za ka¿dym razem by³a z nami do bia³ego rana. 
Wracaj¹c do domu od strony miasta, bardzo czêsto wybieram trasê wiod¹c¹ przez teren
Liceum. S¹ to sentymentalne spacery, które sprawiaj¹ mi wiele radoœci. Po drodze wspom-
inam moje cudowne lata. Cieszê siê, ¿e "Trójka" jest dzisiaj najlepszym liceum w Polsce.
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Wspomnienia anglisty
(1963 - 1980)

W 1963 roku Ministerstwo Oœwiaty zadecydowa³o o powo³aniu klas z wyk³adowym jêzykiem
w dwóch szko³ach w Polsce, w jednym z warszawskich liceów i w III Liceum
Ogólnokszta³c¹cym im. Marynarki Wojennej w Gdyni. By³y to klasy A i B. Za³o¿enie
ambitne, ale bardzo trudne. Na pocz¹tku nie mieliœmy
dos³ownie nic. Programy opracowywali sami nauczy-
ciele, opieraj¹c siê na w³asnej logice, poniewa¿
doœwiadczeñ nauczania w takich klasach nie mia³
nikt. Nie¿yj¹ca dzisiaj profesor Stefania Krzy¿añska 
i œwie¿o upieczona absolwentka Uniwersytetu
Gdañskiego Danuta Szewczyk spêdza³y d³ugie
popo³udnia i wieczory na opracowywaniu
dok³adnego programu  w oparciu o dostêpne
podrêczniki. Jednak¿e te ksi¹¿ki, których mo¿na by³o
u¿ywaæ na lekcjach, nie przewidywa³y poszerzonego
programu i nie mog³y sprostaæ oczekiwaniom
m³odzie¿y. Dobre sk¹din¹d podrêczniki pañ  Bastgen,
Zawadzkiej, Smólskiej i pana Rusieckiego by³y niewystarczaj¹ce. ¯ród³em wiedzy 
o Brytyjczykach i ich obyczajach by³a czterotomowa ksi¹¿ka Eckersleya, na której
edukowa³y siê jeszcze wczeœniejsze pokolenia. Ciekawostk¹ bêdzie tutaj wspomnienie 
o pewnej hospitacji. Pan, przedstawiciel w³adz oœwiatowych, zwróci³ uwagê, 
¿e podrêcznik, w którym rodzina mieszka w wielopokojowym domu i ma dwie pomoce
domowe, nie mo¿e byæ wzorem do naœladowania i poleci³ nie korzystaæ z tak niemoral-
nego Ÿród³a. Rozpoczêliœmy poszukiwania ciekawych tekstów. Wielk¹ pomoc¹ byli rodzice
wyje¿d¿aj¹cy za granicê. Przemycali dla nas z nara¿eniem honoru Polaka imperialistyczne
czasopisma takie jak National Geographic, Newsweek, Daily Telegraph, Life 
i inne. Te skarby przechowywa³o siê jak relikwie, bo nigdy nie by³o wiadomo, kiedy
otrzymamy nowsze egzemplarze. Zrobienie kserokopii danego artyku³u graniczy³o
niekiedy z cudem (lata szeœædziesi¹te). Aby otrzymaæ pozwolenie na skserowanie
artyku³u, trzeba go by³o przet³umaczyæ i zarêczyæ, 
¿e nie ma tam nic zdro¿nego. 
A co z testami? O nie, proszê pañstwa , to nie by³o
"push the button" i w kilkanaœcie sekund mamy
dowoln¹ iloœæ egzemplarzy. Pisa³o siê testy 
na maszynie, najczêœciej w czterech kopiach, pi¹ta by³a
ma³o widoczna. Poniewa¿ dyrekcja dba³a nie tylko 
o rozwój intelektualny personelu, ale tak¿e o jego kul-
turê fizyczn¹, angliœci otrzymali do w³asnego u¿ytku
piêkn¹, wielk¹ maszynê Continental wa¿¹c¹ równo 
18 kg. Mo¿na by³o œwietnie wyæwiczyæ miêœnie
przenosz¹c j¹ codziennie z szafki na biurko. Potem
taki belfer z bicepsami by³ w stanie zmierzyæ siê 
z wandalami i z³odziejami, którzy zatruwali nam ¿ycie, dobieraj¹c siê do szafek
uczniowskich i kradn¹c odzie¿ kupowan¹ niejednokrotnie w s³awnych "Peweksach", 
aby kole¿anki zzielenia³y z zazdroœci. W miejsce obecnych szafek na parterze znaj-
dowa³y siê kiedyœ gabloty informacyjno-dekoracyjne, istna zmora dla tych wszystkich,
którzy siê nimi opiekowali. Zawiera³y one bardzo "drogocenne" eksponaty. Na przyk³ad 
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w gablocie anglistów by³y laleczki w strojach kowbojskich, historyjki obrazkowe o misiu
z Yellowstone, psie Snoopy i inne powycinane z amerykañskich gazet (cenzura z³agod-
nia³a) oraz artyku³y o wiekopomnej przyjaŸni polsko-amerykañskiej od czasów
Koœciuszki i Pu³askiego. I tak w drugiej po³owie lat siedemdziesi¹tych, vice dyrektor 
od spraw pedagogicznych, anglistka, przemierza³a kilka razy dziennie d³ugoœæ kory-
tarza, aby sprawdziæ, czy nic nie zosta³o zdemolowane, bowiem gabloty by³y oczkiem 

w g³owie samego szefa. Pozak³adano nawet superpatentowe k³ódki,
ale sprytne dzieci z powodzeniem dawa³y sobie z nimi radê 
i metodycznie psu³y ten "wystrój szko³y".
Wy¿ej wspomniane incydenty, a tak¿e zami³owanie niektórych
uczniów do rannego korzystania z okien na parterze zamiast drzwi,
co dawa³o szklarzowi mo¿liwoœæ dodatkowego zarobku, by³y
najprawdopodobniej przyczyn¹, ¿e w latach osiemdziesi¹tych
Trzecie Liceum zamieniono na zakratowany Dom Poprawczy 
im. Marynarki Wojennej. Poprawczak ten "wyprowadzi³ wielu 
na ludzi" i sta³ siê s³awny, bowiem pragnie w nim przebywaæ
m³odzie¿ z ró¿nych zak¹tków naszego kraju. Babcie i dziadkowie 
z liceum na ul. Sambora wysy³ali do niego swoje dzieci, a teraz ju¿
wnuki to trzecie pokolenie - 50 lat. 
W roku 1968 w naszej szkole pojawi³o siê dwóch rodowitych

Brytyjczyków, Kasia Dickson i jej o rok m³odszy brat Piotr. Mi³e rodzeñstwo, które
wnios³o z soba œwie¿oœæ i autentycznoœæ jêzyka. Kole¿ank¹ Kate by³a uzdolniona ling-
wistycznie dziewczynka Hania, obecnie prof. Hanna Urbañska. Kasia i Piotr zdali u nas
maturê pomagaj¹c kolegom w nauce ich jêzyka ojczystego. Edukacja ta, co prawda,
wygl¹da³a czasami dziwnie. Id¹c korytarzem, mo¿na by³o us³yszeæ ró¿ne nieparlamen-
tarne s³owa "rzucane" w dwóch jêzykach ku radoœci m³odzie¿y mêskiej obu narodowoœ-
ci. Trzeba zaznaczyæ, ¿e paradoksalnie w tamtych czasach nastawionych tak negatywnie
do "b³êkitnej krwi", panny zachowywa³y siê jak "ladies" i nie pozwala³y sobie na wulga-
ryzmy zw³aszcza w miejscach publicznych. A kiedy piszê o "b³êkitnej krwi", przypomi-
na mi siê jedno zajêcie poœwiêcone rodzinie królewskiej z okazji narodzin najm³odszego
syna brytyjskiej monarchini, a przygotowane na ochotnika przez jedn¹ z uczennic.
Temat zilustrowano du¿ymi zdjêciami cz³onków rodziny Windsorów i ich zabytkowych
siedzib. Mieliœmy na lekcji goœcia spoza szko³y, który po skoñczonym wyk³adzie zrobi³

nastêpuj¹c¹ uwagê: "Czy nie macie innych tematów,
a jak ju¿ chcecie rozmawiaæ o królach, to chocia¿ roz-
mawiajcie o polskich" S¹dziliœmy, ¿e polscy królowie
s¹ O.K. Szkoda tylko , ¿e mieli ma³o wspólnego 
z histori¹ i kultur¹ Zjednoczonego Królestwa. 
Z roku na rok liczba klas i anglistów wzrasta³a. 
Nie sposób zapamiêtaæ wszystkich nazwisk. Czêœæ
nauczycieli uczy³a w szkole przez wiele lat, inni
rezygnowali. Œwie¿y powiew z zachodu przynieœli 
ze sob¹ prof. Piotr Senn i prof. Jolanta Or³owska.
Mieliœmy "native speakers" w gronie i w ka¿dej
chwili mo¿liwoœæ sprawdzenia poprawnoœci
jêzykowej. Do dzisiaj przechowujê szeœæ ocala³ych

egzemplarzy miesiêcznika "World of Wonder", które w du¿ej iloœci podarowa³a szkole prof.
Or³owska w 1974 r. 
Kuratorium w Gdañsku nigdy o nas nie zapomina³o. "Klasami angielskimi" opiekowa³ siê
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wizytator, mgr Jerzy Dorant, uroczy starszy pan, który wita³ siê z nami serdecznym "good
morning" niezale¿nie od pory dnia i zawsze podtrzymywa³ nas na duchu.  Dziêki staraniom 
p. Doranta oraz p. Dyrektora Pawlaka otrzymaliœmy
pierwsze magnetofony, ciê¿arem odpowiednie 
do æwiczeñ w fitnesklubach.  Wkrótce po nich pojawi³o
siê laboratorium jêzykowe. Zachwytom nie by³o koñca.
Wszystkim siê zdawa³o, ¿e bêdzie ono d³ugo
funkcjonowa³o, a niestety dzia³aæ przesta³o, bo... 
nie chcia³o! Znakomita elektroniczna fuszerka. Potem
eleganckie, drewniane kabiny sta³y i s³u¿y³y romanty-
cznym parom na schadzki podczas przerw lub jako
miejsca, gdzie mo¿na by³o œwietnie œci¹gn¹æ pracê
domow¹ z "matmy, fizy czy bioli". Ta "matma, fiza, biola"
geografia i chemia wyk³adane by³y czêœciowo w jêzyku
angielskim. Mo¿e wyra¿enie "wyk³adane w jêz. angielskim" brzmi zbyt powa¿nie, zw³aszcza
jeœli chodzi o najm³odszych uczniów. Znajomoœæ jêzyka pierwszoklasistów by³a wtedy
nieporównywalnie s³absza od tej, jaka posiada obecnie m³odzie¿ wstêpuj¹ca do szko³y. 
S³ownictwo danego przedmiotu wprowadzano wolno, rozszerzaj¹c stopniowo zakres mate-
ria³u. Matematyki uczy³ prof. Czes³aw Poznañski, fizyki prof. Jaros³awa Stawicka, geografii
prof. Teresa Regent. PóŸniej do³¹czy³y prof. Danuta Belau i prof. Sylwia Iluk. 
Bêd¹c na emeryturze, czujê siê uczuciowo zwi¹zana ze szko³¹ i pragnê z³o¿yæ obecnym 
i przysz³ym absolwentom najserdeczniejsze ¿yczenia samych sukcesów.

Danuta Szewczyk

„Trójka wyp³ywa na po³ów“ 
artyku³ Romana Daszczyñskiego (Gazeta Wyborcza) 23.05.2000

1950-1963
Drobne r¹czki Halinki

Pó³ wieku temu nic nie zapowiada³o powstania renomowanego III
Liceum im. Marynarki Wojennej. Startowali na gdyñskim Grabówku jako
szko³a Towarzystwa Przyjació³ Dzieci - Pomnik Polski Ludowej.
Prowadzili klasy od pierwszej do jedenastej. Na patrona przydzielono 
im. Stefana ¯eromskiego.

Otwarcie szko³y relacjonowa³ "G³os Wybrze¿a" z 2 wrzeœnia 1950 r. 
To by³a uroczystoœæ wa¿na propagandowo - pierwsze w planie szeœcio-
letnim otwarcie roku szkolnego. Gazetowa fotografia pokazuje t³um cias-
no siedz¹cy w sali gimnastycznej pod portretami Marksa i Lenina:
"Uczniowie i ich rodzice - marynarze, robotnicy portowi, robotnicy i pra-
cownicy ró¿nych zak³adów i instytucji". Na œcianie za sto³em prezydial-
nym - bia³y go³¹b, a pod nim has³o: "Walczymy o pokój i realizacjê planu
szeœcioletniego".
Wys³uchano przez radio przemówienia ministra oœwiaty, a przedsta-
wiciel TPD wrêczy³ upominek pierwszej zapisanej do szko³y uczennicy. "Drobne r¹czki
Halinki Gackiej objê³y z radoœci¹ piêkne wydanie "Pana Tadeusza"" - pisa³ "G³os
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Wybrze¿a". Jak na tamt¹ epokê przysta³o, dzieciarnia spontanicznie potêpi³a zbrodnie
amerykañskich imperialistów w Korei, a "synowie i córki robotników portowych Gdyni
nie zapomnieli podczas uroczystoœci o swoich braciach w ciemiê¿onych krajach kapi-
talistycznych".
Pierwsze lata nie zapisa³yby siê w pamiêci szko³y niczym szczególnym, gdyby nie epizod
z Edwardem Stachur¹. Pojawi³ siê tylko na rok, w klasie maturalnej, jesieni¹ 1955. 

- Mia³am akurat lekcjê na temat M³odej Polski, 
gdy uczniowie zakomunikowali mi, ¿e w klasie jest nowy
kolega - wspomina polonistka Daniela Neyman, weteranka
Powstania Warszawskiego, jedna z najpopularniejszych
nauczycielek w historii "Trójki". - Na przerwie podszed³ 
do mnie i zapyta³: "Czy pani te¿ interesuje siê poezj¹?". 
To "te¿" by³o wyj¹tkowo bezczelne. Uczy³ siê s³abo, 
bo uwa¿a³, ¿e i tak bêdzie wielkim poet¹. Mia³am wra¿enie,
¿e to przejaw zupe³nie nieuzasadnionej manii wielkoœci.
Wypracowania pisa³ wierszem. Prosi³am go, niemal
b³aga³am, ¿eby nie robi³ tego na maturze, bo bêdzie k³opot
dla mnie i dla niego. Pos³ucha³,  dosta³ trójkê.

Od kilkunastu lat w mieszkaniu pani Neyman stoi na pó³ce piêciotomowe wydanie
utworów Stachury, a w nim ¿yciorys, który poeta z³o¿y³ w sekretariacie KUL, gdy ubie-
ga³ siê o przyjêcie na studia. "Poniewa¿ wykazywa³em wysokie zdolnoœci, oddano mnie
do "gimnazjum" w Ciechocinku, ¿eby zrobiæ ze mnie "in¿yniera" lub "doktora". Po trzech
latach przenios³em siê do liceum ogólnokszta³c¹cego w Gdyni, które ukoñczy³em i gdzie
do tej pory otoczony jestem legend¹, jak wyczyta³em na tamtejszej szkolnej gazetce". 

1963-1989
Zew towarzystwa Wies³awa

Nowa historia "Trójki" zaczê³a siê w 1961 r. gdzieœ 
w gabinetach dowódców Marynarki Wojennej - admi-
ra³a Zdzis³awa Studziñskiego i kontradmira³a
Gereona Grzeni-Romanowskiego.

Mieli problem. Personel peryferyjnych,  tzw. zielonych,
garnizonów nie chcia³ oddawaæ swoich dzieci do byle
jakich szkó³. - Chodzi³o nie tylko o dzieci oficerów, 
ale te¿ kadry podoficerskiej  i pracowników cywilnych
garnizonów ca³ego Wybrze¿a - podkreœla admira³
Ludwik Dutkowski.

Zapad³a wiêc decyzja dowództwa: m³odzie¿ przyjedzie do Gdyni, damy jej ogólniak 
z internatem. Skorzystano z tej szczêœliwej okolicznoœci, ¿e I sekretarz KC PZPR
W³adys³aw Gomu³ka - towarzysz "Wies³aw" - rzuci³ has³o: "Tysi¹c szkó³ na tysi¹clecie".
Pod inwestycjê wybrano œwietnie po³o¿ony plac - tu¿ przy al. Czo³gistów WP, niemal 
w centrum Gdyni, po s¹siedzku z najdro¿sz¹ dzielnic¹ miasta - Kamienn¹ Gór¹. W linii
prostej - 400 metrów od morza. Przewodnicz¹cym komitetu budowy zosta³ komandor
Edward Skóra. Rozkrêcono akcjê propagandow¹. Wygl¹da³o to trochê tak, jakby
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próbowano wskrzesiæ okruchy entuzjazmu, który w latach 20. zamieni³ nadmorsk¹
wioskê Gdynia w nowoczesne i prê¿ne miasto. Kadra Marynarki Wojennej opo-
datkowa³a siê na rzecz szko³y. Tysi¹ce godzin na placu budowy przepracowali mary-
narze s³u¿by zasadniczej. P³ynê³y pieni¹dze od gdynian, którzy chêtnie uczestniczyli 
w specjalnych festynach, konkursach i loteriach. Przede wszystkim jednak uda³o siê
zdobyæ wsparcie finansowego kolosa, jakim by³o Zjednoczenie Hutnictwa ¯elaza i Stali
w Katowicach. Œl¹zacy zdecydowali siê zrobiæ interes: my wam damy pieni¹dze, ale wy
przez 25 lat w ka¿de wakacje bêdziecie nam odstêpowaæ szko³ê. Dziêki temu co roku
wakacje nad morzem spêdza³o 800 - 1000 œl¹skich dzieci. 

- Uzbieraliœmy w sumie 24 mln z³ - opowiada kmdr Skóra. - Te pieni¹dze wystarczy³yby
na budowê trzech szkó³. Chcieliœmy, ¿eby nasze liceum by³o na miarê przysz³oœci. 
Od Szwedów œci¹gnêliœmy ró¿ne nowoczesne rozwi¹zania. Zaplanowaliœmy dwu-
funkcyjn¹ salê gimnastyczn¹: wystarczy uruchomiæ specjalny mechanizm, by parkiet
pod³ogi rozst¹pi³ siê na boki, a naszym oczom ukaza³ - wspania³y basen. Wybito nam 
z g³owy ten pomys³, bo ktoœ zacz¹³ forsowaæ ideê obni¿enia kosztów budownictwa. 

Jesieni¹ 1963 r. sta³a ju¿ gotowa szko³a na 700 uczniów i w³aœnie do tego gmachu prze-
niesiono licealistów z III LO im. ¯erom-
skiego na Grabówku. Przez jakiœ czas toczy³
siê spór o imiê nowego patrona szko³y. Byli
zagorzali zwolennicy Kaprów, Bitwy
Oliwskiej i kilku innych nazw. Sprawa
mia³a delikatny charakter. Marynarka
Wojenna umiejêtnie lobbowa³a na rzecz
swojej nazwy - statkiem "Gryf" obwo¿ono
wzd³u¿ Wybrze¿a nauczycielskie wycieczki,
w sk³adzie których nie brakowa³o pracow-
ników kuratorium i Ministerstwa Oœwiaty.
Latem 1962 r. dowództwo zaprosi³o 
do Gdyni wiceministra oœwiaty 
i powiedziano mu: - Towarzyszu, zale¿y
nam, ¿eby szko³a nosi³a imiê Marynarki
Wojennej PRL.

Dutkowski by³ wtedy politrukiem w stopniu komandora podporucznika, pe³ni³ funkcjê
szefa oddzia³u propagandy. Rozkaz brzmia³: "Powieziecie towarzysza wiceministra 
na Hel". Przybi³ wiêc motorówk¹ do skweru Koœciuszki, w miejscu, gdzie obecnie stoi
muzeum ORP "B³yskawica". Chwilê póŸniej pruli wody Zatoki Gdañskiej. S³oñce, mors-
ka bryza - kto siê im oprze? Dutkowski pamiêta dok³adnie, ¿e warszawski goœæ zgodzi³
siê poprzeæ propozycjê dowództwa jeszcze na pok³adzie motorówki.
- Ten wiceminister to by³ równy ch³op - wspomina. - Mia³ du¿¹ atencjê dla mary-
narskiego munduru. 

Do you speak English?

Tu¿ przed rozpoczêciem roku szkolnego 1962/63 zasz³o coœ, co na dziesiêciolecia sta³o
siê najwiêkszym kapita³em szko³y. Ministerstwo przyzna³o czterem liceom ogólno-
kszta³c¹cym -w Warszawie, £odzi, Poznaniu i Gdyni - przywilej utworzenia klas 
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z wyk³adowym jêzykiem angielskim. To by³a absolutna rewelacja i eksperyment w skali
krajowej.
- Otworzyliœmy dwie takie klasy - mówi Kazimierz Pawlak, ówczesny dyrektor III LO. -
Wiem tylko, ¿e decyzja zapad³a w ministerstwie, ale nie wiem, dlaczego wybrano aku-
rat nas.

Admira³ Dutkowski jest przekonany, ¿e ten
wyk³adowy angielski to g³ównie zas³uga kon-
taktów, jakie dowództwo marynarki mia³o 
w stolicy. Kadra w czasie manewrów morskich
z radzieckimi i NRD-owskimi sojusznikami
pos³ugiwa³a siê jêzykiem rosyjskim, 
ale uwa¿a³a, ¿e angielski jest podstaw¹
nowoczesnego wykszta³cenia. Poza tym wiado-
mo - trzeba znaæ jêzyk wroga. W oksywskiej
Wy¿szej Szkole Marynarki Wojennej tej zasady
trzymano siê twardo.

Dowódca Marynarki Wojennej Zdzis³aw
Studziñski by³ w tym czasie pos³em na Sejm 

i cz³onkiem KC PZPR. Te¿ nie mia³ wiêkszych w¹tpliwoœci co do potrzeby nauczania
angielskiego na wysokim poziomie. Tym bardziej, ¿e licealiœci wywodz¹cy siê z admi-
ralskich i komandorskich rodzin mogli zapragn¹æ pójœæ w œlady swoich ojców. Czy 
na Oksywie nie powinni wiêc trafiaæ ze œwietn¹ znajomoœci¹ jêzyka? Poza tym mogli byæ
przydatni poza wojskiem. Trójmiejskie porty i przedsiêbiorstwa morskie potrzebowa³y
ludzi przygotowanych do kontaktów miêdzynarodowych.

- Angielski przydawa³ siê w naszym fachu - opowiada Dutkowski. - Wojska l¹dowe by³y
izolowane od Zachodu, ale my nie, od kiedy upad³ stalinizm. W 1955 r. "B³yskawica"
odby³a pierwszy powojenny rejs do Londynu. W latach 60. takie wyprawy by³y niemal
na porz¹dku dziennym. Zachodnie porty na pok³adach okrêtów wojennych odwiedzi³o

kilka tysiêcy polskich marynarzy. Göteborg,
Edynburg, Kopenhaga. My rewan¿owaliœmy
siê, goszcz¹c ich u siebie. Przyp³ywali
Duñczycy, Anglicy, Francuzi, Szwedzi.

