
  
Strona 1 

 

  



  
Strona 2 

 

  

Spis treści 
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Lista nauczycieli 
Bernaczyk Leszek – dyrektor 
Senger Jerzy – zastępca dyrektora 
Arndt Anna 
Bałoniak Aleksandra 
Bednarek Barbara 
Bednarek Małgorzata  
Besz Dorota 
Brzozowska-Bastian Aleksandra 
Czajczyńska Małgorzata  
Czaplejewicz Tomasz  
Dudka Małgorzata  
Gruchot Sylwia  
Iglewska Małgorzata 
Kania Karina 
Kaźmierczak Jerzy  
Kowalska Teresa  
Kowańdy-Mierzwiak Monika 
Lewandowski Łukasz 
Małecka Renata  
Materniak Ireneusz  
Mądra Karolina  
Michalak Magdalena  

 
Michalska Agnieszka 
Misch Emilia  
Napierała Anna  
Niewiadomska Aleksandra  
Nowak Elżbieta  
Nowakowska Agnieszka  
Ostrowska Agnieszka  
Paplicka Joanna  
Piechocki Sławomir  
Pilc - Zdziabek Alicja 
Płaczek Małgorzata 
Polus Monika  
Przewoźna Monika  
Rewerenda Elżbieta  
Siekański Wiesław  
Szczepański Łukasz 
Szpak Katarzyna 
Trzuskawski Maciej 
Turek Jakub 
Wojciechowska Agnieszka  
Zapadka Magdalena  
Zdziabek Wiesław 
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UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 
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3 września odbyła się uroczysta inauguracja Roku Szkolnego. Wypoczętych po 

wakacjach uczniów powitał dyrektor szkoły Leszek Bernaczyk.  
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Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru 
 

 dniach 4-7 września 2012 roku członkowie szkolnej sekcji Stowarzyszenia 

Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS (Anna Kłobuchowska, Agnieszka La-

skowska, Magdalena Olszewska, Zuzanna Wesołek z klasy II A)  wraz z opieku-

nem – prof. Jerzym Kaźmierczakiem, brali udział w wy-

cieczce na Podlasie oraz w uroczystościach upamiętniają-

cych Polaków wywiezionych na Syberię w okresie II wojny 

światowej. XII Marsz Pamięci Polskiego Sybiru zgodnie z 

tradycją przeszedł ulicami Białegostoku, a tegoroczne ob-

chody zostały uświetnione wizytą Prezydenta Rzeczypospo-

litej Polskiej, Bronisława Komorowskiego. 

Uczestnicy wyjazdu mogli bliżej zapoznać się z  kulturą 

polskich ziem wschodnich – oprócz Białegostoku odwiedzili 

między innymi cerkiew w Supraślu, meczet w Kruszynia-

nach, byli  goszczeni  

w „Tatarskiej Jurcie” przez polskich Tatarów. W ich pa-

mięci pozostanie również Tykocin, urokliwe miasteczko peł-

ne pamiątek po swoich żydowskich mieszkańcach. 
 

W 
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Lotnicy na Krzesinach 
 
 września delegacja uczniów-pilotów  z naszej szkoły wzięła udział w uroczystych obchodach 
święta 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań – Krzesiny. 
Impreza rozpoczęła się uroczystym apelem, który uatrakcyjniony został niskim przelotem czte-

rech myśliwców typu F-16. Następnie wszyscy zgromadzeni na płycie lotniska wzięli udział w pikniku 
lotniczym, gdzie z bliska można było przyjrzeć się „Jastrzębiom”, a także innym samolotom. Szczęśliwcy 
podziwiali także widoki z wieży kontroli lotów. 
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„Choć pomaluj mój świat” 
 

 

 
 

nia 25.09.2012  
w naszej szkole odbyło się 
spotkanie wolontariuszy 

naszej szkoły  
z podopiecznymi Stowarzy-

szenia na rzecz dzieci i 
młodzieży  

z dziecięcym porażeniem 
mózgowym Żurawinka.  

Tytuł był „Choć pomaluj mój 
świat”.  

Wspólnie przygotowaliśmy 
dwie prace plastyczne oraz 

przygotowaliśmy kartki 
okolicznościowe. 
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Wycieczka do Warszawy 
 

  
dniach 26-29.09 2012 klasa III e była  z 
wizytą w stolicy. 

Przygotowany przez panią Monikę Przewoźną pro-
gram wycieczki był bardzo bogaty. Przy pięknej pogo-
dzie zwiedziliśmy Grób Nieznanego Żołnierza, pomnik  
Powstańców Warszawy, Powązki, Plac Zamkowy, 
Łazienki, a ponadto kościół św. Krzyża i św. Jana 
Chrzciciela, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Po-
wstania Warszawskiego, Bibliotekę Uniwersytecką... 
Byliśmy również w teatrze Kwadrat na sztuce pt.: „Co 
ja panu zrobiłem, Pignon?”. Po spektaklu udało nam 
się zrobić zdjęcia z aktorami, którzy grali w spektaklu. 
Dla niektórych była to pierwsza wizyta w Warszawie, 
ale zarówno nowicjuszom jak i stałym bywalcom stoli-
cy bardzo się podobało. 
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Przy Grobie Nieznanego Żołnierza  W Łazienkach 

 

 

 
Przy pomniku Małego Powstańca  W Centrum Nauki Kopernik 
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Spotkanie klas maturalnych z Drużyną Szpiku 
 

 
uż po raz czwarty w naszym liceum odbyło się spotkanie młodzieży z Drużyną Szpiku. W ten 
sposób realizowany jest projekt Podziel się życiem. Celem spotkań z wolontariuszami jest uświa-

damianie jak łatwo można zostać potencjalnym dawcą szpiku. Koordynatorzy Drużyny przypomnieli na 
czym polega przeszczep szpiku, co trzeba zrobić aby do 
niego doszło oraz jak ważne jest poszerzanie banku po-
tencjalnych dawców szpiku. Nasz absolwent Ar-
tur Przybysz (należący do Drużyny Szpiku 
XIV LO, który ideę honorowego krwiodaw-
stwa i włączanie się do działań Drużyny 
propaguje teraz na swojej uczelni) mówił 
jak należy przygotować się do oddania 
krwi. Jak zawsze prelekcję uzupełnił film 
i teledysk. Spotkanie poprzedziło corocz-
ną zbiórkę krwi, miało na celu zachęcenie 
uczniów do włączenia się w akcję i cie-
szyło się dużym zainteresowaniem mło-
dzieży. 
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Dzień chłopaka 
 

 
 

