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Lista nauczycieli 
Arndt Anna 
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Napierała Anna 
Niewiadomska Aleksandra 
Nowak Elżbieta 
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Paplicka Joanna 
Piechocki Sławomir 
Pilc-Zdziabek Alicja 
Polus Monika 
Przewoźna Monika 
Rewerenda Elżbieta 
Senger Jerzy 
Szpak Katarzyna 
Szymczak Aleksandra 
Wojciechowska Agnieszka 
Zbierska Joanna
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2015/16
W dniu 1 września odbyło się w naszej szkole uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Pan dyrektor Leszek 
Bernaczyk  powitał zgromadzonych : przybyłych Rodziców .grono nauczycielskie i uczniów.  
Szczególnie serdecznie witaliśmy uczniów klas pierwszych. W tym roku otworzyliśmy trzy klasy: 
Klasa 1A  – przedmioty rozszerzone to jęz. polski, historia, historia sztuki lub wos 
Klasa 1 B/C – przedmioty rozszerzone to matematyka, geografia, informatyka (technologia mobilna) oraz 
biologia i chemia. 
Klasa 1 D/E –  przedmioty rozszerzone to geografia 
, jęz. obcy, biologia lub wiedza o społeczeństwie. 
W tym roku szkolnym pożegnaliśmy następujących 
nauczycieli: p. Małgorzatę Dudkę, p. Jolante  Gą-
tarską, p. Agnieszkę Ostrowską, p. Kingę Komorow-
ską , p. Wiesława Zdziabka i  p. Wiesława Siekań-
skiego   Pracę natomiast rozpoczęli p. Marcin Buczek 
– historia, wos oraz p. Michał Grabarek – nauczyciel 
wych. fizycznego. 
Nasza szkoła została wyróżniona i zostaliśmy 
członkami międzynarodowego programu Erasmus +, 
o którym na kartach naszej kroniki jeszcze napi-
szemy.  
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 września 2015 r.  grupa uczniów z klasy 2A pod 
opieką pani profesor Małgorzaty Iglewskiej i pani 
Alicji Pilc – Zdziabek uczestniczyła w imprezie or-

ganizowanej przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza zwanej 
Nocą Naukowców. Uczniowie: Karolina Harmazji, Kamila 
Chwalisz, Kasia Wanat i Marcin Filary spotkali się w Biblio-
tece Uniwersyteckiej , gdzie najpierw wysłuchali wykładu na 
temat „ Otwarte zasoby edukacyjne, ich dostępność i możliwo-
ści skorzystania”, a następnie mieli za zadanie wyszukać okre-
ślone książki w księgozbiorze biblioteki i nakręcić film pt. „ 
Gdzie mieszkają książki naukowców?’. Nasi uczniowie spisali 
się rewelacyjnie! Filmik przez nich nakręcony został nagro-
dzony przez jury  i ogłoszony najlepszym filmem pokazu. 
Otrzymaliśmy dla szkoły nagrodę  – czytnik  e – booków, a 
uczniowie otrzymali książki.  
Gratulujemy! 
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 okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie przygotowali niespodziankę dla wychowawców, 
nauczycieli i pracowników naszej szkoły. Każda klasa wymyśliła scenariusz, wyreżyserowała 
i nakręciła film z życzeniami.  Uczniowie zaprosili Grono Pedagogiczne i pracowników szkoły 

na pokaz filmowy w specjalnie przygotowanej na tę okazję sali. Dodatkową niespodzianką był krótki wy-
stęp artystyczny oraz własnoręcznie wykonane bukiety jesienne. Nad całością przygotowań czuwała pani 
prof. Monika Polus. 
 

Z 
Dzień nauczyciela 

"Z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej wszystkim nauczycielom  i 
pracownikom szkoły życzymy 
wszystkiego co najlepsze!" 
uczniowie „Czternastki” 

[Zacytuj źródło tutaj.] 
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ierwszego września 2015 roku w 

murach naszej szkoły po raz 25 odezwał się 
dzwonek inaugurujący rok szkolny dla uczniów 
liceum ogólnokształcącego. Postanowiliśmy po-
kazać, że Czternastka przez minione ćwierćwie-
cze, poprzez swoje działania dla społeczności lo-
kalnej, wtopiła się w ratajski krajobraz, a nie-
kiedy barwnie wyróżnia się na jego tle. 
Zorganizowaliśmy całodniowe obchody czter-
nastkowego święta zapraszając gości, przedsta-
wicieli instytucji, z którymi na co dzień współ-
pracujemy. 
16 października rozpoczęliśmy nasze obchody od 
mszy świętej odprawionej o godz. 8 w parafii 
p.w. Nawrócenia św. Pawła na os. Piastowskim. 
Od godziny 10 gościliśmy trzy grupy przedszkolaków z piastowskiego Przedszkola nr 117, seniorów z Dziennego Domu 
Pomocy Klubu „Promień” oraz młodzież ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem 
Dziecięcym „Żurawinka”. 
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Dla przedszkolaków przygotowaliśmy zabawy ruchowe w sali gimnastycznej, gdzie pod opieką uczniów czternastki 
dzieci wykonywały ćwiczenia, biegały, pokonywały tory przeszkód. Dużo radości sprawiliśmy przedszkolakom w krai-
nie baśni, gdzie nasi uczniowie przebrani za postaci z bajek zorganizowali dla maluchów malowanie twarzy, wykony-
wali balonikowe zwierzęta, pokazywali zabawy z iPadami. Dzieci doskonale bawiły się także podczas pokazu ekspe-
rymentów chemicznych magicznej czternastki, obserwując zmieniający się barwny świat substancji oraz efektowne wy-
buchy. Taki pokaz przygotowaliśmy również dla podopiecznych „Żurawinki”, którzy z ciekawością przyglądali się pracy 

uczniów Czternastki. Nasi 
żurawinkowi goście zwie-
dzali budynek szkoły i kibico-
wali przedszkolakom w sali 
gimnastycznej przy pokony-
waniu torów przeszkód. Se-
niorów z Klubu „Promień” 
ugościliśmy rozmowami i 
słodkim poczęstunkiem. 
Około godziny 11, w udekoro-
wanym holu szkoły, nasi go-
ście i uczniowie Czternastki 
zaprezentowali podczas kon-
certu swoje umiejętności arty-
styczne racząc obecnych śpie-
wem i tańcami.  
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W Czternastce spotkały się cztery pokolenia: dzieci, młodzież, doro-

