
2 września 1991roku na trójmiejskiej mapie szkolnej pojawiła się 

gdaoska „Piętnastka”. Nie posiadając wypracowanej tradycji, bez 

żadnych kompleksów przystąpiliśmy do tworzenia indywidualnego 

wizerunku. Determinacja, zaangażowanie i wiara w sukces 

rekompensowały nasz brak doświadczenia, który - co może zabrzmied 

dośd przewrotnie - stawał się swoistym atutem, zwłaszcza przy 

podejmowaniu wielu, często zupełnie nowatorskich decyzji. 

Czyniąc naszą dewizą troskę o wszechstronny rozwój osobowości 

młodego człowieka, stworzyliśmy nowoczesny program dydaktyczny 

i wychowawczy, służący temu, aby absolwenci „Piętnastki” byli samodzielni, odpowiedzialni, gotowi do podejmowania 

dalszego trudu edukacyjnego a jednocześnie, by już na starcie w dorosłe życie dobrze rozumieli istotę współczesnej 

rzeczywistości, w której normą jest nie tylko znajomośd języków obcych, ale także wiedza informatyczna, prawnicza 

i ekonomiczna 

Nasze aspiracje edukacyjne znajdowały mocne oparcie w różnorodnych innowacjach pedagogicznych i autorskich 

programach nauczania. Jako pierwsi w Trójmieście wystąpiliśmy z nowatorską ofertą kształcenia w klasach o profilu 

menedżerskim oraz w klasach o profilu klasycznym, tworzonych przy współudziale i pod patronatem Uniwersytetu 

Gdaoskiego. W naszej ofercie znalazły się także klasy o profilach takich jak np. biologiczno-chemiczny, czy matematyczno - 

fizyczno - informatyczny. 

Stała, bieżąca współpraca z gdaoskimi uczelniami- z Katedrą Filologii Klasycznej, Katedrą Filologii Polskiej, Wydziałem 

Historycznym, Ekonomicznym Uniwersytetu Gdaoskiego oraz Wydziałem Chemii Politechniki Gdaoskiej - przyczyniła się do 

podnoszenia poziomu kształcenia, wzbogacania i urozmaicania form zajęd dydaktycznych. 

Uczniowie mogli uczestniczyd w wybranych wykładach i zajęciach akademickich, a pracownicy naukowi szkół wyższych 

zapraszani byli na spotkania z młodzieżą do naszego liceum. 

We wszystkich klasach oferta programowa poszerzona została o roczny kurs podstaw prawa oraz obowiązkowe zajęcia na 

pływalni w ramach wychowania fizycznego. Swoje pasje, zainteresowania i uzdolnienia uczniowie mogli rozwijad w ramach 

zajęd pozalekcyjnych w kilkunastu różnorodnych kołach, w tym m.in.: naukowych, sportowych, turystyczno - rekreacyjnych, 

teatralnych, plastycznych, informatycznych. Ułatwiało to młodzieży wybór optymalnie korzystnego, zgodnego 

z uzdolnieniami i zainteresowaniami, kierunku dalszego kształcenia, a także sprawiało, że z każdym rokiem coraz liczniejsza 

grupa uczniów  Piętnastki zdobywała laury w różnorodnych konkursach i olimpiadach. Na wyróżnienie zasługują finaliści 

szczebla centralnego: Iwo Hryniewicz, Piotr Zbieranek. Mateusz Mazurkiewicz, Maciej Trokowicz, Jakub Nowak, Rafał Sagan, 

Radosław Bombera, Blanka Błuś, Michał Gołuoski, Patrycja Gruba, Bartłomiej Lis, Danuta Chmielewska, Agata Kaczorowska, 

Dominika Werdecka, Rafał Ciechołowski, Dorota Boroszko, Anżelika Malczenko, Marta Sikorska, Monika Wiercioska. 

Duży wpływ na skutecznośd prowadzonej przez szkołę działalności dydaktycznej i wychowawczej wywierało zaangażowanie 

rodziców, którzy od początku służyli pomocą i wsparciem we 

wszystkich podejmowanych inicjatywach. Takie postawy mądrego 

współdziałania tworzyły w szkole wyjątkową atmosferę, 

rozwijającą poczucie autentycznej odpowiedzialności i społecznej 

wrażliwości. Znajdowało to potwierdzenie w inicjatywach 

młodzieży, z których przebijała pasja, dojrzałośd i wiara  

w celowośd podejmowanego wysiłku. Działając od roku 1995 na 

rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, nasi uczniowie 

zebrali na cele humanitarne ponad 660 tysięcy złotych. W ramach 

projektu SOKRATES zostały zrealizowane dwa europejskie 

programy badawcze: Obserwator Wybrzeża Europy oraz 

Obserwacja przelotów ptaków morskich i nadmorskich. 

27 stycznia 1995r. odbyła się w hotelu Posejdon pierwsza szkolna studniówka, a w maju tego samego roku odbyła się 

pierwsza w historii szkoły matura. Rok szkolny 1995/1996 był ostatnim rokiem funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 90, 

którą żegnaliśmy w czerwcu roku 1996. 