Dnia 28 września br. w naszej szkole obchodzony był Dzień Chłopaka.  
Przedstawiciele klas rywalizowała ze sobą m.in. przy przyszywaniu 

guzików czy zawiązywaniu krawatów.  
Najlepsze okazały się klasy 1e i 2c. 
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Akcja krwiodawstwa  
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każ serce - oddaj krew- pod takim hasłem 1 października 2012 

odbyła się siódma już akcja honorowego krwiodawstwa w XIV LO; 
Kolejny już raz sala biologiczna zamieniła się w laboratorium zbiór-
ki krwi i po raz kolejny młodzież naszego liceum udowodniła, że 
umie stanąć na wysokości zadania. Przez cały dzień przed salą do-
nacji czekały grupki uczniów zdecydowanych na oddanie krwi. Nie-
którzy przestraszeni, inni odważni ale wszyscy gotowi podzielić się 
cząstką siebie. Końcowa lista krwiodawców była imponująca! Do 
oddania krwi zgłosiło się 65 osób, z czego 28 osób zasiliło bank po-
tencjalnych dawców szpiku ( nie wszyscy chętni do donacji mogli 
krew oddać). Zebraliśmy ponad 16 litrów krwi! Duże brawa dla 
wszystkich!!!, a szczególne dla klasy III l za najliczniejszą obecność! 
Wśród honorowych krwiodawców znalazły się też osoby spoza szko-
ły zachęcone przez naszą młodzież do udziału w akcji oraz grupa 
gości ze Straży Granicznej. Tegoroczna zbiórka krwi miała być adre-
sowana do Nikodema (ucznia trzeciej klasy naszego liceum, który 
czeka na przeszczep szpiku). Na szczęście  dawca znalazł się szybko 
i 11 października trzymamy mocno kciuki, żeby wszystko przebiegło 
jak najlepiej.   
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Udział maturzystów w debacie o Unii Europejskiej 
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października uczniowie, którzy  zadekla-
rowali zdawanie egzaminu maturalnego  z 

wiedzy i społeczeństwie  wzięli udział w debacie 
zorganizowanej przez  Biuro Informacji Parla-
mentu Europejskiego w Polsce pt. Infrastruktura 
czy innowacje? Na co wydawać pieniądze Unii 
Europejskiej po 2013 roku. 
Podczas debaty wystąpili  posłowie do PE Sido-
nia Jędrzejewska, Filip Kaczmarek i Konrad 
Szymański oraz zaproszeni w roli ekspertów Wi-
ceminister Rozwoju Regionalnego, przedstawiciel 
GDDKiA oraz naukowcy z UAM i Uniwersyte-
tu Ekonomicznego w Poznaniu. 
Maturzyści z Czternastki wysłuchali dyskusji o 
priorytetach przyszłych Wieloletnich Ram Finan-
sowych (planów budżetowych) Unii Europejskiej 
na lata 2014-2020. Szczególną uwagę poświęcono 

kierunkom rozwoju i zmianom w unijnej polityce 
spójności, starając się odpowiedzieć na zadane w 
temacie debaty pytanie - jak należy w najbliż-
szych latach inwestować środki z nowego wielo-
letniego budżetu UE? 
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Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
 

 
nia 12 października odświętnie ubra-
ni nauczyciele i inni pracownicy szko-

ły już o godzinie 8 zgromadzili się w holu szkoły 
żeby obejrzeć przygotowane przez młodzież 
przedstawienie. 
Trójka uczniów klasy 3A zaprezentowała skecz 
kabaretu Smile pt: „Nauczyciel na kacu”. Matu-
rzyści za swój brawurowy występ (nie każdy od-
ważyłby się  wypić wodę wyciśniętą ze szkolnej 
gąbki) zostali nagrodzeni dużymi brawami i zdo-
byli angaż na kolejne imprezy szkolne.  
W drugiej części przedstawienia przenieśliśmy się 
do roku 2034. Uczniowie wcielili się w wybra-
nych nauczycieli i wzięli udział w teleturnieju 1 z 

10 próbując wyłonić spośród siebie tego najlepsze-
go. Najwięcej braw zebrał Mateusz K. z klasy 
3B, który niesamowicie trafnie parodiował profe-
sora Siekańskiego. Lawinę śmiechu wzbudziła 
również parodia nauczyciela wychowania fizycz-
nego i nauczycielki chemii.  
Na zakończenie Mateusz B. z 3B udowodnił, że 
śpiewać każdy może i swoim wykonaniem piosen-
ki „Poker Face” rzucił na kolana widownię. Cytu-
jąc za Mateuszem: „(..) bo każdy wie, że to liceum 
czternasteee. Nauczyciel będzie pytał.” 
 
Organizatorzy imprezy:  
Agnieszka Michalska i Sławomir Piechocki,.      
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Uroczystość wręczenia Medali Komisji Edukacji Narodowej  
  
września odbyła w siedzibie NSZZ Solidar-

ności Pracowników Oświaty i Wychowania w Po-
znaniu odbyła się uroczystość wręczenia Medali 
Komisji Edukacji Narodowej. Wśród odznaczo-
nych znalazł się również nauczyciel naszej szkoły 
– Wiesław Zdziabek.  
Pan Wiesław Zdziabek jest autorem i współauto-
rem blisko trzydziestu publikacji o charakterze 
edukacyjnym i popularyzatorskim – programów 
nauczania, podręczników i materiałów ćwicze-
niowych. W tym pakietu dydaktycznego do historii 
w zasadniczych szkołach zawodowych „Człowiek 
w społeczeństwie dawniej i dziś”, współautorem 
podobnego pakietu dydaktycznego z historii dla 
liceów i techników uzupełniających na podbudowie 
zasadniczej szkoły zawodowej oraz współautorem 
pakietu dydaktycznego do przedmiotu historia i 
społeczeństwo dla szkół podstawowych pod tytu-
łem „Ciekawi świata”. Ponadto zainicjował i opra-

cował koncepcję serii książek popularnonauko-
wych, adresowanych do uczniów szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych „Biblioteczka Histo-
ryczna eMPi2” oraz napisał trzy książki 
do tej serii: Powstanie wielkopolskie 1918-1919 
(wspólnie z Marią Pacholską), Polacy na frontach 
II wojny światowej. U boku sojuszników, oraz 
Polska Walcząca 1939-1945. 
Wiesław Zdziabek jest również zaangażowany w 
przygotowanie zawodowe przyszłych nauczycieli. 
Prowadzi zajęcia na Wydziale Historycznym 
Uniwersytetu  im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu dla studentów historii. 
Jego współpraca z Uniwersytetem im. Adama 
Mickiewicza nie ogranicza się do działalności dy-
daktycznej. Uczestniczył również w międzynaro-
dowym projekcie badawczym „Przedstawić wspól-
ne życie: pamięć i historię w dobie ponowoczesno-
ści”.  
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Profesor Oświaty 
 

 
iesław Zdziabek - nauczyciel historii z naszej szkoły otrzymał w tym roku tytuł honorowy Pro-

fesora Oświaty. Uroczystość odbyła się 15 października 2012 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a 
akty nadania tytułu wręczał osobiście premier Donald Tusk. 
 