Przyczó³ki imperialistów

Danuta Szewczyk, anglistka po Uniwersytecie
Warszawskim, do pracy w gdyñskim III LO
przysz³a w roku 1963. Tamten okres pamiêta
jako jeden z najtrudniejszych w ¿yciu. 
Na pocz¹tku nie by³o dos³ownie nic - ani pro-
gramów nauki w klasach z wyk³adowym
jêzykiem angielski, ani odpowiednich
podrêczników, ani doœwiadczenia. Programy

opracowywali wieczorami sami nauczyciele, opieraj¹c siê na w³asnym wyczuciu i logice.
- Musieliœmy szukaæ ciekawych materia³ów - wspomina pani Szewczyk. - Wielk¹
pomoc¹ byli rodzice wyje¿d¿aj¹cy za granicê. Przywozili "National Geographic",
"Newseeka", "Daily Telegraph". Przechowywa³o siê jak skarby, bo nigdy nie by³o wiado-
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mo, kiedy otrzymamy nowsze egzemplarze.
W "Trójce" ¿elazna kurtyna wydawa³a siê cieñsza ni¿ gdziekolwiek w Polsce. W 1968 r.
Wœród uczniów pojawi³o siê rodzeñstwo rodowitych Brytyjczyków - Kate i Peter
Dickson. Kilka lat póŸniej szko³a zatrudni³a angiel-
skiego nauczyciela, który rodzinnie zwi¹za³ siê 
z Trójmiastem. Peter Senn pracuje do dzisiaj. 
- Fakt, ¿e przychodzi³a do nas m³odzie¿ w pewnym
sensie wybrana - mówi¹ nauczyciele.
- Z inteligenckich domów, zadbana intelektualnie.
Tych, którzy mieli bogatych rodziców, wcale nie by³o
tak du¿o. Wiêkszoœæ stanowi³y zupe³nie normalne
dzieciaki.
Tak czy owak do "Trójki" przylgnê³a etykietka schro-
niska dla bananowej m³odzie¿y. Nietypowa atmos-
fera szko³y nie usz³a uwadze w³adz oœwiatowych.
Pewien pan prowadz¹cy hospitacjê zabroni³ nauczy-
cielom korzystania z podrêczników, w którym wys-
têpowa³a rodzina z wielopokojowym domem 
i dwoma pomocami domowymi. To niemoralne - uzasadni³. Inny wizytator by³ zbulwer-
sowany lekcj¹ poœwiêcon¹ brytyjskiej rodzinie królewskiej z okazji narodzin
najm³odszego syna, Edwarda: "Nie macie innych tematów ? Jeœli ju¿ chcecie rozmawiaæ
o królach, to chocia¿ rozmawiajcie o polskich".  Kiedyœ wicedyrektor Szewczyk mia³a
powody, by siê przestraszyæ. W latach 70. zorganizowa³a akademiê poœwiêcon¹ Stanom
Zjednoczonym. Z ambasady USA wypo¿yczy³a obrazy i filmy. Uczniowie odœpiewali
hymn amerykañski. Po tym wydarzeniu panowie z SB szeœciokrotnie odwiedzali pani¹
wicedyrektor, zadaj¹c dziwne pytania. T³umaczy³a, ¿e Koœciuszko, ¿e Pu³aski. 
W koñcu dali spokój.

Kraty po Orwellu

Jak atmosferê tamtych lat odbierali uczniowie? Wies³aw
Mering zda³ maturê w 1962 r. Dziœ jest ksiêdzem, rektorem
Wy¿szego Seminarium Duchownego w Pelplinie.
Wspomina, ¿e na próby indoktrynacji uczniowie reagowali
raczej rozbawieniem ni¿ lêkiem. Du¿a by³a w tym zas³uga
nauczycieli, z których tylko dwoje lub troje deklarowa³o
przywi¹zanie do PRL-owskiego porz¹dku. 
Prze³om nast¹pi³ w latach 80., po stanie wojennym.
Dyrektorem by³ wówczas Roman Gadomski, by³y ander-
sowiec, który po powrocie do Polski trafi³ w rêce UB 
i z czasem sta³ siê cz³owiekiem partii. 
Okna "Trójki" zosta³y okratowane. Od kandydatów ubie-
gaj¹cych siê przyjêcie do szko³y dyrektor ¿¹da³, by pisem-
nie deklarowali, czy zapisz¹ siê do ZSMP. 
Gadomski wspomina, ¿e gdy powierzono mu kierowanie
szko³¹, musia³ zacz¹æ od zdyscyplinowania uczniów i nauczycieli. M³odzie¿ robi³a, 
co chcia³a. Zanim wstawiono kraty, popularne by³o wchodzenie do szko³y przez okna.
Pierwszy dokument, jaki podpisa³, by³ zleceniem na wstawienie 157 wybitych szyb. 
- Musia³em zwolniæ kilku nauczycieli, bo przecie¿ nie mo¿e dobrze uczyæ ktoœ, kto
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pozwala, by mu na lekcji skakano po ³awkach - opowiada. - W oczy mówi³em nauczy-
cielom, ¿e s¹ s³abymi fachowcami. Sytuacja wygl¹da³a lepiej ni¿ by³o w rzeczywistoœci,
bo do tej szko³y tradycyjnie przychodzi³a najlepsza m³odzie¿. Byli dobrzy, zaczynaj¹c
naukê, i byli dobrzy, koñcz¹c. 
Dlaczego ¿¹da³, by m³odzie¿ zdaj¹ca egzaminy wstêpne okreœla³a swój stosunek 
do ZSMP?
- Ja ci¹gle by³em miêdzy m³otem a kowad³em. Z jednej strony, ci¹gle niezadowoleni
nauczyciele, z drugiej, cz³owiek musia³ chodziæ do komitetu i t³umaczyæ siê z ró¿nych
spraw, jak choæby z braku m³odzie¿y w ZSMP. Do koñca ¿ycia mam dosyæ wszelkich par-
tii i partyjniactwa. Czyta³ pan Orwella ? On mówi³, ¿e nie ma nic gorszego ni¿ partie.
Orwell to by³ wyj¹tkowo m¹dry cz³owiek. Ja siê ca³kowicie z nim zgadzam - precz z par-

tiami. 
-To, co siê w szkole dzia³o, polega³o nie tyle na robie-
niu z³ych rzeczy, co na wprowadzaniu atmosfery
strachu - mówi Ewa £owkiel. - A nauczyciel, który
siê boi, przestaje byæ dobrym nauczycielem. 
W 1984 r. Gadomski przyj¹³ do pracy m³odego
geografa Wies³awa Kosakowskiego. Aktualny dyrek-
tor nie chce mówiæ o swoim poprzedniku. -
Niezrêcznie jest mi go oceniaæ. Na pewno nie nale¿a³
do tych, którzy siê obijaj¹. 
Stan wojenny o ma³y w³os doprowadzi³by do lik-
widacji "Trójki" i powo³ania w jej budynku liceum
wojskowego. Zdaniem Kosakowskiego, w latach

1983-84 by³o to bardzo realne zagro¿enie. Pomys³ lansowali panowie z PRON. - Zdaje
siê, ¿e nie dopiêli swego z powodu oporu rodziców. Ale po mieœcie roznios³a siê fama.
Gwa³townie spad³a liczba chêtnych do naszej szko³y. By³ taki rok, ¿e zg³osi³o siê du¿o
mniej kandydatów, ni¿ mieliœmy miejsc. Klasy trzeba by³o czêœciowo kompletowaæ 
z uczniów, którzy nie zdali do innych szkó³.
Kraty zamontowane w latach 80. nadal tkwi¹ w oknach. Kosakowski œmieje siê, 
¿e przetrwa³y próbê czasu. - Mia³bym niema³y problem, gdyby ich nie by³o. ¯adna firma
ubezpieczeniowa nie wypisa³aby polisy na sprzêt komputerowy, który tu teraz trzy-
mamy.

Rok szkolny 1963/64

W roku szkolnym 1963/1964 mieszka³o w internacie III LO 91 osób w tym: 31 uczniów,
29 uczennic, 16 studentek i 15 studentów.
W szkole zosta³y zorganizowane nastêpuj¹ce organizacje m³odzie¿owe i ko³a zaintere-
sowañ: ZMS, ZHP, Samorz¹d Szkolny z 6 sekcjami, PCK, Towarzystwo PrzyjaŸni Polsko-
Radzieckiej, Ko³o Budowy Stolicy, Szkolne Ko³o Oszczêdnoœci i Kó³ko Recytatorskie.
Wymienione organizacje dzia³a³y bardzo sprawnie

Dowództwo Marynarki Wojennej dostarczy³o szkole sprzêt sportowy, co pozwoli³o
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m³odzie¿y rozwijaæ swoje talenty w ró¿nych
dyscyplinach sportowych. Trenerem sportowym
by³ prof. Potrac.

Celem rozbudzenia zainteresowania teatrem oraz
zbli¿enia jego problemów do m³odzie¿y zorgani-
zowano w kwietniu 1964 roku Ko³o Przyjació³
Teatru.

W maju rozpoczê³y siê egzaminy maturalne.
Egzamin dojrza³oœci z³o¿y³o 107 uczniów.

Dnia 5.06.1964 r. na statku m/s. "Devonia" przy-
by³a grupa m³odzie¿y angielskiej, z któr¹ spotka³a siê m³odzie¿ naszej szko³y.

Zamiast balu maturalnego klasy XI A i XI D zorganizowa³y trzydniow¹ wycieczkê 
po Wybrze¿u Gdañskim ze sta³ym biwakiem w Juracie.

Rok szkolnym1964/1965

Znacznie zwiêkszy³ siê nabór uczniów. Powsta³o 6 klas ósmych, 6 klas dziewi¹tych, 
4 klasy dziesi¹te i 4 klasy jedenaste.

Dnia 8 marca 1965 roku odby³a siê uroczysta akademia z okazji Dnia Kobiet uœwietniona
wystêpami uczniów z kó³ka teatralnego.

W rocznicê wyzwolenia Gdyni (28 III ) odby³a siê uroczysta
prelekcja. Z tej okazji zaproszono na spotkanie uczestnika walk
podziemia z II Wojny Œwiatowej, cz³onka Szarych Szeregów
Joachima Joachimczyka, który podzieli³ siê z m³odzie¿¹ swoimi
wspomnieniami.

W listopadzie 1964 roku powsta³a Spó³dzielnia Uczniowska
"Merkury", która prowadzi sklepik szkolny, w którym sprzedaje
artyku³y papiernicze oraz s³odycze i ciastka. Czêœæ zysku zostanie
przeznaczona na potrzeby szkolne.

M³odzie¿ naszej szko³y inspirowana przez Ko³o Przyjació³ Teatru
uczêszcza³a do opery, teatru w Gdyni i „Teatru Kameralnego" 
w Sopocie.

Na 1965 rok zaplanowano liczne wycieczki o charakterze turysty-
czno-krajoznawczym po Polsce, a równie¿ Czechos³owacji.
Szczególnie emocjonuj¹ca by³a wycieczka do Krakowa i zwiedzanie
miasta i Wawelu.
W 1965 roku w egzaminach maturalnych zdawa³a egzaminy równie¿ m³odzie¿ polonii
francuskiej - 11 osób.
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Rok szkolny 1965/1966.

Naukê w szkole rozpoczêli uczniowie w 22 klasach, w dwóch z wyk³adowym angielskim.

Zaplanowano ró¿ne imprezy szkolne, m.in.: akademi: z okazji Dnia
Kobiet, z okazji Rewolucji PaŸdziernikowej, udzia³ m³odzie¿y ca³ej
szko³y w imprezie zorganizowanej przez Marynarkê Wojenn¹ na
Oksywiu w dn. 3.11. ,  Dzieñ Nauczyciela, apel harcerski 
w rocznicê wyzwolenia Gdyni i akademiê z okazji Œwiêta Pracy.

12.01.1966 roku odby³a siê ogólnopolska konferencja liceów ogól-
nokszta³c¹cych z rozszerzonym (wyk³adowym) programem
nauczania jêzyka angielskiego. Stwierdzono, ¿e uczniowie naszej
szko³y bardzo dobrze radz¹ sobie z jêzykiem angielskim.

Kilka klas zorganizowa³o wycieczki do zak³adów pracy, m.in.: fab-
ryki czekolady "Ba³tyk", zak³adów im. Gen. Œwierczewskiego 
w Elbl¹gu, do PGR Barniewice, gdzie uczniowie pomagali w pra-
cach rolnych.

Rok szkolny 1967/1968

Naukê rozpoczê³o razem 756 uczniów, w tym 482 dziewcz¹t. Dyrektor skorzysta³ 
z prawa przyjêcia do klas I uczniów bez egzaminów wstêpnych.

Dyrekcja szko³y podpisa³a umowê z Wojewódzk¹ Agencjê Imprez Artystycznych. Dziêki
jej poœrednictwu III LO goœciæ bêdzie ludzi teatru, filmu, estrady z ca³ej Polski. Podobn¹
akcjê prowadziæ bêdzie klub dyskusyjny ZMS z klasy X C z tym, ¿e bêd¹ to osobistoœci
ze œwiata polityki i gospodarki.

W grudniu 1967 roku na zaproszenie szkolnego Klubu Dyskusyjnego ZMS przyby³ 
do szko³y popularny "Kapitan Kloss" czyli aktor Stanis³aw Mikulski. Spotkanie to sta³o
siê wydarzeniem dnia.

W nastêpnych dniach odwiedzili szko³ê znani aktorzy, m.in.: Wieñczys³aw Gliñski, Zofia
Rysiówna, B. Czosnowska. Wszyscy z³o¿yli autografy w naszej kronice.

Z okazji tegorocznego Dnia Nauczyciela odby³o siê szereg imprez opisanych 
przez "Dziennik Ba³tycki", m.in. akademia oraz plenum Zarz¹du Miejskiego ZNP 
z udzia³em przedstawicieli w³adz miasta, w czasie którego wybrani nauczyciele z naszej
szko³y otrzymali Krzy¿e Zas³ugi. Dyrektor szko³y mgr Pawlak otrzyma³ Z³oty Krzy¿
Zas³ugi.

W dniu 30 maja 1968 roku odby³ siê uroczysty apel m³odzie¿y, na którym Komitet
Rodzicielski Szko³y przekaza³ ufundowanie przez rodziców 2 sztandary z okazji 
35-lecia Wojska Polskiego - jeden sztandar dla szko³y na rêce dyrektora, a drugi dla ZMS
na rêce wiceprzewodnicz¹cego ZMS. Sztandary przekaza³ przewodnicz¹cy Komitetu
Rodzicielskiego kmdr E. Skóra. M³odzie¿ z³o¿y³a przysiêgê na przyjête sztandary.
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Przed egzaminami maturalnymi odby³a siê w styczniu "studniówka" ratalna. W pier-
wszej turze bawi³y siê klasy "francuskie", a nastêpnie "Anglicy". Jeszcze sto dni ciê¿kiej
pracy i matura.

Rok szkolny 1968/1969

Rozpocz¹³ siê uroczystym apelem na boisku szkolnym. Przyjêto razem
786 uczniów.

Do naszego województwa przyby³a grupa nauczycieli i pracowników
wychowania oœwiaty z województwa szczeciñskiego. Odwiedzili nasz¹
szko³ê. Celem wizyty by³a wymiana doœwiadczeñ w zakresie pracy peda-
gogicznej i organizacyjnej.

Co roku, gdy zbli¿a siê 6 grudnia, z inicjatywy ZMSZ organizowana jest
akcja pod nazw¹ "O uœmiech dziecka". Przeprowadzamy zbiórkê ksi¹¿ek,
zabawek, s³odyczy, u¿ywanych ubrañ. Zebrane dary przekazujemy
dzieciom. Pod naszym patronatem dzia³a szko³a specjalna 
przy ul. Kieleckiej, Dom Ma³ego Dziecka na Oksywiu, przedszkole nr 70 ze Œródmieœcia
i przedszkole na Grabówku.

Matura-maj 1966 rok. Do matury dopuszczono 114 uczniów z czterech klas. Po raz pier-
wszy zdaj¹ maturê 2 klasy z wyk³adowym jêzykiem angielskim.

W roku szkolnym 1965/1966 zorganizowano w naszej szkole Uniwersytet dla Rodziców.
Nawet "G³os Wybrze¿a" z dnia 8.07.1966 r. pisa³ na ten temat jako o ciekawych
zamierzeniach.

Rok szkolny 1966/1967

Jest to pierwszy rok, w którym wprowadzono reformê szkoln¹. Po raz pierwszy nie by³o
egzaminów do klas VIII. Jedynie z repe-
tentów ze wszystkich liceów szkó³ gdyñs-
kich utworzono jedn¹  ósm¹ klasê ucz¹c¹
siê wg dotychczasowego programu. Nowy
rok szkolny rozpoczê³o 794 uczniów.
Warto podkreœliæ uzyskanie bardzo
dobrych wyników egzaminów wstêpnych
zesz³orocznych abiturientów. Na 190
koñcz¹cych szko³ê: zda³o egzamin 
na wy¿sz¹ uczelniê: 165, do szkó³ pomat-
uralnych: 16, do pracy posz³o: 8.
Najlepiej wypad³y egzaminy abiturientów
klas z wyk³adowym jêzykiem angielskim. 
Na 52 maturzystów 50 zda³o egzamin 
na wy¿sze uczelnie i zosta³o przyjêtych; 
2 posz³o do szkó³ pomaturalnych.
20 listopada 1966 roku odby³ siê w Gdañsku Wojewódzki Zjazd Mi³oœników Teatru, 
na który zosta³a zaproszona opiekunka naszego Ko³a Przyjació³ Teatru 
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mgr B. Derêgowska. W tym samym miesi¹cu odby³o siê Sympozjum M³odzie¿owe orga-
nizowane przez Kuratorium i Teatr Wybrze¿e, w którym uczestniczyli nasi przedsta-
wiciele.

Z inicjatywy zarz¹du ko³a ZMS w III Liceum zorganizowano m³odzie¿ow¹ sesjê poœwiê-
con¹ 50 rocznicy Wielkiego PaŸdziernika. 

W ramach prac spo³ecznych szko³y co roku jesieni¹
uczniowie klas IX wyje¿d¿aj¹ do PGR "Barniewice" poma-
gaæ w pracy przy wykopkach.

W marcu 1967 roku odby³a siê VIII Olimpiada Wiedzy 
o Polsce i Œwiecie, w której dru¿yna naszej szko³y zajê³a 
I miejsce i uzyska³a prawo reprezentowania Gdyni 
na olimpiadzie wojewódzkiej.
Równie¿ w marcu odby³ siê w Wojewódzkim Domu
Kultury w Gdañsku XIII Ogólnopolski Konkurs
Recytatorski, w którym wziêli udzia³ uczniowie naszej
szko³y.  W kategorii m³odzie¿y szkolnej IV miejsce zajê³a
nasza kole¿anka Katarzyna Lipiñska.

W ramach prac samorz¹du szkolnego og³oszono Szkolny Konkurs Czystoœci. Wywo³a³ 
on rywalizacje miêdzyklasow¹ i osi¹gn¹³ po¿¹dany efekt.
Jak co roku odby³a siê akademia z okazji Dnia Kobiet, w czasie której m³odzie¿ recy-
towa³a wiersze przy akompaniamencie zespo³u gitarowego.

Dziêki pomocy Wydzia³u Zagranicznego Ministerstwa Oœwiaty Sekcji
Jêzyków Zachodnioeuropejskich dwie nauczycielki z USA odwiedzi³y, 
w ró¿nych okrêgach w Polsce, kilka liceów, szkó³ podstawowych i przed-
szkoli, gdzie wyk³adano jêzyk angielski. Osoby te, panie Helen Suchara 
i Helen Garden odwiedzi³y równie¿ nasz¹ szko³ê, tj. klasy z wyk³adowym
jêzykiem angielskim. Wynios³y z tych odwiedzin bardzo dobre wra¿enia.

Rok szkolny 1968/1969 

Uczniowie naszej szko³y brali udzia³: w 6 akademiach szkolnych, 
w 2 uroczystoœciach ogólnomiejskich, w 14 spotkaniach z ludŸmi 25-lecia,
m.in. z przedstawicielami Wietnamu, znanymi aktorami i przedsta-
wicielami wy¿szych uczelni. Odby³y siê 4 wycieczki, w tym jedna 
do Stuthoffu. Szko³a bra³a udzia³ w pracach spo³ecznych, uczniowie
uczêszczali do teatru, opery i kina.

Rok szkolny 1969/1970

Zacz¹³ siê ju¿ trzeci rok nauki w zreformowanej szkole œredniej. Przyjêto 610 uczniów.
4 listopada odby³o siê spotkanie z pisarzem wybrze¿owym Franciszkiem Fenikowskim.
Z okazji æwiczeñ wojskowych sojuszniczych armii Uk³adu Warszawskiego nasza szko³a
goœci³a delegatów wojsk ZSRR, NRD, PRL. Odwiedzili nas równie¿ radzieccy mary-
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narze floty wojennej-uczestnicy manewrów "Odra - Nysa '69". Byli oczarowani nasz¹
szko³¹. Tak¿e 3 cz³onkowie za³ogi okrêtu "Ernst Thelmann" (NRD) z³o¿yli nam wizytê.
Przyjêcia wszystkich goœci odbywa³y siê w piêknie
udekorowanej auli szkolnej.
Na frontowej œcianie umieszczono napis:
"Zjednoczona si³a bratnich armii wojskowych
skuteczn¹ zapor¹ przeciwko imperializmowi."
Wszyscy goœcie na pami¹tkê wpisali siê do kroniki
szkolnej.

12 marca 1970 roku odby³o siê spotkanie 
z Wojciechem Siemionem. Przedstawi³ on bardzo
ciekawy program od utworów Mickiewicza i Tuwima
po wiersze Grochowiaka i Szymborskiej. 

Przez ca³y marzec odbywa³y siê eliminacje miêdzyszkolnego turnieju pt. "Gdynia -
miasto, które znamy i kochamy". Fina³ konkursu nast¹pi 5 kwietnia 1970 roku.

W maju odby³o siê ciekawe spotkanie z aktorem Maciejem Damiêckim, 
a 12 czerwca z odtwórc¹ roli "Zag³oby" - Mieczys³awem Pawlikowskim. M. Pawlikowski
w czasie wojny by³ pilotem i bra³ udzia³ w bitwie o Angliê. Podzieli³ siê z nami swoimi
wspomnieniami.
Kó³ko dramatyczne pod opiek¹ prof. Kare³ przygotowa³o i wystawi³o sztukê
Maliczewskiego pt. "Ballady i romanse".

Z kroniki ZMS. Odby³a siê sesja "leninowska". Cz³onkowie brali udzia³ w uroczystoœciach
1 Maja. Delegaci naszej organizacji brali udzia³ w zlocie przewodników nauki 
i pracy w czynie zwyciêstwa (prace spo³eczne), w manifestacji m³odzie¿y gdyñskiej 
na Ob³u¿u, gdzie I sekr. KW PRPR  tow. Kocio³ek ods³oni³ pami¹tkow¹ tablicê ku czci
ch³opców bestialsko zamordowanych przez hitlerowców w 1939 roku.

Rok szkolny 1970/1971

Rozpocz¹³ siê IV rok w zreformowanej szkole. Naukê rozpoczê³o 1080 uczniów.

Ukaza³ siê du¿y art. W 'Dz. Ba³tyckim", pt. "Liceum Anglistów"
opisuj¹cy obszernie pracê uczniów i pedagogów w klasach z jêz.
wyk³adowym angielskim w naszej szkole.

W grudniu 1970 roku odwiedzi³ nasz¹ szko³ê kontradmira³
radziecki, który by³ ni¹ zachwycony i z³o¿y³ nam uczniom
¿yczenia.

M³odzie¿ z naszej szko³y bra³a udzia³ w II Olimpiadzie Literatury
i Jêzyka Polskiego. Do eliminacji wojewódzkich dopuszczono 
6 uczniów. W eliminacjach ogólnopolskich bra³a udzia³ nasza
kole¿anka Ewa Rakowska.
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Rok szkolny 1971/1972. 

W szkole licz¹cej 1402 uczniów zwiêkszy³a siê znacznie iloœæ klas.

Za³o¿ona 1 grudnia 1963 roku biblioteka szkolna powiêkszy³a znacznie swoje zaso-
by. Dnia 12.10.1963 roku dawna bibliotekarka p. Bilewicz ofiarowa³a w³asny ksiê-
gozbiór - 376 pozycji. Z biblioteki korzysta bardzo du¿o m³odzie¿y. Szczególnie
ciekawie wygl¹daj¹ ekspozycje ksi¹¿ek w Dniach Oœwiaty.

2 czerwca 1971 roku na sopockim stadionie lekkoatletycznym
odby³ siê fina³ Wojewódzkich Dru¿ynowych Mistrzostw
Szkó³ Œrednich w ró¿nych dyscyplinach lekkoatlety-
cznych. III Liceum Ogólnokszta³c¹ce zajê³o I miejsce 
w tych zawodach.

23 listopad. M³odzie¿ naszej szko³y spotka³a siê redak-
torami "Perspektyw", z którymi omawia³a sprawy
Francji i Niemiec. Wypad³o to bardzo interesuj¹co.

Rok szkolny 1972/1973

W tym roku wprowadzono nowy podzia³ roku szkolnego,
zamiast na 4 okresy na 3 okresy. Jest to eksperyment.

Jak co roku odby³y siê uroczystoœci z okazji Dnia Wojska Polskiego szczególnie pod-
kreœlaj¹ce rocznicê bitwy pod Lenino.

27-28.XI 1972 odby³o siê VII Plenum KC PZPR pod has³em "Budujemy drug¹ Polskê".

12.II.1973 roku spotkanie z por. MO mgrem
Wróblewskim, który zapozna³ nasz¹ m³odzie¿ z prob-
lemami pracy MO (Milicji Obywatelskiej).