śli i seniorzy, ludzie zdrowi i niepełnosprawni, którzy pokazali, że 

potrafią ze sobą współpracować i dzielić się swoimi pasjami. Kierując 

się działaniami patrona naszej szkoły Kazimierza Wielkiego, chcemy 

budować solidne mury przyjaźni i empatii łączącej pokolenia. 

Dalsza część dnia była nie mniej ekscytująca. Około godziny 12 ucz-

niowie Czternastki wraz z nauczycielami wyruszyli na rajd rowe-

rowy po ratajskich szlakach. Część trasy wiodła szlakiem LoveRo-

wer, promowanym przez Radę Osiedla Rataje. Przy organizacji rajdu 

pomogli nam policjanci, którzy asekurowali przejazd rowerzystów w 

miejscach wzmożonego ruchu drogowego. Zmęczeni wrażeniami ucz-

niowie i nauczyciele zregenerowali siły poczęstunkiem zjadając kieł-

baski z grilla. 
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Na uroczysty wieczorny koncert o godzinie 18 zaprosiliśmy wszystkich przyjaciół Czternastki. Pokazaliśmy naszym 
gościom przebieg działań czternastkowego święta, który został  utrwalony przez naszych uczniów na filmie. Zaproszeni 
goście składali nam gratulacje i zachęcali do planowania działań na kolejne 25 lat. Podczas koncertu odbyła się także 
inauguracja projektu Erasmus Plus, którego nasza szkoła jest inicjatorem i koordynatorem. Olbrzymie emocje i aplauz 
publiczności wzbudziły występy uczniów, absolwentów i nauczycieli naszej szkoły. Tylu ludzi obdarzonych talentem 
muzycznym nieczęsto spotyka się w jednym miejscu, ale w Czternastce wszystko jest możliwe. 
Po koncercie zaprosiliśmy gości na tort urodzinowy. Rozmowom nie było końca a szkoła do późnych godzin wieczornych 
tętniła życiem. 
Nie możemy już doczekać się obchodów 50 – lecia… 
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listopada świętowaliśmy wspólnie 
Święto Niepodległości. Tego dnia wszyscy uczniowie  uczestniczyli w uroczystości, która odbyła 

się  w szkole z tej okazji. Do wspólnego świętowania zostali zaproszeni także  seniorzy z pobliskiej pla-
cówki „Promień”, którzy przybyli w dość licznej grupie. 
 Każdy uczestnik imprezy otrzymał wydrukowane  teksty pieśni patriotycznych, które wspólnie śpiewali-
śmy. Śpiewy prowadzone były przez amatorski chórek złożony z uczniów naszej szkoły. Oprócz wspólnego 
śpiewu, każdy z uczestników imprezy, miał okazję zapoznać się( albo  przypomnieć sobie) z pewnymi fak-
tami z historii Polski dotyczącymi odzyskania niepodległości  przez Polskę w 1918 roku oraz z krótkimi 
historiami, dotyczącymi okoliczności powstania i znaczenia najbardziej znanych, polskich pieśni patrio-
tycznych. 
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Zgodnie ze szkolną tradycją 13.10.2015r. odbył się Dzień Pierwszoklasisty. Tytuł najsympatyczniejszej 
klasy pierwszej w roku 2015 zdobyła klasa 1bc, z wychowawcą panią Aleksandrą Niewiadomską. 

Serdecznie gratulujemy. 

Organizatorzy – klasa 2 c wraz z wychowawcą panią Joanną Zbierską 
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ąb szypułkowy i bezszypułkowy, lip 
drobnolistna i szerokolistna, klon zwy-

czajny, jawor, polny czy jesionolistny… to tak dobrze 
znane nam nazwy, ale czy umiemy rozpoznawać ro-
dzime gatunki drzew i krzewów? 

28 października klasa 2 e/d z panią profesor Moniką 
Polus wybrała się do Ogrodu Botanicznego na zajęcia 
terenowe pt. „Drzewa polskich lasów”. Podczas spa-
ceru młodzież poznawała cechy, po których z łatwo-
ścią rozpozna rodzime gatunki drzew. 

 

Monika Polus 

 

D 
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naszej szkole odbyło 

się spotkanie młodzieży z przed-
stawicielami Komendy Miejskiej 
Policji i specjalistów z Sanepidu. 
Uczniowie, w czasie pogadanki 
i warsztatów, mieli możliwość 
dowiedzieć się od profesjonali-
stów czym są nowe narkotyki 
zwane "dopalaczami" i dlaczego 
są tak niebezpieczne. Ważnym 
elementem spotkania były infor-
macje o postępowaniu w sytuacji 
zagrożenia życia. 
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dniu 18 grudnia 2015 r. w ramach współpracy z Wydziałem Ekonomiczno-Społecznym Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w Poznaniu, uczniowie klasy 1bc i klasy 1de uczestniczyli w wykładzie 

pt. "Analfabetyzm matematyczny". Wykład prowadziła pani dr Romana Głowicka - Wołoszyn. Współ-
pracę koordynuje pani dr Małgorzata Kołodziejczak i pani Aleksandra Niewiadomska. 
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ramach współpracy z Wydziałem Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w 
Poznaniu w dniu 20 listopada 2015 roku gościliśmy w naszej szkole panią Prodziekan ds. Stu-

