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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,  odwiedziła  „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  i



prowadzonych przez pana  Wojciecha Stępniaka oraz panie  Małgorzatę Traczuk,  Elżbietę

Kuchtę i  Małgorzatę Tymańską. W 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 Lellek z 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. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Podczas meczu gorącą atmosferę tworzyli licznie zgromadzeni kibice z różnych trójmiejskich 

szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych. Dziękujemy za przybycie.

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 role się 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. 

•  