Dnia 3 marca 1973 roku odby³a siê w auli naszej szko³y
"Sesja Kopernikowska 1473-1973".  Po omówieniu 
7 referatów zwi¹zanych z ¿yciem Kopernika przedsta-
wiono sztukê pt. "Ci¹gle pod wiatr" wystawion¹ przez
uczniów kl. IV b. Komitet Frontu Jednoœci Narodu
urz¹dzi³ w Bojanie na cmentarzu ¿o³nierzy radziec-
kich manifestacjê z okazji 28 rocznicy wyzwolenia
Ziemi Wejherowskiej spod okupacji hitlerowskiej. 
W manifestacji bra³a udzia³ delegacja naszego liceum.

Rada pedagogiczna i wychowankowie Domu Dziecka nr 2 w Sopocie z³o¿yli serdeczne
podziêkowania uczniom klasy III a za organizowanie zajêæ wychowankom przedszkola
oraz nawi¹zanie z nimi bliskich kontaktów.

Cz³onkowie Ko³a ZMS i uczniowie szko³y uczestniczyli w pochodzie 1-majowym.
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W maju 1973 roku odby³ siê VI Konkurs o Powszechnej Samoobronie Kraju, a nastêpnie
eliminacje konkursu Ligi Ochrony Kraju.

Uczennica naszego Liceum Violetta Bennich zajê³a II miejsce w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Literatury i Jêzyka Polskiego.

Liceum nasze ponios³o w tym roku bolesn¹ stratê, gdy¿ umar³o dwoje naszych nauczy-
cieli: pani wicedyrektor J. Sokulska i pan M. Rogoœ. Po¿egnaliœmy z ¿alem zas³u¿onych
pedagogów.

10 maja 1973 roku rozpoczê³y siê egzaminy maturalne. Abiturientów by³o 197. Nie zda³a
jedna absolwentka. Ogromna wiêkszoœæ naszych uczniów dosta³a siê na wy¿sze uczelnie,
np. z klasy IV d, której wychowawczyni¹ by³a pani wicedyr. Bartczak, na wy¿sze studia
dosta³o siê 94% maturzystów.

Odby³a siê uroczysta akademia na zakoñczenie roku szkolnego,
na której ¿egnaliœmy dyr. mgra Kazimierza Pawlaka. 
Dyr. Pawlak odchodzi³ do Wydzia³u Oœwiaty na równie
odpowiedzialne stanowisko. Pan dyr. Pawlak obj¹³ stanowisko
dyrektora szko³y w 1963 roku, kiedy mieœci³a siê jeszcze 
na Grabówku i walnie przyczyni³ siê do uruchomienia 
III Liceum przy ul. Dzier¿yñskiego.

Rok szkolny 1973/1974

Z nowym rokiem szkolnym dyrekcjê szko³y obj¹³ mgr
Konstanty Janowski, który jednoczeœnie jest wyk³adowc¹ fizyki.

W paŸdzierniku odby³o siê u stóp pomnika Bohaterów
Westerplatte serdeczne spotkanie z marynarzami bratnich flot,
tj. ZSRR i NRD. Nastêpnie na Oksywiu odby³o siê spotkanie
sportowe.

10.X.1973 roku na stadionie RKS "Ba³tyk" odby³y siê otwarte mistrzostwa III LO 
w lekkoatletyce. Osi¹gniêto bardzo dobre wyniki w wielu dyscyplinach.

Jak co roku odby³a siê akademia z okazji œwiêta WP - XXX lecia. Akademiê uœwietni³ wystêp
zespo³u "Kontrasty" z Morskiej Brygady Okrêtów Pogranicza w Gdañsku.

Z okazji Dnia Nauczyciela grono pedagogiczne otrzyma³o wiele ¿yczeñ m.in. od dowódcy
Marynarki Wojennej, vice-adm. Janczyszyna, I sekretarza PZPR  Porzyckiego.

Dnia 30.X w naszym liceum odby³a siê niecodzienna uroczystoœæ upamiêtniaj¹ca 
10 rocznicê objêcia patronatu nad szko³¹ przez Marynarkê Wojenn¹, XXX-lecie
Ludowego Wojska Polskiego oraz 200-lecie Komisji Edukacji Narodowej. W uroczystoœ-
ciach wziêli udzia³ przedstawiciele w³adz wojewódzkich i miejskich. Szko³a otrzyma³a
medal "Za Zas³ugi dla Marynarki Wojennej". Wielu przedstawicieli w³adz z³o¿y³o gronu
pedagogicznemu i uczniom uroczyste gratulacje. Na zakoñczenie wyst¹pi³ zespó³
Marynarki Wojennej "Flotylla".
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Nasze kole¿anki i koledzy z klasy IV zajêli I miejsce w konkursie "Niebieski Zeszyt" zor-
ganizowanym przez ZW ZMS i Kuratorium.

W IV Olimpiadzie Literatury i Jêzyka Polskiego wziê³o udzia³ 23 uczniów. Na szczeblu
wojewódzkim I miejsce zdoby³ nasz kolega z III klasy Wojciech Stroniach.

Z okazji XXX lecia PRL  ZMS zorganizowa³ sesjê popularnonaukow¹ pt. "M³odzie¿ 
w XXX PRL". Wyg³oszono referaty, np. na temat "Udzia³ m³odzie¿y w odbudowie Polski
Ludowej".

Rok szkolny 1974/1975

Do nauki przyst¹pi³o 927 uczniów. Utworzono 9 klas
z wyk³adowym jêzykiem angielskim i 8 z rozsze-
rzonym programem jêzyka angielskiego.

15.X. odby³a siê jak co roku akademia z okazji Dnia
Nauczyciela, która zosta³a zak³ócona wiadomoœci¹ 
o œmierci profesora T. £osiñskiego. W czasie
akademii 3 profesorem zosta³y wrêczone Z³ote
Krzy¿e Zas³ugi: mgr E. Œpiewakowskiej, 
mgr L. Kare³ i mgrowi M. Dudko.

Dzia³alnoœæ artystyczna. Zespó³ wokalny "Novum" pod kierunkiem L. Baranowskiego
zaj¹³ II miejsce w Wojskowym Przegl¹dzie Zespo³ów Artystycznych woj.gdañskiego.
Ten sam zespó³ reprezentowa³ Komendê Chor¹gwi ZHP woj. gdañskiego na wystêpach
w Warszawie. W 1975 chór III LO zaj¹³ I miejsce na Przegl¹dzie Zespo³ów
Artystycznych w kategorii chórów szkolnych.

Dziewczêta z III LO pod kierunkiem mgr Wêgierskiej zdoby³y I miejsce w lidze
lekkoatletycznej miasta Gdyni. Dziewczêca dru¿yna tenisa sto³owego zdoby³a w rozgrywkach
I miejsce, dziewczêca dru¿yna pi³ki rêcznej zdoby³a w rozgrywkach miasta Gdyni II
miejsce. Dru¿yna koszykówki pod kierunkiem mgra Potraca zajê³a I miejsce 
w rozgrywkach miasta oraz puchar Kuratora Okrêgu Gdañskiego.
W tym roku w ramach Ochotniczych Hufców Pracy 50 osób z naszej szko³y pod kierun-
kiem mgr Hink i mgr Twerd od 22. VI do 12.VII pracowa³o w Che³mie Lubelskim. Czêœæ
zatrudniona by³a w Spó³dzielni Przemys³u Chemicznego "Postêp", a czêœæ w Spó³dzielni
Przetwórstwa Ogrodniczego "Rój". Inna grupa m³odzie¿y z klas angielskich wyjecha³a
na wakacje wymienne z m³odzie¿¹ bu³garsk¹

Rok szkolny 1975/1976 

Rozpocz¹³ siê w naszej szkole wielkimi przygotowaniami do obchodów 25 lecia istnienia
III LO. Wszystkie prace spo³eczne m³odzie¿y i grona pedagogicznego mia³y na celu
przygotowanie budynku, boiska szkolnego i czêœci rekreacyjnej tak, aby stwarza³y one
najlepsze warunki do nauki i odpoczynku.
Z okazji "Srebrnego" Jubileuszu szko³y odby³o siê wiele podnios³ych uroczystoœci oraz
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nadesz³o wiele ¿yczeñ. Kierownictwo partyjne i administracyjne Wybrze¿a Gdañskiego
oraz Dowództwo Marynarki Wojennej wyrazili przekonanie, ¿e III LO im. Marynarki
Wojennej PRL do³o¿y wszelkich starañ, aby szko³a by³a zawsze wzorcem obywatel-
skiego wychowania najwiêkszego kapita³u Polski Ludowej, jakim jest m³odzie¿.
¯yczenia osobiœcie z³o¿y³ przewodnicz¹cy MRN J. Mariañski i v-ce przewodnicz¹ca
Anna Jemieluch, sekretarz PZPR Anna Sza³ach. Wa¿nym akcentem uroczystoœci by³o
nadanie szkolnemu szczepowi harcerskiemu imienia 
I Samodzielnego Batalionu Morskiego oraz wrêcze-
nie sztandaru. Uroczystoœciom towarzyszy³a orkies-
tra Marynarki Wojennej. I czêœæ uroczystoœci
zakoñczy³a siê piêknym pokazem gimnastycznym 
i defilad¹ m³odzie¿y. Na drug¹ czêœæ uroczystoœci
poproszono goœci i profesorów do auli, gdzie w czêœci
artystycznej Kurator Oœwiaty 
i Wychowania wrêczy³ odznaczenia: Z³ote Krzy¿e
Zas³ugi - 6 profesorom, Srebrny Krzy¿ Zas³ugi - 
dyr. R. Janowskiemu, Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi - 1 pani
profesor. 5 profesorów otrzyma³o Odznaczenia Ziemi
Gdañskiej.

W ramach obchodów 50-lecia miasta Gdyni szkolne zespo³y artystyczne przy III LO
czynnie w³¹czy³y siê do uœwietnienia uroczystoœci zwi¹zanych z wy¿ej wymienion¹
rocznic¹, tak na terenie szko³y, jak i miasta. Uroczysta sesja z okazji nadania Gdyni praw
miejskich odby³a siê 28.III w Teatrze Muzycznym, a w szkole naszej odby³a siê sesja
popularnonaukowa.

Harcerze z gdyñskiego III LO najlepsi w zbiórce makulatury.

Triumf sportowców III LO o puchar " Sztandaru M³odych". 
W lekkoatletycznych mistrzostwach szkó³ œrednich w punktacji
ogólnej I miejsca zajê³y dziewczêta, jak równie¿ ch³opcy.
W bie¿¹cym roku ukoñczy³o nasz¹ szko³ê 200 osób, z tego 189
osób przyst¹pi³o do egzaminu dojrza³oœci.

Rok szkolny 1976/1977 

Praca naszej szko³y- OHP.
We wrzeœniu odby³y siê prace spo³eczne uczniów pod patronem
OHP w PGR Pruszcz Gdañski, Leœnictwie Gdynia, na rzecz
miasta i na rzecz szko³y-ogó³em 3900 roboczo-godzin. W ci¹gu
roku szkolnego hufiec OHP-48 osób pracowa³ na rzecz PGM.

W szkole nie tylko uczymy siê wiedzy z podrêczników, ale roz-
szerzamy swoje wiadomoœci i pogl¹dy poprzez uczestnictwo 
w czynnym ¿yciu, w tym w spotkaniach z ciekawymi ludŸmi.  I tak spotkaliœmy siê 
z: pisark¹ p. Fleszarow¹-Muskat, p. Milenuszkinem, poet¹ kaszubskim J. Piepk¹ oraz 
p. Stecewiczem i p. Ferencow¹,  z aktorem Teatru Wybrze¿e p. £obodziñskim.
Wys³uchano prelekcji-wspomieñ p³k. Tchórzewskiego-adiutanta gen. Berlinga 
i gen. Œwierczewskiego. Rektor J. Cygler mówi³ o studiach na Uniwersytecie Gdañskim.
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Ciekawe te¿ by³y nasze wystêpy w  Telewizji Gdañsk.

Chlubn¹ tradycj¹ naszej szko³y jest to, ¿e najlepsi uczniowie bior¹ udzia³ w ró¿norod-
nych olimpiadach jak: jêzyka polskiego, historii, biologii, przedmiotów artystycznych-
muzyki, plastyki i wiedzy o teatrze. Sukcesem naszej szko³y by³o, ¿e 64 osoby dotar³o 

do szczebla wojewódzkiego, a 3 osoby do centralnego: Katarzyna
Wandycz, Ewa Sygalt, Tomasz Trojanowski. Laureatami olimpiady
artystycznej zosta³y 4 osoby. Ukaza³o siê wiele artyku³ów w prasie 
o naszych olimpijczykach i ich osi¹gniêciach, co przysporzy³o s³awy
naszej szkole.

Z okazji Dnia Nauczyciela grupa uczniów z klasy II A przygotowa³a
spektakl K.I. Ga³czyñskiego "Wit Stwosz", a kó³ko dramatyczne "Œluby
panieñskie" A. Fredry. Wydarzeniem roku by³a Sesja Szekspirowska. 

Rok szkolny 1977/1978

I semestr nowego roku szkolnego cechowa³a wielostronnoœæ dzia³añ,
intensywnoœæ i ró¿norodnoœæ. By³o 59 ró¿nego typu wydarzeñ w tym: 
7 spotkañ z artystami Wybrze¿a i kraju, 10 spotkañ z wybitnymi ludŸmi
z ró¿nych dziedzin, 4 wizyty nauczycieli organizatorów oœwiaty i ¿ycia
spo³ecznego  zza granicy. Odby³y siê coroczne uroczystoœci ca³ej szko³y.
Szczególnie uroczysty charakter mia³a akademia z okazji 60 rocznicy

Rewolucji PaŸdziernikowej, po której odby³o siê spotkanie z przedstawicielem kon-
sulatu Radrieckiego i z uczestnikiem Rewolucji. W tym samym semestrze odby³y siê
interesuj¹ce spotkania z twórcami kultury polskiej m.in. z re¿yserem St. Chêciñskim, z

redaktorem  J. Partyk¹, aktorem H. Bist¹, pis-
arzem St. Za³uskim, poet¹ J. Kotlic¹ . Wizytê w
naszej szkole z³o¿y³a grupa nauczycieli z
Saksonii oraz z Hanoveru. Przyby³a do nas
równie¿ grupa nauczycieli ze Szwecji 40 osób. 

30.III.1978r. by³ szczególnie uroczysty 
dla naszej szko³y. Z okazji XXXV-lecia
Ludowego Wojska Polskiego w dniu wyzwole-
nia Gdyni otwarto w szkole Izbê Pamiêci
Narodowej. Powsta³a ona dziêki staraniom
dyrekcji szko³y przy pomocy: Stoczni
Marynarki Wojennej, Ko³a ZBOWiD-Wzgórze
Nowotki i Weteranów I Samodzielnego
Batalionu Morskiego. Ekspozycja poœwiêcona
jest tradycji szko³y i jej patronom.

23.IV. by³ dniem "M³odzie¿owego Czynu Spo³ecznego" w ca³ym kraju. M³odzie¿ z naszej
szko³y pracowa³a na osiedlu przy ul.Partyzantów, na terenach przyszkolnych oraz 
w lasach Demptowa w Gdyni. Oko³o 250 osób porz¹dkowa³o teren, sadzi³o drzewa 
i krzewy. Wielkoœæ prac oceniano na 15.000 z³.
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Miêdzynarodowy Rok Korczakowski uœwietni³a w naszej szkole sesja naukowa, 
na której wyg³oszono szereg referatów. Wyœwietlono film dokumentalny poœwiêcony
dzia³alnoœci pedagogicznej tego wielkiego cz³owieka oraz wystawiono sztukê "Transport
bez przeznaczenia", której autorem by³ uczeñ kl. III   Marek Wilczyñski. 
Matura. Do egzaminu dojrza³oœci przyst¹pi³o 179 abiturientów. Dwoje z nich: Gabriela
Zajkowska i Janusz H³ywa osi¹gnêli wynik 5.0. Na studia bez egzaminów zostali
skierowani: Anna Dziêcio³owska -ogrodnictwo w Bu³garii, Gabriela Zajkowska- filologia
polska, Uniwersytet Gdañski; Anna Bia³ek- Akademia Medyczna Gdañsk i Jolanta
Konieszko-fizyka, Uniwersytet Gdañski. W wyniku bojów olimpijskich wstêp na uczel-
niê wywalczyli: Alina  Krzysztof i Beata Jagodziñska. Wiêkszoœæ naszych kolegów
bêdzie zdawaæ egzaminy na wy¿sze studia. Rok szkolny zaliczy³o 514 uczniów, 44 otrzy-
ma³o œwiadectwa ze z³ot¹ tarcz¹. 

Rok bie¿¹cy przyniós³ nam sukcesy nie tylko w nauce, ale i w sporcie. Po raz drugi 
III LO zajê³o I miejsce w ogólnopolskich zawodach lekkoatletycznych w Zduñskiej Woli. 
W bie¿¹cym roku po¿egna³a szko³ê i odesz³a na emeryturê prof. Daniela Neyman.
Przepracowa³a z nami 26 lat

Rok szkolny 1978/1979 

Nas stanowisku dyrektora szko³y zasz³y zmiany. Na w³asn¹ proœbê odszed³ ze szko³y dyr.
Janowski. Na to stanowisko przysz³a 
mgr Krystyna Czarniak. Dokonano pod-
sumowania akcji letniej. Zorganizowano
9 Ochotniczych Hufców Pracy- 6 miejs-
cowych i 3 wyjazdowe, w tym 
1 w Berlinie. Pracowa³o na nich 178
uczniów. By³o 5 obozów ypoczynkowych-
3 krajowe i 2 zagraniczne w Rumunii.
Wziê³o w nich udzia³ 116 uczniów. Jak co
roku, uroczyœcie obchodzono Dzieñ
Wojska Polskiego. W uroczystej akademii
wzi¹³ udzia³ reprezentacyjny zespó³
Marynarki Wojennej " Flotylla". Na Dzieñ
Nauczyciela wystawiono sztukê 
S. Mro¿ka "Mêczeñstwo Piotra Oheja". 
W re¿yserii pomaga³a aktorka Teatru Wybrze¿a Pani H.Winiarska.

Realizowano harcerskie prace ideowo- wychowawcze, m.in. zorganizowano sesjê
naukow¹ poœwiêcon¹ 30-leciu zjednoczenia ruchu robotniczego.

60 rocznicê powstania Pañstwa Polskiego obchodzono szczególnie uroczyœcie. Odby³a
siê sesja popularnonaukowa, na której wyg³oszono szereg referatów. Czêœæ artystyczn¹
wype³ni³y wystêpy chóru szkolnego i zespo³y ¿ywego s³owa. Wyœwietlono film 
pt. "Gdziekolwiek jesteœ Panie Prezydencie". Okolicznoœciowe plakaty wy³onione 
w konkursie udekorowa³y szko³ê. Ukaza³o siê szereg artyku³ów w prasie Wybrze¿a
chwal¹cych nasze  osi¹gniêcia. Laureaci olimpiad z Gdyñskiego III LO maj¹ indeksy 
w kieszeni. Nasze kole¿anki i koledzy  wziêli udzia³ w IV Wojewódzkim Konkursie
Matematycznym.
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Matura. Do egzaminu dojrza³oœci przyst¹pi³o 180 uczniów - zda³o 179. Z tytu³u  wyników
uzyskanych na olimpiadach czêœciowo zwolniono z egzaminów pisemnych 
i ustnych uczniów: Angelikê Mrozek i Marka Wilczyñskiego. Rada Pedagogiczna
skierowa³a 3 uczniów bez egzaminów na studia wy¿sze. W dniu 6.VI. odby³ siê bal
maturalny.
W tym roku szkolnym odesz³y na emeryturê prof.. M.Stasiak i prof. E.Œpiewakowska,
które wiele lat przepracowa³y w naszej szkole.

Rok szkolny 1979/80

Odby³a siê impreza pod tytu³em: Wojsko-Nauka-Zawód. W czêœci
I przekazano szkole urnê z prochami z pó³ bitewnych.
Przedstawiono monta¿ poetycki o  historii Ludowego Wojska
Polskiego. W czêœci II przeprowadzono wywiad ze s³uchaczami
wy¿szych uczelni wojskowych z ca³ej Polski.

Profesorowie Uniwersytetu Gdañskiego w naszej szkole.
Wyg³oszono ciekawy cykl wyk³adów z dziedziny jêzykoznawstwa
obejmuj¹cy osiem tematów. Byli  prof.dr hab. Bogus³aw Kreja, 
dr hab.Edward Breza, dr Danuta Moszyñska, dr Jerzy Freder,
mgr Ireneusz Mi³ek. Bardzo ciekawy dla naszej m³odzie¿y  by³
wyk³ad mgr Jolanty Maækiewicz - absolwentki naszego liceum.

Dnia 4.I.1980 roku odby³  siê  konkurs  recytatorski,  na który przyby³ poeta St.Gostowski.
W konkursie wziê³o udzia³ 21 osób . Do nastêpnego etapu wytypowano 5 osób.
13.III.1980 odby³a siê kolejna premiera. By³ to "Eugeniusz Oniegin" A.Puszkina.
Re¿yserow³a Zofia Œwieboda, aktorka Teatru Muzycznego w Gdyni .Zrobiono  wiele
zdjêæ  zespo³u.

Og³oszono wyniki 9 konkursu og³oszonego przez
Ministerstwo Oœwiaty i Wychowania i Zarz¹d
G³ówny Ligi Ochrony Przyrody na najlepsze prace
maturalne na temat ochrony i kszta³towania
œrodowiska. Z piêciu wyró¿nieñ jedno otrzyma³a
nasza kole¿anka Bo¿ena Derengowska. 
Aktor z "Trójki"- Bogdan  £¹cznar ( absolwent III LO
w 1973 r.) ukoñczy³ PWSTiF i zadebiutowa³ w serialu
TVP.

Ju¿ po raz 25 odbywa siê odbywa siê ogólnopolski
konkurs recytatorski. 12.III. jury wy³oni³o najlep-
szych . Wœród nich byli: Irena Kwiatkowska 
i Jaros³aw Widomski z III LO . Jak co roku, nasi
uczniowie  brali udzia³ w olimpiadach na szczeblu
wojewódzkim. I tak w: olimpiada polonistyczna - 

4 osoby; jêzyka rosyjskiego - 3 osoby; jêzyka angielskiego - 7 osób; historycznej - 4 osoby 
oraz wiedzy o Polsce i œwiecie wspó³czesnym- 5 osób. By³o to bardzo chlubne dla naszej
szko³y.
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1 Maja jak co roku spotkaliœmy siê w szeregach uroczystego pochodu.
Ze smutkiem odnotowujemy , ¿e 24.V zmar³ mgr St. Kotliñski d³ugoletni dyrektor II LO
dla pracuj¹cych.

Matura 1980. W tym roku szko³ê ukoñczy³o 190
uczniów, z tego 187 otrzyma³o œwiadectwo
dojrza³oœci. 6.VI. nast¹pi³o uroczyste po¿egnanie
odchodz¹cych klas, rozdanie œwiadectw maturalnych
oraz podanie nazwisk osób wytypowanych przez
grono pedagogiczne na wy¿sze studia: Ewa £ubiñska
i Ewa Gromala.

Spotkanie z Melpomen¹. 18.VI. wystawiono
"Pocieszne wykwintnisie" Moliera, a 19.VI. monta¿
wierszy mi³osnych Wis³awy Szymborskiej
"Atlantyda".

12.VI. odby³a siê uroczysta akademia z okazji 35-lecia powstania Marynarki Wojennej.
Przedstawiciele  Marynarki Wojennej zapoznali nas z jej histori¹.

Rok szkolny  1980/81

Naukê rozpoczê³o  715 uczniów. Na emeryturê odeszli z naszej szko³y profesorowie:
D.Szewczyk, B.Leszczy³owska, K.B³añski.. Powróci³ po rocznej s³u¿bie wojskowej 
mgr Ireneusz Staszczak

Uroczystoœci z okazji dnia nauczyciela  zbieg³y siê z  30 rocznic¹ powstania III LO.
W czêœci oficjalnej z histori¹ szko³y zapozna³ uczniów prof. R.Bukowski. Czêœæ artystyczn¹
uœwietni³y wystêpy kolegów z kó³ka recytatorskiego
oraz chóru szkolnego. Nasi pedagodzy otrzymali wiele
¿yczeñ.

12.XI. studenci wy¿szych uczelni wojskowych
odwiedzili nasz¹ szko³ê i zapoznali nas z problemami
nauki i swoimi osi¹gniêciami.

29.XI. z okazji 150 rocznicy wybuchu powstania
Listopadowego wystawiono inscenizacjê opart¹ 
na motywach "Warszawianki" St. Wyspiañskiegpo.
Uroczystoœæ mia³a charakter patriotyczny.

Zimowiska 1981. Zorganizowano obozy zimowe 
w Kudowie dla 25 osób i w Milówce dla 36 osób.

