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               ŻYCZENIA OD REDAKCJI Noworoczne postanowienia

Z okazji Nowego Roku
zebraliśmy
postanowienia
noworoczne niektórych
uczniów oraz
nauczycieli. 

NOWOROCZNE POSTANOWIENIA

KK

Wraz z wiekiem stawiamy
sobie coraz wyższe
poprzeczki, w związku z
tym wypowiedzi są bardzo
zróżnicowane. Mamy
nadzieję, że propozycje
postanowień noworocznych
Waszych kolegów
zainspirują Was do
działania.
Zapraszamy do lektury!

Kochani Czytelnicy!
 W noworocznym wydaniu
naszej gazetki przeczytacie
o interesujących
wydarzeniami z ostatniego
czasu. Dowiecie się, jak 
w Gimnazjum nr 20
przeżyliśmy okres
świąteczny, jak przebiegły
konkursy, projekty i
wyjazdy, które z pewnością
będą jeszcze organizowane
przez nasze Grono
Pedagogiczne 
oraz  uczniów. 
Szczególnie polecamy

artykuł na temat
gimnazjalistów. Serdecznie
zachęcam do dołączenia
do naszej gazetki, która
rozchodzi się jak „ciepłe
bułeczki".

Redaktor Naczelna 
Dorota Sela III D

Z okazji Nowego Roku
Redakcja życzy Wam,
Drodzy Czytelnicy,  dużo
zdrowia, szczęścia,
sukcesów w nauce, aby
rok 2017 był jeszcze
lepszym rokiem, pełnym
radości i uśmiechu, w
którym będziecie mogli
spełniać swoje pasje 
i marzenia.
Wszystkiego najlepszego!

Patrycja Zdankowska III D

Uczennica drugiej klasy
gimnazjum:
"Mam następujące
postanowienia:
-mieć 5 z języka
hiszpańskiego na koniec
roku,
-zacząć biegać, 
-więcej czasu poświęcić na
naukę,
-pojechać do Austrii,
-brać udział w akcjach
szkolnego koła Caritas,
-ukończyć drugą klasę z
wzorowym zachowaniem,
-być milszą dla  siostry."

Nauczyciel:
"Nie mam postanowień,
jestem ciekawy, co
przyniesie jutro. Uważam,
że Pan Bóg śmieje się z
naszych postanowień."

Uczennica klasy trzeciej:
"Moim postanowieniem jest
po prostu żyć z dnia na
dzień, niczym się nie
przejmować i być sobą."
Pozdrawiamy :)
Natalia Sierańska IIID
Karolina Kołodziej IIIA
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Za nami szkolne mikołajki, konkurs na świąteczny
wystrój sal i magia świąt...

Wyniki konkursu na
świąteczny wystrój sal

I D była grzeczna:)

N.S

Odwiedziny Mikołaja w szkole

Mikołaj miał dużo pracy...

W naszym gimnazjum
organizowane są
konkursy różnego typu.
W grudniu największą
popularnością cieszy
się przystrajanie sal
dekoracjami o
tematyce świątecznej.
Jury składa się 
z nauczycieli 
i przedstawicieli SU. 
W kryteriach ocen
brane są pod uwagę:
estetyka, kreatywność,
staranność

oraz przede wszystkim
dekoracje wykonane
własnoręcznie. Klasa,
która najlepiej odda
nastrój świąt Bożego
Narodzenia, wygrywa
nagrodę pieniężną oraz
chwałę! W tym roku
wygrała klasa 3B,
drugie miejsce zajęła
3A, a trzecie1E. 
Gratulujemy!

Święty Mikołaj, biskup
Miry, ze względu na
przypisywane mu
legendą uczynki (m.in.
to, że cały swój
majątek rozdał
biednym), został
pierwowzorem postaci
rozdającej prezenty
dzieciom.
Przedstawiany

jest jako starzec z
okazałą brodą, często
w infule
i z pastorałem, z
workiem prezentów
i pękiem rózg w ręce. 
6 grudnia (w rocznicę
śmierci świętego)
grzecznym dzieciom
przynosi prezenty
(zwykle słodycze),

a niegrzecznym (na
ostrzeżenie) rózgę.
Jedna z legend głosi,
że pewien człowiek,
który popadł w nędzę,
postanowił sprzedać
swoje trzy córki do
domu publicznego.
Gdy biskup dowiedział
się o tym, nocą
wrzucił przez komin

trzy sakiewki z
pieniędzmi. Wpadły
one do pończoch 
i trzewiczków, które 
córki umieściły przy
kominku dla
wysuszenia.

