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• 1 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego prowadzone przez panią dyrektor 

Bożenę Kondratiuk oraz pana wicedyrektora Kamila Żmudzińskiego. 

• W drugim tygodniu września uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami i opiekunami 

uczestniczyli w corocznym wyjeździe integracyjnym do Chmielna. 

• Wrzesień – młodzież „Dwudziestki” wraz z nauczycielami wzięła czynny udział w świętowaniu 

90. rocznicy urodzin patrona szkoły Zbigniewa Herberta. W związku z tym wydarzeniem: 

 

- 12 września uczniowie klas IID oraz IIID wraz z opiekunami: panią Moniką Kuczyńską- 

Barczewską i panem Marcinem Dzierżawskim, odwiedzili „Miasteczko Herberta” 

przygotowane przez Fundację Centrum Solidarności, a umiejscowione na placu im. Dariusza 

Kobzdeja w Gdańsku. W ramach projektu młodzież mogła stworzyć własne torby z cytatami 

Herberta, posłuchać słuchowisk radiowych i wierszy czytanych przez poetę, posadzić tulipany,  

o których pisał w esejach „Martwa natura z wędzidłem", poznać prozę Herberta podczas 

warsztatów komiksowych, stworzyć przypinki z Herbertem na pamiątkę urodzin, a także 

skosztować urodzinowego tortu; 

- 14 września grono uczniów naszej szkoły pod opieką pani dyrektor Bożeny Kondratiuk oraz 

pana Marcina Dzierżawskiego uczestniczyło w wydarzeniu „Świadectwo Poety” stworzonym 

we współpracy z Fundacją Wspólnota Gdańska, którego punktem głównym był panel dyskusyjny 

„Co poezja Herberta znaczy dziś dla młodych?", a także sesja „Wspominamy Herberta", której 

gościem honorowym była pani Katarzyna Herbert. 

- w drugim i trzecim tygodniu września na lekcjach języka polskiego uczniowie szkoły 

współorganizowali przedsięwzięcia mające na celu przybliżenie sylwetki oraz twórczości patrona 

– Zbigniewa Herberta. Pod opieką przedmiotowego zespołu polonistów młodzież tworzyła  

i przedstawiała prezentacje multimedialne, zagłębiała się w interpretację wybranych tekstów 



Herberta, a klasa IID wykonała okazały plakat zatytułowany „Herbert – człowiek zamknięty 

 w poezji”, zawierający ważne dla młodych cytaty pochodzące z dorobku artysty. 

 

 

Na zdjęciu uczennice klasy IID: Martyna Wróbel oraz Iza Krajka. 

 

- w dniach 17 – 19 września odbył się XVI Zjazd Klubu Herbertowskich Szkół, zorganizowany 

przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Cogito w Siemianowicach. W zjeździe uczestniczyło  

15 szkół noszących imię Zbigniewa Herberta, w tym delegacja naszej szkoły w składzie: pani 

dyrektor Bożena Kondratiuk, pani Jolanta Chamerska, przewodnicząca SU Magdalena 

Pierzchała, wiceprzewodnicząca SU Aleksandra Zduńczyk i Mateusz Chojecki. Mottem 

zjazdu były słowa poety: żebym rozumiał innych ludzi inne języki inne cierpienia. Uroczystości 

oficjalne odbyły się w Parku Tradycji. pani Jolanta Chamerska została uhonorowana 

Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Interesująca była część artystyczna przygotowana  

przez  uczniów  i  nauczycielkę języka  polskiego. Po uroczystościach młodzież zwiedziła 

centrum Katowic, pojechała do Parku Śląskiego, atrakcją był przejazd kolejką linową. Delegacje 

nauczycieli uczestniczyły w spotkaniu Klubu Herbertowskich Szkół w Willi Mitznera. W drugim 

dniu Zjazdu bardzo ciekawym doświadczeniem było zwiedzanie kopalni Guido w Zabrzu  

i dzielnicy Nikiszowiec, zbudowanej dla górników kopalni Giesche. Obejrzeliśmy również 

Śląskie Planetarium. 



 
 

Na zdjęciu delegacja XX LO podczas XVI Zjazdu Klubu Herbertowskich Szkół. 

 

• 19 września uczennice klasy IIB Anita Dworzańska i Julia Czykin reprezentowały naszą 

szkołę podczas XV Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Zbigniewa Herberta 

„Herbertiada", który odbył się w Kołobrzegu. Dziewczęta recytowały wybrane przez 

siebie utwory naszego patrona, których interpretacje przygotowały pod okiem pana 

Marcina Osijewskiego. Podsumowaniem ich świetnej pracy było przyznanie przez 

szanowne jury wyróżnienia dla Anity. Miło jest nam poinformować, że pierwszą nagrodę 

w konkursie recytatorskim zdobył absolwent naszej szkoły i gość honorowy „Herbertiady” 

Jan Orszulak. 

• 25 września podczas apelu pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie i zgodnie ze 

szkolną tradycją zostali przyjęci w szeregi uczniów „Dwudziestki”. Gratulujemy! Tego 

samego dnia 

wzięli także udział w grze szkolnej, przygotowanej przez panią pedagog Małgorzatę 

Wawro,  

a późnym popołudniem zmagali się z wymagającymi kreatywności, poczucia humoru  

i dużego dystansu do siebie konkurencjami podczas corocznych „otrzęsin”, 

przygotowanych z rozmachem przez uczniów klasy IIA pod okiem pana Piotra Gwita. W 

całej zabawie zwycięzcami byli wszyscy uczestnicy, ale najwięcej punktów i atrakcyjną 



nagrodę zdobyła klasa IE, dowodzona przez swojego wychowawcę pana Emila Cieślaka. 

• 25 września uczniowie mogli wziąć udział w zawodach „Body lift”, przygotowanych, 

prowadzonych przez pana Wojciecha Stępniaka oraz panie Małgorzatę Traczuk, 

Elżbietę Kuchtę i Małgorzatę TymańskąW zmaganiach polegających na podciąganiu 

się na drążku, robieniu „brzuszków” i pompek, najlepsi okazali się: wśród dziewcząt 

Natalia Jędrychowska z klasy IIC, a wśród chłopców Michał Lellekz klasy IIA. 

• 3 października uczniowie klas pierwszych i drugich wraz z wychowawcami wzięli udział  

w przygotowanym przez pana Henryka Dołasińskiego konkursie piosenki powstańczej 

i partyzanckiej, zorganizowanym z okazji 75. rocznicy powstania Podziemnego Państwa 

Polskiego. W jury oceniającym umiejętności wokalne i kreatywność uczestników obok 

pomysłodawcy zasiadły: pani dyrektor Bożena Kondratiuk, pani Anna Rink oraz pani 

Monika Kuczyńska-Barczewska. Wśród klas pierwszych zwycięzcami okazali się 

uczniowie z IB, natomiast spośród drugoklasistów najwyżej oceniono uczniów z IIF. 

• 9 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji oddawania krwi. Wszystkim 

zaangażowanym w pomoc gratulujemy odwagi i dobrych serduszek! 

• 10 października odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej. Na początku wystąpiły 

uczennice klasy II B – Julia Czykin i Anita Dworzańska, które zaprezentowały utwory 

Zbigniewa Herberta: „Stołek” oraz „Pan Cogito rozmyśla o piekle”. Druga część dotyczyła 

rywalizacji: nauczyciele kontra uczniowie. W turnieju „Nauczyciele górą” kadra pedagogów 

odniosła sukces – dziękujemy naszym wspaniałym uczniom za ten kurtuazyjny gest. Organizatorem 

przedsięwzięcia był pan Marcin Osijewski. 

 

• 30 października „dwudziestka” była gospodarzem II TRÓJMIEJSKIEGO MECZU 



MATEMATYCZZNEGO, w którym wzięły udział drużyny z III LO w Gdyni, III LO  

w Gdańsku i XX LO w Gdańsku. W skład komisji sędziowskiej wchodziły: pani Barbara 

Wolnik (przewodnicząca) - Uniwersytet Gdański, pani Jolanta Chamerska - XX LO, pan 

Bartosz Budniak - III LO Gdańsk oraz pan Adam Dzedzej - III LO Gdynia. Pierwsze miejsce 

ex aequo zajęły drużyny z III LO w Gdyni i XX LO w Gdańsku, uzyskując po 29 punktów. Podczas 

meczu gorącą atmosferę tworzyli licznie zgromadzeni kibice z różnych trójmiejskich szkół 

ponadgimnazjalnych  

i gimnazjalnych.  

Mecz poprzedziły warsztaty prowadzone przez pana Adama Dzedzeja, nauczyciela 

matematyki z III LO w Gdyni. Organizatorem meczu był nauczyciel matematyki z XX LO 

pan Szymon Dobecki. 

 

• 10 listopada z okazji Święta Niepodległości odbył się konkurs na strój historyczny. Brały 

w nim udział klasy wraz z wychowawcami. Pomysłodawcą tego nowatorskiego sposobu 

uczczenia ważnego wydarzenia oraz nauki historii poprzez zabawę był pan Marcin 

Szczepan. 

 

 



14 listopada odbyła się w naszej szkole debata oksfordzka na temat "Czy pomorska 

szkoła uczy patriotyzmu lokalnego?". Było to jedno z trzech przedsięwzięć w 

ramach projektu 

„Młodzieżowej Agory Pomorza” współfinansowanego przez Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich. Miejscem debaty była sala teatralna, która została podzielona na dwie 

części. Stronę propozycji reprezentowały: Kasia Wojciechowska, Martyna Kuligowska 

oraz Sylwia Zimnicka, przedstawicielkami opozycji były natomiast: Maria Stankiewicz, 

Martyna Sieczka oraz Agata Cierocka. Marszałek Antoni Shacklock udzielał na 

przemian głosu stronie opozycji lub propozycji, a uczestniczki z dużym zaangażowaniem 

prezentowały swoje argumenty. W debacie uczestniczyli uczniowie klas humanistycznych, 

którzy po udzieleniu głosu przez marszałka mogli zadać pytania obydwu stronom dyskusji 

oraz wyrazić własną opinię. W czasie trwania debaty uczestnicy mogli zmieniać miejsca 

w zależności od tego, które argumenty bardziej ich przekonywały. O końcowym wyniku 

debaty zadecydowała ilość zajętych miejsc po stronie opozycji i propozycji. Wszyscy 

uczestnicy spotkania przyznali, że taka forma debaty uczy kultury wyrażania swoich 

sądów, konieczności dostosowania się do zasad dyskusji oraz przygotowania do rozmowy 

„mocnych” argumentów. 

• W grudniu nasza uczennica Marcelina Juszko z klasy IIIA zdobyła stypendium Prezesa 

Rady Ministrów! 

• W styczniu w XX LO odbyły się po raz drugi warsztaty językowe The World of Knowledge, 

cieszące się dużą popularnością wśród uczniów. Zajęcia były prowadzone w języku 

angielskim 

przez dwie prelegentki: jedną z Indonezji, drugą z Kolumbii. Podczas pierwszego dnia 

warsztatów panie opowiadały o swoich krajach, m.in. o kulturze, zwyczajach, zabytkach 

oraz zapoznawały młodzież ze słowami ze swoich ojczystych języków. Uczniowie także 

uczyli się tańczyć salsę i inne tańce popularne w Ameryce Południowej. Drugiego dnia 

rolesię odwróciły, młodzież „dwudziestki” opowiadała gościom o Polsce, udzieliła też 

lekcji języka polskiego. Była to ciekawa forma poznawania świata, a także zdobywania 

swobody językowej. 

• W styczniu uczniowie naszej szkoły w akcji GÓRA GROSZA zebrali kwotę 359 złotych 

74 grosze. 

• 15 stycznia., klasa IA (grupa francuska) wraz z panią Renatą Dombrowską przeniosła się 

do Francji – niewielkiego bistro „A la française” w Gdańsku. Dzięki uprzejmości 

właścicieli restauracji: Pana Dominique Chesnais i Pani Joanny Piórkowskiej-Chesnais, 

uczniowie mieli okazję poznać tradycję obchodzenia la Fête des Rois (Święta Trzech Króli) 

we Francji. Pan Dominique (szef kuchni) przygotował specjalnie dla nas wyśmienity 

„Galette des Rois” czyli placek z ciasta francuskiego wypełniony masą migdałową – 



obowiązkowy wypiek na stole każdego Francuza w dniu 6 stycznia. Zgodnie z tradycją w 

cieście ukryta została „la fève” (nawet 3), a tym którym udało się je odnaleźć w ich kawałku 

ciasta, otrzymali korony i zostali 

królami i królowymi, co podobno zapewnia pomyślność na cały rok. Na zakończenie, 

skosztowaliśmy jeszcze „gavottes” – chrupkich ciasteczek w kształcie naleśników, które 

otrzymaliśmy w prezencie 

• 22 stycznia zostało podpisane porozumienie dotyczące objęcia XX Liceum 

Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku patronatem Goethe Instytut. 

Zgodnie z umową zawartą 

między placówkami w naszej szkole będą organizowane międzynarodowe egzaminy 

umożliwiające naszym uczniom uzyskanie certyfikatów z języka niemieckiego. 

• W lutym. pani Renata Dombrowska przygotowała szkolny konkurs: Dlaczego warto 

uczyć się języka francuskiego? („Pourquoi apprendre le français?”) Zadaniem uczniów 

było 

odpowiedzieć na pytanie: „Dlaczego warto uczyć się języka francuskiego?”, realizując 

pracę wykonaną dowolną techniką plastyczną (komiks, plakat, rysunek, itd.), literacką 

(wiersz, proza, itd.) lub multimedialną. Jury w składzie: Renata Dombrowska, 

Magdalena Szulist, Marcin Dzierżawski dokonali wyboru następujących laureatów 

konkursu: 

• I miejsce - Monika Annis 

• II miejsce - Julia Winnicka 

• III miejsce - Milena Krasnopiórko 

Spośród pozostałych prac wyróżniono następujących autorów: 

• Marta Krysińska 

• Oliwia Siuta 

• W lutym nasza uczennica Marcelina Juszko z klasy IIIA zajęła pierwsze miejsce  

w ogólnopolskim konkursie na tłumaczenie wiersza anglojęzycznego. 

• 24 marca w sali sportowej XV Liceum Ogólnokształcącego odbyło się uroczyste 

zakończenie Gdańskiej Licealiady w Piłce Siatkowej Dziewcząt. Srebrne medale i tytuł 

wicemistrzyń Gdańskiej Licealiady w Piłce Siatkowej Dziewcząt wywalczyły siatkarki 

z naszej szkoły. 



 

• Uczennice klasy 1B – Martyna Sawicka i Dominika Grabowska zdobyły 1 miejsce  

w Międzyszkolnym Konkursie Filmowym z języka niemieckiego. Zadanie konkursowe 

polegało na nakręceniu filmu w wersji niemieckojęzycznej pt. „Sport im Leben der 

Jugendlichen“. Nasza drużyna pod opieką pani Marty Górnej stworzyła film, który został 

doceniony za konwencję, nietuzinkowość oraz uchwycenie tematu na różnych 

płaszczyznach. 

• 26 i 27 marca odbyło się IV Seminarium "Bez matematyki kariery nie zrobisz".  

W związku z tym wydarzeniem, w zajęciach na Politechnice Gdańskiej uczestniczyli 

uczniowie klas IB, 

IIB, IIE i IIF. Młodzież brała udział w warsztatach związanych z profilem klasy, w której 

się uczą. Wybór był ogromny. Tematyka warsztatów to zastosowanie matematyki  

w ekonomii, informatyce, medycynie, chemii, mechanice, architekturze i wiele innych. 

• W dniach 27- 29 marca, odbyły się w Poznaniu III Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich. 

W wydarzeniu wzięło udział blisko 80 szkół z całej Polski. Wśród nich reprezentowane była 

drużyna z XX LO w składzie Natalia Cybulska, Natalia Flis, Wiktoria Polacka-Hołdys, 

Maria Stankiewicz. 

 



• 10 kwietnia 2015 uczeń klasy IIA Wojciech Bącalski zdobył III nagrodę w Konkursie 

Recytatorskim poświęconym Jackowi Kaczmarskiemu w jedenastą rocznicę śmierci 

barda. 

Wojtek wystąpił w kategorii poezja śpiewana i akompaniując sobie na gitarze brawurowo 

wykonał jeden z najtrudniejszych utworów Jacka Kaczmarskiego „ Epitafium dla 

Włodzimierza Wysockiego” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 

• Kwiecień: 

Laureaci XI Pomorskiego Konkursu Matematycznego: 

 

KATEGORIA 1: KLASY PIERWSZE LICEUM 

Wojciech Szczęsny IB wyróżnienie 

KATEGORIA 3: KLASY DRUGIE LICEUM I TRZECIE TECHNIKUM 

Tadeusz Janik IIB I miejsce 

Jakub Żuralski IIB II 

miejsce Jaśmina Przybysz 

IIB III miejsce Kacper 

Kielak IIB wyróżnienie 

• W maju uczniowie naszej szkoły: Julia Krystoniak, Rafał Cichocki i Bartosz Uchman, 

przygotowywani przez panią Dorotę Rutkowską, zakwalifikowali się do drugiego etapu 

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O NIEMCZECH „Deutsch-Land- 

Nachbarland” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowanego przez Centrum 

Herdera Uniwersytetu Gdańskiego. 



• W jednym z majowych wydań Gazety Gdańskiej ukazał się interesujący artykuł dotyczący 

sportu w naszej szkole: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 

• W czerwcu w ramach programu profilaktycznego odbył się tradycyjny piknik 

antynikotynowy na terenie „dwudziestki”. 

 

 

• 3 czerwca w V Liceum Ogólnokształcącym im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu został 

rozegrany towarzyski mecz matematyczny pomiędzy drużyną gospodarzy, pod opieką 

pani Tamary Kowalewskiej, a reprezentacją XX Liceum Ogólnokształcącego  

im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku pod opieką pana Szymona Dobeckiego. Uczniowie i 



ich opiekunowie przyznali, że celem spotkania było nie tylko rozwijanie umiejętności 

matematycznych, ale również dobra zabawa. Mecz polegał na tym, że uczniowie z obu grup 

podchodzili na przemian do tablicy i przedstawiali rozwiązania zadań. Ich oponenci oraz 

jury, składające się z opiekunów grup, oceniało poczynania zawodników. Zawody pomógł 

zorganizować pan Paweł Perekietka, nauczyciel V LO i koordynator Wielkopolskich 

Meczów Matematycznych Spotkanie zakończyło się zwycięstwem uczniów XX LO. 

• 11  czerwca  odbyło  się  spotkanie  dla  klas 2D, 2A, 2B i 2C z Marią Stankiewicz, pt: 

        ROTARY YOUTH EXCHANGE OD PODSZEWKI, czyli 11 miesięcy i 2 tygodnie  

        w USA 

• 19 czerwca w naszej szkole odbył się jeden z cyklicznych, słynnych w całym mieście 

koncertów rockowych, tradycyjnie organizowany przez panią Małgorzatę Wawro. 

 

 

2015/2016 

 
•  1 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego prowadzone przez 

panią dyrektor Bożenę Kondratiuk oraz pana wicedyrektora Kamila 

Żmudzińskiego. 

• W drugim tygodniu września uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami i 

opiekunami uczestniczyli w corocznym wyjeździe integracyjnym do Chmielna. 

• Wrzesień – „Changes/chances@work” - pod takim hasłem 85 szkół, organizacji 

pozarządowych i placówek kształceniowych przystąpiło do konkursu o Polsko- 

Niemiecką Nagrodę Młodzieży 2014–2016. „Dwudziestka” wraz ze swoją partnerską szkołą 

w Erkner, z projektem zatytułowanym „Podążaj ze swoimi marzeniami” znalazły się w finale 

tego konkursu. Ukoronowaniem pracy było przedstawienie „Sekret”, które odbyło się  

23 września w naszej sali teatralnej. 



• Październik - w naszej szkole odbyły się dwie debaty oksfordzkie, w czasie których 

uczniowie dyskutowali na temat działania samorządu szkolnego, którego nową 

przewodniczącą została Oliwia Woźnicka z klasy IIF. 

 

 

• Październik - 1 października odbyły się tradycyjne otrzęsiny klas pierwszych. Tego 

dnia o godzinie 15.30 pierwszaki wraz ze swoimi wychowawcami stawili się w 

szkolnej auli. Zostały dla nich przygotowane konkurencje w trzech kategoriach. 

Pierwsza z nich polegała na stworzeniu krótkiego filmu tematycznego. W drugiej 

kategorii przedstawiciele klas wzięli udział w quizie. Padały pytania dotyczące 

nauczycieli, każdego profilu, jurorów, czy sportu. Na ostatnią konkurencję zostało 

przeznaczone 15 minut. Każda klasa dostała pudełko z materiałami typu: butelki, 

balony, rękawiczki, kolorowe papiery, z których należało stworzyć strój dla 

wychowawcy. Dodatkowym zadaniem było przygotowanie krótkiej scenki tematycznej. 

Po upływie wyznaczonego czasu każdy nauczyciel zaprezentował się w stworzonym 

przez uczniów kreatywnym stroju, jak na wybiegu, a komentowali to prowadzący 

otrzęsiny uczniowie klasy IIE, wcielając się w rolę Joanny Krupy i Marcina 

Tyszki. Następnie przedstawione zostały scenki każdej z grup. Impreza dobiegła końca 

wraz z ogłoszeniem wyników przez Panią Dyrektor. 

 

 

 

 

Zwycięska klasa IA wraz z wychowawcą – panem wicedyrektorem Kamilem Żmudzińskim 

 

• Październik - w dniu 16 października 2015 r. Stypendia Nagrody Ministra Edukacji 

otrzymali uczniowie z klasy III B: Maciej Grybko, Tadeusz Janik, Jakub Żuralski. 

