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Dyrektor Leszek Bernaczyk 
1 września 2011 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora XIV Liceum 

Ogólnokształcącego – Jerzego Kaźmierczaka zastąpił Leszek Bernaczyk. 

Leszek Bernaczyk jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki 

Poznańskiej, który z tytułem magistra inżyniera ukończył w 1980 r. Z oświatą 

związał się w 1983 r., kiedy to rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej nr 2 

Stęszewie. W 1991 roku został jej dyrektorem i funkcję tę pełnił do 2011 r. 

Leszek Bernaczyk jest również edukatorem komputerowym dwóch specjalności. 

Jest również autorem dwóch programów nauczania informatyki dopuszczonych 

przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do użytku w szkołach: podstawowej i 

gimnazjum, a także współautorem podręcznika dla nauczycieli: iMac i PC w 

gimnazjum. Na swoim  koncie ma również 18 publikacji z zakresu zarządzania i 

kierowania szkołą oraz wykorzystania technologii informacyjnych w nauczaniu. 

Jego aktywność społeczna związana jest z działalnością w Stęszewskim 
Forum Obywatelskim. W stowarzyszeniu tym zajmował się głównie wymianą 
zagraniczną z zaprzyjaźnionymi stowarzyszeniami z Francji  
i Hiszpanii. W latach 2006-2010 był radnym w Radzie powiatu poznańskiego i 
pracował w komisjach: Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej oraz Oświaty 
i Wychowania. 
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Lista nauczycieli w roku szkolnym 2011/2012 
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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dniu 16 września 2011 r. w ramach projektu „Odkrywać nieznane tworzyć nowe, program rozwijania 

zainteresowań fizyką”, uczniowie XIV LO w Poznaniu wraz z opiekunami: Elżbietą Nowak i Barbarą Bednarek 
odwiedzili Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie. 

Uczniowie uzyskali niepowtarzalną możliwość wcielenia się w rolę prawdziwych badaczy i samodzielnego 
wykonania ciekawych doświadczeń na nowoczesnym sprzęcie. 
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okazji Dnia Polskiego Państwa 

Podziemnego, który jest obchodzony 27 

września,  pani Alicja Pilc przygotowała 

w bibliotece okolicznościową wystawę. 

Składała się ona z tablic informacyjnych 

oraz najpopularniejszych książek 

poświęconych tej tematyce. 

Na zdjęciu klasa III f pod opieką 

nauczyciela historii pana Wiesława 

Zdziabka podczas zwiedzania wystawy. 
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Sukcesy naszych lekkoatletów 

Zawody lekkoatletyczne w ramach “Mistrzostw Miasta 

Poznania”, rozgrywane są zawsze na początku nowego 
roku szkolnego. W zawodach, które odbyły się 28 
września, nasza reprezentacja zajęła w ogólnej punktacji 
czołowe lokaty zarówno w konkurencji kobiet jaki 
mężczyzn.  
 
Największe sukcesy osiągnęli: 
Kamila Kańduła zdobyła srebrny medal w biegu na 100 
metrów. 
 
Damian Walczak i Wojciech Pilaczyński zdobyli kolejno 
złoty i srebrny medal w rzucie dyskiem. 
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dniu 30 września 2011 w naszej szkole hucznie 

obchodziliśmy „Dzień  Chłopaka”.  Tego dnia na 4 i 5 lekcji na holu 

bawiły się reprezentacje poszczególnych klas. Przewidziane były 

różnego rodzaje konkursy i zabawy dla naszych chłopaków. 

Największy entuzjazm wzbudził występ   Bartosza Orłowskiego z 

klasy 1 c, który zaprezentował swoje umiejętności taneczne. 

Organizatorem imprezy była klasa 1B.  
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ierwszego października 

odbyła się w naszej szkole 

organizowana corocznie przez 

panią Agnieszkę Ostrowską 

zbiórka krwi. I jak w 

poprzednich latach – ofiarność 

naszych  uczniów była 

przykładna. Do akcji włączyli 

się również nauczyciele i inni 

pracownicy szkoły. 
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FILMOWE PIERWSZAKI – pod takim hasłem 6 
października odbył się w naszej szkole Dzień 
pierwszoklasisty. Wszystkie klasy pierwsze wraz z 
wychowawcami brały udział w różnych konkurencjach 
o tematyce filmowej. Najlepiej zaprezentowała się 
klasa 1e wraz z wychowawczynią Panią Elżbietą 
Nowak. Klasa ta zajęła pierwsze miejsce zdobywając 
nagrodę główną, którą jest organizacja takiej samej 
imprezy dla przyszłorocznych uczniów klas 
pierwszych. Na zakończenie zabawy wszyscy 
uczniowie złożyli przysięgę przed „Królem 
Kazimierzem”, a na dowód przyjęcia w poczet uczniów 
XIV Liceum Ogólnokształcącego każda klasa 
otrzymała dyplom. Trzy najlepsze klasy, czyli: klasa 1b 
– trzecie miejsce, klasa 1c – drugie miejsce, klasa 1e – 
pierwsze miejsce, otrzymały pamiątkowe statuetki. 
Całą imprezę zorganizowali zeszłoroczni zwycięzcy, 
czyli uczniowie obecnej klasy 2c pod opieką 
wychowawcy Pani Małgorzaty Płaczek. 
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6 października w naszej 
szkole odbyły się prawybory 
do Sejmu. Uczestniczyły w 
nich wszystkie klasy 
maturalne. Przed oddaniem 
głosu uczniowie wzięli 
udział w quizie, który był 
poświęcony wyborom, 
kandydatom i komitetom 
wyborczym. Quiz i 
prawybory zorganizowała i 
przeprowadziła klasa III f 
pod opieką pana Wiesława 
Zdziabka. Prawybory 

wygrał Ruch Palikota. 
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czniowie naszej szkoły 8 października 2011 r. 

uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Muzeum 
Techniki w Berlinie.  
Wycieczka edukacyjna pozwala na zapoznanie się z istotą  
najpowszechniejszych zjawisk fizycznych. W nietypowej, 
bo niedostępnej dla ogółu szkół formie, przedstawiana jest 
istota nauki, jej własności i zastosowania.  Wizyta w 
Spektrum może być zachętą do dalszego pogłębiania 
wiedzy z zakresu fizyki i techniki jądrowej, chemii, 
biologii bez której trudno zrozumieć pochodzenie i naturę 
Wszechświata.  
Istotną pomocą w zapamiętaniu i utrwaleniu informacji 
oraz pogłębianiu wiedzy są różnorakie doświadczenia, 
które sami mogliśmy przeprowadzić.  
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 października o godzinie 10:00 została otwarta koperta z zadaniami II Konkursu „Fizyka jest 
ciekawa”. Uczniowie mieli do wykonania dwa  zadania indywidualne oraz jedno grupowe. Naszą szkołę 
reprezentowali: Piotr Stec, Marcin Wojciechowski; Łukasz Piątka, Mateusz Mikołajczak, Jakub 
Balcerek z klasy III L 
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 października 2011 r.  
w Zamku Królewskim w Warszawie 
odbyła się wielkiej gala konkursu 
Nauczyciel Roku 2011. Jako finalista 
konkursu Nauczyciel Roku 2011 
uczestniczył w niej nauczyciel naszej szkoły 
– pan Wiesław Zdziabek. 

