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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 – „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.

   
                                                     Uczestnicy debaty                                                      Oliwia Woźnicka



 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.
Serdecznie gratulujemy klasie IA zajęcia pierwszego miejsca i życzymy 
pomysłowości w następnym roku przy przygotowywaniu otrzęsin dla kolejnego 
rocznika!

               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. 
Gratulacje!



 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 p. 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.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!



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 kl. III a 

- 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 matamorfoza!



 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 jak i widzów. Główną 
rolę odgrywał jeden z naszych nauczycieli - Pan Robert Cyrta, a 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 Oksfordzkich w 
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 i 
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. Zarejestrowaliśmy 53 
Potencjalnych Dawców Szpiku. W akcji wzięli udział uczniowie, absolwenci, 
nauczyciele oraz osoby z zewnątrz. Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli odważną i 
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 7.04.2016r. 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 wynik w historii tej 
dyscypliny XX  LO.

 Maj - uroczyście pożegnaliśmy naszych tegorocznych maturzystów.


