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Lista nauczycieli 
Arndt Anna 
Bałoniak Aleksandra 
Bednarek Barbara 
Bednarek Małgorzata  
Besz Dorota 
Brzozowska-Bastian Aleksandra 
Czajczyńska Małgorzata  
Czaplejewicz Tomasz  
Dudka Małgorzata  
Gątarska Jolanta 
Iglewska Małgorzata 
Kania Karina 
Komorowska Kinga 
Kondratowicz Diana 
Kowalska Teresa  
Kowańdy-Mierzwiak Monika 
Lambryczak Ewa 
Lewandowski Łukasz 
Łyskawińska Maria 
Małecka Renata  
Materniak Ireneusz  

Mądra Karolina  
Michalak Magdalena  
Michalska Agnieszka 
Napierała Anna  
Niewiadomska Aleksandra  
Nowak Elżbieta  
Nowakowska Agnieszka  
Pawlak Alicja 
Piechocki Sławomir  
Pilc - Zdziabek Alicja 
Polus Monika 
Przewoźna Monika  
Rewerenda Elżbieta  
Senger Jerzy  
Siekański Wiesław  
Szpak Katarzyna 
Trzuskawski Maciej 
Wojciechowska Agnieszka  
Zapadka Magdalena  
Zdziabek Wiesław  
Zdziabek Wiesław 
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roczystość rozpoczęcia Roku Szkolnego 1913-

1914 odbyła się w poniedziałek 2 września.  

Dyrektor Leszek  Bernaczyk szczególnie serdecznie 

powitał rozpoczynających naukę w naszej szkole 

uczniów klas I. Natomiast uczniom klas III życzył 

owocnej nauki, trafnych decyzji dotyczących dalszej 

drogi edukacyjnej, a nade wszystko ukończenia szko-

ły i dobrych wyników na egzaminie maturalnym.  

Dyrektor przedstawił również najważniejsze zmiany 

statutowe, które zostały wprowadzone przed rozpo-

częciem roku szkolnego, a które mają na celu poprawę 

wyników nauczania. 

Głos zabrali również przedstawiciel Rady Rodziców 

oraz przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego.  
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XIII MIĘDZYNARODOWY   
MARSZ ŻYWEJ PAMIĘCI POLSKIEGO SYBIRU 

 

  

dniach  od 3 do 6 września ucz-
niowie naszej szkoły pod opieką pani Bar-
bary Bednarek wzięli udział w XIII 
MIĘDZYNARODOWYM MARSZU 
ŻYWEJ PAMIĘCI POLSKIEGO SYBI-
RU. Wyjazd odbył się w ramach działalno-
ści  w Stowarzyszeniu MEMORAMUS. 
Uczniowie zwiedzili okolice Białegostoku, 
poznali tak charakterystyczną dla tego re-
gionu wielokulturowość. Była to lekcja hi-
storii i jednocześnie hołd złożony ofiarom 
Golgoty Wschodu. 

W 



  
Strona 12 

 

  



  
Strona 13 

 

  

  
 
 

  

dniach 08.09 – 13.09.2013 r. w Poznaniu miała miejsce pierwsza wy-
miana partnerska uczniów naszej szkoły z uczniami z Landau w Niemczech. 

 
 
W tegorocznej wymianie wzięła 

udział 24 – osobowa grupa, w tym 
12 uczniów z naszego liceum i 12 z 
Landau. Organizatorem wymiany i 
opiekunem była pani Diana Kon-
dratowicz.  
 

 

 
Wymiana międzyszkolna w XIV LO z liceum w Landau 
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Podczas pobytu w Poznaniu ucz-
niowie z Niemiec uczestniczyli 
wraz ze swoimi polskimi koleżan-
kami i kolegami w bogatym progra-
mie, w ramach którego poznali życie 
szkoły m.in. biorąc udział w kilku 
zajęciach lekcyjnych, zwiedzali 
najważniejsze zabytki Poznania, 
wybrali się na dwudniową wyciecz-
kę do Wrocławia, zagrali mecz piłki 
siatkowej, bawili się w poznańskim 
parku linowym Pyrland oraz 