Wiesław Zdziabek jest nauczycielem 
historii i wiedzy o społeczeństwie oraz 
doradcą metodycznym w poznańskim 
Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Jest 
autorem licznych publikacji, w tym 
podręczników i programów nauczania. Z 
jego inicjatywy i na podstawie jego pomysłu powstała seria adresowanych do uczniów książek 
popularnonaukowych z historii XX wieku – Biblioteczka Historyczna eMPi2. W ramach tej serii 
opublikował książki: Polacy na frontach II wojny światowej. U boku sojuszników, Polska Walcząca 
1939-1945, a wspólnie z panią Marią Pacholską: Powstanie wielkopolskie 1918-1919. 
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rzydniowe warsztaty pod tytułem: „Zbadaj Zobacz Zrozum” odbyły się w Łagowie w dniach 

15-1 7 października 2011 r. Naszą 

szkołę reprezentowały dwa zespoły: z 3l 

Artur przybysz i Maciej Eltman oraz z 

2l: Andżelika Jankowiak i Wojtek 

Pilaczyński. Zostały one wyłonione w 

konkursie. Polegał on na przygotowaniu 

przez dwuosobowe zespoły propozycji 

ciekawego doświadczenia fizycznego. 

Całym przedsięwzięciem kierowała pani 

Elżbieta Nowak. 
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dniu 18.10.11 uczniowie klas 1l i 2c uczestniczyli w SPOTKANIACH Z ASTRONOMIĄ. 

Program  SPOTKANIA Z ASTRONOMIĄ obejmował: 
1. Multimedialną wielkoekranową prelekcję 
edukacyjna -  wykład popularnonaukowy 
bogato ilustrowany wspaniałymi materiałami 
wizualnymi (realizowany w technologii HD). 
 2.  Pokaz niezwykłego zjawiska 
astronomicznego –  całkowitego zaćmienia 
Słońca -  autorski reportaż z ekspedycji do 
Meksyku. 
  3.  Teleskopowy pokaz wybuchów na Słońcu 
i plam słonecznych przy pomocy 
specjalistycznych teleskopów m in. teleskopu z 
filtrem H-alpha.  
  4.  Dyskusję z udziałem uczestników.  
  Dzięki temu spotkaniu uczniowie poszerzyli swą wiedzę o nowe odkrycia naukowców zmieniające 

współczesny obraz Wszechświata. 
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18.10.2011  odbył się  
etap szkolny  

Konkursu Recytatorskiego 
Psalmów  

Za organizację konkursu 
odpowiedzialny był  

ks. Łukasz Lewandowski  
1 miejsce zajęła Aleksandra 

Burzyńska z klasy 2E 
2 miejsce – Maja Dewicka  

z klasy 3C 
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21 października uczniowie klasy 
III f uczestniczyli w projekcji filmu 
„Ein weites Feld“ („Rozległe pole“) i 
spotkaniu z jego twórcami. 
Godzinny, wielokrotnie nagradzany 
film w reżyserii pani Gerburg 
Rohde-Dahl dotyczy podejścia  
społeczeństwa niemieckiego 
do historii  nazizmu i okupacji w 
Polsce.  
Projekcja miała miejsce w Instytucie 
Zachodnim Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu i 
odbyła się w ramach projektu 
polsko-niemieckiego, w którym 
uczestniczyły wybrane szkoły z 11 
miast polskich. 
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 października 2011 r. 

nauczycielka naszej szkoły – pani 
Elżbieta Nowak odebrała Nagrodę 
Prezydenta Miasta Poznania. 
Otrzymała ją w dowód uznania za 
wyróżniające osiągnięcia w pracy 
dydaktycznej, wychowawczej, 
opiekuńczej i organizacyjnej. 

Pani Elżbieta Nowak pełni funkcję 
opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 
Ponadto od kilku lat koordynuje 
organizację „studniówki”. Jednak za 
jej najważniejsze i zasługujące na 
najwyższe uznanie, przedsięwzięcie 
należy uznać organizację „Bombki od 
serca” – Bożonarodzeniowej imprezy 
charytatywnej na rzecz dzieci z 
porażeniem mózgowym. 


 

 

Nagroda Prezydenta Miasta Poznania  
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 okazji zbliżającego się Światowego 

Dnia Oszczędzania, 21 października 
uczniowie klas trzecich brali udział w 
spotkaniu z doradcami klientów banku 
PKO BP S.A. Tematem spotkania było 
omówienie produktów bankowych 
związanych z oszczędzaniem i 
inwestowaniem -  lokaty, konta, 
fundusze inwestycyjne. Uczniowie 
obliczali także odsetki dla 
dwumiesięcznej lokaty z uwzględnieniem 
podatku.  
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 sobotę 27 października grupa uczniów z klasy Id pod opieką nauczyciela historii Wiesława 

Zdziabka uczestniczyła w porządkowaniu grobów powstańców wielkopolskich na Cytadeli. Akcję 

zorganizowała Poznańska Grupa Rekonstrukcji Historycznej Warta. Udział w porządkowaniu mogił 

powstańczych był jednym z elementów organizowanego przez 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli projektu edukacyjnego, w 

którym nasza szkoła uczestniczy. 
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Święto Dyni odbyło się  

28 października 2011 r. 
Celem akcji było 

propagowanie zasad 
zdrowego odżywiania się. 
Uczniowie z różnych klas 
przygotowali informacje o 
dyni oraz wiele pysznych 
potraw z tego warzywa. 
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28.10.2011 r. odbył się 

szkolny etap Olimpiady 
Zdrowego Stylu Życia 
organizowany przez PCK.  
Najwięcej punktów zdobyli: 

Kinga Kubicka kl.2c, Adrian 
Łukasik kl.2e, Agnieszka 
Nowak kl.2c, Agata Szolc kl. 
2a. 
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sobotę 05.11.2011 grupa uczniów w ramach projektu „Odkrywać nieznane tworzyć nowe” po raz 
kolejny uczestniczyła w wykładach i zajęciach laboratoryjnych z fizyki z zakresu elektryczności, 
magnetyzmu i optyki z elementami fizyki kwantowej w Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. Cykl 
wykładów z fizyki przygotował i wygłosił dr Stefan Jerzyniak, a praktyczne ćwiczenia w salach 
laboratorium fizycznego prowadzili mgr inż. Radosław Grech i mgr Sebastian Kruk.  
  

 W
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ramach projektu Fizyka jest ciekawa uczniowie naszej szkoły 09.11.2011 pojechali do Katedry 

Radioastronomii, która jest częścią Centrum Astronomii na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki 

Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i znajduje się w leżących 15 km od Torunia Piwnicach. 

