
 

2016/2017 

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

Bożenę Kondratiuk oraz pana wicedyrektora Kamila Żmudzińskiego. 

Zaczęliśmy z rozmachem: w wyniku zmian organizacyjnych staliśmy się Zespołem Szkół 

Ogólnokształcących nr 12, w skład którego wchodzą XX Liceum im. Z. Herberta oraz 

Dwujęzyczne Akademickie Gimnazjum nr 52!   

Dyrektorem nowego ZSO została pani Bożena Kondratiuk. 

1 września przywitaliśmy gimnazjalistów, a także przyszłych maturzystów, licealistów z klas 

drugich, ale zwłaszcza „pierwszaki”, w tym uczniów nowych innowacyjnych klas 

interdyscyplinarnych. 

W dodatku dzięki zaangażowaniu m.in. naszych zacnych absolwentów, baza szkoły wzbogaci się 

niebawem o nowe obiekty sportowe, dzięki funduszom z Budżetu Obywatelskiego! 

 

• Jak co roku, zgodnie z naszą świecką tradycją, na początku września uczniowie klas pierwszych 

integrowali się w ośrodku Szuwarek w Chmielnie. W malowniczy plener wyruszyli licealiści, ale 

też - po raz pierwszy – gimnazjaliści. 

 

 

 



• W połowie września w klimatyzowanej auli XX LO odbyła się debata oksfordzka, której celem 

było zapoznanie uczniów klas pierwszych z zasadami debatowania i zachęcenie do wzięcia 

udziału w zbliżającym się wielkimi krokami Klasowym Turnieju Debat Oksfordzkich XX LO. 

Teza debaty brzmiała: "Im wyższa inteligencja, tym mniejsza chęć do rozmnażania". 

Uczestnikami tego intelektualnego starcia byli nasi uczniowie: Natalia Flis, Aleksandra 

Będkowska, Natalia Potrykus, Jakub Pietrzak, Juliusz Hański, Jan Bazylewicz i Rafał 

Cichocki, wspomagani przez absolwentów, uczestników ostatnich Mistrzostw Polski Debat 

Oksfordzkich, obecnie studentów Politechniki Gdańskiej: Wiktorię Polacką-Hołdys i Macieja 

Laskowskiego. 

• 13 października z okazji szkolnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej mieliśmy możliwość 

wzięcia udziału w zakrojonym na szeroką skalę projekcie. 

Najpierw przedstawiciele klas pierwszych dokonali uroczystego ślubowania na sztandar szkoły, 

tym samym symbolicznie wchodząc w szeregi uczniów XX LO - gratulujemy! Następnie odbyła 

się debata, której teza brzmiała: "W dobie informatyzacji nauczyciel jest zbędny". Żartobliwa 

prowokacja skończyła się dość kłopotliwie, ponieważ zwyciężyła drużyna... propozycji. 

Na zakończenie obejrzeliśmy przygotowany przez pana Emila Cieślaka film sentymentalno-

humorystyczny, po projekcji którego, ku zdziwieniu licznie zgromadzonej uczniowskiej 

publiczności, okazało się, że nauczyciele... to jednak też (tylko) ludzie. 

 

 

 



 

 

• W październiku 2016 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w międzyszkolnym konkursie 

interpretacyjnym poezji K. I. Gałczyńskiego „Kochajcie wróbelka". Konkurs był zorganizowany 

przez Dom Sztuki w Gdańsku Stogach. Z uczniami była i z przyjemnością słuchała Barbara 

Bagnucka-Lis. Do finału konkursu dostali się: 

1.Martyna Fałtynowicz - klasa I C 

2.Oliwia Woźnicka - klasa III F 

3.Adam Wiśniewski - klasa III F 

4.Marek Hebel - klasa III A 

Wyróżnienie w finale otrzymał Adam Wiśniewski - klasa III F. 

Uczniowie zostali przygotowani przez nauczyciela Roberta Cyrtę. 

 

• W dniu 7 listopada dwie uczennice z naszej szkoły, Natalia Madej i Agnieszka Chetkowska 



z klasy 2d, przygotowane przez nauczyciela Roberta Cyrtę, wzięły udział w finale 

II Wojewódzkiego Konkursu Recytatorsko – Wokalnego „POETYCKI MONTAŻ”. 