uczestniczyli w życiu domowym 
swoich gospodarzy. To były niezapo-

mniane chwile. Wspólne zajęcia, wycieczka i wieczorne spotkania indywidualne przy-
czyniły się do integracji grupy polskiej i niemieckiej oraz stanowiły doskonałą okazję 
do sprawdzenia umiejętności językowych oraz zawarcia nowych przyjaźni. 
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rzeprowadzony 24 września 2013 r. próbny alarm – przedsięwzięcie skądinąd 
poważne – okazał się wydarzeniem niezwykle atrakcyjnym, a to za sprawą 

włączenia się do akcji w pełni wyposażonej drużyny strażackiej.  
 
 
Akcję ewakuacji  
szkoły zorganizował  
i przeprowadził pan 
Ireneusz Materniak. 
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dniach:15-21 września 2013 grupa uczniów na-

szego liceum pod opieką pani Doroty Besz, udała się z 
rewizytą do swoich kolegów i koleżanek z Niemiec. 

 Nasi uczniowie uczestniczyli w niektórych zajęciach 
szkolnych, a także brali udział w licznych atrakcjach i 
wycieczkach – między innymi do Heidelbergu, Karlsru-
he, Neustadt. Popołudnia i wieczory  uczniowie spędzali 
na indywidualnych lub grupowych spotkaniach organi-
zowanych przez swoich gospodarzy.  

Istotnym punktem programu było spotkanie młodzieży 
polskiej i niemieckiej z Burmistrzem Landau w miejskim 
ratuszu. Pan burmistrz wyraził swoje zadowolenie z 
faktu realizacji polsko – niemieckiej wymiany partner-
skiej i życzył jej uczestnikom owocnej współpracy i wie-
lu miłych wrażeń podczas pobytu w Niemczech; zwrócił 
także uwagę na fakt, iż to właśnie młodzi ludzie są na-
dzieją i przyszłością wspólnej Europy. W lokalnej prasie 
ukazał się artykuł dotyczący naszej wizyty.  

 

Uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego z rewizytą w Niemczech 
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Dzień Chłopaka 

W poniedziałek 30 września 2013 roku w XIV LO odbył się Dzień Chłopaka, któ-

ry przebiegał pod hasłem „Pokaż co potrafisz a klasa to doceni”. Spośród wielu 

konkurencji tj.: najbardziej wiarygodny chłopak, woda ognista, zdjęcia celebry-

tek, czesanie- malowanie, kręcenie hula hop, sałatka, koszykówka, wierszowe ży-

czenia, jury wyłoniło zwycięską 

klasę, którą okazała się klasa 

2B. W konkursie na najpięk-

niejsze życzenia wygrała klasa 

3C, która odniosła się  do ży-

czeń jakie mogliby składać na-

uczyciele swoim uczniom. 
 

Dzień Chłopaka 2013 przygo-

towała klasa 3B wraz z wycho-

wawcą panią Karoliną Mądrą i 

panią Ewą Lambryczak. 
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września na poznańskich uczelniach zorganizowano jak 

co roku Noc Naukowców. W tym roku po raz pierwszy udział 
w tym przedsięwzięciu wzięła także Akademia Wychowania 
Fizycznego. Nasi uczniowie zostali zaproszeni do wzięcia 
udziału w imprezie jako wolontariusze.  Zadaniem wolontariu-
szy było informowanie gości o odbywających się zajęciach na 
obiekcie oraz pomoc i asystowanie w zajęciach. Uczniowie 
otrzymają niezwykle ważne zaświadczenia o pracy jako wolon-
tariusz. 
Do współpracy z AWF zgłosili się: 
Aleksandra Michalak i Mateusz Pruski – IA 
Marta Wośkowiak, Weronika Nowicka,  
Magda Adamczak i Ania Różycka – IIF 
Marta Zuchniarz i Klaudia Loręcka – IIIA. 
 
Organizatorem współpracy z AWF jest Anna Arndt. 
 