Tytuł honorowy Profesora 
Oświaty nadawany przez 
Ministra Edukacji Narodo-
wej na wniosek Kapituły do 
Spraw Profesorów Oświaty. 
Jest to wyróżnienie wyjąt-
kowe. Świadczy o tym nie-
wielka liczba nauczycieli, 
którzy go posiadają. Do tej 
pory otrzymało go zaledwie 
siedemdziesiąt osób z całego 
kraju, z tego z Wielkopolski 
trzy, a z Poznania –  tylko 
Wiesław Zdziabek. 
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Dzień pierwszoklasisty 
 

 

nia 12.10.2012 w naszej 
szkole odbył się Dzień Pierwszo-
klasisty. Uczniowie klasy IIe  
sprawdzali, czy  nowi uczniowie 
sprostają  przygotowanym zada-
niom  
i wykażą się wolą walki, hartem 
ducha i poczuciem humoru. Tema-
tem przewodnim była muzyka. 
Bezapelacyjnie w rytm muzyki 
reggae wygrała klasa If. Nagroda 
jest przygotowanie przyszłorocz-
nej imprezy integrującej. 
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ajęcia z wolontariatu w formie warsztatów zostały przeprowadzone w dniu 19.10.2012 
przez Regionalne  Centrum Wolontariatu w Poznaniu w ramach projektu: „Młodzi  gniew-
ni- młodzi zaangażowani. Wolontariat młodzieży jako szansa na Poznań aktywny spo-
łecznie”.  W warsztatach wzięły udział klasa 2c oraz wolontariusze z klas pierwszych. 
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„Rozplątywanie języków” 
 

 
 

dniu 22.10.2012 wolontariusze pod opieką Leszka Bernaczyka, Kariny Kani i Elżbiety 
Nowak uczestniczyli w VI wernisażu organizowanym przez Żurawinkę pod tytułem 
„Rozplątywanie języków”.  
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Halloween 
30 października uczniowie  
w naszej szkole obchodzili 
Halloween. Każda z klas oz-
dabiała swoją salę. Tak więc 
cała szkoła była „strasznie” 
udekorowana :). 
Podczas konkurencji udało się 
wyłonić dwie najlepsze klasy - 
2c i 3b, które w nagrodę 
otrzymały jeden dzień bez py-
tania.  
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Sztuka samorządności 
 

Spotkanie maturzystów z radnym Tomaszem Lewandowskim 

 
  
listopada maturzyści spotkali 

się radnym Poznania Panem Toma-
szem Lewandowskim.  Spotkanie do-
tyczyło zasad funkcjonowania samo-
rządu terytorialnego .  
Pan Lewandowski  wyjaśnił na czym 
polega przywilej współdecydowania o 
losach naszego miasta poprzez wpły-
wanie na decyzję Rad Osiedli i Rady 
Miasta. Maturzyści przekonali się 
również jak kształtować się będzie 
finansowa przyszłość Poznania, bo-
wiem przedstawione zostały wydatki 
i wpływy do budżetu miasta w latach 
2011-2016.  
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WIECZÓR POETYCKO - TEATRALNY 
 

  
listopada 2012r. odbył się już po raz 

trzynasty wieczór poetycko-teatralny. Zgodnie z 
utrwaloną już tradycją udział w nim wzięli 
wszyscy uczniowie, którzy zdecydowali się za-
prezentować swoje artystyczne talenty przed pu-
blicznością. W roli widowni jak zwykle 
 nie zawiedli seniorzy z Dziennego Domu Opieki 
Społecznej na osiedlu Piastowskim, dyrekcja, ro-
dzice, nauczyciele, znajomi i przyjaciele. Odwie-
dzili nas też absolwenci, którzy występowali w 
ubiegłych latach, a tym razem oklaskiwali swoich 
następców. Ale i wśród występujących nie zabra-
kło byłych uczniów – Ania Hoppe i Mariusz Ko-
liński kolejny raz zaprezentowali swe muzyczne 
talenty.   

Program wieczorku był jak zwykle zróżni-
cowany. Recytatorzy popisali się znajomością za-
równo tradycyjnych, jak i współczesnych tekstów 
literackich. Można było usłyszeć wiersze m.in. 
Mickiewicza, Szymborskiej, Asnyka, Pawlikow-
skiej-Jasnorzewskiej, a także własną twórczość 
poetycką naszych uczniów – Karoliny Stępień i 
Daniela Kruszewskiego. Nie zabrakło grających i 
śpiewających solistów prezentujących m.in. utwo-
ry z repertuaru Michała Bajora i Starego Dobrego 
Małżeństwa, a Marianna Ćwiąkała wykonała 
swoją piosenkę autorską. Natomiast elementy 
humorystyczne pojawiły się za sprawą kabareto-
wych scenek z życia szkoły.  
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Konkurs z okazji Święta Niepodległości 

W ramach obchodów Święta Niepodległości w naszej szkole odbył się konkurs historyczny, zorganizowany 

przez prof. Wiesława Zdziabka. W konkursie wzięło udział siedemnastu uczniów z klas pierwszych i drugich. 

Uczestnicy rozwiązywali test z zakresu sprawy polskiej w I wojnie światowej i pierwszych lat niepodległości. 
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Dzień patrona 
 

 
ak co roku rozpoczęliśmy obchody święta szko-

ły od części oficjalnej, w trakcie której przemawiał 
dyrektor szkoły, pan Leszek Bernaczyk. Nowością 
tej części uroczystości był krótki wykład prof. Wie-
sława Zdziabka, który w zabawny sposób starał 
się odpowiedzieć na pytanie „Kazimierz - dlaczego 
Wielki a nie Święty?”  
Część artystyczna miała w tym roku nostalgiczno-
wspomnieniowy charakter o lekkim zabarwieniu 
humorystycznym. Całe przedstawienie podzielone 
było na 5 części z których każda opowiadała o in-
nym dziesięcioleciu: latach sześćdziesiątych, sie-
demdziesiątych, osiemdziesiątych, dziewięćdziesią-
tych i dwutysięcznych. Każdy epizod rozpoczynał 
się od Kroniki Filmowej przedstawiającej czasami 
zabawne a czasami absurdalne realia życia w tam-
tych latach. Po kronice widownia mogła podziwiać 
pokaz mody charakterystycznej dla danego dziesię-

