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Lista nauczycieli 
 

Arndt Anna 
Bałoniak Aleksandra 
Bednarek Barbara 
Bednarek Małgorzata 
Bernaczyk Leszek 
Besz Dorota 
Bieryłło Tomasz 
Błaszak Lidia 
Buczek Marcin 
Czaplejewicz Tomasz 
Górna Agnieszka 
Grabarek Michał 
Iglewska Małgorzata 
Kania Karina 
Kondratowicz Diana 
Lambryczak Ewa 
Łyskawińska Maria 

Małecka Renata 
Materniak Ireneusz 
Najgrakowska Anna 
Napierała Anna 
Niewiadomska Aleksandra 
Nowak Elżbieta 
Nowak Paweł 
Piechocki Sławomir 
Pilc-Zdziabek Alicja 
Polus Monika 
Przewoźna Monika 
Senger Jerzy 
Szpak Katarzyna 
Szukalska Dorota 
Wojciechowska Agnieszka 
Zbierska Joanna
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2016/17
 

 
 
 

 

Jak co roku, 1 września wypoczęci i pełni 
energii uczniowie i nauczyciele Czter-
nastki spotkali się na uroczystości rozpo-
częcia roku szkolnego 2016/17. Po przy-
witaniu obecnych i nowych uczniów oraz 
przedstawieniu nauczycieli przez dyrek-
tora Leszka Bernaczyka, głos zabrała 
przewodnicząca Samorządu Uczniow-
skiego, Ada Małecka z klasy 2DE, która 
w swoim wystąpieniu  zmotywowała 

uczniów do wytężonej pracy, jednocze-
śnie przypominając, że z każdym dniem 
nowego roku szkolnego zbliżamy się do 
wakacji… Po tradycyjnym apelu klasy 
udały się na krótkie spotkania z wycho-
wawcami, po których mogliśmy uznać 
nowy rok szkolny za oficjalnie rozpo-
częty. Czekamy na nowe wyzwania!  

 
(A. Najgrakowska) 
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Dzień chłopca  
  

  

30 września z okazji Dnia Chłopaka 

odbył się konkurs na Dżentelmena XIV 

LO. 

Po dwóch chłopaków z każdej z klas 

startowało w kilku konkurencjach mę-

sko-damskich.  

Musieli m.in. przenieść wybraną dziew-

czynę, napisać do niej list miłosny z  wy-

korzystaniem wylosowanych  słów czy 

też zrobić makijaż. Kilkuosobowe jury 

złożone   z przedstawicielek płci pięknej 

przyznało zwycięstwo uczniom z klasy 

3C ex aequo z reprezentantami klasy 3B. 

Na wyróżnienie zasłużyli również 

przedstawiciele klasy 2BC i 1DE.   

(S. Piechocki) 
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Dzień Edukacji Narodowej 
 
13 października Samorząd Uczniowski zorganizował Igrzyska Nauczycielskie. Do rywalizacji stanęli 
nie tylko pedagodzy, ale również pozostali pracownicy szkoły.  
Każda klasa w swojej sali przygotowała dla zawodników wyjątkowe zadania. Było śpiewanie, rozwią-
zywanie zagadek logicznych, rewia mody i wiele innych atrakcji. 
Na koniec dnia uczniowie zaśpiewali wszystkim pracownikom szkoły głośne Sto lat i zaprosili na przy-
gotowany przez siebie słodki poczęstunek.  
Z niecierpliwością czekamy na przyszłoroczne Igrzyska! 

(K. Szpak) 
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Dzień Pierwszoklasisty 
Dzień Pierwszoklasisty zorganizowany przez uczniów klasy 2bc odbył się 13 października 2016r. Ucz-
niowie klas pierwszych z dużym zaangażowaniem brali udział w przygotowanych dla nich różnych kon-
kurencjach. Po długich zmaganiach i walce zwycięską klasą została 1b, która z entuzjazmem zdecydo-
wała się na zorganizowanie kolejnego Dnia Pierwszoklasisty. Nagrodą główną dla klasy zwycięskiej był 
puchar oraz tort. Gratulujemy!!! (Aleksandra Niewiadomska) 
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Nowalijki klasy I c 

  

Panowie, czy transparent przygotowany 

przez dziewczęta z 1C sprawił, że dzień 

zaczął się bardzo sympatycznie? :-) Dzień 

Chłopaka 30 września 2016 

Pierwsza lekcja klasy 1c poza szkołą odbyła się w Rogalo-
wym Muzeum Poznania  
 

(M.Polus) 
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Lekcje klas  II c i II d z biologii poza szkołą   
 

 

 

 

Klasa 2 D w Ogrodzie Botanicznym uczyła się 

rozpoznawać rodzime gatunki drzew (M.Polus) 

Klasy biologiczne, 2 C i 2 D na lekcji biologii, po-

znają zasady mikroskopowania oraz odkrywają ta-

jemnice mikroświata. (M.Polus) 
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„Wiem, badam, wygrywam” 
 

 
Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka wraz z Stowarzyszeniem Psyche Soma Polis, 

10 października,  w ramach realizacji projektu “Wiem badam wygrywam”,  przeprowadziło 
warsztaty psychoedukacyjne poświęcone chorobom nowotworowym i ich profilaktyce. W warsztatach 

wzięli udział uczniowie klas biologiczno - chemicznych. 
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Święto Niepodległości 
 

11 listopada 2017 roku p. Paweł 

Nowak, p. Katarzyna Szpak 
i p. Barbara Bednarek  zorganizo-
wali uroczyste obchody Dnia Nie-
podległości. Najważniejszym 
punktem szkolnej uroczystości był 
Apel Katyński połączony z dekla-
macją wierszy o charakterze pa-
triotycznym i wysypanie pod dę-
bem, jako symbolu pamięci, ziemi 
przywiezionej przez uczniów 
z katyńskiego lasu. Uczniowie ci 
uczestniczyli w międzyszkolnym 
programie Memoramus. Aby tego 

dnia dodatkowo wzbudzić wśród uczniów szkoły patriotycznego ducha - dumy z własnego narodu, w holu 
szkoły została uruchomiona na projektorze multimedialna prezentacja a na drzwiach każdej z klas zawisł 
plakat z patriotycznym mottem/hasłem autorstwa wybitnych Polaków. 