diów dr hab. Karolinę Pawlak. Pani dr przygotowała dla naszych uczniów wykład "Handlować? Nie han-
dlować? Oto jest pytanie". Uczestnikami wykładu byli uczniowie klas: 1a, 1bc, 1de, 3e. Współpracę koor-
dynują: p. Aleksandra Niewiadomska (XIV LO) i p. dr Małgorzata Kołodziejczak (UP).  
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dniu 20 października 2015 roku 

uczniowie klas trzecich uczestniczyli w 
spotkaniach z pracownikami Działu Stu-
diów i Spraw Studenckich Uniwersytetu 
Przyrodniczego, Działu Promocji i Marke-
tingu Uniwersytetu im.  Adama Mickiewi-
cza, Działu Marketingu i Karier Akademii 
Wychowania Fizycznego. Spotkaniom tym 
towarzyszyli studenci w/w uczelni. Celem 
spotkania było poznanie przez naszych 
uczniów oferty edukacyjnej i zasad rekru-
tacji oraz sytuacji absolwentów na ryku 
pracy.   
Dzień Kariery zorganizowały: pani Anna 
Arndt i pani Aleksandra Niewiadomska. 

 
 
 

 



36 
 

 
  



37 
 

10 grudnia 2015 roku kilkudziecięciosobowa grupa uczniów z naszej szkoły wybrała się do Berlina.  Jed-
nodniowa wycieczka obfi-
towała w wiele atrakcji: w 
mroźny słoneczny poranek 
spacerowaliśmy ulicami 
miasta, w Muzeum Tech-
niki mieliśmy wiele ekspona-
tów na wyciągnięcie ręki, 
odkrywaliśmy tajemnice 
świata w Centrum Nauki 
Spectrum. A późnym popo-
łudniem poczuliśmy cu-
downy,,świąteczny nastrój 
na Jarmarkach Bożonaro-
dzeniowych...  

 
 
 

Wycieczka do Berlina 
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1 grudnia 2015 r. odbył w 10 LO w Poznaniu 
turniej piłki nożnej halowej w ramach Szkolnych 
Lig Sportowych. Na hali sportowej przy ul. Rze-
czypospolitej 111 odbyły się zmagania grupy II w 
której byli: 10 LO (gospodarz turnieju); ZSL-T; 14 
LO; ZSMS; ZSZ nr 6.  

W turnieju piłki nożnej halowej 14 LO w Po-
znaniu reprezentowali: Krzyżostaniak Nikodem, 
Nikodem Nyczka, Jakub Jankowski, Pańczak 
Kacper, Pruski Mateusz, Mikołajczak Szymon, 
Polak Mikołaj, Szulc Ignacy, Walid Adam, Domi-
nik Bomski; opiekun – Michał Grabarek. 
W trakcie rywalizacji nasi reprezentantom udało 
się zremisować z ZSL-T (1:1). W pozostałych spo-
tkaniach „ulegli” pozostałym ekipom mimo ogrom-
nej woli zwycięstwa. Należy jednak zauważyć, że 
w innych zespołach występowali zawodnicy na co 
dzień zawodowo zajmujący się piłką nożną. 

9 grudnia 2015 r. na hali sportowej przy ul. Rze-
czypospolitej 111 odbył się turniej rewanżowy piłki 
nożnej halowej pomiędzy drużynami: 10 LO (go-
spodarz turnieju); ZSL-T; 14 LO; ZSMS; ZSZ nr 
6.  Reprezentanci XIV LO to: Krzyżostaniak Ni-
kodem, Nikodem Nyczka, Jakub Jankowski, Pań-
czak Kacper, Pruski Mateusz, Mikołajczak Szy-
mon, Polak Mikołaj, Szulc Ignacy, Walid Adam, 
Dominik Bomski, Barczak Bartosz ; opiekun – Mi-
chał Grabarek. Nasza reprezentacja zmagania gru-
powe zakończyła na 5 miejscu ulegając rywalom w 
dzisiejszych zmaganiach. 
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2 grudnia 2015 r. odbył w 14 LO w Poznaniu tur-
niej piłki siatkowej chłopców w ramach Poznańskich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Na naszej hali sportowej 
startowały drużyny z GRUPY G: 14 LO (gospodarz roz-
grywek), 5 LO i ZSZ nr 1. 

Reprezentanci 14 LO to: Filip Kwiatkowski, 
Adam Walid, Jakub Jankowski, Bartosz Jańczyk, Mate-
usz Woźniak, Krystian Ćwikła i Maksym Kuszak, opie-
kun – Michał Grabarek. 

Mimo ogromnego zaangażowania i mobilizacji na-
sza ekipa uległa rywalom grupowym, a do dalszego etapu 
rozgrywek awansował zespół z ZSZ nr 1. Zwycięzcom 
gratulujemy i życzymy sukcesu w dalszy etapie rozgry-
wek. 

 

4 grudnia 2015 r. odbył w XX LO w Poznaniu tur-
niej piłki siatkowej dziewcząt w ramach Poznańskich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Na hali sportowej przy ul. 
Wichrowe Wzgórze 111 startowały drużyny z GRUPY 
H: XX LO (gospodarz rozgrywek), 14 LO i ZSBud. 

