








Jednym z wielu walorów Gdyńskiej Trójki jest 
jej przepiękne położenie geograficzne. Matematyczno-
geograficzne usytuowanie Naszej Szkoły najlepiej określają 
współrzędne: 54° 30’ 29’’ N oraz 18° 32’ 54’’ E. Pod względem 
administracyjnym III LO znajduje się w granicach dzielnicy 
Gdyni - Wzgórze Świętego Maksymiliana. Na współczesnym 
planie miasta położenie Gdyńskiej Trójki wyznaczają ulice: Le-

gionów od zachodu, Marszałka Piłsudskiego od północy, Tet-
majera od wschodu oraz Partyzantów od południa. Na teren 
szkoły można się dostać przez Bramę Zachodnią (od ul. 
Legionów) lub przez Bramę Wschodnią (od ul. Tetma-
jera). Najbliższy przystanek autobusowy zlokalizowany jest 
przy alei Marszałka Piłsudskiego, zaś najbliższym przystan-
kiem SKMT – Szybkiej Kolei Miejskiej Trójmiasta jest „Wzgórze 
Świętego Maksymiliana”. 

Wznoszący się na wysokości od 25 do 35 metrów 
n.p.m. teren zajęty przez III LO położony jest w centrum Gdy-
ni w obniżeniu postglacjalnym między wysoczyznami moreny 
dennej Kępy Redłowskiej oraz Kamiennej Góry. Spośród utwo-
rów skalnych tworzących bezpośrednie podłoże tego terenu 
należy wymienić m.in.: gliny zwałowe, żwiry, piaski, iły, a tak-
że muły. Budynek szkolny oddalony jest tylko ok. 400 metrów 
na zachód od Zatoki Gdańskiej. Założony w 1938 roku, jeden 
z najstarszych w Polsce, rezerwat przyrody „Kępa Redłowska” 
(m.in.: liczne wąwozy, aktywny klif, lasy bukowe i bukowo-
dębowe, jarząb szwedzki, rokitnik..) znajduje się niecałe 200 
metrów na południe od Liceum. Pod względem fizyczno-ge-
ograficznym III LO im. Marynarki Wojennej RP znajduje się  
w granicach regionu „Kępy Redłowskiej”. 

Z położenia Szkoły w bezpośrednim sąsiedztwie Za-
toki Gdańskiej wynikają specyficzne cechy klimatu obszaru, 
na którym się znajduje. Są to przede wszystkim: złagodzenie 
rocznych i dobowych kontrastów termicznych z chłodniejszą 
od jesieni wiosną, małe roczne zachmurzenie, wiatry głów-
nie zachodnie i najsilniejsze z kierunków W i NW, cyrkulacja 
bryzowa, a nade wszystko bardzo duże usłoneczenienie w cią-
gu całego roku, w tym także roku szkolnego. Ta wyjątkowa 
cecha klimatyczna opisywanego miejsca pozwala okre-
ślić GDYŃSKĄ TRÓJKĘ jako NAJBARDZIEJ SŁONECZNĄ 
SZKOŁĘ w POLSCE. 

Dokonane w ostatnich kilku latach nasadzenia roślin 
i krzewów, a także inwestycje w zakresie architektury krajo-
brazu, a zwłaszcza utworzenie ogrodu z okazji 10-lecia AKCJI 
„Sprzątania Świata” w Polsce w 2003r. sprawiły, że budynki 
szkolne otoczone są obecnie pełnym uroku parkiem. Nowym 
elementem architektury krajobrazu jest amfiteatr na jednym 
ze stoków w przylicealnym parku. Chroniąca przed osunięciem 
się stromego stoku betonowa konstrukcja amfiteatru wyko-
rzystywana jest na zajęcia dydaktyczne, okolicznościowe spo-

tkania i apele. Z uwagi na usytuowanie w bezpośrednim są-
siedztwie budynku planowane jest zadaszenie amfiteatru oraz 
przekształcenie go w Zieloną Aulę.   W licealnym parku w cie-
płe i słoneczne dni maja, czerwca, września lub października 
odbywają się lekcje: matematyki, filozofii, fizyki i astronomii,  
języka polskiego, języka angielskiego, plastyki, geografii, bio-
logii…. 

Obecny budynek szkoły został wzniesiony w 1963 
roku. W jego bryle można wyodrębnić mającą łącznie trzy 
kondygnacje część wejściową ( od ulicy Legionów ) z pokojem 
nauczycielskim, sekretariatem i gabinetami dyrekcji oraz aulą, 
dwukondygnacyjną dominującą architektonicznie część środ-
kową z długim na ponad 100 metrów korytarzem łączącym 
kilkanaście sal lekcyjnych, a następnie salę gimnastyczną, bi-
bliotekę z czytelnią, sale informatyczne i dwie części budynku 
internatu ( cztero- i pięciokondygnacyjną ) mieszczące także 
kuchnię i jadalnię.

Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne mogą być prowa-
dzone jednocześnie w ponad pięćdziesięciu gabinetach i pra-
cowniach, w których na wyposażeniu znajduje się min. jeden 
zestaw komputerowy, w kilkunastu znajdują się projektory 
cyfrowe, a w kilku tablice interaktywne. Szkoła posiada wy-
posażone na poziomie akademickim pracownie specjalistycz-
ne: biologiczne, chemiczne i fizyczne, a także informatyczne 
i matematyczno-informatyczne oraz geograficzno-ekonomicz-
ne i zajęć artystycznych. Internet dostępny jest poprzez sieć 
przewodową i bezprzewodową. Całość systemu komputerowe-
go (informatycznego) jest administrowana poprzez świetnie 
wyposażoną serwerownię. 

Odgrywające bardzo ważną rolę w III LO zajęcia 
sportowe mogą być prowadzone: w sali gimnastycznej (gim-
nastyka, taniec , gry zespołowe: siatkówka, koszykówka, uni-
hokej), w auli ( gimnastyka, taniec ), w szkolnym studiu kul-
turystycznym oraz na szkolnym stadionie, który tworzą m.in. 
pełnowymiarowe boiska: piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki 
oraz bieżnie lekkoatletyczne.    

Osobne i bardzo duże pomieszczenia zajmują: biblio-
teka oraz czytelnia. 

Aby zapewnić uczniom i nauczycielom odpowiednie 
warunki uczenia się i nauczania każdego roku szkoła we 
współpracy z rodzicami wyposażana jest w odpowiednie po-
moce dydaktyczne i meble. Działająca przy szkole Fundacja 
Rozwoju III LO w Gdyni, a także Rada Rodziców oraz dyrekcja  
wspólnie inwestują w remonty oraz przebudowę szkolnych bu-
dynków. Tylko w ostatnich kilku latach ze środków poza-
budżetowych przebudowano cały stadion szkolny (nowo-
czesna nawierzchnia) i ogrodzenie wokół terenu zajmowanego 
przez szkołę ( łącznie z automatycznymi bramami: Wschodnią 
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i Zachodnią ). ZLIKWIDOWANO w BUDYNKU SZKOLNYM, 
ze środków wypracowanych tylko i wyłącznie przez 
szkołę, WIĘKSZOŚĆ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH 
UTRUDNIAJĄCYCH PORUSZANIE SIĘ PO NIEJ UCZNIOM 
NA WÓZKACH INWALIDZKICH (DOSTOSOWANO DLA 
POTRZEB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OSÓB TAKŻE CZĘŚĆ 
TOALET). Założono system bezpieczeństwa - monitoring 
(system kilkunastu kamer w całym budynku połączony z mo-
nitorami w portierni przy wejściu do internatu oraz portierni 
przy wejściu głównym do szkoły, a także z siecią komputerową 
), wymieniono wszystkie okna, przebudowano część budynku 
internatu na gimnazjum, odremontowano stołówkę szkolną, 
wybudowano i wyposażono studio kulturystyczne, odremon-
towano całą salę gimnastyczną i aulę (łącznie z podłogami), 
wyremontowano wszystkie toalety i łazienki w szkole oraz 
internacie, przebudowano korytarze i zakupiono szafki dla 
uczniów. 

 Zostały sprowadzone komputery do gabinetów 
informatycznych oraz szkolnej serwerowi (łącznie kilka-
dziesiąt sztuk), a także zainstalowano stałe łącze interneto-
we TASK – Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Kompute-
rowej. 

 Sukcesywnie doposażane są wszystkie gabinety lek-
cyjne (chemia, biologia, fizyka, przedsiębiorczość, geografia, 
matematyka, język polski, biblioteka, czytelnia…). Wkrótce 
powstanie obserwatorium astronomiczne oraz zostanie urzą-
dzony gabinet robotyki, a przede wszystkim wybudowana 
będzie czytelnia internetowa oraz przebudowana biblioteka 
szkolna. 

 Znakomita większość ww inwestycji została zreali-
zowana dzięki umowie o współpracy zawartej w 1998 roku 
między Gdyńską Trójką, a Prokom Software S.A., a następ-
nie Prokom Investment S.A. Firma Prokom ma swój wielki 
udział w olimpijskich sukcesach ogólnopolskich i międzynaro-
dowych uczniów szkoły m.in. poprzez finansowe ich wspiera-
nie ( przejazdy, nagrody, pomoc logistyczna…). 

 W gronie wielkich darczyńców III LO w Gdyni znaj-
duje się Grupa Lotos SA, dzięki szczodrości której odre-
montowano podłogę w sali gimnastycznej oraz przebudowano  
i nowocześnie wyposażono gabinet chemiczny, którego może 
zazdrościć Gdyńskiej Trójce nie jedna uczelnia wyższa. 

 Wielki udział w niesieniu materialnej pomocy szkole 
miały także firmy: Marcopol  i Port Gdynia. Szkołę wspie-
rają finansowo absolwenci III LO.

Nasza szkoła powstała w 1950 roku. Przez pierwszy 
okres swojego istnienia zajmowała budynek przy ulicy Sambo-
ra 47 w Gdyni-Grabówku. W październiku 1963 roku została 
przeniesiona do obecnie zajmowanej siedziby przy ulicy Legio-
nów 27. Nowy budynek GDYŃSKIEJ TRÓJKI został wzniesiony 
przede wszystkim dzięki wielkiemu zaangażowaniu MARYNAR-
KI WOJENNEJ, która właśnie od 1963 jest PATRONEM III LO 
w GDYNI. 

Na cześć Patrona dzień 28 listopada – rocznica utwo-
rzenia w 1918 r. Marynarki Wojennej przez Naczelnika Pań-

stwa Polskiego marszałka Józefa Piłsudskiego– jest obchodzo-
ny jako Święto Szkoły. W czasie uroczystych obchodów Święta 
Patrona GDYŃSKIEJ TRÓJKI w auli szkolnej podsumowywa-
ne są osiągnięcia uczniów i nauczycieli z poprzedniego roku 
szkolnego, odbywa się finał Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy  
o Marynarce Wojennej, wręczenie dyplomów absolwentom 
Middle Years Programme IBO School 5288 oraz stypendiów 
Rady Rodziców wybitnym w różnych dziedzinach gimnazjali-
stom i licealistom, a nowoprzyjęci do Szkoły uczniowie składa-
ją uroczyste ślubowanie. 

Liceum razem z Marynarką Wojenną zrealizowało 
szereg wyjątkowych przedsięwzięć: cztery finały ogólnopol-
skie Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej ( w tym Ju-
bileuszowa - XXX w 2004 r.), V Międzynarodową Olimpiadę 
Geograficzną (2004r), Światowy Zjazd Absolwentów III LO  
z okazji 50-lecia jego utworzenia (2000r.), bale charytatywne 
na rzecz uczniów szkoły, szkolenia z zakresu obrony cywilnej 
oraz nawigacji i wiele innych. Uczniowie biorą udział, z bardzo 
dobrym skutkiem, w różnego rodzaju konkursach, w których 
wymagana jest m.in. wiedza z zakresu historii i obecnych do-
konań Patrona ( Olimpiada Nautologiczna, Międzyszkolny Kon-
kurs Wiedzy o Marynarce Wojennej, Olimpiada Historyczna, 
Konkurs Wiedzy o NATO…). Cała społeczność Gdyńskiej Trójki 
wzięła udział w zbiórce pieniędzy na nowe Muzeum Marynarki 
Wojennej w Gdyni. Przedstawiciele szkoły uczestniczą w waż-
nych wydarzeniach mających miejsce w Marynarce Wojennej: 
inauguracja roku akademickiego w Akademii Marynarki Wo-
jennej w Gdyni, promocja oficerów-absolwentów tejże Akade-
mii, kolejne rocznice utworzenia Marynarki Wojennej… . Wielu 
obecnych oficerów Marynarki Wojennej oraz pracowników na-
ukowych i absolwentów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni 
ukończyło III LO. 

GDYŃSKA TRÓJKA to obecnie pięć instytucji eduka-
cyjnych tworzących pod względem administracyjno- 
oświatowym Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1.   
Są to: 

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej 
RP w Gdyni ( utworzone w 1950r. ),

Gdyńskie Liceum Matury Międzynarodowej-GLMM  nr 
0704 przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki 
Wojennej RP ( 1993r. ),                                                                                                            

Gimnazjum nr 24 przy  III Liceum Ogólnokształcącym 
im. Marynarki Wojennej RP (2000r.),

Gdyńskie Gimnazjum Matury Międzynarodowej-GGMM  
nr 5288 przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Mary-
narki Wojennej RP ( 2001r. ), 

Internat przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Mary-
narki Wojennej RP ( 1963r. ) .

”Gdyńska Trójka” nawiązuje w swojej działalności pe-
dagogicznej do hasła przyświecającego twórcom Komi-
sji Edukacji Narodowej: VIR HONESTUS ET BONUS CI-
VIS (Zacny człowiek i dobry obywatel). 
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 Istotą oferty edukacyjnej liceum jest kadra pedago-
giczna. W każdej szkole wszystko „rozpoczyna się” i „kończy” 
na nauczycielu. Szkoła może mieścić się w nowoczesnym „in-
teligentnym” budynku, dysponować świetnym wyposażeniem, 
mieć zapisane bardzo dobre programy nauczania i podręczni-
ki, być dobrze administrowana, posiadać dziennik elektronicz-

ny z prawdziwego zdarzenia itd. Na nic jednak zda się to su-
pernowoczesne środowisko techniczne, jeśli nie są zatrudnieni 
w szkole oddani swojemu zawodowi pedagodzy-pasjonaci, 
którzy potrafią pięknie i po mistrzowsku zachęcać uczniów do 
nauki swojego przedmiotu. Jeżeli w liceum pracują znakomi-
ci, wyjątkowi nauczyciele-mistrzowie, to przyciągają do szkoły 
wyjątkowych uczniów bez względu na to jak daleko mieszka-
ją od szkoły. Właśnie tacy nauczyciele pracowali oraz pracują  
w Gdyńskiej Trójce. 

 I dlatego jeżeli można w odniesieniu do Naszej 
Szkoły jako szczególnego miejsca w przestrzeni miej-
skiej Gdyni i całego Trójmiasta użyć niezwykle pięk-
nego określenia GENIUS LOCI, to jest to niewątpliwie 
wielka zasługa byłych i obecnych wielkich nauczycieli-
mistrzów…  

 
 
 
 
  

 W III LO w Gdyni pracuje obecnie ponad 150 osób,  
w tym 100 nauczycieli i wychowawców. Kilkudziesięciu z nich 
to nauczyciele dyplomowani, a kilku posiada tytuł dokto-
ra nauk i pracuje na Uniwersytecie Gdańskim. W 2008 roku  
w grupie 10 nauczycieli, którzy zostali po raz pierwszy w histo-
rii polskiej oświaty wyróżnieni tytułem honorowym profe-
sora oświaty znalazło się dwóch przedstawicieli III LO 
w Gdyni: Wojciech Tomalczyk – matematyka i Wiesław 
Kosakowski – geografia. W 2010 roku do wyróżnienia 
tym tytułem zgłoszone zostały: Ewa Skrzypczak (n-lka 
fizyki i astronomii), Grażyna Miłosz (matematyka), Ewa 
Niwińska-Lipińska (j.polski). Kilkunastu pedagogów jest 
obecnie (2010r.) na studiach doktoranckich lub podyplomo-
wych. W Gdyńskiej Trójce uczy obecnie aż 30 jej dawnych 
uczniów. Wielu byłych i obecnych nauczycieli to autorzy pro-
gramów nauczania, podręczników lub innych publikacji z za-
kresu dydaktyki, a także prac naukowych, m.in.: matematy-
ka - Wojciech Tomalczyk, Grażyna Miłosz, Jacek Lech; język 
polski – dr Ewa  Niwińska-Lipińska, dr Iwona Łapińska, Bry-
gida Maciejewska, Ewa Prylińska, Joanna Sadowska, Andrzej 
Spilkowski, Gabriela Żylińska; geografia – Dorota Grudzińska 
(zm. w 2009 r.), Iwona Kotowska, Wiesław Kosakowski; geo-
grafia, ekonomia stosowana oraz podstawy przedsiębiorczości 
– Waldemar Kotowski; biologia – Danuta Belau, Małgorzata 
Kupczyk-Skodowska, dr Teresa Pawlak ; chemia – Sylwia Iluk, 

Jolanta Niedostatkiewicz, Justyna Raulin ; język angielski –  
dr Magdalena Sroka /Roda/, dr Marta Smalara ; informatyka – 
Ryszard Szubartowski; historia – dr Ewelina Marciniak, Iwona 
Walendziak, dr Dariusz Piasek, dr Arnold Kłonczyński; filozofia 
– Michał Koss; fizyka i astronomia – dr Katarzyna Werel, Ewa 
Skrzypczak …. .  

 Każdego roku kilku lub kilkunastu nauczycieli 
podwyższa swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc  
w różnego rodzaju warsztatach, konferencjach dydaktycznych 
w kraju i poza jego granicami ( w m.in.: Wlk.Brytania, Szwe-
cja, Niemcy, Maroko, Czechy, Węgry, Liban, Korea Pd., Japo-
nia, Afryka Południowa, Irlandia, Turcja….).