Rok szkolny 1981/82

Dzieñ Nauczyciela obchodzono w tym roku po raz pierwszy równie¿ jako rocznicê utwo-
rzonego po raz pierwszy w Europie Ministerstwa Oœwiaty - Komisji Edukacji Narodowej
- powsta³o 14.X.1773r. Ponadto po raz pierwszy mieliœmy wolny dzieñ  od nauki.
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W 1918 po 120 latach niewoli Polska odzyska³a niepodleg³oœæ. W tym roku uczciliœmy
rocznicê uroczystym apelem, deklamacj¹ okolicznoœciowych wierszy oraz odegraniem
znanych melodii "My Pierwsza Brygada". 

W miesi¹cu X i XI zorganizowano jesienne wycieczki i tak: do Krakowa, Zakopanego,
Szczecina, £eby i do Szwajcarii Kaszubskiej (Wie¿yca).
Dnia 29.XI odby³a siê uroczystoœæ z okazji wrêczenia szkole przez ZBOWiD god³a pañst-
wowego. By³ to orze³ wykonany technik¹ metaloplastyki. God³o umieszczono w Izbie

Pamiêci.

1.12. przyby³ do szko³y aktor Teatru
Dramatycznego w Gdyni p. I¿y³owski, który
przedstawi³ monodram pt. "¯ycie cz³owieka
przeciêtnego". Na ten wystêp zosta³y zapros-
zone tylko klasy IV z uwagi na dra¿liwy temat
przedstawiony w monodramie, tj. alkoholizm.

28.01.83 r. Odby³a siê jak co roku
"Studniówka"- ostatni bal przed matur¹. Tym
razem odbywa³a siê w auli szko³y, która
zosta³a bardzo piêknie przygotowana - ozdo-
biona przez uczniów. Uroczystoœæ uœwietni³
wystawiony przez uczniów kabaret.

Wszelkie olimpiady i konkursy s¹ dla m³odzie¿y mo¿liwoœci¹ sprawdzenia swych
umiejêtnoœci. Razem 15 uczniów uczestniczy³o w olimpiadach na szczeblu centralnym,
31 uczniów na szczeblu wojewódzkim, a 127 w eliminacjach szkolnych. W olimpiadach
centralnych: z jêzyka polskiego - Paulina Kewes zajê³a III miejsce; jêzyk angielski -
Katarzyna Jurczak - I miejsce; historia - Beata Brynkiewicz V miejsce.
Osi¹gniêcia sportowe dziewcz¹t:
Zajêcie I miejsca w Gdyni w pi³ce recznej;

Zajêcie I miejsca w Gdyni w gimnastyce artystycznej;
Zajêcie II miejsca w Gdyni w pi³ce siatkowej;
Zajêcie I miejsca w Gdyni w pi³ce koszykowej;
Zajêcie III miejsca w Gdyni w sztafetowych biegach
prze³ajowych;
Zajêcie III miejsca w Gdyni w halowych zawodach
lekkoatletycznych; 

Nasza szko³a utrzymuje rozleg³e kontakty z instytuc-
jami zajmuj¹cymi siê krzewieniem kultury.
Uczniowie bardzo ¿ywo interesuj¹ siê teatrem.
Uczêszczaj¹ na spektakle w teatrach w Gdañsku,
Gdyni i Sopocie. W ci¹gu roku obejrzano 9 sztuk,

m.in. "Zemstê", "Dwa teatry", "Kordiana".

Czytelnia szkolna. M³odzie¿ przychodzi do niej czêsto i chêtnie. Czyta i interesuje siê
pismami z ró¿nych dziedzin. W ka¿dy wtorek tu¿ przed dzwonkiem czeka na tygodnik
"Razem". Ma³e nak³ady niektórych czasopism uniemo¿liwiaj¹ nabycie ich w kioskach, 
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a wiêc mo¿na je przeczytaæ w czytelni. W bie¿¹cym roku usprawniono pracê czytelni,
zak³adaj¹c kartotekê bibliograficzn¹. Oprócz swej podstawowej pracy czytelnia orga-
nizuje wyprzeda¿ wykorzystanych czasopism poszukiwanych 
przez m³odzie¿ za pó³ ceny zdobywaj¹c w ten sposób fundusz 
na prenumeratê nowych tytu³ów.

Spotkania z ciekawymi ludŸmi. Ostatnio goœcili w naszej szkole: admira³
L. Dutkowski - uczestnik I Kongresu PRON, doc. Grzybowski 
z Gdañskiej Akademii Medycznej, prof. Kruszewski z Politechniki
Gdañskiej, prof. Nitecki z Wy¿szej Szko³y Morskiej. Szczególnie barwnie
opowiada³ o swoich prze¿yciach adm. Dutkowski i udziela³ wyczer-
puj¹cych odpowiedzi na nasze pytania. 

Dzieñ 1 maja obchodzony by³ jak zawsze uroczyœcie. Uczniowie
zaprezentowali okolicznoœciowy monta¿ s³owno - muzyczny.
Wyst¹pi³ równie¿ chór. 

Matura. Do egzaminu maturalnego przyst¹pi³o 166 uczniów, zda³o
158 osób.17 osób otrzyma³o œwiadectwa z czerwonym  paskiem. Ze 158 osób
uprawnionych uczniów 117 z³o¿y³o podania o przyjêcie na ro¿ne wy¿sze uczelnie.
Nastêpnie odby³o siê uroczyste po¿egnanie maturzystów

Œwiêto Morza. Gdynia jako miasto portowe szczególnie uroczyœcie obchodzi to œwiêto.
Nasza szko³a równie¿, tym bardziej, ze nosi imiê Marynarki Wojennej. Odwiedzaj¹ nas
goœcie z jednostek Marynarki Wojennej oraz Wy¿szej Szko³y Morskiej. Corocznie 
w czerwcu odbywa siê uroczysta akademia po³¹czona z wystêpami chóru i recytacjami.
W czasie wakacji letnich dyrekcja zorganizowa³a obóz w Bieszczadach, z czego m³odzie¿
by³a bardzo zadowolona.

Rok szkolny  1983/1984

Rozpoczêcie roku szkolnego odby³o siê jak co roku, z tym, 
¿e powitano w tym roku przedstawicieli ZSMP. Nastêpnie dele-
gacja m³odzie¿y uda³a siê na Westerplatte, aby z³o¿yæ wieniec. 

13.IX. odby³ siê okolicznoœciowy apel poœwiêcony wiktorii
wiedeñskiej. 5.X. odby³a siê uroczystoœæ poœwiêcona bohaterom
wrzeœnia 1939 roku. W dniu 11.X. przyby³ do naszej szko³y aktor
kmdr. Obara, który przedstawi³ nam monodram pt. "Pigwa",
który spotka³ siê z ogromnym zainteresowaniem uczniów. 
W akademii zorganizowanej z okazji Dnia Wojska Polskiego
uczestniczyli jako goœcie ¿o³nierze z I Brygady Pancernej 
im. Bohaterów Westerplatte.

W tym roku Dzieñ Nauczyciela odbywa siê pod nazw¹ Dzieñ
Karty Nauczyciela. Jak zawsze odby³a siê akademia, a uczniowie deklamowali
okolicznoœciowe wiersze. Dyrektor z³o¿y³ gratulacje odznaczonym nauczycielom 
tj. mgr Joannie Deutch, mgr Wandzie Dworaczek oraz mgr Czes³awowi Poznañskiemu,
który zosta³ odznaczony Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
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W dniu9.XI. odby³ siê uroczysty apel z okazji Rocznicy Rewolucji  PaŸdziernikowej. 
W czêœci artystycznej recytowano wiersze oraz odœpiewano fragment rosyjskiej pieœni
rewolucyjnej.

Rocznica Odzyskania Niepodleg³oœci 1918 r. Na tê uroczystoœæ przygotowano jeden 
z ostatnich wierszy Jerzego ¯u³awskiego pt. " Testament". 

Na terenie szko³y s¹ 3 dru¿yny harcerskie: WPGDH, 65GDH, 43GDH. W tym roku
dyrekcja przeznaczy³a specjalne pomieszczenia na izby harcerskie. Dru¿yny organizuj¹
"obozowe akcje letnie" w Czernicy oraz obozy ¿eglarskie na Pojezierzu Kaszubskim.

W ramach podnoszenia gotowoœci obronnej we wszystkich szko³ach Trójmiasta odby³y
siê próbne ewakuacje. Dn. 30.IX i 7.XII. odby³y siê bardzo sprawnie ewakuacje próbne,
a 14.XII. ewakuacja w³aœciwa, w której uczestniczy³a stra¿ po¿arna, jednostka wojskowa
oraz formacja samoobrony naszej szko³y. Obserwatorami byli przedstawiciele wojska 
i Ministerstwa Oœwiaty i Wychowania.

W tym roku obchodzimy 40 rocznicê powstania KRN.
Odczytano stosowne tematycznie utwory oraz frag-
ment deklaracji programowej KRN (powsta³a 
w 9.I.1944r.)

Z okazji 8 Marca oprócz zwyczajowych uroczystoœci
zespó³ teatralny szko³y przedstawi³ nowoczesn¹
sztukê dotycz¹c¹ codziennego ¿ycia.
Z  okazji 10-lecia ukoñczenia III LO spotkali siê w swo-
jej Alma Mater byli uczniowie - zdobywcy
"Niebieskiego zeszytu" z 1974 r. i wychowankowie 
mgr T. Regent. Przyby³y 23 osoby.

W tym roku obchody 1 Maja zosta³y po³¹czone z rocznicami 3 Maja i 9 Maja. Monta¿
s³owno-muzyczny zawiera³ w swojej treœci pierwiastki odpowiednie tematycznie 
do wszystkich wy¿ej wymienionych rocznic. Wykorzystano materia³y poetyckie i frag-
menty prozy St. ¯eromskiego. Oprócz naszych uczniów akademiê obejrzeli goœcie 
z innych szkó³ gdyñskich, przedstawiciele Marynarki Wojennej, Ministerstwa Oœwiaty 
i ZBOWiD.

Spotkanie z weteranami pracy i walki Wybrze¿a przed 1 Maja. Uroczysta akademia 
w Teatrze Muzycznym w Gdyni. W uroczystoœci wziêli udzia³ przedstawiciele w³adz
politycznych i administracyjnych, przedstawiciele ambasad ZSRR, NRD,
Czechos³owacji Bu³garii i Rumunii. W czêœci artystycznej wyst¹pi³y zespo³y z Pa³acu
M³odzie¿y w Gdyni i uczniowie III LO.

Klasa II G i TPPR zaprosili do naszej szko³y na lekcjê wychowawcz¹ goœci. Byli nimi
kapitan radzieckiego okrêtu Marynarki Wojennej-oficer i marynarz, którzy opowiedzieli
nam historiê Marynarki Wojennej w ZSRR oraz historiê okrêtu, na którym s³u¿¹. Pada³o
wiele pytañ. Oczywiœcie rozmowy odbywa³y siê w jêzyku rosyjskim. Goœci po¿egnano, 
wrêczaj¹c im wi¹zanki kwiatów oraz widokówki Gdyni.
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Matura. Do egzaminu przyst¹pi³o 152 uczniów. Egzamin pisemny z³o¿y³o oko³o 150
uczniów. Egzamin ustny zda³o 145 uczniów. 16 uczniom wrêczono œwiadectwa z bia³o-
czerwonym paskiem i z³ote tarcze.

Rok szkolny 1984/1985

Wizyta we wrzeœniu goœci z Plymouth.

W bie¿¹cym roku przypada 45 rocznica niemieckiej
agresji na Polskê. Dzieñ 1 wrzeœnia obchodzony jest
uroczyœcie w ca³ym kraju. Akademiê z tej okazji
przygotowa³a kl. II E i przedstawi³a j¹ na uroczystym
apelu. Tradycj¹ równie¿ jest, ¿e uczniowie klas I-ych
udaj¹ siê z kwiatami na Westerplatte, aby z³o¿yæ tam
œlubowanie i uczciæ bohaterów.

W naszej szkole m³odzie¿ coraz bardziej anga¿uje siê
w prace spo³eczn¹ i dzia³alnoœæ w ró¿nych organiza-
cjach i kó³kach zainteresowañ. Jedn¹ z tych organi-
zacji jest Liga Morska. Jej pocz¹tki siêgaj¹
pocz¹tków organizacji polskoœci na naszych ziemiach w okresie miêdzywojennym. 
W dniu 2.10.1984r. cz³onkowie LM spotkali siê z prezesem tej organizacji, który  przed-
stawi³ wiele informacji o historii, tradycjach, programie i perspektywach dalszej
dzia³alnoœci.
Wybory do samorz¹du szkolnego, odby³y siê jak zwykle w paŸdzierniku. Ka¿da klasa
wytypowa³a swojego przedstawiciela. Samorz¹d sk³ada siê z 12 uczniów.
Przewodnicz¹cym zosta³a Aleksandra Bodziñska z kl. III F.

5. XI. Jak zawsze obchodzono rocznice wybuchu Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji
PaŸdziernikowej. W tym roku 67. W akademii wziêli udzia³ goœcie: 3 oficerów
Radzieckiej Marynarki Wojennej oraz pracownicy polskiego Petrobalticu. W czêœci
artystycznej wyst¹pi³ zespó³ i chór szkolny.

29.XI. odby³a siê akademia patriotyczna w 153
rocznicê wybuchu Powstania Listopadowego. Udzia³
wziê³a m³odzie¿ ca³ej szko³y.

Jak ka¿dego roku, m³odzie¿ uczestniczy³a 
w olimpiadach tematycznych. Do II etapu przesz³o 
19 uczniów.
W dniu 21.II.85r. odby³o siê bardzo ciekawe
spotkanie ze starym mieszkañcem Gdyni 
kmdr por. rezerwy Marynarki Wojennej panem
Obertyñskim, który walczy³ w obronie Wybrze¿a 
w 1939r. Goœæ podzieli³ siê z m³odzie¿¹ swoimi
wspomnieniami.

W lutym odby³ siê konkurs piosenki radzieckiej. Zwyciê¿y³a Ewa Berezowska, która
by³a równie¿ najlepsza w konkursie ogólnogdyñskim i bêdzie reprezentowaæ 
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Gdyniê na konkursie w Gdañsku.

W tym roku 8 Marca obchodzono bez kwiatów. Natomiast szkolna trupa teatralna
umila³a czas wystêpami. Bardzo siê podoba³o.
W 40 lecie uk³adu o przyjaŸni podpisanym miêdzy Polsk¹ a ZSRR zorganizowano sesj¹
popularnonaukow¹, w której udzia³ wziê³a m³odzie¿ ze szkó³ gdyñskich. Oprócz odczy-

tania referatów wyœwietlono film i przeŸrocza.

Konkurs poezji i prozy radzieckiej w Gdañsku
odbywa³ siê 24 maja. Z naszej szko³y uczest-
niczyli Anna Buæko i Maciej Ulewicz. Maciej
Ulewicz zaj¹³ I miejsce i bêdzie bra³ udzia³ 
w konkursie ogólnopolskim w Ko³obrzegu.

Maj to miesi¹c najbardziej obfituj¹cy 
w akademie. Odby³y siê uroczystoœci 
1-Majowe, Dzieñ Zwyciêstwa, Œwiêto
Marynarki Wojennej..... We wszystkich tych
uroczystoœciach bra³a udzia³ m³odzie¿ naszej
szko³y.

Rok szkolny 1985/1986

Spotkanie m³odzie¿y klas III i IV z kandydatem na pos³a do sejmu PRL.

Dyrekcja, nauczyciele i m³odzie¿ powita³a goœcia ob. Józefa Uszko, kandydata na pos³a,
który przedstawi³ swój program wyborczy.

W akademii z okazji 68 rocznicy Wielkiej Rewolucji
PaŸdziernikowej wziêli udzia³ goœcie radzieccy - ofi-
cerowie Floty Ba³tyckiej.Czêœæ artystyczn¹ wype³ni³y
wiersze i piosenki okolicznoœciowe.

20.XI. przyby³ do naszej szko³y na spotkanie 
z m³odzie¿¹ uczestnik XII MFMiS w Moskwie.
Opowiada³ o spotkaniach grupy polskiej z delegac-
jami innych krajów socjalistycznych , o dyskus-
jach i orêdziu pokojowym do m³odzie¿y ca³ego
œwiata 

Szkolne ko³o TPPR zorganizowa³o spotkanie z mary-
narzami radzieckimi Floty Ba³tyckiej. Marynarze
zaprosili m³odzie¿ na spotkanie i zwiedzanie statku,
który jest w remoncie w naszej stoczni Marynarki
Wojennej. Na statku przyjêto nas bardzo serdecznie.

Obejrzeliœmy wystawê i film o m³odzie¿y radzieckiej, która bierze czynny udzia³ 
we budowie socjalizmu w ZSRR.

120

Prze³om lat 80/90. Na przerwie: prof. Czes³awa £ubiñska z uczniami

Studniówka ‘83 - kabaret szkolny



1

W ramach czynów spo³ecznych m³odzie¿ naszej szko³y - 61 osób - pracowa³a w "zieleni
miejskiej" . Zarobione pieni¹dze ponad 7000 z³ wp³acono na fundusz pomocy szkole.
Ponadto wykonano pracê na rzecz naszej szko³y, m.in.: ch³opcy oczyœcili bie¿niê szkoln¹.
Wartoœæ prac to 100 tys. z³.
W maju odwiedzi³a nas m³odzie¿ z Manchesteru, a w listopadzie z Danii. By³y 
to ciekawe spotkania.

Dziennik  Ba³tycki  1975 r.
ZACZÊ£O  SIÊ  NA  GRABÓWKU

1 wrzeœnia 1950 r. w robotniczej dzielnicy Gdyni na Grabówku, w budynku zajmowanym
obecnie przez Technikum Ch³odnicze, rozpoczê³a pracê pierwsza na terenie miasta
tepedowska szko³a podstawowa po³¹czona z Liceum Ogólnokszta³c¹cym nr III. Nie³atwe
by³y pocz¹tki, zwa¿ywszy na ówczesny brak wysoko kwalifikowanej kadry pedagog-
icznej na z³o¿one problemy wychowawcze. A jednak - dziêki zapa³owi i ambicji wiêk-
szoœci nauczycieli, w nied³ugim czasie szko³a notowa³a pierwsze osi¹gniêcia w naucza-
niu i wychowaniu dzieci i m³odzie¿y jak równie¿ w spo³ecznej pracy œrodowiskowej.
W roku 1963, w 20 rocznicê LWP, III liceum przenios³o siê do nowej siedziby: pierwszej 
w województwie licealnej tysi¹clatki, zbudowanej przy ul. Dzier¿yñskiego ze œrodków 
SFBSiI, przy pomocy i du¿ym zaanga¿owaniu
dowództwa Marynarki Wojennej (szkole nadano
imiê Mar. Woj.) oraz przy udziale Zjednoczenia
Hutnictwa, ¯elaza i Stali w Katowicach 
(rokrocznie œl¹skie dzieci spêdzaj¹ tu wakacje).
Nowoczesny przestrzenny obiekt 
wraz z budynkiem internatu umo¿liwi³ przyjêcie
znacznie wiêkszej liczby uczniów, a nawet przez
jakiœ czas goœci³ m³odzie¿ Polonii francuskiej,
która w Gdyni kontynuowa³a naukê z zakresu
œredniej szko³y ogólnokszta³c¹cej. Tu równie¿
powsta³y pierwsze w Polsce pó³nocnej klasy 
z wyk³adowym jêzykiem angielskim, do których
garnie siê m³odzie¿ z Trójmiasta i pobliskich
województw. Aktualnie III LO im. Marynarki Wojennej posiada 9 klas z jêzykiem
wyk³adowym angielskim oraz 9 klas z rozszerzonym programem nauki jêzyka angiel-
skiego ( 3 godziny wiêcej w tygodniu ). Ogó³em w 25 oddzia³ach szko³y pobiera naukê
817 dziewcz¹t i ch³opców, a do tej pory (tj. od 1950 roku) mury liceum opuœci³o ok. 2800
absolwentów. (w 1951 r. by³o ich ...16). W roku szkolnym 1974/75 do egzaminów matu-
ralnych przyst¹pi³o 289 osób, z czego 286 otrzyma³o œwiadectwa dojrza³oœci. Z tej licz-
by 70% absolwentów liceum dosta³o siê na wy¿sze studia. Niew¹tpliwa to zas³uga 
51-osobowego grona pedagogicznego (wszyscy z wy¿szym wykszta³ceniem), wœród
których wiêkszoœæ legitymuje siê d³ugoletnim sta¿em pracy zawodowej w  III liceum, 
a s¹ te¿ i nauczyciele pracuj¹cy tu od  1950 r. jak np. prof. Daniela Sp³awa-Neyman
(polonistka), prf. Miko³aj Dudko (rusycusta), prof. Stanis³aw Potrac (wf).

Jak informuje dyrektor szko³y mgr Konstanty Janowski, rokrocznie uczniowie z gdyñskiej
"trójki" uczestnicz¹ w wojewódzkich i ogólnokrajowych olimpiadach, osi¹gaj¹c czêsto
czo³owe miejsca. I tak w 1972 r. Jola Mackiewicz zajê³a II lokatê (spoœród 120 uczest-
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ników) w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Literatury i Jêzyka Polskiego przy Instytucie Badañ Lit. PAN.

Identyczne miejsce przypad³o w 1974 r. Violetcie Bennich. Obie laureatki to uczennice
prof. mgr Wandy Dworaczek. Mimo silnej konkurencji dobre wyniki uzyskuje m³odzie¿
z  III LO w innych olimpiadach: chemicznej, biologicznej, matematycznej, historycznej,
geograficznej, technicznej. Prym wiod¹ w zmaganiach ze znajomoœci jêzyka angiel-

skiego, o czym œwiadczy liczba absolwentów przyjêtych
na filologiê angielsk¹ na Uniwersytecie Poznañskim 
i obecnie na UG. Warto dodaæ, ¿e w III LO w Gdyni
wyk³ada  8 anglistów.

Dobrze rozwija siê w szkole dzia³alnoœæ kó³ i zespo³ów
zainteresowañ (jest ich ponad 30).
Piêkne sukcesy notuje 80-osobowy chór (w br. I miejsce 
w przegl¹dzie wojewódzkim) i zespó³ wokalno - estradowy
pod kier. mgr L. Baranowskiego, zespó³ dramatyczny
kierowany przez prof. Leokadiê Kare³, taneczny pod
opiek¹ prof. Mieczys³awy Szpulak. Na uwagê zas³uguj¹
wyniki uzyskiwane w konkurencjach sportowych (dziew-

czêta zdoby³y w lekkoatletyce I miejsce w Gdyni, ch³opcy - koszykarze chlubi¹ siê
pucharem kuratora za I miejsce w województwie). 

Mówi¹c o ¿yciu codziennym szko³y, nie mo¿na pomin¹æ dzia³alnoœci wychowawczej.
M³odzie¿ z III LO ma na swym koncie wiele wykonanych ju¿ prac w ramach czynów
spo³ecznych na rzecz miasta. Ich te¿ dzie³em jest piêknie urz¹dzony od podstaw
przyszkolny kompleks sportowo-rekreacyjny sk³adaj¹cy siê z wielofunkcyjnego boiska,
skoczni, bie¿ni, rzutni, alejek spacerowych i pasów zieleni. Wartoœæ ogólna tego - 

na miarê szko³y - gigantycznego czynu spo³ecznego wynosi ok. 1 i pó³
mln z³, w tym jedynie 400 tys. z³ stanowi dotacja pañstwowa. 
Widz¹c zaanga¿owanie i zapa³ m³odzie¿y, w sukurs jej przyszli
patronowie z dowództwa Marynarki Wojennej i rodzice. Od bie¿¹cego
roku liceum ma równie¿ zak³ad opiekuñczy.
Jest nim Stocznia Marynarki Wojennej, która spieszy z pomoc¹ materialn¹.

7 paŸdziernika  III LO w Gdyni uroczyœcie obchodziæ bêdzie swe 
25-lecie, powi¹zane z nadaniem szczepowi  ZHP imienia 
I Samodzielnego Batalionu Morskiego i z wrêczeniem ufundowanego
przez rodziców sztandaru. Uroczystoœæ odbêdzie siê ju¿ na nowo wyre-
montowanym i zmodernizowanym - kosztem ok. 2 mln z³. - budynku.
Jest to pierwszy kapitalny remont obiektu od czasu oddania go 
do u¿ytku, tj. od 1963 r.