Najważniejszym, unikalnym w Europie środkowo-wschodniej instrumentem,  jest 32-metrowy teleskop, 

który uczestniczy w światowej sieci 

VLBI.  

Radiowa interferometria wielkobazowa 

(VLBI) to jedna z najbardziej 

zaawansowanych technik obserwacji 

astronomicznych pozwalająca na 

tworzenie najdokładniejszych obrazów 

obiektów w kosmosie. Zwiedziliśmy 

wszystkie obiekty i uczestniczyliśmy w 

bardzo ciekawych zajęciach i wykładach.  
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listopada 2011 r klasa 1B wraz z opiekunem -  mgr Karoliną Mądra, uczestniczyła w pierwszym  

wykładzie „O liczbach, trójkątach, równaniach i szyfrach”  prowadzonym przez prof. dr hab. Wojciecha 

Gajdę.  Pan profesor opowiadał  zagadnieniach kilku zagadnieniach matematycznych, które pozostawały 

nierozwiązane przez wiele lat. Przy poszukiwaniu rozwiązań badający je matematycy stworzyli wiele 

ważnych teorii, które dały początek 

współczesnej algebrze, geometrii i teorii 

liczb. Podczas wykładu wspomniał  

historie poszukiwań matematycznych 

oraz historie z życia kilku wybitnych 

matematyków: Eulera, Fermata, Galois, 

Gaussa, Perelmana, Riemanna i Wilesa.  

Po wykładzie  mieliśmy  możliwość 

zapoznania się z zapleczem 

dydaktycznym WMiI.  
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olejny już wieczór poetycko-teatralny odbył się w 16 listopada 2011 r.. Zgodnie z utrwaloną już 

tradycją udział w nim wzięli wszyscy, którzy zdecydowali się zaprezentować swoje artystyczne talenty 

przed publicznością. Na widowni jak zwykle zasiadło wielu gości – nie zawiedli seniorzy z Dziennego 

Domu Opieki Społecznej na osiedlu Piastowskim, rodzice, nauczyciele, 

znajomi i przyjaciele.  Program tegorocznego wieczorku był 

zróżnicowany. Recytatorzy popisali się znajomością zarówno 

tradycyjnych, jak i współczesnych tekstów poetyckich i prozatorskich. 

Można było usłyszeć wiersze m.in. Mickiewicza, Miłosza, Norwida, 

Tuwima, Szymborskiej, a także własną twórczość naszych uczniów. 

Nie zabrakło śpiewających solistów i utalentowanych muzyków 

prezentujących rozmaity repertuar – od muzyki klasycznej po ostre 

rockowe brzmienia. Maturzyści z klasy humanistycznej przygotowali 

krótkie przedstawienie, popisując się znajomością poznańskiej 

gwary…A wszystkich oklaskiwała jak zwykle życzliwa publiczność.
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16.11.2011 uczniowie w ramach Fizyka jest ciekawa uczestniczyli w ostatnim z cyklu wykładów na 
UAM w Poznaniu pt. „ Świat dźwięku”,  

który przybliżył nam zagadnienia z zakresu  nie tylko akustyki ale i muzyki. 
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egoroczny Dzień Patrona miał 

szczególnie uroczysty charakter. W 
związku z udziałem pana Wiesława 
Zdziabka w finale ogólnopolskiego 
konkursu „Nauczyciel Roku 2011” nasza 
szkoła otrzymała tytuł „Szkoły na medal”. 
W związku z tym na uroczystości obecna 
była Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak, 
która oficjalnie wręczyła dyrektorowi 
Leszkowi Bernaczykowi certyfikat.  

W uroczystości uczestniczyli również: 
przedstawicielka Inspektora Wydziału 
Oświaty – Pani Janowicz, kierownik 
Drużyny Szpiku – Pani Dorota Raczkiewicz i koordynator – Michał Filimon, prezes Stowarzyszenia 
na rzecz dzieci i młodzieży z dziecięcym porażeniem mózgowym Żurawinka – Pani Anna Nowak oraz 
przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Anna Matuszczak. 
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Pani Anna Nowak podziękowanie szkole 
wręczyła statuetki „Przyjaciela Żurawinki” 

 

Podziękowanie uczniom, którzy zdeklarowali się 
jako dawcy szpiku 

  
Uroczystość uświegtniły występy artystyczne 
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Jak co roku wybrani w plebiscycie nauczyciele otrzymali „Kaziki”: 

 Pomocna dłoń – Elżbieta Nowak 

 Uśmiech roku – Sławomir Piechocki 

 Ikona stylu – Karolina Mądra 

 Szwajcarski zegarek – Aleksandra Niewiadomska 

 Najlepsze teksty – Ks. Jerzy Turek 
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Obchodom Dnia Patrona towarzyszyły liczne imprezy dodatkowe 

  
Konkurs matematyczny 

 
Konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii 

 

 
Konkurs krajoznawczy o krajach niemieckojęzycznych 
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Dnia 25 listopada 2011 roku w ramach obchodów Dnia Patrona Szkoły odbył się konkurs z języka 
angielskiego. Konkurs dotyczył wiedzy o Wielkiej Brytanii. Do udziału zgłosiło się 19 osób.  

Konkurs przygotowała mgr Monika Kowańdy-Mierzwiak, a w jego organizacji pomagała mgr Anna 

Napierała. Miał on postać testu składającego się z 5 części. Zadania obejmowały swym zakresem 

wiedzę dotyczącą szczególnie kultury, geografii, historii i polityki Wielkiej Brytanii. Do zdobycia było 

47 punktów. Uczniowie mili 45 minut na 

rozwiązanie testu.  

W konkursie wyłoniono 3 finalistów, a więc 

osoby, które udzieliły najwięcej poprawnych 

odpowiedzi, a byli nimi: 

 I miejsce – Piotr Korzeniowski (III G)  

 II miejsce – Jan Leśniewski (III L)  

 III miejsce Anna Krzyżania (IIE) oraz 

Waldemar Iwanowski (III L)  
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oda darem życia – na co dzień nie myślimy o 

niej w ten sposób. Po prostu odkręcamy kurek w 
łazience czy w kuchni. Nie uświadamiamy sobie, że 
słodka woda należy do najrzadszych zasobów 
naturalnych na naszym globie, a blisko dwadzieścia 
procent mieszkańców naszej planety (ponad miliard!) 
nie ma do tego skarbu dostępu.  
 

Uczniowie naszej szkoły podczas Dnia Patrona 
przygotowali  sesję naukową w ramach projektu 
szkolnego: Odnawialne Źródła Energii. 
Opiekunami merytorycznymi  byli nauczyciele 
biologii: Agnieszka Ostrowska, Monika Polus, 
Jerzy Senger, geografii: Anna Arndt, Łukasz 
Szczepański, chemii:  Aleksandra Niewiadomska , 
Agnieszka Michalska oraz fizyki Elżbieta Nowak. 
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29 listopada odbył się pod kierunkiem ks. 