Reprezentantki  14 LO to: Katarzyna Dera, Dag-
mara Halt, Kinga Grzebyta, Patrycja Szary, Paulina Bra-
szak Natalia Sikorska oraz Zuzanna Ostryk; opiekun – 
Michał Grabarek. 
Mimo ogromnego zaangażowania i mobilizacji nasza 
ekipa uległa gospodarzowi turnieju (XX LO). Do rywali-
zacji nie przystąpiła drużyna ZDBud więc reprezentacja 
14 LO została sklasyfikowana na 2 miejscu w grupie H. 
Awans do wyższego etapu rozgrywek uzyskało XX LO: 
gratulujemy. 
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8 stycznia 2016 roku Pan Dyrektor Leszek Beranczyk rozpoczął studniówkową zabawę, prowadząc  po-
loneza uczniów trzecich klas naszego Liceum. W swoim przemówieniu, skierowanym nie tylko do uczniów, 
ale także do rodziców i nauczycieli, życzył przede wszystkim dobrych wyników na maturze i naturalnie 
szampańskiej zabawy. Zabawa była świetna i mamy nadzieję, że wyniki matury będą takie same. Do za-
dowolenia wszystkich przyczyniły się: kulturalne zachowanie uczniów, świetne humory, dobra muzyka i 
na pewno obsługa w Klubie Angello, w którym studniówka się odbywała. 
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 nia 11.02 odbył się konkurs tłumaczeniowy z języka niemieckiego. Uczniowie tłumaczyli tekst 

literacki pisany prozą z języka niemieckiego na język polski. 
 
Pierwsze miejsce w konkursie zajął : Nikolas Markuć z klasy 2e 
Drugie miejsce w konkursie  zajął : Mateusz Kraszewski z klasy 1bc 
Trzecie miejsce w konkursie zajęła: Joanna Głuszak z klasy 2a 
 
 
Konkurs przygotowała i przeprowadziła nauczy-
cielka języka niemieckiego pani Aleksandra Brzo-
zowska-Bastian. 
 
Gratulujemy zwycięzcom 
 
  

D 

Konkurs tłumaczeniowy z języka niemieckiego 
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ramach współpracy z Wydziałem Ekonomiczno-
Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Po-

znaniu, w dniu 15 lutego 2016 roku młodzież z klas: 3e, 
2de, 2b, 1bc uczestniczyła w Dniu Współpracy - cało-
dniowej imprezie prezentuj±cej działalno¶ć naukow± i 
dydaktyczn± Wydziału, powi±zan± z wykładami, 
warsztatami, konkursami i prezentacjami studenckich kół 
naukowych. Młodzież brała aktywny udział w warszta-
tach "Error na zakupach ..., czyli jak reklamować wa-
dliwy towar" i "Konsumenckie testy" oraz w wykładzie 
"Tajemnice skutecznej promocji (nowoczesne formy promo-
cji)". Dzień Współpracy wywarł bardzo pozytywne wra-
żenie i na uczniach i na opiekunach - pani Karinie Kania 
i pani Aleksandrze Niewiadomskiej.  
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dniu 29 lutego 2016 roku klasa 3c swoje 

zajęcia z wychowania fizycznego odbyła na 
lodowisku „Chwiałki” Poznańskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, przy ul. O.M. 
Żelazka 1. Uczniowie pod opieką nauczy-
ciela wychowania fizycznego Michała Gra-
barka, doskonalili swoje indywidualne umie-
jętności jazdy na łyżwach. Zabawa na lo-
dzie była przednia, czego dowodem jest chęć 
powtórzenia wypadu na lodowisko. 
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Konferencja: Technologie mobilne w szkolnej praktyce 
W dniu 4 marca br., w godz. 10:00 – 17:00 odbyła się w naszej szkole pierwsza edycja konferencji dla nauczycieli i uczniów klas III gimnazjów Technologie 
mobilne w szkolnej praktyce. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Gośćmi konferencji byli:  
Ireneusz Rajman – st. wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu 
Ryszard Stefanowski – Prezes Fundacji eSzkoła 
Piotr Mróz – Dyrektor d. sp. organizacji Fundacji eSzkoła  
Aleksandra Miedziejko - specjalista d. s. relacji zewnętrznych i promocji edukacji Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania 
Andrzej Musisz – Prezes Zarządu firmy Advisor. 
W pierwszej części wykładowej Dyrektor szkoły Leszek Bernaczyk przedstawił innowację Technologie mobilne w nauczaniu, posługując się przygotowaną 
prezentacją. Następnie w kilkuminutowych wystąpieniach n/w prowadzący warsztaty w kilku slajdach przedstawili temat warsztatów. W kolejnej części przed 
przerwą głos zabrali goście: w/w pan Ryszard Stefanowski oraz Andrzej Musisz.  
W godzinach od 11:45 do 16:30 odbyły się jednogodzinne 3 sesje warsztatowe oraz Gra miejska. 
W konferencji czynnie udział wzięły 23 drużyny gimnazjalne w czteroosobowym składzie (nauczyciel + 3 uczniów) oraz 5 nauczycieli bardzo zainteresowanych 
konferencją, których zarejestrowaliśmy bez uczniów.  W sumie więc 97 nauczycieli i uczniów brało czynny udział w warsztatach. Biorąc pod uwagę gości, 
nauczycieli prowadzących warsztaty w części wykładowej konferencji wzięło udział ok. 120 osób.  
Dla wszystkich uczniów udało nam się zabezpieczyć iPady. Część pochodziła z zasobów własnych, cześć wypożyczona. Uruchomiliśmy 7 sal warsztatowych 
wyposażonych w zestaw Apple TV i projektor (z wyjściem HDMI), aby prowadzący mogli wygodnie demonstrować ćwiczenia oraz uczestnicy demonstrować 
swoją pracę na warsztatach: 
przedmioty przyrodnicze – zajęcia prowadziły: pani Monika Polus oraz Agnieszka Michalska 
język angielski –  zajęcia prowadziły: pani Małgorzata Bednarek oraz pani Anna Najgrakowska 
matematyka – zajęcia prowadziła pani Joanna Kostrzewa 
informatyka – zajęcia prowadził pan Leszek Bernaczyk 
przedsiębiorczość – zajęcia prowadziła pani Aleksandra Niewiadomska 
przedmioty humanistyczne – zajęcia prowadziły: pani Katarzyna Szpak oraz pani Agnieszka Wojciechowska 
programowanie robotów – zajęcia prowadził pan Krzysztof Grabowski 
grę miejską prowadziła pani Ewa Lambryczak  
Wszyscy uczestnicy konferencji (zarówno nauczyciele, jak i uczniowie) otrzymali certyfikaty oraz pamiątki – kubek z logo XIV LO oraz logo ERASMUS+. 
Warunkiem uzyskania certyfikatu było uczestniczenie w 3 warsztatach oraz w Grze miejskiej.  
Dodam do tego, że dla wszystkich uczestników konferencji przygotowaliśmy obiad, a także ciepłe i zimne napoje. 
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22 marca 2016 odbył się w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu finał V edycji konkursu „Odna-
wialne Źródła Energii” dla szkół gimnazjalnych województwa wielkopolskiego.  
 