II miejsce w kategorii RECYTACJA zajęła Natalia Madej za interpretację wiersza „Labirynt” 

Wisławy Szymborskiej. 

III miejsce w kategorii PIOSENKA AKTORSKA zajęła Agnieszka Chetkowska 

za wykonanie utworu "Prośba” Zbigniewa Herberta. Podkład muzyczny wykonała na pianinie 

Kasia Korbut z kl. 2e.  

Podczas konkursu uczennic z wielką przyjemnością słuchała nauczycielka z biblioteki, Barbara 

Bagnucka-Lis. Konkurs był poświęcony poezji POLSKICH POETÓW z lat 60. XX wieku. Był 

zorganizowany w Państwowych Szkołach Budownictwa w Gdańsku pod HONOROWYM 

PATRONATEM POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY. 

• W październiku gościliśmy w naszej szkole panią Katarzynę Rukat z Gdańskiego Teatru 

Szekspirowskiego, która przyjechała do naszej szkoły na zaproszenie biblioteki. Podczas 

prezentacji zdjęć, rycin i filmów, rozmawiała z uczniami - zarówno po polsku jak i po angielsku 

- o teatrze elżbietańskim i jego cechach oraz o czasach, w których istniał. Mówiła o historii 

i budowie Teatru Szekspirowskiego, a także przedstawiła aktualną działalność teatru, 

opowiadając o najciekawszych wydarzeniach. W spotkaniu uczestniczyły klasy: 1a, 1d, 1f, 1g 

i 2d. 

• Przez cały październik wszystkie klasy pierwsze z naszej szkoły uczestniczyły w lekcjach 

bibliotecznych w Bibliotece Manhattan; filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Gdańsku. Poznaliśmy zasady korzystania z sieci bibliotek oraz ofertę jednej 

z najnowocześniejszych bibliotek w Polsce. 

 

• KRAKÓW 4-7.11.2016 



Drużyna z XX Liceum Ogólnokształcącego w składzie: Aleksandra Będkowska IIIc, Rafał 

Cichocki IIIc, Jan Bazylewicz IIe, Dominik Chodkowski IIc, wzięła udział w ogólnopolskim 

turnieju debat oksfordzkich  w Krakowie pod hasłem „Polska między Wschodem a Zachodem", 

który odbywał się w formule akademickich mistrzostw polski debat oksfordzkich. 

Nasi debatanci, bardzo dobrze przygotowani merytorycznie, zmierzyli się z IIILO z Tarnowa, 

IILO z Białegostoku oraz ILO z Gdańska. 

 

 

 

• 11 listopada uczennica klasy 1C Maria Lipińska uczestniczyła w Regionalnych Zawodach 

Karate Shorin-Ryu, które odbyły się w Gimnazjum nr 27 w Gdańsku.  W swojej kategorii 

wiekowej wywalczyła dwa pierwsze miejsca!! 

 

• W listopadzie Drużyna w składzie: Maria Lipińska 1c, Dawid Strzelecki 1c,  

Eryk Moenert 1c, Jakub Pietrzak 2d wygrała II TURNIEJ MŁODZIEŻOWYCH DEBAT 



OKSFORDZKICH. 

Turniej był realizowany w ramach projektu "II Turniej Debat Oksfordzkich szkołą kultury 

dialogu obywatelskiego w Gdańsku", współfinansowanego przez Gminę Miasta Gdańsk. 

W finale debatowaliśmy z IX LO ("Czyny pradziadków mają wpływ na losy przyszłych 

pokoleń"), oraz z I LO ("Język polityki powinien opierać się na prawdzie"). 

Obie debaty wygraliśmy. Eryk Moenert, nasz czwarty mówca, zdobył tytuł NAJLEPSZEGO 

MÓWCY DEBATY. Dzięki temu zwycięstwu nasza drużyna zakwalifikowała się do półfinału 

POMORSKIEGO TURNIEJU DEBAT. 

• 29 listopada odbyły się pierwsze w tym roku szkolnym komplety literackie.  

W intelektualnie stymulującym zaciszu szkolnej czytelni "wymienialiśmy słowa, a czasami 

nawet myśli" na temat najnowszej powieści Szczepana Twardocha pt.: „Król". Brutalny męski 

świat międzywojennej Warszawy nie ma już przed nami tajemnic, choć groźna i piękna zarazem 

pieśń Litaniego wciąż siedzi nam z tyłu głowy, jak diabeł-brat Pantaleona Karpowicza... 