(P. Nowak) 
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„Kaziki” 2016 
 

 listopada 2016 odbyły się uroczyste obchody Dnia Patrona popularnie zwane „Kazikami”. Uroczy-

stość składała się z dwóch części  - oficjalnej i nieoficjalnej. Część oficjalna została przygotowana przez 
klasę IIIA. Po powitaniu wszystkich obecnych, poprzedzonym chwilą refleksji nad upływającym czasem 
i kolejną rocznicą nadania imienia Kazimierza Wielkiego naszej szkole, wprowadzono sztandar i odśpie-
wano hymn państwowy. Następnie o zabranie głosu został poproszony dyrektor Leszek Bernaczyk oraz 
przewodnicząca Rady Rodziców Pani Marzena Reichelt-Correia. Po przemówieniach i wyprowadzeniu 
sztandaru odbył się  wykład na temat patrona szkoły przeprowadzony przez uczennice klasy IIIA Joannę 
Głuszak i Kamilę Chwalisz. Na koniec części oficjalnej został rozstrzygnięty konkurs plastyczny związany 
z patronem szkoły, pierwsze miejsce zajęła uczennica klasy IIIA Nadia Filak. (Marcin Buczek ) 
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Oto tegoroczne wyniki „Kazików” 
 
OAZA SPOKOJU 
Anna Arndt  
  
ALFA I OMEGA 
Małecka Renata 
  
SOKOLE OKO 
Marcin Buczek  
  
WULKAN ENERGII 
Czaplejewicz Tomasz 
  
SZWAJCARSKI ZEGAREK 
Marcin Buczek  

  
POMOCNA DŁOŃ 
Barbara Bednarek  
  
FRANCJA ELEGANCJA 
Agnieszka Wojciechowska  
 
MISTRZ CIĘTEJ RIPOSTY 
Sławomir Piechocki  
 
MANAGEMENT and DEVELOPMENT  
Katarzyna Szpak 
  
ZŁOTE USTA 
Jerzy Senger  

 

Klasy zmierzyły się w następujących dziedzinach: 
 
KLASA ZAWSZE OBECNA - 2BC 
KLASA PUNKTUALNA - 2A 
KLASA NAJSYMPATYCZNIEJSZA - 3A 
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Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 
 

W tym roku nasza szkoła wzięła udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytel-

nictwa. Dostaliśmy przydział 12 tys. złotych na zakup nowości czytelniczych do bi-
blioteki szkolnej. Szkoła musiała dołożyć 3 tys. i w ten sposób panie bibliotekarki miały 
do wydania 15 tys. złotych. Było „istne szaleństwo” wybierania pozycji książkowych 
do zakupu. Mogli decydować uczniowie, rodzice i nauczyciele. W związku z dużymi 
zakupami utworzona została nowa czytelnia, do której zakupiono regały, stoliki i krze-
sła a przede wszystkim pachnące nowością książki. Panie bibliotekarki zorganizowały 
konkurs na napisanie recenzji książki wypożyczonej z biblioteki szkolnej. Wpłynęło 7 
prac i wszystkie zostały nagrodzone, bo każda była inna, o innej książce i trudno było 
wybrać najlepszą. Nagrody wręczyła Alicja Pilc–Zdziabek w czasie szkolnej uroczy-
stości Kazików. Nagrodzeni uczniowie to: 
Kaja Tietz, Eryka Flis, Iza Lewandowska, Marta Stawska i Julia Biernacka z kl. 2a 
oraz Weronika Krzesińska z kl. 1b i Norbert Sadowski z kl. 2c. (A. Pilc-Zdziabek) 
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Spotkanie z pisarzem Piotrem Bojarskim 

W poniedziałek 23 stycznia 2017 zaprosiliśmy do naszej szkoły dziennikarza i autora 

książek, pana Piotra Bojarskiego. W ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa zakupiliśmy do biblioteki szkolnej kilka książek pana Bojarskiego i moż-
liwość spotkania z autorem była wspaniałym uzupełnieniem programu. Pan Piotr oka-
zał się fantastycznym gawędziarzem, który opowiedział nam, skąd czerpał inspiracje 
do fabuły swoich książek i postaci w 
nich przedstawionych. Pokazał rów-
nież kilka fotografii starego Pozna-
nia, bo to właśnie w naszym mieście, 
w latach międzywojennych i krótko 
powojennych, rozgrywa się akcja 
jego powieści. Uczniowie słuchali 
z zainteresowaniem i mam nadzieję, 
że sięgną po książki napisane przez 
pana Bojarskiego.  

(A.Pilc – Zdziabek) 
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Porozmawiajmy o Europie 

28 listopada odbyła się pierwsza z serii debat Porozmawiajmy o Europie, które odbywać 

się będą z inicjatywy Biura Europoseł Krystyny Łybackiej oraz XIV LO.  
W dzisiejszej debacie argumenty zaprezentowali eurosceptycy: Magdalena Grześ, Michał 
Zaborowski, Eryk Bieniek i euroentuzjaści:  Marta Warzych, Ludmiła Ryfa i Jakub Ła-
żewski.  
W dyskusji wzięły również udział zaproszone szkoły: II LO, III LO, VIII LO, XI LO, 
XII LO, XVII LO oraz ZSBD.  Kolejna debata w marcu. Tym razem aulę Czternastki 
przejmą gospodarze następnej dyskusji: II LO!  

(K. Szpak) 
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Konkursy z religii 
  
Konkurs ze słownictwa religijnego  
22 uczestników, laureaci: 

1. Magdalena Skowronek (I c) 

2. Aleksandra Dudka (I b) 

3. Jakub Szukała (I c) 

4. Magdalena Machowicz (I b) 

5. Mikołaj Dryjer (1c) 

Konkurs o życiu św. Jana Pawła II 
15  uczestników, laureaci: 

1. Magdalena Skowronek (I c) 

2. Jakub Kowalski (I b) 

3. Hanna Pitoń (II d/e)

Konkurs świąteczny o tradycjach bożonarodzeniowych na świecie 
W konkursie uczestniczyło 15 uczniów, a trzy pierwsze miejsca zajęli:  

1. Magdalena Skowronek (Id/e) 

2. Jakub Domagalski (Id/e) 

3. Hanna Pitoń (II d/e) 
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„Lekcje z Youcatem” dla kleryków 
Uczennice z III a i III d/e wzięły udział w zaję-

ciach dla kleryków, podczas których zaprezentowały 
Youcat - ogólnoświatowy katechizm młodych. Pod-
czas lekcji religii w XIV LO jest on często wykorzy-
stywany, ponieważ przez prawie 4 lata nasza szkoła 
była miejscem, gdzie realizowano światowy projekt 
edukacyjny  „Youcat na lekcjach religii”. (A.Bałoniak) 
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Olimpiada Teologii Katolickiej 

Magdalena Skowronek z klasy I d/e zajęła 7 miejsce w II etapie olimpiady na etapie 
diecezjalnym. (A. Bałoniak) 
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Wojewódzki Konkurs Chemiczny dla uczniów szkół 
gimnazjalnych 

W dniu 2 grudnia 2016 roku odbył się w naszej szkole organizowany przez Ku-

ratorium Oświaty w Poznaniu etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego 
dla uczniów szkół gimnazjalnych. W konkursie wzięło udział 60 uczniów z 31 gimna-
zjów z Poznania, powiatów: gnieźnieńskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, 
szamotulskiego, średzkiego, śremskiego, wrzesińskiego, a także z  Leszna oraz powia-
tów: gostyńskiego, grodziskiego, kościańskiego, 
leszczyńskiego, rawickiego i wolsztyńskiego. 
Uczniowie przez 120 minut rozwiązywali przy-
gotowane dla nich zadania konkursowe. Skład 
Komisji Konkursowej: pani Aleksandra Niewia-
domska (przewodnicząca), pani Agnieszka Mi-
chalska i pani Urszula Wolczyńska .  