   Organizatorem konkursu jest zespół przyrodni-
czy XIV LO w Poznaniu w składzie: Anna 
Arndt, Aleksandra Niewiadomska oraz Elżbieta 
Nowak. Patronatami konkursu są: Wielkopolski 
Kurator Oświaty oraz Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu. Celem konkursu jest propagowanie ekolo-
gii wśród uczniów szkół gimnazjalnych oraz roz-
wijanie i pogłębianie zainteresowań w zakresie 
nauk fizyczno-przyrodniczych, kształtowanie 
wśród młodzieży poczucia odpowiedzialności za 
środowisko, pogłębienie wiedzy na temat odna-
wialnych źródeł energii i ich znaczeniu w dalszym 
rozwoju naszej cywilizacji, kształtowanie postaw 
zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. 



58 
 

 
    
  



59 
 

W tegorocznej edycji udział wzięło 16 gimnazjów z całego województwa, z czego 15 uczestniczyło w 
finale. Są to: Gimnazjum z Dolska, Raszkowa, Strykowa, Zalasewa, Zbąszynia, Borowa, Kobylej Góry, 
nr 2 z Lubonia oraz Gimnazja nr 1, 2, 30, 41, 43, 58 i 60 z Poznania. Zwycięzcami tegorocznej edycji 
zostali: I msc. Krystian Błajek z Gimnazjum w Zalasewie, II msc. Dawid Smulkowski z Gimnazjum nr 
44 w Poznaniu oraz  III msc. ex aequo: Maciej Grzesiak z Gimnazjum w Dolsku i Sebastian Olszewski z 
Gimnazjum w Zbąszyniu. Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursu nagrody wręczał osobiście w-
ce prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Pan Marek 
Baumgart, jako że głównym sponso-
rem nagród niezmiennie od pięciu lat 
jest właśnie Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu. W tym roku zo-
stały przygotowane upominki dla 
wszystkich uczestników finału. 
Mamy nadzieję, że propagowana 
przez konkurs tematyka wzbudzi jesz-
cze większe zainteresowanie wśród 
młodzieży naszego województwa w 
kolejnych edycjach konkursu. 
 
Anna Arndt, nauczyciel geografii  
w XIV LO w Poznaniu 
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ramach projektu interdyscyplinarnego Rowerem po Poznaniu – osobliwości przyrodniczo-histo-
ryczne, w sobotę 2 kwietnia br. odbyła się wycieczka rowerowa – jazda próbna po drogach i 

ścieżkach rowerowych Poznania w pobliżu Warty, po obu jej stronach oraz  wokół Jeziora Malta. Trasa 
liczyła ok. 18 km. W wycieczce uczestniczyło 12 uczniów i 12 nauczycieli. Oprócz 5 nauczycieli uczestni-
czących w projekcie z zaproszenia skorzystało 7 nauczycieli. Wycieczka trawała 2 godziny i zakończyła 
się ok. godz. 11:00 przed szkołą, wspólnym posiłkiem – kiełbaskami z grilla, przygotowanymi przez pana 
Andrzeja. 
Mapka przejazdu autorstwa Łukasza Skitka z klasy 1BC, rejestracja trasy Elizy Zimlińskiej z klasy 2C 
oraz zdjęcia z wycieczki znajdują się w załączonej galerii. Przejazd filmował Mateusz Kraszewski, klasa 
1BC, który całość zmontował w postaci filmiku na YouTube:  
Informację opracował Leszek Bernaczyk 

     
 

Wycieczka rowerowa 

W 
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dniach 21-26 kwietnia 2016 roku sześcioosobowa grupa uczniów wraz z dwoma opiekunami 
uczestniczyła w wyjeździe do Rosji i na Białoruś. 

Głównym celem wyjazdu był udział w X Marszu Pamięci w Katyniu. 
Pierwszego dnia mieliśmy okazję zwiedzić Tykocin, miasteczko położone w dolinie Narwi z przepiękną 
synagogą i kościołem. 
Drugi dzień upłynął nam w drodze przez całą Białoruś i 
Rosję, by dotrzeć do Smoleńska. Dla wielu z nas była to 
okazja, by zaobserwować z okien autokaru jak bardzo róż-
nią się tereny białoruskie i rosyjskie. 
Sobota, 23 kwietnia, to tzw. "dzień polski" w Smoleńsku i 
Katyniu. Od rana wraz z przewodnikami z Domu Pol-
skiego w Smoleńsku zwiedzaliśmy miasto podziwiając 
ogromne mury obronne czy cerkiew z wyjątkowym ikono-
stasem. Dowiedzieliśmy się, że w Smoleńsku urodził się Ju-
rij Gagarin, człowiek, który poleciał w kosmos, a samo mia-
sto nosi tytuł "miasta bohatera" dla upamiętnienia zasług 
mieszkańców podczas II wojny światowej. 
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Wyjątkowy był pobyt w  Domu Kultury w Smoleń-
sku, gdzie uczestniczyliśmy w koncercie współtwo-
rzonym przez Polaków i Rosjan, po którym mieliśmy 
okazję do spotkań i rozmów z rówieśnikami z Rosji. 
Największe wzruszenia pojawiły się późnym popo-
łudniem, gdy dotarliśmy do Memoriału Katyń. Tam 
każdy z nas oddał hołd pomordowanym oficerom, 
zapalając znicz przy tabliczkach z nazwiskami, zo-
stawiając biało-czerwoną chorągiewkę. Był też czas 
na osobistą refleksję, zakończoną wieczorną mszą 
świętą sprawowaną przez towarzyszącego nam w 
drodze biskupa Zdzisława Fortuniaka. Trudno było 
pozostać niewzruszonym, gdy popatrzyło się na wy-
sokie, strzeliste drzewa, które jakby pełniły hono-
rową wartę przy grobach. Niesamowity był dźwięk  
dzwonu rozlegający się w wieczornej ciszy, jakby 
spod ziemi, by oznajmić, że nie zapomnimy tej 
zbrodni. 
Niedziela, 24 kwietnia, to dzień Marszu. Wcze-
snym rankiem spotkaliśmy się z uczniami ze smoleń-
skiej szkoły i kadetami na stacji Gniezdowo, gdzie 
symbolicznie rozpoczęliśmy Marsz. To właśnie tam 