 

27 
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Dzień Edukacji Narodowej 

nia 11 października 2013 uroczyście obchodziliśmy 

Dzień Edukacji Narodowej. Po skróconych lekcjach mło-
dzież wraz z nauczycielami oraz zaproszonymi gośćmi, 
wśród których byli emerytowani nauczyciele naszej szkoły, 
przedstawiciele Rady Rodziców oraz pracownicy admini-
stracji, udali się na akademię. 
W części oficjalnej głos zabrał dyrektor Leszek Bernaczyk 
oraz pan Jan Ostryk z ramienia Rady Rodziców. Tłem dla 
tej części uroczystości był rys historyczny związany z po-
wstaniem Komisji Edukacji Narodowej ilustrowany slaj-
dami. Wręczenie symbolicznej róży, będącej podziękowa-
niem złożonym na ręce każdego pracownika szkoły, zakoń-
czyło tę część akademii. W części artystycznej uczniowie 
rozbawili gości skeczem "Szkoła na co dzień" 
Za przygotowanie uroczystości były panie Aleksandra 
Brzozowska-Bastian, Anna Napierała i Kinga Komorow-
ska wraz z uczniami klasy 3c. 
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października 2013 roku nasi uczniowie: Nazar Olinchuk, Katarzyna Misiak i Irene Loche wzięli 
udział w konkursie recytatorskim SŁOWIAŃSKIE RECYTACJE zorganizowanym przez Instytut Sla-
wistyki UAM. 
 

Konkurs Recytatorski 
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Dzień Pierwszoklasistów 

 października obchodziliśmy uroczyście Święto 

Pierwszoklasistów. Zgodnie z tradycją był to dzień  
pełen zabaw i konkursów. Bohaterowie znanych fil-
mów animowanych licznie przybyli do naszej szkoły, 
by wspólnie celebrować ten dzień. Każda klasa pró-
bowała swoich sił w licznych konkursach  i zgady-
wankach muzycznych. Pierwszoklasiści odkrywali 
szczegóły z życia naszego patrona Kazimierza Wiel-
kiego, próbowali również swoich sił w alchemii i ma-
gii, by zaczarować przyszłość i osiągać sukcesy. 
Zwyciężyła klasa 1c. 
 

Chrzest Pierwszaków przygotowała klasa 2F z wy-
chowawczynią Moniką Polus. 
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ani Renata Małecka – nauczycielka języka polskiego w 

XIV Liceum Ogólnokształcącym 18. października .br. zo-
stała odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.  
Odznaczenie, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej, wrę-
czali: wojewoda P. Florek i Wielkopolska Kurator Oświaty 
E. Walkowiak. 
Pani Renata Małecka tak skomentował to wyjątkowe wy-
różnienie: 
Czuję się dumna, bo to wyróżnienie jest dla mnie wielkim 
honorem i podziękowaniem. Praca nauczyciela jest absolut-
nie wyjątkowa, daje bowiem możliwość zachowania mło-
dego ducha, wrażliwości na drugiego człowieka i kształ-
towania młodych ludzi. To praca twórcza, niepozwalająca 
na nudę, wyzwalająca energię i pozytywne nastawienie do 
świata. Trzeba lubić to, co się robi, trzeba kochać życie i 
ludzi. Może udało mi się taką być?  
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 października 2013 roku o godzinie 19 odbył się I etap biegów na orientację z cyklu POZNAJ PO-

ZNAŃ NOCĄ. Biegi te polegają na odnajdywaniu, zaliczaniu tzw. punktów kontrolnych które posiadają 
czytniki czipów każdego zawodnika. Zawodnicy mogą startować w różnych kategoriach, tj.: elite, śred-
niacy, początkujący i OPEN, od najtrudniejszych do najłatwiejszych tras. Ponieważ bieg odbywa się wie-
czorem, zawodnicy uzbrojeni są w tzw. czołówki, które rozjaśniają trasę biegu np. po trawniku czy w 
zaułkach budynków. 
W imprezie tej nie zabrakło XIV LO, które reprezentowały cztery drużyny, tj.: 
Zuzanna Bąkowska i Marianna Ćwiąkała z klasy II E 
Monika Wysoczańska i Natalia Sikorska z klasy I C 
Wiktoria Pausz z kolegą z klasy I F 
Pani Małgorzata Dudka i Pani Ewa Lambryczak 
Bieg odbył się na terenie Osiedla Jana III Sobieskiego, długość trasy to 2km, do pokonania 16 punktów 
kontrolnych, dla wygłodniałych czekał słodki poczęstunek a na zakończenie losowanie nagród. 