• 30 listopada odbyły się wybory nowego Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego XX LO. 

Podczas dwóch godzin lekcyjnych kandydaci prezentowali siebie, swój program i wizję realizacji 

postawionych założeń oraz odpowiadali na trudne pytania zgromadzonych w auli wyborców, 

którzy trafnie diagnozowali bieżące problemy i dylematy z życia szkoły. W wyniku głosowania 

nowym Przewodniczącym SU został Mateusz Redzimski z klasy IIF, z którym dzielnie 

rywalizowała Karolina Krotoszyńska z klasy IB. 

 

 

• 8 grudnia, w ramach Finału Gdańskiej Akademii Debaty, drużyna z naszej szkoły w składzie: 

Rafał Cichocki IIIc, Michalina Horoszkiewicz Ic, Aleksandra Będkowska IIIc i Jan 

Bazylewicz IId, stoczyła bój na argumenty z drużyną VIII LO, broniąc tezy – „Patriotyzm XXI 



wieku to przede wszystkim praca na rzecz państwa”. Jurorzy tej debaty, zeszłoroczni mistrzowie 

i absolwenci VIII LO, przyznali jednopunktowe zwycięstwo drużynie VIII LO, zaś 

przedstawiciele Instytutu Debaty Publicznej za najlepszego mówcę, a raczej mówczynię debaty, 

uznali naszą uczennicę, Aleksandrę Będkowską. W czasie spotkania pokazany został również 

film promujący ideę debaty oksfordzkiej, który współtworzyli zeszłoroczni absolwenci 

XX LO: Maciej Laskowski, Jakub Żerański, Marta Kalman, Paweł Kankowski oraz nasza 

uczennica, Natalia Flis. 

 

 

• 12 grudnia w zaciszu szkolnej czytelni odbyły się warsztaty literackie z pisania Haiku, w których 

udział wzięły uczennice z klas IC i ID. Prowadzenie – Daniel Odija – pisarz. 

• 7 grudnia dwie uczennice z naszej szkoły, Natalia Madej z kl. 2d i Agata Ćwiklińska z kl. 3d 

wraz z nauczycielką z biblioteki, Barbarą Bagnucką–Lis, miały przyjemność uczestniczyć 

w Wojewódzkim Konkursie Interdyscyplinarnym „Różewicz w oczach młodych Pomorzan”, 

w kategorii recytatorskiej. Uczennice zostały przygotowane przez nauczyciela Roberta Cyrtę. 

Trzecie miejsce zajęła Natalia Madej. 

• 19 grudnia w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbył się finał Pomorskiego 

Turnieju Debat Oksfordzkich. Po wcześniejszym zwycięstwie w eliminacjach i pokonaniu 

I LO z Gdańska oraz IX LO z Gdańska, nasza drużyna znalazła się w najlepszej "czwórce" 

turnieju. W półfinale los zetknął nas z bardzo mocną drużyną ze Słupska. Wylosowaliśmy stronę 

opozycji do tezy: "Młodzi Pomorzanie nie są lokalnymi patriotami" i... wygraliśmy 

zdecydowanie, kwalifikując się w ten sposób do finału! Tam czekało już VII LO z Gdańska, 

"czarny koń" turnieju. W decydującej potyczce przyszło nam bronić tezy głoszącej, 



że "Współczesna młodzież potrzebuje moralnych autorytetów". Po zakończeniu debaty jury nie 

miało wątpliwości - wygraliśmy, zostając zasłużonymi zwycięzcami całego turnieju! Gratulacje 

dla całej debatanckiej ekipy, która pokazała ogromną klasę, a w szczególności dla Oli 

Będkowskiej, wyróżnionej nagrodą indywidualną! Do zwycięstwa przyczynili się wszyscy 

uczniowie XX LO, uczestniczący w Pomorskim Turnieju Debat Oksfordzkich: 

Maria Lipińska Ic (mówca 1 w debacie półfinałowej), Agata Bojahr Ic (mówca 1 w debacie 

finałowej), Kuba Pietrzak IId (mówca 2), Aleksandra Będkowska IIIc (mówca 3), Eryk 

Moenert Ic (mówca 4), Dawid Strzelecki Ic, Juliusz Hański IId, Agata Długosz IIc, Iza 

Ciesielska Ic. 