 Podjęta przez szkołę współpraca z uczelniami wyż-
szymi z Trójmiasta ( Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdań-
ska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Marynarki Wo-
jennej w Gdyni ), Warszawy ( Uniwersytet Warszawski, Szkoła 
Główna Handlowa ) lub Krakowa ( Uniwersytet Jagielloński ) 
owocuje m.in. wykładami wybitnych nauczycieli akademickich 
w budynku III LO lub udziałem uczniów liceum w licznych za-
jęciach na ww uczelniach, a także opieką merytoryczną na-
ukowców nad uczniami uczestniczącymi w olimpiadach przed-
miotowych lub piszących prace dyplomowe, w tym maturalne, 
w ramach klas IBO.

Dzięki nawiązaniu współpracy z wieloma instytucjami 
edukacyjnymi na całym świecie w III LO w Gdyni prowa-
dzili zajęcia nauczyciele z USA, Wielkiej Brytanii, Kanady lub 
Francji. W ramach współpracy z amerykańską Fundacją Fulbri-
ghta już kilkunastu nauczycieli III LO odbyło roczny staż peda-
gogiczny w szkole w USA (m.in.: Sylwia Iluk, Grażyna Miłosz, 
Katarzyna Werel, Dorota Grudzińska, Sława Wrześniewska, 
Magdalena Sroka / Roda /, Jacek Lech), a w tym samym cza-
sie nauczyciele ze szkół amerykańskich odbywali staż w III LO. 
Od wielu lat prowadzony jest , w ramach programu Sokrate-
s-Comenius, we współpracy z różnymi szkołami maturalnymi  
z całej Europy, edukacyjny projekt z zakresu nauczania fizyki  
i astronomii. Projekt ten został opracowany i rozpoczęty  
w III LO przez dr Katarzynę Werel, a kontynuowany jest obec-
nie przez jej dawną studentkę Elżbietę Koziróg. Od kilku lat  
w ramach umów bilateralnych samorządów bliźniaczych 
miast: Gdyni i Seattle w USA ma miejsce współpraca w za-
kresie nauczania wśród młodzieży szeroko rozumianej przed-
siębiorczości ( np.: wyjazdy uczniów z III LO do Seatlle na 
organizowane w okresie wakacji tzw. Washington Bussines 
Week, organizacja w III LO w sierpniu 2009 dla uczniów szkół 
gdyńskich tzw. Gdynia Bussines Week ). Znakomitym koordy-
natorem tej współpracy jest Waldemar Kotowski – nauczyciel 
geografii oraz podstaw przedsiębiorczości ( poprzednia nazwa 
przedmiotu: ekonomia stosowana ).

NASI  NAUCZYCIELE  i  WYCHOWAWCY
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 Większość nauczycieli zdobyło uprawnienia egzami-
natora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (nowa matura),  
a kilku posiada uprawnienia egzaminatora International Bac-
calaureate Organization (matura międzynarodowa).

 Z uwagi na to, że język angielski jest w III LO  
w Gdyni drugim językiem nauczania ( klasy dwujęzycz-
ne ) albo językiem wykładowym ( klasy matury mię-
dzynarodowej ), poza grupą ponad dwudziestu anglistów, 
władają nim także nauczyciele takich przedmiotów jak: geo-
grafia (2 nauczycieli), matematyka (5), fizyka (2), chemia (2), 
biologia (4), filozofia (2), wiedza o kulturze (2), wychowanie 
fizyczne (2), psychologia (1), informatyka (1), sztuka i plasty-
ka (2), teoria wiedzy (2), historia (3), drama (2).

 Nasi nauczyciele chętnie dzielą się swoją wie-
dzą ze swoimi kolegami z innych szkół polskich oraz zagra-
nicznych. W szkoleniach lub warsztatach w zakresie nauczania 
danego przedmiotu, nauczania dwujęzycznego lub nauczania 
programu matury międzynarodowej organizowanych w III LO 
w Gdyni uczestniczyli nauczyciele ze szkół m.in.: Gdańska (III 
LO), Szczecina (szkoły prywatne), Lublina (szkoła prywatna), 
Warszawy (II LO, szkoły prywatne), Krakowa, a także Wilna, 
Kijowa, Lwowa, Moskwy, Lubljany…. 

 Obecnie pracujący w III LO nauczyciele podtrzymują 
przyjaźnie lub znajomości ze swoimi koleżankami lub kolega-
mi, którzy przeszli na emeryturę. Każdego roku byli pracowni-
cy liceum zapraszani są na szkolne uroczystości z okazji 
Święta Edukacji Narodowej  oraz na Jasełka Szkolne. 
Jest to doskonała okazja nie tylko do porozmawiania o spra-
wach oświatowych…. Swoją obecnością ww uroczyste spotka-
nia zaszczycali tak znakomici byli jej nauczyciele, jak m.in.: 
Barbara Deręgowska, Daniela Neyman-Spława, Czesław Po-
znański, Teresa Regent, Krystyna Czarniak ( dyrektor III LO 
1979 – 1982 ), Krystyna Tomaszewska, Danuta Szewczyk, 
Bronisława Kowalewska, Konstanty Janowski ( dyrektor III LO 
1973 – 19179 ), Kazimierz Pawlak ( dyrektor III LO 1962-
1973 ), Sylwia Iluk, Czesława Łubińska, Stanisław Potrac, Be-
ata Byjos,  a także inni znakomici pracownicy szkoły: Wanda 
Rzeszut, Krystyna Warchoł, Zofia Ukleja, Kazimiera Laska, Ge-
rard Ukleja....   

 Z uwagi na wspaniałe osiągnięcia w pracy, przede 
wszystkim dydaktycznej i wychowawczej, w ostatnich dwu-
dziestu latach (1990-2009) pedagodzy oraz inni pracowni-
cy Gdyńskiej Trójki zostali wyróżnieni m.in. najwyższym orde-
rami lub odznaczeniami państwowymi oraz nagrodami: 

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski: Wojciech To-
malczyk (nauczyciel matematyki),

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski : Czesława 
Łubińska (matematyka), Urszula Wylot (język polski), Wiesław 
Kosakowski (geografia), Peter Senn (język angielski, język 
niemiecki), Wojciech Tomalczyk (matematyka), 

Krzyż Zasługi, m.in.: Danuta Belau (biologia), Bożena Bud-
kiewicz (j.rosyjski), Danuta Bussler (biologia), Joanna Goździe-
wicz (j.angielski), Dorota Grudzińska (geografia), Sylwia Iluk 
(chemia), Jolanta Korybut-Orłowska (j.angielski), Michał  Koss 
(filozofia, retoryka, teoria wiedzy, łacina), Waldemar Kotowski 
( geografia, ekonomia stosowana, podstawy przedsiębiorczo-
ści ), Małgorzata Kupczyk-Skodowska (biologia), Kazimiera 
Laska (woźna), Jolanta Ławrynowicz-Dobek (historia, wos), 
Czesława Łubińska (matematyka), Jolanta Niedostakiewicz 
(chemia), Ewa Skrzypczak (fizyka i astronomia), Katarzyna 
Skrzyńska (sekretariat szkoły) , Iwona Stankiewicz (j.polski), 
Danuta Twerd (fizyka i astronomia), Hanna Urbańska (j.an-
gielski), Zofia Ukleja (woźna), Gerard Ukleja (konserwator), 
Urszula Wylot (j.polski), Ryszard Szubartowski (informatyka), 
Gabriela Żylińska (j.polski)

Medal za Długoletnią Służbę, m.in.: Bożena Budkiewicz 
(j.rosyjski), Anna Duszak-Kletkiewicz (biblioteka), Bożena 
Fafińska-Wiśniewska (wychowawca w internacie), Zbigniew 
Jachimowicz (konserwator), Joanna Kantorosińska (sekreta-
riat, księgowość) Artur Kolincio (fizyka i astronomia), Barbara 
Kozak (dział gospodarczy), Aleksandra Lewicka (sekretariat), 
Brygida Maciejewska (j.polski), Krystyna Mampe (obsługa 
maszyn kopiujących), Teresa Marchel (woźna), Ewa Niwińska-
Lipińska (j.polski), Grażyna Miłosz (matematyka), Agniesz-
ka Orzeszek (matematyka), Ewa Prylińska (j.polski), Halina 
Różalska (fizyka i astronomia), Joanna Sadowska (j.polski), 
Danuta Sidorowicz (historia, wos), Włodzimierz Subczyński 
(fizyka i astronomia), Witold Szac (j.francuski), Wojciech To-
malczyk (matematyka),

Medal Komisji Edukacji Narodowej –59 pedagogów, 
Nagroda Ministra Edukacji Narodowej –65.pedagogów,                                                                                                          
w tym m.in.: Wojciech Tomalczyk ( 7-krotnie), Wiesław Kosa-
kowski (6), Dorota Grudzińska (4), Michał Koss (4), Walde-
mar Kotowski (4), Ewa Skrzypczak (3) Nagroda Kuratora 
Oświaty –44 pedagogów, Nagroda Prezydenta Gdyni – 
51 pedagogów,

Nagroda Dyrektora Szkoły, m.in.: Małgorzata Aszendorf 
(4-krotnie), Danuta Belau (6), Hanna Goworowska-Adam-
ska(4), Bożena Budkiewicz (6), Anna Czarnowska (4), Danuta 

Bussler (4), Teresa Ćwiklak (4), Anna Duszak-Klet-
kiewicz (4), Renata Fiałkowska (4), Bożena Fafiń-
ska-Wiśniewska (6), Dorota Grudzińska (4), Grze-
gorz Henicz (6), Małgorzata Henicz (9), Sylwia Iluk 
(9), Zbigniew Jachimowicz (6), Małgorzata Jureko/
Mazurkiewicz/ (4), Michał Koss (5), Waldemar Ko-

towski (8), Barbara Kozak (4), Emilia Kuczyńska (5), Małgo-
rzata Kupczyk-Skodowska (8), Magdalena Łozowicka-Honkisz 
(4), Czesława Łubińska (5), Krystyna Machel (4), Teresa Mer-
chel (4), Grażyna Miłosz (11), Jolanta Niedostatkiewicz (4), 
Ewa Niwińska-Lipińska (8), Małgorzata Olszowa (6), Tatiana 
Nowakowska-Szota (5), Dariusz Piasek (4), Anita Pawłowska 
(6), Aleksandra Przekowiak (4), Justyna Raulin (4), Joanna 
Rybicka (4), Joanna Sadowska (8), Andrzej Spilkowski (8), 
Danuta Sidorowicz (5), Katarzyna Skrzyńska (4), Ewa Skrzyp-
czak (7), Włodzimierz Subczyński (9), Agata Taźbierska (4), 
Wojciech Tomalczyk (6), Elżbieta Truskolawska (5), Danuta 
Twerd (5), Grzegorz Urgacz (5), Katarzyna Werel (5), Urszula 
Wylot (4).
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 Nauczyciele w III LO im. Marynarki Wojennej RP  
w Gdyni realizują programy nauczania obowiązujące w pol-
skich liceach ogólnokształcących i prowadzą lekcje w kilku 
rodzajach i typach klas. Wielu z nich naucza zgodnie z pro-
gramami, których są autorami. Na każdym roku jest 5 lub 6 
klas liczących średnio od 24 do 36 uczniów.  Klasy dzielone 
są na kilkunastoosobowe grupy podczas lekcji z przedmiotów 
laboratoryjnych, języków obcych lub przedmiotów naucza-
nych w zakresie rozszerzonym albo nauczanych dwujęzycznie 
względnie wykładanych w języku angielskim: biologia, che-
mia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, infor-
matyka, matematyka, psychologia, teoria wiedzy. Istotną rolę  
w nauczaniu poszczególnych przedmiotów odgrywają wyciecz-
ki turystyczno-krajoznawcze i wycieczki dydaktyczne lub zaję-
cia terenowe (np.: geografia, biologia, ekologia, astronomia, 
fizyka, język polski… ) organizowane na terenie całej Polski, 
a także poza jej granicami ( m.in.: Francja, Ukraina, Węgry, 
Finlandia, Szwecja, USA, Wielka Brytania ).  

KLASY MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNO-EKONOMICZ-
NE
 KLASY oznaczone w planie lekcji literą „A”  
( „EKONOMICZNE” ) , w których realizowane są  w zakre-
sie rozszerzonym i na poziomie uniwersyteckim przedmioty: 
matematyka, geografia, język angielski i podstawy przedsię-
biorczości ( dawniej ekonomia stosowana ). W ramach na-
uki podstaw przedsiębiorczości uczniowie mają obowiązek 
założyć i prowadzić własną firmę oraz zarządzać finansami.  
Od 2006 roku w tej klasie realizowany jest program met – 
matematyka, ekonomia i technologia informacyjna. Ten rodzaj 
klas został utworzony na początku lat 90. ubiegłego wieku we 
współpracy z Fundacją Batorego, której rolę w zakresie opieki 
nad nauczaniem w wybranych polskich szkołach maturalnych 
przejęła następnie Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczo-
ści. W ramach nauki w tych klasach uczniowie uczestniczą 
w zajęciach realizowanych we współpracy uczelniami ekono-
micznymi, a także instytucjami edukacyjnymi, gł. ze Seattle 
– siostrzanego miasta Gdyni, zajmującymi się nauczaniem 
przedsiębiorczości wśród uczniów szkół amerykańskich, m.in. 
w ramach Washington Business Week lub Gdynia Bussines 
Week. To właśnie z tych klas rekrutuje się największa liczba 
finalistów i laureatów olimpiad: geograficznej i nautologicznej, 
wiedzy ekonomicznej, przedsiębiorczości i wiedzy o finansach. 
Większość absolwentów klas ekonomicznych kontynuuje swo-
ją pomaturalną edukację na kierunkach ekonomicznych lub 
zarządzania takich uczelni polskich, jak m.in.: Szkoła Głów-
na Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet 
Warszawski, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Uniwersy-
tet Wrocławski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,  
a w ostatnich latach także uczelni brytyjskich. 

KLASY BIOLOGICZNO-CHEMICZNO-FIZYCZNE

KLASY oznaczone w planie lekcji literą „B”  
( „MEDYCZNE” ), w których realizowane są w zakresie roz-
szerzonym i na poziomie uniwersyteckim przedmioty: bio-
logia, chemia, fizyka i astronomia. W ramach nauki w tych 
klasach uczniowie uczestniczą w zajęciach realizowanych  

we współpracy uczelniami medycznymi, gł. Gdańskim Uniwer-
sytetem Medycznym oraz Uniwersytecie Gdańskim i Politech-
nice Gdańskiej. Zajęcia z przedmiotów kierunkowych prowa-
dzone są w bardzo nowocześnie wyposażonych pracowniach 
przedmiotowych: biologicznej, chemicznej i fizycznej. Wypo-
sażenie ww pracowni pozwala na wykonywanie ćwiczeń, do-
świadczeń i badań takich samych, jak na uczelniach wyższych. 
Uczniowie z klas „B” osiągają znakomite wyniki w olimpiadach 
biologicznych oraz chemicznych. Uczelniami, do których kie-
rują się po uzyskaniu matury absolwenci z tych klas są głów-
nie uniwersytety ( akademie ) medyczne oraz biologiczne lub 
biotechnologiczne wydziały uniwersyteckie, a także wydziały 
chemiczne na politechnikach m.in. w Gdańsku, Warszawie, Po-
znaniu, Łodzi, Wrocławiu i Krakowie, a także, od kilku lat, poza 
granicami Polski.

KLASY HUMANISTYCZNE

 KLASY oznaczone w planie lekcji literą „C”,  
w których realizowane są w zakresie rozszerzonym i na pozio-
mie uniwersyteckim przedmioty: język polski, historia, język 
angielski i wiedza o społeczeństwie oraz wiedza o kulturze. 
Ponadto w kierunkowej ofercie edukacyjnej tej klasy znajdują 
się lekcje filozofii, retoryki i łaciny. Olimpiadami przedmioto-
wymi, w których humaniści odnoszą największe sukcesy to: 
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, olimpiady języków 
obcych ( angielski, rosyjski, francuski, niemiecki oraz łacina 
), Olimpiada Historyczna, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie 
Współczesnym, Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka, Olim-
piada Wiedzy o Sztuce/Muzyce, Olimpiada Wiedzy o Unii Eu-
ropejskiej. Swoje humanistyczne zainteresowania uczniowie 
rozwijają także w ramach zajęć szkolnego kabaretu CHAŁA, 
licznych inscenizacji teatralnych ( w języku polskim, angiel-
skim, a także francuskim ), szkolnych i międzyszkolnych festi-
wali/przeglądów piosenek ( angielskich i niemieckich ), debat 
szkolnych wzorowanych na słynnych „debatach oksfordzkich”, 
bardzo licznych zespołach muzycznych. Po zakończeniu nauki 
w III LO absolwenci klasy humanistycznej podejmują głównie 
studia prawnicze, filologiczne ( gł. polonistyka, anglistyka ), 
aktorskie, a także z zakresu: teatrologii, filmu, muzyki oraz 
sztuki. Miasta, w których studiują humaniści z Gdyńskiej Trójki 
to wszystkie największe polskie ośrodki akademickie ( gł. War-
szawa, Kraków i Trójmiasto ).