Październik - klasa IId brała udział w zajęciach warsztatowych w ECS w ramach 

Tygodnia Zakazanej Książki. Podczas tych zajęć uczennice IId: Dagmara Leman  

i Natalia Flis zajęły I miejsce w gdańskim konkursie wiedzy na temat literatury PRL 

i drugiego obiegu literackiego. 

 
• 13 października, zgodnie z tradycją "Herbertówki", pierwszoklasiści złożyli uroczyste 

ślubowanie, tym samym symbolicznie stając się pełnoprawnymi uczniami szkoły! 

Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów! Po ślubowaniu przyszedł czas na część 

rozrywkową programu - odbyły się zawody / kalambury, w których zmierzyły się 

drużyny Uczniów i Nauczycieli XX LO. 



 

 

• Październik - podczas wycieczki szkolnej do Warszawy uczniowie klasy II B pod opieką 

Wicedyrektora – p. Kamila Żmudzińskiego oraz pana Marcina Osijewskiego złożyli 

kwiaty na grobie patrona szkoły - Zbigniewa Herberta. 

 



• W dniach 22-23 października odbył się I Ogólnopolski Turniej Matematyczny 

organizowany przez XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku, 

przy współudziale Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki 

oraz Stowarzyszenia "bez rutyny". Niewiele brakowało, by gospodarze – reprezentacja 

XX LO im. Z. Herberta w Gdańsku - znaleźli się na podium. Najlepsi w rozwiązywaniu 

piekielnie trudnych zadań matematycznych okazali się uczniowie Liceum Akademickiego 

w Toruniu. Na drugim miejscu był warszawski „Staszic”, trzecia - gdyńska Trójka. 

• Listopad - Grupa PaT, działająca w ramach Młodzieżowej Akademii Teatralnej XX LO 

pana Roberta Cyrty została zaproszona do ECS na uroczystość 40-lecia Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Gdańsku. Aktorzy zaprezentowali spektakl  

pt. „Znaki Czasu". Prawdziwość przekazu urzekła publiczność, a forma zaintrygowała. 

Przedstawienie zostało również zaprezentowane wszystkim klasom pierwszym w naszej 

szkole, w ramach Edukacji Teatralnej. Uczniowie mieli okazję przeanalizować 

poszczególne sceny oraz wgłębić się w przekaz spektaklu, bo warto zrozumieć, że mimo 

wielu smutków i przykrych doświadczeń, wciąż jeszcze ten świat jest piękny. 

• Listopad - w sali teatralnej odbyło się przedstawienie pt. "Sekret". Aktorami stali się nie 

tylko uczniowie naszej szkoły, ale także młodzież z wymiany niemieckiej. Mimo zmagań 

z polskimi słowami (przedstawienie było całkowicie po polsku!) niemieccy uczniowie 

świetnie sobie z nimi poradzili. 



 

 

• 10 listopada w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Święta Niepodległości. 

Wzięły w niej udział klasy pierwsze i drugie, których zadaniem było 

zaprezentowanie wybranego utworu muzycznego o tematyce patriotycznej.  

Na początek szkolne koło teatralne pod opieką Pana Roberta Cyrty wykonało 

przedstawienie wprowadzające w tematykę uroczystości, tym samym przybliżające historię 

obchodzonego święta. Następnie komisja składająca się z kadry nauczycielskiej,  

z przewodniczącymi Panią Dyrektor Bożeną Kondratiuk, Panią Profesor Anną Rink oraz 

Panią Profesor Moniką Kuczyńską-Barczewską, oraz Panem Profesorem Leszkiem 

Szabłowskim oceniała występy klas drugich i pierwszych. Podczas obrad czas wypełnił 

występ Wojtka Bącalskiego z klasy 3A, który brawurowo wykonał utwór Jacka 

Kaczmarskiego "Zbroja". Starszy rocznik skupił się na bardziej artystycznej formie występu, 

przedstawiając rówieśnikom swoją własną interpretację wybranych przez siebie utworów. 

Pierwsze miejsce zajęła klasa 2A, która w sposób humorystyczny przedstawiła znaną 

wszystkim pieśń "Przybyli ułani''. Swoim występem pokazali, że Święto Niepodległości 

powinno być czasem radości, a nie smutku. Na drugim miejscu uplasowała się klasa 2C  

z nowoczesnym, hip-hopowym wykonaniem utworu Pjusa "Głośniej od bomb". Podium 

uzupełniła klasa 2D, która ujęła zebranych pięknym śpiewem.Klasy pierwsze wykazały 

się od strony wokalnej. Pierwsze miejsce zajęła klasa 1C, drugie klasa 1A, natomiast 

trzecie klasa 1G. 



Ic wraz z wychowawcą, panem Marcinem Szczepanem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   Wojciech Bącalski, IIIa 



• Listopad - W ramach współpracy XX LO z historycznymi ośrodkami naukowymi odbyły 

się w naszej szkole pierwsze zajęcia warsztatowe. W ich trakcie młodzież naszej 

placówki oświatowej (klasa 2 i 3 c/d - grupy z programem rozszerzonym historii), mogła 

zapoznać się z tematyką "Sztuka w służbie propagandy". Lekcja z historii najnowszej 

pozwoliła zrozumieć główne cechy i źródła propagandy komunistycznej w okresie PRL-

u. Chodziło więc o obrazy, rysunki satyryczne, wiersze, czy kroniki filmowe odnoszące się  

do sytuacji społeczno- politycznej Polski w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku. 

• Zajęcia z ramienia Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku poprowadziła Pani Alina 

Wiej. Koordynatorem warsztatów historycznych w XX LO w Gdańsku jest Pan Marcin 

Szczepan. 

 

• Listopad - odbył się międzyszkolny turniej debat oksfordzkich! Dwie drużyny z naszej 

szkoły zmierzyły się na argumenty z przedstawicielami IIILO, VLO i IX LO. 

Reprezentacja XXLO zajęła II miejsce. Naszą szkołę reprezentowali: Milena 

Lewandowska 1a , Natalia Cybulska 3e, Maciej Laskowski 3e, Jan Bazylewicz 1e, 

Dominika Ptach 2a, Kacper Wojciechowski 1d, Natalia Juchnowicz 2a, Wiktoria 

Polacka–Hołdys 3f, Natalia Pawłowska 2a, Jan Narkiewicz 2d. Debatę zorganizowały 

Panie Małgorzata Wawro oraz Monika Kuczyńska-Barczewska. 

 



Grudzień  

• 18 grudnia został przeprowadzony Szkolny Konkurs Recytatorski, w którym wzięli 

udział uczniowie i absolwenci XXLO. Oto wyniki: w kategorii recytacja: 

         I miejsce - Milena Lewandowska kl. I a 

         wyróżnienie – Zuzanna Dubiak kl. II a w kategorii wywiedzione ze słowa: 

         I miejsce (ex aequo) - Oliwia Woźnicka kl. II f i Monika Kwiatkowska (absolwentka) 

         wyróżnienie – Wiktoria Morawska kl. III d 

- w kategorii poezja śpiewana: 

wyróżnienie – Wojciech Bącalski 

- w kategorii teatr jednego aktora I nagroda – Joanna Majewska kl. III d 

         wyróżnienie – Marcin Szpaderski (absolwent) 

 

•  Grudzień - uczeń klasy Ic Adam Ingilewicz został mistrzem świata juniorów w karate 

podczas zawodów odbywających się w Dublinie (Irlandia). 

 

• Grudzień - samorządowe prace nad radiowęzłem dobiegły końca! Nowy wystrój, 

wygodne pufy, niepowtarzalny klimat. Ogromna metamorfoza! 



• Grudzień - w naszej szkole odbył się Pomorski festiwal społeczności PaT – Profilaktyka  

a Ty. Grupa PaT Gdańsk oraz PaTport XXLO wraz z GCPU zorganizowali uczestnikom 

różne warsztaty oraz wiele innych atrakcji. Aktorzy Młodzieżowej Akademii Teatralnej 

XXLO oraz absolwenci szkoły mieli okazję zaprezentować się w przedstawieniach oraz 

kabaretach. 

• Grudzień - gościliśmy wyjątkowa osobę – Panią Jadwigę Roguską–Kyts Prezes 

Fundacji z Chicago. Dzięki wspaniałomyślności Darczyni od trzech lat możemy 

realizować innowację pedagogiczną – klasy matematyczno-fizyczno-informatyczne,  

na które z Fundacji przekazana została kwota wysokości 83 tysięcy dolarów. Ponadto 

Fundacja była sponsorem tablicy multimedialnej do sali matematycznej (3tysiące dolarów) 

i wycieczki na Maltę dla zwycięskiej drużyny w I Ogólnopolskim Turnieju 

Matematycznym. 

• Grudzień - w okresie świątecznym w XXLO odbyła się zbiórka zabawek dla dzieci 

potrzebujących. Uczniowie wszystkich współpracujących szkół, tj. XIX LO i XV LO 

wykazali się niesamowitym zaangażowaniem. Organizatorzy akcji musieli zaopatrzyć się  

w różnorakie środki transportu, by być w stanie przewieźć wciąż napływające prezenty, 

co było ogromnie pozytywnym zaskoczeniem. Uczniowie dwudziestki wykazali się 

niezwykłą inwencją twórczą, robiąc konkurs na najlepszą szarlotkę. Pieniądze zebrane  

ze sprzedaży ciast zostały przekazane na cele charytatywne. Wszystkie gry, ubrania  

i słodycze trafiły z rąk św. Mikołaja, Elfa i Śnieżynek do dzieci niepełnosprawnych  

i z chorobami wrodzonymi z Domu im. J. Korczaka, Regionalnej Placówki Opiekuńczo- 

Terapeutycznej w Gdańsku. 



• Styczeń - w ramach współpracy XX LO oraz Politechniki Gdańskiej uczniowie klasy II B 

ukończyli 60-godzinny blok zajęć z "matematyki elementarnej", przedmiotu znajdującego 

się w programie pierwszego roku studiów na Politechnice Gdańskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dwójka wolontariuszy WOŚP z naszej szkoły połączyła przyjemne z pożytecznym. 

Podczas sobotniej studniówki już w pierwszych minutach po północy, 10 stycznia 

rozpoczęli orkiestrową zbiórkę wśród bawiących się na imprezie koleżanek i kolegów. 

Na pomysł wpadła jedna z mam. 

 



• Marzec - jak co roku Młodzieżowa Akademia Teatralna XX LO uczestniczyła  

w Misterium Męki Pańskiej. Inscenizacja skazania oraz całej drogi Jezusa aż do śmierci 

była bardzo spektakularnym widowiskiem, zarówno dla aktorów jaki widzów. Główną 

rolę odgrywał jeden z naszych nauczycieli - Pan Robert Cyrta,, uczniowie oraz 

absolwenci wcielili się w rolę ludu mu towarzyszącego. 

Marzec – Z okazji Święta Narodowego "Żołnierzy Wyklętych" odbył się szkolny konkurs 

historyczny poświęcony działalności antykomunistycznego podziemia niepodległościowego  

w Polsce w latach 1944-1956. Rywalizację wygrali przedstawiciele klasy Ia, którzy 

zaprezentowali biogram majora Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszka. Pomysłodawcą konkursu 

był Pan Marcin Szczepan. 

 



• Marzec - Z okazji Międzynarodowego Dnia Frankofonii w XX LO w Gdańsku, odbył się 

koncert poświęcony życiu i twórczości legendarnej artystki – Edith Piaf. Muzyczny 

spektakl przeniósł nas na urokliwe ulice paryskiego Montmartre lat 40 i 50, gdzie 

usłyszeliśmy największe przeboje z repertuaru artystki: „Padam, padam”, „La vie en rose”, 

„Sous le ciel de Paris”, „L’hymne à l’amour”, „Milord” czy "Non, je ne regrette rien". 

Całość dopełniały czarno-białe fotografie Paryża oraz zdjęcia dokumentujące życie  

i twórczość Edith Piaf wyświetlane jako tło, przygotowane przez Aleksandrę 

Wędołowską. 

 

• Marzec - nasi uczniowie po raz kolejny zdobyli nagrody Wojewódzkiego Konkursu 

Dziennikarskiego, tym razem troje uczniów klas humanistycznych zdobyło łącznie pięć 

nagród w dwóch kategoriach: 

 

      REPORTAŻ 

      1 nagroda ex aequo Agata Cierocka z klasy IIId  

XX LO w Gdańsku,za tekst Biało-zielona inicjacja 

      1 nagroda ex aequo Jakub Danielewicz z klasy IId  

XX LO w Gdańsku, 

      za tekst Deep Purple – XX raz w Polsce wyróżnienie nie przyznano FELIETON 

      1 nagroda Agata Cierocka z klasy IIId 

XX LO w Gdańsku, 

      za tekst Polski? Jak zachwyca, kiedy nie zachwyca? wyróżnienie Kacper Wojciechowski 

z klasy Id XX LO w Gdańsku, za tekst Dżołk językowy czy poważny problem wyróżnienie 

Jakub Danielewicz z klasy IIId XX LO       w  Gdańsku, za tekst Muzyka w Internecie – 

ułatwienie życia? Wszyscy nagrodzeni przygotowywali prace w ramach kółka 

dziennikarskiego prowadzonego przez Panią Monikę Kuczyńską-Barczewską. 

 

• Marzec - nasi uczniowie po raz kolejny zajęli pierwsze miejsce w konkursie o Lechu 

Bądkowskim. W tym roku szkołę reprezentowali Natalia Flis z klasy IId i Maciej 

Laskowski z klasy IIIe. Nagrodzeni uczniowie przygotowali pod kierunkiem Pana 

Marcina Szczepana pracę multimedialną na temat życia i twórczości Lecha 

Bądkowskiego. 19 marca odbyło się uroczyste wręczenie nagród. 



 

• Marzec - ZWYCIĘZCAMI I TURNIEJU DEBAT OKSFORDZKICH XXLO zostali 

uczniowie klasy Ie: Bartłomiej Niemkiewicz, Jakub Pietrzak, Nikodem Mruczkowski  

i Jan Bazylewicz. W finałowej zaciętej debacie dotyczącej patrona szkoły pokonali drużynę 

koleżanek z klasy Ia. Nagrody dla zwycięskiej drużyny i najlepszego mówcy ufundowała 

Rada Rodziców XXLO. 

 

• Marzec - nasza drużyna w składzie: Milena Lewandowska Ia, Wiktoria Polacka-Hołdys 

IIIf, Maciek Laskowski IIIe i Kacper Chełmiński IIIe, po zaciekłych czterech debatach 

w grupie eliminacyjnej awansowała do finału Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkichw 

Poznaniu. 



 

• Marzec - uczennica klasy Ia – Aleksandra Marzec pod opieką pana Marcina 

Osijewskiego zdobyła wyróżnienie w konkursie poetyckim poświęconym poezji         

Wisławy Szymborskiej. 

 

• Marzec - Lekcje czytania z „Tygodnikiem Powszechnym” - uczniowie XXLO wzięli 

udział w warsztatach literackich prowadzonych przez Jerzego Sosnowskiego, jednego 

ze znanych pisarzy i dziennikarzy, przez wiele lat związanego z radiową Trójką. Takie 

„Lekcje czytania” odbywają się pod patronatem „Tygodnika Powszechnego”, a Jerzy 

Sosnowski prowadził je już w wielu szkołach w Polsce. Tym razem uczestnikami 

warsztatów byli uczniowie IIILO w Gdańsku, Liceum Autonomicznego w Gdańsku  

i naszej szkoły, a miejscem lekcji - biblioteka Europejskiego Centrum Solidarności. 

Podczas prawie 1,5 godzinnego spotkania odbyła się dyskusja dotycząca książki 

"Kalendarz i klepsydra" Tadeusza Konwickiego. Po spotkaniu prowadzący na swojej 

stronie przychylnie ocenił młodzież z Gdańska. Również uczniowie byli zadowoleni 

przyznali, że chętnie uczestniczyliby ponownie w takim przedsięwzięciu. Koordynatorką 

spotkania była pani Monika Kuczyńska-Barczewska. 

• Kwiecień - w auli szkoły odbyło się spotkanie naszej młodzieży z Panem Prezydentem 

Pawłem Adamowiczem pod hasłem: "Rozmowy o samorządzie - lekcja edukacji 

obywatelskiej". 



 

• Kwiecień - nasi uczniowie po raz kolejny zajęli pierwsze miejsce w Regionalnym 

Konkursie Wiedzy o Wielkiej Brytanii, organizowanym w III Liceum 

Ogólnokształcącym im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku. Szkołę reprezentowali: 

Tadeusz Janik, Szymon Kasak, Kinga Górska. 

• Kwiecień – w naszej szkole odbył się Dzień Dawcy Szpiku. Zarejestrowaliśmy53 

Potencjalnych Dawców Szpiku. W akcji wzięli udział uczniowie, absolwenci, nauczyciele 

oraz osoby z zewnątrz. Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli odważną świadomą decyzją 

niesienia pomocy osobom walczącym o życie, jak również tym którzy wsparli akcję w inny 

sposób. Szczególne podziękowania dla grupy wolontariuszy zaangażowanych  

w organizację i prowadzenie akcji: Kamili Kiszkiel, Julii Tymańskiej, Karolinie Bezdel, 

Zuzannie Żukowskiej, Agacie Budzyńskiej, Patrycji Hecold, Karolinie 

Matuszewskiej , Przemkowi Anioła, Nikodemowi Heldt. Inicjatorkami akcji są: 

Małgorzata Traczuk Elżbieta Kuchta Małgorzata Tymańska. 

 



• Kwiecień - uczniowie XX LO w Gdańsku zajęli I miejsce w międzyszkolnym konkursie 

teatralnym w języku francuskim za spektakl „On ne voit bien qu’avec le coeur.” Uczniowie 

otrzymali także wyróżnienie za najlepszą interpretację ról. Spektakl przygotowali: pani Renata 

Dombrowska i pan Robert Cyrta wraz z uczniami. Uczniowie występujący w spektaklu : 

Marek Hebel w głównej roli, Oliwia Augustynowicz, Agata Biernacik, Kamila Chyła, 

Milena Emeschajmer, Kinga Hebel, Daria Kamrowska, Katarzyna Korbud, Aleksandra 

Kornacka, Franciszek Matuszewski. 

• Kwiecień - w dniu 7.04.2016 r. odbyły się Mistrzostwa Województwa Szkół 

Ponadgimnazjalnych w tenisie stołowym. Nasza drużyna w składzie : Alan Jachowicz i Wiktor 

Koprowski zajęła drugie miejsce i jest to najlepszy nik w historii tej dyscypliny XX LO. 

 

• Maj - uroczyście pożegnaliśmy naszych tegorocznych maturzystów. 

 
 

 

 

 



2016-2017 

Wrzesień 

• Wyjazd integracyjny uczniów klas pierwszych do chmielna 

• W piątek  została zorganizowana pokazowa debata oksfordzka dla klas pierwszych. teza debaty 

brzmiała „Im wyższa inteligencja, tym mniejsza chęć do rozmnażania” 

 
 

PAŹDZIERNIK 

XVIII Zjazd Klubu Herbertowskich Szkół odbył się w II liceum Ogólnokształcącym w Brzegu  

• Powstały w 2001 roku Klub Herbertowskich Szkół postawił sobie za cel propagowanie idei, 

myśli i twórczości Herberta, a poprzez nie systemu wartości bliskiego poecie Po raz pierwszy 

zjazd w Brzegu odbył się w 2004 roku. W tym roku uczniowie z Brzegu zaprezentowali impresję 

teatralną „Ciało i Ołów” opartą na poezji Herberta i ukraińskiego poety Borysa Humeniuka. 

Występ uczniów ze szkolnej grupy teatralnej „Cogito” był niezwykle mocnym i poruszającym 

punktem spotkania. Delegacja uczniów z XX LO pod kierunkiem dyrektor Bożeny Kondratiuk. 



l

 
"Kochajcie wróbelka". 

• Uczennica klasy III D - Natalia Flis odebrała 28 listopada 2016 roku Stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

• W październiku 2016 r. uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczyciela z biblioteki, Barbary 

Bagnuckiej - Lis wzięli udział w międzyszkolnym konkursie interpretacyjnym poezji  

K. I. Gałczyńskiego "Kochajcie wróbelka". Konkurs był zorganizowany przez Dom Sztuki  

w Gdańsku Stogach. Do finału konkursu dostali się: 

• 1.Martyna Fałtynowicz - klasa I C 

• 3.Oliwia Woźnicka - klasa III F 

• 4.Adam Wiśniewski - klasa III F 

• 5.Marek Hebel - klasa III A 

• Wyróżnienie w finale otrzymał Adam Wiśniewski - klasa III F 

Uczniowie zostali przygotowani przez nauczyciela Roberta Cyrtę. 

 

LISTOPAD 

Wojewódzki Konkurs Recytatorsko – Wokalny „POETYCKI MONTAŻ”. 