Zespó³

Zespó³ wokalno - taneczny  " Novum" istnia³ w latach  1973-1977 (sk³ada³ siê z 18 uczest-
ników  -  10 dziewcz¹t, 5 ch³opców - œpiewaj¹cych i tañcz¹cych + 3 cz³onków zespo³u
instrumentalnego.  Da³ ponad 60 wystêpów. Wystêpowa³ we wszystkich wa¿niejszych
uroczystoœciach wojewódzkich, kilkakrotnie w telewizji. W nagrodê za I miejsce 
w Wojewódzkich przegl¹dach wyjecha³ do Bu³garii (wystêpowa³ w Warnie i Z³otych
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Piaskach, w ZSRR - Poci¹giem PrzyjaŸni - wystêpowa³ w Moskwie i Ujanowsku, na
Wêgrzech, w Budapeszcie). Posiada nagrania radiowe z Kielc z Przegl¹du Zespo³ów
Harcerskich, du¿o recenzji, nagród, dyplomów itd. 

"Dziennik Ba³tycki" 10 paŸdziernika 1996
Uczniowie III LO w Gdyni o wprowadzeniu stanu
wojennego 

To by³a zbrodnia!
- Pamiêtam ¿o³nierzy, czo³gi na ulicach, kontrole 
i strach przed godzin¹ policyjn¹. Ale karabiny bardzo
mi siê podoba³y, jak zreszt¹ ka¿demu ch³opakowi -
mówi Szymon. - Teraz o stanie wojennym wiem bar-
dzo du¿o i uwa¿am, ¿e jego autorzy absolutnie powin-
ni byæ os¹dzeni. Badania opinii publicznej wykaza³y, ¿e co siódmy Polak ma kontakty 
z osobami pokrzywdzonymi przez stan wojenny. Dziwny relatywizm, przecie¿ ca³emu
spo³eczeñstwu wyrz¹dzono krzywdê. Z wyj¹tkiem w¹skiej grupy, która na tym skorzys-
ta³a. Ludzi tych nazywam polskimi sowietami. Ja w¹tpliwoœci nie mam: to by³a zbrodnia
przeciw narodowi.
- A ja mam pewne w¹tpliwoœci - powiedzia³ Micha³. - W¹tpiê, czy Trybuna³ Stanu ma
prawo ich os¹dzaæ i czy obecnie rz¹dz¹ca koalicja ma prawo decydowaæ o winie swoich
kolegów. Andrzej Milczanowski prawdopodobnie stanie przed Trybuna³em za ujawnienie
faktów, na podstawie których mogliœmy przypuszczaæ, ¿e premier rz¹du mia³ kontakty 
z sowieckimi szpiegami. Natomiast w sprawie morderców ze stanu wojennego s¹ w¹tpli-
woœci!
- Autorzy stanu wojennego powinni stan¹æ przed s¹dem, to wiem z ca³ej pewnoœci- mówi³
Miko³aj. - Gdy jednak obserwujê, ja obecnie oceniane s¹ pod wzglêdem prawnym ró¿ne
czyny, to myœlê, ¿e stawianie ich przed Trybuna³em Stanu do niczego nie doprowadzi. Nie
zostan¹ sprawiedliwie ocenieni i ukarani, bo ja w¹tpiê w sprawiedliwoœæ.
- Tyle dokumentów zniszczono, tyle sprokurowano nowych - doda³ Przemek. - Ja na stan
wojenny patrzê trochê inaczej ni¿ moi koledzy, gdy¿ pochodzê ze Œl¹ska. Mój ojciec wów-
czas strajkowa³... Tam ludzie ka¿d¹ debatê na temat przedawnienia win stanu wojennego
uwa¿aj¹ za bezsensown¹. Jak mo¿na w ogóle myœleæ 
o przedawnieniu zbrodni!
- Myœmy mieli wyemigrowaæ - powiedzia³a Magda. 
- Do Szwecji, na pocz¹tku grudnia, ale wyjazd zosta³ prze-
suniêty o dwa tygodnie. By³am z rodzicami w jakimœ
miejscu, gdzie wydawano wizy, ko³o Koœcio³a
Mariackiego w Gdañsku. I wtedy carillony zaczê³y wygry-
waæ Rotê, a ja j¹ zaœpiewa³am. No i nie wyjechaliœmy... co
z perspektywy czasu oceniamy pozytywnie. Tyle siê prze-
cie¿ zmieni³o...
- Trochê mnie dziwi, ¿e tak du¿o mówimy o stanie wojennym,
który by³ ostatnim zbiorowym uderzeniem komunizmu 
w naród (choæ zabijali jeszcze i póŸniej, np. ksiêdza Popie³uszkê ). - doda³ Szymon. - Zbrodnie
ludobójstwa siêgaj¹ samych pocz¹tków PRL. Czemu tak ma³o mówi siê o grudniu 1970, w Gdyni
szczególnie krwawym. Tu przecie¿ by³a regularna masakra.
- Je¿eli im siê nie uda os¹dziæ tych zbrodni, to uda siê nam - powiedzieli razem Szymon i Micha³.
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Rok 1981
STUDNIÓWKA

Ta coroczna zabawa na 100 dni przed matur¹ jak zawsze poprzedzona by³a d³ugimi przy-
gotowaniami. Oczywiœcie nie oby³o siê bez pomocy rodziców; nikt nie umie przygo-
towywaæ takich smako³yków jak nasze mamy.
Wœród dekoracji szczególnie efektownym akcentem by³a prehistoryczna jaskinia-kory-
tarz pierwszego piêtra-nad wykonaniem której przez trzy dni mêczy³a siê IV B.
24 stycznia, na 106 dni przed matur¹, o godzinie 18 w progi naszej szko³y zawitali fil-
mowcy z Telewizji Polskiej.
Bal, jak ka¿e tradycja, rozpocz¹³ siê piêknym polonezem. PóŸniej szaleliœmy do pó³nocy.
Najwiêksze powodzenie ze wszystkich atrakcji mia³, przygotowany przez klasê IVd,
kabaret Dudi-Nudi, który zaprezentowa³ bardzo pomys³owy i dowcipny program.
Najzabawniejsze by³y karykatury niektórych profesorów.
Tegoroczna studniówka na pewno na d³ugo pozostanie w pamiêci profesorów i maturzys-
tów

SPOTKANIE Z AKTOREM JANEM MACHULSKIM

W dniu 11.09.81 odwiedzi³ nasz¹ szko³ê aktor
Jan Machulski. ZnaleŸliœmy ciekawego part-
nera  do rozmów o teatrze, filmie, Festiwalu
Filmowym i wielu innych tematach.
Jan Machulski jest znanym aktorem, dyrek-
torem teatru Ochoty, ostatnio gra³ 
w re¿yserowanym przez jego syna Julka
Machulskiego filmie pt. "Va bank".
"Ogromnie siê cieszê, ¿e mog³em siê spotkaæ 
z tak wspania³¹ szko³a jak¹ jest III L.O 
w Gdyni. Cudowna dyskusja, m³odzi ludzie
zakochani w Teatrze i pracy aktorskiej.

Do zobaczenia w Teatrze Ochoty
JAN MACHULSKI

Artyku³ zamieszczony w "Œwiecie M³odych" 
( Nr 135  z 11.11.1986 r.).

Pewnego dnia, jak zawsze, wszed³em rano do pokoju nauczycielskieg- mówi pan Peter
Senn, nauczyciel jêzyka angielskiego w  III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni.
- Usi¹dŸ sobie wygodnie - mówi do mnie kolega - a mo¿e herbatki byœ siê napi³?
Spieszy³em siê, a tu taki wstêp! Co za z³a nowina mnie czeka? A on podsuwa mi " P³omyk",
a w nim - wydrukowany list moich uczniów, wnosz¹cy o przyznanie mi " Szkar³atnej
Ró¿y".
Nie wierzy³em w³asnym oczom: 32 podpisy, ca³a klasa I b !!!
- Zaraz mia³em z nimi lekcjê. Wchodzê do klasy bardzo wzruszony i mówiê: -Ej, co wyœ-
cie tak narozrabiali?. Ukradkiem siê tylko uœmiecham. Podziêkowa³em im za ten
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zaszczyt, bo to dla nauczyciela zaszczyt prawdziwy - tak wysoka ocena w oczach
w³asnych uczniów!
W tej szkole uczniowie lepiej - gorzej znaj¹ jêzyk ang-
ielski. III Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Marynarki
Wojennej w Gdyni jest bowiem jedn¹ z nielicznych 
w Polsce szkó³ z wyk³adowym angielskim. W tygod-
niowym planie lekcji jest a¿ 6 - 7 godzin jego nauki.
Jest te¿ jednym z najlepszych liceów w Gdyni, pra-
wie wszyscy absolwenci zdaj¹ na wy¿sze studia,
wielu jest wœród uczniów olimpijczyków.

Szko³a, istniej¹ca od 1950 roku, ma oczywiœcie swoje
zwyczaje i tradycje. Do nich nale¿¹ mundurki grana-
towe z marynarskim ko³nierzem dla dziewcz¹ty. Pan
dyrektor têpi wszelkie " bociany" - zielone lub czer-
wone nogi wystaj¹ce spod obowi¹zuj¹cego granatu.
Ch³opcy - w strojach cywilnych, ale te¿ granatowych. Szko³a - mamut - mo¿na pomyœleæ
... Gdzie dziœ uczniom do mundurków! Marynarskie ko³nierze " wziê³y" siê z patronatu 
nad szko³¹ jednostki Marynarki Wojennej, uczestnicz¹cej kiedyœ w stawianiu budynku.
I szczególnie tu nad morzem s¹ powodem do dumy.

Lekcja czy teatr?
Lekcja angielskiego w klasie III. Przy stolikach zaaferowane czwórki uczniów.
Przygotowuj¹ siê w³aœnie do ... skeczu. Historyjka, któr¹ za chwilê odegraj¹, jest prosta:
oto ch³opak chce mieæ gitarê. Nie ma pieniêdzy, ¿eby j¹ kupiæ, a rodzice takiego wydatku
nie przewiduj¹. Idzie wiêc ów ch³opak do magazynu i kupuje wymarzon¹ gitarê 
na rachunek. Rachunek sklep przesy³a do domu
i ... Role rozdane, 10 minut na przygotowanie
dialogów. Gwar w klasie prawie jak na przer-
wie, choæ dawno ju¿ po dzwonku. Nauczyciel
kr¹¿y miêdzy grupkami, wcale nie ucisza, 
bo gwar - mówi - jest ca³kiem na miejscu, gdy
trzeba siê naradziæ, o coœ spytaæ. Stop! 10 minut
minê³o. Dialog p³ynie doœæ wartko. Czasem 
przerywa go œmiech, coœ jest nie tak. Nauczyciel
pisze zdanie na tablicy - znowu œmiech. Piotr 
i Staszek chcieli powiedzieæ: " Przeœlijcie
rachunek mojemu ojcu", wysz³o ca³kiem nie to.
S¹ pytania? nie ma.
- No to - mówi pan Senn - napiszcie swój dialog
w zeszytach. Zagl¹da pisz¹cym przez ramiê, poprawia b³êdy ustnie. O, znowu " kwiatek"!
Pisze wyraz na tablicy  Ÿle, tak jak w zeszycie uczennicy - Co to mia³o znaczyæ?
Poprawcie, kto umie. Œmiej¹ siê. Lekcja siê koñczy.
El¿bieta, Ma³gorzata, Anka, Piotr, Staszek, Majka i ich koledzy zdecydowanie lubi¹ angielski.
- Lekcje s¹ zawsze interesuj¹ce, przyjemna atmosfera. Cz³owiek siê nie denerwuje, 
nie boi siê dwói czy wyrwania do odpowiedzi, choæ przecie¿ dwóje na klasówkach
pod³apujemy równie czêsto jak na innych lekcjach - mówi¹. - Cenimy sobie ten psy-
chiczny komfort, no i proszê, uczymy siê jêzyka angielskiego, a regu³y gramatyczne,
s³ówka czy idiomy same z lekcji na lekcjê wchodz¹ nam do g³ów. Na tych lekcjach nie ma
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nerwówki, chrypy ze strachu, spoconych r¹k i pustki w g³owie przy odpowiedzi. 

Inna lekcja, tym razem w klasie pierwszej. Ucz¹ siê  zadawaæ proste pytania. Krzes³a
ustawione w kr¹g. Na œrodku krêgu, na pod³odze, ró¿ne przedmioty: zegarek, kaseta,
kanapka zawiniêta w góry papieru. Ich w³aœcicielowi koledzy zadaj¹ pytania tak, jakby
on by³ przedmiotem, na przyk³ad pytaj¹ " zegarek" - co robisz w nocy?  albo " kanapkê" -
ile masz lat? Bawi¹ siê dobrze, ucz¹ - jeszcze lepiej. Niczym nie przypominaj¹ papug
odklepuj¹cych zadan¹ lekcjê:odt¹d - dot¹d.

Mówi¹ uczniowie: - Na lekcjach organizujemy ca³e przedstawienia, czasem kostiumowe,
przeprowadzamy dochodzenia kryminalne, odgrywamy
scenki z ¿ycia codziennego,programy telewizyjne,
szukamy na mapie zakopanych skarbów. Nagraliœmy nawet
na taœmê magnetofonow¹ angielsk¹ wersjê " Alicji w
krainie czarów". Z wszystkim tym mamy sporo zabawy 
i wiele siê uczymy. 

Mo¿na uczyæ barwnie 
Pan Peter Senn urodzi³ siê i studiowa³ w Anglii. W polskiej
szkole, w³aœnie tej w Gdyni, pracuje od 1 wrzeœnia 1977 roku.
Niemal od pocz¹tku uczy w takiej nieformalnej atmosferze,
bo w³aœnie wtedy wed³ug niego cz³owiek najlepiej pracuje.
Jestem jak producent, który produkuje towar - mówi - Ja
sprzedajê wiedzê i wiem, ¿e jeœli podam j¹ w formie atrak-

cyjnej, uczniowie j¹ " kupi¹" . Pamiêtam te¿ o tym, ¿e oni musz¹ w tej szkole byæ, nie mog¹
przecie¿ wyjœæ, gdy im Ÿle lub siê nie podoba. Niech wiêc im siê podoba. 
Na lekcjach angielskiego nie zawsze jest zabawowa atmosfera. Czêsto przeczytany wspól-
nie tekst literacki lub czyjœ ¿yciowy problem staje siê punktem wyjœcia burzliwej
dyskusji. Mo¿e ona np. dotyczyæ narkomanii czy stosunków rodzinnych. Nic to, ¿e ca³y
plan lekcji bierze w ³eb, jeœli tylko wyniknie z tej rozmowy coœ po¿ytecznego. 

Dobry sposób uczenia siê, to równie¿ odpowiedni temat wypracowania domowego:
wymaga i znajomoœci angielskich s³ówek, i w³asnych przemyœleñ. Nauczyciel wyznacza

wiêc termin doœæ odleg³y. Czasem siê zdarza, 
¿e uczniowie przychodz¹ jeszcze z proœb¹: czy
mo¿emy oddaæ pracê póŸniej, bo mamy w tym tygod-
niu 4 trudne klasówki i jesteœmy zmêczeni ?
Czym jeszcze uzasadniæ, dlaczego w³aœnie pan Peter
Senn otrzyma³ " Szkar³atn¹ Ró¿ê"?
Na jego lekcjach, oprócz atrakcyjniejszej formy,
dzieje siê przecie¿ wszystko to samo, co na innych:
robi klasówki i sprawdziany, stawia dwóje, nie
pozwala sobie "chodziæ" po g³owie.

Mo¿e tylko inaczej pyta, bo nie uznaje odpowiedzi
przy tablicy - po co dodatkowy, a ca³kiem niepotrzeb-

ny stres?  Wymaga wiadomoœci i dyscypliny na lekcjach, odpowiedzialnoœci za s³owa. 
To, jak uczy, jest równie wa¿ne, jak to, co daje: przyjaŸñ i rozum. Wdra¿a do samodziel-
nego myœlenia. Czêsto mówi: nie wiem, dowiem siê, jutro wam wyjaœniê. Nie podwa¿a to
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wcale nauczycielskiego autorytetu. Uczniowie nie boj¹ siê podejœæ do niego na korytarzu
czy boisku i pytaæ. Rozumie, ¿e szko³a mo¿e byæ katorg¹. Rozumie, ¿e uczniowie
zmêczeni s¹ klasówk¹ z poprzedniej lekcji: wtedy on na angielskim robi coœ l¿ejszego ni¿
zaplanowa³. Dochodz¹ do porozumienia. Sami sobie wyznaczaj¹ warunki.

"Nie zdarzy³o siê jeszcze" - napisali jego uczniowie 
do redakcji "P³omyka"  patronuj¹cej "Szkar³atnym
Ró¿om" - wyró¿nieniom przyznawanym nauczycielom
przez ich uczniów - aby do tej honorowej odznaki
kandydowa³ obcokrajowiec. Uwa¿amy jednak, ¿e nasz
profesor, pan Peter Senn jest wspania³ym nauczy-
cielem i pedagogiem, a przede wszystkim
wyj¹tkowym cz³owiekiem, ¿e posiada niesamowity
dar, dziêki któremu jest w stanie nas uj¹æ, przekonaæ
do rzetelnej nauki  -  nas, trudn¹ podobno m³odzie¿.
Pragniemy z ca³ego serca, by móg³ on otrzymaæ"
Szkar³atn¹ Ró¿ê" aby wiedzia³, jak bardzo cenimy
jego pracê.

G³os Wybrze¿a 2.IX.1950

W nowej szkole na Grabówku
W nowoczeœnie urz¹dzonej i przystrojonej flagami oraz portretami twórców socjalizmu,
aula szko³y - Pomnika Polski Ludowej na Grabówku w Gdyni wype³ni³a siê m³odzie¿¹,
rodzicami i zaproszonymi goœæmi. W prezydium zasiedli przedstawiciele WRN, Komitetu
Miejskiego PZPR, Towarzystwa Przyjació³ Dzieci, organizacji m³odzie¿owych, Komitetu
Rodzicielskiego oraz kierownictwa szko³y. Za sto³em prezydial-
nym na œcianie przybranej flagami i zieleni¹ widnieje bia³y go³¹b
- symbol pokoju. Pod nim has³o: "Walczymy o pokój i realizacjê
planu szeœcioletniego."

Uroczystoœæ zainaugurowa³o wys³uchanie przemówienia ministra
oœwiaty, wyg³oszonego przez radio. PóŸniej g³os zabierali
cz³onkowie prezydium. M³odzie¿ w skupieniu s³ucha³a
serdecznych s³ów zachêty do nauki.
Z entuzjazmem powita³a m³odzie¿ delegata TPD, który w imieniu
Towarzystwa wrêczy³ pierwszej zapisanej do szko³y uczennicy
upominek. Drobne r¹czki Halinki Gackiej objê³y z radoœci¹ piêkne
wydanie "Pana Tadeusza". W tej szkole bêdzie uczyæ siê, bêdzie
poznawaæ piêkne dzie³a poety. 
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Synowie i córki robotników portowych w Gdyni nie zapomnieli podczas uroczystoœci
równie¿ o swoich braciach w ciemiê¿onych krajach kapitalistycznych. W uchwalonej 
na zakoñczenie uroczystoœci rezolucji m³odzie¿ potêpi³a zbrodnie amerykañskich 
imperialistów w Korei, oraz wyrazi³a swoj¹ solidarnoœæ z rozpoczynaj¹cym 
w Warszawie swe obrady Kongresem Pokoju. Uroczystoœæ zakoñczono odœpiewaniem
Miêdzynarodówki. 
D³ugo jeszcze rozbrzmiewa³a gwarem i muzyk¹ aula szko³y TPD na Grabówku. Œpiewano
i tañczono. Z radoœci¹ wita³a m³odzie¿ rozpoczynaj¹cy siê rok pracy i nauki.

FRAGMENTY GAZETKI SZKOLNEJ „M£ODA MYŒL“ (ocenzurowanej) - 1958 rok
NA DZIEÑ NAUCZYCIELA - 

"Nauczyciel- to s³owo elektryzuje, elektryzuje ci¹gle. Dla ma³ego dziecka, przedszkolaka
jest jakieœ dziwne tajemnicze, lecz które ono osi¹gnie, które pozna-jest zreszt¹ tego
zupe³nie pewne.
Pierwszoklasiœcici ju¿ poznali, co znaczy s³owo nauczyciel. Wiedz¹, ¿e to taka pani 
lub pan, który wszystko umie. Niejedno obiecuje sobie zostaæ "pani¹" i byæ takim jak "pani"
Pi¹to- szóstoklasiœci - o, tu jest trochê inaczej. S³owo "nauczyciel" zupe³nie inaczej siê poj-

muje ni¿ w pierwszej klasie. To osoba, która. ci¹gle za
du¿o wymaga, ci¹gle chcia³aby od nas us³yszeæ jeszcze
raz to samo, co ju¿ nam powiedzia³a, a w ogóle to... 
Dziewczynki wol¹ "pani¹", która jest ³adna i ma ³adne
sukienki, a ch³opcy "pana", który "dobrze kopie pi³kê 
i jest bardzo silny. A ile razy siê drgnie lub zadr¿y,
kiedy do klasy wchodzi . "Ona" albo "On", otwiera 
dziennik, wyczytuje nazwisko, a tu akurat" wczoraj
najpierw musia³am iœæ po zakupy,  potem musia³am
iœæ do kole¿anki, potem musia³am iœæ do siostrzyczki,
potem musia³am, potem, potem... no i dwója
murowana-och, jakie to s³owo "nauczyciel" bezlitosne.
A licealistki-o tu jest zupe³nie inaczej. Tu siê nawet

nie mówi nauczyciel, ale profesor, kiedy ktoœ starszy s³ucha, albo belfer-kiedy nie ma
starszych. A uczyæ siê mimo wszystko trzeba. Takiej historii, fizyki, chemii, matematyki
i rosyjskiego, uch. Cz³owiek blednie na samo wspomnienie, a co dopiero spotkaæ siê oko
w oko-brrrr. A dr¿y siê te¿ doœæ czêsto i niew¹sko. W liceum to chyba wiêksza czêstotli-
woœæ ni¿ w podstawówce.
No bo:
-œci¹ga sobie cz³owiek spokojnie "takie sobie zadanko z fizyki, a tu naraz nad uchem:
"Pozwól no tê klasóweczkê".
-siedzi sobie cz³owieczek na lekcji i myœli o "niebieskich migda³ach", a tu naraz Iksiñska:
co to jest logarytm?
-idzie sobie cz³owiek spokojnie na ul. Czo³gistów z sympati¹, nie widz¹c ca³ego œwiata,  a tu
nagle znajomy bas belfra/ o ile czytaj¹ to tylko uczniowie/ "Uchm, czy to Kowalski?  aha"
"-albo siedzi sobie taki "Filipek" w kinie na takiej tam "Pary¿ance", upaja siê widokiem
B.B., a tu g³os dzia³aj¹cy jak narkoza: a umiesz to syneczku tê odmianê ³aciñsk¹ na jutro?
- i jak tu nie dr¿eæ , kochani, jak tu nie dr¿eæ.
A starsi /tacy po 25/- tak ... ci dopiero wiedz¹, co to znaczy "nauczyciel", znaj¹ Jego
wartoœæ.
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PIERWSZY OKRES ROKU SZKOLNEGO

Ju¿ klamka zapad³a i cisza woko³o
Roztacza swe skrzyd³a z³owieszcze,
Ju¿ znik¹d pomocy, ju¿ nie masz ratunku,
Lecz w sercu nadzieja jest jeszcze,
¯e mo¿e profesor by³ wzglêdnie ³agodny,
¯e pierwszy to okres w tym roku.
Lecz myœl z³owieszcza po g³owie ³omoce
i  wznieca w nas ka¿dym niepokój.
¯e prawda-po mamy powrocie ze szko³y-
oka¿e siê bez krzty litoœci,
¿e tata, zagniewany dzieciêcia nieuctwem,
policzy mu pasem koœci.
A potem nast¹pi¹ przysiêgi poprawy,
litoœci przeprosin ogromne,
I jeszcze te¿ bêdzie od taty zakazów
tak mnóstwo, ¿e wszystkich nie pomnê.
Wymieniê to jednak zakazów okazy:
"Nie puszczê do kina, ni z domu na krok".
I rzecz siê powtarza, niezmiennie przez lata,
Wci¹¿ cztery razy na rok

Lech Ignaszewski
kl.X a

"S.K.S.“

Na terenie naszej szko³y, dzia³a od szeregu lat Szkolny
Klub Sportowy, którym opiekuje siê prof. Potrac.
Dzia³alnoœæ S.K.S. przejawia siê szczególnie w takich
dziedzinach sportu jak: koszykówka, pi³ka no¿na,
lekkoatletyka oraz siatkówka.
W tych dyscyplinach mamy do zanotowania wiele
sukcesów. Pod tym wzglêdem wybija siê na pierwszy
plan koszykówka. By³a ona jedn¹ z pierwszych sekcji
naszego S.K.S.-u tote¿ nasi koszykarze znani jako
dobry zespó³. Znaczniejsze sukcesy w tej dyscyplinie
sportu to: mistrzostwo SKS- ów na Wybrze¿u 
/w latach ubieg³ych/, mistrzostwo SKS-ów Wybrze¿a
w kategorii m³odzików, oraz drugie miejsce w grupie
gdañskiej w pó³fina³ach mistrzostw Polski  w tej kate-
gorii /w roku zesz³ym/. W barwach naszej szko³y wyst¹pili: Krzysztof Kowalski, Ryszard
Tomaszewki, Lech Staniszewski, Henryk Frankowski, W³adys³aw Bêbenek, Bogumi³
Grzejszczak oraz Stanis³aw Musielak./
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e sukces ten by³by o wiele wiêkszy, gdyby nie wyraŸny pech, 
który przeœladowa³ nasz¹ dru¿ynê. Szczególnie pechowym by³ ostatni  decyduj¹cy mecz,
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który przegrali jednym punktem, pomimo ¿e byli zespo³em wyraŸnie lepszym.