Od 1997 roku realizujemy projekt XV LO - Społeczeostwo Obywatelskie, którego założenia i program opracował Samorząd 

Uczniowski. Działający od kwietnia 1998 roku Szkolny Klub Europejski, współpracując m.in. z Fundacją im. Schumana 

i Stowarzyszeniem Razem w Europie, promuje w szkole i środowisku idee integracyjne. To właśnie członkowie Szkolnego 

Klubu Europejskiego i Samorządu Uczniowskiego, przeprowadzając skuteczną akcję promocyjną przyczynili się do tego, że w 

ogólnoszkolnym plebiscycie 10 grudnia 1998 roku społecznośd XV Liceum Ogólnokształcącego wybrała imię Zjednoczonej 

Europy. Data ta stała się datą corocznego Święta Szkoły - 10 grudnia. 

W roku szkolnym 2001/2002 Piętnastka obchodziła jubileusz dziesięciolecia istnienia. Z tej okazji, korzystając z pomocy 

gdaoskiego środowiska artystycznego, stworzyliśmy w szkole galerię sztuki współczesnej Patio. Stałą ekspozycję galerii 

stanowią obrazy profesora Czesława Tumielewicza i rzeźby Wojciecha Sęczawy. Wielokrotnie organizowaliśmy też 

wernisaże wystaw gdaoskich artystów a także prezentowaliśmy prace nauczycieli naszej szkoły. W roku 2002/2003 

rozpoczęła się reforma w liceum. 

W roku szkolnym 2004/2005 edukacyjną ofertę XV LO wzbogaciła klasa dwujęzyczna z wykładowym językiem hiszpaoskim. 

Podstawę prawną do jej powołania stanowiło porozumienie z roku 1997 między Ministerstwem Edukacji Narodowej RP 

a ministerstwem Edukacji i Kultury Hiszpanii. Klasa hiszpaoska w naszej szkole była pierwszą tego typu na Pomorzu. W tym 

samym roku szkolnym odbyła się pierwsza Nowa Matura. 

W roku szkolnym 2007/2008 absolwenci klasy hiszpaoskiej przystąpili do egzaminu maturalnego, osiągając doskonałe 

wyniki. Warto dodad, że wielu spośród nich w toku czteroletniej edukacji otrzymywało stypendia naukowe Rządu Królestwa 

Hiszpanii a także uczestniczyło w wyjazdach szkolno - edukacyjnych do Madrytu, Sewilli, Salamanki. 

W roku szkolnym 2006/2007 XV Liceum Ogólnokształcące 

im. Zjednoczonej Europy obchodziło jubileusz 15-lecia, który stanowił 

jednocześnie podsumowanie pracy pierwszego dyrektora szkoły - 

pani Alicji Sienickiej. Od roku szkolnego 2007/2008 dyrektorem szkoły 

zostaje pani Teresa Łytkowska. 

W trosce o podnoszenia poziomu kształcenia przedmiotów ścisłych od 

roku 2007 XV LO przystępuje do realizacji programu pilotażowego pod 

nazwą Klasa politechniczna. Partnerem szkoły w tych działaniach jest 

Studium Nauczania Matematyki PG, kierowane przez p. dr Barbarę 

Wikieł. Uczniowie naszej szkoły mogą uczestniczyd w wybranych 

tematycznie wykładach z matematyki dla studentów pierwszego roku, realizowanych na różnych kierunkach studiów PG, 

a także w zajęciach przeznaczonych tylko dla nich w zakresie popularyzujących matematykę i rozszerzającym treści 

nauczania, wynikające z podstawy programowej pod kątem przygotowania do studiów technicznych. Ponadto pracownicy 

dydaktyczni PG prowadzą w XV LO lekcje o charakterze dwiczeniowym z wybranych działów matematyki. Jak przystało na 

szkołę im. Zjednoczonej Europy realizowane działania są zgodne ze strategią komisji Europejskiej, określoną w dokumencie 

Edukacja w Europie - różne systemy kształcenia i szkolenia, który zaleca m. in. stwarzanie warunków, zachęcających 

młodych ludzi do kształcenia się, a następnie podejmowania pracy zawodowej w dziedzinach związanych z matematyką, 

techniką i naukami ścisłymi. 

W roku szkolnym 2007/2008 uczniowie i nauczyciele naszej szkoły przystąpili do międzynarodowego projektu kształcenia 

umiejętności społecznych przyniósł wiele wartościowych realizacji, w tym np. stworzenie placu zabaw dla dzieci w Sopocie 

W rankingu liceów gdaoskich, biorącym pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2007/2008,  XV LO 

uplasowało się na V miejscu. Sukces ten obliguje naszą szkolną społecznośd do utrzymania wysokiego poziomu nauczania, 

stanowiąc zachętę do dalszej pracy. 