• 7 listopada br. dwie uczennice z naszej szkoły, Natalia Madej i Agnieszka Chetkowska z kl. 2d, 

przygotowane przez pana Roberta Cyrtę, wzięły udział w finale II Wojewódzkiego Konkursu 

Recytatorsko – Wokalnego „POETYCKI MONTAŻ”. Podczas konkursu uczennic  

z  wielką przyjemnością słuchała nauczycielka z biblioteki, pani Barbara Bagnucka - Lis.  

http://www.lo2brzeg.wodip.opole.pl/index.php/aktualnosci/wydarzenia/669-xviii-zjazd-klubu-herbertowskich-szkol
http://www.lo2brzeg.wodip.opole.pl/index.php/aktualnosci/wydarzenia/669-xviii-zjazd-klubu-herbertowskich-szkol
https://www.xxlo.pl/co-robimy/jezyk-polski-3/show/kochajcie-wrobelka
https://www.xxlo.pl/liceum/aktualnosci/show/wojewodzki-konkurs-recytatorsko-wokalny-poetycki-montaz


 

Unijny konkurs translatorski 

• XX LO zostało wybrane w drodze losowania  do wzięcia udziału w unijnym konkursie 

Translatorskim z języka angielskiego. Chętnych było więcej aniżeli miejsc. Spośród 15 osób , 

pięcioro uczniów zakwalifikowało się do etapu ogólnopolskiego: 

Kinga Hebel- klasa II D 

Anna Chmielowiec- klasa II D 

Krzysztof Winkiewicz- klasa II C 

Franciszek Matuszewski- klasa II F 

Dominika Klinkosz- klasa II G 

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przetłumaczyć tekst z języka angielskiego na język 

polski.Wszystkie osoby biorące udział w konkursie otrzymają certyfikaty uczestnictwa, a na 

zwycięzcę czeka atrakcyjna nagroda w postaci wyjazdu do Brukseli. Nad przebiegiem konkursu 

czuwała pani Agnieszka Jackiewicz. 

..  

Obóz matematyczny 

• W dniach 28 listopada - 2 grudnia odbył się kolejny obóz matematyczny. Stacjonował  

w pięknym ośrodku "Pomorzanka" we Władysławowie W programie rozwiązywanie zadań 

olimpijskich, warsztaty prowadzone przez uczniów i nauczycieli oraz dużą dawkę sportu  

i innych rozrywek. Organizator Szymon Dobecki 

GRUDZIEŃ 

Mecz matematyczny 

• 7 grudnia nasza drużyna rozegrała drugi mecz matematyczny w ramach PMM 

(http://www.bezrutyny.pl/pmm). Tym razem przeciwnikiem i zarazem gospodarzem było II LO  

z Sopotu. Wygraliśmy 38:35 i tym samym awansowaliśmy do dalszej fazy rozgrywkowej. 

Pierwszy mecz w ramach PMM był 7 listopada wygrany z XXIV LO z Gdańska 39 : 38.  

V miejsce 



• "Dwudziestka" debiutuje? w pierwszej dziesiątce wg punktacji EWD. Zajmuje 5 miejsce tuż za III LO  

w Gdyni. W tym roku zdobyła w sumie 8,1 pkt, z czego 3,3 pkt z przedmiotów humanistycznych i 4,8  

z matematyczno-przyrodniczych. http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/56,35612,21087266,5-

miejsce-xx-lo-im-zbigniewa-herberta-w-gdansku-8-1-pkt,,7.html 

Olimpiada języka francuskiego 

• Uczennica naszej szkoły Katarzyna Ignaczewska z klasy II a zakwalifikowała się do etapu 

okręgowego Olimpiady Języka Francuskiego, który odbędzie się 13 stycznia. Félicitations 

Kasia et bonne chance!  Opiekumk: Renata Dombrowska  

Drużyna XX LO wygrała Pomorski Turniej Debat Oksfordzkich 

• Ola Będkowska 20 grudnia zdobyła nagrodę najlepszego mówcy debaty. Dużo pracy w czasie 

przygotowań. Dużo radości po zdobyciu pierwszego miejsca! 

 
Turniej Par Brydża Sportowego o Puchar Dyrektora XX LO 

• W piątek, 16 grudnia 2016 r. odbył się Turniej Par Brydża Sportowego o Puchar Dyrektora  

XX LO.  

MARZEC 

Oksfordzka ustawka 

• OKSFORDZKA USTAWKA 2017 zakończona. 

Najlepsza mówczyni debaty Kaja Kędzioł. 

Zwycięska drużyna z klasy 1d (propozycja), obroniła tezę "cywilizacja to niekończacy się ciąg 

potrzeb, których nie potrzebujemy 

1 mówca - Kaja Kędzioł 

2 mówca - Dominika Górecka 

3 mówca - Olga Barczewska 

4 mówca Natalia Cichocka 

http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/56,35612,21087266,5-miejsce-xx-lo-im-zbigniewa-herberta-w-gdansku-8-1-pkt,,7.html
http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/56,35612,21087266,5-miejsce-xx-lo-im-zbigniewa-herberta-w-gdansku-8-1-pkt,,7.html
https://www.xxlo.pl/liceum/aktualnosci/show/olimpiada-jezyka-francuskiego
https://www.xxlo.pl/liceum/aktualnosci/show/druzyna-xx-lo-wygrala-pomorski-turniej-debat-oksfordzkich
https://www.xxlo.pl/liceum/aktualnosci/show/turniej-par-brydza-sportowego-o-puchar-dyrektora-xx-lo
https://www.xxlo.pl/liceum/aktualnosci/show/oksfordzka-ustawka-135


 
 

Olimpiada Matematyczna - FINAŁ!!! 

• XX - stka właśnie wkroczyła w nowy świat! Uczennica z klasy II b - Julii Korol po raz 

pierwszy uzyskała tytuł finalistki najstarszej i najtrudniejszej Olimpiady Matematycznej.  

 

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny - PANGEA 

• Kolejni nasi uczniowie w finale! Natalia Potrykus (IB), Krzysztof Jędraszek (IIB) oraz 

Tomasz Bieńkowski (IIB) awansowali 23 marca do ścisłego finału Międzynarodowego 

Konkursu Matematycznego - PANGEA. 

https://www.xxlo.pl/co-robimy/matematyka/show/olimpiada-matematyczna-final
https://www.xxlo.pl/co-robimy/matematyka/show/miedzynarodowy-konkurs-matematyczny-pangea


Dzień Patrona 

 

Kwiecień 

Międzynarodowy Dzień Frankofonii 

• 2 kwietnia (środa) świętujemy Międzynarodowy Dzień Frankofonii - święto języka  

i kultury francuskiej. 

Dni otwarte szkoły dla rodziców i uczniów 

• 8 kwietnia 2017 roku kolejny dzień otwarty szkoły. Gościliśmy rodziców i przyszłych 

uczniów. 

Odbyło się też spotkanie z przedstawicielami Swan School - matura SAT.  

Międzynarodowe Zawody Matematyczne 

https://www.xxlo.pl/show/miedzynarodowy-dzien-frankofonii
https://www.xxlo.pl/liceum/aktualnosci/show/dni-otwarte-szkoly-dla-rodzicow-i-uczniow


 

Liga Matematyczna im. Zdzisława Matuskiego - finał - wyniki 

W dniu 24 kwietnia 2017r. w Słupsku odbył się już XVI finał ligi matematycznej. Otrzymaliśmy  

w nim cztery tytuły Laureata! 

 

Finał Olimpiady Wiedzy o Gdańsku 
• Uczniowie naszej szkoły w składzie: Martyna Misztal (klasa 2 A), Marcel Myśliński (klasa 

3 C), i Adam Czernis (klasa 3 D), pod opieką pana doktora Marcina Szczepana, awansowali 

do Finału Olimpiady Wiedzy o Gdańsku, zajmując pierwsze miejsce w etapie międzyszkolnym.  

Maj 

Obóz matematyczny. 

• W dniach 15 - 19 maja nasi uczniowie przebywali na kolejnym obozie matematycznym  

w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie. Treningi do kolejnej olimpiady i innych 

konkursów. Organizator – pan Szymon Dobecki. 

Osiągnięcia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur Matematyczny” 2017r. 

 

            Tymon Szalankiewicz--I GA --laureat 

            Michał Szyfelbein -- I GA --wyróżnienie 

            Konrad Gniaź -- I GA -- wyróżnienie 

            William Damico Waguca-- I B -- wyróżnienie 

            Wojciech Szymański --I B -- wyróżnienie 

            Mikołaj Flis -- I B -- wyróżnienie 

            Łukasz Wasilewski -- I B -- wyróżnienie 

            Marcin Aszyk -- II E – wyróżnienie 

 
WOJEWÓDZKO – METROPOLITALNY KONKURS BIBLIJNY  

• Jakub Kuzak z kl. 1e zajął II miejsce w WOJEWÓDZKO – METROPOLITALNYM 

KONKURSIE BIBLIJNYM im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda.  

https://www.xxlo.pl/co-robimy/matematyka/show/liga-matematyczna-im-zdzislawa-matuskiego-final-wyniki
https://www.xxlo.pl/co-robimy/historia-i-wos/show/final-olimpiady-wiedzy-o-gdansku
https://www.xxlo.pl/co-robimy/matematyka/show/oboz-matematyczny-74
https://www.xxlo.pl/liceum/aktualnosci/show/wojewodzko-metropolitalny-konkurs-biblijny-195


  
 
Wycieczka dydaktyczno – patriotyczna do Warszawy   

 

Czerwiec 

• W dniach 12-14 czerwca roku uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w wycieczce 

dydaktyczno – patriotycznej do Warszawy. 

https://www.xxlo.pl/liceum/aktualnosci/show/wycieczka-dydaktyczno-patriotyczna-do-warszawy


   
 

SZKOLNY KONKURS INSPIRACJI  

• Szkolny konkurs inspiracji „Z Herbertem w tle” 

poświęcony Zbigniewowi Herbertowi patronowi szkoły oraz SZKOLNY KONKURS 

HISTORYCZNY rozstrzygnięty! 

 

2017-2018 

WRZESIEŃ  

https://www.xxlo.pl/liceum/aktualnosci/show/szkolny-konkurs-inspiracji


XXV-LECIE XXLO 

Ćwierć wieku XX LO w Gdańsku im. Zbigniewa Herberta. Fenomenalni uczniowie, świetna kadra, 

innowacyjna oferta. Wszystko razem daje nie tylko ważne wyniki, ale i to coś więcej, na czym później 

przez całe życie bazują młodzi ludzie. Trzymajcie się wartości Herberta, jest w nich właściwa  

i potrzebna moc! 

Sukces uczniów i pracowników XX LO! 

• W najnowszym rankingu EWD zostaliśmy sklasyfikowani jako 6 liceum w Trójmieście i 3  

w Gdańsku! Co to jest EWD? To wskaźnik pokazujący jakość pracy szkoły w przygotowaniu 

swoich uczniów do egzaminów. Stąd należałoby też użyć nieco innego określenia nie 

edukacyjna, a egzaminacyjna wartość dodana. Wynik EWD dla danej szkoły może wynosić  

0, albo też mieć wartość dodatnią lub ujemną. Jeżeli szkoła ma EWD równe 0, to znaczy, że 

wynik uczniów na egzaminie oscylował wokół tzw. „wyniku spodziewanego". W uproszczeniu, 

to uśredniony wynik na egzaminie maturalnym grupy uczniów z całej Polski, których łączy to, 

że trzy lata wcześniej na egzaminie gimnazjalnym zdobyli tyle samo punktów. Jeżeli uczniowie 

napisali swój egzamin powyżej „wyniku spodziewanego" to ich EWD jest dodatnie  

i analogicznie, jeżeli poniżej, to EWD jest ujemne. 

• "Kochajcie wróbelka" 

Bogusia Bęben  miała przepiękny występ podczas dzisiejszego finału konkursu interpretacji 

poezji K. I. Gałczyńskiego "Kochajcie wróbelka". 

Październik  



 

• W piątek (20.10.2017) w XX LO odbyła się kolejna edycja drużynowego konkursu fizycznego 

„Nabój”. "Nabój" fizyczny, czyli... Mistrzostwa Europy w Fizyce Licealistów. Jest t 

o konkurs wyjątkowy, ponieważ wyniki z całej Europy są wyświetlane na bieżąco, w miarę 

czynionych przez drużyny postępów. Nasza szkoła gościła drużyny z całej Polski (w tym 

Bydgoszczy i Rzeszowa). Drużyna reprezentująca naszą szkołę, w składzie: Arek Baranowski, 

Adrian Brodzik, Mikołaj Flis, Miłosz Kasak oraz Marek Zalewski, zajęła 3 miejsce  

w Polsce; Trenerem i organizatorem był pan Kamil Żmudziński. 

• 27.10.2017 r. Debata oksfordzka Teza: "Polska młodzież nie posiada genu przedsiębiorczości". 

Wygrała drużynie opozycji z I LO 



 

• 31 października 2017 Debata oksfordzka. Teza: "Czyny pradziadków mają pozytywny 

wpływ na losy przyszłych pokoleń". Wygrała drużyna z VIII LO 

 

DEBATY międzyszkolne 

Ruszyła pierwsza edycja Międzyszkolnej Gdańskiej Ligi Debat. Jesteśmy już po pierwszej 

debacie, z VIII LO, w środę (15 listopada) o g. 14 zmierzmy się z Gdańskim Liceum 

Autonomicznym.  

 

• Lekcja Czytania. We wtorek 07 listopada grupka uczniów z naszej szkoły pod opieką pań: 

Moniki Kuczyńskiej - Barczewskiej i Barbary Bagnuckiej - Lis uczestniczyło w Lekcji 

Czytania  

w bibliotece Europejskiego Centrum Solidarności. Tematem była powieść Witolda 

Gombrowicza "Trans-Atlantyk". Lekcję prowadził i dyskutował z młodzieżą prof. Jerzy 



Sosnowski. Dziękujemy organizatorom za możliwość uczestniczenia w bardzo 

wartościowym spotkaniu. 

Międzyszkolna debata 

• 13 listopada - międzyszkolna debata dla gimnazjalistów pomiędzy Gimnazjum Sportowym nr 

46 z VII Dworu a Społecznym Gimnazjum im. Wandy Błeńskiej z Kowal. Teza: "Używanie 

telefonu komórkowego w szkole, tak jak picie alkoholu, powinno być zabronione. " Zwycięzca 

- drużyna propozycji z VII Dworu. Skład sędziowski: 

• Sędziowie starsi 

1. Monika Kuczyńska - Barczewska 

2. Gabriela Skoracka 

3. Danuta Radzimska 

4. Barbara Bagnucka - Lis 

• Sędziowie młodsi 

1.Wiktor Stanisławski 

2.Emilia Majewska 

3.Łukasz Kornacki 

4.Adrian Sikora 

LICEALIADA 

• .W dniu dzisiejszym tj. 15.11. 2017 r.  REPREZENTANCI KOSZYKÓWKI CHŁOPCÓW XX 

LO ,rozegrali swoje pierwsze mecze w ramach rozgrywek międzyszkolnych LICEALIADY . 

Obydwa mecze WYGRALI pokonując CONRADINUM i VIII LO !!! 

• Międzyszkolna Gdańska Liga Debat W środę (15.11) wygraliśmy debatę z Gdańskim Liceum 

Autonomicznym (3:0).Naszą drużynę reprezentowali: Natalia Potrykus (2b), Michalina 

Danke (2a), Mikołaj Flis (2b) oraz Michał Maciaszek (2e).Publiczność oraz jurorzy 

zdecydowali, że najlepszym mówcą debaty został Michał Maciaszek,  

DEBATA W SĄDZIE 



• Termin debaty został wyznaczony na dzień 24 listopada (piątek), sala 101 w Sądzie Okręgowym 

w Gdańsku (ul. Nowe Ogrody 30/34, Gdańsk)..Teza tegorocznej edycji: „Ta izba twierdzi, że  

w Polsce istnieje społeczeństwo obywatelskie” 9.00-11.00; Debatowały II LO z Gdyni oraz  

XX LO z Gdańska, wygrała drużyna z II LO, najlepszą mówczynią debaty po stronie opozycji, 

okazała się Katarzyna Leśków (druga mówczyni).  

LISTOPAD 

• Serce za serceJury w składzie: Robert Cyrta, Małgorzata Wawro, Andrzej 

Kędzierski,Barbara Bagnucka – Lis, Dominik Manowski ogłasza wyniki konkursu 

poświęconego twórczości Agnieszki Osieckiej: 

            Kategoria: recytacja 

           1 miejsce - Matylda Tereszkiewicz i Natalia Madej 

           2 miejsce - Beata Litkowska 

           3 miejsce - Karolina Krotoszyńska 

           wyróżnienie - Rozalia Stępniewska 

           Kategoria: śpiew 

           1 miejsce - Aleksandra Borowiec i Katarzyna Korbut 

           2 miejsce - Karolina Magnuszewska 

           3 miejsce - Agnieszka Chetkowska i Mikołaj Flis 

           Klasa 2d przyznała nagrodę publiczności dla: Aleksandry Borowiec i Katarzyny Korbut 

Przepiękne, wzruszające występy i przemiłą atmosferę podczas konkursu. Agnieszka Czarniecka 

wykonała prezentację multimedialną na temat życia i twórczości Agnieszki Osieckiej. Komplety Literackie  



• W piątkowe popołudnie 1 grudnia odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie 

Kompletów Literackich. Dziękujemy wszystkim, którzy przeczytali książkę Marcina 

Kąckiego "Maestro. Historia milczenia" i zdecydowali się wziąć udział w zajęciach. Przy 

okazji rozmowy o książce dyskutowaliśmy na bardzo trudny, ale wciąż aktualny temat 

dotyczący różnych odcieni przemocy i o tym, kiedy możemy rozpoznać jej początek. 

Rozmawialiśmy o tym, jak można zapobiegać sytuacjom nadużyć i jak sobie z nimi 

konstruktywnie radzić. Zauważyliśmy pewne powtarzające się schematy. Wspólnie 

doszliśmy do wniosku, że w tych wypadkach milczenie i ukrywanie problemów niczemu 

nie służy, a tylko wspiera sprawcę. Dobrą strategią jest natomiast głośne mówienie  

i zwracanie się o pomoc - zarówno do instytucji jak i życzliwych ludzi. W styczniu 

zapraszamy na kolejne spotkanie nt. książki Zadie Smith "Swing Time". Książka jest 

dostępna w bibliotece. 

 

GRUDZIEŃ  

• SPInKA  W piątek 8 grudnia w naszej szkole oficjalnie został otwarty punkt SPInKa. Czekamy 

na Was w bibliotece w każdy czwartek i piątek w godzinach 8.55-10.35. Udzielamy informacji 

na tematy związane z wolontariatem, studiami oraz pracą w Unii Europejskiej. Prowadzimy 

też warsztaty rówieśnicze. Opiekunka: Barbara Bagnucka – Lis 



•  Międzyszkolny konkurs interpretacyjny poetów europejskich odbył się w piątek  

8 grudnia. 

• Natalia Madej - 3 miejsce 

Rozalia Stępniewska - wyróżnienie 

Beata Litkowska - podziękowanie za udział 

Przygotowanie - pan Robert Cyrta 

Opieka – pani Barbara Bagnucka – Lis 



• „Twój Vincent” W dniu 11 grudnia klasa 2a obejrzała w kinie film Twój Vincent. Kontynuacją 

tegoż spotkania było wyjście 12 grudnia na wystawę i spotkanie z twórcami filmu w Oliwskim 

Ratuszu Kultury, którzy opowiadali o swojej pracy przy tworzeniu filmu. Dziękujemy  

za zaproszenie Pani Annie Marii Czarzastej i organizatorom za bardzo ciekawe zajęcia. 

Opiekunka:  

Barbara Bagnucka – 

Wolontariat uczniowski 

• Dzięki pieniądzom pozyskanym z Pomorskiego Funduszu Młodzieżowego i inicjatywie 

Małgosi Dawidowskiej z klasy 2a dzieci, które przychodzą do nas do biblioteki na korepetycje, 

dostali  w grudniu prezenty.  

 

Niemiecki ma klasę / Deutsch hat Klasse 

WSPÓŁPRACA, WSPÓŁDECYDOWANIE, WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ 



• Projekt „Niemiecki ma klasę / Deutsch hat Klasse” prowadzony jest przez Goethe-Institut  

w Warszawie. W roku szkolnym 2017/2018U uczestniczy 113 zespołów. Zadanie konkursowe 

polega na tym, by wspólnie zastanowić się, jak powinna wyglądać optymalna sala lekcyjna do 

nauki języka niemieckiego i wprowadzić takie zmiany, które sprawią, że przebywający w niej 

uczniowie  

i nauczyciel będą czuć się komfortowo, a aranżacja klasy ułatwi naukę.Zanim jednak zespół 

przystąpi do działania, musi zadać sobie wiele pytań i wspólnie poszukać odpowiedzi - co trzeba 

zrobić, aby klasa była przyjazna dla wszystkich? Jakie zmiany są potrzebne i możliwe do 

przeprowadzenia? Jakiego wsparcia potrzebuje zespól przy nowej aranżacji sali lekcyjnej i kto 

może go udzielić? Goethe-Institut przygotował materiały, oferuje szkolenia i warsztaty, a zespól 

projektu „Niemiecki ma klasę” służy pomocą nauczycielom poszukującym informacji. 

Tym projektem Goethe-Institut chciałby zachęcić uczniów do działań na rzecz najbliższego 

środowiska i stworzyć okazję do zdobywanie doświadczeń w partycypacji. Wspólne 

poszukiwanie nowych rozwiązań, współudział w podejmowaniu decyzji i współdziałanie przy 

realizacji ustalonych zamierzeń ma na celu stworzenie optymalnego środowiska do nauki języka 

niemieckiego  

w szkole.W 2016 roku projekt uzyskał „European Language Label“, honorowy europejski znak 

innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych. Patronat honorowy nad 

projektem objęła Minister Edukacji Narodowej, a partnerem projektu jest Ośrodek Rozwoju 

Edukacji w Warszawie. Instytucją wspierającą projekt jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

Republiki Federalnej Niemiec.  

KAŻDY MOŻE POMÓC 

• 15 grudnia, druga część prezentów pojechała na Międzynarodowe Targi Gdańskie. Nasi 

uczniowie - wolontariusze - wręczyli je dzieciakom podczas środowego balu. W akcji wzięło 

udział aż 14 klas z naszej szkoły. Prezentów było tak dużo, że zajęły całą podłogę w bibliotece, 

a na miejsce trzeba było wieźć je dwa razy.  