Móg³bym wymieniæ jeszcze wiêcej znacznych
sukcesów, ale te s¹ jednak mniej znaczne. W tym
roku nasi koszykarze nieŸle zaczêli nowy sezon,
bo odnieœli ju¿ dwa cenne zwyciêstwa w "Lidze
szkolnej", pokonuj¹c Technikum Budowlane
52:54, oraz I Liceum z Sopotu 57:53.

W tym roku szko³ê nasz¹ reprezentuj¹: Kol.:
Tomaszewski kl.X, Szel¹gowski kl.XIb,
Kwieciñski kl.Xa, oraz Bêbenek, Grzejszczak,
Frankowski, Staniszewski i Musielak z kl. Xb.
Mam nadziejê, ¿e i w tym roku koszykarze nasi
ostatnim ani przedostatnim miejscem w Lidze
szkolnej" nie zadowol¹ siê."

"Drug¹ dyscyplin¹ sportu, rywalizuj¹c¹  o prymat w szkole wraz z koszykówk¹, jest
lekkoatletyka. Równie¿ i w tej dziedzinie mamy do zanotowania wiele sukcesów, 
z których wiêcej odnieœli ch³opcy ni¿ dziewczêta.
Np. w roku ubieg³ym uczniowie nasi zdobyli na sta³e puchar ufundowany przez  Dyrekcjê
Liceów Ogólnokszta³c¹cych,  na który w pe³ni zas³u¿yli, pokonuj¹c zdecydowanie
trzykrotnie swoich przeciwników.

Uwa¿am, ¿e i w tym roku reprezentanci naszej szko³y w tej dyscyplinie bêd¹ podtrzymy-
wali dobre imiê szko³y i bêd¹ odnosili zwyciêstwa, krocz¹c w œlady swoich poprzedników."

str.1 
"Od Redakcji:
Ka¿dy cz³owiek, obojêtnie czy to bêdzie starszy, czy m³ody, nawet i dziecko, ma swoje
upodobania, swoje ambicje, swój cel, ku któremu d¹¿y. S¹ rzeczy, które darzy sympati¹,
s¹ sprawy, od których instynktownie ucieka. Te w³aœnie czynniki wp³ywaj¹ na to, i¿ 
w naszej szkole, na pozór spokojnej, wre ¿ycie. Pracuj¹ kó³ka zainteresowañ, przejawia
siê w czynie sw¹ dzia³alnoœæ ZMS w wynikach SKS. M³odzie¿ naszej szko³y garnie siê do
tych organizacji, gdy¿ widzi w tym zaspokojenie swych upodobañ i ambicji. W szkole
równie¿ zrodzi³a siê myœl redagowania pisma, myœl zosta³a podchwycona i tak od nitki do
k³êbka powsta³ zarz¹d pisma, który przy nieodzownej pomocy szko³y mo¿e realizowaæ
swoje zamierzenia.
Jakie zadania stawia przed sob¹, jakiemu celowi ma s³u¿yæ nasza gazetka?
Otó¿, ma ona w pierwszym rzêdzie odzwierciedlaæ tempo ¿ycia szkolnego, ma s³u¿yæ nam
wszystkim do wypowiedzenia swoich myœli, swoich uczuæ. Na ³amach naszego pisma
bêdzie mog³a wypowiadaæ siê ka¿da uczennica, bêdzie móg³ wypowiedzieæ siê ka¿dy
uczeñ. "M³oda Myœl" to pismo o charakterze literackim, jednak¿e chc¹c unikn¹æ monoto-
nii w uk³adzie, bêdziemy staraæ siê o w³aœciwy dobór materia³u. Dlatego te¿ liczymy 
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na wspó³pracê ZMS z kó³kami zainteresowañ. Poniewa¿ jest to pierwszy numer tego
pisma, nie jesteœmy zorientowani, z jakim przyjêciem spotka siê z Waszej strony.
Jednak¿e wierzymy, i¿ podejdziecie do naszego b¹dŸ co b¹dŸ wysi³ku rzeczowo. Dlatego
te¿ prosimy o krytykê i uwagi, co bêdzie dowodem ¿yczliwego przyjêcia. Oceniajcie, kry-
tykujcie i ........ pomagajcie. Oto nasze has³o."
str.3
"Co to jest Samorz¹d Uczniowski?
Szkolny Samorz¹d Uczniowski jest powszechn¹ orga-
nizacj¹ uczniów. Zadaniem samorz¹du jest: wyrobie-
nie umiejêtnoœci zespo³owej pracy, wspólnego
rozstrzygania spraw, wprowadzanie w ¿ycie
postanowieñ oraz kontroli ich wykonania, wzmocnie-
nie odpowiedzialnoœci ka¿dego ucznia 
przed zespo³em za postêpy  w nauce i zachowaniu siê,
rozwijanie aktywnoœci i samodzielnoœci uczniów, 
jednoczenie zespo³u uczniowskiego, wyrobienie
œwiadomej dyscypliny i wzbudzanie gor¹cego patrio-
tyzmu m³odzie¿y.
Na terenie naszego Liceum mamy samorz¹dy klasowe, czyli radê klasow¹ sk³adaj¹c¹ siê 
z przewodnicz¹cego, sekretarza i skarbnika. Szkolny samorz¹d uczniowski sk³adaj¹cy siê
z delegatów, rady uczniowskiej i komisji rewizyjnej. 
Na zebraniu delegatów w dniu 11 IX 1959r. Przewodnicz¹cym wybrano Kol. Stanis³awa
Musielaka, sekretarzem Kol. Teresê Ratajczak a skarbnikiem  Kol. El¿bietê Dele¿uch.
Liczymy, ¿e wybrani koledzy wywi¹¿¹ siê z ci¹¿¹cych na nich obowi¹zków i godnie bêd¹ nas
reprezentowaæ. Dzia³alnoœæ naszego samorz¹du wystêpuje w nastêpuj¹cych sekcjach: 
sekcja naukowa, sekcja gospodarcza, sekcja porz¹dkowa, sekcja imprezowa, sekcja sportowa."
str. 4-5
"Jest dzieñ 20 lipca. Ju¿ od 12 dni wêdru-
jemy szlakiem Orlich Gniazd. Mimo 
i¿ przemierzyliœmy spory szmat drogi
jesteœmy w œwietnej formie (...). 
Celem wycieczki jest fabryka celulozy 
i papieru w miejscowoœci Klucza oraz
Pustynia B³êdowska (...). Po zwiedzeniu
fabryki (...) udaliœmy siê na Pustyniê
B³êdowsk¹ (...). Wêdrujemy lewym
brzegiem Przemszy. Po 8 km. kierujemy
siê w stronê Boles³awca, miejscowoœci
po³o¿onej na skraju pustyni. Id¹c 
w obranym kierunku, natrafiamy na las. 
I tu, mimo naszego, jak mniemaliœmy,
doœwiadczenia, tracimy orientacjê. Przez
d³ugi czas ko³ujemy, ale wreszcie
wychodzimy na skraj lasu. Lecz oczom naszym przedstawia siê zgo³a inny ni¿ przy-
puszczaliœmy widok. Zamiast spodziewanego Boles³awca ujrzeliœmy jakieœ odleg³e
wiejskie zabudowania. Jesteœmy jednak nieustêpliwi i wytrwale pod¹¿amy do celu-tzn. w
kierunku wiejskiej osady. W pewnym momencie czujemy w naszych butach wodê.
Spogl¹damy naprzód i ku naszej trwodze widzimy roztaczaj¹ce siê przed nami bagno.
Nasz postrach jest jednak tylko chwilowy: bo my nie za³amujemy siê przed lada
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przeszkod¹ i prêdko odzyskujemy równowagê. W pobli¿u, pod lasem pas³o siê byd³o, 
a dwóch pilnuj¹cych swój dobytek malców przygl¹da³o siê nam z uciech¹. Przywo³ujemy
jednego z wiejskich pastuszków i proponujemy mu przewodnictwo przez bagna. Ch³opiec
widz¹c nasze grobowe miny przysta³ na wysuniêt¹ propozycjê. Œci¹gamy wiêc 
na komendê nasze obuwie i wkraczamy w zdradzieckie topiele. Brodz¹c do pasa 
w wodzie, pomagaj¹c sobie krzykiem i wymachiwaniem r¹k, zbli¿amy siê do koñca
bagna.Wieœ, do której przybyliœmy, nazywa³a siê Laski i by³a tylko o 2 km. odleg³a 
od Boles³awca. W Laskach, jako przybysze z pustyni, zaspakajamy nasze pragnienie.
Nastêpnie idziemy do Boles³awca, sk¹d autobusem jedziemy do Olkusza.“

Chmarzyñska kl. IX b"

str. 6
"Obóz sportowy w Garczynie
Grupa kolegów naszej szko³y, nale¿¹cych do SKS 
i uprawiaj¹cych koszykówkê, spêdzi³a czêœæ wakacji na obozie
sportowym w Garczynie/pow. Koœcierzyna/. Obóz ten trwa³ od 26 czer-
wca do 15 lipca. Uczestnicy obozu zostali podzieleni na grupy (...).
Zajêcia odbywa³y siê codziennie przed po³udniem pod okiem doœwiad-
czonego trenera, prof. Koz³owskiego (...). Najwiêksz¹ atrakcj¹ obozu
by³ mecz z III-ligowym zespo³em koszykówki "Kaszubii" 
z Koœcierzyny. Poniewa¿ byliœmy lepsz¹ dru¿yn¹, mecz ten wygraliœmy.
Obóz nasz po³o¿ony by³ w przepiêknej okolicy, nad malowniczym
jeziorem Garczyn, tote¿ bardzo du¿o wolnego czasu spêdzaliœmy 
na kajakach. Oprócz tego co niedzielê zwiedzaliœmy pobliskie miasta.
Na zakoñczenie obozu odby³y siê mistrzostwa, w których zdobyliœmy
tytu³ vicemistrza obozu w koszykówce. Barwy naszej szko³y reprezen-
towali koledzy: Bêbenek, Staniszewski, Tomaszewski, Rogowski 
i Musielak."

LATA 1950-1963

Tekst w KRONICE LICEUM z 1964r opracowany przez Jadwigê Sokulsk¹-zastêpcê
dyrektora, Miko³aja Dudko-nauczyciela jêz. rosyjskiego, Stanis³awa Potraca-nauczy-
ciela wychowania fizycznego

"Z przesz³oœci szko³y“ cz. I
W dniu 1 wrzeœnia 1950 r utworzono nowo wybudowan¹ szko³ê przy ulicy Sambora 48
w Gdyni-Grabówku na miejscu zniszczonego w czasie dzia³añ wojennych budynku Szko³y
Podstawowej nr 5. Szko³a, jako pomnik Polski Ludowej, by³a szko³¹ rozwojow¹ i nosi³a
nazwê:
SZKO£A PODSTAWOWA I LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE TOWARZYSTWA
PRZYJACIÓ£ DZIECI. PIERWSZA SZKO£A ŒWIECKA W GDYNI.

Pierwszym dyrektorem szko³y by³ dyr. Makaæ, a zastêpc¹ zosta³ obywatel W³adys³aw
Gacki. W sk³ad grona weszli miêdzy innymi nauczyciele: Z.¯bikowski, P.Pañkow,
M.Psuty, M.Dudko, St. Sêkowska, W.Szkliñska, St. Potrac.

Jeszcze w ci¹gu roku szkolnego 1950/1951 nast¹pi³a zmiana na stanowisku dyrektora
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szko³y. Drugim dyrektorem szko³y mianowany zosta³ obywatel Teodor Del¹g, który 
na tym stanowisku pozosta³ jeszcze przez rok szkolny 1951/52. W pierwszym rok szkol-
nym by³o klas licealnych 4 i klasy podstawowe. Praca by³a tym trudniejsza, ¿e m³odzie¿
by³a przypadkowo zebrana z ró¿nych szkó³ gdyñskich. W roku szkolnym 1951/52 przybyli
do grona nauczyciele: Jadwiga Sokulska, Albina Moszkowska, A.Saczyñska, D.Neyman.

W czerwcu 1952 odby³ siê w szkole pierwszy w jej ist-
nieniu egzamin dojrza³oœci. Z³o¿y³o go 12 absolwen-
tów. Od wrzeœnia 1952r dyrekcjê szko³y obj¹³ obywa-
tel S.Lipowski, który pozosta³ na tym stanowisku tylko
jeden rok. W czasie tym nastêpowa³ sta³y wzrost licz-
by uczniów klas licealnych. W latach 1953/54 
do 1957/58 funkcjê dyrektora szko³y pe³ni³ obywatel
Eugeniusz Szeffel, a do grona przybyli: M. Pawelska,
Z. Szczuciñski, T.£osiñski, W.Dworaczek, G.Pietrzak.

W tym czasie w roku szkolnym 1958/59 w miejsce
dyrektora Szeffela zosta³ mianowany  dyrektorem
magister Czarnecki. W lutym 1961 odby³ siê I Zjazd Absolwentów Szko³y 
z okazji 10-lecia istnienia szko³y. Nadano wówczas szkole nazwê:
III LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE IM. ST.¯EROMSKIEGO oraz ufundowano sztan-
dar szko³y. W roku 1962 nast¹pi³ podzia³ szko³y na liceum ogólnokszta³c¹ce i szko³ê pod-
stawow¹, która otrzyma³a nazwê Szko³a Podstawowa nr 29 w Gdyni i przenios³a siê 
do budynku po Szkole Podstawowej nr 17 przy ulicy Czerwonych Kosynierów(obecnie 
i przed II wojn¹ œwiatow¹: ulica Morska).Liceum Ogólnokszta³c¹ce zosta³o umieszczone
na drugim piêtrze gmachu, który zosta³ przejêty przez Technikum Ch³odnicze w Gdyni.
Dyrektorem szko³y od kwietnia 1962 do wrzeœnia 1963 by³a obywatelka mgr Jadwiga
Sokulska. Z dniem 1 wrzeœnia 1963 roku dyrektorem III Liceum Ogólnokszta³c¹cego 
w Gdyni zosta³ obywatel mgr Kazimierz Pawlak. Z dniem 27 paŸdziernika 1963 szko³a
przenios³a siê do nowo wybudowanego budynku przy ulicy Dzier¿yñskiego 27(obecnie i przed
II wojn¹ œwiatow¹ ulica Legionów) wybudowanego z funduszu Marynarki Wojennej w Gdyni,
Zjednoczenia Hutnictwa i Stali oraz funduszów
spo³ecznych.

Zebrali: Jadwiga Sokulska, zast. dyr.
Miko³aj Dudko, naucz. j.ros.
Stanis³aw Potrac, naucz, w.f."

Tekst w KRONICE LICEUM z 1963r
zapisany przez mgr Barbarê Derêgowsk¹

"Z przesz³oœci szko³y“ cz. II
Nim nast¹pi³ uroczysty moment przekazania nowej,
wygodnej, wprost z komfortem urz¹dzonej szko³y, by³o szereg miesiêcy pracy w bardzo
ciê¿kich warunkach. Od 1 wrzeœnia 1962 roku 640 uczniów dzieli³o gmach Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Stefana ¯eromskiego, popularnie zwany "Pomnik", z 720 uczniami
Technikum Ch³odniczego. Liceum zajmowa³o drugie piêtro tj. 7 sal i 3 gabinety. Dwie
klasy uczy³y siê w hallu. Jeszcze gorzej by³o od 1 wrzeœnia 1963 roku, gdy¿ szko³a nasza,
w przewidywaniu przejœcia w najbli¿szych tygodniach do nowego gmachu przy ulicy
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Dzier¿yñskiego (obecnie i przed II wojn¹ œwiatow¹-Legionów), przyjê³a 4 klasy z angiel-
skim jêzykiem wyk³adowym mieszcz¹ce siê dot¹d w Sopocie przy II Liceum
Ogólnokszta³c¹cym oraz 6 nowo utworzonych klas ósmych - razem 18 klas.

Nauka odbywa³a siê  na dwie zmiany: 10 klas przed po³udniem, 8 po po³udniu, w tym
cztery klasy w Sopocie. Uczyliœmy do godziny 20.30. By³y to ciê¿kie czasy. Tylko myœl 
o nowej, w³asnej szkole dodawa³a si³ i nauczycielom, i m³odzie¿y. 

Nie czekaliœmy na szko³ê z za³o¿onymi rêkami. Codziennie inna klasa pomaga³a 
w porz¹dkowaniu szko³y. Sk³ada³y siê na to takie
prace, jak mycie okien, œcian, drzwi, posadzek, hal-
lów, schodów, porz¹dkowaniu obejœcia szko³y. Gdy
szko³a by³a gotowa na przyjêcie m³odzie¿y,
przyst¹piono do przeprowadzki. Pakowanie pomocy
naukowych i sprzêtów, ³adowanie na samochody,
wy³adowywanie, ustawianie i porz¹dkowanie 
to wy³¹cznie praca m³odzie¿y pod kierunkiem
nauczycieli. M³odzie¿ wykaza³a wtedy bardzo du¿o
dobrej woli. Mamy naprawdê dzieln¹ m³odzie¿ 
i pe³nych poœwiêcenia nauczycieli. Najwiêcej czasu
poœwiêcili tym pracom Kol. Wegierska, Wittbrodt,
Serwach, Potrac. Bardzo du¿o spo³ecznej pracy 
przy budowie szko³y poœwiêcili oficerowie i szere-

gowi Marynarki Wojennej (Oficerowali pracowali w niedziele i œwiêta).

mgr Barbara Derengowska"

"Wielkie to jest œwiêto-
Dzieñ Nauczyciela".
I radoœæ ogólna,
Wszystkim siê udziela.

Na tê jedn¹ chwilê,
W oczach ci nie staje 
Obraz profesora,
Który dwóje daje.

¯yczysz profesorom
Owocniejszej pracy ,
A sam pewnie nie wiesz,
¯e ty na tym tracisz.

Bo nauczyciele,
Zachêceni mow¹,
Zaczn¹ ostrzej pytaæ-
Dwójê masz gotow¹.
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Choæ to brzmi okropnie,
Niech was nie odstraszy,
Byœcie nie uczcili,
Profesorów naszych.

Którzy du¿o wiedzy,
W g³owy nam wk³adaj¹,
I oprócz nagany,
Pochwa³ê te¿ znaj¹.

Wiêc w dniu uroczystym,
W chwili uniesienia
Z³ó¿my profesorom,
Serdeczne ¿yczenia:

Niech nam d³ugo ¿yj¹,
D³u¿ej nauczaj¹,
I niech dla nas uczniów,
Pob³a¿anie maj¹.

Lech Ignaszewski, kl. Xa"
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Na boisku - 1958r.

Uczniowie szko³y - od lewej: Jerzy Dobrowolski 
(syn siostry Eugeniusza Kwiatkowskiego) i Janusz
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Ks. Wies³aw MERING-absolwent III LO z 1962 roku
(obecnie Rektor Wy¿szego Seminarium Duchowego w Pelplinie)

O mojej Szkole na 50-lecie.

Maturê zda³em (a¿ wstyd powiedzieæ!) prawie 40 lat
temu, dok³adnie 25 maja 1962 r. I jest to w³aœnie pier-
wsza data zwi¹zana z edukacj¹, któr¹ dobrze zapamiê-
ta³em. Perspektywa czasowa te¿ wydaje mi siê dostate-
czna: zosta³o we mnie tylko to, co naprawdê warte jest
pamiêci. 

Co wynios³em z mojej szko³y do której wozi³em, oprócz
ksi¹¿ek, tak¿e papcie, a na ramieniu nosi³em tarczê? Czy
mia³a jakiœ wp³yw na moje póŸniejsze myœlenie, ¿yciowe
wybory i na wyznawan¹ hierarchiê wartoœci?

Prze³om lat piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych to by³
jeszcze czas socjalizmu. Owszem, jako uczniowie nie
wo³aliœmy wzorem Fidela Castro: "Socjalizm albo œmieræ!". Usi³owaliœmy po swojemu
wymykaæ siê systemowi (choæby przez miganie siê z obowi¹zkowych pochodów w dniu 
1 Maja!); przyt³aczaj¹cy oddech socjalizmu czuliœmy  na szyjach doœæ mocno. W domach BBC
i Wolna Europa, a na lekcjach "wiadomoœci o Polsce i œwiecie wspó³czesnym" œwiat wygl¹da³
zupe³nie inaczej. Muszê jednak powiedzieæ, ¿e indoktrynacja budzi³a w nas raczej rozbawie-
nie ni¿ lêk; próbê przeciwstawienia ni¿ podporz¹dkowanie. A trzech, czterech naszych
deklaruj¹cych przywi¹zanie do Ludowej Ojczyzny nauczycieli, nie uniemo¿liwia³o nam jed-
nak stawiania pytañ, dyskusji, dociekliwoœci. I to jest pierwszy powód
mojej wdziêcznoœci po latach: moja Szko³a prowokowa³a mnie 
do myœlenia, budzi³a z letargu, kaza³a uzasadniaæ w³asne i domowe
wybory. Jestem œwiadom, jak mi siê te umiejêtnoœci w ¿yciu przyda³y. 

Zapamiêta³em te¿, ¿e w³aœnie w gdyñskiej trójce zetkn¹³em siê po raz
pierwszy z...wyk³adami, a nie tylko lekcjami. Myœlê o lekcjach jêzyka
polskiego prowadzonych przez ówczesnego dyrektora, pana 
R. Czarneckiego. To by³ gentleman w ka¿dym calu: zawsze elegancko
ubrany, kulturalny pos³uguj¹cy siê piêknym jêzykiem. Nie zapomnê
wspania³ego cyklu Jego w³aœnie wyk³adów dotycz¹cych "Pana
Tadeusza"! W moim ¿yciu Jego uznanie, zachêty, akceptacja by³y
bardzo potrzebne. Pozwoli³y mi uwierzyæ we w³asne si³y. Potrzebowa³em tego, bo nieustaj¹co
borykaj¹cy siê z matematyk¹, nie by³em siebie pewien. To mój dyrektor nape³ni³ mnie
¿yciow¹ otuch¹ i odwag¹. Jak¿e jestem Mu za to wdziêczny!

Du¿ym autorytetem cieszy³a siê tak¿e nasza wychowawczyni, p. J. Sokulska, wicedyrektor, 
a póŸniej dyrektor Szko³y. Uczy³a nas jêzyka francuskiego; by³a sprawiedliwa, dystyngowana,
wymagaj¹ca. Kiedy 15 lat po maturze znalaz³em siê, jako stypendysta rz¹du francuskiego, 
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w Strasburgu, czêsto wspomina³em lekcje francuskiego przez Ni¹ prowadzone. Nie tylko
bowiem przyda³y mi siê bardzo, ale nauczy³y mnie pierwszych fascynacji francusk¹ kultur¹.

Pamiêtam z rozrzewnieniem innych naszych profesorów: p. mgr Pawelsk¹, p. mgr
Pietrzakow¹, p. mgra Michaliñskiego, p. mgra Szczuciñskiego i tylu innych! Po latach, kiedy
sam doœwiadczam nie jednej trudnoœci zwi¹zanej z kszta³towaniem charakterów m³odego
pokolenia, myœla³em ze zrozumieniem, wdziêcznoœci¹ i podziwem o tych, którzy kszta³towali
mój intelekt. To przecie¿ tak¿e im zawdziêczam, ¿e dumny jestem ze Szko³y, któr¹
ukoñczy³em i ¿e bez znaczniejszych problemów radzi³em sobie z wymaganiami, jakie sta-
wia³y przede mn¹ cztery kolejne uczelnie, przez jakie kaza³a mi przejœæ Opatrznoœæ.