Łukasza Lewandowskiego szkolny etap  
Olimpiady Teologii Katolickiej  

„Kościół naszym domem”  

 

Wyniki: 
1 miejsce Aleksandra Łosieniecka z klasy 3a  
2 miejsce –  Zuzanna Skiba z klasy 2a  
3 miejsce – Dominika Bogucka z klasy 3c 
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Mistrzostwa Miasta Poznania  
w Tenisie Stołowym 

asze drużyny dziewcząt i chłopców N
dotarły do finałów rozgrywek (4 
najlepszych zespołów) Mistrzostw Miasta 
Poznania. Finały odbyły się 29 listopada 
2011 r. w Zespole Szkół Komunikacji. 
Po zaciętej walce reprezentacja dziewcząt, 
przegrywając z zespołem VI LO i z 
Zespołem Szkół Ekonomicznych, zajęła IV 
miejsce. 
Chłopcy wywalczyli brązowe medale, 
zajmując III miejsce przegrywając z 
zespołem V LO i wygrywając z zespołem 
IX LO 
Czternastkę reprezentowali: Julia Giebień, 
Agata Wełnicka, Natalia Wicenciak Sonia 
Blimel, Paweł Rabikowski, Hubert 
Kosturski i Szymon Kędziora.  
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wiat nie miałby sensu bez istnienia Wolontariuszy - ludzi, którzy z własnej, nieprzymuszonej woli 

chcą bezinteresownie pomagać nie 

oczekując niczego w zamian. Dlatego 

uczniowie naszego liceum 

zorganizowali ANDRZEJKI  dla 

podopiecznych  „Żurawinki”. Był 

koncert, słodki poczęstunek, gry które 

przygotowaliśmy dla gości oraz turniej 

bocci, który przygotowali goście dla 

nas. Zabawa odbyła się 01.12.2011 w 

XIV liceum ogólnokształcącym w 

Poznaniu. Było fantastycznie. 
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dniach 13-14.12.2011 w naszej szkole po raz pierwszy odbyła się zbiórka żywności dla 

osób mieszających we wspólnocie L`ARCHE w Poznaniu przy ul. Polańskiej 13 a. Koordynatorem 
zbiórki był: ks. Łukasz Lewandowski  
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 dniu 13 grudnia 2011 klasa 1 B uczestniczyła w drugim wykładzie z cyklu „Po indeks z 

Pitagorasem” na Wydziale Matematyki i Informatyki  UAM w Poznaniu. Tematem wykładu była 
„Matematyka to sztuka układania domina” o której opowiadał   prof. dr hab. Tomasz Łuczak.  
Kolejnym punktem w tym dniu była wizyta na Wydziale Akustyki. Tutaj zwiedziliśmy m.in. dzięki 
uprzejmości prof. dr hab. Ruina Makarewicza salę dźwiękoszczelną, w której to przeprowadza się  
eksperymenty na różnych przedmiotach po to aby otrzymały certyfikat o dopuszczalnej normie poziomu 
hałasu. Pomieszczenie zrobiło na nas niesamowite wrażenie! Cisza tam panująca przydała by się nie 
jednemu z nas!
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grudnia z okazji Świąt Bożego  
Narodzenia odbył się koncert kolęd w 
wykonaniu uczniów klasy IIC oraz 
Magdaleny Cech  
z IC, Moniki Dreczki z 2A, Krystyny 
Stachowiak z IID, Moniki Przybył z 
IIE, Anny Hoppe z IIIA, Joanny 
Kuźmy z IIIC i Mariusza Kolińskiego – 
absolwenta XIV LO.  

Artyści zaśpiewali najbardziej znane 
kolędy w języku polskim, niemieckim, 
angielskim oraz  rosyjskim, a także 
recytowali wiersze o tematyce 
bożonarodzeniowej. 

W przygotowaniu koncertu, artystów 
wspierał zespół nauczycieli w składzie: 
Monika Kowańdy-Mierzwiak, 
Magdalena Michalak, ks. Jakub Turek oraz Aleksandra Brzozowska-Bastian.  
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05.01.2012 w naszej szkole odbył się pokaz fizyczno- 
chemiczny. Głównym celem pokazu naukowego było 
zaciekawienie uczestników tematyką  naukowo- 
badawczą  oraz zainspirowanie do poszukiwania praw 
fizyki i chemii w otaczającym świecie. Przy okazji 
angażowania do doświadczeń asystentów, omówione  
zostają podstawowe  zasady bezpieczeństwa. 
Uczestnicy  wynieśli też solidną porcję wiedzy. 
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stycznia uczniowie naszej szkoły pod 

kierunkiem pań: Alicji Pilc-Zdziabek i 

Renaty Małeckiej uczestniczyli w 

warsztatach „Średniowieczna moda ukryta 

w najstarszych rękopisach”. Było to już 

trzecie spotkanie w ramach projektu 

„Najcenniejsze klejnoty kultury – spotkania 

kórnickie”, organizowanego przez Fundację 

Zakładów Kórnickich i Bibliotekę Kórnicką 

PAN. Wcześniej nasi uczniowie uczestniczyli w 

spotkaniach na temat: „Sztuka starodruku” i 

„Wielka rewolucja czytelnicza – XIX wiek – 

kariera książki”. 
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o wielkich staraniach i przygotowaniach 21 
stycznia 2012 r. mieliśmy swój pierwszy 
prawdziwy bal – studniówkę. Dzień przed 

zabawą przedstawiciele klas przystroili salę w Faworze. Nie była to 
ciężka praca, bowiem wszyscy mieliśmy doskonałe nastroje. 
Przystrojenie przebiegało szybko i sprawnie, a jego rezultat można 
było ocenić następnego dnia.  

Na bal przyszli prawie wszyscy. Dziewczyny w sukniach 
wieczorowych, a nasi panowie w garniturach. Te stroje sprawiły, że 
czasami mieliśmy trudności w rozpoznawaniu się. Oczywiście na 
takim balu nie mogło zabraknąć dyrektorów oraz naszych kochanych 
wychowawców i nauczycieli.  

Uczestników balu przywitał wspaniałym przemówieniem pan 
dyrektor Leszek Bernaczyk Od dawna ćwiczony polonez wypadł 
nadzwyczaj imponująco. Oficjalną część zakończyliśmy spełnieniem 
toastu. 
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25 listopada, w Dniu Patrona, grupa naszych 

uczniów wraz z opiekunami wybrała się na 
wycieczkę na Kujawy, by tam zobaczyć i zwiedzić 
miejsca związane z panowaniem ostatnich 
Piastów. Na trasie wyprawy była Kruszwica i 
zwiedzanie popularnej Mysiej Wieży. 
Zwiedziliśmy również miejsce bitwy pod 
Płowcami, a na koniec odwiedziliśmy radziejowski 
kościół i klasztor ojców franciszkanów, 
ufundowanego przez Władysława Łokietka jako 
wotum wdzięczności za orężny sukces pod 
Płowcami. 

 W wycieczce uczestniczyli uczniowie klas: 
1a, 1d, 2a, 2c, 2d, opiekunami byli: Małgorzata 
Iglewska, Agnieszka Nowakowska i Jerzy 
Kaźmierczak. 