Koordynatorka w szkole : Małgosia Dawidowska 

Prezenty nosili: Małgosia Dawidowska i Filip Jażdżewski 



Opiekunka: Barbara Bagnucka – Lis 

 

Gdańska Liga Debat 

• Piątek 15 grudnia 2017 r. - debata I LO (propozycja) z XX LO (opozycja). Teza: "Studia 

wyższe  

w Polsce powinny być płatne". 3:0 dla drużyny z XX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku: 

Nasza drużyna wystąpiła w składzie: 

Klaudia Jankowska (2G) 

Natalia Potrykus (2D) 

Mikołaj Flis (2B) 

Paweł Golonko (1D)  

Pomorski Konkurs Fotograficzny 

• Praca Pawła Witka "SIERPNIOWY WIECZÓR NAD MORZEM" została wyróżniona  

w XII Pomorskim Konkursie Fotograficznym "Morskie impresje". W nagrodę Paweł 

wybierze się w rejs po Zatoce Gdańskiej żaglowcem Generałem Zaruskim.  



 

Każdy Może Pomóc 

• Wolontariusze z naszej szkoły, którzy w dniu 20 grudnia wzięli udział w balu 

organizowanym przez MOPR, pomagali dzieciom w przebieralni, obsługiwali szatnię, 

częstowali rodziców kawą i herbatą, wydawali ogromne paczki z prezentami (w tym od 

naszych uczniów i nauczycieli, a także pomagali zanieść je dzieciom i ich rodzicom do 

podstawionych specjalnie autobusów. Bal był finałem akcji Każdy Może Pomóc. 

Z naszej szkoły udział wzięli: 

Małgosia Dawidowska kl. 2a 

Olga Barczewska kl. 2d 

Bogusia Bęben kl. 1c 

Agnieszka Czarniecka kl. 2f 

Karolina Kulińska kl. 1e 

Międzyszkolna Gdańska Liga Debat 

• Poniedziałkową debatę wygrała drużyna z XX LO. Publiczność wybrała Dominikę 

Górecką na najlepszą mówczynię debaty po stronie opozycji. 

 

 

Warsztaty dziennikarskie 



• W ramach warsztatów dziennikarskich prowadzonych przez panią Monikę Kuczyńską-

Barczewską stworzona została biblioteczka reportażysty. Wszystkich uczestników zajęć 

warsztatowych, ale też miłośników literatury non-fiction mają mozliwość wypożyczania  

i czytania zakupionych pozycji. Są to np. Justyny Kopińskiej “Cała Polska odwraca oczy”, 

Marcina Kąckiego “Plaża za szafą”, Mariusza Szczygła “Gottland”, Kamila Bałuka “Wszystkie 

dzieci Louisa”, Katarzyny Surmiak Domańskiej “Mokradełko” i wiele innych. Pieniądze  

na zakup książek pochodzą z Funduszu Młodzieżowego.  

 

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego 

• Dwoje uczniów naszej szkoły: Kaja Kędzioł z kl. IId i Kacper Wojciechowski z kl. IIId 

zakwalifikowało się do II etapu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Gratulujemy  

i życzymy dalszych sukcesów! 

Międzyszkolna Gdańska Liga Debat 

• Dziś (18 stycznia) w II LO w Gdańsku odbyła się kolejna debata w ramach Międzyszkolnej 

Gdańskiej Ligi Debat. Teza brzmiała: „Współczesne polskie społeczeństwo nie byłoby gotowe 

wziąć udziału w powstaniu” .Zwyciężyła drużyna XX LO (opozycja) w składzie: 

Marta Szyling kl. 1F 

Kaja Kędzioł kl. 2D (najlepsza mówczyni debaty) 

Juliusz Hański kl. 3D 

Michał Maciaszek kl. 2E 



 

STYCZEŃ  2018 

II miejsce w konkursie Marcina Stempińskiego! 

LUTY  

Komplety Literackie 

• Uczniowie rozmawiali na temat powieści Zadie Smith “Swing Time”. Wspólnie zastanawiali się 

m.in., o czym właściwie jest ta książka, jakie wątki porusza i jakie relacje między ludźmi 

pokazuje, dlaczego główna bohaterka nie ma imienia i czy czytanie książek może być po prostu 

prawdziwą przyjemnością. Podczas bardzo ciekawej dyskusji powstało wiele pytań.  

MARZEC 

Spotkanie autorskie z Salcią Hałas 



• 6 marca odbyło się spotkanie z Salcią Hałas, autorką książki "Pieczeń dla amfy", za którą 

otrzymała Nagrodę Literacką Gdynia 2017. Młodzież miała do gościa wiele pytań. Dyskutowała  

i rozmawiała z pisarką na temat książki i wielu współczesnych problemów, które porusza. 

Spotkanie było bardzo interesujące.   

TURNIEJ DEBAT OKSFORDZKICH Poznań 2018 

Światowy Dzień Poezji 

• 22 marca 2018 r. z okazji Światowego Dnia Poezji w II Liceum w Gdańsku odbył się międzyszkolny 

konkurs poezji Agnieszki Osieckiej Serce za serce. 

Uczniowie XX LO otrzymali: 
w kategorii interpretacja: 
2 miejsce - Natalia Madej i Matylda Tereszkiewicz, 
3 miejsce - Rozalia Stępniewska 
w kategorii śpiew: 
wyróżnienie od Fundacji Generacja: 
Agnieszka Chetkowska i Mikołaj Flis 
podziękowanie - Aleksandra Borowiec 
 

TEATR PO FRANCUSKU 

• 23 marca 2018 r. nasi uczniowie wywalczyli I miejsce oraz 2 wyróżnienia za spektakl pt. „Le 

voyage à l’intérieur de soi-même”, w Wojewódzkim Konkursie Teatralnym ,,FRANCUSKA 

SENTENCJA NA SCENIE”. Spektakl otrzymał wyróżnienie za reżyserię, zaś Kaja Kędzioł z 

kl. II d, otrzymała wyróżnienie w kategorii „Pureté de la langue française” (czystość języka 

francuskiego).A oto lista wszystkich tych, których kreatywność i zaangażowanie wpłynęły na 

sukces spektaklu: 



Kaja Kędzioł oraz William D’Amico-Waguca, Małgorzata Dawidowska, Dominika 

Górecka, Julia Jurewicz, Daria Kamrowska, Wiktoria Karolak, Marta Kodlewicz, 

Franciszek     Matuszewski, Przemysław Rajchel, Zuzanna Sęk, Natalia Sztander, Maja 

Wysokińska. 

 

WOJEWÓDZKI KONKURS POEZJI I POEZJI ŚPIEWANEJ w Zespole Szkół Kreowania 

Wizerunku w Gdańsku 

• W kategorii "POEZJA ŚPIEWANA" laureatami zostali: 

II miejsce - Matylda Tereszkiewicz - XX LO 

Wyróżnienie - Aleksandra Borowiec - XX LO 

MARZEC  

Koszyczek wielkanocny dla juniora i seniora 

• Uczniowie z klas  1a i 2a z  koordynatorkami w naszej szkole: Małgosią Dawidowskiej, Zuzią 

Sęk i Pauliną Berny włączyli się do akcji MOPRu Koszyczek wielkanocny dla juniora i seniora. 

Opiekunka: pani Barbara Bagnucka – Lis 



Olimpiady przedmiotowe - finaliści - podsumowanie. 

Oto wszyscy tegoroczni finaliści olimpiad przedmiotowych: 

1. Juliusz Hański -  laureat Olimpiada Filozoficzna 

2. Eryk Moenert – laureat Olimpiada Filozoficzna  

3. Miłosz Kasak - Olimpiada Matematyczna  

4. Łukasz Wasilewski - Olimpiada Matematyczna  

5. Kaja Kędzioł - Olimpiada Literatury i Języka Polskiego 

6. Adrian Brodzik - Olimpiada Fizyczna 

7. Alicja Górecka - Olimpiada Przedsiębiorczości 

Ogólnopolska Odyseja Umysłu 

• Dwóch uczniów klasy IIga: Bartek Kostarczyk i Michał Szyfelbein wraz z resztą ich drużyny, 

reprezentowali Ośrodek Twórczej Psychoedukacji DAMB i zdobyli II miejsce w Finale 

Ogólnopolskim Odysei Umysłu w II grupie wiekowej, problem I: DO BOJU W TRÓJBOJU. 

Będą reprezentować Polskę na Finałach Światowych w USA w maju 2018. Ponadto otrzymali 

prestiżową nagrodę RANATRA FUSCA za wyjątkową kreatywność w stworzeniu pojazdu,  

o samowystarczalnym napadzie, który jest w stanie przewieźć 2 osoby. W tym samym problemie 

("Do boju w trójboju") w III grupie wiekowej Ada Pleszewska z naszego liceum wraz z drużyną 

zajęła I miejsce. 



RAPORT OLIMPIJSKI! 

Kaja Kędzioł z klasy IID zdobyła tytuł finalistki Olimpiady Literatury i Języka Polskiego! 

Natomiast Eryk Moenert z klasy IIC oraz Juliusz Hański z klasy IIID zostali LAUREATAMI 

Olimpiady Filozoficznej. 

KWIECIEŃ 

Regionalny Konkurs Piosenki Francuskiej 

• 21 kwietnia - uczennice: Daria Kamrowska z kl. III c i Karolina Magnuszewska z kl. II g 

zajęły ex aequo II miejsce na I Regionalnym Konkursie Piosenki Francuskiej, w kategorii szkoły 

ponadgimnazjalne. Daria wykonała piosenkę z repertuaru Edith Piaf – „Milord”, zaś Karolina 

nastrojową balladę „La Javanaise” Serge’a Gainsbourga. Opiekun pani Renata Dombrowska 

Projekt Filmoteka w szkole 

• Od kwietnia rusza projekt FILMOTEKI w szkole. Dzięki Funduszowi Młodzieżowemu 

kupiliśmy filmy, które będą dostępne w bibliotece i można będzie wypożyczać je na tej samej 

zasadzie  



co książki ? W związku z tym rozpoczynamy  WIECZORY FILMOWE. Będzie można spotkać 

się, zobaczyć film i podyskutować na jego temat. Opiekunka projektu: Barbara Bagnucka – Lis 

Projekt biologiczny 

• Grupa uczniów z 2a na czele z panią Beatą Piełowską wzięła udział w projekcie biologicznym z 

 Funduszem Młodzieżowym, dzięki któremu uzyskała 500 zl na zakup nowych książek 

poświęconych biologii. Oto one: 

1.Biologia Campbell Neil A., Reece Jane B. 
2.Biologia Solomon Eldra P., Berg Linda, Martin Diana 
3.Krótkie wykłady. Neurobiologia Longstaff Alan 
4.Anatomia i fizjologia człowieka Michajlik Aleksander, Ramotowski Witold 
Książki są dostępne w szkolnej czytelni 
 

Biblioteka angielskojęzyczna 

• Od kwietnia ruszył w naszej szkole projekt biblioteki angielskojęzycznej. Książki w języku 

angielskim zakupione dzięki Funduszowi Młodzieżowemu są już dostępne do wypożyczenia  

w szkolnej bibliotece! Opiekunka projektu: Barbara Bagnucka – Lis 



 

Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków (IYPT) 

• W kwietniu drużyna Klubu Naukowego Nikiel zajęła po bardzo wyrównanym starciu drugie 

miejsce w krajowym finale Międzynarodowego Turnieju Młodych Fizyków (IYPT). 

Pięcioosobowa drużyna pracująca pod czujnym okiem pana Jakuba Rodowskiego składała się 

w większości z uczniów XX LO. Należeli do niej: Mikołaj Flis, Kaja Górska i Tymoteusz 

Niesłuchowski. Swoją pomocą wspomógł nas też Jan Kowalina. Podziękować należy także 

studentom i wykładowcom Politechniki Gdańskiej za wsparcie i udostępnienie zaplecza. Turniej 

obejmował również 2 inne etapy, przez które drużyna przeszła bez większych trudności. 

Dzień otwarty 

FINAŁ USTAWKI OKSFORDZKIEJ 

• Teza: "Prawdziwy mężczyzna nigdy nie płacze"2D - 2C - 20 do 19 wygrała 2c 

Fundusz Młodzieżowy "Klub Gier Strategicznych" w XX LO w Gdańsku 

• Dzięki projektowi Funduszowi Młodzieżowemu mogliśmy założyć w naszej szkole Klub Gier 

Strategicznych. Zapraszamy wszystkich chętnych do odkrywania świata gier planszowych. 

Opiekun projektu: Robert Cyrta 



Fundusz Młodzieżowy "Klub Poezji Herberta" w XX LO w Gdańsku 

• Dzięki projektowi Funduszowi Młodzieżowemu mogliśmy założyć w naszej szkole Klub Poezji 

Herberta. 27 marca 2018 roku w ramach Dni Patrona odbyła się prezentacja poezji Zbigniewa 

Herberta. Przyznano nagrody książkowe. Na zajęciach teatralnych w XX LO w Gdańsku odbyły 

się warsztaty. Opiekun projektu: Robert Cyrta 

Fundusz Młodzieżowy "Stroje i dekoracje sceniczne w teatrze - ANTYK" w XX LO w Gdańsku 

• Dzięki Funduszowi Młodzieżowemu mogliśmy przygotować i zagrać spektakl pt. "Antyk". 

Powstały nowe kostiumy teatralne, które zostały wykorzystane w spektaklu "Antyk" zagranym  

27 marca 2018 roku w ramach Międzynarodowego Dnia Teatru w naszej szkole. Spektakl będzie 

jeszcze zaprezentowany 25 czerwca 2018 roku w XX LO. Zajęcia teatralne odbywają się  

w XX LO w Gdańsku od godziny 15:00 w każdy piątek w sali teatralnej. Opiekun projektu: 

Robert Cyrta 



 

Fundusz Młodzieżowy "Rekwizyty do spektaklu APOKALIPSA" w XX LO w Gdańsku 

• Dzięki Funduszowi Młodzieżowemu mogliśmy przygotować i zagrać spektakl pt. "Apokalipsa". 

Powstały nowe kostiumy i rekwizyty teatralne, które zostały wykorzystane w spektaklu 

"Apokalipsa". Zajęcia teatralne w XX LO w Gdańsku od godziny 15:00 w każdy piątek w sali 

teatralnej. Opiekun projektu: Robert Cyrta 

Targi "CZAS NA MŁODZIEŻ" 

• Reprezentacja XXLO w czasie warsztatów z debat i na turnieju mówców. 

MAJ 



Międzyszkolna Liga Debat - 18 maja 

• Teza: W Radzie Bezpieczeństwa ONZ powinno zostać zniesione prawo weta. Wygrała drużyna 

z II Liceum Ogólnokształcącego.  

25 maja 2018 

• Drużyna w składzie: Beata Litkowska, Przemek Rajchel, Michalina Horoszkiewicz, Michał 

Maciaszek debatowała z drużyną Zespołu Szkół Łączności w ramach rozgrywek Międzyszkolnej 

Gdańskiej Ligi Debat. Teza: "Na współczesnym rynku pracy najkorzystniej jest prowadzić 

działalność gospodarczą". Nasza drużyna po stronie propozycji wygrała jednogłośnym werdyktem 

jury 3:0 

• 22 maja Bogusia Bęben otrzymała wyróżnienie w konkursie recytatorskim. 

 

Obóz naukowy na uniwersytetach w Oxford i Cambridge - 26 maja 

• Uczniowie naszej szkoły, tegoroczni finaliści olimpiad z matematyki i fizyki – Adrian Brodzik, 

Miłosz Kasak i Łukasz Wasilewski – zostali zaproszeni do wzięcia udziału w obozie 

przygotowawczym do studiów na Uniwersytetach w Oxford i Cambridge. Zaproszenie zostało 

wystosowane przez fundację Project Access, której członkami są pracownicy tychże uczelni. 

 

 



CZERWIEC 

1 czerwca  

• Świętujemy Dzień Dziecka w XX LO.  

Pierwsze miejsce GIMNAZJALISTÓW w Polsce!  

• Klasa pani Doroty Rutkowskiej  otrzymała I miejsce w konkursie Deutsch hat Klasse. Nagroda 

specjalna również wędruje do Gdańska - najnowocześniejszy panel akustyczny trafi  

do niemieckiej klasy. Brawo pani dyrektor Bożena Kondratiuk z Zespołem! Na gali był obecny 

Zastępca Prezydenta miasta Gdańska pan Piotr Kowalczuk. 



Projekt „Jemy zdrowo” 

• W czerwcu grupa uczniów klasy I c wzięła udział w kolejnej edycji Funduszu Młodzieżowego. 

Zrealizowali oni projekt „Jemy zdrowo” mający na celu promocje zdrowej żywności. W ramach 

projektu przygotowano tablice promującą zdrowe nawyki żywieniowe oraz zakupiono dwie 

mikrofalówki. 

Międzynarodowy Zjazd Szkół i Placówek im. Ireny Sendlerowej w Gdańsku 

• Podczas IV Międzynarodowego Zjazdu Szkół i Placówek im. Ireny Sendlerowej w Gdańsku   

w niedzielę 10 czerwca w Teatrze Szekspirowskim odbył się panel dyskusyjny. Debatujący 

uczniowie szkół średnich zostali zaproszeni do dyskusji moderowanej przez Agnieszkę 

Michajłow, dziennikarkę Radia Gdańsk, wokół dwóch tematów: " W jakich sytuacjach jesteśmy 

zwolnieni z obowiązku pomagania." oraz "Legenda i prawda w historii - czy i dlaczego jesteśmy 

zobowiązani do poszukiwania prawdy historycznej." XX LO reprezentowali : Michalina 

Horoszkiewicz oraz Michał Maciaszek, dyskutując w gronie znanych z debatanckich szlaków 

uczniów innych szkół. Dyskusję podsumowała pani Relli Robinson - gość specjalny z Izraela - 

pisarka, która jako jedyna ze swojej rodziny, ocalała z warszawskiego getta. Wyraziła słowa 

uznania dla uczniów za wysoki poziom dyskusji oraz podjęcie ważnych kwestii w dojrzały 

sposób. Iza Konop 



• Co się dzieje w bibliotece? Łukasz Wasilewski pakuje dary dla dzieci z Syrii. Wielki Maraton 

Czytelniczy 

• Gala Wielkiego Maratonu Czytelniczego W dniu 13 czerwca w audytorium ECS-u odbyła się 

gala Wielkiego Maratonu Czytelniczego, na którą zostali zaproszeni laureaci, finaliści  

i wyróżnieni w tym konkursie. Wśród najlepszych znaleźli się: 

Bartosz Kulesza, 

Łucja Rosińska, 

Adrianna Berezowska. 

• 17 czerwca. Podróż do 1918 roku w Parku Oruńskim. Niecodzienna impreza z historią  

w tle. W czasie niedzielnego popołudnia w Parku Oruńskim uczniowie ze szkolnego teatru brali 

udział w wydarzeniu kulturalno-historycznym "Przystanek Orunia Park" zorganizowanym przez 

Gdański Archipelag Kultury. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005178433979&__tn__=K-R&eid=ARDYsuJf0qgfdbovpjUdk360Ci5EPqb4zdIFtVmr-fAwIfzBZKIQuSRk1Alrl1gXVKGHjkeZEsDlovs1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBGKTPOjZzP6pUYKuFr63BlvNik7KEedcaU5ed4TCluRp5NErMkjMxjGs_wH7gepgy4HqNtGYEC89DRoYfpE7YpkFhhxBSSwzMHmyP71BKp0liF10ayCU48UHNvr1RFAadTwZJukCQvFaEDYfzW0mIRjK34yn-AT2OD_WBLkwps7g2iLMK15ku6IxnqdOjv088-cGD-Y5g-kKyac7yELOadjIPy-KStjKbXim97cNaolIWoFXkEI10l30ftmGR8fLNSW3H1Yp1jgk3H2L6Majthsd76zz6fQg1lWqJZVcIcGmuyq_ZDHDRtksZ4KEz1ttXzkA-SSYvIq9jtNhRRf8CA9A


                                                                        20 czerwca 2018 

Dni Sportu 

21 czerwca 2018 debata w języku angielskim. 

22 czerwca 2018 

Odyseja Umysłu 

• Ada Pleszewska, uczennica klasy I D wraz ze swoją drużyną z Ośrodka Twórczej 

Psychoedukacji DAMB, zdobyła złoty medal na Światowych Finałach Odysei Umysłu  



w problemie technicznym „Do boju w trójboju. W Finałach, które odbywały się na Iowa State 

University w USA startowało ponad 800 drużyn z całego świata. Polska zdobyła w tym roku 

pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej.  

• 23 czerwca 2018 

Debaty oksfordzkie 

• XX LO wygrało w całorocznym turnieju debat Międzyszkolnej Gdańskiej Ligi Debat . 

Wolontariat Uczniowski 

• Podziękowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i z Fundacji Generacja za pomoc 

młodszym dzieciom w nauce w bibliotece i w Klubie Młodego Wrzeszczaka przez cały rok 

szkolny dla naszych uczniów: 

Małgosi Dawidowskiej, 

Karoliny Kwiatek, 

Olgi Barczewskiej, 

Anety Magrian, 

Mai Lemańczyk, 

Justyny Wesołowskiej, 

Zuzanny Sęk, 

Mikołaja Flisa, 

Michała Maciaszka. 

Projekt Funduszu Młodzieżowego 

• W ramach Projektu Funduszu Młodzieżowego do szkolnej biblioteki zakupione zostały liczne 

tytuły z gatunku fantasy. Książki czekają na uczniów, gotowe do wypożyczania.  

LIPIEC  

"EMELSi to MY!" 