dowożeni byli polscy oficerowie, by dalej dojść pieszo 
do miejsca, gdzie zabito ich strzałem w tył głowy. 
Właściwy Marsz rozpoczął się kilkaset metrów 
przed Memoriałem Katyń: utworzyliśmy kolumnę i 
wszyscy razem: Polacy i Rosjanie przeszliśmy w ci-
szy do Memoriału. Na Placu Pojednania miało miej-
sce kolejne wyjątkowe zdarzenie: po oficjalnych 
przemówieniach, na prośbę pana Wincentego Do-
wojny, pomysłodawcy Marszów Pamięci, Polacy i 
Rosjanie podali sobie ręce, by pokazać, że historia nie 
musi dzielić. 
Dopełnieniem tego dnia był pobyt na lotnisku Sie-
wiernyj, w miejscu katastrofy prezydenckiego samo-
lotu w 2010 roku, gdzie także zapaliliśmy znicze. 
Kolejne miejsce na mapie naszej podróży to Kuro-
paty - miejscowość pod Mińskiem, gdzie rośnie wy-
jątkowy las, w którym obok drzew wyrastają 
krzyże. W Kuropatach znajdują się  groby wielu ty-
sięcy ofiar terroru komunistycznego, które nigdy nie 
zostały ujawnione. To ludzie, zwykli mieszkańcy 
stawiają krzyże, by nie pozwolić na zapomnienie o 
tej zbrodni.
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W podróży przez Białoruś zwiedziliśmy Nowogró-
dek, miejsce związane z wieszczem Adamem Mickie-
wiczem, byliśmy w muzeum jemu poświęconym, ko-
ściele, w którym był ochrzczony. 
Grodno to kolejne miejsce, które mieliśmy okazję po-
znać. Zwiedzaliśmy je z panem Józefem, który prze-
piękną polszczyzną opowiadał nam o wyjątkowych 
i ważnych miejscach, np. domu Elizy Orzeszkowej, 
cmentarzu polskich żołnierzy. 
Wyjazd zorganizowany został przez Stowarzysze-
nie Współpracy ze Wschodem Memoramus w ra-
mach projektu edukacyjnego "Trwała pamięć poko-
leń". 
W X Marszu Pamięci uczestniczyli: Rita Rausz, 
Mikołaj Weinert z klasy 1a, Adrianna Małecka z 
klasy 1d, Joanna Przybylska i Paulina Wyrwas z 

klasy 2b, Mateusz Pruski z klasy 3a oraz opiekuno-
wie: Katarzyna Szpak i Agnieszka Nowakowska. 
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Lekcje dla uczniów gimnazjum 

W dniu 19 maja 2016r. uczniowie klasy trzeciej Gimnazjum w nr 30 Głuszynie aktywnie 
uczestniczyli w lekcjach: historii, informatyki, chemii i matematyki. Uczniowie w czasie lekcji 
wykorzystywali różne aplikacje iPada, zmagali się z przygotowanymi dla nich zadaniami. 

Lekcję informatyki prowadził dyrektor szkoły, pan Leszek Bernaczyk: „Zadaniem uczniów było utworze-
nie książki multimedialnej zawierającej tekst, film i zdjęcia. Książka tworzona była w iPadzie w aplikacji 
Book Creator. Pretekstem i materiałem do książki były aplikacje Rzeczywistości  Rozszerzonej. Uczniowie 
wcielali się w recenzentów aplikacji. Sami wykonywali zdjęcia i filmy i zbierali tekst w Internecie. Ucz-
niowie byli podzieleni na grupy trzyosobowe.  
Po krótkiej demonstracji rzeczywistości rozszerzonej Spcecraft 3D, na biurku nauczyciela dotąd pustym 
pojawił się nagle trójwymiarowy obraz łazika marsjańskiego Curiosity, uczniowie eksperymentowali z kil-
koma aplikacjami. Na ich biurkach poprzez kamery iPadów pojawiły się niesamowite obiekty. Oprócz wspo-
mnianego łazika oraz innych obiektów kosmicznych  
uczniowie oglądali krążące nad biurkiem planety Układu Słonecznego w aplikacji SpaceJourney, ludzkie 
ciało w aplikacji Anatomy 4D, starą zabudowę słowiańska w aplikacji Gniezno 3D oraz animowali kolo-
rowe postacie w aplikacji Quiver. Uczniom udało się udowodnić istnienie w/w obiektów poprzez ich sfo-
tografowanie i zarejestrowanie krótkiego filmu”. 
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Lekcję chemii prowadziła pani Aleksandra Niewiadomska: „Na lekcji chemii uczniowie uczestniczyli w 
krótkim pokazie doświadczeń chemicznych, do których wyszukiwali w aplikacji Chemik i aplikacji Ele-
ments3D równań reakcji. Zadaniem uczniów było również określenie wybranych właściwości fizycznych 
pierwiastków chemicznych za pomocą aplikacji Elements3D – uczniowie oglądali pierwiastki w trójwy-
miarze. Lekcja zakończyła się quizem z wykorzystaniem programu Kahoot”. 
 