ciolecia. Następnie scena zamieniała się w pokój 
nauczycielski, gdzie starsi nauczyciele wspominali 
„stare dobre czasy”. W trakcie ich rozmowy poja-
wiał się w pokoju Dyrektor z nowym komunikatem 
lub zarządzeniem będącym tak naprawdę ogłosze-
niem wyników plebiscytu przeprowadzanego w na-
szej szkole przez Samorząd Uczniowski na najlep-
szego nauczyciela w jednej z 5 kategorii: pogoda 
ducha, niewyczerpana energia, siła spokoju, tytan 
pracy i mentor roku. Na zakończenie każdego epi-
zodu na scenie gościli przedstawiciele chóru szkol-
nego z piosenką. Wśród nagrodzonych znaleźli się: 
Sławek Piechocki, Karolina Mądra, Anna Arndt, 
Agnieszka Wojciechowska oraz Wiesław Siekań-
ski. Uroczystość zorganizowali uczniowie XIV LO 
pod kierunkiem pań: Moniki Przewoźnej, Doroty 
Besz, 
Kingi Komorowskiej i Katarzyny Szpak. 
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Teatr na stronie BIS 
 

  
istopada 2012 uczniowie XIV LO mieli 

okazję obejrzeć kolejny spektakl w wersji 
angielskiej. Scenariusz przedstawienia pt. „Gul-
liver’s Travels” oparty był na wielkim dziele Jo-
nathana Swifta. Sztukę obejrzało 30-u uczniów 
z klasy IIe. Klasa ta realizuje rozszerzony pro-
gram języka angielskiego. Oglądanie wystawianej 
przez teatr TNT Theatre Britain luźnej adaptacji 
powieści było dla naszych uczniów doskonałą 
okazją do obcowania z zaawansowanym językiem 
angielskim oraz zadumy nad wartościami moral-
nymi ważnymi dla człowieka niezależnie od cza-
sów, w jakich przyszło mu żyć.  
 

 

 
 

Organizatorzy wyjścia: pani Małgorzata Bednarek  i pani Małgorzata Czajczyńska. 
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Wyjazd do Genewy 
 

  
dniach 20 do 24 listopada odbyła się wy-
cieczka Genewy. Organizatorem wyjazdu 

była Pani Elżbieta Nowak, która wraz z biurem 
Horyzont stworzyła bardzo interesujący program. 
Głównym punktem wyjazdu było zwiedzanie 
CERN-u. Uczniowie mogli porozmawiać z uczo-
nymi z różnych dziedzin fizyki i zadać im własne 
pytania. Wysłuchali również wykładu na temat: 
„Krótka historia wszechświata”, prowadzonego 
przez Pana Krzysztofa Meisnera oraz  wykładu 
„Akceleratory i detektory cząstek wokół nas” wy-
głoszonego przez Pana Sławomira Wronka. Bar-
dzo interesujące były konferencje online z pracow-
nikami CERN-u – specjalistami od eksperymentów 
Atlas, Alice, LCHb czy CMS. Ciekawym punktem 
była również konferencja online z profesorami z 
uniwersytetu w Atenach, którzy nauczyli nas jak 
wyszukuje się bonzon higgs. Oczywiście obie konfe-

rencje były prowadzone w języku angielskim. W 
CERN-ie zwiedzaliśmy CERN Computer Center, w 
którym dowiedzieliśmy się jak doprowadzić do zde-
rzenia cząstek, hale do testowania magnesów dipo-
lowych i kwadrupolowych. Dowiedzieliśmy się, jak 
są przygotowywane aby móc puścić nimi prąd rzędu 
13 000 V. Ciekawym elementem w akceleratorze 
jest drut nadprzewodnikowy, który umożliwia 
znaczne zmniejszenie kabla doprowadzającego 
energie. Ciekawa była również wystawa mikroko-
smosu jak i ekspozycje jednych z najstarszych dys-
kietek, laptopów czy komputerów. Odwiedziliśmy 
muzeum telekomunikacji gdzie zostaliśmy oprowa-
dzeni, a informacje były przekazywane bardzo ła-
twym angielskim co nie zmniejszyło jednak ich ja-
kości. Zobaczyliśmy również gmach ONZ i ogród 
botaniczny. 
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Nasi uczniowie w Żurawince 
 

  
ramach tygodnia organizacji pozarządowych liczna grupa naszych uczniów uczestniczyła w 

dniach otwartych w Żurawince. O pracy wolontariuszy i możliwościach pomocy dowiedzieliśmy się na 
spotkaniu w dniu 14.09.2012. 
 

 

 



  
Strona 51 

 

  

Andrzejki w Żurawince 
 

 

 
opołudnie 29 listopada 

spędziliśmy w XIV LO na nie-
konwencjonalnych Andrzejkach z 
Żurawinką. Wróżb nie było, ale 
za to grzmiało, wybuchało, paliło 
się i dymiło! Ekipa szkolnych na-
ukowców szalała, a publiczność 
prawie spadała z krzeseł.... 
(oczywiście z wielkiego wraże-
nia). Były też popisy taneczno- 
wokalne, konkurencje sportowe 
(zdominowane przez obecnych na 
imprezie tatusiów..), zabawa z 
chustą klanzy oraz oczywiście 
przepyszne uczniowskie ciasto.  
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Konkurs ortograficzny 
 

  
poniedziałek 3 grudnia 2012 r. w naszej szkole odbył się konkurs ortograficzny. Tym razem 

przeznaczony dla uczniów klas pierwszych. Uczestnicy musieli zmierzyć się z dyktandem, którego tema-
tem było dawne budownictwo w Polsce. Poza tym należało rozwiązać krzyżówkę ortograficzną, co oka-
zało się najtrudniejszym zadaniem. Inna konkurencja polegała na  uzupełnianiu brakujących wyrazów  
w zdaniach. Współzawodnictwo było emocjonujące, a ostateczne wyniki są następujące: pierwsze miejsce 
zajęły przedstawicielki klasy If, drugie Ie, a trzecie Ic. Gratulujemy! Do zobaczenia na następnych orto-
graficznych potyczkach! 
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Bombka od serca 
  

grudnia w naszej szkole po raz kolejny 
odbyła się impreza charytatywna „Bombka 
od serca”. Podobnie jak w latach poprzed-
nich zebrane pieniądze przeznaczyliśmy dla 
Żurawinki.  W tym roku wylicytowaliśmy 
3600 zł , ale to nie koniec licytacji chcemy 
zebrać jeszcze więcej, aby móc zakupić po-
moce umożliwiające porozumiewanie się oso-
bom niemówiącym. W tym roku najlepiej 
sprzedała się bombka z autografem polityka 
Janusza Palikota  w kwocie 250 zł., zespołu 
Dżem w kwocie 210 zł., oraz piłka z podpi-
sami piłkarzy Lecha - 170 zł…  
W imieniu podopiecznych Żurawinki bardzo 
dziękujemy klasom które wzięły czynny 
udział w licytacji. Najwięcej wylicytowały 

klasy 3 A i 2 E obie po 500 zł. Honor klas 
pierwszych obroniła klasa 1B, która na licy-
tację poświęciła kwotę 370 zł. 
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Wycieczka do Warszawy 
 

  
grudnia uczniowie naszej szkoły wybrali się na wycieczkę do Warszawy. Stolica przyjęła nas 
chłodno – „minus” 12 stopni C. 