 

http://img41.imageshack.us/my.php?image=hpim0371t.jpg
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  okresie wrzesień – grudzień 2011r. Jarosław Burchardt przeprowadził w naszej szkole cykl 

wykładów z oferty programowej Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu 
związanych z najnowszą historią Polski. Wykłady cieszyły się dużym powodzeniem wśród miłośników 
dziejów ojczystych. Koordynatorem szkolnego projektu jest Jerzy Kaźmierczak. 
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stycznia uczniowie klasy 

2D (profil politologiczny) mieli 
okazję poznać strukturę oraz 
funkcjonowanie Sądu 
Rejonowego w Poznaniu. Dzięki uprzejmości kierownika Wydziału Gospodarczego Pana Dariusza 
Pieczyńskiego, mogliśmy zajrzeć w miejsca, które na co dzień są dostępne tylko dla pracowników Sądu. 
Odwiedziliśmy archiwum, przeszliśmy podziemną drogą dla osób skazanych, która prowadzi z Sądu do 
aresztu przy ul. Młyńskiej, pokój pracy Policji Sądowej wraz z celami, w których podejrzani oczekują 
na rozpoczęcie rozprawy i wiele innych. 

Na zakończenie zasiadając w ławach dla sędziów, oskarżonych oraz poszkodowanych 
wysłuchaliśmy krótkiego wykładu podsumowującego wycieczkę po Sądzie. 

Uczniowie 2D w najbliższym czasie wezmą udział w rozprawie sądowej, zasiadając oczywiście na 
miejscu dla publiczności:) 

Opiekunem grupy była Katarzyna Szpak 
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Pod patronatem Starosty Powiatu Szamotulskiego 

zorganizowaliśmy akcję zbierania plastikowych nakrętek  

w celu pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji Waldka. 

 
Waldek urodził się z wodogłowiem. Stwierdzono u niego 
dziecięce porażenie mózgowe, w wyniku którego nie 
chodzi, nie mówi i samodzielnie nie siedzi.  Po przebytym 
pozachłystowym zapaleniu płuc Waldek oddycha przez 
rurkę tracheotomijną. Zmienił się też sposób jego 
karmienia – pokarmy otrzymuje przez zestaw 
grawitacyjny do gastrostomii. Obecnie Waldek jest objęty 
opieką przez Wielkopolskie Hospicjum dla Dzieci w 

Poznaniu. Pozyskane pieniążki pozwolą na pokrycie 
kosztów zakupu lekarstw, środków opatrunkowych, 

a zwłaszcza rehabilitacji, która ze względu na 
stan zdrowia Waldka może się odbywać głównie 
w domu. 
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Dnia 19.01.2012r. grupa naszych uczniów 

reprezentowała Szkołę w „X Poznańskim 
Międzyszkolnym Przeglądzie Obcojęzycznej 
Kolędy i Piosenki Świątecznej”, który odbył się 
w XV Liceum Ogólnokształcącym im. prof. 
Wiktora Degi. 

 

W kategorii solistów wystąpiły: 
 Anna Hoppe, kl. 3a z kolędą “Leise rieselt der 

Schnee” 
 Monika Dreczka, kl. 2a z piosenką „Let it 

snow“ 
W kategorii zespołowej wystąpiły następujące 
osoby: 
 Anna Hoppe, kl. 3a – wokal 
 Monika Dreczka, kl. 2a – wokal 
 Joanna Kuźma, kl. 3c – wokal 
 Monika Przybył, kl. 2e – wokal 
 Jakub Balcerek, kl. 3l – gitara 
 Artur Przybysz, kl. 3l – perkusja 

Zespół wykonał utwór „Merry Christmas 
everyone” 

W przygotowaniach do udziału w przeglądzie 
uczniów wspierała Aleksandra Brzozowska-
Bastian. 
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W dniach 23, 24, 30 i 31 
stycznia uczniowie klas trzecich  
w ramach lekcji podstaw 
przedsiębiorczości spotkali się z 
pracownikami I Oddziału ZUS. 
Tematem spotkania były 
ubezpieczenia społeczne: 
emerytalne, rentowe, chorobowe 
i wypadkowe. Przekazane 
informacje w sposób rzetelny i 
fachowy pokazały naszym 
uczniom jaka jest różnorodność 
świadczeń pieniężnych 
finansowanych ze środków, 
których dysponentem jest ZUS.   

 



 
 57 

 w naszej szkole po raz drugi odbyła 

się wystawa zorganizowana przez nauczyciela 
historii Katarzynę Szpak, na której zaprezentowane 
zostały przedmioty codziennego użytku z epoki PRL. 
W imprezę zaangażowało się wielu uczniów, którzy 
dostarczyli do szkoły telefony, maszyny do pisania, 
stare banknoty, sprzęt AGD i wiele innych. 

Dodatkową atrakcją była prezentacja 
umundorowania i uzbrojenia oddziałów MO i 
ORMO, którą przygotowała Grupa Rekonstrukcji 
Historycznej Warta. Na uczniów czekała także 
dodatkowa niespodzianka. Na boisku szkolnym 
zaparkował zabytkowy samochód marki Warszawa. 

Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem 
uczniów oraz Ratajskiej Telewizji Kablowej RTK, 
która z naszej wystawy przygotowała dwa 
reporataże. Jeden zaprezentowany w  
Wiadomościach Ratajskich, a drugi w bloku 
kulturalnym RTK. 
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 tegorocznej edycji 

wojewódzkiego konkursu 

„Statystyka mnie dotyka” nasi 

uczniowie zajęli drugie miejsce.

Zespołem w składzie: Hubert 

Sokoliński, Tomasz Szczudło i 

Wojciech Zieliński opiekowała 

się pani Teresa Kowalska. 

 

http://www.stat.gov.pl/pts/konkurs/
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● ● ● 

 marca zainteresowani uczniowie 

klas trzecich oraz uczniowie klasy 2b 
uczestniczyli w spotkaniu ze 
studentem WSB. Celem spotkania 
było poznanie oferty edukacyjnej oraz 
poznanie techniki szybkiej nauki 
(głównie języków obcych). Spotkanie 
przebiegało w miłej atmosferze, 
uczestnicy otrzymali informatory i 
drobne gadżety z logo uczelni.  

 
● ● ● 
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Sukces w konkursie międzyszkolnym 
„Czy znasz swój region – Wielkopolskę?” 

W dniu 9 marca 2012 r. odbył się 
międzyszkolny konkurs drużynowy, 
organizowany przez Liceum 
Ogólnokształcące Św. Marii Magdaleny w 
Poznaniu, pt. „Czy znasz swój region – 
Wielkopolskę?”. Reprezentacja naszego 
liceum, wyłoniona drogą eliminacji 
szkolnych, w składzie Jagoda Palmowska 
(2C), Paweł Rabikowski (2C), Adam 
Rozmiarek (2D) i Mateusz Sikorski (2D), 
zajęła drugie miejsce. Do konkursu 
przystąpiło dziesięć drużyn. Nasza 
drużyna, pod opieką Łukasza 
Szczepańskiego, uległa jedynie 
reprezentacji gospodarzy. Gratulujemy!  
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 marca uczniowie klas 1a i 2a, wraz z opiekunami: p. Anną Arndt, Małgorzatą Iglewską, 

Agnieszką Nowakowską i Alicją Pilc-

Zdziabek uczestniczyli w wycieczce 

do Berlina. Podczas wycieczki 

zwiedzano m.in. Muzeum Egipskie i 

Altes Museum ze zbiorami sztuki 

greckiej, etruskiej oraz rzymskiej. 