Z czasem "Trójka" sta³a mi siê jeszcze bli¿sza: w latach
osiemdziesi¹tych, skoñczy³ j¹ równie¿ Piotr, syn mojej
jedynej siostry; jest to zatem dla mnie "rodzinna" Szko³a.
Do tego i ¿yczenia, którymi koñczê moje wspomnienie,
wyp³ywaj¹ - dos³ownie - z g³êbi serca. ¯yczê wiêc Panu
Dyrektorowi, znakomitemu Gronu Pedagogicznemu 
i Uczniom, by doœwiadczali sta³ego rozwoju swojego
Liceum; by tworzyli prawdziw¹ szkoln¹ rodzinê zjed-
noczon¹ w poszukiwaniu prawdy o œwiecie,
cz³owieku i Bogu; by zawsze z t¹ sam¹ dum¹ infor-
mowali: "Skoñczy³em Trójkê!"

Wspomnienia Marii Antoniny  S³upskiej
- absolwentki 1955  (fragmenty)

Marzec 1953 r. PAN PROFESOR idzie po przerwie do naszej klasy (IX). Mina grobowa,
czarny krawat, pod pach¹ dzier¿y kurczowo dziennik. Ca³a postaæ jest charakterystycznie
przechylona: "  Czy wiecie kto dzisiaj umar³ ? Towarzysz Stalin". Mnie z tego powodu nie
by³o smutno, bo w domu ojciec mój czêsto mówi³, ¿e Stalin to drugi Hitler.
PROFESOR by³ bardzo przejêty faktem odejœcia wodza, dla którego w chórze œpiewaliœmy
kantatê na melodiê " Suliko". W klasie maturalnej PROFESOR by³ naszym wychowawc¹.
By³a nas garstka, zdaje siê, ¿e  18 osób.

Nale¿a³am do ZMP. G³ównie dlatego, ¿e rodzice puszczaj¹c mnie na zebrania organizacji,
stwarzali mi mo¿liwoœæ pójœcia na spacer z sympati¹. Pewnego dnia posz³am na zebranie,
oczywiœcie w bluzie ZMP-powskiej. Poniewa¿ nale¿a³am do aktywu szkolnego, mia³am na
to przyzwolenie. Ojciec mój odkry³, gdzie by³o to "zebranie" - prywatka. Dosta³am solidne
manto za k³amstwo i wstyd mi by³o, ¿e siê wyda³o moje krêtactwo, ale w tamtych czasach
chyba wszyscy byli " dwulicowi". 

PROFESOR-wychowawca klasy XI rocznik maturalny 1955  za dyrekcji E. Szeffela by³ 
i jest tego wspania³ym przyk³adem. Z PROFESOREM nawi¹za³a siê przez wiele lat
swoista znajomoœæ. Uczy³ moj¹ córkê Aleksandrê i syna Tomka. Zawsze poznawa³ mnie 
na ulicy i nawet przez szerokoœæ ulicy Œwiêtojañskiej krzycza³ do mnie: " Dzieñ dobry, bab-
cia"....... .Wszystko by³o bardzo mi³e do momentu przypadkowego spotkania, kiedy zapy-
ta³am: "Czy  PROFESOR op³aka³ ju¿ œmieræ Stalina?". ¯achn¹³ siê: " Co to by³ za cz³owiek
!!!". Rozstaliœmy siê natychmiast. Potem usi³owa³ mi pokazaæ legitymacjê stwierdzaj¹c¹,
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¿e walczy³ w wojsku amerykañskim.... Po wielu latach
niewidzenia spotkaliœmy siê w przychodni lekarskiej.
Przywitaliœmy siê i jak w zwyczaju ludzi 
w pewnym wieku rozmawialiœmy o dolegliwoœciach,
które nas przywiod³y do tego przybytku. Moje
zaskoczenia nie mia³o granic, kiedy PROFESOR
stwierdzi³, ¿e pewnie po tym spaniu na sianie, kiedy
byliœmy z " t¹ ciemnot¹" na pielgrzymce 
do Wejherowa, ³upie mnie w krêgos³upie. Tak nas 
z moj¹ kole¿ank¹ Halin¹ oceni³ w obecnoœci dyrektora
E. Szeffela na " dywaniku" w maju  1955 r. Wiêcej siê 
z PROFESOREM nie spotka³am i tego nie ¿a³ujê.

Z prawdziwym uznaniem wspominam prof. Jadwigê Borysiewicz-Sokulsk¹, która by³a
nasz¹ wychowawczyni¹ w klasie VIII i  IX. Jak¿e inaczej s³ucha³o siê historii w czasie jej
zastêpstwa za nieobecn¹ nauczycielkê, która przekazywa³a nam historiê z kartek, 
a obowi¹zuj¹ce nas podrêczniki by³y t³umaczeniami z jêzyka rosyjskiego (z Jefimowa).
Z kolei prof. Daniela Neyman to wspania³a humanistka. Uczy³a jêzyka polskiego mnie 
i moj¹ córkê Aleksandrê. Lekcja by³a zawsze ciekawa, bra³a w niej udzia³ ca³a klasa, 
a prof. Neyman odpowiada³a na najbardziej zaskakuj¹ce pytania. By³a ¿yw¹ encyklopedi¹. 

Wszystkich nauczycieli po latach wspomina siê z rozrzewnieniem, ale niektórych ceni siê 
w sposób szczególny, chyba dlatego, ¿e w tamtych czasach starali siê byæ uczciwi i trochê
prawdy nam ods³oniæ.    

Wspomnienia Kazimiery Spychalskiej
- absolwentki z 1952 roku.

Wspomnienia zebra³a i  spisa³a jej wnuczka-Olga Kuczyñska, która jest absolwentk¹ 
III LO z 1998 roku; zdoby³a tytu³ laureata I miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Jêzyka Francuskiego w 1997 roku.

BABCIA WSPOMINA: 

- NAJMILEJ:
Uroki koedukacyjnoœci. Liceum, do którego babcia uczêszcza³a,
wczeœniej by³o ¿eñskie.
Czyn spo³eczny, kiedy to towarzystwo rwa³o buraki ochoczo i ze
œpiewem na ustach.
Czyn mia³ tê zaletê, ¿e dokonywa³ siê na ³onie natury. M³odzie¿
by³a dotleniona i patriotycznie zmotywowana, a poza tym
dostawa³a buraki na wynos. Babcia uwa¿a aktualne biwaki za sub-
stytut nêdzy. Zrozumienie znalaz³ natomiast mój "entuzjazm"
dla sprz¹tania "terenów zielonych" wokó³ budynku III LO.
- Z £EZK¥ W OKU:
Przedwojennych nauczycieli powszechnie szanowanych za zasady,
sprawiedliwoœæ i godnoœæ.
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Ponadto panie belferki charakteryzowa³y siê uszty-
wnieniem pe³nym gracji, a panowie belfrzy wytr-
wa³oœci¹ w têpieniu m³odzieñczej dezynwoltury 
i przeczesywaniu fryzury a'la ³ysiej¹cy "kaczy
kuper". Babcia uwa¿a, ¿e dzisiejsze przyjacielskie
"wyluzowanie" nauczycieli jest niesmaczne i nie 
na miejscu.
- Z PERSPEKTYWY DOŒWIADCZENIA:
Zalety fartuszków, beretów ze z³otym otokiem 
i galowych mundurków.
- Z DRESZCZYKIEM EMOCJI:
Egzamin zaliczeniowy z logiki. Pomimo ¿mudnych
starañ, babci i babcinej przyjació³ce-Irce wiedza
przyrastaæ nie chcia³a. Wobec zagro¿enia "pa³k¹",

babcia postanowi³a zachorowaæ.
Natomiast Irce, która "chorowa³a" na ka¿dych prawie zajêciach, pozosta³ wariant

"kamikadze".
Irka posz³a na egzaminie, wypowiedzia³a siê po czym
prof. Lipiñski prawie zemdla³ wyszeptawszy dra-
matyczne: " Oj, Hajnówna, co ty opowiadasz".
Anegdotka ta podtrzymywa³a babciê na duchu pod-
czas jej w³asnych, z regu³y bezowocnych, zmagañ 
z matematyk¹. Szczêœciem matematyczka-prof.
Paw³owska nie odnios³a powa¿nych uszczerbków 
na zdrowiu.
- Z DRESZCZYKIEM OBRZYDZENIA:
Ow¹ logikê, jak równie¿ przedmioty nam oszczê-
dzone: ³acinê, wiedzê o konstytucji, astronomiê.
- W NOCNYCH KOSZMARACH:
Egzamin maturalny-formu³a prowadzenia przed-
miotów wyraŸnie m³odzie¿y nie s³u¿y³a.

Czarnego kota, który przebieg³ jej drogê do szko³y, kiedy sz³a na maturê. Drog¹ t¹ iœæ ju¿
dalej oczywiœcie nie mog³a, wiêc ruszy³a w b³ota i ugory buduj¹cej siê
Gdyni. Przed komisjê dotar³a nieco spóŸniona i w gali mocno sfatygowanej,
ale egzamin zda³a - œwiadectwo udostêpnia.
- Z DEZAPROBAT¥:
Pomys³ przeniesienia III LO z ulicy Sambora i pozostawienie tego ponoæ
bardzo piêknego budynku na pastwê "troglodytów z technikum
ch³odniczego" (cytat ).
- Z ROZRZEWNIENIEM:
Rodzinn¹ decyzjê wys³ania wnuczki do "Trójki". Sagi ci¹g dalszy: Olga
siedzia³a w ³awce z Mart¹ Fandrey, której tata okaza³ siê przyjacielem
babci z p³ochych "trójkowych" lat.

BABCIA WSPOMINAÆ ZAWSZE BÊDZIE LATA LICEALNE, JAKO
NAJPIÊKNIEJSZE W SWOIM ¯YCIU!!!
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Lista pracowników w III LO w Gdyni - rok 2000

KOSAKOWSKI WIES£AW  dyrektor
BUSSLER DANUTA  zastêpca dyrektora
TALEWSKA HANNA zastêpca dyrektora.
TRUSKOLAWSKA EL¯BIETA zastêpca dyrektora
ALECHNO EWA  nauczyciel historii nauczyciel j.angielskiego
ARTWIÑSKA JOANNA nauczyciel j.angielskiego
ASZENDORF MA£GORZATA nauczyciel j.angielskiego
BA£UCZYÑSKA ANNA nauczyciel religii
BELAU DANUTA nauczyciel biologii, wychowawca
BIELAK ANNA psycholog
BRODZKA BEATA nauczyciel j.angielskiego
BRZOZOWSKI RADOS£AW  nauczyciel j.angielskiego
BUCZYÑSKI LESZEK  nauczyciel muzyki
BUDKIEWICZ BO¯ENA  nauczyciel j.rosyjskiego
BUKOWSKI STANIS£AW  nauczyciel matematyki
BULCZAK W£ADYS£AWA  pracownik obs³ugi
BUZAK KONRAD  nauczyciel informatyki
CHMIELEWSKA EL¯BIETA  pracownik obs³ugi
CHMIELIÑSKI W£ODZIMIERZ  pracownik obs³ugi
CZARNIAK KRYSTYNA  nauczyciel matematyki
CZARNOWSKA ANNA  nauczyciel j.angielskiego
CZEPULONIS AGNIESZKA nauczyciel j.angielskiego
CZUPOWSKI BRONIS£AW  pracownik obs³ugi
ÆWIKLAK TERESA  nauczyciel j.angielskiego
D¥BROWSKI JAN  pracownik obs³ugi
DE ZIEMBLICE BOGUSZ nauczyciel j.polskiego
DOROSZEWSKA-OLENDER PATRYCJA  nauczyciel j.niemieckiego
DUSZAK-KLETKIEWICZ ANNA  nauczyciel informatyki
FIA£KOWSKA RENATA  nauczyciel j.angielskiego
FRANKOWSKA BARBARA  pracownik administracji
FR¥CKOWIAK DOROTA  nauczyciel j.angielskiego
GILIS-¯Ó£KOŒ BEATA  nauczyciel j.angielskiego
GMYREK ADAM   nauczyciel j.niemieckiego
GOWOROWSKA-ADAMSKA HANNA  nauczyciel j.angielskiego
GOgDZIEWICZ JOANNA  nauczyciel j.angielskiego
GÓRECKA-PIOTROWSKA KATARZYNA nauczyciel j.niemieckiego
GÓRSKA ALEKSANDRA  nauczyciel j.niemieckiego
GRUDZIÑSKA DOROTA  nauczyciel geografii
GRUDZIÑSKA IZABELA  nauczyciel informatyki
HENICZ GRZEGORZ nauczyciel wychowania fizycznego
HENICZ MA£GORZATA  nauczyciel wychowania fizycznego
ILEWICZ MA£GORZATA  nauczyciel matematyki
ILUK SYLWIA nauczyciel chemii
JACHIMOWICZ BOGUMI£A pracownik obs³ugi
JACHIMOWICZ ZBIGNIEW  pracownik obs³ugi
JANICKA ANNA  nauczyciel biologii
JASKÓRZYÑSKA MONIKA  wychowawca
JESZKE CELINA  nauczyciel historii
KAS EDWIN  pracownik obs³ugi
KIWIÑSKA ANNA  nauczyciel wychowania w rodzinie
K£ONCZYÑSKI ARNOLD  nauczyciel historii
KNAP JERZY  pracownik obs³ugi
KONIECZKA JOLANTA  pracownik obs³ugi
KORYBUT-OR£OWSKA  JOLANTA  nauczyciel j.angielskiego 
(Wlk.Brytania)
KOSS MICHA£ nauczyciel filozofii, teorii wiedzy
KOTOWSKI WALDEMAR  nauczyciel geografii
KOWALEWSKA BRONIS£AWA  nauczyciel historii
KOZAK BARBARA  pracownik administracji
KRAKOWIAK ZOFIA  nauczyciel j.angielskiego
KUBIK MA£GORZATA nauczyciel geografii
KUCZYÑSKA EMILIA  nauczyciel j.polskiego
KUPCZYK-SKODOWSKA MA£GORZATA  nauczyciel biologii
KUSZYÑSKA JÓZEFA  nauczyciel wychowania fizycznego
LANGIEWICZ CZES£AW  pracownik obs³ugi
LASKA KAZIMIERA  pracownik obs³ugi
LECH JACEK  nauczyciel matematyki
LEŒNIEWSKA-WENCEL  KATARZYNA  nauczyciel j.angielskiego 
LEWICKA ALEKSANDRA pracownik administracji
LIS TERESA  pracownik obs³ugi
£AKOMY JOANNA  kierownik internatu
£AWRYNOWICZ-DOBEK JOLANTA   nauczyciel historii
£OZOWICKA-HONKISZ MAGDALENA  nauczyciel historii 
£UBIÑSKA CZES£AWA  nauczyciel matematyki
£UCZYÑSKA KATARZYNA  nauczyciel j.angielskiego
MACHEL KRYSTYNA  nauczyciel wychowania fizycznego

MAMPE KRYSTYNA  pracownik obs³ugi
MARCINIAK EWELINA  nauczyciel historii
MATYSIAK ALEKSANDRA  pedagog
MAZURKIEWICZ MA£GORZATA  nauczyciel bibliotekarz
M¥DRZEJEWSKA TERESA  g³ówna ksiêgowa
MERCHEL TERESA  pracownik obs³ugi
MIELNICZUK MARCIN  nauczyciel j.³aciñskiego, etyki
MI³OSZ GRAZYNA  nauczyciel matematyki
NIEDOSTATKIEWICZ JOLANTA  nauczyciel chemii
NITECKA DOROTA nauczyciel j.polskiego
NITECKA KATARZYNA  nauczyciel bibliotekarz
NITKA DOROTA  wychowawca
NIWIÑSKA-LIPIÑSKA EWA  nauczyciel j.polskiego
NOWAKOWSKA-SZOTA TATIANA  nauczyciel j.polskiego
ORLIK BARBARA  naucyciel bibliotekarz
PACU£A BRYGIDA  nauczyciel j.niemieckiego
PAWE£EK ALEKSANDRA nauczyciel matematyki
PAWLAK TERESA nauczyciel biologii
PAW£OWSKA ANITA  nauczyciel matematyki
PETLIK MICHA£  pracownik obs³ugi
PIETRZAK EDWARD  pracownik obs³ugi
PIKE JASON  nauczyciel j.angielskiego
(Wlk. Brytania)
PROCAJ£O ZOFIA  nauczyciel j.angielskiego
PRYLIÑSKA EWA  nauczyciel j.polskiego
PRZEKOWIAK ALEKSANDRA  nauczyciel j.angielskiego
RADOMSKA KATARZYNA  nauczyciel wychowania fizycznego
RAULIN JUSTYNA  nauczyciel chemii
ROMPKOWSKI KAZIMIERZ konserwator 
RÓ¯ALSKA HALINA  nauczyciel fizyki
RYMARCZYK EWA  pracownik obs³ugi
SAWICKA JOLANTA  nauczyciel chemii
SAWICKI TEDEUSZ  pracownik obs³ugi
SENN PIOTR j.ang. i niem., teoria wiedzy, koord. IB
( Wlk.Brytania)
SEREMENT KATARZYNA nauczyciel chemii
SIDOROWICZ DANUTA  nauczyciel historii
SKRZYÑSKA KATARZYNA  pracoiwnik administracji
SKRZYPCZAK EWA  nauczyciel fizyki
STANKIEWICZ IWONA  nauczyciel j.polskiego
STAROST BEATA   pracownik obs³ugi
STRA¯YÑSKI PRZEMYS£AW  nauczyciel religii
SUBCZYÑSKI W£ODZIMIERZ  nauczyciel fizyki
SUCHOCKA AGNIESZKA  pracownik administracji
SZAC WITOLD  nauczyciel j.francuskiego
SZCZEKOCKA MIROS£AWA  kierownik gospodarczy
SZCZYPIÑSKI ANTONI  konserwator
SZCZYPTAÑSKI MICHA£  nauczyciel goegrafii
SZUBARTOWSKI RYSZARD  nauczyciel informatyki
ŒLIWIÑSKA HELENA  pracownik obs³ugi
ŒMIERZCHALSKA JOANNA  nauczyciel informatyki
ŒWISZCZEWSKA ZOFIA  nauczyciel chemii
TOMALCZYK WOJCIECH  nauczyciel matematyki
TRELA TERESA  pracownik obs³ugi
TWERD DANUTA  nauczyciel fizyki
UKLEJA GERERD  pracownik obs³ugi
UKLEJA ZOFIA  pracownik obs³ugi
URBAÑSKA HANNA  nauczyciel j.angielskiego
WICKA ANDRZEJ  nauczyciel wychowania fizycznego
WINIARSKA-MIELNICZUK 
S£AWOMIRA nauczyciel j.angielskiego
WIŒNIEWSKA BO¯ENA  wychowawca
WIŒNIEWSKA WANDA  wychowawca
W£OCH KLARA  pracownik obs³ugi
WRESA-SZAC DANUTA  wychowawca
WRZESIÑSKA BO¯ENA  pracownik obs³ugi
WRZEŒNIEWSKA S£AWA  nauczyciel plastyki
WYLOT URSZULA  nauczyciel j.polskiego
WYPUSZCZ ANNA  nauczyciel j.angielskiego
ZAKRZACKI WITOLD  nauczyciel matematyki
ZAKRZEWSKA IZABELA  nauczyciel j.angielskiego
ZARZYCKI RAFA£  nauczyciel religii
ZDROJEWSKA HALINA  pracownik obs³ugi
¯MUDZIÑSKA ANNA pracownik administracji 
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Pracownicy III LO zatrudnieni w latach 1950 - 1999

ADAMCZYK OLGA  nauczyciel j.niemieckiego
ADAMSKA JOLANTA  nauczyciel fizyki
AGOPSOWICZ ANIELA nauczyciel technologii
AMBRO¯Y JERZY  nauczyciel fizyki
ANDRUSZKO MARIA  nauczyciel j.angielskiego
BACH STANIS£AWA  nauczyciel
BACZYÑSKA LUDWIKA  nauczyciel chemii
BAGIÑSKI LUCJAN  nauczyciel prawa, ekonomii politycznej
BALCEROWICZ HELENA  bibliotekarz
BANASIAK JAN  konserwator
BANASZCZYK MAGDALENA  pracownik administracji
BARANOWSKA ANTONINA  nauczyciel
BARANOWSKA HALINA  nauczyciel
BARANOWSKI LEONARD  nauczyciel muzyki
BARTCZAK JADWIGA nauczyciel historii
BARTECKA HELENA  nauczyciel biologii
BARTOSZEWSKI TADEUSZ  nauczyciel fizyki
BARTOSZUK IRENA  pracownik administracji
BARTOSZYK DANUTA  nauczyciel œwietlicy
BARY£A MIECZYS£AW  nauczyciel tachniki
BASZANOWSKA ANNA  pracownik obs³ugi
B¥BOLA KAZIMIERZ  kierownik sto³ówki
BEFINGER - KORZENIEWSKA
DANUTA  nauczyciel j.rosyjskiego  
BENNICH - PLAKA VIOLETTA  nauczyciel j.angielskiego
BIEGOWSKI FRANCISZEK  nauczyciel fizyki
BILEWICZ WANDA  nauczyciel bibliotekarz
BLOK PAWE£  nauczyciel religii
BLUM BRUNON  nauczyciel matematyki
BOBAK ZBIGNIEW  nauczyciel techniki i plastyki
BOLEK ZENON  nauczyciel fizyki
BO¯YK W£ODZIMIERZ  nauczyciel j.francuskiego
BRANDYS ARTUR  operator urz¹dzeñ powielaj¹cych
BRANDYS KRYSTYNA  pracownik administracji
BRAUN ANDRZEJ  nauczyciel matematyki
BRAY TYTUS  nauczyciel wychowania fizycznego
BROSZKIEWICZ JADWIGA  nauczyciel
BRUDKOWSKA JOANNA  nauczyciel biologii
BUDKOWSKA WANDA  nauczyciel
BUJAK MARIA  nauczyciel fizyki
BULICZAK STANIS£AW  nauczyciel historii
BUSSLER ANDRZEJ  nauczyciel wychowania fizycznego
BYCZKOWSKA MARIA  nauczyciel informatyki
BYJOS BEATA   psycholog
CHACZ MARIA  nauczyciel biologii, psychologii
CHACZ STANIS£AW  nauczyciel psychologii
CHAR£AM LUCYNA nauczyciel
CHE£MIÑSKA IZABELA  nauczyciel fizyki
CHEREK JOANNA  psycholog
CHMIEL LUDMI£A  wo¿na
CHMIELARZ MARIA  pracownik administracji
CHMIELEWSKA KLARA woŸna
CHMIELEWSKI ADAM  woŸny
CHUDZIÑSKA WAC£AWA  nauczyciel
CI¥¯YÑSKA HELENA  pracownik obs³ugi
CICHOCKA BO¯ENA  nauczyciel j.polskiego
CZAPP MAGDALENA  nauczyciel j.angielskiego
CZARNECKA DONATA  pracownik obs³ugi
CZERNEWSKA LIDIA  pracownik obs³ugi
CZERWIÑSKA MARIA  nauczyciel j.angielskiego
CZUPOWSKA EL¯BIETA  kierownik gospodarczy
CZY¯NIKOWSKA AGNIESZKA  nauczyciel j.niemieckiego
DARECKA IZABELA  nauczyciel j.niemieckiego
D¥BROWSKI ROMAN konserwator
DEPTUCH ANNA nauczyciel fizyki
DERÊGOWSKA BARBARA  nauczyciel j.polskiego
DEUTSCH JOANNA nauczyciel wychowania technicznego
DIDENKOW TERESA pracownik obs³ugi
DOCHTOROWICZ MACIEJ  nauczyciel informatyki
DOSZ JADWIGA nauczyciel j.rosyjskiego
DROZDOWICZ MARIA  g³ówna ksiêgowa
DRO¯AK MIROS£AW  nauczyciel informatyki
DUDKO MIKO£AJ  nauczyciel j.rosyjskiego
DWORACZEK WANDA  nauczyciel j.polskiego
DYDUCH TERESA  nauczyciel fizyki
DYR MARZENA  nauczyciel religii

