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W roku szkolnym 2015/16 w naszym liceum zostaną otwarte klasy 
ogólne policyjno - prawne: A, B, C

i klasa ogólna wojskowa E
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DRZWI OTWARTE
13-14 MARCA 2015

Pokazy Krav Magi

W wykonaniu M.Michaleckiego,
G.Karnickiego i M.Karnicki. Kravmagalodz.pl

Było wielu gimnazjalistów. Do księgi
pamiątkowej wpisało się około 140 osób.

.

Pokazy samoobrony

W ramach zajęć wf prowadzone są u nas
zajęcia z samoobrony. 14 -tego marca
Baranowski Patryk 3a, Pawłowski Rafał 3a,
Małecki Mateusz 1b, Lewandowski Adrian
1c, Ługowski Dominik 1b, Pawłowski
Bartłomiej 2a, Luter Igor 2b i Pociejewski
Michał 2a pokazywali, czego nauczyli się pod
kierunkiem nauczyciela Łukasza Lenarta.
Były to m.in.: front kick, low kick, middle kick,
hight kick oraz sparingi w parterze i w stójce,
uderzenia na tarczę i sparing zabawy.

.

.

Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym:

Profesorowie: Dagmara Kluczyńska i Łukasz
Lenart podczas dni otwartych zorganizowali
turniej tenisa stołowego. 
Wśród chłopców mistrzami XVIII LO zostali:
I miejsce PIOTR OBIERAK 3a
II miejsce DAMIAN KOTYNIA 2c
III miejsce JULEK MILLER 3b
Wśród dziewczyn:
I miejsce KLAUDIA ŚLEBODA 3C
II miejsce ANGELIKA KUSIAK 2C
III miejsce PAULINA JANKOWSKA 2B
Zwycięscy dostali medale i nagrody
rzeczowe. Gratulujemy!

.

Ratownictwo wojskowe i cywilne

Zajęcia poprowadzili: Karolina Grajny, Aneta
Husa-studentki ratownictwa medycznego i
Aleksandra Piegat- 5 rok wydziału
lekarskiego UM, a także absolwent naszej
szkoły- Kasper Aleksandrowicz. Uczniowie
naszego liceum zaprezentowali dobry poziom
znajomości podstaw udzielania pierwszej
pomocy.

.

TeamBeFree

Uczniowie wzięli udział w krótkim pokazie zaprzyjaźnionej grupy
rekonstrukcyjnej B3 - Be Free.

Przedstawili nam ewakuację VIPa, taktykę czarną, a także procedury
bezpieczeństwa podczas kontaktu z przeciwnikiem. Każdy mógł
przymierzyć kamizelki, hełmy oraz zobaczyć całe wyposażenie. 
Zaprezentowali przykładowy wygląd żołnierzy 16BPD z 6BDSz z
czasów Vzm. z Afganistanu, JW AGAT z Gliwic oraz 25BKPow z
Tomaszowa Mazowieckiego. Założycielem grupy jest Konrad
„Spawacz” Łapiński. W grupie B3 jest, także absolwent naszego
liceum- Mateusz „Żaku” Żakowiak. . Wyżej wymieniona grupa
współpracuje z jednostkami wojskowymi. 
Więcej informacji znajdziecie na facebooku 
www.facebook.com/TeamBeFree
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Wieczorne spotkanie absolwentów i byłych nauczycieli
drzwi otwarte 13 marca 2015 roku

WKU

O służbie
przygotowawczej
opowiadał kpt.
Przemysław
Polubiński

Absolwenci mogli znaleźć swoje nazwiska na
tablicy: ABSOLWENCI XVIII LO

. .

„Strzelec”uczył
rozkładać i
składać broń taką
jak: Kbk AKMS i
PK.  Uczniowie
mogli również
zobaczyć jak
wygląda brytyjska
radiostacja Rakal.

. .