Wycieczkowiczom udało się również 

obejrzeć szczegółowo katedrę berlińską 

oraz kryptę Hohenzollernów, a nawet 

podziwiać panoramę Berlina ze 

szczytu kopuły katedralnej. Ostatnim 

punktem programu było zwiedzanie 

Muzeum Techniki ze wspaniałymi 

zbiorami, które można było nie tylko 

obejrzeć, ale i dotknąć.
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nia 20 marca 2012 odbyła się w naszej szkole sesja biologiczno-geograficzna poświęcona Papui 

Nowej Gwinei. Na sesję została zaproszona wolontariuszka działająca w Fundacji   - Pani Sandra 
Matuszak, która odbywała w tym państwie praktykę medyczną. Dzięki niej uczniowie mogli 
dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o codziennym życiu mieszkańców, ich zwyczajach, sytuacji, 
problemach. W związku z jej przybyciem uczniowie naszej szkoły zorganizowali zbiórkę artykułów 
opatrunkowych na potrzeby Fundacji. W drugiej części sesji mieli swoje wystąpienia uczniowie, którzy 

zapoznali uczestników z  warunkami
naturalnymi tego państwa, jego florą 
i fauną, problemami gospodarczymi i 
politycznymi oraz ludnością. Została 
przygotowana tradycyjna potrawa 
tego regionu, którą poczęstowano 
zebranych uczniów. W sesji wzięli 
udział uczniowie klas: I l. II c, III 
d, II l, II e, II b, II a i I c. Sesję 
przygotowali nauczyciele biologii i 
geografii.  
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iosną tego roku uczniowie naszej szkoły  po raz kolejny  pojechali na 

wycieczkę do Londynu. Wszystkie klasy, a w szczególności te, uczące się 
języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, miały niepowtarzalną  
okazje zwiedzić najważniejsze zabytki stolicy Anglii w pięknej, 
wiosennej aurze. Lista  atrakcji była długa, jednak z ważniejszych 
punków programu można wymienić: Tower of London, Westminster 
Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, White Hall i Downing Street, 
Stajnie Gwardii Królewskiej (zmiana warty konnej), Buckingham 
Palace (uroczysta zmiana warty), Trafalgar Square, Soho, Picadilly 
Circus, St. James’s Park, St. Paul’s Cathedral z Galerią Szeptów, 
National History Museum, National Gallery, Baker Street z Domem 
Sherlocka Holmesa, Madame Tussauds (Galeria Figur Woskowych), 
London Eye, rejs statkiem po Tamizie, Greenwich (południk „0”) 

Uczniowie zakwaterowani byli u sprawdzonych rodzin angielskich, dzięki 
czemu mieli też możliwość sprawdzenia swoich umiejętności komunikacji w 
prawdziwych, niereżyserowanych sytuacjach życia codziennego oraz zawrzeć często trwale znajomości. 
Młodzież przez 6 dni zatapiała się w kulturę, język, tradycje i realia tego pięknego kraju.  
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dniach 19 i 21 marca 2012 roku zostały w naszej szkole we wszystkich klasach drugich 

przeprowadzone Lekcje Europejskie. Prowadziła je przedstawicielka Regionalnego Centrum Informacji 
Europejskiej w Poznaniu – 
Pani Natalia Gniatczyk-
Kuczyńska. Lekcje dotyczyły 
podstawowych informacji o 
Unii Europejskiej oraz 
dokonaniach polskiej 
prezydencji w Radzie Unii 
Europejskiej w ubiegłym 
roku. Lekcje spotkały się z 
dużym zainteresowaniem 
wśród uczniów, którzy jak 
się okazuje nie zawsze 
dobrze znają swoje prawa 
wynikające z przynależności 
Polski do Unii. Lekcje 
zorganizowała Anna Arndt. 

 

 

 



 
 67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ierwszy dzień wiosny, który w wielu 

szkołach kojarzy się banalnie z „dniem 
wagarowicza”, w XIV LO przebiegał pod 
znakiem pierwszorzędnej zabawy, 
zorganizowanej przez samorząd 
uczniowski.  
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Techniką wyszukaną… 

tworzyliśmy dzieła piękne 
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Podczas karaoke  udowodniono 
ponad wszelką wątpliwość, że…  

śpiewać każdy może…  
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XIV LO ZOSTAŁO NAJLEPSZĄ DRUŻYNĄ MĘSKIEJ SIATKÓWKI W ROZGRYWKACH 
SZKOLNEJ LIGI SPORTOWEJ 2011/2012. W finale rozgrywanym od 25 do 27 marca 2012 r. na 
sali gimnastycznej LO św. Marii Magdaleny, nasi reprezentanci nie mieli sobie równych. 

W pierwszym meczu pokonali drużynę VI LO wynikiem 3:1, a drugi mecz przeciwko zespołowi XVI 
LO zakończył się wynikiem 3:0 dla Czternastki. Przed ostatnim spotkaniem z gospodarzem (LO św. 
Marii Magdaleny) 
wiadome było, że 
ewentualna porażka w 
ostatnim meczu oznacza 
srebrny medal. Ku 
wielkiemu zaskoczeniu 
gospodarza finałowego 
turnieju, XIV LO okazało 
się „Czarnym Koniem” 
tegorocznych rozgrywek 
ligowych i zwyciężyło 
wynikiem 3:1.   

Sukces naszych siatkarzy 
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dniu 27.03.2012r. w ramach 
FESTIWALU NAUKI uczniowie klasy 
2c brali udział w wykładach 

zorganizowanych na Uniwersytecie Medycznym w 
Poznaniu. Uczniowie wysłuchali prelekcji na 
tematy: LALKA BARBIE – POSTULAT WZORU 
CZY REPRESJA WIZERUNKU?; 
IMPREZOWY DUET – ALKOHOL I 
PAPIEROSY. DLACZEGO SPOŻYWAMY JE 
RAZEM? oraz CZY NARKOZA GASI 
ŚWIADOMOŚĆ? Największe wrażenie na uczniach 
naszego liceum zrobił wykład ostatni, podczas 
którego dokładniej mogli „zaobserwować” procesy 
zachodzące w mózgu człowieka. 