DZIEMIÑSKA ANNA  pracownik obs³ugi
DZIURLA MARIAN  nauczyciel matematyki
EKERT MARIA  pracownik obs³ugi
ESDEN - TEMPSKA BARBARA  czytelnia
FERFECKA BARBARA  nauczyciel j.angielskiego
FEY DANUTA  wicedyrektor bursy
FIEDOSEWICZ KRYSTYNA  nauczyciel j.rosyjskiego
FLIS GABRIELA  ksiêgowa
FLORCZAK MIECZYS£AW elektryk
GAJÊCKA MA£GORZATA  nauczyciel j.angielskiego
GALAS MARIA  nauczyciel œwietlicy
GALUHN TERESA pracownik obslugi
GAWROÑSKA IZABELA  nauczyciel j.polskiego
GINTER BARBARA  nauczyciel j.angielskiego i j.niemieckiego
GLIÑSKA IRENA  nauczyciel techniki
G£OMBIOWSKA BO¯ENA  nauczyciel j.³aciñskiego
GNIADOWICZ JAROS£AW  nauczyciel informatyki
GOETZ TERESA  nauczyciel historii
GOLIÑSKA EL¯BIETA  nauczyciel historii
GORAJEK BO¯ENA  nauczyciel fizyki
GÓRNIK ANNA  pracownik obs³ugi
GRACZYK WIES£AWA  nauczyciel
GROCHOCKA EWA  pracownik obs³ugi
GROMALA MAGDALENA pracownik administracji
GROMALA W£ADYS£AWA nauczyciel j.polskiego
GRZEBIONEK STANIS£AWA  pracownik obs³ugi
GRZEMSKA LILA  nauczyciel biologii
GRZÊDZICKA AGNIESZKA  pracownik obs³ugi
GURSKA IRENA  nauczyciel
GUZERA - OLSZEWSKA MARTA  nauczyciel j.rosyjskiego
GWIAZDOWSKA EL¯BIETA  nauczyciel bibliotekarz
HA£ACZKIEWICZ ANNA  nauczyciel matematyki
HAMADYK ALEKSA  nauczyciel plastyki
HAMARA IWONA  nauczyciel fizyki
HANOWICZ JÓZEFA  pracownik obs³ugi
HERNER-JERZYNA DANUTA  nauczyciel j.angielskiego
HNAT ALICJA  wychowawca
HUNDRIESER GERARD  pracownik obs³ugi
IGNATOWSKA JOANNA  nauczyciel wychowania technicznego
IWANICKI CYRYL  nauczyciel
JAB£ONOWSKA JOLANTA  nauczyciel historii
JACHER S£AWA  nauczyciel bibliotekarz
JAKOWCZYK EWA  nauczyciel
JAKUBIEC KAZIMIERZ  pracownik obs³ugi
JAKUBIEC KRZYSZTOF  nauczyciel astronomii
JANICH - KILIAN ANNA  nauczyciel chemii
JANIKOWSKA ANNA  pracownik obs³ugi
JANISZEWSKI ALEKSANDER  pracownik obs³ugi
JANKOWSKA  - KUBACKA 
MARLENA nauczyciel matematyki
JANKOWSKA BARBARA  pracownik obs³ugi
JANKOWSKA EL¯BIETA  nauczyciel fizyki, astronomii
JANOWSKI KONSTANTY  nauczyciel historii
JAREMA STANIS£AWA  nauczyciel muzyki
JARYSZ EWELINA  nauczyciel j.angielskiego
JAWORSKA MARIANNA  ksiêgowa
JELEŒNIAÑSKA JADWIGA  nauczyciel
JELIÑSKA JÓZEFA  pracownik obs³ugi
JEZIORAÑSKA MAGDALENA  nauczyciel fizyki
KADZIÑSKA MARIA  nauczyciel plastyki
KAJDAN HALINA  pracownik obs³ugi
KALERT MA£GORZATA  nauczyciel matematyki
KALLAS MARIOLA  nauczyciel j.polskiego
KANNENBERG KATARZYNA  pracownik administracji
KARABIN IRENA wychowawca
KARASIÑSKA WANDA pracownik obs³ugi
KARCZ WALENTYNA  nauczyciel geografii
KARCZEWSKA BARBARA  nauczyciel j.polskiego
KARE£ LEOKADIA  nauczyciel  j.polskiego
KARMAZYN HENRYK  nauczyciel matematyki
KARMOLIÑSKA DOMINIKA  nauczyciel j.niemieckiego
KARWOWSKI MIECZYS£AW  nauczyciel psychologii
KAgMIERCZAK MA£GORZATA nauczyciel historii, prawa
KENDZIORSKA GENOWEFA  pracownik obs³ugi
KÊDZIERSKA DANUTA  wychowawca
KIE£KOWSKI WIKTOR  nauczyciel fizyki
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KIE£PIÑSKA JOLANTA  pracownik administracji
KIERMASZ TADEUSZ  nauczyciel historii
KIESZEK CZES£AWA  samodzielny referent
KIRYLUK S£AWOMIR  nauczyciel j.angielskiego
KITTA MARIA  pracownik obs³ugi
KLUKOWSKA KRYSTYNA  nauczyciel j.francuskiego
KMOWSKA JADWIGA- pracownik obs³ugi
KOKOT FRANCISZEK  nauczyciel wychowania fizycznego
KOKOT JOANNA  nauczyciel j.angielskiego
KORNACKA MARIA  nauczyciel j.angielskiego
KORZEÑSKA CZES£AWA  nauczyciel j.rosyjskiego
KOSIOR EUGENIUSZ  pracownik obs³ugi
KOSTARCZYK ZOFIA  nauczyciel techniki
KOŒCIELAK MARIA  nauczyciel j.angielskiego
KOŒCIÑSKA LIDIA  nauczyciel fizyki
KOTLIÑSKI STANIS£AW  zastêpca dyrektora
KOWALEWKA-GACH JANINA  nauczyciel
KOWALIK DANUTA  nauczyciel
KOZAK TERESA nauczyciel wychowania fizycznego
KOZIKOWSKA BARBARA  pracownik obs³ugi
KOZ£OWSKA ZOFIA  pracownik obs³ugi
KOZ£OWSKI ARTUR  nauczyciel historii
KOZYRSKI JAN  konsrewator
KRAJEWSKA ANNA  psycholog
KRAUSE EL¯BIETA  pracownik obs³ugi
KRAWCZYK JOANNA  woŸna
KREFT KAROL  konserwator
KRÊCKI MIECZYS£AW  pracownik obs³ugi
KRÓL JANINA  nauczyciel
KRÓL MARTA  wo¿na
KRZAN DOROTA- nauczyciel wychowania fizycznego
KRZESKA ZOFIA   g³ówna ksiêgowa
KRZY¯AÑSKA STEFANIA  nauczyciel j.angielskiego
KUCHNIEWSKI MARIAN  woŸny
KUKIE£KO ANDRZEJ  nauczyciel prawa
KULOWSKI ANDRZEJ  nauczyciel informatyki
KUNDO ZBIGNIEW  konserwator
KUPPER KRZYSZTOF  nauczyciel filozofii, etyki
KURDYN WANDA  nauczyciel j.angielskiego
KUROWICKA KRYSTYNA  nauczyciel j.francuskiego 
KUSTUSZ HALINA  pracownik obs³ugi
KUZIEMSKA GERTRUDA  nauczyciel plastyki
KWAŒNIEWSKA EWA  nauczyciel fizyki
KWELA ANNA  nauczyciel fizyki
KWÊCKI MIECZYS£AW  pracownik obs³ugi
KWIATEK MIECZYS£AW  elektronik
KWIATKOWSKA - KRÓL TERESA  nauczyciel j.angielskiego
KWIATKOWSKA STANIS£AWA  pracownik obs³ugi
KWIATKOWSKI BOGDAN  elektryk
KWIEDUK - WALCZUK BEATA  nauczyciel chemii
LACH STANIS£AW  nauczyciel j.angielskiego
LAKOWSKA EL¯BIETA  nauczyciel fizyki
LEKNER WIES£AW  nauczyciel wychowania fizycznego
LEMAÑCZYK BERNARD  pracownik obs³ugi
LENARTOWICZ GRA¯YNA  nauczyciel
LESZKOWSKI ROMAN  kierowca
LEWANDROWSKA AGNIESZKA  pracownik obs³ugi
LIPIÑSKI LESZEK  nauczyciel fizyki
LIPKA MARIA  nauczyciel j.angielskiego
LIPSKI ZYGMUNT  pracownik obs³ugi
LITTERER IRENA  pracownik administracji
LUBAÑSKI Tadeusz  nauczyciel j.angielskiego
£ADA ZOFIA  nauczyciel j.francuskiego
£APPO ANNA  nauczyciel j.rosyjskiego, bibliotekarz
£OBODZIÑSKA MIROS£AWA  nauczyciel j.angielskiego
£OSIÑSKI TADEUSZ nauczyciel geografii
£OŒ EWA  nauczyciel j.angielskiego
£OZOWSKI JAN  nauczyciel matematyki
£UDZIK EL¯BIETA  nauczyciel biologii
£UKOWSKA GERTRUDA  pracownik obs³ugi
£UPAK TERESA  nauczyciel j.polskiego
£YSAKOWSKA - POLAÑSKA MARIA  nauczyciel j.angielskiego
MACHALIÑSKI ZBIGNIEW  nauczyciel
MACIEJEWSKI HENRYK  nauczyciel higieny 
MAGOÑSKI JÓZEF  nauczyciel chemii
MAJEWSKA IWONA  nauczyciel j.polskiego
MAKOWSKI JERZY pracownik obs³ugi
MALINOWSKI HUGON  nauczyciel pracownik obs³ugi
MA£KOWSKA BARBARA  kierownik sto³ówki
MAMPE KRYSTIAN  konserwator
MARKIEWICZ BARBARA  nauczyciel

MARKOWSKA VIOLETTA  nauczyciel j.rosyjskiego
MARKUSZEWICZ HANNA nauczyciel j.angielskiego
MASZOTA GERTRUDA  pracownik obs³ugi
MATUSZEWSKI JERZY  pracownik obs³ugi
MATYKOWSKA ALICJA  nauczyciel muzyki
MATYSIAK GABRIELA  pracownik obs³ugi
MAZUREK - LENTOWICZ KATARZYNA  nauczyciel j.angielskiego  
MAZURYK ZOFIA  nauczyciel matematyki
MEYER RÓ¯A- referent adm.
MICHALAK EDWARD  konserwator
MICHALSKA DOROTA  nauczyciel geografii
MICHA£OWSKA - DARECKA MARIA  nauczyciel j.angielskiego
MIECZYÑSKA KATARZYNA  nauczyciel j.angielskiego
MIERNIK ZOFIA nauczyciel j.rosyjskiego
MIERWALD EWA  nauczyciel matematyki
MILEWICZ EMILIA  nauczyciel bibliotekarz
MILEWSKI JERZY  nauczyciel fizyki
MILKOWSKA MARIA  nauczyciel j.ang., j.³ac.
MISZCZAK EL¯BIETA  nauczyciel j.polskiego
MISZEWSKI FELIKS  nauczyciel religii
MONETA MALGORZATA  pracownik obs³ugi
MOSZCZYÑSKA EWA  nauczyciel j.niemieckiego
MOSZKOWSKA ALBINA  zastêpca dyrektora
MOŒ STANIS£AWA  pracownik obs³ugi
MOWIÑSKI STANIS£AW  nauczyciel wychowania fiz.
MU£KOWSKA BARBARA  woŸna
MURAWSKA JADWIGA  nauczyciel fizyki
MURAWSKA MARIA ksiêgowa
MUSZARSKA KRYSTYNA  nauczyciel j.rosyjskiego
MUZIO£ EWA  nauczyciel biologii
MYSZK BARBARA  pracownik obs³ugi
NALICHOWSKA STEFANIA  pracownik obs³ugi
NEJMAN TERESA  nauczyciel j.polskiego
NEYMAN DANIELA  nauczyciel j.polskiego
NIERZWICKA CZES£AWA  nauczyciel matematyki
NILEWICZ EMILIA  pracownik obs³ugi
NOWACZEK GABRIELA  nauczyciel historii, prawa
NOWAK JANINA  pracownik obs³ugi
NOWAK ROMAN  nauczyciel j.angielskiego
NOWICKA BARBARA  nauczyciel matematyki
NOWICKA EWA  nauczyniel j.francuskiego
OKUNIEWSKI BOLES£AW  nauczyciel plastyki
OLEJNICZAK DANUTA nauczyciel matematyki
OLEK ANASTAZJA  pracownik obs³ugi
ORGANIŒCIAK STANIS£AWA  pracownik obs³ugi
ORLAÑSKI HENRYK  dozorca
OR£OWSKA BEATA  nauczyciel j.angielskiego
ORZECHOWSKA ANASTAZJA  pracownik obs³ugi
ORZECHOWSKI ROMAN     kierownik adm.-gospodarczy 
OSSOWSKI HENRYK  nauczyciel ekonomii
OSTROWSKA MIRIAM  nauczyciel j.angielskiego
OWOC IZABELLA  nauczyciel j.angielskiego
PACHOLCZYK MARIA  nauczyciel matematyki
PAKURA KRYSTYNA  pracownik obs³ugi
PALISZEWSKA - PIECHACZKOWA A££A   nauczyciel j.rosyjskiego 
PANKRAT HALINA  pracownik obs³ugi
PARTYKA IWONA  nauczyciel j.angielskiego
PAWELSKA MARIA nauczyciel biologii
PAWLUK HENRYKA  nauczyciel biologii
PAZDA ALINA  nauczyciel j.polskiego
PELC MA£GORZATA  nauczyciel bibliotekarz
PIESIK JOLANTA  nauczyciel j.angielskiego
PIETRZAK GRA¯YNA  nauczyciel matematyki
PIÊTAK JOANNA  nauczyciel j.niemieckiego
PIKULSKI DARIUSZ  nauczyciel wychowania fiz.
PILCH RENATA i pracownik administracji
PISARENKO LUDMI£A  nauczyciel j.rosyjskiego
PLASKIEWICZ JANUSZ konsewwator
PLATA RAJMUND  nauczyciel j.francuskiego
PODEDWORNA EWA  nauczyciel j.polskiego
POLAÑSKI KRZYSZTOF  nauczyciel j.polskiego
POLOCZEK FRANCISZEK nauczyciel techniki
PO£CZYÑSKA WIES£AWA  nauczyciel j.angielskiego
POTRAC STANIS£AW  nauczyiel wychowania fizycznego 
POZNAÑSKI CZES£AW  nauczyciel matematyki
PRASKA URSZULA  nauczyciel j.niemieciego
PRUSZKO MIECZYS£AW nauczyciel historii
PUCEK JADWIGA  nauczyciel j.angielskiego
PYTKA TADEUSZ  nauczyciel religii
RACZYÑSKA - STASZAK EWA  nauczyciel j.angielskiego
RADZIMIERSKA - ZNOSKO TERESA  nauczyciel historii
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RAFA£OWICZ EMILIA  nauczyciel j.polskiego
RASMUS EL¯BIETA  nauczyciel j.angielskiego
RATUSZNIK ZBIGNIEW  nauczyciel historii, techniki
RECHNIO ANNA  woŸna
REGENT TERESA  nauczyciel geografii
RESZCZYNSKA - ZBLEWSKA TAMARA  nauczyciel fizyki
ROLIKOWSKA HELENA pracownik obs³ugi
ROMANOWSKI MAREK nauczyciel historii
RÓ¯YÑSKA EWA  nauczyciel matematyki
RUDNIK BEATA  nauczyciel informatyki
RUTKOWSKA LIDIA  nauczyciel informatyki
RUTKOWSKI ANDRZEJ  nauczyciel prawa
RYBKA TERESA sekretarka, kasjerka
RYCHEL SYLWIA  nauczyciel j.niemieckiego
RYLSKI WOJCIECH  nauczyciel fizyki
RYŒ MA£GORZATA  nauczyciel j.angielskiego
RZEPA JADWIGA  pracownik obs³ugi
RZEPA KRYSTYNA  pracownik obs³ugi
RZESZUT WANDA  pracownik administracji
SADOWNIK ALICJA  nauczyciel fizyki
SAPIEGO EL¯BIETA  nauczyciel j.polskiego
SARZYÑSKI BRONIS£AW  nauczyciel
SAWOLA KRYSTYNA  nauczyciel
SERBINOWICZ MIECZYS£AW  nauczyciel
SEREDNICKI JÓZEF  nauczyciel j.³aciñskiego
SERWACH JERZY  nauczyciel techniki
SIELNICKI STANIS£AW  konserwator
SIELSKA GERTRUDA  pracownik obs³ugi
SIELSKI BENEDYKT  pracownik obs³ugi
SIELSKI EDWIN  pracownik obs³ugi
SIELSKI HENRYK  pracownik obs³ugi
SITKIEWICZ IWONA  nauczyciel religii
SIWO£OWSKA EL¯BIETA  nauczyciel matematyki
SKIBIÑSKA-FALKOWSKA    psycholog
SKRZYÑSKA MARIA  nauczyciel historii
SKUBISZ JÓZEF  nauczyciel prawa
S£OMSKA HELENA  pracownik obs³ugi
SMOCZYÑSKA IRENA  nauczyciel matematyki
SOCHA ELFRYDA nauczyciel
SOCZYÑSKA ANNA  nauczyciel j.niemieckiego
SOKULSKA JADWIGA nauczyciel j.rosyjskiego
SO£DACZEWSKI JERZY     nauczyciel przysposobienia wojskowego 
SPYCHALSKI RYSZARD  pracownik obs³ugi
SREDNICKA DANUTA nauczyciel fizyki
STANIAK MARIA nauczyciel biologii
STANIEWSKI FLORIAN  nauczyciel
STASIAK MARIA  nauczyciel biologii
STASZAK IRENEUSZ  nauczyciel j.angielskiego
STAWICKA JAROS£AWA  nauczyciel fizyki
STAWICKA TERESA  pracownik obs³ugi
STÊPIEÑ BO¯ENA  nauczyciel fizyki
STOJCZYK BOGUMI£A  nauczyciel bibliotekarz
STOPA DOROTA  wychowawca
STRADA£OWICZ ALICJA  nauczyciel j.rosyjskiego
STRIPPENTOW ANNA  nauczyciel j.³aciñskiego
SUCHOCKA TERESA  nauczyciel bibliotekarz
SURAK KAZIMIERZ  nauczyciel j.angielskiego
SURMACZ EL¯BIETA nauczyciel j.angielskiego
SZADURO TADEUSZ  nauczyciel j.angielskiego
SZADURO WANDA  nauczyciel j.angielskiego
SZAFRAÑSKA KRYSTYNA  nauczyciel j.polskiego
SZA£AJSKA KRYSTYNA  nauczyciel biologii
SZCZEPAÑSKI JAN  nauczyciel fizyki
SZCZUCIÑSKI ZBIGNIEW  nauczyciel chemii
SZCZUREK TERESA  nauczyciel
SZEWCZYK DANUTA  nauczyciel j.angielskiego
SZOPIÑSKI KRZYSZTOF  nauczyciel historii
SZTYBOR ILONA  starszy referent
SZWARC AGNIESZKA  nauczyciel wychowania fizycznego
SZYMCZAK PAULINA  nauczyciel matematyki
SZYMIEC PIOTR  nauczyciel wychowania fizycznego
SZYMKIEWICZ LARISA  nauczyciel j.rosyjskiego
SZYSZKOWSKI BOGDAN  pracownik obs³ugi
ŒLUSARSKI JANUSZ  nauczyciel prawa, ekonomii
ŒPIEWAKOWSKA BARBARA  nauczyciel j.angielskiego
ŒPIEWAKOWSKA EULALIA  nauczyciel j.polskiego
ŒWIEBODA - PIWEK ZOFIA  nauczuciel zajêæ pozalekcyjnych
ŒWIERCZEWSKA EWA  pracownik administracji 
ŒWIRSKA BARBARA  nauczyciel j.rosyjskiego
TADROWSKI ROMAN  nauczyciel religii

TALAR STEFANIA  pracownik obs³ugi
TARTAS S£AWOMIR  nauczyciel historii
TASZNER ADAM  nauczyciel fizyki
THUN - LESZCZY£OWSKA BARBARA  nauczyciel j.angielskiego   
TOCZEK BEATA  nauczyciel j.niemieckiego
TOMASIK DANUTA  ksiêgowa
TOMASZEWSKA ANNA  nauczyciel j.angielskiego
TOMASZEWSKA KRYSTYNA  nauczyciel geografii
TOMOROWICZ BOHDAN  nauczyciel j.angielskiego
TRZEPACZ DANUTA  nauczyciel j.polskiego
URBANIAK ANNA  nauczyciel historii
USTARBOWSKA MIROS£AWA  nauczyciel j.rosyjskiego
WALCZAK HANNA  nauczyciel plastyki
WALÊDZIAK GRA¯YNA  pracownik administracji
WALTYÑSKA LUCYNA  nauczyciel j.angielskiego
WARCHO£ KRYSTYNA  starsza ksiêgowa
WEJMAN WALENTY  nauczyciel wychowania fiz.
WESSERLING STANIS£AWA  pracownik obs³ugi
WÊGIERSKA WANDA  nauczyciel wychowania fiz.
WÊGRODZKA JADWIGA  auczyciel j.angielskiego
WIERZBICKA BO¯ENA  nauczyciel j.niemieckiego
WIERZBOWSKA BARBARA nauczyciel matematyki  
WILDENDT KAZIMIERZ  nauczyciel
WINIARSKA IRENA  nauczyciel j.angielskiego
WITKOWSKA KLARA  pracownik obs³ugi
WITKOWSKA LONGINA  pracownik obs³ugi
W£ADZIÑSKI JERZY  wychowawca
W£ODARCZYK WIES£AWA  nauczyciel j.polskiego
WOJCIECHOWICZ JOANNA  nauczyciel j.angielskiego
WOJCIECHOWSKA GRA¯YNA  nauczyciel przys. obronnego
WOJCIECHOWSKA MA£GORZATA  nauczyciel matematyki
WOJCIECHOWSKA ZOFIA  pracownik obs³ugi
WOJCIECHOWSKI EDWIN  konserwator
WOJDACKA BARBARA  pracownik administracji
WOJNIUSZ ANDRZEJ  nauczyciel j.angielskiego
WOJNO BOGUS£AW  nauczyciel wychowania fiz.
WOLTYÑSKA LUCYNA  nauczyciel j.angielskiego
WOgNIAK HENRYK  konserwator
WOgNIAK STANIS£AW  pracownik obs³ugi
WRÓBLEWSKI WAC£AW  nauczyciel techniki
WRZEŒNIEWSKA HANNA  pracownik administracji
ZACHARA RENATA  pracownik administracxji
ZALESKI MARCIN  nauczyciel j.angielskiego
ZANDER RENATA  nauczyciel j.angielskiego
ZAREMBSKA HANNA  nauczyciel fizyki
ZAWISZEWSKA SALOMEA   woŸna
ZAWIŒLAK DANUTA  nauczyciel j.francuskiego
ZGORZELSKI ANDRZEJ  nauczyciel
ZIEGENHAGEN MARIAN     nauczyciel przys. obronnego  
ZIELIÑSKA MA£GORZATA  pracownik administracji
ZIELSKA ROZALIA  pracownik obs³ugi
ZYGMAÑSKA MARIA  nauczyciel j.angielskiego
¯BIKOWSKI ZENOBIUSZ  nauczyciel prawa
¯ELAZNY STEFANIA  nauczyciel bibliotekarz
¯MUDZIÑSKI ZDZIS£AW  konserwator
¯UREK TADEUSZ  nauczyciel przys. obronnego
¯YGAD£O JERZY  nauczyciel techniki

NAUCZYCIELE  ZAGRANICZNI  ZATRUDNIENI  W  LATACH  1991  -  1999

ANDREADA MANUELA nauczyciel j.angielskiego - WIELKA BRYTANIA
BABCOCK SCOTT nauczyciel j.angielskiego - ANGLIA
BELL ROBERT nauczyciel j.angielskiego - KANADA
BOLT RICHARD   nauczyciel j.angielskiego - WIELKA BRYTANIA
BROCK PETER nauczyciel j.angielskiego - KANADA
CARRIGAN ANTHONY nauczyciel j.angielskiego - USA
DUPONT ANNE - CAROLINE nauczyciel j.angielskiego - KANADA
DAIBERL CAROL nauczyciel j. angielskiego - USA
FAULET PIERRE nauczyciel j.francuskiego - FRANCJA
HEALY A. MAUREEN nauczyciel j.angielskiego  - USA
JILLINGS CHRISTOPHER nauczyciel j.angielskiego -  KANADA
LYNCH PATRICK nauczyciel j.angielskiego -  KANADA
MACNER EDWARD nauczyciel chemii            - USA
MICKLEM NAT nauczyciel j.angielskiego - KANADA
MUIR GLEN nauczyciel j.angielskiego - KANADA
PAGAN ILLONA nauczyciel plastyki          - USA
POLASKI WILLIAM nauczyciel j.angielskiego - USA
SOUSSI NADIA nauczyciel j.francuskiego - FRANCJA
WALKER ROSS nauczyciel j.angielskiego -  WIELKA BRYTANIA
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