Początkowo Święty
Mikołaj przybywał z
południa. W
średniowiecznym
Amsterdamie
Sinterklaas przypływał
żaglowcem z dalekich
ciepłych mórz, a wór 
z prezentami niósł
ciemnoskóry sługa
zwany Zwarte Piet.
Człowiek z ciepłych
krajów nie bardzo
pasował do
zaśnieżonego
zimowego pejzażu.
Toteż gdy w roku 1823

Clement Clarke Moore
napisał wiersz Noc
wigilijna, w którym Św.
Mikołaj przybywa
saniami zaprzężonymi
w renifery z bieguna
północnego, wkrótce
przyjęło się to do
tradycji.

Niezgodności
kalendarza
gregoriańskiego z
kalendarzem juliańskim
sprawiły, że dzień Św.
Mikołaja  wypadał
blisko dnia Bożego
Narodzenia. Podsunęło
to pomysł, aby
prezenty przynosiło,
zamiast świętego,
Dzieciątko Jezus,
ubrane na biało,  a
worek z prezentami
niósł mężczyzna
przebrany za mędrca –
jednego z trzech,
którzy przynieśli dary
Dzieciątku. Ten
zwyczaj jednak się

nie przyjął, mężczyzna
znów stał się Św.
Mikołajem, dziecko zaś
zostało jego pomocnicą
- Śnieżynką. Jednak w
niektórych krajach Św.
Mikołaj został
bożonarodzeniowym
dziadkiem: Père Noël
we Francji, Julemand w
Norwegii, Babbo Natale
we Włoszech, Dziadek
Mróz w Rosji.
Oprac. Wiktor
Błażyński III E

JS

Natalia Sierańska
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U nas jeszcze o grudniowych rocznicach...
Powtórka z historii - " Walka z narodem"

   
      Projekt "Jesteś tym, co jesz"

„W mroźną noc z 12
na 13 grudnia 1981
obudzili mnie, waląc
pięściami
w drzwi. Cały czas
byłem poganiany.
Ledwie tylko ubrałem
się, zapakowano
mnie do samochodu
i zawieziono do
komendy miasta” -
jest to wspomnienie
jednego z
internowanych
w noc rozpoczęcia
stanu wojennego.
Został on
wprowadzony

w nocy z 12/13
grudnia 1981 r, przez 
gen. W.
Jaruzelskiego.
Powodem były obawy
reżimu
komunistycznego,
związane z utratą
kontroli nad
niezależnym ruchem
związkowym, w
szczególności nad
powstałym po
podpisaniu
„porozumień
sierpniowych” z 1980
r.

NSZZ „Solidarność”.
O wprowadzeniu
stanu wojennego
większość obywateli
dowiedziała się z  
porannego
wystąpienia gen.
Jaruzelskiego, które
przerwało trwającą od
północy głuchą ciszę
telewizji i radia.
W jedynym programie
telewizyjnym
występowali spikerzy 
w wojskowych
mundurach
odczytujący dekrety

stanu wojennego. Był
to początek
trwającego ponad rok
okresu licznych
internowań,
prześladowania
opozycjonistów
i represji, które
wzmocniły aparat
partyjny. Efektem
tego było
zdecydowane
pogorszenie
wskaźników
gospodarczych. Na
długi czas optymizm
i radość z okresu

„karnawału
solidarności” opuściły
serca Polaków.,
którzy jeszcze 8 lat
musieli czekać na
pierwsze wolne
wybory, które
położyły kres
komunistycznej
dyktaturze.
Basia Łopuchow  IIIE

Nauczyłam się robić
pierogi. Po zajęciach
spotykaliśmy się w
gronie uczniów 
z wymiany.
Próbowaliśmy nauczyć
Niemców oraz Finów
języka polskiego, co
wyszło zabawnie.
Bardzo zżyłam się 
z tymczasowymi
„rodzicami” oraz ich
córką. Niejednokrotnie
wybieraliśmy się
wspólnie na zakupy

czy po prostu na
spacer po okolicy. W
Finlandii jest bardzo
ciekawe szkolnictwo.
Lekcje prowadzone są
w rodzinnej
atmosferze, a każdą
przerwę spędza się
wspólnie na dworze.
Uważam ten wyjazd za
bardzo udany i mam
nadzieję na kolejne
w trakcie realizacji
projektu. 
Maria Łopuchow I C

W ramach projektu "Jesteś tym, co jesz" realizowanego we współpracy
z uczniami z Niemiec i Finlandii uczniowie naszej szkoły 
wraz z nauczycielami wyjechali do Finlandii.