Zwiedzaliśmy Pałac w Wilanowie, ale najważniejszym punktem programu wycieczki było zwiedzanie 
Muzeum Powstania Warszawskiego. Ten nowoczesny obiekt zrobił ogromne wrażenie na wszystkich. 
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Koncert kolęd 
 

  
grudnia 2012 roku odbył się coroczny koncert 
kolęd w wykonaniu uczniów naszej szkoły. 

Atrakcją imprezy było wykonanie kolęd przez nau-
czycieli - panie:  Kingę Komorowską i Katarzynę 
Szpak, księdza Jakuba Turka oraz Dyrektora szkoły 
pana Leszka Bernaczyka. Wykonawcy zaprezento-
wali nie tylko kolędy polskie, ale również angielskie  
i niemieckie.  
Konwencja koncertu wprowadziła widzów  
w atmosferę przygotowań do Wigilii Bożego Naro-
dzenia. Przedstawienie przygotowali: Monika 
Przewoźna, Katarzyna Szpak i ks Jakub Turek.  
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Warsztaty z Centrum Doradztwa Zawodowego 
  
raz kolejny w naszej szkole w dniach od 10 do 14 grudnia 2012  odbyły się warsztaty dla 
uczniów klas trzecich, organizowane przez Centrum Doradztwa Zawodowego w Poznaniu, 

zatytułowane „Absolwent na rynku pracy”. Zajęcia były prowadzone przez Panią Agnieszkę Hilczer, 
oraz Panów: Dominika Zasadę i Tomasza Czacza. Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem 
wśród uczniów, ponieważ były 
przygotowane pod konkretny profil 
klasy i mówiły o odpowiednich kie-
runkach studiów oraz sytuacji na 
rynku pracy w określonych zawo-
dach. Uczniowie zapoznali się rów-
nież z wymogami na poszczególne 
kierunki studiów, a szczególnie spo-
sobem przeliczania punktów uzy-
skanych na egzaminie maturalnym. 
Mamy nadzieję, że te zajęcia uła-
twią naszym uczniom wybór dalszej 
drogi kształcenia. 
Warsztaty zorganizowała  
pani Anna Arndt. 
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Konkurs tłumaczeniowy 
  
stycznia 2013 odbył się XI Kon-
kurs Tłumaczeniowy z Języka An-

gielskiego na Język Polski. Jak zwykle, 
uczestnicy (w tym roku 25 osób) mieli za 
zadanie - korzystając ze słownika - prze-
tłumaczyć w ciągu dwóch godzin różnego 
rodzaju teksty (proza, poezja, artykuł) na 
jak najlepiej brzmiący język ojczysty. Oto 
laureaci:  
I miejsce – Marta Górczak  
II miejsce – Aleksandra Dłużewicz  
III miejsce – Malwina Marach  
Zadania przygotowała oraz oceny tłuma-
czeń dokonała mgr Małgorzata Czajczyń-
ska, pomysłodawca i organizator konkur-
su. Ogłoszenie wyników miało miejsce 31 
stycznia.  
Nagrody ufundowała Rada Rodziców.  
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Studniówka 2013 
 

 

egoroczna studniówka odbyła się tradycyjnie w „Faworze”. Organizatorką była pani Elżbieta Nowak. 

Po imponującym polonezie dyrektor. Leszek Bernaczyk wygłosił okolicznościowe przemówienie. Życzył w nim 

szampańskiej zabawy i zainicjował odlczianie czasu do matury.  

 

 
 

  

T 
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Jan Adamczewski grał  dla Żurawinki i dla nas 
 

W piątek wieczorem 8 lutego 2013 Jan Adamczewski zagrał pięknie, klimatycznie i jazzowo. Były utwo-
ry The Beatles, Phila Collinsa i kilka innych standardów - a my poczuliśmy się jak w Nowym Orleanie! 
Dzięki wielkie za to uczucie bo tak naprawdę siedzieliśmy przecież w holu 14 LO w Poznaniu ... Nieza-
pomniane wrażenia. Poznaliśmy 3 saksofony, z których każdy miał inną rolę do odegrania (!) tego wieczo-
ru. Najwięcej braw zebrał saksofon tenorowy z lat 60-tych ub. wieku (!) z lekką patynką i uroczą chryp-
ką.  Dziękujemy za ten piękny koncert! Podziękowania również dla podopiecznych Żurawinki którzy nas 
odwiedzili i bawili się razem  z nami. 
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Walentynki w XIV LO  
 

 
nia 14 lutego w naszej szkole Samorząd Szkolny zorganizował „Randkę w ciemno”. 

Wyłoniliśmy  aż sześć nowych par, a chętnych nie brakowało. Marianna Ćwiąkała z klasy 1e umiliła 
nam zabawę dając koncert, na którym wykonała premierowa piosenkę własnego autorstwa.  
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Wizyta w Bibliotece Uniwersyteckiej 
 

  
piątek 22 lutego uczniowie klasy 2a pod opieką p. Małgorzaty Iglewskiej i Alicji Pilc-Zdziabek 

odwiedzili Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu. Tam pani – pracownik biblioteki oprowadziła nas po 
pięknym budynku, pokazała czytelnię - łącznie z rzadko udostępnianą czytelnią zbiorów specjalnych,  
a następnie zaprezentowała możliwości wyszukiwania publikacji w bazie danych pod kątem naszych 
humanistycznych zainteresowań. 
 

 

W 
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 „Czy znasz swój region – Wielkopolskię?” 
 

 

asi uczniowie zajęli III miejsce w konkursie ,,Czy znasz swój region – Wielkopolskę?”, który od-
był się w dniu 22 lutego 2013 r. w LO Św. Marii Magdaleny w Poznaniu. W skład zespołu re-

prezentującego XIV LO wchodzili: Kasia Glapiak 1e, Maciej Kaftański 2b, Agata Wełnicka 2e  
i Oskar Koliński 2e. Do konkursu uczniów przygotowywały panie Jolanta Gątarska i Anna Arndt.  
Gratulujemy!!! 
 

    
  

N 
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Rekolekcje 
 

  
dniach: 25-27.03.2013 w Roku Wiary, który aktualnie przeżywamy w Kościele odbyły się reko-

lekcje wielkopostne dla uczniów naszej szkoły. W pierwszym dniu rekolekcji młodzież oglądała film: 
"Siostra Pascalina - kobieta w Watykanie". 
W drugim dniu odbyło się spotkanie z przedstawicielem religii mojżeszowej panem Rebe Jakubem, który 
opowiadał o kulturze żydowskiej.  
W trzecim natomiast dniu młodzież uczestniczyła we Mszy Świętej w kościele p.w. Nawrócenia Święte-
go Pawła. Po Mszy Świętej odbyła się droga krzyżowa ulicami osiedla z kościoła do szkoły. 
 