KLASY MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNO-FIZYCZNO-
CHEMICZNE 

 KLASY oznaczone w planie lekcji literą „M” są 
tzw. klasami matematycznymi, w których przedmiotami 
realizowanymi w zakresie rozszerzonym na poziomie uniwer-
syteckim są: matematyka, informatyka, a także do wyboru: 
chemia oraz/lub fizyka i astronomia. Obecna forma funk-
cjonowania klas „M” swoją genezą sięga początku lat 90. ubie-
głego wieku. Pod koniec XX wieku nastąpiło istotne wzmocnie-
nie informatycznego z chwilą zatrudnienia w Gdyńskiej Trójce 
świetnego nauczyciela – Ryszarda Szubartowskiego. W ofercie 
edukacyjnej tego rodzaju klas obok akademickiego poziomu 
nauczania przedmiotów kierunkowych znajdują się zajęcia  
z programowania, robotyki, a także kilkudniowe obozy infor-
matyczno-matematyczno-sportowe przygotowujące m.in.do 
olimpiad naukowych: informatycznej i matematycznej oraz 
ogólnopolskich i międzynarodowych zawodów z zakresu pro-
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gramowania komputerowego. Obok ww wielkim zainteresowa-
niem uczniów z klas „M” cieszą olimpiady: fizyczna, chemicz-
na, geograficzna i nautologiczna, wiedzy ekonomicznej, wiedzy  
o finansach i przedsiębiorczości. Istotnym elementem edukacji 
w ramach klas „M” są także lekcje brydża sportowego oraz 
bardzo liczne turnieje brydżowe organizowane we współpra-
cy Pomorskim Okręgiem Brydża Sportowego, a także turnieje 
szachowe  i zajęcia z robotyki ( konstruowanie i programowa-
nie robotów edukacyjnych ).  Najczęściej wybieranymi przez 
absolwentów klas „M” kierunkami studiów są: informatyka, 
matematyka, studia łączące zainteresowania studentów obu 
tymi przedmiotami ( gł. na Uniwersytecie Warszawskim lub 
Uniwersytecie Wrocławskim ), ale także architektura, ekono-
mia, zarządzanie ( gł. SGH w Warszawie ). Obok ww ośrodków 
uniwersyteckich absolwenci klas „M” podejmują studia na ww 
kierunkach w Trójmieście, Krakowie, Poznaniu, a w ostatnich 
latach na politechnicznych uczelniach zagranicznych. Przede 
wszystkim w Anglii ( gł. Londyn ), Szkocji ( gł. Edynburg ), ale 
również na Sorbonie, w Rotterdamie, Bremie….

KLASY/GRUPY DWUJĘZYCZNE Z ANGIELSKIM JĘZYKIEM 
NAUCZANIA

 Klasy „A”, „B”, „C” dzielone są na grupy dwujęzycz-
ne i niedwujęzyczne. W grupach dwujęzycznych tygodniowa 
liczba lekcji języka obcego będącego drugim językiem naucza-
nia, w III LO jest to język angielski, wynosi sześć. Wybrane 
przedmioty, zwykle te nauczane w zakresie rozszerzonym i nie 
więcej jak trzy, prowadzone mogą być w języku angielskim 
oraz języku polskim. Skala korzystania na tych lekcjach z ję-
zyka angielskiego zależy od poziomu znajomości tego języka 
wśród uczniów, a także zakresu merytorycznego przekazy-
wanej przez nauczyciela wiedzy. Podstawową zasadą jest by 
uczeń najpierw zrozumiał, na przykład bardzo skomplikowane 
zagadnienia z fizyki, w jakimkolwiek języku, a dopiero następ-
nie przełożył je na język angielski. Ponadto, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami, historia i geografia Polski muszą być 
nauczane tylko po polsku. 

Klasy dwujęzyczne były tworzone w polskich liceach 
ogólnokształcących na początku lat 90. na podstawie wyda-
nych przez ówczesne Ministerstwo Edukacji i Sportu rozpo-
rządzeń. Powstały wtedy w kilkunastu polskich szkołach klasy 
dwujęzyczne z następującymi  językami nauczania: angiel-
skim, francuskim, niemieckim i nieco później hiszpańskim.  
Autorzy tych rozporządzeń albo zapomnieli, albo nie chcie-
li pamiętać, że na podstawie  rozporządzenia Ministerstwa 
Oświaty i Wychowania  jeszcze z 1961 roku powstały w pierw-
szej połowie lat 60. XX wieku w kilku polskich liceach klasy  
z wykładowym językiem obcym, w tym z językiem angielskim. 
W co najmniej dwóch szkołach, tj. w XXXIII LO w Warsza-
wie i w III LO w Gdyni, klasy te funkcjonowały nieprzerwanie  
do momentu wydania ww rozporządzenia o klasach dwuję-
zycznych. Założenia i zasady, wg których funkcjonują obecne 
klasy „dwujęzyczne” w swojej istocie nie różnią się od tych, 
które decydowały o charakterze klas „wykładowych”. Tak więc, 
NIHIL NOVI SUB SOLE.

Podobnego typu otwieraniem otwartych już od dawna 
drzwi było wprowadzenie do programu nauczania w zrefor-
mowanych trzyletnich liceach ogólnokształcących przedmiotu 
podstawy przedsiębiorczości w miejsce ekonomii stosowanej 

- przedmiotu nauczanego we współpracy z Fundacją Batorego  
w latach 90. ubiegłego wieku w kilkunastu czteroletnich lice-
ach, które były pionierami w dziele szerzenia wiedzy ekono-
micznej wśród młodzieży licealnej.    

Absolwenci z wszystkich ww klas przystępują po 
ukończeniu III LO do egzaminu maturalnego i kontynuują 
swoją edukację na uczelniach wyższych w Polsce lub poza jej 
granicami. Każdego roku ok. 70% wszystkich absolwentów li-
ceum przystępuje do polskiego egzaminu maturalnego, pozo-
stali zaś zdają międzynarodowy egzamin maturalny. 

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM

Do wszystkich grup dwujęzycznych obowiązują pisem-
ne sprawdziany szczególnych uzdolnień z języka angielskiego. 
Do klasy „m” obowiązuje pisemny sprawdzian szczególnych 
uzdolnień z matematyki. Na sumę punktów kwalifikujących 
kandydata do liceum składają się ponadto: punkty za oce-
ny na świadectwie ukończenia gimnazjum  z języka polskie-
go, matematyki oraz dwóch innych wybranych, w zależności  
od rodzaju klasy, przedmiotów oraz punkty za ukończenie 
gimnazjum z wyróżnieniem, punkty za szczególne osiągnięcia 
kandydata wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum,  
a także wynik z egzaminu  przeprowadzonego przez Central-
ną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie na zakończenie nauki  
w gimnazjum. Terminarz rekrutacji do III LO w Gdyni, w tym 
terminy ww sprawdzianów, ustalany jest na podstawie decyzji 
Pomorskiego Kuratora Oświaty. W ostatnich latach sprawdzia-
ny szczególnych uzdolnień odbywały się pod koniec maja. Re-
krutacja prowadzona jest elektronicznie. 

KLASY MATURY MIĘDZYNARODOWEJ Z WYKŁADOWYM 
JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Założone w 1962 roku klasy z wykładowym językiem 
angielskim stały się wielkim przyszłościowym kapitałem edu-
kacyjnym Gdyńskiej Trójki. Ten wyjątkowy kapitał w znacznym 
stopniu ułatwił III LO skuteczne ubieganie się o utworzenie 
na początku lat 90. klas z wykładowym językiem angielskim  
w ramach IBO – International Baccalaureate Organization  
( Organizacji Matury Międzynarodowej ).  

 W utworzonej w 1993 roku Gdyńskiej Szkole Ma-
tury Międzynarodowej nr 0704 przy III LO im. Marynarki 
Wojennej RP nauczyciele znakomicie realizują Diploma Pro-
gramme International Baccalaureate Organization (DP-IBO).  
Od 1 września 2009 roku zgodnie z nowym rozporządzeniem 
Ministerstwa Edukacji Narodowej klasy matury międzynaro-
dowej ( DP-IBO )  mają status oddziałów międzynarodowych. 
Cykl nauczania w klasie matury międzynarodowej obejmuje  
2 ostatnie lata nauki w liceum.  Na każdym roku jest jedna 
klasa licząca średnio od 40 do 50 uczniów, którzy  dzieleni są 
podczas wszystkich lekcji na kilkunastoosobowe grupy uczące 
się wybranego przedmiotu na rozszerzonym lub standardo-
wym poziomie wymagań. Przedmioty nauczane w ramach DP-
IBO realizowanego w III LO tworzą następujące grupy:





grupa I ( zwykle język ojczysty ucznia ) : język polski, język 
angielski, ale zdarzały się także: szwedzki
i chiński – odm.mandaryńska,
 
grupa II  ( zwykle język obcy ): język angielski, język polski, 
język niemiecki, język rosyjski, język francuski,

grupa III : geografia, psychologia, historia, filozofia,

grupa IV :  chemia, fizyka, biologia,

grupa V  :  matematyka standardowa, matematyka dla śred-
niozaawansownych, matematyka wyższa, matematyka odpo-
wiadająca poziomowi wymagań typowych dla finałów ogólno-
polskich lub międzynarodowych olimpiad matematycznych,

grupa VI : greka klasyczna, łacina, informatyka, sztuki wizu-
alne; w ramach szóstej grupy zamiast wymienionych można 
wybrać kolejny przedmiot z pierwszych pięciu grup.

Uczeń klasy DP-IBO musi wybrać z każdej spośród ww grup 
jeden przedmiot. W uzasadnionych przypadkach wynikających  
z kierunku przyszłych studiów, np. medycznych, można wy-
brać z jednej grupy więcej przedmiotów, a z innej żadnego. 
Nie więcej jak trzy spośród przedmiotów można wybrać na 
standardowym poziomie wymagań, a minimum trzy – na roz-
szerzonym. Łącznie sześć przedmiotów. Uczeń może dodatko-
wo wybrać siódmy przedmiot, ale jest to dość rzadki przypa-
dek i dotyczy głównie języków obcych.

Poza ww przedmiotami każdy uczeń z klasy DP-IBO musi 
uczestniczyć w zajęciach z przedmiotu teoria wiedzy ( Theory 
of Knowledge ) oraz wykonać szereg prac na rzecz szeroko 
rozumianego środowiska przyrodniczego i społecznego ( min. 
150 godzin w ciągu dwóch lat nauki ) w ramach programu 
CAS: Creativity-Activity-Service.

Dwuletnia nauka w klasie DP-IBO kończy się egzaminem ma-
tury międzynarodowej z sześciu przedmiotów, w tym obo-
wiązkowo z matematyki na wybranym poziomie wymagań. Na 
egzaminie można uzyskać z każdego z sześciu przedmiotów 
maksymalnie 7 punktów. Maksymalna liczba punktów do uzy-
skania na egzaminie IBO wynosi 45. Składają się na nią oprócz 
punktów za egzaminy z ww przedmiotów ( maks. 42 ) także 
punkty, maks. 3, za teorię wiedzy oraz obowiązkową pracę 
maturalną-dyplomową ( Extended Essay ) z wybranego przed-
miotu nauczania. 

Większość absolwentów DP-IBO kontynuuje swoją edukację 
na wyższych uczelniach zagranicznych, gł. brytyjskich ( Lon-
dyn, Oksford, Cambridge, York, Edynburg…… ), amerykań-
skich i niemieckich.

REKRUTACJA DO KLAS MATURY MIĘDZYNARODOWEJ

Oferta klasy DP-IBO skierowana jest do każdego ucznia, który 
ukończył pierwszą klasę każdej polskiej lub zagranicznej szko-
ły ponadgimnazjalnej lub innej podobnego typu. O przyjęcie 
do klasy DP-IBO może ubiegać się kandydat, który zda na 
odpowiednio wysokim poziomie pisemny egzamin z matema-
tyki oraz języka angielskiego, a także przejdzie pozytywnie 
rozmowę kwalifikacyjną prowadzoną w języku angielskim. Ab-

solwenci klasy MYP-IBO mogą być zakwalifikowani do klasy DP
-IBO na podstawie ocen końcowych z matematyki oraz języka 
angielskiego uzyskanych w klasie IV MYP-IBO lub egzaminów 
wstępnych. Rekrutacja do klasy DP-IBO odbywa się na przeło-
mie maja i czerwca każdego roku szkolnego.

 
 Z uwagi na skrócenie z czterech do trzech lat cyklu 
nauczania w zreformowanym liceum ogólnokształcącym oraz 
uwzględniając wynikające z tego faktu obawy o poziom wiedzy 
i umiejętności prezentowany przez absolwentów różnych gim-
nazjów rejonowych, którzy będą kandydatami do klas pierw-
szych Gdyńskiej Trójki, w 2000 roku zostało utworzone gim-
nazjum, któremu nadano numer 24.   
 Gimnazjum nr 24 przy III LO im. Marynarki Wo-
jennej RP realizuje program obowiązujący w polskich 
gimnazjach i prowadzi nauczanie w trzech rodzajach 
klas liczących średnio po ok. 25 uczniów. Klasy są dzie-
lone na grupy na lekcjach z języków obcych oraz przed-
miotów, m.in.: biologia, chemia, fizyka i astronomia, 
informatyka.

Od początku istnienia gimnazjum w każdym roku 
szkolnym tworzy je dziewięć klas dwujęzycznych - po trzy na 
każdym roku.

W pierwszym rodzaju klas gimnazjalnych oznaczo-
nych w planie lekcyjnym literą „a” uczniowie realizują Mid-
dle Years Programme International Baccalureate Organization 
(MYP-IBO) w ramach Gdyńskiego Gimnazjum Matury Między-
narodowej nr 5288. Program nauczania w tych klasach jest 
skorelowany z programem nauczania obowiązującym w trzy-
letnim polskim gimnazjum oraz w pierwszej klasie polskie-
go liceum ogólnokształcącego. Tak więc, cały cykl nauczania  
w klasie MYP-IBO obejmuje łącznie cztery lata. 

Kolejny rodzaj klas oznaczony jest na planie lekcyj-
nym literą „b”. Są to klasy dwujęzyczne z językiem angielskim 
dla uczniów o szczególnych zainteresowaniach przedmiotami 
humanistycznymi.

Następny rodzaj klas oznaczony jest w planie lekcji 
literą „m”. Są to klasy dwujęzyczne  z językiem angielskim dla 
uczniów o szczególnych zainteresowaniach takimi przedmiota-
mi jak: matematyka oraz informatyka.

Na zakończenie nauki uczniowie klas trzecich przy-
stępują do egzaminu gimnazjalnego organizowanego przez 
Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie. Ponad 90% 
absolwentów Gimnazjum nr 24 kontynuuje swoją edukację  
w III LO w Gdyni. 

Uczniowie klasy MYP-IBO w czwartym roku nauki  
( klasa pierwsza polskiego liceum ) przystępują do tzw. mo-
deracji, której pozytywne wyniki są podstawą do uzyskania 
Dyplomu MYP-IBO. Wyniki moderacji są także podstawą do 
kwalifikacji absolwentów klasy MYP-IBO do klasy pierwszej DP
-IBO ( druga klasa polskiego liceum), do której są przyjmowa-
ni prawie wszyscy byli uczniowie MYP-IBO. 

NASZE KLASY GIMNAZJALNE





REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM

Do wszystkich klas obowiązują pisemne sprawdzia-
ny szczególnych uzdolnień z języka angielskiego. Dodatko-
wo, do klasy „a” obowiązuje ustny sprawdzian z tego języka,  
a do klasy „m” pisemny sprawdzian szczególnych uzdolnień 
z matematyki. Na sumę punktów kwalifikujących kandydata 
do gimnazjum składają się ponadto: punkty za oceny z języ-
ka polskiego i matematyki na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej, punkty za ukończenie szkoły podstawowej z wy-
różnieniem oraz punkty za szczególne osiągnięcia kandyda-
ta wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,  
a także wynik ze sprawdzianu przeprowadzonego przez Cen-
tralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie na zakończenie 
nauki w szkole podstawowej. Terminarz rekrutacji do Gimna-
zjum nr 24, w tym terminy ww sprawdzianów, ustalany jest na 
podstawie decyzji Pomorskiego Kuratora Oświaty. W ostatnich 
latach sprawdziany szczególnych uzdolnień odbywały się pod 
koniec kwietnia.

Największą rolę spośród języków obcych w Gdyńskiej 
Trójce od lat odgrywa język angielski. W klasach i grupach 
dwujęzycznych, w gimnazjum i liceum, humanistycznych  oraz 
w klasach matury międzynarodowej tygodniowa minimalna 
liczba lekcji tego języka wynosi 6. W pozostałych klasach,  
w zależności od ich rodzaju, uczniowie mają 3 lub 4  lekcje 
języka angielskiego.  

Obok języka angielskiego licealiści oraz gimnazjaliści 
jako drugiego języka obcego mogą uczyć się: francuskiego, 
niemieckiego i rosyjskiego. Zainteresowani uczniowie mogą 
także uczyć się jednego z ww języków jako trzeciego języka 
obcego. W klasach humanistycznych prowadzone są lekcje ła-
ciny. W ramach oferty edukacyjnej klas matury międzynaro-
dowej może być nauczana obok ww języków również greka 
klasyczna. Liczba lekcji drugiego lub trzeciego języka obcego 
w zależności od rodzaju klasy wynosić może: 2 lub 6 godzi-
ny w tygodniu. Uczniowie szkoły mają także możliwość nauki 
języków obcych w ramach zajęć pozalekcyjnych opłacanych 
przez Radę Rodziców.Na egzaminach maturalnych polskich  
i międzynarodowych oprócz ww absolwenci III LO zdawali 
także języki : hiszpański, włoski, szwedzki oraz chiński-
mandaryński.