W Finlandii byłam razem z moimi przyjaciółmi z naszego gimnazjum.
Uczestniczyliśmy w  wiele ciekawych przedsięwzięciach, m. in. pisaliśmy
bloga w języku angielskim oraz wzięliśmy udział w konkursie gotowania. Gimnazjaliści z dwudziestki

Zorza polarna w Finlandii

      
          MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY, WYMIANY UCZNIOWSKIE         

Logo projektuMC
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ROK  2017 ROKIEM TADEUSZA KOŚCIUSZKI

Noworoczny Horoskop   
                 2017   

Maraton Czytelniczy       

Tadeusz Kościuszko

,,Największym zwycięstwem jest to,
które odnosimy nad nami samymi.''

Za nami pierwszy
semestr czytelniczych
zmagań w Maratonie.
Konkurs odbywa się
cyklicznie co miesiąc.
Po czterech etapach
najwyższe wyniki
osiągnęli: Dominika
Szymczak kl. III A -64
p., Rafał Redzimski 
kl. I C -p 60 p., Michał
Migdał kl. I B - 54 p.,
Michał Grabowski 
kl. I C - 50 p. oraz Iwo
Kieza kl. I A - 40 p.

Zwycięzcom
gratulujemy!
Wszystkich
zachęcamy do
czytania kolejnej
lektury na luty: I cz.
powieści "Bogowie 
i wojownicy" Michelle'a
Pavera. Test odbędzie
się 1 marca..

Tadeusz Kościuszko
jest symbolem
wolności i wzorem
patrioty. Jego
nazwiskiem nazywa
się ulice w wielu
krajach, np. w Stanach
Zjednoczonych.
Amerykanie uważają
go za bohatera
narodowego, jako że
uczestniczył w wojnie o
niepodległość Stanów
Zjednoczonych,
toczącej się w latach
1775-1783.Thomas
Jefferson - jeden z
autorów amerykańskiej

"Deklaracji
niepodległości" nazwał
Tadeusza Kościuszkę
synem wolności.
Podczas walk na
terenie Polski
Kościuszko wydał
"Uniwersał Połaniecki"
zapewniający chłopom
opiekę rządu. Po III
rozbiorze Polski
generał trafił do niewoli.
Po zwolnieniu z
więzienia zamieszkał w
Paryżu.Pod koniec
życia wyjechał do
Szwajcarii.  Zmarł 15
października

1817 roku.Rok
później jego
szczątki spoczęły
na krakowskim
Wawelu.

 WAŻNE DATY

Powstanie
Kościuszkowskie- 24
marca 1794r. - 15
listopada 1794r.
Przysięga 
w Krakowie - 24
marca 1794r.

Bitwa pod Saratogą
1777r.
Kościuszko
Generałem Brygady-
1784r.
Walka o
niepodległość w
USA- 1775r.-1783r.

Wenus i Mars wiosną
zapewnią Ci moc
towarzyskich i
uczuciowych atrakcji.
Samotne Wodniki
mogą zwrócić Twoją
szczególną uwagę 
w okresie wiosny,
natomiast pozostałe
miesiące, a zwłaszcza
lipiec i sierpień, będą
dla Ciebie totalną
zagadką miłosną.
Zdrowie, finanse, ani
nic innego nie
przeszkodzi Ci 
w dotarciu 
do ukochanej

osoby, tylko pamiętaj - 
wybierz dobrze, to
jedyna
przestroga!Jesienią
Neptun przywieje Ci
dobrych przyjaciół,
którzy będą się o
Ciebie troszczyć 
w chorobie. Ułożenie
Marsa sprawi, że mimo
złego samopoczucia
fizycznego będziesz
się trzymał psychicznie
i wytrzymasz! Słuchaj
intuicji i daj się ponieść
sprzyjającym
okolicznościom.
~Gosik

1746-1817

Pomnik Kościuszki w Chicago
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Przyszłość Gimbusów... Czym jest gimboza?

Gimbus to stworzenie powszechnie
uznawane za niebezpieczne. Jest więc
oczywiste, że należy Gimbusa
zlikwidować bezzwłocznie. Ministerstwo
podjęło na szczęście odpowiednie kroki
w tym celu. 

Kim dokładnie jest
Gimbus? Nad tym
zagadnieniem myślało
wielu wybitnych
naukowców naszych
czasów. Po
niekończących się
dywagacjach doszli do
wniosku, że homolusus
gimbusus to
stworzenie, które
zadaje za dużo pytań,
często znajduje się 
w złym miejscu
o nieodpowiednim
czasie. Gimbus na
wszystko chce znaleźć
odpowiedź. Lubi
wiedzieć, jak coś działa
i czy można

to ściągnąć przez
Internet. Gimbus
marzy o tym, żeby być
kimś innym niż jest.
Typowym przykładem
Gimbusa jest Edward.
To nastoletni Gimbus.
Codziennie narzeka
na wczesne wstawanie
i zbyt dużą ilość pracy
domowej.
Nie we wszystkim
zgadza się 
z nauczycielami. 
W wielu sprawach ma
własne zdanie.