                             

Poznaj Poznań nocą 
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 niedzielę 13 października 2013 roku młodzież naszej szkoły wzięła udział w wolontariacie przy 

14 POZNAŃ MARATONIE – jak niektórzy podają największej imprezie biegowej w Polsce. 
W sobotę poprzedzającą maraton odbyło się spotkanie organizacyjne na którym poinformowano nas o 

zasadach pracy wolontariuszy. Nasze zadanie polegało na zabezpieczaniu trasy maratonu przed ruchem 
samochodowym i pieszym, a niekiedy i rowerowym. Długość trasy biegu maratońskiego to 42km i 195 m i 
tak też na całej długości pracowali wolontariusze. 

Wolontariuszom i zawodnikom pomagały służby mundurowe tj. policja, straż miejska, wojsko. Jak po-
dają organizatorzy na trasie Maratonu pracowało 200 wolontariuszy, z czego aż 21 z naszej szkoły. 
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 października 2013 odbył się w naszej szkole 

Dzień Papieski.  O g.8.00 odbyła się Msza Święta 
w parafii Nawrócenia Św. Pawła na Os. Pia-
stowskim. Mszę Świętą koncelebrowali: ks. Tade-
usz Magas - proboszcz i ks. Łukasz Lewandowski 
- katecheta. W czasie Mszy Świętej dziękowali-
śmy Panu Bogu za beatyfikacje Papieża - Polaka i 
za to, że 27.04.2014 roku zostanie ogłoszony 
świętym.                Po Mszy Świętej odmówiliśmy 
litanie do bł. Jana Pawła II i uczciliśmy Jego reli-
kwie.  
 
 25.10.2013 odbył się natomiast konkurs: "Co 
wiesz o bł. Janie Pawle II?" 1 miejsce zajęła: Aga-
ta Wełnicka z kl. 3 E, II miejsce: Piotr Pila-
czyńśki z kl.3 L, a III miejsce Aneta Marcinkow-
ska z kl. 2 E  
 
 

Dzień Papieski 
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 ramach obchodów Światowego Dnia Oszczęd-

ności, 29 października na lekcjach podstaw przed-
siębiorczości w klasach pierwszych i w klasach 
trzecich, odbyło się spotkanie z pracownikami Ban-
ku Pekao S.A. Tematem spotkania było omówienie 
systemu bankowego w Polsce oraz wybranych usług 
bankowych ze szczególnym rozwinięciem płatności 
mobilnej. Przedstawienie nowoczesnej i innowacyj-
nej bankowości w sposób interdyscyplinarny zwró-
ciło uwagę na duże możliwości i szerokie wykorzy-
stanie technologii informatycznej, aplikacji, smart-
fonów do transakcji bezgotówkowych.  
Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, 
wykazywali duże zainteresowanie omawianymi 
zagadnieniami.  
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W środę 30 listopada uczniowie z klasy 1 a pod opieką nauczyciela historii Wiesława Zdziabka uczestni-
czyli w akcji sprzątania grobów powstańców wielkopolskich na poznańskiej Cytadeli. Akcję zorganizo-
wała zaprzyjaźniona ze szkołą Poznańska Grupa Rekonstrukcji Historycznej Warta
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WYCIECZKA EDUKACYJNA UCZNIÓW DO GENEWY 