 
(A. Niewiadomska) 
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Konkursy polonistyczne 
 
Znawcy narodowej epopei… 
  1 czerwca 2017 uczniowie drugich klas 
wzięli udział w konkursie sprawdzają-
cym znajomość „Pana Tadeusza” Adama 
Mickiewicza. Zmierzyli się między in-
nymi z pytaniami o ulubione rozrywki 
szlachty, plany matrymonialne Telimeny 
czy imiona popularne wśród mieszkań-
ców zaścianka. 
   Okazało się, że treść narodowej epopei 
nie ma tajemnic przed uczniami Czter-
nastki! Pierwsze miejsce – z identyczną 
liczbą punktów -  zajęły drużyny z IIa ( 
Izabela Lewandowska i  Mikołaj We-
inert) i IIbc (Adrian Fleming i Norbert 
Sadowski). Gratulujemy! 

Lektury z gwiazdką 
6 grudnia 2016 reprezentacje klas trze-
cich stanęły do rywalizacji w konkursie 
czytelniczym "Lektury z gwiazdką".  
Dwuosobowe zespoły rozpoznawały bo-
haterów książek, lokalizowały cytaty, 
przypisywały teksty do autorów czy 
epok. W końcu matura coraz bliżej... 
Zwyciężyła reprezentacja klasy 3a  
w składzie Dominika Goślińska i Jere-
miasz Nawrot. Kolejne miejsca zajęli 
przedstawiciele 3c i 3b.  

 
(A.Wojciechowska)
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Mikołajki w szkole 
Czternastkowe Mikołajki organizowała klasa 2A. Przygotowaniami i prowadzeniem 

imprezy kierował Mikołaj Weinert. Warunkiem udziału klas w Mikołajkach 
było  stworzenie  świątecznego tekstu do wylosowanych utworów i nagranie teledysku 
oraz udostępnienie  go na You Tube. Klasy brały udział w następujących konkuren-
cjach: 

 Portret Św. Mikołaja (reprezentanci klas malowali w czasie 3 minut portret 
Świętego Mikołaja. 

 Quiz o Bożym Narodzeniu (reprezentanci klas odpowiadali na 10 pytań o Bożym 
Narodzeniu), 

 Tor Przeszkód „Poczujmy się jak Święty Mikołaj” (reprezentanci klas z workiem 
prezentów mieli przejść cały tor przeszkód w jak najszybszym tempie) 

 Quiz „Co to za film ?”(reprezentanci klas po obejrzeniu fragmentu filmu mieli od-
gadnąć jego tytuł) 
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Między konkurencjami odtwarzane były teledyski stworzone przez każdą z klas.  

W jury Czternastkowych Mikołajek zasiedli : 

 Profesor Michał Grabarek – mistrz wychowania fizycznego, 
 Marta Stawska – mistrzyni w dziedzinie kinematografii, 
 Julia Cieślik – przewodnicząca klasy i najpiękniejsza Śnieżynka w naszej szkole. 

 
 
Wyniki konkurencji:   

 1 miejsce – 3C  
 2 miejsce – 3DE 
 3 miejsce – 1DE 

  
(Mikołaj Weinert) 
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Wykład prof. Arkadiusza Sadowskiego 

W dniu 5 grudnia 2016 roku uczniowie klas 1b, 1c, 1de, 2b, 3de wysłuchali wykładu 

prof. Arkadiusza Sadowskiego "Światowe rolnictwo a wyżywienie i klimat. Analiza 
ostatniego półwiecza". 
Wykład odbył się w ra-
mach współpracy z Wy-
działem Ekonomiczno-
Społecznym Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Pozna-
niu. Koordynatorami 
współpracy są: dr Małgo-
rzata Kołodziejczak (UP), 
p. Aleksandra Niewiadom-
ska (XIV LO).  

 

(A. Niewiadomska) 
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Czas na herbatę 

Uczniowie klasy 3b oraz Samorząd Szkolny z okazji Dnia Herbaty (16 grudnia 2016 ) 

zorganizowali herbaciane popołudnie.  Zebraliśmy prawie 100 zł. Dochód z akcji prze-
każemy na Hospicjum Dziecięce w Poznaniu. ( M. Polus) 
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Weihnachtsmarkt 

 
W poniedziałek 19.12.16 przenie-

śliśmy berliński jarmark świąteczny 
"Weihnachtsmarkt" do naszego li-
ceum. Uczniowie przy kolędach ra-
czyli się "Wurstami" czyli kiełba-
skami z grilla, ciastem, pierniczkami 
i herbatą z korzennymi przypra-
wami (taki udawany Glühwein;-) 
Atmosfera była... bożonarodze-
niowa.  

 
(M. Przewoźna)  
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Finał akcji „Tytka charytatywna” 

 

Podczas akcji „Tytka charytatywna” zebraliśmy w naszej szkole 16 paczek – darów serca. Prze-

kazaliśmy je przedstawicielowi Caritas Archidiecezji Poznańskiej, który przybył do naszej 
szkoły na koncert kolęd. Do akcji włączyły się całe klasy oraz osoby prywatne. Szczególne po-
dziękowanie kieruję do klasy III d/e oraz Państwa Kraszewskich, którzy wyróżnili się w tej 
akcji szczególną wrażliwością. 
Ogólnopolska akcji Caritas „Tytka charytatywna” została oficjalnie zakończona 22 grudnia 
2016 roku koncertem w pięknych wnętrzach Fary Poznańskiej. Zabrzmiały tradycyjne i autor-
skie polskie kolędy oraz piosenki bożonarodzeniowe. Na scenie pojawiły się polskie gwiazdy, 
m.in. bracia Cugowscy, Eleni, Halina Frącko-
wiak, Pectus, Marek Piekarczyk, Alicja Węgo-
rzewska, Poznański Chór Chłopięcy oraz Ze-
spół Teatru Muzycznego w Poznaniu. Gościem 
specjalnym był kompozytor Zbigniew Górny, 
retransmisje można zobaczyć w TVP 1, TVP 2 
i TVP 3.  
(A. Bałoniak) 
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Koncert kolęd 2016 
Szkolne kolędowanie z okazji Bożego Narodzenia to tradycja naszej szkoły. Tematem 

tegorocznych rozważań były myśli ks. Jana Twardowskiego, który o rzeczach ważnych 
i niepojętych pisze w sposób 
lekki i przystępny. We 
wspólne zespołowe kolędo-
wanie włączyło się ponad 20 
uczniów, dołączyli do nas se-
niorzy z „Klubu Promień”. 
Natomiast do muzyki Piotra 
Czajkowskiego „Dziadek do 
orzechów” układ baletowy 
przygotowała Weronika Ko-
smowska z kl I c. 
 

(A. Bałoniak) 
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Świąteczna zbiórka dla dzieci 
We wrześniu 2016 roku nasza szkoła podpisała umowę o współpracy wolontariackiej ze 

szkołą podstawową i gimnazjum  prowadzonymi przez Stowarzyszenie OTWARTE DRZWI. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom  uczących się tam dzieci, w październiku przeprowadziliśmy 
zbiórkę książek dla biblioteki i pomocy szkolnych dla  świetlicy. Dary przekazaliśmy z okazji 
tradycyjnego DNIA NAUCZYCIELA. 
W grudniu  uczniowie XIV LO zorganizowali Mikołajki… 
Współpraca między naszymi szko-
łami  przynosi obopólne korzyści. 26 
stycznia 2017 nasi uczniowie mają 
możliwość wzięcia udziału w zaję-
ciach typu PROCES GRUPOWY  
prowadzonych przez psychologa – 
psychoterapeutę, pracownika 
OTWARTYCH DRZWI, na temat 
pomocy uchodźcom z Syrii.  
 