Lekcję matematyki prowadziła pani Joanna Kostrzewa: „Na lekcji matematyki uczniowie rozwiązywali 
zadania w programie matematycznym, na platformie edukacyjnej oraz krzyżówkę geometryczną. Nasi go-
ście zmierzyli się z zadaniami na bazie wiedzy zdobytej w gimnazjum”. 
 

Lekcję historii prowadziła pani Katarzyna Szpak: „Na 
lekcji historii, zadaniem gimnazjalistów było przygoto-
wanie interaktywnego plakatu na temat Mieszka I i 
jego państwa. Poza platformą GLOGSTER, gdzie two-
rzy się plakaty, uczniowie nauczyli się wykorzystywać 
aplikację SimpleMind+, przygotowując mapę myśli, a 
także własnego avatara, za pomocą aplikacji Tellagami. 
Nasi goście na bieżąco kontrolowali przebieg lekcji, 
dzięki pracy w kursie iTunes U”.   
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Zwycięzcami szkolnego Tur-
nieju Piłki Siatkowej o Puchar 
Dyrektora XIV Liceum w Po-
znaniu została w roku szkol-
nym 2015\2016 została klasa 
2C. 
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Jeden z etapów biegów na orientację z cyklu Poznaj Poznań Nocą odbył się w XIV Liceum Ogólnokształ-
cącym w Poznaniu. Oto skład silnej już reprezentacji szkoły: Pani Monika Polus, Pani Anna Najgrakow-
ska, Pani Ewa Lambryczak, Weronika Grzegorzewska, Kacper Bartkowiak, Bartosz Kusz, Michał Zabo-
rowski, Kacper Bartkowiak, Jan Stawny, Natalia Kuźniarek, Nazar Olinchuk. 
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nia 1 września 2016 roku nasza szkoła przystąpiła do programu Erasmus plus. 

Ubiegaliśmy się o fundusze w roli koordynatora, w Akcji “Partnerstwa Strategiczne”, 

w sektorze edukacja szkolna. W całej Polsce o grant w tej akcji ubiegały się 444 pla-

cówki. 68 szkołom zatwierdzono wniosek i przyznano fundusze. Nasze liceum znalazło 

się na 44 miejscu i jest jedyną placówką koordynującą z Poznania, której zatwierdzono 

projekt w tej akcji. 

Projekt „Współpraca europejskich szkół średnich w celu wytworzenia, wykorzystywa-

nia i upowszechniania Otwartych Zasobów Edukacyjnych z zastosowaniem technologii 

komunikacyjno-informacyjnej” jest realizowany przez cztery szkoły ponadgimna-

zjalne. Szkoła koordynująca z Polski  –  Liceum Ogólnokształcące nr 14 w Poznaniu, oraz 

partnerzy: Bolvadin Anadolian państwowa szkoła średnia ogólnokształcąca z Turcji, 

szkoła średnia turystyczna – „Economic Technological High School of Tourism” z Ru-

munii oraz szkoła średnia techniczna z profilem kulinarnym, turystycznym i ekonomicz-

nym z  Włoch IIS  – „VIALE ADIGE”. Realizacja projektu będzie trwała 24 miesiące. 

 

D 
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Międzynarodowe spotkanie projektowe w Jassy 

 

W październiku 2015 roku odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne “Między-

narodowe Spotkanie Projektowe” w Jassy, w Rumunii. Wraz z przedstawicielami 

wszystkich krajów partnerskich omawialiśmy kwestie organizacyjne. Spotkanie 

przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Gospodarze okazali się być bardzo go-

ścinni, życzliwi i zaangażowani. 
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Wymiana uczniowska w Polsce 

 

Początek grudnia 2015 r. był dla naszej szkoły, a szczególnie realizowanego w niej 

projektu ERASMUS + , bardzo ważnym czasem. W dniach od 30 listopada 2015 r. 

do 4 grudnia 2015 r. odbyła się pierwsza wymiana uczniowska. Nasza szkoła była 

gospodarzem tego spotkania. Gościliśmy uczestników projektu z Turcji, Włoch i 

Rumunii – łącznie 30 uczniów i 8 opiekunów. Nasi goście nocowali u rodzin naszych 

uczniów oraz w hotelach. Spotkanie miało niezwykle intensywny przebieg, każdy 

dzień przynosił nowe wydarzenia. 

W poniedziałek oprócz zwiedzania szkoły nasi goście uczestniczyli w lekcjach po-

kazowych z wykorzystaniem technologii mobilnych, a wieczorem zorganizowaliśmy 

Wieczorek Andrzejkowy z tradycyjnymi polskimi wróżbami oraz spontaniczną za-

bawa taneczną. To wydarzenie cieszyło się niezwykłym powodzeniem, pozwoliło 

przełamać istniejące bariery i zawiązać nowe znajomości. 
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Wtorek był przeznaczony na Grę Miejską “Treasure Hunt” , która nie tylko po-

zwoliła poznać naszym gościom najciekawsze miejsca naszego miasta ale także 

skosztować poznańskiego specjału – Rogali Marcińskich w Muzeum Rogala. Popołu-

dnie było przeznaczone na opracowy-

wanie zebranego podczas gry mate-

riału oraz szkolenie Glogster. 
 

Środa to czas na wspólne warsztaty 

artystyczne, fotograficzne i kra-

wieckie połączone ze zwiedzaniem 

Zamku. Natomiast wieczorem odbył 

się cyklicznie organizowany w naszej 

szkole Wieczór Poezji. Tym razem 

jednak miał on szczególny charakter, 

ponieważ nasi goście  zaprezentowali 

poezję i muzykę swoich narodów. 
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Kolejny dzień – czwartek to zwiedzanie całego miasta z „pokładu” zabytkowego 

„Ogórka”, a następnie poznanie historii Poznania w  Muzeum Brama Poznania. Wie-

czór przeznaczyliśmy na opracowywanie filmów konkursowych relacjonujących 

przebieg wymiany. 