 Lekcje w Gdyńskiej Trójce rozpoczynają się  
o godz. 7.45, a kończą się, w zależności od rodzaju klasy albo 
o godz. 14.10 (większość klas), albo po godz. ( klasy matury 
międzynarodowej ). Każda lekcja trwa 45’, a przerwy zwykle 
10 minut (PLAN A), z tym, że tzw. „przerwy obiadowe” – 20’ 
( od godz. 12.10 ) i 15’ ( od godz. 14.10 ). W jednym dniu 
tygodnia, zwykle we środę, zajęcia lekcyjne rozpoczynają się 
od godz. 9.35 . Wygospodarowany w ten sposób czas „przed-

lekcyjny” wykorzystywany jest na apele szkolne, zebrania 
zespołów przedmiotowych lub wychowawczych, poranne koła 
zainteresowań, konsultacje dla rodziców, lekcje indywidualne 
itd. W dniach, w których odbywają się wywiadówki, rady peda-
gogiczne lub szczególne uroczystości może być wprowadzony 
tzw. PLAN B, podczas którego lekcje trwają 30’, a wszystkie 
przerwy 10’. Większość czasu przerwy międzylekcyjnej upły-
wa na przemieszczaniu się długimi szkolnymi korytarzami  
z jednej sali lekcyjnej do kolejnej, spożywaniu drugiego śnia-
dania lub obiadu w jadalni szkolnej, przepisywaniu lekcji ( na 
korytarzach są stoliki i ławy), słuchaniu muzyki ze szkolnego 
radia oraz na innej „szkolno-pauzowej” aktywności uczniów 
pod opieką dyżurujących na korytarzach lub boisku szkolnym 
nauczycieli. Od roku szkolnego 2009/2010 za zgodą Urzędu 
Miejskiego w Gdyni i dzięki zainstalowaniu odpowiedniego 
oprogramowania oraz sprzętu komputerowego ( komputer 
w każdej sali ) w Gdyńskiej Trójce prowadzony jest dziennik 
elektroniczny zamiast kilkudziesięciu dzienników papierowych. 
Umożliwia on nauczycielom wypełnianie go w każdym miejscu 
mającym dostęp do internetu,  rodzicom zapewnia komfor-
towy i skuteczny dostęp do informacji o postępach w nauce 
i zachowaniu ich dzieci, a dzieciom-gimnazjalistom oraz lice-
alistom pomaga w lepszym zdobywaniu wiedzy i nabywaniu 
nowych umiejętności szkolnych.                                                           

 Nauczanie poszczególnych przedmiotów roz-
szerzane jest poprzez niezwykle rozbudowaną ofertę kółek 
zainteresowań. Część zajęć była lub jest realizowana na 
uczelniach wyższych (fizyka i chemia – Uniwersytet Gdań-
ski lub Politechnika Gdańska, biologia – Gdański Uniwersytet 
Medyczny ) lub w ramach programu Socrates-Comenius (Uni-
wersytet Jagielloński – fizyka z astronomią). III LO w Gdy-
ni zawarło porozumienie o współpracy z Uniwersytetem 
Gdańskim w 1998r. oraz Politechniką Gdańską w 2004r 
. Realizując różne przedsięwzięcia edukacyjne Szkoła współ-
pracuje także z Akademią Morską w Gdyni oraz Akademią 
Marynarki Wojennej w Gdyni. Od 1993 roku III LO w Gdyni 
jest członkiem International Baccalaurete Organization-
Organizacji Matury Międzynarodowej w Genewie (jako jedna 
z dwóch pierwszych szkół w Polsce). Należy także do Stowa-
rzyszonych Szkół Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz 
Towarzystwa Szkół Twórczych ( najbardziej twórcze 
szkoły z całej Polski ), a także współpracuje z Krajowym 
Funduszem na Rzecz Dzieci (wybitnie uzdolnionych). 
Inne organizacje, z którymi współpracuje szkoła to: PCK, ZHP, 
Caritas, domy dziecka, szpitale i hospicja trójmiejskie…

 
 
 Nasi gimnazjaliści, „mypki” (uczniowie z klas MYP-
IBO), licealiści oraz „ajbiki” (uczniowie z klas DP-IBO) repre-
zentują wszystkie regiony geograficzne Polski. Wielu z nich 
przyjeżdża „po naukę” do III LO w Gdyni spoza granic Polski 
( USA, Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja, Chiny, Brazylia, Ro-
sja, Czechy..). Większość naszych uczniów mieszka w aglome-
racji gdańskiej lub w jej pobliżu: Gdynia (ponad 40%), Gdań-
sk(10%), Sopot, Wejherowo, Rumia, Reda, Tczew, Żukowo, 
Pruszcz Gdański… Reprezentują rozsiane po całym kraju duże 
i małe miasta: Katowice, Augustów, Bydgoszcz, Częstochowa, 

NASZE JĘZYKI OBCE

NASZ PLAN LEKCJI
NASI UCZNIOWIE



Zaznacz i podpisz na 
jednej z map miejsce 

swojego domu rodzin-
nego z okresu nauki w 

III LO



Kołobrzeg, Inowrocław, Elbląg, Kielce, Konstancin, Koszalin, 
Mrągowo, Olsztyn, Płock, Bytów, Kartuzy, Warszawa, Kra-
ków, Rzeszów, Sieradz, Szczecin, Skierniewice, Świnoujście, 
Ustrzyki Dolne, Stalowa Wola , Zielona Góra, Tomaszów Ma-
zowiecki, Świdwin, Iława, Działdowo, ale także i wioski: Cedry 
Wielkie, Choczewo, Dywity, Jeżewo, Koczała, Kąty Rybackie, 
Kramarzyny, Dzierżążno, Łebień, Łączno, Lepnica, Łobżenica, 

Nowa Wieś Lęborska, Nowe Kiejstuty, Parchowo, Piotrowice, 
Przodkowo, Rzeczenica, Sierakowice, Stawiguda, Straszyn…. 
Każdego roku w Gdyńskiej Trójce uczy się ok. 600 licealistów, 
w tym ponad 100 w klasach matury międzynarodowej IBO-DP, 
a także ponad 220 gimnazjalistów, w tym ok. 80 w klasach 
IBO-MYP.

UCZNIOWIE i ABSOLWENCI III LO w GDYNI w WYBRANYCH LATACH ( 1950 – 2010 )

rok szkolny

liczba miejsco-
wości stałego 
zameldowania 
absolwentów

liczba absolwen-
tów ogółem

liczba 
absolwentów

 z
polską maturą

liczba absolwen-
tów  zmaturą mię-

dzynarodową

średnia odległość w 
kilometrach  na trasie 

najkrótszej drogi kołowej: 
szkoła -  miejsce stałego 

zameldow. ucznia

1950/51 0 0 0 0 4,64
1960/61 2 60 55 0 4,57
1970/71 7 184 175 0 3,65
1980/81 4 192 161 0 4,41
1990/91 8 193 193 0 6,95
1994/95 17 270 244 23 12,35
2001/02 33 234 186 48 37,33
2007/08 59 237 187 50 52,98
2009/10 52 205 164 41 51,97

ABSOLWENCI wg WOJEWÓDZTW lub MIAST, w KTÓRYCH BYLI ZAMELDOWANI 
na STAŁE w OKRESIE NAUKI w III LO w GDYNI ( 1950-2010 )

LICZBA UCZNIÓW, KTÓRZY 
ZOSTALI ABSOLWENTAMI  LICEUM WOJEWÓDZTWO LUB INNY OBSZAR

 LICZBA 
MIEJSCOWOŚCI

4 DOLNOŚLĄSKIE 3

40 KUJAWSKO-POMORSKIE 18

8 LUBELSKIE 6

8 LUBUSKIE 5

16 ŁÓDZKIE 8

6 MAŁOPOLSKIE 5

17 MAZOWIECKIE 13

1 OPOLSKIE 1

8 PODKARPACKIE 3

12 PODLASKIE 9

8876

AGLOMERACJA GDAŃSKA (AG): Gdynia-6536, 
Sopot-681, Gdańsk-1255, Pruszcz Gd.-7, Reda-

52, Rumia-213, Wejherowo-131 7

418 POMORSKIE (bez AG) 109

14 ŚLĄSKIE 8

7 ŚWIĘTOKRZYSKIE 4

173 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 26

9 WIELKOPOLSKIE 7

70 ZACHODNIOPOMORSKIE 23

26

ZAGRANICA(Francja,Belgia,Niemcy,Ukraina, 
Szwecja,Kanada,Monako,Wlk.Brytania,Finlan-

dia,Chiny,Szwajcaria,Norwegia,Rosja...) 20
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Reprezentanci poszczególnych klas, zwykle ich gospodarze, 
tworzą Samorząd Uczniów zwany także Radą Uczniów. 
Przedstawiciele uczniów, rodziców i nauczycieli tworzą Radę 
Szkoły, której przewodniczącym zwyczajowo zostaje zawsze 
przewodniczący Rady Rodziców. Na forum Rady Szkoły 
uczniowie mają prawo prezentować swoje opinie i wnioski od-
noszące się do funkcjonowania szkoły, a także występować, 
nie tylko w sytuacjach spornych, w imieniu wszystkich uczniów 
szkoły. 

 W czasie swojej dwuletniej („ajbiki”), trzyletniej (li-
ceum lub gimnazjum), czteroletniej („mypki”)lub sześcio-
letniej (gimnazjum lub „myp” + liceum lub „ajbi”) nauki 
w GDYŃSKIEJ TRÓJCE mają bardzo wiele możliwości do 
realizacji swoich zainteresowań szkolnych (lekcje, olimpia-
dy i konkursy naukowe) i pozaszkolnych (wolontariat, koła 
zainteresowań, w tym sport i turystyka).    

 

Pedagodzy Gdyńskiej Trójki nie tylko uczą, ale i wycho-
wują współpracując w tym zakresie z domem rodzin-
nym ucznia. Bardzo ważną rolę w wychowywaniu uczniów 
szkoły pełni wolontariat. Zarówno licealiści jak i gimnazjaliści 
biorą bardzo chętnie udział w różnego rodzaju akcjach cha-
rytatywnych, takich jak np.:„Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy”, „Być jak Święty Mikołaj”, „Góra grosza”, 
„Starszy brat, starsza siostra”. Bardzo często organizują 
je sami lub wspólnie z nauczycielami, np.: zbiórka pienię-
dzy dla dzieci-ofiar ataku terrorystycznego na szkołę  
w Biesłanie, zbiórka zabawek dla dzieci-ofiar tsunami  
w krajach Azji Pd-Wsch., zbiórka pieniędzy na remont placów-
ki oświatowej w Krakowie, która ucierpiała podczas powodzi, 
organizacja pokazu mody dziecięcej i przedstawienia 
teatralnego z udziałem niepełnosprawnych ruchowo 
dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich (szkoła 
udostępniała aulę na lekcje nauki poruszania się na wózkach 
inwalidzkich), nagranie przez nauczycieli III LO płyt CD  
z kolędami oraz przekazanie całego zysku z ich sprzeda-
ży na rzecz oddziału dziecięcego Szpitala Miejskiego  
w Gdyni, zbiórka pieniędzy na świąteczne prezenty dla 
dzieci z trójmiejskich domów dziecka, zbiórka pienię-
dzy na gdyńskie „Ciapkowo” (schronisko dla psów) 
oraz na wykup koni przeznaczonych na rzeź itd… Wie-
lu uczniów sprawuje opiekę nad osobami starszymi i scho-
rowanymi, pomaga w szpitalach oraz hospicjach. W ramach 
klas IBO realizowany jest program pracy na rzecz środowiska 
społecznego i przyrodniczego. Młodzież pod opieką nauczycieli 
z powodzeniem uczestniczy w programie „8 WSPANIAŁYCH” 
(wyróżnienia i laury dla uczniów-wolontariuszy), opiekuje się 
podopiecznymi z gdyńskiego Ośrodka „Promyk”, bierze udział 
w konkursie „GDYNIA BEZ BARIER” (…bez barier dla osób nie-
pełnosprawnych ruchowo lub intelektualnie ). 

 Z uwagi na bardzo liczne występujące we współ-
czesnym świecie cywilizacyjne zagrożenia dla zdrowia 
psychicznego i fizycznego dzieci oraz młodzieży, ka-
dra pedagogiczna (nauczyciele, wychowawcy oraz pedagog 

szkolny, psycholog i pielęgniarka szkolna) wspólnie z różnego 
rodzaju specjalistami oraz Radą Rodziców realizuje w szkole 
program profilaktyki uzależnień (zagrożenia: brak umie-
jętności zarządzania czasem, pracoholizm, brak odporności na 
stres, nikotynizm, alkoholizm, narkomania, działalność sekt, 
uzależnienie od internetu..…. ). Organizowane są obchody 
(warsztaty)  Dni Zdrowia oraz szkolenia w zakresie niesienia 
pierwszej pomocy itp.

 Niezwykle odpowiedzialna i często bardzo trudna 
działalność wychowawcza prowadzona jest przez pedagogów 
w internacie, który jest praktycznie pierwszym, a nie 
drugim domem dla wielu uczniów szkoły. W każdym roku 
szkolnym w internacie mieszka pod opieką 9 wychowawców 
w trzy- lub czteroosobowych pokojach ponad 130 licealistów 
i kilkoro gimnazjalistów reprezentujących wszystkie regiony 
geograficzne Polski. Z uwagi na sytuację finansową lub znacz-
ną odległość niektórzy uczniowie decydują się na podróż na 
trasie: szkoła-dom rodzinny tylko raz w miesiącu. 

 Wielką rolę w wychowywaniu uczniów, oprócz na-
uczycieli i wychowawców, mają w Gdyńskiej Trójce do speł-
nienia pedagog szkolny i psycholog. III LO w Gdyni było 
jedną z pierwszych szkół w Polsce, w której zatrudniony został 
psycholog wspierający nauczycieli i wychowawców, a także ro-
dziców w procesie wychowywania uczniów.

 Odpowiedzialni za wychowanie uczniów czują 
się wszyscy pracownicy Gdyńskiej Trójki: pracownicy se-
kretariatu oraz działów administracyjno-ekonomicznych, pra-
cownicy obsługi, w tym portierzy i pracownicy ochrony.

 
 
 
 
 
 Bardzo wielu nauczycieli można spotkać w szkole 
późnym popołudniem lub wieczorem, a często nawet w dni 
wolne od pracy (sobota, niedziela, wakacje), kiedy prowadzą 
zajęcia w ramach kół zainteresowań lub realizują liczne inne 
przedsięwzięcia dla młodzieży . Są wśród nich m.in.: Ewa Ni-
wińska-Lipińska (język polski, program edukacyjny ODYSE-
JA UMYSŁU, teatr, kabaret szkolny CHAŁA), Artur Kolincio, 
Włodzimierz Subczyński (fizyka i astronomia), Elżbieta Ko-
zioróg (fizyka z astronomią w ramach programu Socrates-
Comenius), Anna Czarnowska (teatr anglojęzyczny), Bo-
żena Budkiewicz (j.rosyjski), Joanna Rybicka (teatr), Iwona 
Stankiewicz ( teatr )Iwona Kotowska (geografia), Danuta 
Sadaj i Justyna Raulin (chemia), Iwona Łapińska, Joanna Sa-
dowska (język polski, jasełka szkolne), Alicja Nowak (bio-
logia), Małgorzata Kupczyk-Skodowska (biologia), Dariusz 
Piasek (Bractwo Poszukiwaczy Pereł – koło historyczno-
turystyczno-krajoznawcze), Ryszard Szubartowski (informa-
tyka; obozy naukowe matematyczno-informatyczne), 
Waldemar Kotowski (ekonomia, finanse, giełda, przedsię-
biorczość, geografia i firmy szkolne), Małgorzata i Grze-
gorz Heniczowie oraz Grzegorz Urgacz i Robert Wilczyński 
(SKS i rozgrywki sportowe), Konrad Buzak (astronautyka, 
robotyka, technika), Michał Koss (debaty  szkolne, sztuka 
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i filozofia), Wojciech Tomalczyk i Witold Zakrzacki (obozy 
naukowe matematyczno-informatyczne, matematy-
ka, brydż, szachy), Grzegorz Urgacz (obozy narciarskie), 
Joanna Śmierzchalska (realizacja filmów, Ogólnopolski 
Festiwal Filmowy Albatrosy), Leszek Buczyński (zespoły 
muzyczne) i wielu innych. 

 Zajęcia koła turystyczno-krajoznawczego (Wyrypia-
rze – opiekun Michał Szczyptański ) , podobnie jak zaję-
cia Bractwa Poszukiwaczy Pereł, zwykle organizowane są 
daleko od Gdyni (Żuławy, Kaszuby, Karpaty, Sudety, a także: 
Litwa, Niemcy, Ukraina, Słowacja, Finlandia i Węgry….).

 Szkoła aktywnie uczestniczy i współtworzy  projekty 
edukacyjne poświęcone integracji europejskiej i prawom czło-
wieka, wielokulturowości, a także globalnej edukacji: „Spo-
tkania z Europą” (cykl rocznych spotkań młodzieży z historią, 
kulturą, problematyką gospodarczą i integracją europejską), 
„Znać znaczy zrozumieć czyli rzecz o mniejszościach narodo-
wych w województwie pomorskim”, Szkolny Klub Europejski, 
Szkolny Klub Amnesty International. W ramach działań pro-
ekologicznych propagowana jest współpraca z organizacja-
mi: Viva, Gaja, Panda, Empatia, LOP. Uczniowie uczestniczą  
w znanych już kampaniach i akcjach, np. : „Sprzątanie świa-
ta” czy „Dzień Ziemi” lub  zbiórki pieniędzy na rzecz lokalne-
go schroniska,  zbieranie podpisów  przeciwko złemu trak-
towaniu zwierząt, niehumanitarnemu transportowi koni na 
rzeź, zabijaniu fok w Kanadzie czy wielorybów w Norwegii i 
Japonii, dokarmianie i obrączkowanie ptaków, budowa karm-
ników, zbieranie pożywienia dla zwierząt na zimę, wolontariat  
w schronisku dla zwierząt. W ramach projektu PRZEKROCZYĆ 
GRANICE NIEMOŻNOŚCI, uczniowie przygotowali oraz prze-
prowadzili szereg przedsięwzięć, m.in.: loterię pod hasłem: 
„Dzieci powinny się uczyć, a nie pracować”, sprzedaż ciast 
domowych, a „DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH” wykorzystano by 
wesprzeć inicjatywę pomocy finansowej dla jednej z afrykań-
skich szkół. Z kolei przedsięwzięcie „NASI BRACIA MNIEJSI” 
to wizyty uczniów w schronisku dla zwierząt mające na celu 
uwrażliwienie na niedolę zwierząt, zachęcenie do adopcji zwie-
rząt ze schroniska, wpłat, zbiórki leków, ciepłych koców itd. 
Celem projektu FAIR TRADE (SPRAWIEDLIWY HANDEL) było 
zapoznanie uczniów z  problematyką zasad uczciwego han-
dlu międzynarodowego towarami, uwrażliwienie na los dzie-
ci zmuszanych do ciężkiej pracy w krajach Trzeciego Świata 
(koordynacja: Magdalena  Łozowicka-Honkisz ). 