 

 

• 12 stycznia gościliśmy w naszej szkole pisarkę dla młodzieży i dorosłych, Małgorzatę Wardę. 

Pisarka jest autorką m.in. powieści fantastyczno-naukowej "5 sekund do IO", ogłoszonej Książką 

Roku 2015 przez Polską Sekcję IBBY. 

• 3 stycznia spotkaliśmy się w gościnnych progach szkolnej czytelni, by porozmawiać na temat 

reportażu Wojciecha Jagielskiego „Wszystkie wojny Lary". Dzięki książce i opowieściom 

opartym o własne doświadczenia uczestników Kompletów mogliśmy przyjrzeć się kulturze 

Bliskiego Wschodu, problemom politycznym i społecznym tamtejszego regionu i dramatom 

ludzi uwikłanych w konflikt. Mamy nadzieję, że po spotkaniu otaczający świat stał się bardziej 

zrozumiały, a znaczenie słów takich jak dżihad, hidżab czy mudżahedin nie są już tajemnicą... 



• W dniu 15 lutego klasa 2d udała się do Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2, aby odwiedzić 

Wannesa Goetschlackxa, który przez miesiąc przebywa i pracuje wyłącznie w przestrzeni 

wystawienniczej. Mieliśmy możliwość rozmawiania z Wannesem wyłącznie w języku 

angielskim, dopytywania go o cel przedsięwzięcia oraz o samopoczucie podczas pobytu 

w izolacji. Ile osób – tyle przemyśleń i interpretacji tegoż wydarzenia. 

• 3 marca odbył się Wielki Finał Ustawek Oksfordzkich XX LO 2017. 

Po prawie trzech miesiącach zmagań, podczas których dziesięć drużyn odbyło kilkadziesiąt de-

bat, najlepsza okazała się klasa ID! W Wielkim Finale, finezyjnie prowadzonym przez Olę Będ-

kowską, przedstawicielki klasy interdyscyplinarnej pokonały klasę IID, broniąc tezy głoszącej, 

iż: „Cywilizacja to niekończący się ciąg potrzeb, których nie potrzebujemy”.  

W Finale debatantów oceniało szanowne jury w składzie: 

Pani Gabriela Skoracka - kierownik biblioteki Europejskiego Centrum Solidarności; 

Pani Agnieszka Radzimska-Kowalik - Prezes Zarządu Fundacji MIKROAKADEMIA; 

Panowie Jakub Winiecki i Dawid Imach – Instytut Debaty Publicznej UG i Mistrzowie Polski 

Debat Oksfordzkich 2016.  

Nagrody dla zwyciężczyń ufundowała Rada Dzielnicy Piecki-Migowo, reprezentowana podczas 

debaty przez Pana Przemysława Malaka – serdecznie dziękujemy!  

Mistrzynie Ustawek Oksfordzkich XX LO 2017: 

Kaja Kędzioł, Dominika Górecka, Olga Barczewska, Natalia Cichocka. 

Wicemistrzowie Ustawek Oksfordzkich XX LO 2017: 

Marcjanna Hryckiewicz, Agata Długosz, Juliusz Hański, Jakub Pietrzak. 

Nagrodę dla Najlepszej Mówczyni zdobyła Kaja Kędzioł!(na zdjęciu poniżej pierwsza z prawej) 



 

 

 

• 7 marca odbył się szkolny konkurs recytatorski poezji Edwarda Stachury. Konkurs był 

organizowany przez bibliotekę z okazji Światowego Dnia Poezji. Prowadziła: Natalia Torłop 

z klasy 3c. 

1 miejsce : Matylda Tereszkiewicz kl. 2d 

2 miejsce: Natalia Madej kl. 2d 

3 miejsce: Agata Bojahr kl. 1c 

Wyróżnienie: Beata Litkowska kl. 1c 

Nagroda publiczności: Agata Bojahr kl. 1c 

 



• 8 lutego klasa 2 c/d (grupa historyczna), udała się z Panem mgr. Marcinem Szczepanem 

do oddziału Muzeum Archeologicznego (tzw. Piwnica Romańska). Celem naszej lekcji było 

zapoznanie się z historią i architekturą kościoła św. Mikołaja w Gdańsku. Ostatnie odkrycia 

naukowe (2005/06) doprowadziły do rekonstrukcji podziemia pierwotnego kościoła 

dominikanów, który znajdował się dokładnie pod dzisiejszym placem targowym przy tzw. Hali 

Dominikańskiej. Poza tym młodzież miała okazję obejrzeć ciekawą wizualizacją dziejów 

pierwotnego kościoła św. Mikołaja z prologiem Prof. B. Śliwińskiego, oraz mogła bardzo 

szczegółowo poznać cechy architektury romańskiej. 