(B. Bednarek)  
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Cz 

Rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego 
15 grudnia 2016r., nieco wcześniej i w dość nietypowy sposób, świętowaliśmy zbliża-

jącą się 98 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Z tej okazji nauczyciele Mo-
nika Polus, Małgorzata Iglewska i Michał Grabarek przygotowali konkurs plastyczny 
oraz konkurs wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim.  
  Najwięcej o Powstaniu Wielkopolskim wiedzieli: Zuzanna Nowaczyk, Weronika 
Marcinek, Michał Twardowski, Marianna Klecz, Iwona Kołodziejczak, Mateusz 
Żyto,  Zofia Lewandowska, Weronika Raburska, Sara Sołtys, Iza Wnuk-Lipińska, 
Aleksandra Zalaszewska, Iza Olejnik, Artur Gościniak, Agata Mazurek, Mateusz 
Owsiany, Michał Zaborowski, Kamil Rybarczyk, Filip Haberski, Kacper Bartkowiak, 
Hanna Pitoń, Eryk Bieniek, Michał Szary, Julia Łabędzka, Joasia Maciejewska, Ka-
rolina Harmazij, Katarzyna Korta, Natalia Oelke, Marina Nasibashvili, Dominika Go-
ślińska, Joasia Przybylska i Bartłomiej Pasternak.  

( M. Polus ) 
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Spotkanie z Karoliną Mikołajczak 

23 stycznia  2017 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie z młodą polską reży-

serką Karoliną Mikołajczak. W spotkaniu wzięli udział uczniowie związani z eduka-
cją filmową. 

Karolina Mikołajczak, poznanianka z pocho-
dzenia, absolwentka Szkoły Filmowej w Los Ange-
les, podzieliła się swoim doświadczeniem pracy reży-
sera i producenta filmowego. Jej  dyplomowy film, 
THE STRADIVARI,  był wyświetlany na 69 Can-
nes Festival, został zauważony na wielu innych fe-
stiwalach filmowych i zdobył też nagrodę dla produ-
centa na Festiwalu Filmów Niezależnych  Los An-
geles 2016. 

Po  wspólnym obejrzeniu filmu Pani Karolina 
poprowadziła krótkie warsztaty interpretacji filmu.  

(B. Bednarek)  
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Studniówka 2017  
 

Tradycyjny bal studniów-

kowy odbył się w tym roku  27 
stycznia w Klubie Angello. O 
godzinie 19.00 uczniowie klas 
maturalnych, na czele z dyr. 
Leszkiem Bernaczykiem, roz-
poczęli bal polonezem. Było 
pięknie…panie w wieczoro-
wych sukniach, panowie „ pod 
krawatem”. Zabawa była bar-
dzo udana, trwała do godz. 
2.00 dnia następnego.  

(A.Pilc-Zdziabek) 
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Erasmus po raz trzeci 
Trzecie spotkanie młodzieży w ramach projektu 

Erasmus+ " Innovations in Open Educaction", ze 
względu na trudną sytuację w Turcji i prowadzone 
tam działania zbrojne oraz wysokie zagrożenie 
atakami terrorystycznymi, zamiast w turec-
kim  Bolvadin, odbyło się  w Polsce, w Krakowie.   
W  dniach 14.11-18.11.2016 roku  polska  grupa 
w składzie Marianna Klecz, Zuzanna Somerfeld, 
Patrycja Jurczyk, Bartosz Bartczak, Jakub Doma-
galski pod opieką Ewy Lambryczak i Moniki Po-
lus,  wraz z przyjaciółmi z Rumunii i Włoch,  rea-
lizowała założenia projektowe. Wspólnie odkry-
waliśmy historię miasta, jego tradycje i obyczaje. 
Odwiedziliśmy  Rynek Główny, by wysłuchać hej-
nału z wieży Kościoła Mariackiego i odnaleźliśmy 
w Sukiennicach nóż z legendy o budowniczych 

wież kościoła. Olbrzymie wrażenie zrobił na nas 
Zamek Królewski, a także miejsce koronacji na-
szych władców oraz Bazylika archikatedralna św. 
Stanisława i św. Wacława. Ze wzgórza wawel-
skiego (pod czujnym okiem smoka wawelskiego) 
podziwialiśmy panoramę miasta . Chłonęliśmy 
wiedzę w Collegium Maius -  najstarszym bu-
dynku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spacerowali-
śmy Plantami, minęliśmy Barbakan, by przejść 
przez Bramę Floriańską. Poczuliśmy atmosferę 
krakowskiego Kazimierza. Ponadto odwiedziliśmy 
Wadowice, miasto rodzinne Jana Pawła II i kosz-
towaliśmy słynnych kremówek papieskich. Zjecha-
liśmy również pod ziemię w  kopalni soli w Wie-
liczce.Oddaliśmy hołd pomordowanym w  obozie 
Auschwitz-Birkenau.
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Wieczorami pogłębialiśmy przyjaźń, grając  w gry 
edukacyjne charakterystyczne dla każdego kraju. 
Rywalizowaliśmy, wykorzystując technologie mo-
bilne, w grze miejskiej. Szkoliliśmy się, by stworzyć 
raport multimedialny z pobytu. Podczas Festiwalu 
Kultur każdy uczestnik opowiadał o swoim kraju. 
Z Turcją spotkaliśmy się podczas telekonferencji. 
Odbyliśmy wirtualną wycieczkę po Bolvadin, 
wzięliśmy udział w grze miejskiej, poznaliśmy cie-
kawe miejsca tego kraju, jego tradycje i obyczaje, by 
wziąć udział w quizie. Turcja przygotowała nam 

niezmiernie miłą niespodziankę. Młodzież zaśpie-
wała piosenki z krajów partnerskich,  dla  nas 
"Szła dzieweczka do laseczka". 
Bardzo intensywnie spędziliśmy ten czas, rozwija-
jąc swe umiejętności językowe i komunikacyjne, 
uczyliśmy się wykorzystania technologii mobil-
nych,  a także poznawaliśmy siebie nawzajem. 
Uczyliśmy się otwartości, zrozumienia i  pozna-
waliśmy świat. 
(M. Polus) 
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Konferencja Erasmusa 
W dniach 9-10 marca 2017 w naszej szkole odbyło się Wydarzenie Upowszechniające- projekt Erasmus+. Impreza 

rozpoczęła się w czwartek warsztatami „Technologie mobilne w szkolnej praktyce”.  

Na początku wysłuchaliśmy prezentacji na temat bezpieczeństwa uczniów w sieci oraz trendów w kształceniu infor-

matycznym. Mogliśmy też uczestniczyć w pokazie Pana Krzysztofa Grabowskiego z firmy Cortland na temat zarzą-

dzania iPadami na lekcjach. Pan Grabowski przeprowadził także warsztaty z programowania.  