 

W 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=TsiDx8yugUiB6M&tbnid=XNkvNVpz1WT9-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.duchswietykielce.pl/aktualnosci/rok-wiary/&ei=nuP1UorvHKSm0AXc14HwBw&bvm=bv.60983673,d.ZG4&psig=AFQjCNFalJLxqQcKUfeATLrYUiFQx8CB0Q&ust=1391932672343267
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Współpraca z Biurem Karier AWF 
 

  
dniach 18 II-5III 2013 

roku uczniowie wszystkich klas 
trzecich brali udział w warszta-
tach związanych z rynkiem pra-
cy, prowadzonych przez doradcę 
zawodowego Biura Karier AWF, 
panią Katarzynę Ambroszczyk.  
Głównym celem było kształcenie 
umiejętności przygotowania do-
kumentów aplikacyjnych oraz 
symulacja rozmowy kwalifika-
cyjnej.  Prowadząca zajęcia 
zwracała również uwagę na 
mowę ciała, udzielała wskazó-
wek, jak wywrzeć pozytywne 
wrażenia. Warsztaty bardzo ak-
tywizowały uczniów, są dobrą 
wskazówką dla wkraczających 
na rynek pracy.  
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XIV LO na FACEBOOKU 
 

Ruszył szkolny oficjalny profil na facebooku! 
 

 



  
Strona 77 

 

  

Koniecznie odwiedź nas!!! 
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Dzień Austriacki 
 
lutego w naszej szkole odbył się Dzień Austriacki zorganizowany przez panią Dianę Kondrato-
wicz oraz panią Monikę Przewoźną. Celem imprezy było zapoznanie uczniów z historią, kulturą 
oraz zwyczajami Austrii. Z tej okazji gościliśmy w szkole rodowitego Austriaka Stefana Steibau-

era, na spotkaniu z którym uczniowie kontynuujący naukę języka niemieckiego mieli okazję sprawdzenia 
swoich umiejętności językowych. W sali lekcyjnej, w której zorganizowana była impreza, uczniowie mogli 
zapoznać się z wystawą, przedstawiającą podstawowe wiadomości na temat Austrii - najważniejszych 
pisarzy, malarzy oraz kompozytorów austriackich. 
Wystawa fotograficzna prezentowała najpiękniejsze 
zabytki Wiednia i Salzburga. Uczniowie mogli rów-
nież skosztować wiedeńskiego specjału – tortu Sa-
chera (niem. Sachertorte). Dodatkową atrakcją Dnia 
Austriackiego była możliwość obejrzenia niemiecko-
języcznych dzieł najsłynniejszych pisarzy austriac-
kich: Petera Handke, Elfriedy Jelinek, Franza Kaf-
ki, Thomasa Bernhardta oraz Ingeborg Bachmann. 
W czasie długiej przerwy można było także zoba-
czyć pokaz walca wiedeńskiego do muzyki Johanna 
Straussa "Nad pięknym modrym Dunajem". Po zwie-
dzeniu wystawy uczniowie rozwiązywali quiz wie-
dzy o Austrii. Na zwycięzców czekały nagrody. 
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Wojewódzki Konkurs Historyczny 
 

 
ierwszego marca w naszej szkole odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Historycznego.  

Uczestniczyli w nim uczniowie gimnazjów. Wcześniej odbyły się eliminacje szkolne i rejonowe. W finale 
wzięło udział aż 220 gimnazjalistów. Dla naszej szkoły było to ogromne wyzwanie organizacyjne, któ-
remu podołaliśmy dzięki bardzo sprawnej organizacji i zaangażowaniu wielu nauczycieli i uczniów.  
 

 

P 
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Dzień Kobiet 
 

 
egoroczny Dzień Kobiet w naszej szkole był 

związany z wyborem „Dziewczyny Roku 2013”. 
Każda klasa mogła wytypować jedną kandydatkę – 
ostatecznie w konkursie uczestniczyło 13 dziew-
czyn.  
 W dniu 7 marca wszyscy  obecni mężczyźni naszej 
szkoły wzięli udział w głosowaniu. Najwięcej gło-
sów zdobyły: Klaudia Paluszewska, Joanna Wiecka 
i Małgorzata Thiel. Finalistki zostały zaprezento-
wane wszystkim uczniom w dniu 8 marca na holu 
szkoły. Prowadzący wybory: Sandra Trawińska i 
Bartosz Leszczyński wzięli kandydatki w ogień py-
tań. Ostatecznie „Dziewczyną Roku 2013” w naszej 
szkole została Klaudia Paluszewska z klasy II b. 
Dodatkowo dzień ten uświetniały piosenki poświę-
cone kobietom. 
 
Na zdjęciu zadowolona z sukcesu Edyta Paluszewska 
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Spotkanie ze studentami 
 

  
 marca roku odbyło się spotkanie przedsta-

wicieli Studenckiego Koła Naukowego Geogra-
fów WNGIG UAM w Poznaniu z uczniami 
klasy III B i III L. Studenci zapoznali uczniów 
z możliwościami, jakie daje studiowanie na 
Wydziale Nauk Geograficznych ze szczególnym 
naciskiem na nowy kierunek, jakim jest Geoin-
formacja. Zaprezentowali także różnorodność 
wydarzeń jakie mają miejsce na wydziale oraz 
tzw. studenckie życie. Studenci, którzy odwie-
dzili naszą szkołę, to nasi absolwenci: Maciej 
Kościelak – obecnie student IV roku Geoinfor-
macji, Patryk Pszczółkowski – III rok Geoin-
formacji, Kinga Walkowiak – II rok Geografii.   
Mamy nadzieję, że przekazane przez studentów 
informacje, pomogą naszym maturzystom w wy-
borze kierunku dalszej nauki. 
 

Organizatorem spotkania była  pani Anna Arndt. 
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Konkurs wojewódzki „Odnawialne źródła energii” 
 

 
nia 9 marca 2013 w naszej szkle odbył się finał wojewódzkiego konkursu dla szkół gimnazjalnych: 

„Odnawialne źródła energii” pod honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.   

Etap szkolny konkursu został przeprowa-
dzony na terenie gimnazjów, które zgłosiły 
swój udział w konkursie.  W finale wzięło 
udział siedem szkół. Były to: Zespół Szkół nr 
4 w Kościanie, Gimnazjum w Zalesewie, 
Gimnazjum w Borowie, Gimnazjum w Stę-
szewie, Gimnazjum Dwujęzyczne im. Dą-
brówki w Poznaniu, Gimnazjum nr 2 przy 
Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 
nr 3 w Poznaniu, Gimnazjum nr 41 w Po-
znaniu. Każdą ze szkół reprezentowali ucz-
niowie, którzy wygrali w etapie szkolnym.  
 