Wyjście zorganizowała mgr Małgorzata Płaczek  
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marca 2012 odbyła się trzecia edycja koncertu „Zakochaj się wiosną”. Szkolny zespół wokalno-

instrumentalny jak co roku zaprezentował się w różnorodnym repertuarze. 
Uczniowie naszej szkoły mogli 

usłyszeć wykonane na żywo m.in. 
Czerwone korale zespołu Brathanki, 
Rolling in the deep  Adele, 
Teksańskiego kapeli Hey czy 
Agnieszkę z repertuaru zespołu Łzy. 
W sumie nasi wokaliści i muzycy 
wykonali  18 piosenek. 

Szkolny zespół wokalno-
instrumentalny wraz z opiekunem 
Katarzyną Szpak planują 
kontynuowanie tego artystycznego 
przedsięwzięcia, ponieważ cieszy się 
ono dużym zainteresowaniem wśród 
uczniów. 
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19 kwietnia odbył się zorganizowany przez naucycieoloi matematyki „Dzień liczby Π” 

Impreza miała charakter konkurencji między klasami. Wzięły w niej udział uczniowie klas pierwszych 
i drugich, którzy rozwiązywali zadania, a także prezentowali przygotowane wcześniej informacje o 
sławnych matematykach oraz wiersz poświęcony liczbie Π. Podczas rozwiązywania zadań 
prezentowane były sceny z 
życia Gaussa, które przybliżyły 
uczniom postać tego wybitnego 
matematyka.   
  

Dzień liczby Π 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=Gauss&source=images&cd=&cad=rja&docid=XlH9Akv40Go5wM&tbnid=9b8x-vY7sOuDlM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.slawni-matematycy.cba.pl/8.html&ei=3z4IUYv_Luec0AXuwIC4Cg&bvm=bv.41642243,d.bGE&psig=AFQjCNFHuMYWGyaVaESDa_J3YphcnLCsSA&ust=1359581266109484
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egoroczny „Dzień Drzwi Otwartych” 

zorganizowaliśmy 19 kwietnia. Celem tej 
imprezy jest pozyskanie nowych uczniów. 
Dlatego staraliśmy się zaprezentować naszą 
szkołę z jak najlepszej strony. Do akcji włączyli 
wszyscy nauczyciele oraz samorząd uczniowski. 
Zasoby, dorobek szkoły i ofertę edukacyjną 
przedstawił dyrektor Leszek Bernaczyk. 
Następnie gimnazjaliści i ich rodzice rozeszli się 
do sal przedmiotowych, gdzie mogli zapoznać się 
z ofertą nauczycieli. Imprezie towarzyszyły 
pokazy, a największą atrakcją okazała się 
wizyta ubranych w stroje historyczne „żołnierzy” 
z Poznańskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej 
„Warta” i serwowana przez nich wojskowa 
grochówka.  

  

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=ornament&source=images&cd=&cad=rja&docid=3acXjF8aSfvdyM&tbnid=xIIl4pcxtGLDMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.craftsmanspace.com/free-patterns/rectangle-ornament-patterns.html&ei=fjEIUaLeHvOb1AWKqIDoBQ&bvm=bv.41642243,d.bGE&psig=AFQjCNFo-tXoJzQ6DiYkUx4RvJDE_Mix7A&ust=1359577844492152
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 kwietnia 2012 r. odwiedzili nas strażnicy miejscy, panie z Urzędu Miasta oraz Fundacji na 

rzecz pomocy dla bezdomnych zwierząt „Animalia” oraz szkoleniowiec i jego piękny pies rasy golden 

retriever z fundacji „Mały piesek Zuzi”. Uczniowie wysłuchali ciekawych prelekcji na temat  pomocy i 

opieki nad zwierzętami. 

Dowiedzieli się również na jakich 

zasadach można adoptować 

bezdomnego zwierzaka. 
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Pod takim hasłem drugiego 
kwietnia uczniowie klasy 2c wraz z 
wychowawcą wyruszyli na 
wycieczkę śladami historii Poznania. 
Uczestnicy wycieczki dowiedzieli się 
m.in. o Karolu Marcinkowskim i 
Hipolicie Cegielskim oraz ich 
dokonaniach, a także o kilku cudach, 
które miały wydarzyły się na 
terenach dzisiejszego Poznania. 
Wycieczka była również okazją do 
wspólnego spędzenia czasu w miłym 
gronie. 

Wycieczkę zorganizowała  
pani Małgorzata Płaczek 

 

BIMBĄ PRZEZ 
POZNAŃ 
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kwietnia odbyło się uroczyste 

zakończenie roku szklnego klas 
maturalnych.  
Podczas uroczystości dyrektor Leszek 
Bernaczyk dokonał podsumowania 
dokonań tegorocznych absolwentów. 
Wręczył również nagrody najlepszym 
uczniom za wyniki w nauce, sukcesy 
sportowe i działalność społeczną.  
Karina Kwiatkowska została 
nagrodzona za udział w finale XXIV 
Olimpiady Filozoficznej. Daria 
Kwiatkowska i Stachowska 
Dominika otrzymały nagrodę za  działalność w ramach Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży 
z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka”. Aleksandra Kruszewska została nagrodzona za 
udział w  akcji „Cała Polska czyta dzieciom… i my też!”. Za sukcesy sportowe nagrody odebrali: 
Kamila Kańduła, Adamina Bukiewicz, Dorota Michałowicz, Marta Malicka, Maurycy Paul, Dominik 
Hawrylak, Artur Okupniak, Patryk Cekała. 
Wpisem do Złotej Księgi zostały wyróżnione absolwentki: Karina Kwiatkowska i Joanna Kuźma. 
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Pani  Agnieszka Wojciechowska 

podczas ceremonii odcinania pępowiny 

Wpisy do Złotej księgi 
Wręczenie nagród 

Podziękowania dla rodziców 

zaangażowanych w życie szkoły 



 
 83 

 

 

 
 

  



 
 84 

 
  

Prezes Stowarzyszenia 
Żurawinka pani Anna 
Nowak wręczyła 
podziękowania uczniom, 
którzy jako wolontariusze 
wyróżnili się w praccy na 
rzecz dzieci z porażeniem 
mózgowym 

 
Uroczystość uświetniły 
występy szkolnego zespołu 
muzycznego. 

 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=ornament&source=images&cd=&docid=1cRtgUyKYe6UIM&tbnid=FkletRSy3F-BEM:&ved=&url=http://pl.freepik.com/darmowe-wektory/ornament-corner-w%C5%82oski-styl_376082.htm&ei=dp4FUaKLFYqp4gTf9IDoBQ&bvm=bv.41524429,d.bGE&psig=AFQjCNEy2FAJfvAruk3zTfi576MOq1K4ag&ust=1359409142581006
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 dniach 19 – 24 kwietnia grupa uczniów z naszej szkoły 

(Agnieszka Laskowska z klasy I A, Krystyna Stachowiak z klasy 
II D, Mateusz Kubiak i Jakub Szary z klasy II B) pod opieką 
prof. Jerzego Kaźmierczaka wzięła udział w VI Marszu Pamięci 
do Katynia. Na terenie Memoriału Katyń odbyły się 

okolicznościowe uroczystości 
współorganizowane przez władze 
rosyjskie obwodu smoleńskiego. 
Uczestnicy oddali również hołd 
ofiarom katastrofy polskiego 
samolotu rządowego na lotnisku 
Siewiernyj w Smoleńsku. 