Następnie nauczyciele gimnazjo ́w  oraz trzyosobowe delegacje uczniów wzięli udział w praktycznych zajęciach lekcyj-

nych. W trakcie tych lekcji uczniowie wytwarzali prace podobne do tworzonych przez ucznio ́w i nauczycieli 

w mie ̨dzynarodowym programie ERASMS 

we wspo ́łpracy ze szkołami z Turcji, Włoch i Rumunii.  

 Nauczyciele naszej szkoły przeprowadzili następujące lekcje: 

- Zdalne nauczanie (iTunes U) - Polus Monika, Niewiadomska Aleksandra; 

- Książka multimedialna - Szpak Katarzyna;  

- Multimedialne lekcje języka angielskiego -  Bednarek Małgorzata, Najgrakowska Anna;  

- Współpraca online, książka multimedialna - Bernaczyk Leszek;  

- Matematyka - Besz Dorota, Piechocki Sławomir; 

- Glogster - kroniki multimedialne - Arndt Anna;  

- Gra miejska - Lambryczak Ewa. 

Wydarzenie zostało  objęte honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.  
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10 marca nauczyciele biorący udział w programie Erasmus+ przeprowadzili 

konferencję prezentującą rezultaty wytworzone w czasie projektu. Zaprosili-

śmy dyrektorów szkół gimnazjalnych, przedstawicieli władz, osoby związane 

z edukacją oraz osoby zainteresowane stosowaniem nowoczesnych rozwiązań 

w szkole. Przedstawiliśmy następujące materiały: 

- Grę Miejską “Treasure Hunt” 

- Osobliwości mojego miasta, autorski program nauczania "Z Europą na 

Ty" z podręcznikiem interaktywnym, 

- Przewodniki interaktywne po tematycznych ścieżkach rowerowych Po-

znania, 

- Kursy iTunes U, 

- Kurs online w platformie Moodle “Od pomysłu do zysku, czyli jak zało-

żyć firmę” oraz 

- Książkę interaktywną "Projekt interdyscyplinarny w liceum”.  

 

(Małgorzata Bednarek) 
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Wyjazd do Rumunii 
1 kwietnia 2017 roku grupa 20 uczniów pod opieką p. Anny Arndt, p. Katarzyny 

Szpak, p. Moniki Polus i p. Anny Napierały wyruszyła w podróż do leżącego na pół-
nocy Rumunii miasta Iasi (Jassy).  
W szkole naszych gospodarzy (Liceul Tehnologic Economic de Turism) powitano nas 
jakże dobrze nam znanym zwyczajem - chlebem i solą. 
Dni upływały szybko. Poznawaliśmy się w trakcie lekcji, zabaw i wykładów. Podczas 
gry miejskiej i spotkań towarzyskich zwiedzaliśmy miasto, a w czasie wycieczek także 
okolicę. Świetnie się bawiliśmy na warsztatach malowania jajek wielkanocnych tech-
niką charakterystyczną dla okręgu Bukovina. 
Zwieńczeniem wizyty był Festiwal Kultur. Zgodnie z regułą „jedność w różnorodności” 
uczniowie z Rumunii, Włoch, Turcji i Polski pokazali, jak dobrze potrafią pracować w 
zespole, mimo różnic kulturowych, religijnych i obyczajowych. 
Ta kilkudniowa wizyta była kolejną, niestety ostatnią już w tym projekcie, okazją do 
bliższego poznania państw partnerskich.  

(A. Napierała) 
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Dzień Współpracy 
W ramach współpracy z Wydziałem 

Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu w dniu 16 lu-
tego 2017 roku uczniowie klasy 2bc oraz 
zainteresowani uczniowie klasy 1c, 3b, 3c 
brali udział w zajęciach przygotowanych 
przez pracowników Wydziału. Dzień 
Współpracy rozpoczął się sesją plenarną w 
Biocentrum, w czasie której Dziekan Wy-
działu powitał gości, przedstawił ofertę 
edukacyjną i informacje o działalności Wy-
działu. W sesji plenarnej głos zabrał rów-
nież prorektor ds. studiów UP, prodzie-
kan, przedstawiciel Samorządu Studenc-
kiego. Po części plenarnej odbył się  spacer 
po kampusie UP, a następnie rozpoczęły 

się warsztaty i wykłady. Tematem warsz-
tatów była motywacja („Motyw + akcja = 
Motywacja”), tematem wykładu „Pienią-
dze to styl życia”. Uczniowie klas trzecich 
brali udział w quizie ekonomicznym.  Pod 
koniec zajęć była krótka prezentacja Wy-
działowych Kół Naukowych. Uczniowie z 
dużym entuzjazmem i zainteresowaniem 
uczestniczyli w zajęciach, spędzony na 
uczelni czas był bardzo miły i owocny. 
Opiekunami naszej grupy z ramienia 
uczelni była pani dr Małgorzata Koło-
dziejczak (koordynator współpracy) i stu-
dentka I roku. Opiekę nad uczniami z ra-
mienia szkoły sprawowała p. Aleksandra 
Niewiadomska (koordynator współpracy) 
i  p. Karina Kania.(A.Niewiadomska)
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Podziel się życiem 
 

 
27 lutego uczniowie klas trzecich spotkali 

się z Drużyną Szpiku. Koordynatorzy pro-
jektu "Podziel się życiem" Maria Homan 
i Staszek Furmaniak przybliżyli nam ideę 
dawstwa szpiku. Gościem specjalnym 
był  Dawca Szpiku Szymon Ziółkowski, 
złoty medalista olimpijski z Sydney i poseł 
na Sejm RP.  Spotkanie poprzedziło  naszą 
coroczną akcję " Okaż serce - oddaj krew"  

 
(M. Polus)
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Wieczór poetycki 
 

 ostatni dzień karnawału - 28 lutego 

2017 - odbył się w XIV LO tradycyjny 
wieczorek poetycko - muzyczny. Tym ra-
zem były dwa motywy przewodnie - ta-
niec i miłość. 
     Pierwszą część imprezy przygotowali 
uczniowie klasy 3B. Zaprezentowali 
wiersze, piosenki i fragmenty prozy doty-
czące tańca, ale tez pokaz tańca nowocze-
snego i tradycyjnego poloneza. A na za-
kończenie - wspólne śpiewanie  w karna-

wałowym ,,...rytmie cha-cha"😊 

     W drugiej części widzowie mieli okazję 
oklaskiwać uczniów klasy 3A i zaproszo-
nych przez nich gości, między innymi 
z pierwszych i drugich klas. Romantyczne 
piosenki, sentymentalne wiersze i nastro-
jowe melodie spotkały się z entuzjastycz-
nym przyjęciem widowni, na której zasiedli 
rodzice, znajomi oraz seniorzy z ośrodka 
Promień.  
 

(A. Wojciechowska) 
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Konkurs „Odnawialne źródła Energii”  
 

2 marca 2017 odbył się w XIV Liceum 

Ogólnokształcącym w Poznaniu finał VI 
edycji konkursu „Odnawialne Źródła 
Energii” dla szkół gimnazjalnych woje-
wództwa wielkopolskiego.  
 