rupa uczniów z XIV Liceum Ogólnokształcącego pod opieką nauczyciela fizyki Elżbiety Nowak oraz G
zaproszonych do współpracy uczniów z V Liceum Ogólnokształcącego, Gimnazjum nr 60, Gimnazjum 
Społecznego nr 2 w Poznaniu i Gimnazjalistów ze Skórzewa w dniach 22-26października 2013 r. odbyła 
szkolenie w największym ośrodku badawczym fizyki cząstek elementarnych w CERN w Genewie  
W czasie pobytu  uczniowie wzięli udział w wielu interesujących wykładach prowadzonych przez nau-
kowców zatrudnionych w CERN : o historii CERN, eksperymentach przeprowadzanych w LHC (Wiel-
kim Zderzaczu Hadronów) oraz sposobach 
przetwarzania i magazynowania da-
nych.  Poza walorami naukowymi uczniowie 
poprzez tzw.  „Rajd po Genewie”  zwiedzili 
najciekawsze miejsca i zabytki  miasta oraz 
Muzeum Historii Naturalnej w Genewie 
oraz Muzeum Telekomunikacji. 
Wyjazd ten umożliwił uczniom poznanie fi-
zyki na najwyższym światowym pozio-
mie,  zwiedzenie miejsc, w których tworzy się 
fizyka, poznanie od „kuchni” funkcjonowa-
nia największego na świecie ośrodka badań 
fizyki cząstek elementarnych CERN w Ge-
newie. 
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7 listopada  2013 roku uczniowie  
naszej szkoły, uczący się języka rosyjskiego, 
wzięli udział w koncercie KAMERALNE 
SPOTKANIE Z MUZYKĄ ROSYJSKĄ. 
Koncert ten odbył się w ramach  V Poznań-
skich Dni Kultury Wschodniosłowiańskiej 
„MiMoKi 2013”. Klasycznej muzyki rosyj-
skiej  uczniowie słuchali razem z nauczy-
cielką języka rosyjskiego Barbarą Bednarek. 

 
 
 



  
Strona 53 

 

  

Udział w GISDAY 

 listopada 2013 uczniowie klasy III L wraz z nauczycielką geografii – panią Anną Arndt wzięli 20
udział w Międzynarodowym Dniu Systemów Informacji Geograficznej organizowanym przez UAM Po-
znań  - Sekcję Geoinformacji Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych. Był on podzielony na 
część wykładową ogólnodostępną i warsztatową dla mniejszych wcześniej zgłoszonych grup. Nasi ucz-
niowie brali udział w wykładach: „Czym jest GIS”, „Satelitarne obserwacje Ziemi”, „GIS w speleologii”, 
„Zastosowanie GIS w zastosowaniach militarnych i zarządzaniu kryzysowym” oraz warsztatach: Google 
Earth – odkryj, poznaj i zrozum nasz świat; Google Maps Api – stwórz własną mapę; Warsztaty GPS 
w terenie. Tegoroczne obchody GISDAY 
cieszyły się bardzo dużym zainteresowa-
niem wśród poznańskich szkół. Geoinfor-
macja to  bardzo prężnie rozwijająca się 
dyscyplina, mająca bardzo dużo zastoso-
wań we współczesnym świecie.  
Warto dodać, że prawie dziesięciu absol-
wentów naszej szkoły jest studentami tego 
wydziału a kierownikiem Sekcji Geoinfor-
macji jest Patryk Pszczółkowski, natomiast 
Maciej Kościelak był jednym z prelegentów 
mówiących o zastosowaniu GIS-u. 
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listopada 2013 roku odbył się II etap biegów na orientację z cyklu Poznaj Poznań Nocą. Nie mogło 

zabraknąć uczniów naszej szkoły! Nie zabrakło też i nauczycieli. II etap odbył się na Osiedlu Lecha, 
długość trasy 2km i do zaliczenia 14 punktów kontrolnych. Na starcie i mecie wstawiło się 13 uczniów i 
dwóch nauczycieli. Skład zespołu uczniowskiego: Natalia Sikorska kl. 1c, Monika Wysoczańska kl. 1c, 
Weronika Grzegorzewska kl.1e, Darek Ochotny kl. 1e, Piwowarski Grzegorz kl. 1e, Rogowski Maciej kl. 
1e, Angelika Szurlej kl. 1f, Zuzanna Bąkowska kl. 2e, Marianna Ćwiąkała kl. 2e, Patrycja Grzybek kl. 
2e, Agnieszka Hajduk kl. 3l, Adrian Krzyś kl. 3l, Małgorzata Thiel kl. 3l. Wśród nauczycieli naszą szko-
łę reprezentowali pani Ewa Lambryczak i Małgorzata Dudka. 
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WIECZÓR POETYCKI 