• Pierwsze tygodnie wakacji upłynęły części uczniów pod hasłem edukacji medialnej. Czym (lub 

kim) jest EMELS? Czym płacimy za oglądanie kotków w internecie? Czy powinno się rozbijać 

bańki?... to tylko kilka pytań, na które grupa młodzieży z Gdańska starała się znaleźć odpowiedź 

na spotkaniach zorganizowanych przez liderki projektu - uczennice Gimnazjum nr 52 oraz XX 



LO w Gdańsku. Inicjatywę "EMELSi to MY!" dofinansowano w ramach Gdańskiego Funduszu 

Młodzieżowego ze środków Miasta Gdańska. 

 

2018/2019 

• 3 – 4 października 2018 odbył się XX Jubileuszowy Ogólnopolski Zjazd Klubu 

Herbertowskich Szkół. Do Gdańska przyjechały delegacje z 13 szkół, noszących imię 

Zbigniewa Herberta, oraz Wojciech Kalicki - prezes Klubu, Rafał Żebrowski - siostrzeniec poety 

i Maria Dzieduszycka - Prezes Zarządu Fundacji Zbigniewa Herberta. Dwudniową uroczystość 

rozpoczęła msza święta w kościele pw. Bożego Ciała w Gdańsku. Następnie zgromadzeni 

goście, uczniowie i nauczyciele udali się do szkoły, gdzie w ramach XX Jubileuszowego Zjazdu 

Klubu Herbertowskich Szkół został zorganizowany Ogólnopolski Turniej Debat Oksfordzkich. 

 

W retoryczne szranki stanęły cztery drużyny, reprezentujące licea imienia Zbigniewa Herberta:  

V Liceum Ogólnokształcące ze Słupska, VI Liceum Ogólnokształcące z Bełchatowa, XCIX Liceum 

Ogólnokształcące z Warszawy oraz gospodarze zjazdu - XX Liceum Ogólnokształcące z Gdańska. Dwie 

debaty wyłoniły finalistów zespołów szkół z Warszawy i Gdańska, którzy spotkali się w czasie gali 

zorganizowanej w Europejskim Centrum Solidarności, by spierać się nad tezą: "Kto ma lepszą sztukę, 

ma lepszy rząd - to jasne" - pochodzącą z utworu Zbigniewa Herberta "Co myśli Pan Cogito o piekle". 

Sędziowie z Instytutu Debaty Publicznej w Gdańsku przyznali zwycięstwo drużynie z naszej szkoły. 



 

Podczas uroczystości w Europejskim Centrum Solidarności znakomici goście, ceniący niezwykłą 

poezję Zbigniewa Herberta, wysłuchali przesłania do młodzieży pani Katarzyny Herbert oraz listu od 

pana Andrzeja Dudy - Prezydenta RP, odczytanego przez panią Dyrektor. Uroczystość w ECS - 

zaszczycili znamienici goście, w tym pan Piotr Kowalczuk - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska. 

Prezes Klubu udekorował nauczycieli Herbertowskich Szkół medalami KEN, które przyznane zostały 

przez Ministra Edukacji Narodowej. 

Uczestnicy zjazdu, goście i młodzież naszej szkoły obejrzeli finał Turnieju Debat Oksfordzkich. 

Laureaci konkursów inspirowanych twórczością patrona odebrali nagrody. Mottem do jednego z nich 

były słowa: "Żebym rozumiał innych ludzi inne języki inne cierpienia" z "Modlitwy Pana Cogito-

podróżnika". Uczniowie Herbertowskich Szkół nadesłali wiele utworów poetyckich oraz esejów 

inspirowanych twórczością Zbigniewa Herberta. Zwycięzcami zostali Katarzyna Socha z Gdańska, 

Marta Kotecka z Warszawy oraz Paweł Głowacki z Wrocławia. 

Kolejnym punktem programu był spektakl teatralny zaprezentowany w Gdańskim Teatrze 

Szekspirowskim pt. "Apokalipsa. U wrót doliny" na podstawie wierszy Zbigniewa Herberta oraz 

nawiązujący do obrazu Hansa Memlinga "Sąd ostateczny" i tekstu "Apokalipsy" św. Jana. Spektakl 

pełen symbolu, ruchu i słowa, tańca i śpiewu opowiadał o konsekwencjach podejmowanych decyzji i 

trudnościach z ich przyjęciem. Został wyreżyserowany przez Roberta Cyrtę, a wzięło w nim udział 35 

osób (uczniowie szkoły oraz absolwenci). Na widowni zasiadło ponad 300 osób. Po zakończeniu 

spektaklu zaproszeni goście udali się na zwiedzanie teatru. 

Zwieńczeniem pierwszego dnia zjazdu były warsztaty muzyczno-teatralno-interpretacyjne na podstawie 



wiersza Zbigniewa Herberta pt. “Próba rozwiązania mitologii”, które odbyły się w godzinach 

wieczornych w naszej szkole. Uczestnikami warsztatów byli przyjezdni uczniowie zaproszonych szkół, 

którzy podeszli do tematu bardzo twórczo i z pełnym entuzjazmem. Warsztaty zakończyły się wspólną 

i radosną prezentacją owocnej pracy na dany temat. 

• 8 października 2018 gościliśmy w naszej szkole pana Piotra Kowalczuka, zastępcę prezydenta 

Gdańska do spraw polityki społecznej, który w towarzystwie pani Dyrektor, przedstawicieli 

firmy Ecophon oraz gimnazjalistów wraz z wychowawczynią uroczyście otworzył salę 206. 

Uczniowie klasy 3ga przygotowali na tę okoliczność tort w barwach flagi niemieckiej oraz 

krótką prezentację na temat zmian jakich dokonali w sali. Pan Mikołaj Jarosz z firmy Ecophon 

przedstawił wyniki testów akustycznych, które przeprowadzał, gdy odwiedzał naszą klasę tuż 

po wygranej oraz zaraz po zamontowaniu paneli akustycznych. 

• Pierwsza debata w Międzyszkolnej Gdańskiej Lidze Debat w tym roku szkolnym odbyła się 

w dniu 14 Listopada w II Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku.Teza: Polski szkolny system 

oceniania powinien zostać zmieniony.Wynik 2:1 dla propozycji, czyli dla XX Liceum. 

• W dniu 19 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie klas humanistycznych z Ewą Skunart. Książka 

"Off-off" była pretekstem do dyskusji na temat wykluczenia i równości płci oraz stereotypów 

funkcjonujących zarówno we współczesnym świecie jak i dawniej. Książka jest dostępna  

w bibliotece szkolnej. 



• W ogólnopolskim konkursie historyczno-literackim "Rok 1918 - nowy ład w Europie 

Środkowo-Wschodniej" uczennica Maria Lipińska z klasy 3 C pod opieką Pana dr Marcina 

Szczepana zajęła III miejsce otrzymując 500 euro. 

• 27 listopada - wyniki konkursu POEZJI KOBIET 

           INTERPRETACJA 

           1 miejsce – Paweł Golonko kl. 2d 

           2 miejsce – Aleksandra Jóźwiak kl. 2b 

           3 miejsce – Bogumiła Bęben kl. 2c 

           Marianna Pilecka kl. 1f - podziękowanie 

           Patrycja Szreder kl. 1a – podziękowanie 

          ŚPIEW 

          1 miejsce – Karolina Magnuszewska kl. 3g 

          2 miejsce – Karolina Maleszyk kl. 2d 

          3 miejsce – Łukasz Szerszeń kl. 1e 

          Wyróżnienie – Michalina Danke kl. 3a 

         Organizatorzy i komisja: 

         Barbara Bagnucka - Lis 

         Robert Cyrta 

         Tomek Lewandowski kl. 1e 

         Dominik Manowski 

         Prowadzenie - Zuzanna Sęk 

• Drużyna z XX LO zwyciężyła w III Turnieju debat oksfordzkich Szkoła Kultury Dialogu 

Obywatelskiego na Pomorzu. Skład drużyny: Bartek, Arek, Błażej z 3 klasy gimnazjum i Kaja 

z klasy 3D. Opiekunem drużyny jest Małgorzata Wawro. Teza debaty z drużyną z Kwidzyna: 

„Lokalni bohaterowie niepodległościowi mogą być idolami współczesnej młodzieży’. 

• Pokaz kończący projekt INDEPENDANCE, który odbędzie się 30 listopada o godzinie 19.00  

w SALI TEATRALNEJ NEOFILILOGII UG, ul.Wita Stwosza 51. Jednymi z bohaterów 

koncertu są uczniowie klasy 3D i 3C. Projekt realizowany jest we współpracy z INSTYTUTEM 

MUZYKI I TAŃCA w ramach programu MYŚL W RUCHU 2018. 



• W dniu 3 grudnia 2018 r. w czytelni odbyło się spotkanie autorskie z wybitną polską 

reportażystką Magdaleną Grzebałkowską, autorką takich książek jak np. "1945.Wojna i pokój", 

"Beksińscy. Portret podwójny" czy "Komeda. Osobiste życie jazzu". Książki Magdaleny 

Grzebałkowskiej są dostępne w bibliotece. 

• 5 grudnia uczniowie pomagający dzieciom w nauce w bibliotece w XX Liceum 

Ogólnokształcącym i w II Liceum Ogólnokształcącym zostali zaproszeni przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie na uroczyste spotkanie w Restauracji Panorama, gdzie otrzymali 

podziękowania i upominki od dzieci. Opiekunka wolontariatu - Barbara Bagnucka – Lis 

• Kaja Kędzioł zajęła drugie miejsce w Wojewódzkim Konkursie Interpretacyjnym Poetów 

Europejskich w XV Liceum w Gdańsku 11 grudnia. Przedstawiła wiersz Bolesława Leśmiana 

pt. "Urszula Kochanowska". 

• Po raz drugi z rzędu nasze dziewczęta zdobyły Mistrzostwo Gdańska w piłce ręcznej  

i zakwalifikowały się do Mistrzostw Województwa, które odbędą się 13.12.2018 r.  

w Wejherowie. Naszą drużynę reprezentowały: Przywara Daria (kapitan zespołu), Majewska 

Emilia, Lemańczyk Maja, Gruchała Marta, Bąkowska Marta, Weber Oliwia, Skrouba 

Aleksandra, Kozłowska Natalia, Głębocka Nikola, Danke Michalina i Martyna 

Mielewczyk. 

• Dzień Języków Obcych w formie dwuetapowego konkursu odbył się w naszejszkole 4 grudnia 

i wzięło w nim udział sześć klas pierwszych, pięć drugich oraz trzecia klasa gimnazjalna.  

Jurorzy – pani Bożena Kondratiuk, pani Beata Pleszewska, pan Jarosław Chabaj i pan Jan 

Burdyński oceniali występ artystyczny i ekspozycje (stoiska) klas, które przedstawiały kraje 



wylosowane przez ich reprezentantów 4 tygodnie wcześniej. Wśród klas pierwszych pierwsze 

miejsce zajęła klasa Ic (reprezentująca Danię), drugie–klasa If (Słowenia) a trzecie – klasa Ib 

(Szkocja).  W klasach drugich, pierwsze miejsce zdobyła klasa IId (Nowa Zelandia), drugie – 

IIa (Argentyna), trzecie- IIe (Islandia). Na szczególne wyróżnienie zasługuje występ 

reprezentantek klasy IId – taniec wojenny Black Haka (highlights), piosenka i taniec pań z klasy 

Ic, performance klasy IIa, oraz oryginalna makieta Malty, wykonana przez uczniów klasy 

trzeciej GA. Organizatorzy: Magdalena Sikora, Wojtek Stępniak. 

• 14 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie z Małgorzatą Wardą dla Gimnazjalistów w Filii nr 44 

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  na Morenie. Książki Małgorzaty Wardy są 

dostępne w bibliotece szkolnej. 

 

• 16 grudnia 2018 uczennica klasy IIIC - Maria Lipińska - znalazła się w gronie 10 laureatów 

II etapu Olimpiady Wiedzy o Mediach i będzie walczyć o laury w finale Olimpiady  

w Warszawie. Ponadto, Maria oraz Paulina Nowak (również IIIC) zakwalifikowały się do II 

etapu Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. 

• 18 grudnia 2018 uczniowie klasy II B Tymoteusz Niesłuchowski i Krzysztof Hajderek 

zakwalifikowali się do drugiego etapu Olimpiady Fizycznej. 



• Klasy 3a i 3d w ramach projektu Każdy Może Pomóc zebrały pieniądze i zakupiły prezenty na 

święta dla pani Sylwi i pani Jadzi - dwóch sióstr z Gdańska, podopiecznych Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie. Uczennice Michalina Danke i Olga Barczewska zbierały pieniądze,  

a Agata Głogowska i Ada Alechniewicz zorganizowały zakupy. Kobiety otrzymają  

m.in. pościel, koce, ręczniki, kosmetyki, garnki, naczynia, żywność oraz świąteczne słodycze. 

• Śmierć Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza 15 stycznia 2019 

Z wielkim żalem i bólem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Prezydenta Pawła Adamowicza. 

Rodzinie i Bliskim złożyliśmy  najszczersze wyrazy współczucia. Młodzież, nauczyciele, pracownicy 

uczcili pamięć minutą ciszy  na spotkaniu w hali . Dyrektor wraz z całą społecznością szkolną 

uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych. 

• Według najnowszego rankingu szkół ponadgimnazjalnych według "Perspektyw" - XX LO 

znalazło się wśród najlepszych liceów w Polsce zdobywając tytuł "Złotej Szkoły 2019" oraz   

w pierwszej setce szkół olimpijskich. 

• W dniu 21 stycznia gościliśmy w czytelni Martę Abramowicz, autorkę reportaży "Zakonnice 

odchodzą po cichu" i "Dzieci księży". Wspólnie z grupą uczniów  

z rozszerzenia z j. polskiego dyskutowaliśmy m.in. o tym, w jakiej rzeczywistości chcemy żyć, 

czy potrzeba nam zmian i od czego możemy je zacząć. Spotkanie prowadziły uczennice: Kaja 

Kędzioł i Marta Szyling. Książki Marty Abramowicz są dostępne w bibliotece. 



 

• 31 stycznia 2019 roku odbył się w naszej szkole III Pomorski Turniej Par w Brydżu Sportowym 

o Puchar Dyrektora i Rady Rodziców XX LO. 

• Charytatywny tłusty czwartek - Nauczyciele upiekli ciasta i wspólnie z Samorządem 

Uczniowskim zbierali pieniądze na bieg dzieci z przeszczepem serca. Zebraliśmy 567 zł. 

Zebrane pieniądze są już w drodze do Zabrza wraz z panią Małgorzatą Wawro jadą na turniej 

charytatywny. 

• 25 lutego 2019 odbył się wernisaż wystawy Jana Kalmana z klasy II F. 



• 14 marca – nasi uczniowie - Bogusia Bęben i Łukasz Szerszeń wystąpili podczas 

Wojewódzkiego Konkursu Poezji i Poezji Śpiewanej w Zespole Szkół Kreowania Wizerunku  

w Gdańsku. 

 

• Maria Lipińska (IIIC) została zwyciężczynią ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mediach! 

Finał odbył się dziś, 16 marca. Marysia jako laureatka Olimpiady zdobyła indeks kierunku 

dziennikarskiego na dowolnej uczelni w Polsce, w tym UW i UJ. 

• Uczeń naszego gimnazjum Michał Szyfelbein został LAUREATEM Olimpiady Matematcznej 

Juniorów  

 



• 23 marca nasze uczennice stanęły na podium Regionalnego Konkursu Piosenki Francuskiej. 

Karolina Magnuszewska z kl. III G, wywalczyła I miejsce aranżacją piosenki „Dis, quand 

reviendras-tu”, zaś Agnieszka Jankowska z kl. III c zajęła II miejsce, wykonując piosenkę  

z repertuaru francuskiej piosenkarki Pomme – „Sans toi”.  

• 25 marca w szkole odbył się koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Frankofonii, święta 

języka i kultury francuskiej, podczas którego, uczniowie naszej szkoły zaprezentowali swoje 

umiejętności wokalne i językowe. Agnieszka Jankowska, Julia Szerszon oraz Karolina 

Magnuszewska wykonały utwory w języku francuskim, z repertuaru Edith Piaf, Serge’a 

Gainsbourga, Barbary i Pomme. 

 



• 25 marca W dniu 2 kwietnia w ramach projektu Zażyj wolności uczniowie z naszej szkoły 

uczestniczyli w pokazie filmu "Najlepszy" i spotkaniu z Jerzym Górskim. Jerzy Górski jest 

mistrzem świata w podwójnym Ironmanie. Swoją pasję zaczął realizować podczas własnej 

terapii uzależnienia. W czasie spotkania z młodymi ludźmi podkreślał, jak bardzo ważne jest 

rozwijanie się, spełnianie marzeń, a także wiara w siebie i niepoddawanie się nudzie i rutynie. 

Książka Łukasza Grassa pt. "Najlepszy" (biografia Jerzego Górskiego), jest dostępna  

w bibliotece. 



• W ramach II edycji Dni Krytyki Filmowej w Gdyni 2019, uczniowie z klasy IIc i IId, 

realizujący rozszerzony program języka polskiego, pod opieką Moniki Kuczyńskiej-

Barczewskiej, wzięli udział w “Warsztatach Skrytykuj.pl”. Mieli możliwość, wraz uczniami 

innych trójmiejskich szkół średnich, obejrzeć dwa filmy krótkometrażowe, a następnie wziąć 

udział w dyskusji i ćwiczeniach warsztatowych w gdyńskim Konsulacie Kultury. 

• 7 kwietnia 2019 - uczeń klasy III B, Miłosz Kasak zdobył nagrodę stopnia trzeciego i uzyskał 

tytuł Laureata Olimpiady Matematycznej. Uzyskał szósty wynik wśród 141 finalistów. 

• 3 kwietnia 2019 odbył się Ogólnopolski Konkurs Piosenki Francuskiej. Uczennica klasy 3 D 

Karolina Magnuszewska, pod opieką p. R. Dombrowskiej i p. R. Cyrty, zajęła II miejsce  

w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Francuskiej, organizowanym przez ZSO w Nidzicy przy 

współpracy Nidzickiego Ośrodka Kultury w ramach Ogólnopolskiego Spotkania z Kulturą  



• Wykonanie: Artystyczny Kolektyw XX LO z: Robert Cyrta, Wojciech Stępniak, Beata 

Czerepak, Marcin Dzierżawski, Emil Cieślak, Kamil Żmudziński, Jarek Chabaj, Marcin 

Osijewski i Marcin Dahm 

https://www.facebook.com/robert.cyrta
https://www.facebook.com/xxlogda/photos/a.460882557287765/2701521073223891/?type=3&theater
https://www.facebook.com/beata.czerepak
https://www.facebook.com/beata.czerepak
https://www.facebook.com/marcin.dzierzawski.1
https://www.facebook.com/emil.cieslak.5
https://www.facebook.com/kamil.zmudzinski.1
https://www.facebook.com/jarek.chabaj


2019/2020 

Nauczyciel Pomorza z XX LO - główna nagroda za 2019 r. dla pana Roberta Cyrty 

.  

https://dziennikbaltycki.pl/gala.../ar/c5-14495557 

• Tegoroczne Halloween skłoniło wielu uczniów naszej szkoły do przygotowania wyjątkowego 

wizerunku, który dzięki zaangażowaniu samorządu został oceniony i uwieczniony  

na zdjęciach. Najliczniej zorganizowała się klasa 1a1. 

• W dniu 11 listopada świętowaliśmy 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z 

tej okazji uczniowie: Adam Trudy, Cezary Szefler, Jan Wojda, Krystian Opała i Jakub 

Ścisk wraz z nauczycielem panem Janem Burdyńskim przygotowali krótki filmik. Tekst 

Konstytucji 3 Maja czytał Cezary Szefler. W filmiku wykorzystano utwory: "Bogurodzica", 

Sabaton - "Winged hussars", John Butler Trio – "Bully", Kult - "Hej, czy nie wiecie", Marek 

Grechuta "Dni, których jeszcze nie znamy"  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdziennikbaltycki.pl%2Fgala-nauczyciel-pomorza-robert-cyrta-wybrany-nauczycielem-pomorza-2019-bycie-nauczycielem-to-wielka-radosc-i-przygoda%2Far%2Fc5-14495557%3Ffbclid%3DIwAR01WYQ4UZnBa7xbqJb8mrqt8ksUsRSNS5JXtFv4roBngJJBx_hL62L3Zes&h=AT1cYvIltDyBJJikmiB3SQnLWnzTPzhHsfIrDFZPH5DYmekN6PBzywlVeSnD4Ohlc_UCIX6oWL6akICpzv_eQVp3ZvawxfK7UaTTl9o6M0MUgY6tqACw81WMpa96TxXP8mPH&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT29Z4N7Pwu-m5AeW3bZ20G13_IbOW2k_Y0e1XxBAdETH6gaoiuZPFqrHt4irLXdCr-QFqkcfW-SZwpXQvEerzlJKi6mazwNcfFn8CHZcMuFeFeX_GZSoE6hJ0KAK5EB5NK_wzh3Ir4eBI56P_PtkYhEOugoNzhrZmlRVWwAV-ZEywRHntG6y0DnleEoho643KOeTG4


• 

https://www.facebook.com/xxlogda/videos/1059342711076589/ 

• 20 listopada w Olivia Business Centre odbył się Pomorski Dzień Przedsiębiorczości 

organizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Centrum Informacji  

i Planowania Kariery Zawodowej. Uczniowie z klasy III F wzięli udział w wykładach 

motywacyjnych, a drużyna w składzie: Zuzanna Kocięcka, Ewa Kruszyńska, Marta Szyling, 

Jakub Ścisk, Jan Wojda zostali zwycięzcami gry miejskiej, pokonując reprezentacje młodzieży 

I LO i XIX LO z Gdańska oraz Zespołu Szkół w Redzie. Podczas gry uczniowie w rewelacyjny 

sposób zaprezentowali swoje O4, Torus kompetencje z zakresu komunikacji, współpracy w 

grupie, kreatywności oraz analizy i selekcji danych, odwiedzając poszczególne firmy: 

Lufthansa, Biuro Karier UG, OBC- 

. 