   Organizatorem konkursu jest zespół 
przyrodniczy XIV LO w Poznaniu w skła-
dzie: Anna Arndt, Aleksandra Niewia-
domska, Elżbieta Nowak oraz Karina Ka-
nia – szkolny pedagog. Patronatami kon-
kursu są: Wielkopolski Kurator Oświaty 

oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu. Celem konkursu jest propagowanie 
ekologii wśród uczniów szkół gimnazjal-
nych oraz rozwijanie i pogłębianie zainte-
resowań w zakresie nauk fizyczno-przy-
rodniczych, kształtowanie wśród mło-
dzieży poczucia odpowiedzialności za śro-
dowisko, pogłębienie wiedzy na temat od-
nawialnych źródeł energii i ich znaczeniu 
w dalszym rozwoju naszej cywilizacji, 
kształtowanie postaw zgodnych z zasa-
dami zrównoważonego rozwoju.  

(Anna Arndt)
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Dzień Kobiet w XIV LO 
 

8 marca w naszej szkole odbył się 

Szkolny Dzień Kobiet. Zorganizowa-
niem uroczystości zajął się samorząd ucz-
niowski, w osobie: Nicole Wojska oraz 
Ludmiła Ryfa. Prowadzącymi byli: Filip 
Kwiatkowski oraz Mateusz Żyto. 
W programie uroczystości były takie kon-
kurencje jak: poezja recytowana, poezja 
filmowa, makijaż, dmuchanie balonów, 

stylowy ubiór, pytanie - odpowiedź. W 
rywalizacji udział wzięły zarówno dru-
żyny męskie jak i damskie, które praco-
wały na sukces całej klasy. Ostatecznie 
trzecie miejsce zajęła klasa 2BC, drugie 
miejsce zajęła klasa 3B a zwyciężyła 
klasa 3C. Gratulujemy oraz życzymy 
wszystkim Paniom duuużo miłości:-) 

(E. Lambryczak)

 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA6KmZwPnVAhXFVRQKHe8zCWAQjRwIBw&url=http://www.dzienkobiet.swieta.biz/&psig=AFQjCNHgtxjv4RfUBgqapMebVzXeYTJMSw&ust=1503994974096620
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Pierwszy dzień wiosny w XIV LO 
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Konkurs tłumaczeniowy z języka niemieckiego 
14 marca odbył się w naszej szkole konkurs tłumaczeniowy z języka niemieckiego na 

język polski. Uczniowie otrzymali do tłumaczenia teksty z różnych dziedzin życia, np.: 
sport, muzyka, moda, reklama. Najlepiej poradziło sobie dwoje uczniów i zajęli ex aequo 
I miejsce, Joanna Głuszak z klasy 3a i Mateusz Kraszewski z klasy 2bc. 

(M. Przewoźna) 
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Targi edukacyjne 
 

W dniach 24 – 26 marca 2017 odbyły się w Po-

znaniu targi edukacyjne. Nasza szkoła również 
przedstawiła swoją ofertę. W roku szkolnym 
2017/18 będziemy tworzyć następujące klasy 
pierwsze:  1 A -artystyczna – ARTE z rozsze-
rzonym językiem polskim, historią i historią 
sztuki; 1 B – pedagogiczno – społeczna – 
MENTOR z rozszerzonym językiem polskim, 
geografią i wos; 1 C – ratownictwo medyczne – 
ERKA z rozszerzoną biologią i chemią; 1 D – 
turystyka i dietetyka – GLOBTROTER z roz-
szerzoną  geografią, jęz. angielskim, biologią lub 
wos. 
Zainteresowanie naszą szkołą było duże, cze-
kamy więc na nowych uczniów. 
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Dzień Międzynarodowy 

29.03. w Czternastce odbył się Dzień Międzynaro-

dowy. Było coś dla ciała i coś dla umysłu - mieliśmy okazję 
spróbować potraw z różnych krajów na "kiermaszu między-
narodowym", a także wykazać się wiedzą na temat państw 
anglojęzycznych, niemieckojęzycznych i Rosji oraz znajomo-
ścią języków - także polskiego :) W konkursie na najciekaw-
sze stoisko prezentujące wybrany kraj, a także quizie kultu-
rowym zwyciężyła bezapelacyjnie klasa 2BC, drugie miejsce 
w obu konkurencjach zajęła klasa 2DE. Gratulujemy! 
Podczas kiermaszu uczniowie zebrali ponad 340 zł, a cały 
dochód zostanie przekazany na cele charytatywne. 
 
Dzień Międzynarodowy zorganizowały:  
prof. Diana Kondratowicz  
i prof. Anna Najgrakowska 

 
(A. Najgrakowska) 
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Marsz Pamięci 
W dniach 06.04.- 11.04. 2017 roku uczniowie XIV Liceum –

Joanna Przybylska, 
 Rita Rausz, Marta Warzych, Łukasz Skitek i Mikołaj Weinert – 
pod opieką profesor Renaty Małeckiej reprezentowali  szkołę na 
XI Marszu Pamięci w Katyniu zorganizowanym przez Stowarzy-
szenie Współpracy ze Wschodem „Memoramus” w Poznaniu.  
 Zapalaliśmy znicze pod pomnikiem ofiar wojny polsko-bol-
szewickiej 1920 roku w Dyneburgu na Łowie, uczestniczyliśmy w 
modlitwie za ofiary katastrofy na lotnisku w Smoleńsku, oddawa-
liśmy hołd ofiarom zbrodni stalinowskich w Katyniu.  
  Wyjazd ten służy nie tylko pogłębieniu wiedzy historycznej, 
ale przede wszystkim rozwijaniu zainteresowania problemami 
współczesnej historii Polski, zachowania tożsamości narodowej 
Polaków w Rosji i na Białorusi. Pobudza on wrażliwość i empatię 
poprzez uczestniczenie w uroczystościach patriotycznych. 
 

(Renata Małecka)  
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Warsztaty "Autoprezentacja" 
 

W dniu 6 kwietnia 2017 r.  uczniowie klas pierwszych w ramach zajęć przedsiębior-

czości uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez p. dr Beatę Kozyrę z Europej-
skiej Wyższej Szkoły Biznesu. Tematem warsztatów była "Autoprezentacja". Warsz-
taty zorganizowały p.Karina Kania i p. Aleksandra Niewiadomska.  

(A. Niewiadomska) 
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Zakończenie roku klas maturalnych kwiecień 2017 
 

Dnia 28 kwietnia 2017 w naszej szkole od-

było się uroczyste zakończenie roku szkolnego 
dla klas maturalnych.  
Prowadzący imprezę  przywitali zgromadzo-
nych gości, a potem głos zabrał pan dyrektor 
Leszek Bernaczyk, który podsumował trzylet-
nią naukę tegorocznych maturzystów. 
Następnie pani Marzena Reichelt- Correia, 
przewodnicząca Rady Rodziców, wielkim 
wzruszeniem żegnała szkołę w imieniu rodzi-
ców. W dalszej części uroczystości wyróżnieni 
absolwenci - : Marta Warzych i Bartosz Bar-
czak -  wpisali się do Złotej Księgi.  
Ostatnim punktem oficjalnej części uroczysto-
ści było tradycyjne  rozcięcie połączonych 

wstążką róż, symbolizujące  pożegnanie z wy-
chowawcą i klasą kwiatami. To był wzrusza-
jący moment i wycisnął on łzy z niejednych 
oczu.  
 Po tym szkolnym rytuale klasa 2 bc zaprosiła 
zebranych na część artystyczną. Złożyły się na 
nią humorystyczne scenki przedstawiające ży-
cie szkolne Uśmiechy wywołał również wielki 
ozdobny tort z fajerwerkami , który wniesiono 
na salę po części artystycznej. Była to niespo-
dzianka, prezent od Rady Rodziców i często-
wać się nim mogli wszyscy zgromadzeni.  
 Z pewnością będzie to uroczystość, którą ma-
turzyści, już jako dorośli ludzie, wspominać 
będą z rozrzewnieniem i wielką sympatią.  