Ostatni dzień pierwszej wymiany uczniowskiej zakończyliśmy mocnym akcentem, 

a mianowicie „Festiwalem Kultur”, na którym każda z uczestniczących grup przed-

stawiła wybrane elementy kultury swojego narodu. My pokazaliśmy naszym go-

ściom tradycyjny polski taniec Polo-

nez w wypożyczonych strojach sar-

mackich, a do tego ugościliśmy po-

częstunkiem, na który składały się ty-

powe wielkopolskie potrawy. Ostatni 

dzień to był także dzień pożegnań ale 

też pierwszy dzień oczekiwania na 

kolejną wymianę, która odbędzie się 

we Włoszech w kwietniu 2016 roku. 
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Wymiana w Chivitavecchia we Włoszech 
 

W dniach 10-17.04.2016 10 osobowa grupa młodzieży w składzie Agnieszka Górna, 

Adrianna Małecka, Maria Adamska, Martyna Wojtera, Marta Rymelska, Estera 

Reichelt, Marta Warzych, Paulina Wyrwas, Roksana Urbaniak i  Dawid Chaczatrian 

wraz z opiekunami Ewą Lambryczak i Moniką Polus wzięli udział w międzynarodo-

wym spotkaniu młodzieży w ramach projektu Erasmus+ " Innovations in Open Edu-

caction". Gospodarzami spotkania byli uczniowie Istituto Di Istruzione Superiore 

" STENDHAL", który znajduje się we włoskim miasteczku Civitavecchia. 

Uczniowie z 4partnerskich państw w przyjacielskiej atmosferze poznawali kul-

turę i obyczaje Włoch, Rumunii, Turcji i Polski, doskonalili umiejętności językowe. 

Włosi przygotowali wiele atrakcji. Zwiedzaliśmy Narodowe Centrum Etruskie, re-

zerwat Saline Di Tarquinia i oczywiście Rzym. Świetnie się bawiliśmy szczególnie 

biorąc udział w grze miejskiej Treasure Hunt,podczas lekcji lepienia z gliny czy 

wspólnego gotowania tradycyjnych włoskich potraw. 

Pełni wrażeń, bogatsi o nowe przyjaźnie i doświadczenia, szczęśliwi wróciliśmy do 

domów. 
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kwietnia 2016 uroczyście pożegnaliśmy uczniów klas trzecich kończących  

XIV Liceum Ogólnokształcące. 

Wśród zaproszonych gości, oprócz nauczycieli, byli przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Osiedla Rataje 

oraz rodzice tegorocznych absolwentów. 

Jako pierwszy głos zabrał pan Dyrektor Leszek Bernaczyk, który „w cyfrach” podsumował 3 lata pracy 
naszych uczniów. Następnie, w cie-
płych słowach, pani Marzena Rei-
chelt-Correia pożegnała absolwen-
tów, życząc im powodzenia. Głos za-
brali również: Mateusz Pruski, który 
w imieniu klas trzecich podziękował 
nauczycielom za ich trud oraz Ad-
rianna Małecka, przewodnicząca Sa-
morządu Uczniowskiego, której przy-
padła rola pożegnania maturzystów. 

Uroczystość zakończenia roku klas trzecich 

29 
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Poznański Czerwiec ’56 – Czternastka pamięta!  
 

  
  dniu 17 czerwca br. odbyły się szkolne obchody 

60. rocznicy wydarzeń Poznańskiego Czerwca ’56. Roz-
począł je pokaz filmu dokumentalnego „Poznańskie po-
wstanie 1956”, poprzedzony krótkim rysem historycz-
nym, przedstawionym przez Elizę Zimlińską oraz Szy-
mona Mikołajczaka z klasy 2c. Następnie wysłuchali-
śmy komentarza dotyczącego wypadków czerwcowych, 
który dla Polskiego Radia wygłosił prof. Andrzej Pacz-
kowski z IPN. Na zakończenie wydarzenia nie zabra-
kło również akcentu muzycznego, którym była prezen-
tacja utworu „Czerwiec” w wykonaniu Mezo.  
Obchody zorganizowała pani Aleksandra Brzozowska-
Bastian, a prowadzącymi byli uczniowie klasy 2c, Szy-
mon Mikołajczak i Eliza Zimlińska.  

  

W 
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Uroczyste zakończenie roku szkolnego 
 
Dnia 24 czerwca 2016 odbyło się w naszej szkole zakończenie roku szkolnego 2015/2016. 
W uroczystości wzięli udział: Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, przedstawiciele Rady Rodziców oraz ucz-
niowie XIV LO. 
Głos zabrali Pan Dyrektor Leszek 
Bernaczyk oraz przewodnicząca 
Rady Rodziców Pani Marzena Rei-
chelt-Correia. 
Wręczono świadectwa z wyróżnie-
niem oraz nagrody I stopnia. 
Następnie Dawid Chaczatrian przy-
pomniał nam w swojej najnowszej 
produkcji najważniejsze wydarzenia 
minionego roku. 
Zakończyliśmy z „Pogodą ducha” 
(Marysia Białas) oraz tradycyjnym 
„dzwonkiem” Pana Andrzeja. 
  
Udanego wakacyjnego wypoczynku! 
 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI5If9meTOAhXjAJoKHY3NCzkQjRwIBw&url=http://www.oswjoniec.pl/index.php/2-uncategorised/154-bezpieczne-wakacje-2016&bvm=bv.131286987,d.bGs&psig=AFQjCNHcDxElYLp3A5yWHE0bNms4EcjLLw&ust=1472476788855624