 
 
 
 
 

 Wśród wyjątkowych osiągnięć uczniów całej Gdyń-
skiej Trójki z ostatnich lat należy wymienić przede wszystkim 
nabycie przez nich UMIEJĘTNOŚCI MĄDREGO NIESIENIA 
POMOCY LUDZIOM, KTÓRZY JEJ POTRZEBUJĄ i NIE-
ZWYKŁE ICH ZAANGAŻOWANIE w RÓŻNEGO RODZAJU 
DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNĄ. W 2003 roku KATARZYNA 
NOSEK została LAUREATKĄ (I miejsce) KONKURSU „8 WSPA-
NIAŁYCH” za WYBITNE OSIĄGNIĘCIA w PRACY na RZECZ 
INNYCH LUDZI, w tym m.in.: OPIEKOWANIE SIĘ DZIEĆMI 
AUTYSTYCZNYMI, PROWADZENIE DZIECIĘCYCH DRUŻYN 
HARCERSKICH. W 2005 roku dwie kolejne uczennice zosta-

ły laureatkami tego wyjątkowego konkursu (ANNA WEINTRIT 
oraz JOANNA FONTAŃSKA). III LO w Gdyni WSPÓŁORGANI-
ZUJE LEKCJE NAUKI PORUSZANIA SIĘ DZIECI NIEPEŁNOP-
SRAWNYCH NA WÓZKACH INWALIDZKICH, uczniowie przy-
gotowali w 2004r. pokaz mody dziecięcej z udziałem dzieci 
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,  
a w 2005 roku, również z udziałem dzieci niepełnosprawnych, 
spektakl teatralny. W 2002 r. Gdyńska Trójka otrzyma-
ła wyróżnienie za zaangażowanie młodzieży w pracę  
z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w konkur-
sie „Gdynia bez barier”.

Od 8 lat na terenie III LO w Gdyni działa Klub Wo-
lontariatu, który zrzesza młodych ludzi chcących pracować na 
rzecz drugiego człowieka. Głównym założeniem Klubu Wolon-
tariatu jest właśnie niesienie pomocy, wsparcia i radości czło-
wiekowi w potrzebie.  Ideą Klubu jest nawiązywanie współpra-
cy z różnymi instytucjami pomagającymi ludziom w potrzebie 
i systematyczna praca ich na rzecz . Przez lata działalności 
nawiązaliśmy współpracę z: Domem Dziecka „Na Wzgórzu”  
w Sopocie, Domem Samotnej Matki w Gdyni, Domem Samotnej 
Matki w Gdańsku- Matemblewie, Świetlicą Socjoterapeutyczną 
„Mrowisko” w Gdyni, Schroniskiem Dla Bezdomnych Mężczyzn 
w Gdyni, Świetlicą Socjoterapeutyczną w Gdyni- Witominie, 
Gdyńskim Hospicjum im. Św. Wawrzyńca, Spółdzielnią Miesz-
kaniową Osób Niepełnosprawnych „Za Falochronem”. 

W zeszłym roku szkolnym zorganizowaliśmy Dzień 
Dziecka dla dzieci z przedszkola położonego niedaleko szko-
ły. Było to bardzo duże przedsięwzięcie, które wymagało od 
wolontariuszy wiele pracy i pomysłowości. Do szkolnej auli za-
prosiliśmy blisko setkę dzieci w wieku od 3 do 6 lat dla których 
dyrekcja szkoły oraz strażak czytali bajki. Następnie dzieci 
oglądały występy taneczne  zaproszonej grupy dziewczynek, 
potem były zabawy zorganizowane w całości przez wolonta-
riuszy, którzy sami przygotowali swoje stanowiska, w tym tor 
przeszkód, malowanie twarzy, malowanie kredą ścieżki, krę-
gle. Główna atrakcja Dnia Dziecka było spotkanie ze strażaka-
mi i możliwość zwiedzenia wozu strażackiego. Sami zorganizo-
waliśmy sponsorów, dzięki którym dzieci zostały obdarowane 
słodyczami i napojami. 

Corocznie od pierwszej edycji gdyńskiej Konkursu  
8- Wspaniałych wolontariusze reprezentują szkołę i Klub Wo-
lontariatu na gali rozdania nagród. Niemal co roku któryś  
z nich jest w ósemce najlepszych w Gdyni. Dwukrotnie wo-
lontariuszka z Gdyńskiej Trójki była najlepsza w Gdyni i re-
prezentowała Gdynię na wyborach ogólnopolskich. Raz nasza 
uczennica Ewa Smereczyńska znalazła się wśród 8 wyróżnio-
nych wolontariuszy w Polsce ( opiekun Klubu: Aleksandra 
Matysiak ). 

 Uczniowie całej szkoły są zachęcani do aktyw-
ności sportowej i udziału w bardzo dużej liczbie zajęć SKS, 
różnego rodzaju zawodach sportowych na szczeblu miejskim, 
rejonowym, a także ogólnopolskim    ( koszykówka, siatków-
ka, piłka ręczna, biegi przełajowe, szachy , brydż sportowy 
, strzelectwo, szachy, sporty siłowe-„armwrestling”, „trójbój”, 
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pływanie, piłka nożna, wschodnie sztuki walki, kolarstwo, uni-
hokej, biegi przełajowe, biegi na orientację, lekkoatletyka…). 
W szkole popularyzowana jest zasada, aby liczba go-
dzin poświęconych uczeniu się była równa liczbie go-
dzin spędzonych aktywnie na sali gimnastycznej, bo-
isku, pływalni lub studiu kulturystycznym. Podczas ferii 
zimowych oraz letnich organizowane są zajęcia sportowe,  
w których uczestniczy duża grupa młodzieży. Swoistym świę-
tem sportowym jest Dzień Otwarty Gdyńskiej Trójki (zwy-
kle w ostatnią sobotę kwietnia), podczas którego w spor-
towe szranki stają uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele,  
a także kandydaci do szkoły. Pod koniec czerwca zawsze jest 
organizowana Szkolna Olimpiada Sportowa.  

 Bardzo popularnym przejawem aktywności fizycz-
nej uczniów i nauczycieli są wycieczki krajoznawczo-tu-
rystyczne, rajdy i obozy wędrowne lub sportowe orga-
nizowane na Pomorzu, w innych regionach Polski oraz poza 
jej granicami. Nowoprzyjęci do szkoły uczniowie na początku 
września spędzają kilka dni na wzajemnym poznawaniu się,  
w tym kilkanaście godzin ( cały dzień ) na wspólnym KASZUB-
SKIM „SURVIVALU” na zachód od Wejherowa lub w Gdyni-
Kolibkach ( organizacja: Małgorzata Henicz ). Uczniowie  
naszej szkoły od lat są znani z wybitnych osiągnięć w  olim-
piadach przedmiotowych. Nie mniej liczne i ważne są także 
sukcesy sportowe uczniów III LO w Gdyni. Największe suk-
cesy ( mistrzowie lub wicemistrzowie Gdyni ) odnosili koszy-
karze i piłkarze ręczni ( trener: Grzegorz Henicz ), siatkarze 
( Grzegorz Urgacz ), siatkarki ( Małgorzata Henicz, Katarzyna 
Łończuk ) i lekkoatleci. Wśród  licealistów zawsze były i są 
osoby bardzo uzdolnione ruchowo, które startowały w ogrom-
nej ilości zawodów sportowych odnosząc całą masę sukcesów 
. Nie sposób ich wszystkich opisać , mogła by z nich powstać 
kilkutomowa publikacja , ale należy wspomnieć chociaż o nie-
których z nich.

Każdy rocznik ma swoje gwiazdy sportowe , które swoimi 
wspaniałymi sukcesami i zdobytymi medalami wpisują się zło-
tymi zgłoskami w historię szkoły.

Do grona wybitnych sportowców Gdyńskiej Trójki w okresie 
ostatnich kilku lat należą m.in.:

Aneta Citko, Agata Jenta, Paulina Kowalska, Arkadiusz Kowal-
ski, Katarzyna Skowron, Rafał Gajewski, Piotr Chrapkowski, 
Marcin Krakowiak, Joanna Małkowska, Karol Gajdamowicz, 
Sandra Andraszewicz, Zbigniew Serement, Olga Zabulewicz, 
Agnieszka Mazur, Jerzy Marliński.  

 Sport w naszej szkole zawsze był ważny , ale  od 
paru lat stał się  powodem do dumy. Gdyński Ośrodek Sportu 
i Rekreacji prowadzi sportowy ranking szkół . Zawsze plaso-
waliśmy się wysoko na tej liście , a od 4 lat jesteśmy w pierw-
szej dwójce szkół , które odnoszą najwięcej sukcesów sporto-
wych . Po roku szkolnym 2006/2007  dumnie nosiliśmy miano  
najbardziej usportowionej szkoły ponadgimnazjalnej w Gdy-
ni. Wypracowaliśmy sobie taki system weryfikacji i szkolenia 
młodzieży, który w niektórych dyscyplinach zrobił z nas szkołę 
mistrzów. Takimi dyscyplinami są sztafetowe biegi przełajowe  
(7 sezonów), wyciskanie sztangi leżąc ( 5 sezonów), piłka siat-
kowa , koszykówka ( koordynator sportu w Gdyńskiej Trójce 
– Małgorzata Henicz ).

 III LO w Gdyni stwarza możliwość rozwoju 
artystycznego wszystkim zainteresowanym uczniom.  
W szkole prowadzona jest galeria artystyczna, organizowane 
są bardzo często wystawy fotograficzne lub malarskie, na któ-
rych prezentowane są dzieła uczniów lub znanych artystów 
(pokaz obrazów współczesnych malarzy rosyjskich, pokaz 
prac egzaminacyjnych z przedmiotu VISUAL ARTS uczniów  
z klas IBO-DP, pokaz prac przygotowany w ramach PERSO-
NAL PROJECT uczniów z klas IBO-MYP, licytacja prac wybit-
nych artystów z Trójmiasta oraz uczniów podczas dorocz-
nego balu charytatywnego rodziców, nauczycieli i przyjaciół 
Gdyńskiej Trójki….). Już od kilkunastu lat organizowany jest 
Przegląd Piosenki Anglo-Amerykańskiej, a od kilku lat w 
kwietniu – Festiwal Piosenki Niemieckiej (organizator: 
Agata Taźbierska, Patrycja Doroszewska-Olender). Pio-
senka francuska i teatr francuski także cieszą się w naszym 
liceum dużą popularnością o czym mogą świadczyć sukcesy 
uczniów w finale Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki i Poezji 
Francuskiej lub konkursy teatralne ( opiekun: Marta Bielak-
Bodnar ). Uczniowie o aspiracjach aktorskich mają szansę 
uczestniczyć w warsztatach teatralnych, przygotowywać spek-
takle teatralne (teatr „szekspirowski”, teatr anglojęzyczny….)  
w auli szkolnej, realizować profesjonalne filmy ( ALBATROSY ). 
W III LO tworzone są warunki ku temu, aby uczniowie uzdolnie-
ni muzycznie mogli równolegle kontynuować swoją edukację  
w szkołach muzycznych oraz brać udział w konkursach i kon-
certach (osiągnięcia muzyczne: Emila Turka, Michała Ko-
złowskiego i Tomasza Zająca). Wyjątkowym wydarzeniem 
są grudniowe JASEŁKA tradycyjnie na bardzo wysokim pozio-
mie artystycznym przedstawiane przez uczniów z klas humani-
stycznych w obecności obecnych i byłych pracowników Gdyń-
skiej Trójki, rodziców oraz kolegów i koleżanek z innych klas 
. Uczniowie z klas humanistycznych zajmują czołowe miejsca  
w finale Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Filmie. Nasi 
uczniowie świetnie prezentują się w konkursach poetyckich 
(wielu z nich pisze wiersze) na szczeblu miejskim, a nawet 
ogólnopolskim. W przypadku Międzynarodowego Konkursu 
Przemawiania w Języku Angielskim GDYŃSKA TRÓJKA przez 
wiele lat nie miała sobie równych w całym kraju. Kilku uczniów 
III LO w Gdyni reprezentowało Polskę podczas finału świato-
wego konkursu w Londynie w krótkiej historii jego rozgrywa-
nia. 

Kabaret Chała działa w III LO w Gdyni już od ponad 
10 lat. Geneza jego nazwy jest trudna do wyjaśnienia, być 
może ma to związek z jednym z ulubionych powiedzonek oso-
by, która kabaret założyła i do dziś go prowadzi – nauczycielki 
języka polskiego Ewy Niwińskiej-Lipińskiej. Jak wiadomo, ka-
baret szkolny nie może mieć charakteru stałego – co parę lat 
zmienia się w zasadzie cały skład grupy. Jednak zawsze po 
wstępnym okresie pracy ze sobą w zespole zaczyna panować 
duch przyjaźni i żywej współpracy. Wszystkie teksty pisane są 
przez członków kabaretu i nauczycielkę prowadzącą, kabaret 
ma również w repertuarze 3 napisane i skomponowane przez 
członków Chały piosenki: hymn kabaretu, piosenkę studniów-
kową i piosenkę pożegnalną.

NASI ARTYŚCI





Kabaret występuje dla szkoły (jest jej krzywym 
zwierciadłem) – takie okazje jak pożegnanie maturzystów czy 
studniówka – ale także wychodzi na zewnątrz. W roku 2001 
zdobył wyróżnienie na przeglądzie „Bursztynowa Maska” i kil-
kakrotnie wystąpił jako jedyny kabaret szkolny na Ogólnopol-
skim Przeglądzie Teatrów i Kabaretów Studenckich „Wyjście  
z cienia”. W roku 2007 na konkursie wojewódzkim poświęco-
nym Adamowi Mickiewiczowi, zorganizowanym przez Gdański 
Archipelag Kultury „Wyspa Skarbów”, zajął I miejsce spekta-
klem „Mickiewicz – fakty i mity”. We wrześniu 2008 roku odbył 
się zjazd obecnych i byłych członków kabaretu Chała z okazji 
10-lecia jego istnienia. Do tej pory przez kabaret przewinęło 
się około 60 osób ( n-l j.polskiego i opiekun kabaretu : 
Ewa Niwińska-Lipińska). 

 Już od prawie 15 lat każdy uczeń szkoły może spraw-
dzić się w roli menedżera poprzez udział w programie mło-
dzieżowej przedsiębiorczości (dawniej Junior Achievement 
Fundacji Batorego) , w ramach którego zakłada i prowadzi 
firmę uczniowską, a także w roli negocjatora w programie 
debat szkolnych i konkursach negocjatorów (konkursy debat 
szkolnych, konkurs „Zostań negocjatorem”….). Kilka „trój-
kowych” firm miało zaszczyt w wyniku kwalifikacji krajowych 
prezentować siebie oraz swoje produkty na Ogólnopolskich 
Targach Firm Uczniowskich (opiekun – Waldemar Ko-
towski), a świetni mówcy z grupy  przygotowywanej 
przez Michała Kossa (nauczyciela filozofii, retoryki, teorii 
wiedzy, łaciny i greki klasycznej) doskonale radzą sobie w de-
batach i negocjacjach ze swoimi rówieśnikami z innych szkół, 
a nawet uczelni wyższych w Polsce i poza jej granicami ( m.in. 
I m-ce w Mistrzostwach Szkół Uniwersyteckich , laury na are-
nie międzynarodowej ). 

 Międzynarodowy Konkurs Odyseja Umysłu jest 
unikalnym i bardzo widowiskowym programem eduka-
cyjnym dla uczniów i nauczycieli (główny opiekun i ani-
mator programu w III LO – Ewa Niwińska-Lipińska). 
W III LO w Gdyni Odyseja działa już od 14 lat. Pierwszą trój-
kową drużynę trenował Adam Rusiłowski, edukator teatru  
i dramy, potem także wieloletni dyrektor programu ogólno-
polskiego Odysei. Następnie w roku 1996 koordynatorem ds. 
Odysei Umysłu została nauczycielka polskiego, Ewa Niwińska-
Lipińska, wieloletnia trenerka odysejowych drużyn. Wychowa-
ła całe pokolenie następców – uczniów, początkowo członków 
jej zespołów, którzy obecnie sami trenują drużyny z III LO 
w Gdyni, pracują także jako wolontariusze na rzecz programu 
w całej Polsce. Nasze drużyny od samego początku odnoszą 
sukcesy nie tylko na finałach ogólnopolskich. Wielokrotnie re-
prezentowały Polskę na Festiwalach Europejskich (m.in. Ma-
astricht, Holandia; Kłajpeda, Litwa; Debreczyn, Węgry) oraz 
na Finałach Światowych w USA (Tennessee, Maryland, Flory-
da, Colorado, Iowa, Michigan), wszędzie spotykając się z en-
tuzjastycznym przyjęciem. 

Bardzo bogata oferta zajęć pozalekcyjnych sprzyja 
licznemu udziałowi uczniów w konkursach i olimpiadach na-
ukowych (przedmiotowych). Wśród nauczycieli III LO w Gdyni 
niezwykle liczną w ciągu ostatnich  lat w skali ogólnopolskiej 
grupą finalistów i laureatów olimpiad krajowych lub 
międzynarodowych mogą poszczycić się: Wojciech To-
malczyk – matematyka i informatyka, Wiesław Kosa-
kowski – geografia i nautologia, Ryszard Szubartowski 
–  informatyka, Waldemar Kotowski – ekonomia, finan-
se, przedsiębiorczość, geografia i nautologia, Dorota 
Grudzińska – geografia i nautologia, Michał Koss – fi-
lozofia, Iwona Stankiewicz, Joanna Sadowska, Joanna 
Rybicka, Ewa Niwińska-Lipińska, Iwona Łapińska – li-
teratura i język polski,  Alicja Nowak, Małgorzata Kup-
czyk-Skodowska – biologia, Arnold Kłonczyński, Iwona 
Walendziak, Magdalena Łozowicka-Honkisz – wiedza  
o społeczeństwie, wiedza o prawach człowieka oraz 
historia , Bożena Budkiewicz – język rosyjski, Justyna 
Raulin - chemia.