(A. Górna) 
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Wizyta w Bibliotece Uniwersyteckiej 
W czwartek 11 maja 2017r. uczniowie klasy 2A wraz z panią bibliotekarką Alicją 

Pilc – Zdziabek odwiedzili Bibliotekę Uniwersytecką. Zwiedzanie zaczęliśmy od gabi-
netu pana dyrektora, gdzie podziwialiśmy piękne meble i księgozbiór z początku XX 
wieku. Następnie zwiedziliśmy magazyn biblioteki,  katalogi, dział renowacji książki 
i dział digitalizacji. Pokazano nam, w jaki sposób ratuje się zniszczone rękopisy i sta-
rodruki. Na koniec odwiedziliśmy czytelnię nauk humanistycznych i czytelnię komik-
sów. Biblioteka zrobiła na 
nas duże wrażenie. Piękny 
gmach, ogrom cennych zbio-
rów i wyjście frontem do 
czytelnika – wszystko to 
sprawiło, że nasi uczniowie 
obiecali pani przewod-
niczce, że na pewno tam 
wrócą.  

(A.Pilc-Zdziabek) 
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Rocznica pomordowania polskich policjantów 
 

W piątek 12 maja poczet sztandarowy naszej 

szkoły uczestniczył‚ w uroczystości upamiętnienia 
77 rocznicy pomordowania polskich policjantów. 
NKWD w 1940 roku , w lasach katyńskich, skryto-
bójczo zamordowało kilka tysięcy policjantów II 
Rzeczypospolitej. W kościele garnizonowym na ul. 
Swoboda odbyła się uroczystość ku czci pomordo-
wanych. W uroczystej mszy św. brała udział kom-
pania honorowa polskiej policji, poczty sztanda-
rowe z całej Wielkopolski, grała orkiestra i śpiewał 
chór policjantów. Dalsza część uroczystości odby-
wała się przed pomnikiem ku czci pomordowanych  

 
( A. Pilc – Zdziabek)   
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BIAŁORUŚ 2017 „Polacy i miejsca pamięci narodowej na Kresach” 

W wycieczce uczestniczyło kilkudziesięciu uczniów poznańskich szkół, między in-

nymi 6 uczniów z liceum (w tym czworo z naszego), 2 uczniów gimnazjum. Resztę sta-
nowili uczniowie ze szkół 
podstawowych. Uczniom to-
warzyszyli dyrektorzy szkół 
oraz dwoje nauczycieli. 
Przez 4 dni towarzyszyli 
nam, m. in. Wiceprezydent 
Miasta Poznania, pan Ma-
riusz Wiśniewski, Przewod-
niczący Rady Miasta Pozna-
nia, pan Grzegorz Gano-
wicz, Dyrektor Wydziału 
Oświaty, pan Przemysław 
Foligowski oraz radny – pan 
Marek Sternalski. 
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Celem wycieczki było odwiedzenie miejsc pamięci narodowej oraz wspomaganie Pola-
ków na kresach, ze szczególnym uwzględnieniem polskich szkół. Kierownikiem wy-
cieczki był Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 46, pan Tadeusz Badowski, który po raz 
18 zorganizował wycieczkę oświatową na kresy. Dla 3 polskich szkół społecznych 
w Grodnie, Baranowi-
czach oraz Peliszczach za-
wieźliśmy kilkadziesiąt 
kartonów z darami. Dary 
były także przeznaczone 
dla klasztoru Sióstr Świę-
tej Rodziny w Baranowi-
cach, gdzie spożywaliśmy 
posiłki. Naszą szkołę re-
prezentowali: Joanna 
Przybylska, Adrianna Ma-
łecka, Mikołaj Weinert 
oraz Mateusz Żyto. 

(L.Bernaczyk) 
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Wyróżnienie w konkursie „Zostań Ekonomistą” 
 

Ludmiła Ryfa z kl. 2de i Filip Kwiatkowski, tegoroczny absolwent naszej szkoły, 

zostali wyróżnieni w II etapie konkursu „Zostań Ekonomistą”, za przygotowanie 
i przedstawienie pracy na temat: 
„Sytuacja na rynku pracy wybra-
nych grup społecznych”. Kon-
kurs zorganizował Wydział 
Ekonomiczno-Społeczny Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Po-
znaniu, a drugi etap odbył się 
1 czerwca na terenie uczelni.  

 
(A. Niewiadomska) 
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Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Koszykówce 
 
29 XI 2016 r. odbył się, w ramach Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej I etap rozgry-

wek w piłce koszykowej chłopców. Reprezentacja XIV Liceum Ogólnokształcącego była w gru-
pie A z 17 LO i ZSK – gospodarz rozgrywek.  
 Dzięki wygranej z ZSK 52:49 oraz walkowerowi 17 LO, reprezentacja XIV Liceum Ogól-
nokształcącego, zajmując pierwsze miejsce w grupie, awansowała do następnej rundy i znalazła 
się w gronie 8 najlepszych zespo-
łów w Poznaniu. 
Reprezentacja XIV liceum Ogól-
nokształcącego:  Żaba Marcel, 
Dolczewski Jakub, Walid 
Adam, Ćwikła Krystian, Woź-
niak Mateusz, Koplin Jakub, 
Mikołajczak Szymon, Szulc 
Ignacy, Żyto Mateusz, Kłos 
Marcin, Szymkowiak Filip, Sar-
nowski Daniel, trener – Michał 
Grabarek. 
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Indywidualne Mistrzostwa Miasta Poznania w Lekkiej Atletyce 
 

Indywidualne Mistrzostwa Miasta Poznania w Lekkiej Atletyce dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. 
1 miejsce  w biegu na 100m Jakub Domagalski, 3 miejsce na 200m Daniel Sarnowski. 
Drużynowo w kategorii męskiej XIV Liceum Ogólnokształcące zajęło 17 miejsce na 31 
szkół, a w kategorii dziewcząt 17 miejsce na 28 szkół startujących w zawodach. 
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Ratajskie Igrzyska Olimpijskie 2016 

Od 2012 roku, co dwa lata, na Ratajach, odbywają się Ratajskie Igrzyska Olimpijskie. 