 

 listopada 2013 r. odbył się w XIV LO kolejny wieczór 

poetycki. Zgodnie z utrwaloną już tradycją udział w nim 
wzięli wszyscy, którzy zdecydowali się zaprezentować swo-
je artystyczne talenty przed publicznością. Tegoroczną no-
wością było poświęcenie wieczoru w całości jednemu twórcy 
– Julianowi Tuwimowi. W ten sposób uczniowie  naszej 
szkoły postanowili wpisać się w obchody ROKU TUWI-
MA Na widowni jak zwykle zasiadło wielu gości – nie 
zawiedli seniorzy z Dziennego Domu Opieki Społecznej na 
osiedlu Piastowskim, rodzice, nauczyciele, znajomi i przyja-
ciele. Ze względu na postać bohatera wieczoru w tym roku 
w programie dominowały recytacje, nie zabrakło jednak i 
wokalnych wykonań poezji Juliana Tuwima. Oprócz 
uczniów Czternastki na scenie pojawił się absolwent  Ma-
riusz Koliński, a szczególną niespodziankę przygotowały 
seniorki z „Promienia”, które zaśpiewały fragmenty „Kwia-
tów polskich”. 



  
Strona 58 

 

  

 



  
Strona 59 

 

  

 
 

 

 

zień Patrona w tym roku obchodziliśmy 

28 listopada. W pierwszej części uczniowie mo-
gli zmierzyć w trzech konkursach. Pierwszy 
konkurs polegał na rozwiązaniu quizu na temat 
życia Kazimierza Wielkiego, drugi – na zapro-
jektowaniu i wykonaniu średniowiecznego stro-
ju, a trzeci – napisaniu wiersza poświęconego 
Kazimierzowi Wielkiemu. Ponadto odbył się 
konkurs na projekt graffiti pod hasłem: „Kazi-
mierz Wielki”, w którym pierwsze miejsce zajął 
Adam Orłowski z klasy I e. Wiersz i stroje zo-
stały zaprezentowane podczas uroczystej aka-
demii. W sumie we wszystkich trzech konkuren-
cjach najlepszy wynik osiągnęła klasa II e.  

Podczas gali wręczono tradycyjne „Kaziki” 
wybranym przez uczniów w plebiscycie nauczy-
cielom. Pani Anna Arndt otrzymała „Kazika” w 
kategorii Nauczyciel Święty (wyrozumiały życz-
liwy), pani Agnieszka Wojciechowska – w kate-
gorii Nauczyciel Bóstwo (wymagający i spra-
wiedliwy), pani Teresa Kowalska - w kategorii 
Nauczyciel Anioł (piękny duchem, uśmiechnięty) 
oraz pani pan Tomasz Czaplejewicz  – w kate-
gorii Nauczyciel Rycerz (energiczny, silny).  

W części oficjalnej Głos zabrali dyrektor 
szkoły Leszek Bernaczyk oraz zaproszeni goście. 
Szczególnie podniosłą chwilą było przekazanie 
sztandaru szkoły nowemu pocztowi sztandaro-
wemu. Po nim nastąpiło uroczyste ślubowanie 
uczniów klas I.  

 
 

Dzień Patrona 
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 grudnia 2013 roku w XIV LO w Poznaniu odbył się DZIEŃ KULTURY PRAWOSŁAWNEJ.  Od 

kilku lat uczniowie naszej szkoły brali udział w Dniach Kultury Prawosławnej, które odbywały się cy-
klicznie na przełomie września i października. Stały się one inspiracją do przygotowania własnego świę-
ta.  Pod opieką nauczyciela języka rosyjskie-
go, Barbary Bednarek, uczniowie klas dru-
gich, uczący się tego  języka, przygotowali 
prezentacje na temat religii w Rosji, prawo-
sławia w Rosji i w Polsce, a także historii 
poznańskiej cerkwi.  Zaprezentowane zosta-
ły one na sesji poświęconej prawosławiu, a 
następnie wszyscy udali się do cerkwi pod 
wezwaniem św. Mikołaja przy ulicy Marce-
lińskiej. Tam oczekiwał nas pop Paweł Mi-
najew, który zaznajomił uczniów z zasada-
mi prawosławia, oprowadził po świątyni i 
przybliżył uczniom problemy ekumenizmu. 
 