Organizatorami konkursu są nauczycie geo-
grafii, fizyki i chemii :Anna Arndt, Elżbieta 
Nowak i Aleksandra Niewiadomska. 

D 
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Wizyta w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa 
 

 
nia 14. 03. 2013 r. uczniowie klas 1A i 2E, pod opieką pań Elżbiety Nowak i Małgorzaty Iglew-

skiej, uczestniczyli w prezentacji oferty edukacyjnej Instytutu Kulturoznawstwa przy Wyższej Szkole 
Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.  

 
Podczas spotkania, prowadzo-
nego pod kierunkiem prof. Izol-
dy Kiec, wysłuchano dwóch cie-
kawych wykładów oraz wska-
zówek o roli kultury w świecie 
współczesnym, zarządzaniu 
projektami kulturalnymi i pozy-
skiwaniu na nie funduszy euro-
pejskich. Po gmachu uczelni 
oprowadziła grupę studentka 
kulturoznawstwa i absolwentka 
naszej szkoły, Samanta Ragiel. 
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Projekt edukacyjny „Mój Poznań” 
 
 
marca 2013 roku w III LO w Pozna-
niu odbył się finał międzyszkolnego 

projektu edukacyjnego „Mój Poznań”, w któ-
rym uczestniczyły uczennice klas 2d i 2a z po-
lonistkami: Barbarą Bednarek i Agnieszką 
Nowakowską. Projekt ten realizowany był  
w naszej szkole od początku roku szkolnego  
i miał na celu przybliżenie uczniom wartości 
kulturowych Poznania. Nasi uczniowie brali 
udział w konkursie poetyckim, czyli tworzeniu 
własnych wierszy o Poznaniu, recytatorskim, 
fotograficznym, przygotowywali wizualizacje 
wierszy poznańskich poetów i mapy literackie 
miasta. Miło nam poinformować, że laureat-
kami konkursu poetyckiego zostały: Anna Mi-
kołajczak i Marta Jeżewska z klasy 2a, za naj-
lepsze zdjęcie przyznano nagrodę Julii Wil-
czek, też z klasy 2a. Gratulujemy! 
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Pierwszy dzień wiosny 
  

 marca jak co roku obchodziliśmy Dzień Wio-
sny!  
W tym roku Samorząd Uczniowski wpadł, jak się 
okazało, na genialny pomysł, a mianowicie – zapro-
jektowania i wykonania strojów ekologicznych! Kla-
sy miały bardzo trudne zadanie, ale wszystkie sobie 
poradziły. 
Każdy strój był oryginalny i przede wszystkim stwo-
rzony z surowców wtórnych. Oceniało ich jury w 
składzie: przewodnicząca pani  prof. Aleksandra Ba-
łoniak oraz Katarzyna Misiak z klasy 2c, Michał 
Kornosz  
z klasy 2c i  Eryk Dolajzer z klasy 1e. Wszyscy 
świetnie się bawili! Całą imprezę poprowadziła 
Martyna Kaczmarek oraz Wojciech Sibilla a podczas 
obrad jury stresujące minuty umilała Marianna 
Ćwiąkała z klasy 1e. Ostatecznie jury zdecydowało, 
że najlepiej z zadaniem poradziła sobie klasa 2a! 
Zwycięzcą więc został Adam Ladorski, którego strój 
przygotowała Dominika Goncerz. 
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Festiwal nauki 
 

 
eteoryty, piekło i raj Amazonii oraz … 

wiele innych ciekawych obiektów i miejsc na 
świecie mogliśmy ,,dotknąć” uczestnicząc w wy-
kładach i warsztatach zorganizowanych przez 
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 

UAM podczas XVI Festiwalu Nauki i Sztuki, 
który odbył się 10. 04. 2013 r. Jak co roku na 
uczelnię wyjechały klasy z poszerzoną geografią;  
tym razem były to klasy 1f oraz 2e.  
Opiekunami uczniów były pani Anna Arndt i pa-
ni Jolanta Gątarska. 
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Spotkanie z ZUS-em 
 

 
okresie 5 – 10 IV 2013 roku w ra-
mach zajęć z podstaw przedsiębior-

czości uczniowie klas trzecich uczestniczyli  
w seminarium informacyjnym prowadzonym 
przez pracowników I Oddziału ZUS w 
Poznaniu, panią Małgorzatę Balcerzak i 
pana Piotra Fiszera. Tematem spotkań był 
zaprezentowanie Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych jako instytucji, systemu emery-
talnego, znaczenia świadczeń krótkotermi-
nowych, istoty ubezpieczeń oraz roli ZUS 
podczas prowadzenia działalności gospo-
darczej. Ciekawa forma seminarium połą-
czona z prezentacją multimedialną jest do-
brą wskazówką dla wkraczających na ry-
nek pracy. 
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Klasa 3c na warsztatach chirurgicznych 
 

  
ramach Festiwalu Nauki i Sztuki 9 

kwietnia 2013 r. klasa 3C uczestniczyła  w 
wykładach: ANOREKSJA I BULIMIA - 
PRZYCZYNA CZY SKUTEK PROBLE-
MÓW PSYCHICZNYCH;  WYROLUJ RA-
KA;   ZAUFAJ SOBIE - DOPALACZ CIĘ 
ZDRADZI. W ramach wykładów uczniowie 
dowiedzieli się jak szkodliwe dla zdrowia są 
dopalacze i dlaczego należy ich unikać, co robić 
by zmniejszyć szanse zachorowania na chorobę 
nowotworową, a także czym jest anoreksja i 
bulimia i jakie są ich przyczyny i skutki. Ucz-
niowie jako jedyna grupa bali również udział 
w warsztatach szycia chirurgicznego, podczas 
których profesjonalnym sprzętem chirurgicznym 
mogli zszywać rany na materiale ćwiczenio-
wym. Dla wielu z nich była to bardzo przy-
datna i ciekawa lekcja. 
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Drzwi otwarte 
 

 
egoroczne „Drzwi otwarte” wypadły bardzo okazale. Nauczyciele wszystkich przedmiotów przygo-

towali ekspozycje, które zaprezentowali w holu szkoły. Tematem przewodnim wystaw było Słońce. 
Wszyscy z zazdrością patrzyli na stoisko chemiczne, które było najbardziej oblegane przez gimnazjali-
stów, a to za sprawą efektownych eksperymentów. Dla słabo obeznanych z tą materią humanistów było 
w tym coś z tajemniczej alchemii. Jak co roku gościnnie wystąpiła Poznańska Grupa Rekonstrukcji Histo-
rycznej Warta. 
 