Tak jak na igrzyska przystało, na ceremonii otwarcia i zakończenia obecni są polscy 
olimpijczycy, jest przemarsz zawodników, są pokazy artystyczne, jest wciągnięcie flagi 
na maszt oraz zapalenie olimpijskiego znicza. 
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Uczniowie wszystkich ratajskich (górny 
taras Rataj), szkół podstawowych, gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych rywalizują 
w wielu dyscyplinach sportowych. Ucznio-
wie XIV Liceum Ogólnokształcącego ry-
walizowali z X LO, Zespołem Szkół Sa-
mochodowych i Liceum Salezjańskim, w 
takich konkurencjach sportowych jak: 
piłka plażowa dziewcząt i chłopców, 
piłka nożna chłopców, skok w dal dziew-
cząt i chłopców, bieg na 60 m dziewcząt i 
chłopców, koszykówka chłopców, strzelec-
two dziewcząt i chłopców, tenis stołowy 
dziewcząt i chłopców. Oto nasi zwycięzcy: 
1 miejsce na 60m zajął Daniel Sarnowski a 

3 miejsce Jakub Domagalski, 1 miejsce w 
biegu na 60m zajęła Marta Rymelska a 2 
miejsce Joanna Przybylska, 1 miejsce w 
strzelectwie zajął Igor Pelowski a 2 miej-
sce Barbara Pełechata, 2 miejsce w skoku 
w dal zajęła Zuzanna Sommerfeld a 3  
miejsce Monika Łapa, 1 miejsce w tenisie 
stołowym zajęła Kinga Grzebyta a 2 miej-
sce Aleksandra Joachimiak, 3 miejsce w ko-
szykówce zajęli: Jakub Dolczewski, Mar-
cel Żaba, Mateusz Woźniak, Krystian 
Ćwikła, Szymon Mikołajczak, Ignacy 
Szulc, Adam Walid. 
Gratulujemy:-)) 
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Szkolna Liga Sportowa 
 

23 lutego 2017 r. odbył się w XI LO w Po-
znaniu mecz fazy grupowej piłki siatkowej 
dziewcząt, w ramach Szkolnej Ligi Spor-
towej. Mimo ogromnego zaangażowania 
ekipa z XIV LO uległa gospodarzowi 3:2. 
Nasza drużyna zachowała jednak realną 
szansę awansu do następnego etapu roz-
grywek. 

Reprezentantki XIV LO: Kinga Grzebyta, 
Paulina Braszak, Marta Rymelska, Marta 
Braun, Dagmara Figurowska i Martyna 
Wojtera; opiekun – Michał Grabarek. 

 

1 marca 2017 r. odbył się w XIV LO w Po-
znaniu ostatni mecz fazy grupowej piłki 

siatkowej dziewcząt, w ramach Szkolnej 
Ligi Sportowej. 

Nasza reprezentacja pokonała Zespół 
Szkół Gastronomicznych 3:1 i z dorobkiem 
10 pkt. awansowała z drugiego miejsca w 
grupie „D” do następnego etapu rozgry-
wek, ustępując tylko reprezentacji I LO w 
Poznaniu.  

Reprezentantki XIV LO: Kinga Grzebyta, 
Aleksandra Joachimiak, Paulina Braszak, 
Marta Rymelska, Dagmara Figurowska i 
Martyna Wojtera, Hanna Michalska, 
Aleksandra Dudka: opiekun – Michał 
Grabarek.  

(M.Grabarek)
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Szkolny Turniej Piłki Siatkowej  
o Puchar Dyrektora XIV Liceum Ogólnokształcącego  

 
Nagrody rozdane... 

21 marca br. odbył się finał Szkolnego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar 
Dyrektora XIV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. 

Zwyciężyła po raz kolejny klasa 3C, w składzie: Kinga Grzebyta, Mag-
dalena Rabikowska, Monika Pawlak, Igor Pelowski, Adam Walid i Szy-
mon Mikołajczak. Drugie miejsce zajęła klasa 2BC, w składzie: Marta 
Rymelska, Sara Bartkowiak, Aleksandra Zasina, Roksana Urbaniak, 
Mikołaj Polak, Filip Schmidt, Jakub Weiss oraz Paweł Michałowski. 
Wszystkim zawodnikom i ich wychowawcom gratulujemy!  

(M.Grabarek) 
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Piłka nożna 
 

 

5 kwietnia 2017 r. odbył się turniej eli-

minacyjny piłki nożnej chłopców w ra-
mach Poznańskich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej. Zawody rozegrano na  
„Orliku” przy ulicy Gdańskiej 1 w Pozna-
niu.   
W turnieju piłki nożnej, XIV LO w Po-
znaniu reprezentowali: Mikołaj Polak, 
Mateusz Woźniak, Daniel Sarnowski, 
Marcin Pieczyński, Marcel Żaba, Jakub 
Kowalski, Paweł Michalski, Bartosz Se-
kuta, Dawid Sikora, Piotr Winiarski, 

Dominik Bomski, Kacper Bartkowiak; 
opiekun – Michał Grabarek. 
Reprezentacja 14 LO rywalizowała z: 
ZSLT, 17 LO, 7 LO, ZSZ nr 6. 
Podczas rywalizacji reprezentacja naszej 
szkoły, mimo ogromnego zaangażowania 
i woli walki, uległa przeciwnikom grupo-
wym i tym samym nie awansowała do na-
stępnego etapu rozgrywek. Uczestnicy 
turnieju podkreślali jednak, iż mimo prze-
granych, mieli możliwość skonfrontowa-
nia się z innymi drużynami podczas gry 
„fair play”.  

(M.Grabarek)  
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Drużynowe Mistrzostwa w pływaniu 
 

15 września 2016 roku na 

Pływalni Chwiałka odbyły się 
Drużynowe Mistrzostwa 
Szkół Ponadgimnazjalnych w 
pływaniu dziewcząt i chłop-
ców. 
Szkołę naszą reprezentowali: 
Adrian Fleming 2BC, Patrycja 
Jurczyk 3B, Aleksandra Za-
sina 2BC, Agnieszka Górna 
2DE oraz Alicja Stróżyńska 
1BC. Uczniowie startowali w 
konkurencjach indywidual-
nych tj. 50 m stylem klasycz-
nym, grzbietem,  dowolnym. 
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Zakończenie Roku Szkolnego 
 

Dnia 23 czerwca spotkaliśmy się na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2016/17. 

Była to okazja do nagrodzenia osiągnięć naukowych i sportowych naszych uczniów. Na 
szczególne wyróżnienie zasługuje Hanna Pitoń z klasy 2DE, która uzyskała najlepsze 
wyniki w szkole, ze średnią ocen 5,10. Zostały także wręczone nagrody we współza-
wodnictwie sportowym klas - najbardziej usportowieni byli w tym roku szkolnym ucz-
niowie klasy 2BC. Nagrody otrzymali również uczniowie, którzy wykazali się najwięk-
szą aktywnością w całorocznym projekcie bibliotecznym „Polacy nie gęsi, angielski też 
znają”, promującym czytanie w języku angielskim. Na zakończenie przedstawiona zo-
stała prezentacja podsumowująca dwa lata projektu Erasmus+ przygotowana przez 
Martynę Wojterę i Agnieszkę Górną z 2DE, które uczestniczyły w projekcie od samego 
początku. Czas na zasłużone wakacje! 

(Anna Najgrakowska) 
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