• W marcu nasze liceum odwiedziła pani Magdalena Warzocha, która przeprowadziła z chętnymi 

uczniami sesje próbną egzaminu CAE oraz IELTS. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia 

swoich umiejętności i otrzymać prognozowany wynik z części tworzenia wypowiedzi pisemnej. 

Wypełnione arkusze zostały wysłane do Wielkiej Brytanii, gdzie zostaną sprawdzone przez 

egzaminatorów. 

• W ramach Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej w piątek 17 marca 2017 r. w sali rozpraw 

Sądu Okręgowego w Gdańsku, nasi uczniowie (Michalina Horoszkiewicz, Dominika Górecka, 

Rafał Cichocki, Jan Bazylewicz - na zdjęciu poniżej) brali udział w debacie oksfordzkiej 

dotyczącej „hejtu”w Internecie. 

 

 

• W dniach 18 – 19 marca nasza reprezentacja, wyłoniona w trakcie wewnątrzszkolnego turnieju, 

wzięła udział w fazie eliminacji V Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich w Poznaniu.  

Los niestety nie był dla nas łaskawy i w grupie eliminacyjnej przyszło nam debatować nie tylko 

z III LO z Bydgoszczy, ale także z koalicją niezwykle mocnych liceów z Krakowa. 

Pierwszą debatę, ze wspomnianym LO z Bydgoszczy, wygraliśmy pewnie, broniąc tezy 

głoszącej, że: „Izolacjonistyczna polityka Szwajcarii doprowadzi do jej upadku”. 



W drugiej debacie, z I LO z Krakowa, nasza drużyna wspięła się na wyżyny swoich oratorskich 

umiejętności i stoczyła wspaniały pojedynek będąc w opozycji do tezy: „Muzyka powinna być 

nauczana jako przedmiot obowiązkowy również w szkole średniej”. Niestety, jurorzy przyznali 

zwycięstwo Krakusom, co było werdyktem niezwykle kontrowersyjnym.  

Bardzo wyrównane debaty odbyliśmy z VIII PALO z Krakowa (strona opozycji w tezie: 

„Pięcioprocentowy próg wyborczy dla komitetów wyborczych partii politycznych powinien 

zostać obniżony”), a także z niepokonaną ekipą VI LO z Krakowa (teza: „Cała władza w ręce 

rad!”). 

W składzie naszej ekipy znaleźli się: Kaja Kędzioł, Jakub Pietrzak, Ola Będkowska, Eryk 

Moenert. 

 

 



• Światowy Dzień Poezji. 29 marca - konkurs międzyszkolny poezji Edwarda Stachury 

w II Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. Kategoria: recytacja.  

1 miejsce Matylda Tereszkiewicz kl. 2d 

2 miejsce Natalia Madej kl. 2d 

• W dniu 31 marca 2017 r. nasi uczniowie odnieśli kolejne sukcesy w Wojewódzkim Konkursie 

Teatralnym ,,FRANCUSKA SENTENCJA NA SCENIE”. W XVII edycji konkursu, wywalczyli 

oni II miejsce oraz 2 wyróżnienia za spektakl pt. „C’est la vie!”, będący własną interpretacją 

sentencji z powieści Victora Hugo „Dzwonnik z Notre-Dame”, przygotowany pod opieką p. Re-

naty Dombrowskiej i p. Roberty Cyrty. Spektakl otrzymał wyróżnienie za reżyserię, zaś Kaja 

Kędzioł, która wcieliła się w główną bohaterkę, otrzymała wyróżnienie w kategorii 

„Pureté de la langue française” (czystość języka francuskiego). 

 

• W kwietniu dwóch uczniów klasy gimnazjalnej: Bartek Kostarczyk i Michał Szyfelbein 

reprezentując Ośrodek Twórczej Psychoedukacji DAMB wygrało Finał Ogólnopolski Odysei 

Umysłu w II grupie wiekowej, problem II: ROBOTA DLA DZIWNOBOTA. Będą 

reprezentować Polskę na Finałach Światowych w USA w maju 2017. 