Jednymi z większych i bardzo spektakularnych 
triumfów odnoszonych przez uczniów Gdyńskiej Trój-
ki od lat są różnego rodzaju olimpiady i konkursy  na-
ukowe. W okresie ostatnich 20 lat ponad 840 uczniów 
uzyskało awans do etapu ogólnopolskiego-finałowego 

NASI PRZEDSĘBIORCY I MÓWCY

NASI ODYSEUSZE

NASZE OLIMPIADY, KONKURSY 
NAUKOWE I STYPENDIA

Największą liczbą laureatów i finalistów mogą 
pochwalić się w III LO uczestnicy następujących

 olimpiad ( lata 1990-2010 )
              Laureaci                        Finaliści 
INFORMATYCZNA  45    71
JĘZYK ANGIELSK  39    65  
GEOGRAFIA  26   70
MATEMATYKA  22   76
NAUTOLOGIA  17   21
JĘZYK POLSKI  15   52
WIEDZA EKONOMICZNA 12   28
FILOZOFIA   10   14
CHEMIA   10   17
HISTORIA   9   18
JĘZYK ROSYJSKI  8   18
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ   7     5
WIEDZA o POLSCE 
i ŚWIECIE WSPÓŁ.   5   18
WIEDZA o PRAWACH 
CZŁOWIEKA  6    12
WIEDZA O FINANSACH   4     7
WIEDZA TECHNICZNA  4    3
BIOLOGIA   3   14

JĘZYK NIEMIECKI  3      2
JĘZYK FRANCUSKI   2    8
WIEDZA EKOLOGICZNA   2      4
FIZYKA   1   10
WIEDZA ARTYSTYCZNA   1     5
TEOLOGIA KATOLICKA  0      6
ASTRONOMIA  0     3





olimpiad przedmiotowych współorganizowanych przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej ( d. Edukacji i Sportu 
). Wsród nich aż 262 zdobyło tytuły laureatów olim-
piad. 

Największe sukcesy, zwykle pierwsze lub drugie 
miejsce, w ostatnich latach w olimpiadach przedmiotowych 
na etapie ogólnopolskim m.in. odnieśli laureaci olimpiad: 

informatyka: JAKUB PAWLEWICZ, MARCIN STEFANIAK, 
MARCIN MICHALSKI, FILIP 
WOLSKI, JAKUB ŁĄCKI, JAKUB 
KALLAS, MICHAŁ BRZOZOWSKI, 
JAKUB PACHOCKI, JAN KANTY 
MILCZEK,
matematyka: MARCIN STEFA-
NIAK, MARCIN MICHALSKI, FI-
LIP WOLSKI, JAKUB ŁĄCKI, JA-
KUB KALLAS, JAKUB PACHOCKI, 
WOJCIECH ŚMIETANKA, 
geografia i nautologia: TOMASZ 
PRZEŹDZIECKI, MARCIN NATOR-
SKI, ALEKSANDRA HOSA, KATA-
RZYNA KAZIOR, WOJCIECH LA-
BUDA, ROBERT SZKLARZ,
języki obce: 
angielski- ZOFIA ASZENDORF, TO-
MASZ PRZEŹDZIECKI, TADEUSZ 
PUDLIK, KRZYSZTOF ADAMSKI, 
EMIL TUREK, LESZEK KOŁO-
DZIEJCZYK, 
rosyjski-NATALIA SZYPIŁOW,                
niemiecki-JULIAN POKAY,
język polski: EURYDYKA KATA, 
ELŻBIETA TREPKOWSKA, KON-
RAD WÓJCIK, MIŁOSZ PUCZY-
DŁOWSKI, JAKUB NIŻNIOWSKI, 
ZUZANNA DOLEGA,
chemia i fizyka: MICHAŁ KOCH-
MAN, ARKADIUSZ SZARMACH,
astronomia: RAFAŁ SZEPIETOW-
SKI,
filozofia: LESZEK KOŁODZIEJ-
CZYK, PIOTR LABENZ, DOROTA 
TREPKOWSKA, ELŻBIETA TREP-
KOWSKA, DARIA CYBULSKA,
historia: KONRAD WÓJCIK, BAR-
TOSZ WRZESIŃSKI, ROBERT 
SOBIECKI, KAJA OSOBIK, WOJ-
CIECH LABUDA,
wiedza o Polsce i świecie współ., wie-
dza o Unii Europejskiej: WALDEMAR 
GOJTOWSKI, RAFAŁ LIBERA, MI-
CHAŁ WIŚNIEWSKI
ekonomia: WACŁAW KACMAJOR, 
STEFAN MAJEROWSKI, MICHAŁ 
OWERCZUK, ADAM KALISZEW-
SKI, IGOR POGORZELSKI
ekologia: WOJCIECH LABUDA
finanse: WACŁAW KACMAJOR, 
PAWEŁ ROMAŃSKI, BARTOSZ 
KOSIŃSKI.

Olimpijczycy z Gdyńskiej Trójki mieli zaszczyt wielokrotnie 
godnie reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej.  
W naukowych olimpiadach międzynarodowych zdobyli bardzo 
wiele medali. Niezwykle udany pod tym względem okazał się 
rok 2004. Gdyńscy olimpijczycy zdobyli 11 medali olim-
pijskich czyli więcej aniżeli cała reprezentacja Polski 
na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach. III LO w Gdyni 
znajduje się w niezwykle elitarnym gronie czterech pol-
skich szkół, których uczniowie zdobyli ponad 30 medali 
w międzynarodowych olimpiadach naukowych. 

UCZNIOWIE III LO - MEDALIŚCI MIĘDZYNARODOWYCH OLIMPIAD /1982-2010/

ROK LAUREAT MEDAL OLIMPIADA ORGANIZATOR-
KRAJ

1982 Michał Kiełkowski złoty fizyczna Niemcy-RFN

1994 Jakub Pawlewicz srebrny informatyczna Szwecja

1995
Marcin Stefaniak brązowy matematyczna Kanada

Jakub Pawlewicz srebrny informatyczna Holandia

1996

Marcin Stefaniak srebrny matematyczna Indie

Leszek Kołtuński brązowy matematyczna Indie

Jakub Pawlewicz złoty informatyczna Węgry

1997 Leszek Kołodziejczyk złoty filozoficzna Polska

1998
Marcin Stefaniak złoty matematyczna Tajwan

Piotr Labenz złoty filozoficzna Rumunia

2000 Dorota Trepkowska srebrny filozoficzna Niemcy

2002 Marcin Michalski brązowy informatyczna Korea Południowa

2003

Filip Wolski złoty informatyczna USA

Marcin Michalski srebrny informatyczna USA

Michał Brzozowski brązowy informatyczna USA

Elżbieta Trepkowska brązowy filozoficzna Argentyna

2004

Jakub Kallas brązowy matematyczna Grecja

Filip Wolski złoty informatyczna Grecja

Jakub Łącki srebrny informatyczna Grecja

Katarzyna Kazior złoty geograficzna Polska

2005

Wojciech Śmietanka brązowy matematyczna Meksyk

Michał Kochman srebrny chemiczna Tajwan

Filip Wolski złoty informatyczna Polska

Tomasz Przeździecki złoty filozoficzna Polska

Natalia Szypiłow srebrny j. rosyjskiego Rosja

2006

Wojciech Śmietanka srebrny matematyczna Słowenia

Filip Wolski złoty informatyczna Meksyk

Jakub Kallas złoty informatyczna Meksyk

Tomasz Przeździecki srebrny geograficzna Australia

2007
Jakub Kallas brązowy informatyczna Chorwacja

Daria Cybulska srebrny filozoficzna Turcja

2009 Jakub Pachocki srebrny informatyczna Bułgaria

2010 Jan Kanty Milczek ? informatyczna





    Między innymi na podstawie wyników olimpiad naukowych 
przeprowadzane są rankingi szkół, w których III LO w Gdyni 
od lat zajmuje czołowe miejsca.
Oprócz olimpiad przedmiotowych uczniowie zdobywają wyróż-
nienia i laury w innych konkursach naukowych ogólnopolskich 
i międzynarodowych: edycja polska KONKURSU PRAC MŁO-
DYCH NAUKOWCÓW UNII EUROPEJSKIEJ, Międzynaro-
dowy Konkurs Młodych Fizyków, Ogólnopolski Konkurs 

Polskiego Towarzystwa Astronautycznego ZNEK-BOT: 
Zastosowanie Nauki do Eksploracji Kosmosu ( dominacja 
drużyn z III LO w latach 2004-2007, udział w Mistrzostwach 
USA w Honolulu na Hawajach – VII miejsce ; n-l i opiekun: 
Konrad Buzak ), konkursy historyczne ( w hołdzie pomor-
dowanym oficerom Wojska Polskiego 
w Katyniu, upamiętniający zbrodnię 
Holocaustu – n-l Magdalena Łozo-
wicka-Honkisz ), konkursy wiedzy o 
krajach Unii Europejskiej, konkursy 
chemiczne (Politechnika Gdańska, UMK 
w Toruniu – n-le: Sylwia Iluk, Jolan-
ta Niedostakiewicz, Justyna Raulin), 
konkursy geograficzne (Uniwersytet 
Jagielloński , AGH w Krakowie),konkursy 
i projekty ekologiczne(n-le: Justyna 
Raulin, Anna Janicka) , konkursy mate-
matyczne – Kangur Matematyczny i wiele 
innych. 

Szkoła także była w ostatnich 
latach i nadal jest organizatorem/współ-
organizatorem wielu olimpiad oraz kon-
kursów wiedzy, takich jak: Olimpiada 
Geograficzna  i Nautologiczna ( zawo-
dy ogólnopolskie finałowe – organizowane 
4-krotnie), Olimpiada Matematyczna  
( dwa finały ogólnopolskie ), Olimpiada 
Informatyczna ( jeden finał ), V Między-
narodowa Olimpiada Geograficzna,  
Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Gdy-
ni (n-le: Arnold Kłonczyński, Celina 
Bujalska), Międzyszkolny Konkurs Wie-
dzy o Marynarce Wojennej (n-l: Da-
riusz Piasek), Ogólnopolskie Warsz-
taty Matematyczne (gimnazjaliści oraz 
uczniowie ze szkół podstawowych) orga-
nizowane wspólnie z Krajowym Fundu-
szem na Rzecz Dzieci oraz Mała Olimpiada 
Matematyczna/Olimpiada Gimnazjalistów 
(n-l: Wojciech Tomalczyk, Witlod Za-
krzacki, Ryszard Szubartowski ), Kon-
kurs informatyczno-techniczny INFOTECH 
we współpracy z Politechniką Gdańską, 
Festiwal Filmów Szkolnych - ALBATROSY 
(n-l: Joanna Śmierzchalska), między-
narodowe informatyczne ligi zadaniowe, 
konkursy i olimpiady rozgrywane przez 

internet – Hiszpania, Rosja, USA, Chiny (n-l: Ryszard Szu-
bartowski)….

 Z uwagi na swoje osiągnięcia naukowe bardzo wie-
lu (zwykle ok. 50) uczniów zdobywa każdego roku stypen-
dia naukowe: Ministra Edukacji Narodowej (najwięcej na 
Pomorzu), Marszałka Województwa Pomorskiego (najwięcej  
w województwie), Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, władz 
samorządowych ( stypendia Gdyni, Sopotu ,Gdańska……). 
Również Rada Rodziców przyznaje swoje stypendia nauko-
we. Multistypendystami (kilka) są głównie uczniowie, 
którzy zdobyli tytuły laureatów lub finalistów olimpiad 
przedmiotowych. Kilkunastu uczniów uzyskało stypen-
dia takich uczelni, jak: YALE, HARVARD, MIT, OXFORD, 
CAMBRRIDGE, COLUMBIA, CALTECH, SORBONA...

NASZE RANKINGI

Rok Organizator Miejsce w 
Polsce

Miejsce w woj. 
pomorskim

1993 tygodnik POLITYKA (kryterium: oferta eduka-
cyjna) pierwsze pierwsze

1994 nie ogłaszano żadnego rankingu

1995 nie ogłaszano żadnego rankingu

1996

tygodnik POLITYKA pierwsze pierwsze

Polski Komitet UNESCO 
( kryterium: liczba laureatów i finalistów olim-
piad)

drugie pierwsze

1997
Tygodnik POLITYKA - zaprzestano organizacji

Polski Komitet UNESCO drugie pierwsze

1998 Polski Komitet UNESCO pierwsze pierwsze

1999

Polski Komitet UNESCO trzecie pierwsze

pismo edukacyjne PERSPEKTYWY                                          
( kryterium: liczba laureatów i finalistów w 
wybranych olimpiadach w przeliczeniu na liczbę 
uczniów w szkole )

ósme pierwsze

2000
Polski Komitet UNESCO trzecie pierwsze

PERSPEKTYWY czwarte pierwsze

2001
Polski Komitet UNESCO drugie pierwsze

PERSPEKTYWY i dziennik RZECZPOSPOLITA czwarte pierwsze

2002

Polski Komitet UNESCO - zaprzestano organizacji

dziennik RZECZPOSPOLITA i PERSPEKTYWY trzecie pierwsze

Szkoła Główna Handlowa – Warszawa 
( kryterium: wyniki rekrutacji na I rok studiów               
w latach 1991-2001 )

drugie pierwsze

2003 RZECZPOSPOLITA i PERSPEKTYWY czwarte pierwsze

2004 RZECZPOSPOLITA i PERSPEKTYWY czwarte pierwsze

2005 RZECZPOSPOLITA i PERSPEKTYWY trzecie pierwsze

2006 RZECZPOSPOLITA i PERSPEKTYWY drugie pierwsze

2006

GAZETA WYBORCZA – TRÓJMIASTO
( kryterium: oferta edukacyjna, wyniki matur, 
wyniki w olimpiadach i konkursach, liczba sty-
pendystów naukowych; ranking dot. tylko szkół 
z Trójmiasta )

- pierwsze

2007 RZECZPOSPOLITA i PERSPEKTYWY drugie pierwsze

2007 GAZETA WYBORCZA – TRÓJMIASTO - pierwsze

2008 RZECZPOSPOLITA i PERSPEKTYWY piąte pierwsze

2008 GAZETA WYBORCZA – TRÓJMIASTO - pierwsze

2009 RZECZPOSPOLITA i PERSPEKTYWY szóste pierwsze

2009 GAZETA WYBORCZA – TRÓJMIASTO - pierwsze

2010 RZECZPOSPOLITA i PERSPEKTYWY czwarte pierwsze

2010 GAZETA WYBORCZA – TRÓJMIASTO - pierwsze





Od kilkunastu lat przyznawane jest stypendium na-
ukowe dla najlepszego ucznia-geografa ( jednorazowo 1000 
USD ). Stypendium przyznaje Fundacja im. Swena Norwi-
sza – tragicznie zmarłego absolwenta III LO , uczestnika olim-
piad geograficznych i wytrawnego turysty ( fundację założyli 
jego rodzice, którzy ufundowali także nowoczesne wyposaże-
nie gabinetu geograficznego ).

 Od siedmiu lat w Gdyńskiej Trójce są przeprowadza-
ne egzaminy gimnazjalne. We wszystkich dotychczasowych 
egzaminach uczniowie Gimnazjum nr 24 osiągali bardzo do-
bre wyniki – najlep-
sze w województwie 
pomorskim i jedne z 
najlepszych w kraju. 
Każdego roku średnia 
liczba punktów uzyska-
nych na tym egzaminie 
wynosiła powyżej 41 
lub 43 punktów zarów-
no w części huma-
nistycznej, jak  i w 
części matematycz-
no-przyrodniczej. 
Wielu gimnazjalistów 
jest zwalnianych z tych 
egzaminów z uwagi na 
osiągnięcia w woje-
wódzkich konkursach 
przedmiotowych lub  
w olimpiadach nauko-
wych (przedmioto-
wych), w których star-
tują licealiści.