Dzień Kultury Prawosławnej 
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nia 4 grudnia 2013 r. po raz pierwszy odbyły się w naszej szkole DNI KARIERY. 

Uczniowie klas trzecich mieli okazję spotkać się z przedstawicielami biur karier poznańskich uczelni - 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Akademii Wychowania Fizycz-
nego. Przedstawiciele zapoznali naszych 
uczniów z ofertą edukacyjną, nowymi kie-
runkami, zasadami rekrutacji oraz sytuacją 
na rynku pracy po ukończeniu poszczegól-
nych kierunków. Uczniowie wcześniej de-
klarowali, z którymi uczelniami chcieliby 
się spotkać i zaproszone uczelnie były do-
stosowane do ich zainteresowań. Ucznio-
wie mieli także okazję do indywidualnych 
konsultacji. Mamy nadzieję, że to spotka-
nie pomoże im w wyborze dalszej drogi 
kształcenia. Dni kariery zostały zorgani-
zowane przez Aleksandrę Niewiadomską i 
Annę Arndt w ramach Doradztwa Zawo-
dowego. 

Dni kariery 
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      grudnia 2013 uczniowie klasy 3L odwiedzili zaprzyjaźnione Przedszkole nr 117 w towarzystwie 

Mikołaja z workiem prezentów. Przedszkolaki odwdzięczyły się piosenkami o Mikołaju, własnoręcznie 
zrobionymi upominkami i pierniczkami własnej produkcji. 
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 dniach 10, 11, 17 i 18 grudnia 2013 roku w ramach zajęć podstaw przedsiębiorczości uczniowie klas 

pierwszych i klas trzecich uczestniczyli w seminarium informacyjny prowadzonym przez pracowników I 
Oddziału ZUS w Poznaniu, p. 
Małgorzatę Balcerzak, p. Marzenę 
Torkowską, p. Iwonę Buettner, p. 
Karolinę Hempowicz-Kulus. Tema-
tem spotkań był przedstawienie hi-
storii i zadań Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, rejestracja firmy i obo-
wiązki przedsiębiorcy oraz system 
ubezpieczeń i emerytury. Ciekawa 
forma seminarium połączona z pre-
zentacją multimedialną jest dobrą 
wskazówką dla wkraczających na 
rynek pracy.  
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nia 11.12.2013r. odbył się szkolny konkurs ortograficzny, w którym wzięły udział klasy pierwsze. 

Uczniowie zmagali się między innymi z krzyżówką ortograficzną, musieli użyć odpowiednich form rze-
czownika oraz napisać dyktando o budownictwie w dawnej Polsce. Najwięcej emocji dostarczyły zada-
nia, w których należało wpisać wyrazy o wyjątkowo trudnej pisowni, czy ułożyć zasadę ortograficzną. 
Walka była zacięta, chęć rywalizacji powodowała niesamowite emocje. Ostateczne wyniki prezentują się 
następująco: pierwsze miejsce zajęła klasa 1c, drugie 1e, trzecie 1a. Pamiątkowe dyplomy i upominki wrę-
czył pan dyrektor Leszek Bernaczyk, a organizatorki panie Renata Małecka, Agnieszka Wojciechowska i 
Magdalena Zapadka, gratulując zwycięzcom, dziękują za czas spędzony wśród zawiłości językowych. 
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Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej 

 

ilip Trybek zajął II miejsce w konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej 

10 stycznia odbył się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej pod patronatem europosła Fi-
lipa Kaczmarka. Wzięło w nich udział  troje naszych uczniów: 
Klaudia Ratajczak z 3D 
Piotr Pilaczyński z 3L 
Filip Trybek z 3L. 
 
 
Mamy zaszczyt ogłosić, że Fi-
lip zajął drugie miejsce!  
 
Opiekę merytoryczną sprawo-
wały Anna Arndt i Katarzyna 
Szpak 
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