   
 
     

 

T 
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Zespół Doradczy do Spraw Jakości Kształcenia 
Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 
  
auczyciel naszej szkoły – pan Wiesław Zdziabek został powołany do Zespołu Doradczego ds. 

Zapewnienia Jakości Kształcenia w IH UAM  
Zespół Doradczy został powołany na mocy uchwały Rady Instytutu z dnia 5 listopada 2012 roku. Za-
proszono do niego dziewiętnaście osób reprezentujących instytucje oświatowe, kulturalne i przedsiębior-
stwa, do których trafia największa część absolwentów Historii. Celem tego gremium jest wspieranie dzia-
łań Dyrekcji IH UAM, mających na celu poprawę efektywności kształcenia na kierunku Historia. 
W skład Zespołu Doradczego wchodzą wybitni przedstawiciele kultury, oświaty i gospodarki. Udział w 
jego pracach jest ważnym wyróżnieniem. 

 

 

N 
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POŻEGNANIE MATURZYSTÓW 2013 
 

  
dniu 26 kwietnia odbyło się Pożegnanie 

Maturzystów 2013. W uroczystości wzięli udział 
pan dyrektor Leszek Bernaczyk, pan wicedyrektor 
Jerzy Senger, Grono Pedagogiczne, przedstawicie-
le Rady Rodziców, pracownicy szkoły, zaproszeni 
goście oraz tegoroczni  absolwenci. Po wprowa-
dzeniu sztandaru szkoły i zaśpiewaniu hymnu 
głos zabrał pan dyrektor, który podziękował nau-
czycielom i rodzicom za trud włożony w naukę i 
wychowanie swoich podopiecznych. Zaproszeni 
rodzice otrzymali listy z Podziękowaniami. Pan 
dyrektor życzył naszym absolwentom sukcesów 
na maturze oraz właściwych wyborów i powo-
dzenia w dalszym dorosłym życiu.  
Następnie głos zabrali przewodniczący Rady Ro-
dziców pan Szymon Kubala oraz przedstawiciel-
ka Samorządu Szkolnego Katarzyna Misiek, któ-

rzy życzyli absolwentom połamania piór na matu-
rze.  
W imieniu tegorocznych maturzystów głos zabra-
ła uczennica klasy III a Sandra Trawińska. Wraz 
z podziękowaniami dla Grona Pedagogicznego 
odbyło się wręczenie kwiatów dla dyrekcji i nau-
czycieli. Następnie pan dyrektor wraz z wycho-
wawcami wręczył nagrody wyróżnionym ucz-
niom. W dalszej części uroczystości wychowawcy 
klas rozcięli powiązane wcześniej w bukiet róże, 
rozdając je swoim uczniom wraz z koniczynką na 
szczęście. 
Po części oficjalnej rozpoczęła się część arty-
styczna, podczas której profesorowie wspominali 
swój  czas matury oraz wraz z absolwentami za-
śpiewali piosenkę pt. ,,Są dni, których jeszcze nie 
znamy”. 
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Matura 2013 
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Koncert „Zakochaj się wiosną” 
 

  
czerwca odbyła się czwarta edycja 

koncertu Zakochaj się wiosną! 
Pomimo, że pogoda nie dopisała, najwy-
trwalsi i najbardziej chętni do zabawy ucz-
niowie uczestniczyli w imprezie muzyczno -
konkursowej. Na scenie wystąpili artyści 
Kamila Grochowska, Marianna Ćwiąkała, 
Roksana Światły, Katarzyna Misiak, Ksa-
wery Wieloch i Eryk Dolajzer.  
Klasy natomiast rywalizowały w konkur-
sach "Rozpoznaj nauczyciela z dziecięcych 
lat", "Kinomaniak" oraz "Jaka to melodia?".  
Pomysłodawcą i organizatorem imprezy jest 
Katarzyna Szpak - nauczyciel historii i 
wos. 
 

 
 
 

25 
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Czternastkowy maraton 
 
 
 
ak co roku, tak i tym razem 25 czerwca odbył się 
„Czternastkowy maraton”. W tym dniu klasy 
przystąpiły do rywalizacji w 11 konkurencjach. 
Każda z konkurencji była przygotowana przez 
jedną z klas, po to, aby pozostałe klasy rozwią-
zywały zadania z tej konkurencji. I tak w tym 
roku klasa 1a przygotowywała zadania z mate-
matyki, 1b z wychowania fizycznego, 1c z biolo-
gii, 1e z języka niemieckiego, 1 f z języka polskie-
go, 2a z historii, 2b z informatyki, 2c z chemii, 2d 
z geografii, 2e z języka angielskiego, 2l z fizyki. 

Walka wśród uczniów była zacięta, a w jej wy-
niku najlepsze wyniki otrzymały klasy: 
miejsce III : klasa 1c zdobywając 180,5 punktu 
oraz dodatkowy dzień na wycieczkę klasową w 
roku szkolnym 2013/2014 
miejsce II : klasa 2b zdobywając 184 punkty oraz 
wybrany dzień bez pytanie w roku szkolnym 
2013/2014 
miejsce I: klasa 1f zdobywając 203 punkty oraz 
piątkę z wagą jeden z wybranego przedmiotu dla 
całej klasy w roku szkolnym 2013/2014. 
Wszystkim uczniom gratulujemy zapału i wa-
leczności, natomiast największe gratulacje ślemy 
zwycięzcom. 
 

 
Organizatorami tegorocznego „Czternastkowego Maratony były: 
 Małgorzata Płaczek, Agnieszka Michalska oraz klasa 1c. 
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Sukcesy sportowe uczniów XIV LO 
 

IV miejsce w Mistrzostwach Miasta Poznania, w piłce siatkowej chłopców. 
III miejsce w lidze szkól ponadgimnazjalnych Miasta Poznania, w piłce siatkowej dziewcząt 
V miejsce w łącznej klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych w Poznaniu.  
 
 
Drużyna siatkarek 
Różycka Anna 
Nowicka Weronika 
Ostryg Zuzanna 
Kaczmarek Martyna  
Lorecka Klaudia 
Wełnicka Agata 
Wiecka Joanna 
Józewczak Jonasz 
 

 
Drużyna siatkarzy 
Rabikowski Paweł 
Komosiński Karol 
Szalkowski Piotr 
Jagsch Krzysztof 
Nowak Marcin 
Łysiak Marcin 
Krzyś Adrian 
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Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 
 

  
 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego.  

Okolicznościowe przemówienie wygłosił dyrektor Leszek Bernaczyk. Podsumował w nim wyniki cało-
rocznej pracy. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie nagród uczniom, którzy wyróżnili się w na-
uce, pracy społecznej i sporcie. 
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