 Rok 2004 był 
ostatnim, w którym 
została przeprowa-
dzona matura ( pol-
ska ) obowiązująca                     
w czteroletnim li-
ceum ( pierwsza 
taka matura w III 
LO miała miejsce w 
1952 roku). Od 2005 
roku obowiązuje lice-
alistów NOWA MA-
TURA ( POLSKA ), 
której część pisemną 
sprawdzają egzami-
natorzy spoza szkoły. 
Matura ta decyduje  
o przyjęciu na pierw-
szy rok studiów wyż-
szych. Maturzyści  
z Gdyńskiej Trój-

ki, podobnie jak w przypadku poprzedniego typu matu-
ry, znakomicie zdają egzaminy dojrzałości uzyskując wy-
niki najwyższe w woj. pomorskim oraz w Polsce. Każdego 
roku kilkudziesięciu maturzystów na ponad 150 ogółem 
jest  zwolnionych z części polskiego egzaminu maturalnego  
z uwagi na swoje osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych.                                                                                                                                  
     Po kilkuletnich staraniach i przygotowaniach, w tym 
bardzo licznych szkoleniach w Polsce i poza jej granicami, po 

wizytacji przedstawicieli IBO w Genewie 1 września 
1993r rozpoczęła się nauka w jednej z dwóch 
pierwszych w Polsce GDYŃSKIEJ SZKOLE MA-
TURY MIĘDZYNARODOWEJ NR 0704 przy III 
LO im. Marynarki Wojennej - GDYNIA INTER-
NATIONAL BACCALAUREATE WORLD SCHOOL 

No 0704. Każdego roku kilkudziesięciu uczniów GDYŃSKIEJ 
TRÓJKI przystępuje do matury międzynarodowej - tego bar-
dzo trudnego i niezwykle obiektywnie (poza szkołą) spraw-

NASZE EGZAMINY NA ZAKOŃCZENIE 
NAUKI W SZKOLE

MATURA 2009 - POLSKA i MIĘDZYNARODOWA (IBO) - III LO
 

  
matura polska              
(wyniki w %)

matura IBO ( po prze-
liczeniu na % )

obie matury razem             
(wyniki w %)

Przedmiot Poziom egza-
minu

Liczba zda-
jących Średnia Liczba 

zdających Średnia Liczba 
zdających Średnia

Język polski podstawowy 102 66,12 30 83,3 132 70,03
 rozszerzony 53 71,93 9 90,4 62 74,61

Wiedza podstawowy 5 68,8  0  5 68,8
o społeczeństwie rozszerzony 24 73,33  0  24 73,33

Historia podstawowy 4 63,3  0  4 63,3
 rozszerzony 29 64,5 15 84,7 44 71,37

Historia sztuki podstawowy  0  1 57,1 1 57,1
 rozszerzony 4 78,5 4 71,4 8 74,95

Historia muzyki podstawowy 0   0  0  
 rozszerzony 1 94  0  1 94

Matematyka podstawowy 5 68 17 80,7 22 77,81
 rozszerzony 79 77,92 22 76,6 101 77,63

Biologia podstawowy 1 70 6 83,3 7 81,4
 rozszerzony 32 79,5 10 85,7 42 80,98

Chemia podstawowy  0  8 75 8 75
 rozszerzony 39 86,2 12 86,9 51 86,35

Fizyka podstawowy 3 68 15 91,4 18 87,5
i astronomia rozszerzony 34 83,3 11 88,3 45 84,52
Geografia podstawowy 3 78,7 10 78,6 13 78,62

 rozszerzony 34 77,1 10 70 44 75,47
Informatyka podstawowy  0    0  0  

 rozszerzony 5 88  0  5 88
Język angielski podstawowy 11 94,1 0  11 94,1

 rozszerzony 87 85,5 22 88,31 109 86,15
 dwujęzyczny 56 86,3 17 83,1 73 85,56

Język podstawowy 10 89,7 7 88,31 17 89,13
niemiecki rozszerzony 7 87,4 6 100 13 93,22

Język podstawowy 3 89,33 4 100 7 95,43
rosyjski rozszerzony 2 97,5 1 100 3 98,33
Język podstawowy 4 80,3 3 85,7 7 82,61

francuski rozszerzony 1 75 3 90,4 4 86,55
Język podstawowy 0  0  0  
włoski rozszerzony 1 86,3   1 86,3





dzanego międzynarodowego egzaminu dojrzałości. Przez trzy 
tygodnie maturzyści zdają dwa lub trzy pisemne egzaminy 
IBO: język angielski, matematykę, geografię, j.niemiecki, 
j.francuski, fizykę, chemię, biologię... . Niektórzy z nich wy-
bierali jako przedmiot egzaminacyjny: psychologię, visual 
arts (grafika, historia sztuki, malarstwo, rzeźba, fotografia) 
lub filozofię. Matematyka na egzaminie IBO jest obowiązkowa 
dla wszystkich. Łącznie maturzyści IB z GDYŃSKIEJ TRÓJ-
KI przystępują  w każdej sesji matury IBO do prawie 600 
egzaminów. Wyniki matury IB są przekazywane z Centrum 
Egzaminacyjnego IB w Cardiff (Wlk.Brytania) do szkół IBO 
na całym świecie drogą elektroniczną 5 lipca. Od początku 
istnienia klas IBO w gdyńskim III LO dyplom Internatio-
nal Baccalaureate Organization uzyskało łącznie ponad 
550 uczniów - najwięcej w Polsce. Dyplom IB w GDYŃ-
SKIEJ TRÓJCE uzyskiwali także obywatele innych państw  
( Kanada, Wlk.Brytania, Szwecja, Chiny ). Aż sześciu absol-
wentów III LO uzyskało maksymalną liczbę punktów 
na egzaminie IBO - 45/45 (Aleksander Kołodziejczyk – 
1998 /PIERWSZY TAKI WYNIK W POLSKIEJ SZKOLE/, 
Iga Korneta - 1999, Monika Witkowska, Weronika Kloc, 
Marta Bala - 2001, Eurydyka Kata - 2002). Wielu absol-
wentów IBO dzięki swoim osiągnięciom uzyskało w ostatnich 
kilku latach stypendia tak znanych amerykańskich uczelni 
jak: Massachusetts Institute of Technology, Harvard Univer-
sity, Yale University. Program IB jest wyważonym kompro-
misem między nauczaniem holistycznym i systemem eduka-
cyjnym preferującym głęboką specjalizację. Zadaniem szkoły 
IB jest m.in.: wyposażenie uczniów w odpowiednią wiedzę  
z zachowaniem właściwych proporcji między niezbędną ilo-
ścią informacji, a umiejętnością mądrego operowania nimi, 
nauczanie wzajemnego zrozumienia między różnymi naro-
dami i ułatwienie, zwłaszcza młodym ludziom, geograficznej  
i kulturowej mobilności bez względu na przynależność naro-
dową lub państwową,. Uczeń na lekcjach w klasie IB nie tylko 
dowiaduje się, ale uczy się także stawiania pytań i poszukiwa-
nia prawdy. Większość polskich szkół to szkoły bez pytań ze 
strony uczniów. Polska szkoła IB uczy i zachęca do ich zada-
wania oraz uczy mądrego patrzenia na środowisko społeczne 
i przyrodnicze. Szkoła IB, co we współczesnym zdominowa-
nym przez „wyścig szczurów” świecie jest nie do przecenie-
nia, uczy jak mądrze pomagać innym ludziom, jak pochylić 
się nad człowiekiem ciężko doświadczonym przez los.

 Miarą jakości kształcenia w liceum ogólnokształcą-
cym jest między innymi sukces jego absolwentów w rekrutacji 
na studia. Każdego roku 98-100% absolwentów GDYŃSKIEJ 
TRÓJKI z powodzeniem zdaje na uczelnie wyższe w Polsce 
lub poza jej granicami. Większość z nich zostaje studenta-
mi uczelni z Trójmiasta lub Warszawy, a także Krakowa. W 
ostatnich latach coraz większa liczba absolwentów zostaje 
studentami renomowanych uczelni zagranicznych (Harvard, 
Yale, Oxford, Sorbona, MIT - Massachusetts Institute of Tech-
nology, London School of Economics, Cambridge, Edinburgh, 
Berlin, Brema, Heidelberg, Adelaide …). Tylko w ostatnich la-
tach kilkunastu absolwentów III LO w Gdyni za swoje osią-
gnięcia naukowe w liceum otrzymało stypendia (ponad 40 
tys. USD każde) znanych uczelni amerykańskich (m.in. Ha-

rvard, Yale, MIT ), które umożliwiły im podjęcie studiów  
w USA. 

 Absolwenci „Gdyńskiej Trójki” to obecnie nie 
tylko studenci uczelni wyższych, ale także naukowcy, 
lekarze, właściciele firm, dziennikarze, architekci, kapi-
tanowie żeglugi wielkiej, artyści, prawnicy, dyplomaci, 
nauczyciele ( w tym 30 w III LO w Gdyni ), informatycy, 
ekonomiści, oficerowie Marynarki Wojennej, eksperci 
zatrudnieni w różnego rodzaju organizacjach między-
narodowych działających w ramach Unii Europejskiej 
(w 2004 roku kilkunastu absolwentów III LO w Gdy-
ni pomyślnie przeszło całą procedurę rekrutacyjną dla 
przyszłych urzędników UE), ONZ i NATO, sportowcy…… 

Reprezentatywne grono absolwentów III LO w Gdy-
ni mogliby tworzyć na przykład: Edward Stachura – poeta  
i pisarz, Antoni Komorowski – wiceadmirał ( były komendant-
rektor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni ), Ryszard Tymon 
Tymański – kompozytor i muzyk, prof. Olgierd Wyszomirski – 
prezes Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni oraz pracownik 
naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, Barbara Wachowiak-Zwa-
ra – pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. osób niepełnospraw-
nych, Dorota Kaniak-Szymkieiwcz – współwłaścicielka jednej 
z najlepszych w Polsce firm prowadzących kursy języków ob-
cych, Michał Guć – wiceprezydent Gdyni, , Roksana Ciurysek 
– ekonomistka odpowiadająca za milionowe transakcje w ban-
ku inwestycyjnym Merrill Lynch w Londynie, Julian Skelnik – 
konsul honorowy Królestwa Danii w Gdańsku, Wiesław Mering 
– ksiądz-rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelpli-
nie, Marek Kański – dziennikarz TV Gdańsk, dr Danuta Roma-
nowska – anglistka, nauczyciel akademicki Uniwersytetu im.  
A. Mickiewicza w Poznaniu, prof. Andrzej Ruciński – pracownik 
naukowy amerykańskiej uczelni, Dominika Mosek – sekretarz 
konsulatu RP w Izraelu, Michał Nowosadzki – mistrz świata 
juniorów w brydżu sportowym-2004r., Grażyna Piesiewicz – 
pracownik działu rekrutacji UE w Brukseli, Tomasz Nowakow-
ski – student Univ.of Edinburgh, Aleksandra Hosa – studentka 
i stypendystka MIT w USA, Oskar Tetzlaff – student London 
School of Economics, Marcin Michalski – student Uniw. War-
szawskiego (informatyk – reprezentant Polski na Mistrzostwa 
Świata w Programowaniu Komputerowym TopCoder w USA), 
Filip Wolski – pierwszy polski zwycięzca Międzynarodowej 
Olimpiady Informatycznej, Daria Widawska – aktorka, Marcin 
Hakiel - tancerz i wielu, wielu innych

    We wrześniu 2000 roku odbył się z okazji 
50-lecia szkoły Światowy Zjazd Absolwentów III LO 
w Gdyni, na który przyjechało z całego świata bardzo 
wielu absolwentów. Każdego roku kolejny rocznik ma-
turzystów z dawnych lat organizuje kolejne LECIE swo-
je matury. Absolwenci i ci sprzed kilkudziesięciu lat,  
i ci sprzed kilku lat bardzo chętnie odwiedzają swoje li-
ceum. Gdyńska Trójka była, jest i będzie zawsze otwar-
ta, w pełnym tego słowa znaczeniu, dla swoich obec-
nych i byłych uczniów.

NASI ABSOLWENCI





 Rodzice uczniów Gdyńskiej Trójki od lat aktywnie 
wspierają, nie tylko finansowo, działalność edukacyjną szkoły. 
Ukształtowana w ostatnich kilku latach, zwłaszcza w ostatnich 
pięciu, Rada Rodziców uczniów gimnazjum oraz liceum jest 
chyba najbardziej aktywnym gremium rodziców w całej prawie 
55-letniej historii szkoły. W jeden wyznaczony dzień tygodnia 
spotykają się, głównie mamy uczniów, aby ustalać , planować 
wszelkie te przedsięwzięcia, które pozwolą na istotne polep-
szenie warunków nauczania i wychowania w szkole (organi-
zacja zbiórki pieniędzy na rzecz uczniów z biednych ro-
dzin – pomoc rzeczowa i finansowa, dopłaty do wyżywienia i 
zakwaterowania w internacie, zakup lekarstw, opieka medycz-
na, zakup książek do biblioteki i pomocy dydaktycznych, 
finansowanie kół zainteresowań – kilkadziesiąt godzin  
w tygodniu, finansowanie imprez sportowych oraz na-
ukowych, współorganizacja Dnia Otwartego III LO  
w Gdyni ( pierwsza lub druga sobota kwietnia ), orga-
nizacja każdego roku balu dobroczynnego (w 2010 roku 
odbył się X Jubileuszowy Bal Charytatywny pod patro-
natem Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka; 
goście honorowi: Dowódca Marynarki Wojennej – ad-
mirał Andrzej Karweta z Małżonką, Wiceprezydent Gdy-
ni – Michał Guć z Małżonką oraz Dyrektor SP 18 w Gdyni 
– Andrzej Barczak z Małżonką ). Dochód z każdego balu 
przeznaczony jest na stypendia naukowe i socjalne dla uczniów 
oraz na wyposażenie szkoły ( m.in.: studio kulturystyczne, sto-
łówka, biblioteka, meble; współorganizacja Dnia Nauczyciela, 
Studniówki, Balu Gimnazjalnego, udział w międzynarodowej 
konferencji w Sopocie, poświęconej  współpracy rodziców  
i szkoły w państwach europejskich i wiele, wiele innych). Gro-
no osób najbardziej zaangażowanych w pracę Rady Rodziców 
w ostatnich 10 latach tworzą: Wioleta Borkowska, Anna 
Borrell, Dariusz Biernacki, Joanna Burakowska-Mawusi, 
Barbara Burka, Teresa Cybulska (przewodnicząca Rady 
Rodziców i Rady Szkoły 2004-2006 roku), Izabela Cza-
ja, Grażyna Czajkowska, Elżbieta Dutkiewicz, Dagmara 
i Maciej Dajnowiczowie,  Maria Wróbel-Dolega, Izolda 
Durzyńska, Alina Golebska (2006-2007), Marzena Gre-
gorczyk, Grażyna Janiszewska (2000-2001), Krystyna 
Kamińska (2001-2004), Iwona Kasperska, Dorota Ka-
niak-Szymkiewicz, Iwona Klimont, Bogna Kozłowska, 
Michał Kiełkowski,  Agnieszka Krasuń, Elżbieta Kra-
szewska, Katarzyna Kinowska-Nowacka, Kalina Krauze, 
Elżbieta Łysikowska, Irena Musialik, Joanna Niezgoda, 
Roman Pankanin, Anna Peszkowska, Dorota Pindel-
ska, Katarzyna Pulawski, Danuta Pogorzelska (2006-
2007), Joanna Plewińska, Bożena Pudlik, Aleksandra 
Roś (2007-2009),Jolanta Rozestwińska, Małgorzata Sa-
nejko, Lidia Skelnik, Aneta Szwarc, Jolanta Tomiczek, 
Małgorzata i Leszek Wantołowie, Aneta Wichnowska, 
Bożena Wilanowska (2009-2010), Hanna Wocial, Ewa 
Wyszomirska, Barbara Zarańska. Wielu rodziców obec-
nych uczniów Gdyńskiej Trójki to absolwenci liceum . 
Fakt ten bardzo korzystnie wpływa na codzienną działalność 
Rady Rodziców.

 Z uwagi na swoją otwartość, a przede wszystkim 
osiągnięcia pedagogiczne Gdyńska Trójka gościła w ostatnich 
latach bardzo wielu znamienitych gości. Odwiedzają naszą 
szkołę: politycy, pisarze, aktorzy, sportowcy, członkowie euro-
pejskich rodów królewskich, dziennikarze, naukowcy, nauczy-
ciele i dyrektorzy innych szkół polskich oraz zagranicznych, 
kolejni szefowie Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium 
Oświaty w Gdańsku, przedstawiciele władz Gdyni, uczniowie  
z innych szkół, w tym bardzo wielu spoza granic Polski. 

 W III LO w Gdyni gościli w ostatnich kilkunastu la-
tach m.in.: Duke of York – Książę Andrzej, Prezydent Niemiec 
Johannes Rau z Małżonką, Prezydent Polski Aleksander Kwa-
śniewski z Małżonką, Premierzy Polski: Jerzy Buzek ( także 
jako Przewodniczący Parlamentu Europejskiego ), Leszek Mil-
ler, Kazimierz Marcinkiewicz, Donald Tusk, Marszałek Sejmu 
RP ( Maciej Płażyński, Marek Borowski ), Marszałek Senatu 
RP ( Longin Pastusiak ),  Dyrektor International Baccalure-
ate Organization - Europe (Monica Flodman), Prezydent Gdyni  
( Franciszka Cegielska, Wojciech Szczurek), szefowie Minister-
stwa Edukacji Narodowej ( Mirosław Handke, Edmund Witt-
brodt, Mirosław Sawicki ), Dowódcy Marynarki Wojennej RP  
( admirałowie: Ryszard Łukasik, Roman Krzyżelewski, Andrzej 
Karweta ), Wojewoda Pomorski ( Jan Ryszard Kurylczyk, To-
masz Sowiński, Piotr Ołowski ), Jan Nowak-Jeziorański, Jolan-
ta Kwaśniewska , Małgorzata Tusk, minister Barbara Labuda, 
Pomorski Kurator Oświaty ( Danuta Kledzik, Jerzy Kortas, Je-
rzy Ochotny, Andrzej Jachnik, Zdzisław Szudrowicz), rektorzy 
trójmiejskich uczelni wyższych ( Politechnika Gdańska-Jerzy 
Rachoń, Aleksander Kołodziejczyk, Uniwersytet Gdański-Mar-
cin Pliński i Andrzej Ceynowa , Akademia Morska w Gdyni 
– Józef Lisowski, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni – 
Zygmunt Kitowski, Antoni Komorowski, Andrzej Dyrcz), Jan 
Krzysztof Bielecki ( jako szef banku; były Premier RP), am-
basadorzy: USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec , Holandii, Danii, 
Chin, Rosji, a także: Hanna Krall-pisarka, Krzysztof Wielicki-
himalaista, Janusz Korwin-Mikke-polityk, Janusz Lewandow-
ski-poseł na Sejm RP, Mateusz Kusznierewicz-żeglarz, Andrzej 
Sapkowski-pisarz, Stefan Chwin-pisarz, Jerzy Stuhr-aktor, 
Krystyna Czubówna-lektorka i dziennikarka, Jerzy Pilch-pi-
sarz, Jan Miodek-językoznawca, Ryszard Kapuściński-podróż-
nik i pisarz, Elżbieta Dzikowska-podróżniczka i pisarka, Paweł 
Huelle-pisarz, Adam Michnik-dziennikarz i redaktor naczelny 
Gazety Wyborczej, Norman Davis-historyk, Mariusz Wilk-pi-
sarz i podróżnik , Sławomir Mrożek-dramatopisarz, Krzysztof 
Baranowski-żeglarz, David Logan-koszykarz Asseco-Prokom 
Gdynia oraz wielu, wielu innych równie znamienitych gości.

W ostatnich latach III LO w Gdyni odwiedziło kilkuset 
gości spoza granic Polski (Australia, Węgry, Wlk.Brytania, Fin-
landia, Południowa Afryka, USA, Kanada, Niemcy, Tajwan, Chi-
ny, Rosja, Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia, Bułgaria, Słowenia, 
Słowacja, Czechy, Belgia, Holandia, Francja, Norwegia….).