 Niemałe wzruszenie 
towarzyszyło również zwiedzaniu 
nadniemeńskich miejsc opisanych 
przez Elizę Orzeszkową, a 
zwłaszcza spotkaniu z Panią 
Teresą Bohatyrowicz – jedną z 
ostatnich przedstawicielek 
sławnego rodu. 
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 dniach 22.05 do 25.05.2012 uczniowie naszej szkoły mieli okazję wyjechać do Genewy. 

Zwiedziliśmy miasto z jego pięknymi atrakcjami oraz główny cel naszego wyjazdu  CERN. Jest to 
ośrodek naukowo-badawczy położony na północno-zachodnich przedmieściach Genewy. Skrót CERN 
pochodzi od pierwotnej nazwy organizacji: Europejska Rada Badań Jądrowych (z francuskiego Conseil 
Européen pour la Recherche Nucléaire).  

Wyjazd dostarczył nam niezapomnianych wrażeń oraz niedosyt naukowej wiedzy, którą chcemy 
rozszerzyć kolejnymi warsztatami  w CERNie  jesienią tego roku. 
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odbyło się 

spotkanie licealistów z 
przedstawicielami Fundacji 
Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „ 
Filantrop”  oraz  autorką 
tomiku poetyckiego „Teraz 
zaśpiewa słońce” Magdaleną 
Molendą Słomińską. Celem 
spotkania była promocja 
pozytywnych postaw w 
stosunku do osób z 
niepełnosprawnością i 
kreowanie w stosunku do nich 
postaw społecznego uznania, 
szacunku i pomocy. 
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 maja  2012 r. w naszej szkole odbył się finał konkursu „Odnawialne źródła energii”.  

Organizatorami konkursu były Elżbieta Nowak i Anna Arndt. W finale wzięli udział uczniowie 
gimnazjów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w etapie szkolnym przeprowadzonym w szkołach 
macierzystych w kwietniu tego roku.  

Poziom był niezwykle wysoki i wyrównany i konieczna była dogrywka. Ostatecznie pierwsze miejsce 
zdobył Jakub Balcerek z  Gimnazjum nr 24 z Poznania, drugie miejsce zdobyli: Michalina Lulkiewicz i 
Dominik Ziętek z Gimnazjum im. Powstańców 
Wlkp. w Stęszewie trzecie miejsce zajął Maciej 
Niedziela z Gimnazjum nr 31 z Poznania. Celem 
konkursu była popularyzacja wśród uczniów  idei 
zrównoważonego rozwoju oraz pogłębianie 
wiedzy dotyczącej  jej zasad, w szczególności 
dotyczących produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych. Postawa uczniów i ich opiekunów 
oraz reprezentowana przez nich wiedza 
pozwalają sądzić, iż cele konkursu zostały 
osiągnięte. 

 



 
 90 

 

 14 czerwca odbyła się sesja geograficzna: „Oblicza świata”, będąca podsumowaniem  

projektu realizowanego przez geografów. Była ona adresowana do uczniów klas II. Uczniowie 
przygotowali prezentacje multimedialne, które obejmowały najważniejsze problemy współczesnego 
świata. Oto tytuły prezentacji i ich autorzy: 

 „Globalne korporacje i ich wpływ na gospodarkę 
i politykę światową”-Anna Krzyżaniak IIE 

 „Największe koncerny paliwowe świata” - Anna 
Krzyżaniak IIE 

 „Współczesne konflikty i przejawy terroryzmu” - 
Karolina Stępień IIA 

 „Uchodźstwo – przyczyny i wpływ na kulturę 
europejską” - Nicol Wiśniewska IIA 

 „Bogata Północ – Biedne Południe” - Karolina 
Pelczyk IIA 

Równocześnie na holu szkoły zorganizowano 
wystawę posterów nawiązującą do tematu sesji. 
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 czerwca 2012 r. odbyła się w naszej szkole sesja: „Energetyka jądrowa w Polsce: tak – nie” 

zorganizowana przez Annę Arndt i Aleksandrę Niewiadomską. W sesji uczestniczyli wszyscy 
uczniowie naszej szkoły na czterech kolejnych godzinach lekcyjnych. Zadaniem sesji było 
zaprezentowanie uczniom proponowanych lokalizacji elektrowni jądrowej w Polsce a także argumenty 
za i przeciw takiej inwestycji. Po prezentacjach, uczniowie krótkim TAK lub NIE wyrazili swoją 
opinię na temat lokalizacji elektrowni jądrowej w Polsce. Badanie wykazało, że ponad 54% uczniów 
naszej szkoły jest za wybudowaniem takiego obiektu w Polsce. Wyniki badań zostały zaprezentowane 
na głównej tablicy w holu szkoły. 

Prezentacje przygotowali: 

 „Proponowane lokalizacje elektrowni jądrowych 
w Polsce” –  Anna Król, Mikołaj Rosada IIL 

 „Argumenty za lokalizacją elektrowni jądrowej w 
Polsce” – Anna Kuraszewicz, Agnieszka Kolasińska, 
Kamila Chałupka  IIB oraz Andżelika Jankowiak  IIL 

 „Argumenty przeciw lokalizacji elektrowni 
jądrowej w Polsce” –  Izabela Podrez, Marcel 
Kawczyński II L 
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czerwca odbył się w naszej szkole 

„Czternastkowy Maraton 2012”. Jest to 
jednodniowa impreza szkolna podczas której 
klasy mogły sprawdzić swoją wiedzę z 12 
przedmiotów. Każda klasa pod okiem 
nauczyciela musiała przygotować zestaw 
zadań z jednego z przedmiotów. Uczniowie 
poszczególnych klas chodzili od stanowiska 
do stanowiska i wykonywali zadania. Klasy 
otrzymywały punkty za wykonanie zadań z 
każdego przedmiotu, ułożenie pytań do 
jednego z przedmiotów oraz za frekwencję. 
Za wspólną zabawę dziękują organizatorzy: Pani Małgorzata Płaczek, Pani Agnieszka Michalska  

Pierwsze miejsce z wynikiem 225,87 pkt. uzyskali uczniowie klasy 2C 
Drugie miejsce z wynikiem    219,75 pkt. uzyskali uczniowie klasy 1L 
Trzecie miejsce z wynikiem    216,25 pkt. uzyskali uczniowie klasy 1B   

Nagrodę dodatkową – pytanie na życzenie – za najwyższą frekwencję otrzymały klasy 1A i 1D. 
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od nieobecność dyrektora Leszka Bernaczyka uroszystości zakończenia roku szkolnego 

przewodniczył zastępca dyrektora pan Jerzy Senger.  Justyna Wełnicka, Filip Trybek i Marcin 
Herodowicz otrzymali nagrody za wynii w nauce. Po wręczeniu nagród najlepszym uczniom odbyły się 
występy szkolengo zespołu muzycznego i okolicznościowe występy kabaretowe.  
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