• Instytut Debaty Publicznej - 21 listopada na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu 

Gdańskiego, odbyła się debata w ramach projektu Pomorskiej Szkoły Debaty Historycznej. Spór 

https://www.facebook.com/xxlogda/videos/1059342711076589/


dotyczył konstytucji z roku 1935. W dyskusji z uczniami z I LO, naszą szkołę reprezentowali: 

Natalia Bona, Błażej Sak, Arek Jaworski, Kasia Leśków. 

https://www.facebook.com/128705844140700/posts/1041308642880411/ 

• 14 listopada w III LO w Sopocie odbyła się III Uczniowska Konferencja Humanistyczna, 

w czasie której referaty dotyczące zjawisk we współczesnym języku wygłosili prelegenci-

licealiści z różnych szkół. Jedną z referujących była nasza uczennica z 3d, Maria Górna. 

  

Listopad  - Finał Mistrzostw Gdańska w piłce ręcznej   

XX LO w Gdańsku im. Zbigniewa Herberta ze złotymi medalami w żeńskiej odmianie szczypiorniaka. 

W Szkole Podstawowej nr 92 w Gdańsku zakończył się finał Mistrzostwa Gdańska w piłce ręcznej. 

  

• Fantastyczne dyskusje 

https://www.facebook.com/instytutdebaty/posts/1041308642880411?__xts__%5B0%5D=68.ARDISDsI_QXcM2KEHTFVrjueDKZiWkSf-WFpfm6dpemSiVxhE79NZc0feICD-65mIcjXlevZ5KZPjd26HqPnmxZ9QQxnSUFu3LwB0bnR5H_dQ4Qmw-rQ1vsLp3CBHuowFEPjhYlZSW0Y7JDouk7accB8RYfvOKSRDBSnPQaLErnVrvMS-nlq7fct7gN9wKqKK9dDc-skGVPnS8Y37Ip-IRugsHML3OlvCGNlZbq1pNZeJEMG9MOqYCMWOrSQNWLCa6zDI6WupjJMST6FET-0u5t7aU7pjN-WJpUXUy3aV09kRp08mhJ3yp3UIh4RMCQGbiHkn3PktD-lVQsLjOMBhTd2eMGXonpzOdw6ZQtlDXQZR2mP3Gi9DFtabGK7EldercQQwSMOtlB22piTKsajrefI_LrfYRTWa8ekh_BuHaZjbFChZjsoX_Q-hacZtAO5kA1by21KAJs0wMK0P0B1SR3QQoPYcUO6IXoGwzmHajBERf4LWR5QQgg_hJprhDxjmLcM&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/sp92gdansk/?__tn__=KH-R&eid=ARDg5FC840Ox3psCTQTaCtkP5o2qp_bD7954PRgv2-JOCU48dTqDyQ5f5ELPIhyK5qMk8zSQMGzf2180&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBCg1EoDgLsuIWxxzskdnkkfUCU6eCTYuJlByZjcL3J-EB3sczkB_JIdy02YfxXACRh3qurhjJ2lmc4_-SONTVue_hkbYhTxVsNnoQyKJjSOoy57epd2D0olvmuscRxZkdGs983AkyOmJIoG7D7yQuXOaV3DOns-dBX5TefdYSoZdU2H8J41j6N4sJNT4TkVmeO713B8AAGxeooH2CIKJztYjPcv43LckGE2RGFvP-r5hkPoyqWUyMDYep9oHDgLtQC-i-GWtjMBVXkyEZFuyiUu8LkHxA7hcCAp5J4bumc-KZUyLo5t-s1p-0WprZub6e4y3URIA9-6mfNKTPwQ3Ly-cebAPfQ7_QeSQkPrBLnVs2TPchyNV_jHTu0z2EOxHTrefY6GOgvkmEA5Clx0A1hzeuqWyyHxz_nFscmSaoMCqwpAcKJBPzCiu4mYHgmlCT47W0na-IzGPl1XNbkuk-zvftz45wQQX6V-g9sR7ax6zadcOK86Pai


W dniu 4 grudnia spotkaliśmy się w czytelni podczas „Fantastycznych dyskusji” - 

zorganizowanych przez Jana Lisowskiego wraz z kolegami pod kierunkiem Zuzanny Sęk. 

Podczas spotkania uczestnicy, którzy najlepiej rozwiązali test z wiedzy o literaturze fantasy, 

otrzymali nagrodę - grę planszową, a biblioteka wzbogaciła się o kolejne fantastyczne 

książki.Projekt w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego sfinansowało Stowarzyszenie 

Morena. 

5  

• 5 grudnia świętujemy Światowy Dzień Wolontariusza. Z tej okazji serdecznie dziękujemy 

wszystkim naszym uczniom, którzy z własnej woli bezinteresownie pomagają w nauce 

młodszym dzieciom w szkolnej bibliotece. Dziękujemy: Wiktorii Senkbeil, Sandrze Hiskiej, 

Barcie Bilskiej, Wiktorii Zielińskiej, Amelii Waszczyk, Michałowi Tomaszewskiemu, 

Adamowi Pempkowiakowi . 

• W dniu 4 grudnia w sali teatralnej XX LO odbył się szkolny konkurs interpretacjii śpiewu poezji 

współczesnej Recytuj i śpiewaj! Jury w składzie: Małgorzata Wawro, Dorota Hazuka - 

Furgalska, Andrzej Kędzierski, Robert Cyrta przyznało następujące miejsca: 

            KATEGORIA: INTERPRETACJA 

           1 miejsce - Paweł Golonko 

           2 miejsce - Ola Jóźwiak 

           3 miejsce - Maja Dykowska 

          wyróżnienie - Gabriela Komossa 

          KATEGORIA: POEZJA ŚPIEWANA 

         1 miejsce: Zofia Kujawińska 

         2 miejsce: Łukasz Szerszeń 

         3 miejsce: Julia Mrówka 

         wyróżnienie: Marcin Król 

Nagrody - wejściówki do Teatru Szekspirowskiego i talony do księgarni - sfinansowało 

Stowarzyszenie Morena w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego. Organizatorki: 

Barbara Bagnucka - Lis, Zuzanna Sęk & koleżanki Prowadzenie konkursu: Zuzanna Sęk. 



Fotorelacja: Michał Mistat, Małgorzata Wawro. Występ gościnny: Andrzeja Kędzierskiego. 

 

• Trójmiejska Liga Debat - 5 grudnia, w ramach TLD, nasza drużyna w składzie: Michał 

Szyfelbein, Maja Górska, Kasia Leśków, Ola Jóźwiak wygrała debatę z II LO z Gdańska. 

g 

• 6-9 grudnia studyjna wizyta delegacji  Klubu Herbertowskich Szkół w Paryżu – udział 

wzięła dyrektor Bożena Kondratiuk z XX LO, dyrektor Bożena Gromadzka z XCIX LO, 

Wojciech Gajewski z V LO w Słupsku. Spotkanie studyjne w Kulturze Paryskiej.  



•  

• 16 grudnia uczeń Michał Szyfelbein został stypendystą marszałka województwa pomorskiego. 

Michał odebrał wyróżnienie za swoje naukowe osiągnięcia z rąk marszałka Mieczysława Struka 

6 grudnia, w siedzibie Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. 

 

• Wielki Maraton Czytelniczy - 18 grudnia uczniowie, którzy najlepiej napisali ostatni test  

z wiedzy o książce "Wolni Ciut Ludzie", spotkali się z Piotrem W. Cholewą, tłumaczem książek 

Terrego Pratchetta na język polski. Spotkanie było zorganizowane przez Bibliotekę Mariacką. 



 

• Każdy Może Pomóc - uczennice i uczniowie XX Liceum – wolontariusze - licznie 

zaangażowali się w pomoc przy organizacji i obsłudze świątecznego balu dla dzieci, 

organizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. http://mopr.gda.pl/worek-

prezentami-otwarty-sw-mikolaj-prz…/ 

29 grudnia 2019 - nasi mistrzowie i nasze vicemistrzynie w pływaniu 

• W sportowym podsumowaniu roku XX LO nie można zapomnieć o dwukrotnych mistrzach 

pływackich sztafet szkół ponadpodstawowych, którzy kolejny już raz zdeklasowali pozostałe 

drużyny z innych szkół. W tym roku do czołówki dołączyły także dziewczyny, zajmując  

2 miejsce. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmopr.gda.pl%2Fworek-prezentami-otwarty-sw-mikolaj-przekazal-gdanskim-dzieciom-1600-paczek%2F%3Ffbclid%3DIwAR2CUTkE_22zsgC5ZS6WarLydiuRmig9ooEUti8MieQd8mSPQYeBVYKlV_4&h=AT3IaglFxn42xydQky3LYn8OdLB_0IQOwWVsw403gsWXmJKt_TQ3GuZ-11i6Gaqk-FS2EHmeGvt6DmpVgBcYFoRZDi1TKsvy6UHwnjgrYfG4QasX7apuN4OPee1WZqEhR3-SNpBvJAl0IUm1UNVfuViM0toPfbBBCH9v3SVtSYBEbP2X_iHV-NwTRBwrTjVUSR3n3sxMzW15AbrdL-2XJkuVIC0c5DA2Ac1fWlU1TV6k015crdAymcGMqiHnyt-Z8TuxS2j-XQ_0TiXLSU7cDMAp4EDiiwsbATkskzJ4Oeofy5xHfoX7zz0u6EwYw92Kq4UwEyohYs0aBFFdSSFqHIvLOlXlMMAg_S6b5oY0HKGA1KJU4pjXtLv_gbVr4IegC_PNw59AhqwLNF8QN7PSbopCAhGhe_q0h1BC9yKzdFdT48hh0OB_XjNr8p1434RtRdG-I66YDyOgBjj00d_sN9_jH6GVsh74FXj1HEbn1BwypCOJTJB8UI1H3doH-DW9ora6yqYhQxYxydLLQSfK9ITJTSkawdbuXYDNjk-Cxob4AzNhG07-Q0O29rjBhEl9VVwTigwzM44_L1bS8u6e1bePVCIbtINSvT20HOFznWJL-SUTjG5qUjLgI8ZPs518dP5m
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmopr.gda.pl%2Fworek-prezentami-otwarty-sw-mikolaj-przekazal-gdanskim-dzieciom-1600-paczek%2F%3Ffbclid%3DIwAR2CUTkE_22zsgC5ZS6WarLydiuRmig9ooEUti8MieQd8mSPQYeBVYKlV_4&h=AT3IaglFxn42xydQky3LYn8OdLB_0IQOwWVsw403gsWXmJKt_TQ3GuZ-11i6Gaqk-FS2EHmeGvt6DmpVgBcYFoRZDi1TKsvy6UHwnjgrYfG4QasX7apuN4OPee1WZqEhR3-SNpBvJAl0IUm1UNVfuViM0toPfbBBCH9v3SVtSYBEbP2X_iHV-NwTRBwrTjVUSR3n3sxMzW15AbrdL-2XJkuVIC0c5DA2Ac1fWlU1TV6k015crdAymcGMqiHnyt-Z8TuxS2j-XQ_0TiXLSU7cDMAp4EDiiwsbATkskzJ4Oeofy5xHfoX7zz0u6EwYw92Kq4UwEyohYs0aBFFdSSFqHIvLOlXlMMAg_S6b5oY0HKGA1KJU4pjXtLv_gbVr4IegC_PNw59AhqwLNF8QN7PSbopCAhGhe_q0h1BC9yKzdFdT48hh0OB_XjNr8p1434RtRdG-I66YDyOgBjj00d_sN9_jH6GVsh74FXj1HEbn1BwypCOJTJB8UI1H3doH-DW9ora6yqYhQxYxydLLQSfK9ITJTSkawdbuXYDNjk-Cxob4AzNhG07-Q0O29rjBhEl9VVwTigwzM44_L1bS8u6e1bePVCIbtINSvT20HOFznWJL-SUTjG5qUjLgI8ZPs518dP5m


• 3 stycznia 2020 w wydaniu Gazety Wyborczej - Trójmiasto ukazało się podsumowanie 

najważniejszych wydarzeń 2019 roku, wśród których wyróżniono inicjatywę naszych uczniów 

- protestw obronie edukacji. Trzon młodych zaangażowanych w przedsięwzięcie stanowili 

ówcześni maturzyści na czele z inicjatorką Kają Kędzioł (obecnie studentką pierwszego roku 

Uniwersytetu Wrocławskiego). 

 

• Zajęcia olimpijskie - w dniach 20-24 stycznia odbywały się zajęcia dla uczestników Olimpiady 

Literatury i Języka Polskiego i dla wszystkich zainteresowanych tematyką szeroko pojętej 

kultury wysokiej. Wykłady i ćwiczenia prowadzili nauczyciele: Monika Kuczyńska-

Barczewska oraz Marcin Dzierżawski, jednak większą część wystąpień wzięli na swoje barki 

sami uczniowie, opowiadając m. ino poezji baroku, teatrze współczesnym, poezji międzywojnia 

czy twórczości Leśmiana, Barańczaka i Ginczanki. W tym roku do II etapu Olimpiady 

zakwalifikowało się jedenaścioro naszych uczniów: Marta Szyling (IIIf), Zofia Żurek, Maria 

Piegat, Maria Górna, Paweł Golonko (IIId), Julianna Sycz, Liliana Kaszak (IId), Natalia 

Gurzyńska, Wiktoria Swiniarska, Bogumiła Szybowska, Natalia Żmuda (IIc). W 

większości są to uczniowie klas interdyscyplinarnych, w których realizowany jest autorski 

program nauczania języka polskiego. 



 

Drużyna XX LO brązowym medalistą Licealiady w piłce ręcznej chłopców 

• Finałowy turniej piłki ręcznej chłopców miał miejsce w Miejskiej Hali Sportowej. Do 

rywalizacji przystąpiło 13 zespołów, które w pierwszej fazie podzielone zostały na cztery grupy, 

a 2 najlepsze z każdej z nich nagrodzono awansem do drugiej rundy. W tej odsłonie grało już 

tylko osiem zespołów, z których do ścisłego finału awans uzyskały po 2 najlepsze  

z każdej grupy. Złote medale Mistrzostw Gdańska wywalczyła reprezentacja XII Liceum 

Ogólnokształcącego, srebrne padły łupem zespołu z XXI Liceum Ogólnokształcącego,  

a brązowe zawisły na piersiach męskiej reprezentacji XX Liceum Ogólnokształcącego. Jaromir 

Pyrek nauczyciel wychowania fizycznego trener i opiekun brązowych medalistów Mistrzostw 

Gdańska. 

 

DWUDZIESTKA OLIMPIJSKA cz. II 



• Przedstawiamy naszych Olimpijczyków, którzy w bieżącym roku szkolnym awansowali  

do II etapu wybranych olimpiad przedmiotowych. 

            Pierwszoklasiści:⬇️ 

            Aryan Balasubramanian, IA (Olimpiada Języka Angielskiego) 

            Arkadiusz Jaworski, IE (Olimpiada Języka Angielskiego) 

           Drugoklasiści⬇️ 

           Aleksandra Comblik, IIA (Olimpiada Wiedzy Ekologicznej) 

           Olgierd Skromak, IIB (Olimpiada Języka Angielskiego, Olimpiada Matematyczna, Olimpiada 

Fizyczna) 

           Damian Niemczyk, IIB (Olimpiada Matematyczna) 

           Ilona Kondratowicz, IIB (Olimpiada Fizyczna) 

           Julian Gołębiewski, IIC (Olimpiada Języka Angielskiego) 

           Oliwer Głuszek, IIC (Olimpiada Języka Angielskiego, Olimpiada Filozoficzna) 

            Natalia Gurzyńska, IIC (Olimpiada Literatury i Języka Polskiego) 

            Wiktoria Swiniarska, IIC (Olimpiada Literatury i Języka Polskiego) 

            Bogumiła Szybowska, IIC (Olimpiada Literatury i Języka Polskiego) 

            Natalia Żmuda, IIC (Olimpiada Literatury i Języka Polskiego) 

            Julianna Sycz, IID (Olimpiada Literatury i Języka Polskiego) 

            Liliana Kaszak, IID (Olimpiada Literatury i Języka Polskiego) 

            Marta Korol, IIE (Olimpiada Języka Angielskiego) 

            Trzecioklasiści⬇️ 

             Zuzanna Sęk, IIIA (Olimpiada Wiedzy Ekologicznej) 

            Ignacy Alwasiak, IIIB (Olimpiada Matematyczna) 

            Wojciech Baranowski, IIIB (Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Informatyczna) 

            Sebastian Czajkowski, IIIB (Olimpiada Matematyczna) 

            Krzysztof Hajderek, IIIB (Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Fizyczna) 

            Jan Kowalina, IIIB (Olimpiada Matematyczna) 

            Michel Nabayaogo, IIIB (Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Języka 

Angielskiego) 

            Tymoteusz Niesłuchowski, IIIB (Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Języka Angielskiego) 

            Kacper Skarżyński, IIIB (Olimpiada Języka Angielskiego) 

            Marta Kodlewicz, IIIC (Olimpiada Języka Angielskiego) 

            Paweł Golonko, IIID (Olimpiada Literatury i Języka Polskiego) 

           Maria Górna, IIID (Olimpiada Literatury i Języka Polskiego) 

           Maria Piegat, IIID (Olimpiada Literatury i Języka Polskiego) 

           Zofia Żurek, IIID (Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Olimpiada Historyczna) 

           Maja Dykowska, IIID (Olimpiada Filozoficzna) 

           Marta Szyling, IIIF (Olimpiada Literatury i Języka Polskiego) 

• Zofia Żurek z klasy IIId została finalistką XIX Ogólnopolskiego Turnieju Reportażu. 

Spośród autorów 95 nadesłanych prac, jury postanowiło wyróżnić sześcioro finalistów,       

 w tym Zosię za jej tekst "Odważyć się działać”. Przygotowanie: pani Monika Kuczyńska-

Barczewska 



 

• Olimpiada Języka Angielskiego 

Michel Nabayaogo (IIIb) oraz Oliwer Głuszek (IIc) zostali finalistami Olimpiady. Przygotowanie: 

profesor Emil Cieślak. Z całego Trójmiasta do finału zakwalifikowało się jedynie 12 osób: 8 uczniów 

z III LO z Gdyni, 2 osoby z XX LO, i po jednej osobie z IX LO z Gdyni oraz III LO z Gdańska. 

• Olimpiada Literatury i Języka Polskiego 

Paweł Golonko (IIId) z bardzo dobrym wynikiem za pracę literacką i test językowy został 

zakwalifikowany do części ustnej II etapu Olimpiady. Przygotowanie: pani Monika Kuczyńska-

Barczewska. 

• Olimpiada Filozoficzna 

Maja Dykowska (IIId) oraz Oliwer Głuszek (IIc) zostali rekomendowani do finału 

Olimpiady.Przygotowanie: panowie Przemysław Staroń i Jarosław Chabaj 

• Olimpiada ZUS 

Troje naszych uczniów zakwalifikowało się do II etapu olimpiady ZUS "Warto wiedzieć więcej  

o ubezpieczeniach społecznych". Julia Hoduń Konrad Gniaź Tymon Szałankiewicz 

• Ustawki Oksfordzkie 



Trwają wewnątrzszkolne międzyklasowe Ustawki Oksfordzkie, rywalizujemy w Trójmiejskiej Lidze 

Debat, a niebawem ruszamy z przygotowaniami do Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich  

w Poznaniu. 

Trójmiejska Liga Debat 

• Drużyna XX LO pokonała w debacie oksfordzkiej przeciwników z II LO z Sopotu, w ramach 

Trójmiejskiej Ligi Debat. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas pierwszych: Maria 

Unterschuetz Łucja Rosińska, Arkadiusz Jaworski, Natalia Bona. Sędziowie  

za najlepszych mówców debaty uznali Natalię i Arka. Po 5 debatach liderujemy w tabeli Ligi. 

 

Luty 2020 

• Olimpiada Literatury i Języka Polskiego☀️ 

Paweł Golonko (IIID) zdobył rekomendację do finału Olimpiady. Opiekunka:  profesor Monika 

Kuczyńska-Barczewska 

• Olimpiada Przedsiębiorczości 

Błażej Sak (IC) został zakwalifikowany do eliminacji okręgowych Olimpiady. 

• Trójmiejska Liga Debat  

W czwartkowe popołudnie gościliśmy uczniów z IX LO z Gdyni w ramach kolejnej rundy 

Trójmiejskiej Ligi Debat. Tym razem spór dotyczył kwestii niezwykle aktualnej i niezmiennie 

wzbudzającej emocje, mianowicie, czy przy przyznawaniu nagród artystycznych należy znieść 

obowiązujące podziały na kategorie ze względu na płeć. Wynikiem 21:13 zwyciężyli nasi 

uczniowie: Natalia Bona, Błażej Sak, Maja Górska, Ola Jóźwiak. Do debaty przygotowali: 



Małgorzata Wawro, Monika Kuczyńska-Barczewska i Jarosław  Chabaj. Nad przebiegiem 

debaty czuwała Wiktoria Polacka-Hołdys, z ramienia szanownych Organizatorów TLD. 

• Ustawki Oksfordzkie  

Trwa gorący tydzień naszych wewnątrzszkolnych Ustawek Oksfordzkich, tym razem w roli tez 

poddanych pod dyskusje występują znane przysłowia i maksymy. 