Szczególnie ważnymi gośćmi są kandydaci do klas 
pierwszych Gdyńskiej Trójki, którzy odwiedzają liceum pod-
czas Dnia Otwartego III LO w Gdyni w pierwszą lub drugą 
sobotę kwietnia. Od kilkunastu lat w lutym lub marcu szkoła 

NASI GOŚCIENASI RODZICE
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gości stypendystów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci – 
szczególnie uzdolnieni matematycznie uczniowie ze szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych z całej Polski ( główny organizator: 
Wojciech Tomalczyk ). Z okazji Dnia Dziecka organizowane są 
przez uczniów i nauczycieli zajęcia-zabawy dla goszczących  
w tym dniu w III LO kilkudziesięciu gdyńskich przedszkolaków 
( pomysłodawca i organizator: Aleksandra Matysiak ). Wspa-
niałymi gośćmi są także podopieczni ( osoby niepełnosprawne 
intelektualnie ) z Ośrodka „Promyk” w Gdyni ( organizator: 
Ewa Niwińska-Lipińska ).

Gdyńska Trójka została uhonorowana w okresie 1997-
2010 następującymi wyróżnieniami oraz certyfikatami:

MEDALEM im. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO za WY-
BITNE ZASŁUGI dla GDYNI przez Radę Miasta Gdyni  
w 1997 (jedyna szkoła w Gdyni)
 
MEDALEM WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO „NEC TEM-
PERE NEC TIMIDE” w 2000 r. oraz GRYFEM POMORSKIM 
w 2005 r. przez Marszałka Województwa Pomorskiego
 
TABLICĄ UPAMIĘTNIAJĄCĄ 50-LECIE SZKOŁY ufundo-
waną przez Duke of York ( księcia Andrzeja - syna kró-
lowej Elżbiety II ) w 2000 roku

ODZNAKĄ HONOROWĄ MARYNARKI WOJENNEJ RP  
w 2003 roku
 
MIĘDZYNARODOWYM CERTYFIKATEM dającym prawo 
szkole do nauczania Diploma Programme - Internatio-
nal Baccalaureate Organization w roku 1995 ( jedna  
z dwóch pierwszych szkół w Polsce )
 
MIĘDZYNARODOWYM CERTYFIKATEM dającym prawo 
szkole do nauczania Middle Years Programme -  Inter-
national Baccalaureate Organization w roku 2003 roku 
(jedyne polskie gimnazjum publiczne)

Certyfikatem Polskiego Komitetu ds UNESCO 
oraz Certyfikatem Towarzystwa Szkół Twór-
czych

Pomorskimi Certyfikatami Jakości Edukacji  
w zakresie standardów edukacyjnych: 
-Szkoła uzyskuje wysokie efekty kształcenia
-Przebieg kształcenia zapewnia uczniowi wszechstron-
ny rozwój
-Praca wychowawcza szkoły umożliwia uczniom har-
monijny rozwój osobowościowy
-W szkole panuje przyjazna  atmosfera
-Rodzice są partnerami w prowadzonych przez szkołę 
działaniach
-Szkoła aktywnie współpracująca ze środowiskiem
-Organizacja i zarządzanie szkołą sprzyjają efektywnej 
pracy
-Kompetencje i rozwój zawodowy pracown. umożliwia-
ją pełną realizację zadań edukacyjnych

NASZE CERTYFIKATY I WYRÓŹNIENIA

-Szkoła dysponuje właściwą bazą i wyposażeniem
-Szkoła podejmuje różnorodne działania na rzecz podwyższania 
jakości swojej pracy
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ABSOLWENTKI SZKOŁY ZE SWOIMI DZIEĆMI NA SPACERZE - 2009

WIZYTA DZIECI Z ZAPRZYJAŹNIONEGO PRZEDSZKOLA
2010





NASZE UCZELNIE



L I S T A   P R A C O W N I K Ó W  „G D Y Ń S K I E J   T R Ó J K I” –2010r

Nazwisko i imię funkcja

KOSAKOWSKI  WIESŁAW DYREKTOR  / GEOGRAFIA

MACIEJEWSKA BRYGIDA WICEDYREKTOR  /JĘZYK POLSKI

ORZESZEK AGNIESZKA WICEDYREKTOR  /MATEMATYKA

ŁAKOMY JOANNA KIEROWNIK INTERNATU

ARTWIŃSKA JOANNA JĘZYK ANGIELSKI, HISTORIA

ASZENDORF MAŁGORZATA JĘZYK ANGIELSKI

BARANOWSKA IWETA FILOZOFIA, TEORIA WIEDZY, RETORYKA, ETYKA

BIELAK-BODNAR MATRA JĘZYK FRANCUSKI

BRZOZOWSKI RADOSŁAW JĘZYK ANGIELSKI

BUCZYŃSKI LESZEK MUZYKA

BUDKIEWICZ BOŻENA JĘZYK ROSYJSKI 

BUJALSKA CELINA HISTORIA

BUSSLER DANUTA BIOLOGIA

BUZAK KONRAD INFORMATYKA

CHMIELIŃSKA BOŻENA BIBLIOTEKA

CZEPULONIS AGNIESZKA JĘZYK ANGIELSKI

CZARNOWSKA ANNA JĘZYK ANGIELSKI, KOORDYNATOR IBO

CZMYR EWA BIOLOGIA

ĆWIKLAK TERESA JĘZYK ANGIELSKI

DOROSZEWSKA-OLENDER PATRYCJA JĘZYK NIEMIECKI

DUSZAK-KLETKIEWICZ ANNA BIBLIOTEKA

dr DŹWIG DOROTA RELIGIA

FIAŁKOWSKA RENATA JĘZYK ANGIELSKI

FILIPOWICZ JANINA MATEMATYKA

GMYREK ADAM JĘZYK NIEMIECKI

GOWOROWSKA-ADAMSKA  HANNA JĘZYK ANGIELSKI

GOŹDZIEWICZ JOANNA JĘZYK ANGIELSKI

GÓRECKA IWONA JĘZYK POLSKI, WYCHOWAWCA w INTERNACIE

GÓRSKI JACEK WYCHOWANIE FIZYCZNE

HENICZ GRZEGORZ WYCHOWANIE FIZYCZNE

HENICZ MAŁGORZATA WYCHOWANIE FIZYCZNE

HŁASKO KAROLINA GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI

HORODECKA JUSTYNA JĘZYK NIEMIECKI

ILEWICZ MAŁGORZATA MATEMATYKA

JANKOWSKA JOANNA RELIGIA

JASKÓRZYŃSKA MONIKA WYCHOWAWCA w INTERNACIE

KACZMARSKI PAWEŁ RELIGIA

KANIAK KLAUDIA CHEMIA

dr KŁONCZYŃSKI ARNOLD HISRORIA

KIERZNIKOWICZ ANNA MATEMATYKA

KOLINCIO ARTUR FIZYKA i ASTRONOMIA

KOLWAS KRYSTYNA WYCHOWANIE do ŻYCIA w RODZINIE

KONIECZNA ANNA WYCHOWANIE FIZYCZNE

KOŃCZYK MONIKA JĘZYK ANGIELSKI

KOSS MICHAŁ ŁACINA, TEORIA WIEDZY, RETORYKA, FILOZOFIA

KOTOWSKA IWONA GEOGRAFIA

KOTOWSKI WALDEMAR GEOGRAFIA, PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI



KOZIRÓG ELŻBIETA FIZYKA i ASTRONOMIA

KRAKOWIAK-MICHLEWICZ  ZOFIA JĘZYK ANGIELSKI, KOORDYNATOR IBO

KRAUSE MACIEJ VISUAL ARTS

KRUSZEWSKI ZBIGNIEW WYCHOWAWCA w INTERNACIE

KRZEMIENIEWSKA ALICJA WYCHOWAWCA w INTERNACIE

KOWALSKA MARIA BIOLOGIA

KUBIK MAŁGORZATA GEOGRAFIA

KUPCZYK-SKODOWSKA MAŁGORZATA BIOLOGIA

KWELLA-RUSZAŁA ELŻBIETA CHEMIA

LECH JACEK MATEMATYKA

LEŚNIEWSKA-WENCEL KATARZYNA JĘZYK ANGIELSKI

dr ŁAPIŃSKA IWONA JĘZYK POLSKI

ŁOŃCZUK KATARZYNA WYCHOWANIE FIZYCZNE

ŁOZOWICKA-HONKISZ MAGDALENA HISTORIA

ŁUCZYŃSKA KATARZYNA MATEMATYKA

dr MARCINIAK EWELINA HISTORIA

MATYSIAK ALEKSANDRA PEDAGOG

MĄKOSA MARTA FIZYKA i ASTRONOMIA, MATEMATYKA

MIŁOSZ GRAŻYNA MATEMATYKA

NITECKA KATARZYNA BIBLIOTEKA, CZYTELNIA

dr NIWIŃSKA-LIPIŃSKA EWA JĘZYK POLSKI

NOWAK JOANNA JĘZYK ANGIELSKI

NOWAK ALICJA BIOLOGIA

NOWAKOWSKA-SZOTA TATIANA JĘZYK POLSKI

OGIEGŁO ALEKSANDRA WYCHOWANIE FIZYCZNE

OLSZOWA MAŁGORZATA MYZYKA, PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE, WIEDZA o KULTURZE

PACUŁA BRYGIDA JĘZYK NIEMIECKI

PAJĄCZKOWSKA MONIKA WYCHOWAWCA w INTERNACIE

PAWŁOWSKA ANITA MATEMATYKA

dr PIASEK DARIUSZ HISTORIA

PRYLIŃSKA EWA JĘZYK POLSKI

PRZEKOWIAK ALEKSANDRA JĘZYK ANGIELSKI

RUDZIŃSKI ROMAN MATEMATYKA

RAULIN JUSTYNA CHEMIA

RYBICKA MAŁGORZATA PLASTYKA, TECHNIKA

RYBICKA JOANNA JĘZYK POLSKI

RZESZOWSKA BOŻENA INFORMATYKA

ROCZNIAK KATARZYNA PSYCHOLOG

RÓŻALSKA HALINA FIZYKA i ASTRONOMIA

SADAJ DANUTA CHEMIA

SADOWSKA JOANNA JĘZYK POLSKI

SKALSKA AGNIESZKA MATEMATYKA

SKRZYPCZAK EWA FIZYKA i ASTRONOMIA

dr SMALARA MARTA JĘZYK ANGIELSKI, KOORDYNATOR IBO

SOKOLNICKA JOANNA BIOLOGIA

SPILKOWSKI ANDRZEJ JĘZYK POLSKI

dr SROKA MAGDALENA JĘZYK ANGIELSKI

STANKIEWICZ IWONA JĘZYK POLSKI

STARZYŃSKA BOŻENA WYCHOWANIE FIZYCZNE

STEPANIUK DOROTA WYCHOWAWCA w INTERNACIE

STYRNA RENATA WYCHOWAWCA w INTERNACIE

SUBCZYŃSKI WŁODZIMIERZ FIZYKA i ASTRONOMIA

SZAC WITOLD JĘZYK FRANCUSKI, WYCHOWAWCA w INTERNACIE



SZCZUROWSKA MARZENA WYCHOWAWCA w INTERNACIE

SZUBARTOWSKI RUSZARD INFORMATYKA

ŚMIERZCHALSKA JOANNA INFORMATYKA

ŚWIDERSKA DARIA CHEMIA

TAŹBIERSKA AGATA JĘZYK NIEMIECKI

TOMALCZYK WOJCIECH MATEMATYKA

URGACZ GRZEGORZ WYCHOWANIE FIZYCZNE

WALENDZIAK IWONA HISTORIA

WENGLER-SZALK ANNA WYCHOWAWCA w INTERNACIE

WILCZYŃSKI ROBERT WYCHOWANIE FIZYCZNE

WINIARSKA-MIELNICZUK SŁAWOMIRA JĘZYK ANGIELSKI

WOJNIUSZ ANDRZEJ JĘZYK ANGIELSKI

ZAKRZACKI WITOLD MATEMATYKA

ZALEWSKA AGATA JĘZYK ANGIELSKI

ŻYLIŃSKA GABRIELA WYCHOWAWCA w INTERNACIE

K S I Ę G O W O Ś Ć

1 WENSKER JOLANTA GŁÓWNA KSIĘGOWA

2 KANTOROSIŃSKA JOANNA SPECJALISTA ds. KSIĘGOWOŚCI

3 GACKA MAŁGORZATA SPECJALISTA ds. KSIĘGOWOŚCI

A D M I N I S T R A C J A i O B S Ł U G A

1 KRUSZEWSKA IZABELA KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY, INSPEKTOR BHP

2 KOZAK BARBARA SPECJALISTA ds. GOSPODARCZYCH

3 PIOTROWSKA JOLANTA SPECJALISTA ds. GOSPODARCZYCH

4 PATEK ŁUKASZ SPECJALISTA ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

5 SUCHOCKA AGNIESZKA SPECJALISTA ds. KADR

6 CYBULSKA TERESA SPECJALISTA ds. ADMINISTRACYJNYCH – SEKRETARIAT

7 LEWICKA ALEKSANDRA SPECJALISTA ds. ADMINISTRACYJNYCH – SEKRETARIAT

8 FORMEISTER ARKADIUSZ OPERATOR SIECI KOMPUTEROWEJ

9 BUZAK KONRAD OPERATOR SIECI KOMPUTEROWEJ

1 MERCHEL TERESA PRACOWNIK OBSŁUGI – WOŹNA

2 JELIŃSKA MARIOLA PRACOWNIK OBSŁUGI – WOŹNA, SPRZĄTACZKA

3 BEDNARCZYK TERESA PRACOWNIK OBSŁUGI – SPRZĄTACZKA

4 FRANKIEWICZ MAŁGORZATA PRACOWNIK OBSŁUGI – SPRZĄTACZKA

5 JURKIEWICZ WIESŁAWA PRACOWNIK OBSŁUGI – SPRZĄTACZKA

6 KASPROWICZ JOLANTA PRACOWNIK OBSŁUGI – SPRZĄTACZKA

7 LIS TERESA PRACOWNIK OBSŁUGI – SPRZĄTACZKA

8 MICHALAK ŁUCJA PRACOWNIK OBSŁUGI – SPRZĄTACZKA

9 STAROST BEATA PRACOWNIK OBSŁUGI – SPRZĄTACZKA

10 ROMPCZYK EWA PRACOWNIK OBSŁUGI – SPRZĄTACZKA

11 TRELA TERESA PRACOWNIK OBSŁUGI – SPRZĄTACZKA

12 ZABORSKA MARZANNA PRACOWNIK OBSŁUGI – SPRZĄTACZKA

13 ZDROJEWSKA HALINA PRACOWNIK OBSŁUGI – SPRZĄTACZKA

14 BORKOWSKI GRZEGORZ PRACOWNIK OBSŁUGI – KONSERWATOR

15 JACHIMOWICZ ZBIGNIEW PRACOWNIK OBSŁUGI – KONSERWATOR

16 LIS JAN PRACOWNIK OBSŁUGI – KONSERWATOR

17 RYBCZYŃSKI ANDRZEJ PRACOWNIK OBSŁUGI – KONSERWATOR

18 TRĘDEWICZ MAREK PRACOWNIK OBSŁUGI – KONSERWATOR

19 BIESZKA JANUSZ PRACOWNIK OBSŁUGI - DOZORCA-PORTIER

20 IMIOŁEK WIESŁAW PRACOWNIK OBSŁUGI –DOZORCA-PORTIER

21 JANOWSKI TADEUSZ PRACOWNIK OBSŁUGI –DOZORCA-PORTIER

22 JURKIEWICZ KAZIMIERZ PRACOWNIK OBSŁUGI –DOZORCA-PORTIER



23 KAS EDWIN PRACOWNIK OBSŁUGI –DOZORCA-PORTIER

24 KULEWITZ TERESA PRACOWNIK OBSŁUGI –DOZORCA-PORTIER

25 LUBCZAŃSKA MARZENA PRACOWNIK OBSŁUGI –DOZORCA-PORTIER

26 MEGGER BOLESŁAW PRACOWNIK OBSŁUGI –DOZORCA-PORTIER

27 PARUSZEWSKI ROBERT PRACOWNIK OBSŁUGI –DOZORCA-PORTIER

28 POĆWIARDOWSKA MARIA PRACOWNIK OBSŁUGI –DOZORCA-PORTIER

                  Łącznie zatrudnionych jest 155 osób.
Etaty pracowników pedagogicznych  – 100,36
Etaty administracyjne – 9,875
Etaty obsługi – 22,875

NASZE ADRESY, TELEFONY, FAKSY……

adres pocztowy: III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP
   81 – 405 Gdynia, Legionów 27

adres strony internetowej:  WWW.LO3.GDYNIA.PL 

poczta elektroniczna e-mail:  sekretariat@lo3.gdynia.pl

telefony i telefaksy:  centrala/sekretariat 622 18 33  (tel./faks)

dyrektor: 622 15 29 wicedyrektorzy: 622 15 30 kierownik internatu: 622 83 11

kierownik adm.-ekon.: 661 36 93 (wew.35)        główny księgowy:  622 15 30 (wew.37)

koordynator IBO – DP:   622 18 33 (wew.40) koordynator IBO – MYP: 622 18 33 (wew.44)

portiernia szkoły  622 18 33 (wew.39) portiernia internatu 622 18 33 (wew.43)

PRZYSZŁOŚĆ SZKOŁY TO PRZYSZLI UCZNIOWIE, DO KTÓRYCH KIERUJEMY NASZE SERDECZNE ZAPROSZENIE…

   Gdyńska Trójka jest szkołą dla każdego pracowitego
  i ambitnego ucznia. Zapraszamy do odwiedzenia naszego liceum
  oraz naszego gimnazjum nie tylko w DNIU OTWARTYM 
  ( zawsze pierwsza lub druga kwietniowa sobota ).

   Przyjdź, obejrzyj, spytaj się, porozmawiaj, dotknij, podejmij
  decyzję i zostań z nami !!!

  Zapraszamy do Trójki !!!
   Do Gdyńskiej Trójki !!!

    