Nie chce
podporządkować się
surowym regułom
panującym w szkole.
Znajduje wielu
zwolenników, którzy po
chwili słuchania go
zapadają na gimbozę 
i przechodzą ciężką 
w skutkach przemianę
w Gimbusa. Stają się
twórczy i samodzielni, 
a do tego nie można
dopuścić!
Normalny homo
sapiens czyta gazety,
ogląda wiadomości,
słucha autorytetów 

i wierzy im
bezgranicznie. Gimbus
natomiast wszystko
podważa.
Sam chce odkrywać
otaczający go świat
i (o zgrozo!) zmieniać
go według własnych,
chorych upodobań.
Gimbus ubiera się po
swojemu. Nie chce
nosić białej koszuli 
i wyprasowanych
spodni. Woli porwane
jeansy i luźny t-shirt , w
których jest wygodniej.

Gimbus ma wiele
zainteresowań poza-
szkolnych. Zamiast
cały swój wolny czas
poświęcać na naukę na
pamięć definicji ze
starych podręczników,
woli rozwijać swoje
pasje, spotkać się ze
znajomymi  lub po
prostu odpocząć.
Wszystkie te
zachowania to
potworna strata czasu.
Na szczęście
Ministerstwo Edukacji
rozpoznało problem.
Od przyszłego

roku szkolnego
rozpocznie się
usuwanie Gimbusów
na masową skalę.
Planuje się ich zastąpić
nowo wyhodowanym
gatunkiem
posłusznych uczniów
wykonujących
wszystkie polecenia
Wielkiego Brata.
Towarzysze! Możemy
byś spokojni 
o przyszłość naszego
narodu.
Basia Łopuchow III E

Gimbus?

Tajemniczy Gimbus

                  Gimnazjalista - gatunek wymierający?
        Za parę lat ten groźny gatunek przestanie istnieć...
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Konkursy kuratoryjne

Chemia:

1.Paulina Bełkot 3e
2. Hubert Książek 3b

SERDECZNIE GRATULUJEMY :)

K.S.

Język angielski:
1. Zofia Arabska 3a
2. Anna Rybacka 3e
3. Angelika Prass 3e
4. Paulina Bełkot 3c
5. Anna Projs 3e
6. Maciej Fleks 3b
7. Natalia Roszak 1a
8. Michał Pomirski 2b

Matematyka:

1.Maciej Fleks 3b

Język polski:

1. Angelika Prass 3e
2. Gabriela Kreja 
3. Emilia Jodłowska 3a

Informatyka:

1. Patryk Hoduń 3c
2. Grzegorz Baran 3a
3. Błażej Majchrzak 3b
4. Paulina Bełkot 3e

Geografia:

1. Angelika Prass 3e
2. Karol Szulc 3b
3. Piotr Przypaśniak
4. Tomasz Szcząchor
2b
5. Jakub Stachowicz
2b

Biologia:
1. Barbara
Szczucka3c 
2.Karolina Sożyńska3c
3. Paulina Bełkot 3e
4. Grzegorz Baran 3a
5. Mikołaj Pęczak3b
6. Zuzanna
Matuszewska 3c
7. Anna Projs 3e

Historia:

1. Barbara
Łopuchow3e
2. Oskar Jankuniec3b 
3. Mikołaj Pęczak 3b
4. Piotr Przypaśniak
5. Jan Bigaj 2c

K.S.

Jak co roku gdańskie Kuratorium Oświaty organizuje konkursy z różnych szkolnych przedmiotów. Wykorzystując
swoje szare komórki, moi koledzy i koleżanki  przez 45 min.  walczyli o punkty, aby zdobyć ich jak najwięcej. Stawka
była i jest naprawdę bardzo wysoka, ponieważ możliwość dostania się do każdego, wybranego liceum nie jest taką
błahą nagrodą.
Poniżej przedstawiam uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu rejonowego z różnych przedmiotów.            
Trzymam kciuki za nas i wierzę, że jak najwięcej osób wygra :)
Pamiętajcie, aby się nie poddawać!                                                                      Karolina S.

Fizyka:
1. Wojciech Korybalski 3b 2. Maksymilian Dziemiańczuk 3b
3. Hubert Książek 3b 4. Mikołaj Pęczak 3b 5. Arkadiusz Grabski 3b
6. Jakub Flik 3b 7. Tomasz Szcząchor 2b
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