Również Jakub Borowski z 1B, Krzysztof Winkiewicz z 2B oraz NATALIA SZTANDER 

z ID (z drużyny z Ośrodka DAMB) zajęli 1 miejsce w III grupie wiekowej w tym samym 

problemie i też polecą do USA! Brawo dla uczniów oraz pani Doroty Hazuki-Furgalskiej! 

 

• 7 kwietnia w naszej szkole odbył się „Nabój matematyczny”, czyli międzynarodowe zawody, 

w których biorą udział pięcioosobowe drużyny. W tym roku do naszej szkoły przybyło 45 drużyn, 

które reprezentowane były przez 225 uczestników oraz około 40 opiekunów, a także kibiców 

z całej Polski. Zawody, podczas których drużyny starały się rozwiązać jak najwięcej zadań, 

trwały 120 minut. Specyficzna struktura „Naboju” sprawiła, że rywalizacja była niezwykle 

interesująca zarówno dla jego uczestników, jak i widzów. Dodatkowo, każdy mógł na bieżąco 

obserwować wyniki (międzynarodowe i krajowe) na rozwieszonych w hali ekranach. 

 

• 7 kwietnia 2017 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku Matylda Tereszkiewicz z kl. 2d, 

przygotowana przez pana Roberta Cyrtę, zajęła 1 miejsce w wojewódzkim konkursie 

recytatorskim poezji Jacka Kaczmarskiego. 

• 8 kwietnia po raz drugi był Dzień Otwarty. Z radością przyjęliśmy przyszłych Licealistów i ich 

Rodziców w naszych szkolnych progach. Była możliwość rozmowy z Dyrekcją oraz 

z nauczycielami i uczniami z naszej szkoły. Odpowiadaliśmy możliwie najdokładniej 



na najbardziej skomplikowane pytania, rozwiewaliśmy wszelkie wątpliwości. 

 

• 8 kwietnia 2017 roku uczniowie naszej szkoły (Justyna Karczmarczyk, Martyna 

Karczmarczyk z 2E, Arkadiusz Baranowski z 2B, Michał Maciaszek z 1B) wraz z uczniami 

z VIII LO w Gdańsku oraz opiekunem Jakubem Rodowskim - nauczycielem fizyki w obu 

szkołach - zdobyli trzecie miejsce na finale Turnieju Młodych Fizyków w Warszawie! 

Drużynę aktywnie wspierali: Mikołaj Flis i Jakub Borowski (1B) oraz Michał Kozanecki (1D). 

 

 

• W kwietniu, z okazji Międzynarodowego Dnia Frankofonii 2017, w XX LO w Gdańsku, odbył 

się koncert „Sous le ciel de Paris”, w czasie którego mogliśmy podziwiać talenty aktorskie, 

wokalne i językowe uczniów i absolwentów naszej szkoły. 



Najpierw przenieśliśmy się w klimat ulicznego teatru, dzięki spektaklowi: „C’est la vie!”, 

będącemu własną interpretacją sentencji z powieści V. Hugo, a następnie do paryskiej kawiarenki 

na spotkanie z piosenką francuską. Spektakl przeniósł nas na urokliwe ulice paryskiego 

Montmartre, gdzie usłyszeliśmy m. in. piosenki z repertuaru Edith Piaf, Serge’a Gainsbourga 

czy Zaz. 

• Pod koniec kwietnia 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. 

• 12.05.2017 r. odbył się pierwszy MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ DEBAT OKSFORDZKICH 

DLA GIMNAZJALISTÓW w XX LO. 

Jesteśmy pod wrażeniem jak uczniowie gimnazjum dzielnie stanęli wobec tego zadania - 

pokonując lęk przed przemawianiem do ogromnej publiczności, pamiętając przy tym o regułach 

debaty, utrzymując merytoryczny poziom dyskusji oraz zachowując postawę szacunku wobec 

swoich oponentów. 

 

• 31 maja Matylda Tereszkiewicz kl. 2d zajęła 1 miejsce w Wojewódzkim Konkursie 

Recytatorskim poezji Bolesława Leśmiana „Wejrzeć w siebie" w Pałacu Młodzieży w Gdańsku. 

• Dzień Dziecka w XX LO! 



 

 

 