 

• kwiecień 2020 - RAPORT OLIMPIJSKI 2019/2020  

Nasi uczniowie zdobyli pięć tytułów finalistów: 

            Oliwer Głuszek z klasy IIC (interdyscyplinarnej) został  Finalistą Olimpiady Języka 

Angielskiego oraz Finalistą Olimpiady Filozoficznej 

           Michel Nabayaogo z klasy IIIB (mat-fiz-inf) został Finalistą Olimpiady Języka Angielskiego 

           Maja Dykowska z klasy IIID (interdyscyplinarnej) została Finalistką Olimpiady Filozoficznej 

Paweł Golonko z klasy IIID (interdyscyplinarnej) został Finalistą Olimpiady Literatury i Języka 

Polskiego 

Opiekunowie olimpijczyków: profesorowie Monika Kuczyńska-Barczewska, Emil Cieślak, 

Jarosław Chabaj, Przemysław Staroń 

• Wyniki Wielkiego Maratonu Czytelniczego w XX LO organizowanego przez Wojewódzką 

i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku: 



Laureat – Michał Pawiłojć  113 punktów  

Finalistka – Barbara Brunke  99 punktów  

Finalistka – Emilia Glazik  95 punktów 

 

• 1 czerwca 2020 SOBIE i WAM Uczniom, Abiturientom, Absolwentom, Rodzicom  

i Przyjaciołom z okazji Dnia Dziecka (i nie tylko) najlepsze życzenia przesłała kadra XX LO w 

Gdańsku. Projekt zrealizowano dzięki wsparciu Rady Rodziców XX LO w Gdańsku. muzyka w 

tle:  

https://youtu.be/WhnPrDtIL0o  https://youtu.be/AA_Gmy0Icxs  

            oraz "Świecie nasz" Marka Grechuty w hiphopowej aranżacji mistrza Kędzierskiego 

            https://www.facebook.com/akkedzierski     

https://www.youtube.com/watchv=hJ0NUMGmjM4&feature=share&fbclid=IwAR2L2pXBEQa24YA

977XpyjJAGBPpoiMLevirMv7yI2fsm0CyPt4IWHVpwmM  

• 19 czerwca 2020 - ogłaszamy wyniki międzyszkolnego konkursu interpretacyjnego Recytuj 

i śpiewaj. Jury oraz organizatorzy w składzie: Barbara Bagnucka – Lis, Dorota Hazuka – 

Furgalska, Robert Cyrta, Andrzej Kędzierski, Małgorzata Zamorska – Misztal, Natalia 

Fiedorczuk – Cieślak ogłasza wyniki konkursu 

            w kategorii śpiew: 

1 miejsce i nagroda specjalna - profesjonalne nagranie utworu zrealizowane w Studiu     nagrań 

Andrzeja Kędzierskiego - Natalia Olechnowicz II LO w Gdańsku 

            2 miejsce - Patrycja Teterycz XIX LO w Gdańsku  

            podziękowania za udział otrzymują: 

            Ewa Kujawska II LO w Gdańsku 

            Szymon Dardziński II LO w Gdańsku 

            Adrianna Kordowska XIX LO w Gdańsku 

            Julia Oskarbska XIX LO w Gdańsku 

            Kinga Czarnecka XIX LO w Gdańsku 

             w kategorii recytacja: 

            1 miejsce - Julian Pawłowski II LO w Gdańku 

             wyróżnienie - Ivan Gushchin VIII LO w Gdańsku 

            podziękowania za udział otrzymują: 

            Katarzyna Frankowska XIX LO w Gdańsku 

            Zuzanna Góralska II LO w Gdańsku 

            W tym roku szczególną trudność stanowiło to, że utwory były przygotowywane w warunkach 

izolacji, a konkurs został przeprowadzony w formie on-line. 

 

• Przez cały rok szkolny 2019/2020 wolontariusze – chętni uczniowie - pomagali w nauce 

młodszym dzieciom z gdańskich szkół podstawowych, które są pod opieką Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie. W tym roku podziękowania otrzymują: Wiktoria Senkbeil, Sandra Hiska, 

Marta Bilska, Wiktoria Zielińska,  Amelia Waszczyk, Michał Tomaszewski, Adam 

Pempkowiak. 

https://youtu.be/WhnPrDtIL0o
https://youtu.be/AA_Gmy0Icxs
https://www.facebook.com/akkedzierski
https://www.youtube.com/watchv=hJ0NUMGmjM4&feature=share&fbclid=IwAR2L2pXBEQa24YA977XpyjJAGBPpoiMLevirMv7yI2fsm0CyPt4IWHVpwmM
https://www.youtube.com/watchv=hJ0NUMGmjM4&feature=share&fbclid=IwAR2L2pXBEQa24YA977XpyjJAGBPpoiMLevirMv7yI2fsm0CyPt4IWHVpwmM


 

2020/2021 

Wrzesień 2020  

29.09.2020 odbyło się pasowanie na ucznia i Fresher's Day z konkursem wiedzy o nowej szkole 

pod opieką Marcina Dahma. Jak co roku uczniowie wykazali się dużą wiedzą na temat XX 

Liceum Ogólnokształcącego po trzech tygodniach uczęszczania. 

 

  

• Z okazji Dnia Edukacji Pani Monika Kuczyńska-Barczewska otrzymała nagrodę Ministra 

Edukacji, a Pan Emil Cieślak otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska. 

• Marcin Król z klasy II B 1 otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 

2020/2021. 



• Paweł Golonko – tegoroczny absolwent naszej szkoły - otrzymał Stypendium Prezydenta 

Miasta Gdańska. 

• XX Liceum Ogólnokształcące we współpracy z Radą Dzielnicy Piecki-Migowo uczestniczyło 

w ogólnopolskiej akcji prowadzonej przez Zaczytani.org. Jest to akcja promująca czytelnictwo 

i edukację społeczną poprzez prowadzenie Wielkiej Zbiórki Książek i otwieranie bibliotek na 

oddziałach szpitalnych. W szkole był jeden z punktów zbiórki książek, koordynowany przez 

bibliotekę szkolną. W XX LO zebraliśmy prawie 200 książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Książki zostały przekazane do magazynu w Gdańsku, a następnie do szpitali, domów opieki i 

innych placówek, w których nie ma bibliotek. 

https://zaczytani.org/projekty/wzk/ 

 

• Julia Wodzyńska z klasy Id zajęła II miejsce w turnieju  par dziewcząt w kategorii U15 

Mistrzostw Polski Młodzików w Brydżu Sportowym. 

http://zaczytani.org/?fbclid=IwAR0hou9QYtlfl5y6sn6z_ZWtoYV8cM8hWoosU-MDcYoNOPzBtU1-QU5dgFA
https://zaczytani.org/projekty/wzk/


 

Październik  

W dniu 19 października 2020 r. z powodu pandemii Covid 19 szkoła przeszła na nauczanie zdalne 

(on-line) w programie Teams, które trwało aż do 14 maja 2021 r. 

• Koordynatorka Agnieszka Jackiewicz we współpracy z Aleksandrą Rachoń, Danielem 

Łumiankiem, Olgą Cichocką i Emilem Cieślakiem rozpoczęli realizację dwuletniego projektu 

Erasmus:+ „Is Geography Destiny?”. W ramach projektu został przygotowany projekt loga, 

maskotki, filmów i prezentacji. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniach i dyskusjach 

online z uczniami i nauczycielami z krajów partnerskich: Szwecji, Chorwacji, Turcji, Hiszpanii.  

Została także zaplanowana wizyta studyjna w Szwecji – 23.08-27.08.2021 



• 

 

• 11 listopada 2020 r. Święto Niepodległości 

W ramach Narodowego Święta Niepodległości pod opieką Marcina Szczepana odbył się 

konkurs na najlepszą prezentację multimedialną dotyczącą okoliczności uzyskania 

niepodległości przez Polskę. Zwyciężyła klasa 1 D, która w swojej prezentacji uwzględniła 

wszystkich wybitnych polityków, którzy przyczynili się do tego wydarzenia. 

• W dniach od 16 listopada do 22 listopada na stronie internetowej Przeglądu Teatralnego 

„Masska”  można było obejrzeć spektakle teatralne w formie wirtualnej w wykonaniu grup 

działających w naszej szkole: Młodzieżowa Akademia Teatralna, Teatr „Ephata”, Klub Inicjatyw 

Twórczych, których opiekunem jest Robert Cyrta. 

 

• 22-28.11.2020 r. V PRZEGLĄD TEATRÓW AMATORSKICH „KURTYNA”  



W dniach 22-28.11.2020 r. można było obejrzeć spektakli teatralnych w czasie tegorocznego 

"Przeglądu Teatralnego”, który miał formę konkursu on-line. Przez cały tydzień odbywały się 

pokazy teatralne, a wśród nich finalistą jest spektakl „Apokalipsa. U wrót doliny”  

w wykonaniu młodzieży z naszego teatru szkolnego o nazwie Teatr „Ephata”, który działa pod 

opieką Roberta Cyrty. 

Listopad  

 

 



 Listopad   

• Julia Wodzyńska z klasy Id zajęła V miejsce w turnieju  par dziewcząt 

Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików Brydża Sportowego 

 

•  NAGRODA SPECJALNA DLA SZKOLNEGO TEATRU 

Teatr "Ephata" prowadzony przez Pana Roberta Cyrtę otrzymał nagrodę specjalną  

w kategorii: wizyjności i widowiskowości za spektakl pt. "Apokalipsa. U wrót doliny"  



w czasie tegorocznego Przeglądu Teatrów Amatorskich "Kurtyna".

 

Grudzień 

• Młodzieżowa Akademia Teatralno – Muzyczna "Jasełka - A światłość w ciemności świeci  

i ciemność jej nie ogarnęła". 

https://https://youtu.be/q06zNWtZHvg 

Oto twórcy: Hanna Dejk, Magda Mazurek, Weronika Zaborowska, Bruno Lepek, Krzysztof 

Jaksim, Dominik Cirocki, Mateusz Lorenc, śpiew, taniec: Joanka Kovaćs, scenariusz  

i reżyseria: Robert Cyrta, 

realizacja audio/video: Andrzej Kędzierski 

Styczeń 2021 

• XX LO znalazło się na 11 miejscu w województwie pomorskim w Rankingu Liceów 

Ogólnokształcących Perspektywy 2021. 

Szczegóły dostępne są w linku poniżej: 

https://2021.licea.perspektywy.pl/rankings/ranking-pomorski 

• Czworo naszych uczniów: Marta Szuwarska III B, Oliwer Głuszek III C, Natalia Bona II B1 

oraz Iga Dymek II B1 awansowało do II etapu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. 

• Tegoroczne stypendia Wydziału Rozwoju Społecznego otrzymali: 

Marta Szuwarska z klasy III B za średnią ocen 5,72 i wzorowe zachowanie 

Marcin Król z klasy II B1 za średnią ocen 5,64 i wzorowe zachowanie. 

21 marca 2021 r. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fq06zNWtZHvg%3Ffbclid%3DIwAR3Tf56fVpBmlFfxlYYKQ1d1VA5sjdV3Phu2GN8UVFxE2mJR_9jvAFEyHZA&h=AT2bcKjkLPoq6Eo34gz2tMm-ElBGBDOxjT6CP_Gr08vOfWp3zPjqe0js2PNGBSdm4k1XwjNwpljRf5tgOAHvJLhh6EnyW_OcIG1HmwLCUoU2rjssgrfwsPHJhpvhEKMS-pFQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1My9u7IumSKj4EtUwL8Mlfwg1y-tc4S2SkrkIoN5nGxY8qmZSeKH2b2BC7PKnznCTLHYqQYrZxCq1C9_GfBEL-FuSYQFMVlP5WtGfCTvbqY-Qa4gXInooQFMCV8K705-PP3-CcTi5bHYqIXpdFeT7tWQs6EeBYuwZEHqUDDfkhKdPU6E9_PmM65sHNVMiaXhZSCwk95Hf6LcysJhA
https://2021.licea.perspektywy.pl/rankings/ranking-pomorski


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 21marca 2021 zmarł Profesor Andrzej Ziółkowski, 

wieloletni, wspaniały nauczyciel języka angielskiego. Pracował w XX LO od samego początku 

istnienia naszej szkoły. Był przyjacielem młodzieży, dobrym kolegą, prawdziwą duszą 

towarzystwa. 

 

23 marca 2021 

• Szkoła uzyskała akredytację Erasmusa w sektorze Edukacji Szkolnej zapewniającej kontynuację 

projektów unijnych Erasmus+ w latach 2021-2027. 

Marzec  

• Z okazji Dnia Patrona pod opieką Roberta Cyrty odbył się przegląd poetycki „Mój Herbert” w 

formie on-line.  

Kuchnia francuska... po francusku 

• W styczniu i w kwietniu klasa II a/2 uczestniczyła w warsztatach kulinarnych połączonych z 

praktyczną nauką języka francuskiego. Uczniowie pod okiem pani Renaty Dombrowskiej 

nauczyli się przygotowywać galettes bretonnes - słynne bretońskie naleśniki oraz popularne 

przekąski w paryskich bistrach: Croque-monsieur i Croque-madame. Po zakończeniu 

warsztatów mogli cieszyć się niezapomnianymi smakami Francji, degustując przygotowane 

potrawy 



 

• Z okazji Światowego Dnia Teatru pod opieką Roberta Cyrty odbył się przegląd na małą etiudę 

teatralną pt. „Mam pasję” w formie on-line. Uczniowie zaprezentowali w klasach około 200 

filmików przedstawiających ich zainteresowania. 

• Kacper Wasiluk z kl. III F wygrał szkolny konkurs historyczny Poczet Królów i Książąt 

Polskich. Konkurs odbył się w formie on-line pod opieką Roberta Cyrty.  

Kwiecień  

• Nasza absolwentka Julia Tymańska została nominowana w Plebiscycie na OSOBOWOŚĆ 

ROKU 2020 "za murale na drodze do Opery Leśnej, prezentujące postacie, które rozsławiły 

Sopot". 



 

• Amelia Waszczyk doszła do II etapu Olimpiady Wiedzy o Mózgu 

• Zoom in English with Web 2.0 Tools 

Pani Agnieszka Jackiewicz z młodzieżą naszej szkoły wzięła aktywny udział w projekcie 

unijnym eTwinning „Zoom in English with Web 2.0 Tools” (styczeń-kwiecień 2021). W ramach 

projektu odbyły się kilkukrotne spotkania tematyczne online z nauczycielami i młodzieżą z 

Turcji, Czech, Chorwacji. Uczniowie z XX Liceum aktywnie współpracowali z grupach 

międzynarodowych przy realizacji poszczególnych zadań na platformie eTwinning. Projekt 

otrzymał prestiżową nagrodę - Krajową Odznakę Jakości (Quality Label) przyznaną przez 

Agencję Narodową w Warszawie, a uczniowie otrzymali stosowne certyfikaty.  

 

Kuchnia francuska... po francusku 

• W styczniu i w kwietniu klasa II a/2 uczestniczyła w warsztatach kulinarnych połączonych  

z praktyczną nauką języka francuskiego. Uczniowie pod okiem pani Renaty Dombrowskiej 



nauczyli się przygotowywać galettes bretonnes - słynne bretońskie naleśniki oraz popularne 

przekąski w paryskich bistrach: Croque-monsieur i Croque-madame. Po zakończeniu 

warsztatów mogli cieszyć się niezapomnianymi smakami Francji, degustując przygotowane 

potrawy 

 

•  Wielki Maraton Czytelniczy 

Przez cały rok szkolny uczniowie pod opieką Barbary Bagnuckiej – Lis uczestniczyli   

w Wielkim Maratonie Czytelniczym - konkursie organizowanym przez Wojewódzką  i Miejską 

Bibliotekę Publiczną, a koordynowanym przez bibliotekę szkolną. 

Nagrodzeni uczniowie: 

Michał Pawiłojć – laureat 

Paweł Serkowski – finalista 

Piotr Petryński – wyróżniony w XX LO 

• Julia Wodzyńska z klasy Id zajęła V miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach 

Młodzików Brydża Sportowego 



  
• Nasi Olimpijczycy 2020/2021 

 

 

 



Oliwer Gluszek  

finalista Olimpiady Literatury i Języka  Polskiego 

 

 
 Olgierd Skromak 

finalista Olimpiady Matematycznej 

 

 

  
Aryan Balasubramanian 

finalista Olimpiady Języka Angielskiego 

• FLEX - Future Leaders Exchange  

https://www.facebook.com/AtronachSummoner?__cft__%5b0%5d=AZW1j1WFDKsto9CKTo95GCsgYfi_sp3AgIECmJwO6emujWipeWUOuv7d-5pVC0XngdpPS3bdjt1GeLyQAeyz55rDTprpEzZWF5AAnrAtexc9U5RJvZBe_CgdB-m2H5ZwI6obTm9I4RufbDHan-bMwi8H-PGw4VkymHNdxT_i-QfXA8iQEuLY-t6Ebu5F5jxJzcg&__tn__=-%5dK-R


Natalia Kwiatkowska z klasy IIa2 Program Zdobyła stypendium American Councils - wyjazd 

na cały przyszły rok szkolny do Stanów Zjednoczonych. 

• Pocovidowy powrót do szkoły 

Klasy drugie pod opieką Dagmary Zawistowskiej-Toczek przygotowały projekt  - za pomocą 

obrazów odpowiedzieli o swoich uczuciach, podzielili się refleksjami. 

 

 

 
 

• W dniach 21-23 czerwca 2021r. klasa 2e1 wraz z wychowawczynią Dorotą Rutkowską i Olgą 

Cichocką wyjechała na wycieczkę klasową do Somin na malownicze Kaszuby. Słoneczna 

pogoda sprzyjała aktywnemu wypoczynkowi - uczniowie pływali na kajakach, brali udział  



w zajęciach integracyjnych, a wieczorami przy akompaniamencie gitary wspólnie spędzali czas 

przy ognisku. 

 

•  W dniu 24 czerwca 2021 r. Klub Naukowy Arsen czyli grupa uczniów z XX, VIII i V LO: 

Marcin Król (kapitan), Maciej Heimowski, Adam Pępkowi, Krzysztof Słowiński i Tomasz 

Witkowski pod opieką Jakuba Rodowskiego uczestniczyła w ogólnopolskim finale Turnieju 

Młodych Fizyków. Uczniowie zaprezentowali własne rozwiązania skomplikowanych 

problemów fizycznych, nad którymi jednocześnie pracowały drużyny z całego świata.  



Drużyna z Gdańska zajęła II miejsce.

 

 

2021/2022 

Wrzesień  

• Jakub Jurkowski z klasy IIIe2 zdobył tytuł Mistrza Europy w dyscyplinie Formula Kite  

 w kategorii do lat 19 (U19) w Mistrzostwach Europy w Montpellier we Francji, 

 a ponadto 19 miejsce OPEN (18 w ramach Mistrzostw Europy na 91 startujących mężczyzn) 

Sukcesy wakacyjne Jakuba: 4 miejsce podczas Mistrzostwa Świata Juniorów (U19) w Gizerii  

we Włoszech,Tytuł Wicemistrza Polski oraz Mistrza Polski Juniorów. 

• W damskich toaletach w naszej szkole pojawiły się na stałe koszyczki ze środkami 

menstruacyjnymi. Organizatorki akcji: Alicja Samolińska, Kinga Cieplińska, Aleksandra 

Słowik i Zuzanna Piankowska oraz nauczycielka z biblioteki Barbara Bagnucka-Lis. Projekt jest 

finansowany przez Radę Rodziców i organizowany we współpracy z fundacją Różowa 

Skrzyneczka. 

 

• W dniu 6 października 2021 r . gościliśmy w czytelni pisarkę Barbarę Piórkowską, która 

spotkała się z grupą uczniów z klasy 2c i przeprowadziła z nimi warsztaty literackie. Uczestnicy 

mieli okazję porozmawiać na temat terapeutycznej roli twórczości oraz wpływu literatury  



i pisania własnych tekstów na życie osób, które doświadczają trudnych momentów. Spotkanie 

sfinansowała Rada Rodziców. 

 

• Drużyna  z XX LO wzięła udział w pierwszej fazie Turnieju Debat na Wydziale Ekonomicznym 

Uniwersytetu Gdańskiego Po drugiej stronie mównicy zasiedli uczniowie Sopockiego 

Autonomicznego Liceum, by spierać się o tezę: "Nauczanie zdalne powinno zostać 

wprowadzone na stałe". Drużynę przygotowywały nauczycielki: Małgorzata Wawro oraz 

Monika Kuczyńska-Barczewska. 

 

 

• Adam Hęćko poprowadził warsztaty profilaktyczne dla klas trzecich. Organizator warsztatów: 

Pomorski Dom Nadziei. 



 

• W dniach 11-13 października 2021 roku uczniowie klas: III B1 i III B2 uczestniczyli  

w wycieczce do Warszawy. Tradycyjnie złożyli kwiaty na grobie patrona szkoły - Zbigniewa 

Herberta, który spoczywa na Cmentarzu Powązkowskim. 

 

Październik  

• Uczniowie Klaudia Magrian z klasy 3d2 oraz Marcin Król z klasy 3b1 otrzymali Stypendium 

Prezesa Rady Ministrów05 listopada już po raz szósty odbyła się polska 

Listopad 

•  05 listopada już po raz szósty odbyła się polska edycja Naboju Fizycznego (drugi raz z rzędu 

w wersji online). W tym roku wystartowały dwadzieścia trzy zespoły, z których najlepszy okazał 

się zespół z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica z Warszawy.  



• W ramach realizacji projektu Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego uczniowie zorganizowali 

w czytelni Tydzień Gier Planszowych w dniach 15-19 listopada  

w szkolnej bibliotece XX LO. Do udziału zostały zaproszone wszystkie klasy pierwsze oraz 

drugie w trakcie trwania ich godzin wychowawczych. Wydarzenie mało na celu promocję Klubu 

Gier Planszowych, którego działalność ruszyła od 17 listopada. Gry planszowe zakupione  

w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego są od tego czasu dostępne na stałe w czytelni.  

 

• Zuzanna Rożen z klasy Ib i Kacper Świgoński z klasy IIe awansowali do Młodzieżowej Rady 

Miasta Gdańska VI kadencji. W VI kadencji MRMG zasiadać będzie 34 młodych radnych.  

Grudzień 

• 7 grudnia odbył się szkolny etap konkursu poezji Marka Grechuty "Nie dokazuj". Jury  

w składzie: Małgorzata Wawro, Robert Cyrta, Barbara Bagnucka -Lis postanowiło,  

że w konkursie międzyszkolnym wezmą udział: Piotr Zając i Nadia Baran w kategorii "Występy 

zespołowe", Karolina Baj w kategorii "Śpiew solo", Matylda Pieniążek  

w kategorii "Recytacja i interpretacja". Nagrody sfinansowali: Rada Rodziców oraz Ośrodek 

Twórczej Psychoedukacji DAMB. 

 

• 08.12.2021r. w XXLO odbyła się druga część warsztatów w ramach projektu badawczego  

na temat wpływu debat na rozwój uczniów. Do projektu zostali wytypowani uczniowie z klasy 

1A,B,D oraz z 2A i C. Celem badania było ustalenie, czy w grupach realizujących warsztaty 



nastąpił i w jakim stopniu, przyrost kompetencji społecznych. Koordynatorki projektu  

z ramienia XX LO: Monika Kuczyńska-Barczewska, Małgorzata Wawro. 

 

• W naszej szkole odbyły się dwa turnieje par w brydżu sportowym z cyklu: Mistrzostwa Pomorza 

Młodzieży Szkolnej w dniach: 22 listopada i 11 grudnia. Była to piąta edycja corocznego cyklu 

turniejów organizowanych przez Pomorski Wojewódzki Związek Brydża Sportowego. Brała  

w nich udział młodzież (zawodnicy i niezrzeszeni) z III LO w Gdyni, XX LO w Gdańsku, 

klubów brydżowych z Pruszcza Gdańskiego i Skarszew. W drugim turnieju młodzież walczyła 

o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska i Puchar Dyrektora XX LO.  

• W grudniu odbył się finał I edycji turnieju debat oksfordzkich w projekcie „Science Clubs  

w Uniwersytecie Gdańskim – znane i nieznane oblicza nauki”. Na Wydziale Ekonomicznym 

Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie na widowni klasa 1a uczyła się debatowania od finalistów 

międzyszkolnego turnieju.  

  

• Uczeń klasy III E 1 - Michał Pawiłojć otrzymał Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska. 

Styczeń  

• 17 stycznia wspólnie w szkole staraliśmy się "odczarować" Blue Monday, czyli podobno 

najbardziej depresyjny dzień w roku. Była herbatka u pani pedagog, koncert  

i tańce, promocja nowych książek psychologicznych, radosne fotografowanie się. Przy tej okazji 

zachęcaliśmy młodzież, żeby w chwilach gorszego samopoczucia czy kryzysu zwracali się  



o pomoc do dorosłych. Informowaliśmy o numerach telefonów, pod które młodzi ludzie mogą 

zadzwonić i otrzymać anonimową, bezpłatną pomoc i wsparcie. Promowaliśmy zakupione  

do biblioteki nowe książki psychologiczne dla młodzieży. 

 
 

• XX LO otrzymało Akredytację w programie Erasmus+ na lata 2021-2027 umożliwiającą 

realizację projektów międzynarodowych, a przez to rozwijanie kompetencji językowych, 

cyfrowych, przedmiotowych i społecznych wśród uczniów i nauczycieli. 

• W rankingu "Perspektyw" najlepszych liceów w roku 2022 zajęliśmy 135 miejsce w kraju 

(złota tarcza) i 10 miejsce w województwie pomorskim, w rankingu maturalnym 132 

miejsce i szkół olimpijskich 214 miejsce.  

Luty  

• Społeczność XX LO nie pozostała bierna wobec tragedii dziejącej się w Ukrainie. Dlatego z 

inicjatywy Samorządu Uczniowskiego przy wsparciu Rady Rodziców  

i pracowników szkoły przyłączyliśmy się do akcji pomocy ludziom doświadczonym przez 

wojnę. Zorganizowaliśmy zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy, które zostały przekazane 

organizacjom zrzeszonym wokół inicjatywy Gdańsk Pomaga. 



 

Marzec 

• 14 marca zorganizowaliśmy akcję ZRÓBMY COŚ DOBREGO, czyli kiermasz słodkości, 

przygotowanych przez pracowników szkoły przy wsparciu Rady Rodziców. Dochód został 

przekazany na konto Polskiej Akcji Humanitarnej. Można było zamiast pieniędzy przynieść na 

wymianę środki czystości (zapakowane szczoteczki do zębów, mydła, szampony, dezodoranty, 

podpaski, tampony). Darów było bardzo dużo i zostały przekazane fundacji Gdańsk Pomaga, 

dla naszych gości z Ukrainy. 



 
 

• 21 marca w ramach Dnia Otwartego Politechniki Gdańskiej klasy trzecie udały  się na wycieczkę 

do uczelni, gdzie uczestniczyły w wykładach matematycznych oraz  

w pokazach i doświadczeniach fizycznych i innych nauk technicznych. 

 

• 24 marca odbył się Dzień Otwarty w XX LO. Całość przygotowali uczniowie z pomocą 

nauczycieli. Dzień Otwarty zorganizowała psycholog Dorota Hazuka-Furgalska 

 



• XX LO zajęło 3 miejsce wśród trójmiejskich liceów w rankingu Edukacyjnej Wartości Dodanej. 

Ranking został opublikowany przez Gazetę Wyborczą i uwzględnia przedmioty matematyczno 

- przyrodnicze. EWD to wskaźnik określający tzw. przyrost wiedzy po egzaminie gimnazjalnym, 

a zestawienie opracowywane jest na podstawie wyników egzaminu maturalnego. 

• W ramach projektu „Is geography destiny?” pięć uczennic i dwoje nauczycieli z naszej szkoły 

wzięło udział w mobilności do Turcji w dniach od 3 do 9 kwietnia 2022. Po raz pierwszy 

uczniowie z 5 krajów mogli się wspólnie spotkać i razem pracować. Podczas wyjazdu 

skupiliśmy się na poznawaniu starożytnych cywilizacji, odwiedziliśmy słynną Kapadocję  

i przeżyliśmy niezapomniany lot balonem. 

 

Kwiecień 

• W dniu 5 kwietnia przedstawiciele Działu Kształcenia Politechniki Gdańskiej odwiedzili XX 

LO i zaprezentowali ofertę edukacyjną dla uczniów liceum. Odbyły się wykłady, rozmowy, 

panel otwarty, omówiono zasady rekrutacji. 

• W dniu 22 kwietnia obchodzimy międzynarodowy Dzień Ziemi. W XX LO odbyły się dwie 

prelekcje: ,,Książka vs Ebook”, ,,Energia jądrowa – z czym to się je” oraz humorystyczna 

debata: ,,Higiena jest nieekologiczna”. 



 
• 25 kwietnia w naszej szkole odbył się konkurs międzyszkolny poezji Marka Grechuty.  

W konkursie wzięło udział dwudziestu uczestników z dziewięciu szkół ponadpodstawowych  

z Gdańska. Jury w składzie: Mirosława Kościelska, Małgorzata Wawro, Andrzej Kędzierski, 

Robert Cyrta ogłosiło następujący werdykt: 

Kategoria WYSTĘPY ZESPOŁÓW: 

1 miejsce: zespół z XIX Liceum Ogólnokształcącego: Viktoriia Bekalo, Marcelina 

Gwoździewicz, Laura Kapka, Alicja Sokołowska, Karolina Wojda. 

Wyróżnienie: duet z X Liceum Ogólnokształcącego i XX Liceum Ogólnokształcącego: Nadia 

Baran i Piotr Zając. 

Podziękowanie: duet z II Liceum Ogólnokształcącego: Matylda Konopko i Szymon Szweda 

 

Kategoria RECYTACJA / INTERPRETACJA: 

1 miejsce: Nikola Sobieska z Zespołu Szkół Kreowania Wizerunku 

Wyróżnienie: Aleksandra Augustyniak z XV Liceum Ogólnokształcącego 

Podziękowania: Matylda Pieniążek XX Liceum Ogólnokształcącego, Miłosz Bogdanowicz   

z VII Liceum Ogólnokształcącego 

 

Kategoria ŚPIEW SOLO: 

1 miejsce: Justyna Sobolewska z VIII Liceum Ogólnokształcącego 

Wyróżnienie: Natalia Olechnowicz z II Liceum Ogólnokształcącego 

Podziękowania: Antoni Sarad z II Liceum Ogólnokształcącego, Karolina Baj z XX Liceum 

Ogólnokształcącego, Magdalena Jayko z Zespołu Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo – 

Usługowych, Julia Siewiaryn z VII Liceum Ogólnokształcącego Melania Wargin z Zespołu 

Szkół Kreowania Wizerunku 

 

Nagrodę specjalną - nagranie utworu w Szkolnym Studiu Nagrań XX LO w Gdańsku, które 

zostanie zrealizowane przez Andrzeja Kędzierskiego, muzyka i producenta muzycznego - 

otrzymała Justyna Sobolewska z VIII Liceum Ogólnokształcącego. Nagrody ufundowali: Rada 

Rodziców przy XX Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku   i Ośrodek Twórczej 

Psychoedukacji DAMB. Zdjęcia wykonała Małgorzata Wawro.  Organizatorka: Barbara 

Bagnucka-Lis 



 
 

• Szkolny teatr prowadzony przez Roberta Cyrtę z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru 

zaprezentował klip "Teatr i edukacja w XX LO - warsztaty" https://youtu.be/AOA_mLn96D4 

oraz klip "Teatr i edukacja w XX LO - próby i premiery" https://youtu.be/uKI-V3cgrYA 

 

• W dniach 06.04.2022 oraz 25-27.04.2022 w naszej szkole odbyły się turnieje o puchar 

Samorządu Uczniowskiego. Rozgrywki były koordynowane przez nauczycieli wychowania 

fizycznego. Uczniowe naszej szkoły konkurowali ze sobą w dyscyplinach:  

• tenis stołowy: 

1 miejsce: Jakub Nicgorski 2D2 

2 miejsce: Zofia Szlufik 

3 miejsce: Mateusz Fydrych 3E1 

 

• piłka nożna: 

1 miejsce: 3B2 

2 miejsce: 3E1 

3 miejsce: 3D2 

 

Wyróżnienia:  

Piotr Abramowicz 3B2 - najlepszy zawodnik turnieju(MBP) 

Mateusz Fydrych 3E1 - najlepszy bramkarz turnieju 

 

• piłka koszykowa: 

1 miejsce: 3E1 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FAOA_mLn96D4%3Ffbclid%3DIwAR0_bgAUDsxsSjwRWnTs5IMjXY5Cfth2E3LB5bGwzaQxGvfwvXo1tjAOHmM&h=AT3eBCUwlIybrzvYdCWxNnSYD8OS3qVpKGYigpY2j-78fWTmwYVTIHWM0aWj1LcpiDdI8oL-KSsnyLMTFLLotjXSLa8wpnlWKETLA12pNerjWpJdTA8dfOtF17pPNjf0lBcX&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3BM3jy5kXCsksMrHTSEdZEs-UzltGOvA_rMXZND5AxcYhTUJKOdg5nrg6YqiuEKISCrDh476sTBtDzuEtaqaHRgId7saHUIBq5QRsetWUGOAKxf0uWCgmvt2_TTJPtzCj6Agxuoc2e-G9N9mcKWrwcsyYy8Eqi-HIQ45Bka0aNju8q7ih5OutRWIphOot6OSd2cVERyO0dBx1ECuqveAfj9EfzeZ6xcQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FuKI-V3cgrYA%3Ffbclid%3DIwAR3oxaG1KgfiI5HsFnxJaytM1RhDWC85TkXTkBfAImDvgnHPKYACDbdrXAY&h=AT2LttZ7O_9o20_zMu3Ng8B_zC8_4I8qZm2SKkEiFX1EzFKtvVVVojgDH6Oc9S29Wof1OfIwTQfz3srVGGPZEyKWcYnNLIkTkOMkVzmM-U6iPOEp6f0v6wMWHPCxH7on4fYg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3BM3jy5kXCsksMrHTSEdZEs-UzltGOvA_rMXZND5AxcYhTUJKOdg5nrg6YqiuEKISCrDh476sTBtDzuEtaqaHRgId7saHUIBq5QRsetWUGOAKxf0uWCgmvt2_TTJPtzCj6Agxuoc2e-G9N9mcKWrwcsyYy8Eqi-HIQ45Bka0aNju8q7ih5OutRWIphOot6OSd2cVERyO0dBx1ECuqveAfj9EfzeZ6xcQ


2 miejsce: 3D2 

3 miejsce: Pyromirki  

 

Wyróżnienie: 

Łukasz Kornacki 3E1 - najlepszy zawodnik turnieju 

Inicjatywę wsparła finansowo Rada rodziców. 

 
 

 
 

 
 



• 27 kwietnia dzięki Pani Justynie Malinowskiej i Pani Zdzisławie Woźniak-Lipińskiej  

z Pedagogicznej Biblioteki Publicznej w Gdańsku nasi uczniowie uczestniczyli w warsztatach 

teatralnych „Teatr FORMY – teatralne miniatury” w Teatrze Miniatura w Gdańsku. 

 
 

Maj 

• W dniu 24 maja 2022 r. na zaproszenie dr Marzeny Wanagos klasa 2d wybrała się na Uniwersytet 

Morski w Gdyni. Uczniowie z oddziału mat.-biol. wzięli udział w warsztatach z sensorycznej 

oceny jakości, a uczniowie z rozszerzenia mat.-geo. wysłuchali wykładu o rachunku 

prawdopodobieństwa i o statystyce. Poza tym klasa poznała bliżej historię i struktury 

Uniwersytetu Morskiego, odwiedziła gdyńskie planetarium i zwiedziła statki Dar Młodzieży i 

 Dar Pomorza. 

 



 

• W dniu 26 maja 2022 r . spotkała się z uczniami z klasy 1c pisarka, poetka i trenerka warsztatów 

twórczego pisania, Barbara Piórkowska. Podczas spotkania uczniowie zastanawiali się, czy 

literatura może mieć wartość terapeutyczną. Rozmawiali także na temat dobroczynnego wpływu 

pisania własnych tekstów na swoją codzienność i na temat różnych literackich sposobów, dzięki 

którym możemy pomóc sobie samemu i uwierzyć w siebie w trudniejszym czasie. Spotkanie 

sfinansowała Rada Rodziców. 

 
 

• 27 maja odbył się w naszej szkole koncert charytatywny ze zbiórką na rzecz Ukrainy. Przed 

koncertem odbyło się przedstawienie pt. „Perła” grupy teatralnej Roberta Cyrty. W części 

muzycznej wystąpili następujący artyści: Jan Szubzda z Janem Rostowskim, Zofia Kujawińska, 

Justyna Sobolewska, Zuzia Bielskaa, zespół Fermata, Oliwia Gojżewska, Lipi Lipski wraz  

z Prymityw Band oraz Marcin Dzierżawski z Andrzejem Kędzierskim. Podczas koncertu odbyła 

się loteria z nagrodami. Była sprzedaż ciast upieczonych przez uczniów, kawy, herbaty, 

lemoniady. Organizatorki: Maria Unterschuetz, Nadia Drapella, Paulina Świętoń i Basrbara  

Barczewska, nauczycielka Barbara Bagnucka-Lis. Całość powstała przy wsparciu finansowym 

Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego. Zebrane pieniądze w wysokości 3000 zł zostały 

przekazane na fundację Gdańsk Pomaga. 



  

• W dniu 30 maja, na zaproszenie aktorki Zofii Kuncickiej, byliśmy wraz z klasą 2c i 3c2   

w teatrze Muzycznym na spektaklu "Balladyna", wystawianym przez Teatr OFF Junior.  

 
 

• W dniach od 29 maja do 3 czerwca 2022 gościliśmy grupę 24 uczniów i 10 nauczycieli   

z Hiszpanii, Turcji, Szwecji i Chorwacji również w ramach projektu Erasmus+ „Is geography 

destiny?”. Tematem przewodnim była Demokracja. W ramach wizyty uczniowie 

przeprowadzili debatę oksfordzką w międzynarodowym gronie, odbyły się warsztaty dramy  

o tej tematyce, zwiedzono obóz koncentracyjny w Stutthof oraz Europejskie Centrum 

Solidarności. Uczniowie również poprowadzili warsztatyw Słowińskim Parku Narodowym. 



 

Czerwiec 

• W dniu 6 czerwca pod opieką nauczycielek Marzeny Wanagos i Beaty Piełowskiej  w ramach 

koła "We Love Animals"w szkole odbył się wykład dla klas 2d i 2c (z rozszerzeniem 

biologii), przeprowadzony przez b. prezes Związku Kynologicznego w Polsce o/Gdańsk, 

hodowcy, instruktora handlingu, groomera nt. „Czy warto mieć rasowego pas?”. Spotkanie 

miało na celu uświadomienie uczniom, co to znaczy rasowy pies, jaki jest cel hodowców, 

jakie cechy użytkowości i zdrowotności mają wybrane rasy psów. Uczniowie również 

poznali, jakie zawody wiążą się z pracą z psem i jakie są możliwości osobistego rozwoju  

w tym zakresie. 

• 15 czerwca klasa 1a wraz z wychowawcą Małgorzatą Traczuk zorganizowała Szkolną Grę " 

Nie hejtuję- reaguję" w ramach projektu" Nie toleruję przemocy", w której wzięły udział 

wszystkie klasy, a zwycięska klasa 1b wygrała voucher na kręgle. 

• W dniu 20 czerwca uczniowie z klas 2a i 2d pod opieką p. Marzeny Wanagos uczestniczyli 

w wycieczce poznawczej. Uczniowie zwiedzili Gdańsk - Główne Miasto - Bazylikę 

Mariacką, Wielką Zbrojownię, ulicę Mariacką. Celem było przybliżenie młodzieży historii  

i architektury swojego miasta. 

• 20 czerwca miało miejsce spotkanie ośmiu uczniów z klas 2D i 2A w ramach Koła "We Love 

Animals" pod opieką pani Marzeny Wanagos. Spotkanie odbyło się w salonie groomerskim  

w Gdańsku i było kontynuacją wykładu "Czy warto mieć rasowego psa?". Spotkanie dotyczyło cech 

charakterologicznych poszczególnych ras oraz opieki nad psami i zostało zakończono certyfikatem. 

• Wolontariat uczniowski 

Przez cały rok szkolny zdolni i chętni uczniowie pomagali w nauce młodszym uczniom ze 

szkół podstawowych z Gdańska. Spotkania odbywały się pod opieką nauczycielki Barbary 

Bagnuckiej-Lis i we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie   w Gdańsku. 



• Akcja profilaktyczna” Nie z Biedronką ani z dymkiem, zatańcz ze mną dziś belgijkę” 

Od 29 października przez cały rok szkolny w piątki na długiej przerwie integrowaliśmy się 

poprzez taniec. Oprócz regularnych tańców, tańczyliśmy też w Dzień Otwarty Szkoły oraz 

z gośćmi z Erasmusa. 

• Koło „We Love Animals” 

Dwa razy w roku – jesienią i wiosną, pod opieką nauczycielek Marzeny Wanagos i Hanny 

Stochowicz-Konopko były organizowane w szkole zbiórki charytatywne dla schroniska dla zwierząt. 

 

• Koło Filozoficzne „Olimp” 

Przez cały rok szkolny pod opieką nauczyciela Jarosława Chabaja odbywały się spotkania koła 

filozoficznego. Spotkania odbywały się również w dni wolne od nauki, np. w ferie zimowe. 

Celem było przygotowanie uczniów do olimpiady filozoficznej. 

• Wielki Maraton Czytelniczy 

Przez cały rok szkolny uczniowie pod opieką Barbary Bagnuckiej – Lis uczestniczyli   

w Wielkim Maratonie Czytelniczym - konkursie organizowanym przez Wojewódzką   

i  Miejską Bibliotekę Publiczną, a koordynowanym przez bibliotekę szkolną. 

      Nagrodzeni uczniowie: 

 

Szymon Derewecki kl. 1d – laureat 



 

Paweł Serkowski kl. 2e– finalista 

 

Marcelina Majdyło i Antonina Ołowiak kl. 2a – wyróżnione w XX LO 



 

Oliwia Bogdaniuk kl. 1d  - wyróżniona w XX LO 

• W roku szkolnym 2021/2022 nasi uczniowie odnieśli wielkie sukcesy w olimpiadach  

z przedmiotów humanistycznych.  

 

Jagoda Glock - 3a2, laureatka Olimpiady Filozoficznej 



 

Natalia Bona - 3b1, laureatka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 

 

Błażej Sak - 3c1, finalista Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 

 

 

Paulina Świętoń - 1a, finalistka Olimpiady Filozoficznej 

• Uczennica Maria Unterschuetz otrzymała tytuł Wojowniczki Dwudziestki . 



 

 

2022-2023 

Wrzesień 

• 1 września – uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego – serdeczne powitanie przez Panią 

Dyrektor Bożeną Kondratiuk wszystkich uczniów, a zwłaszcza klas pierwszych., nauczycieli, 

rodziców, absolwentów, pracowników. 

• 7 września – tradycyjne pierwsze spotkania wychowawców z rodzicami. 

• 18 - 24  września  tradycyjne już wyjazdy integracyjne klas pierwszych do Chmielna. 

 

 

 
 