Piękne lata w trudnych czasach,
czyli życie szczęśliwego licealisty w Łodzi

To tytuł książki napisanej przez naszego
absolwenta Witolda Głuchowskiego -
maturzysty rocznik 1965 o życiu w tamtych
czasach w murach naszego liceum. 
Autor jest jednocześnie absolwentem
Wydziału Fizyki Technicznej Wojskowej
Akademii Technicznej w Warszawie i
dyrektorem w jednej z czołowych polskich
kancelarii prawnych. Zagorzały entuzjasta
tenisa, sędzia międzynarodowy w tej
dyscyplinie, zapalony narciarz i jak sam o
sobie pisze fan macierzystego XVIII LO im.
Jędrzeja Śniadeckiego w Łodzi, licealista
klasy "d".
Oto cytat jego wypowiedzi:
Generalnie jak wynika z załączonego dzieła,
nieuleczalnie chory na rozpowszechnioną
plagę obecnych czasów, czyli klasyczny
przypadek "ambicius grafomanus".

.

Kanicka

.

Rozmowy z
policjantami

O pracy w policji
można było
porozmawiać z
aspirant sztabową
K.Zdanowską i
aspirantem
A.Dembińskim

Można było też
obejrzeć makiety 
profesora Lecha
Puszczyńskiego
(na zdj.)-
absolwenta XVIII
LO, a także byłego
nauczyciela
języka polskiego w
osiemnastce.
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Pani wicedyrektor i "pani" woźnaKlasa 2c z jeźdźcem na "koniu"Pani profesor Monika Garstka - Szot w papilotach
i pan profesor Barański z miotłą

Pani Wicedyrektor przyszła do szkoły w piżamie!!

To nie jedyna dziwna rzecz, która w dniu 17 lutego wydarzyła się w naszym liceum. Czyżby Pani wicedyrektor Aneta Rogalska przeniosła swój sen
do naszej szkoły?!
Od samego rana w XVIII LO można było zobaczyć najdziwniejsze stwory i postaci. Od zwierząt, przez szalonych naukowców aż po malarzy. Na
szczęście to nie żadna inwazja kosmitów, tylko ostatki. Każdy z uczniów naszej szkoły starał się w swój strój włożyć wiele fantazji i muszę
przyznać, że wielu osobom udało się to znakomicie. Okazało się, że kadra nauczycielska także postanowiła włączyć się w zabawę. Niektóre
kreacje nauczycieli były bardzo zabawne, lecz mnie szczególnie ujęły dwie z nich – Pan Profesor Barański postanowił chyba przez chwilę poczuć
się kobieco i zjawił się w przebraniu bardzo pociągającej i pełnej wdzięku pani woźnej, zaś Pani Wicedyrektor przebrała się za Śpiocha, który
wyglądał jakby dopiero wstał z łóżka. Kreatywność nauczycieli zaskoczyła każdego z nas. Sądzę jednak, że dotrzymywaliśmy nauczycielom kroku.
Czyżby uczeń przerósł mistrza?

Agata Michalska

. .

Znam swoje prawa

"Znam swoje prawa" to program edukacji prawniczej dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych zorganizowany przez Wydział Prawa i
Administracji UŁ, w którym nasza szkoła uczestniczy po raz trzeci.
W tym roku uczestniczą w nim uczniowie klasy 2a. Podczas zajęć ze
studentami licealiści zostają wyposażeni w elementarną wiedzę na
temat swoich praw i obowiązków. Studenci zostali podzieleni na
poszczególne sekcje. Każda zajmuje się inną dziedziną prawa, do
których należy prawo karne, cywilne, administracyjne i prawo pracy.
Do tej pory w osiemnastce odbyły się dwa 90 - cio minutowe zajęcia:
PRAWO KARNE: WYBRANE ZAGADNIENIA PRZESTĘPSTW
PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI

PRAWO CYWILNE: CZYLI CO POWINIENEM WIEDZIEĆ KUPUJĄC
PRZEZ INTERNET

2a czekają jeszcze lekcje z Prawa administracyjnego (Co mówią o
nas księgi stanu cywilnego. Kilka słów o akcie urodzenia,
małżeństwa i zgonu.) oraz z Prawa pracy (Prawne formy
zatrudnienia.)
Zajęcia skończą się pokazową rozprawą sądową z udziałem naszych
uczniów w gmachu wydziału prawa UŁ.

Zimowa szkoła dziennikarstwa:

Dla jednych dziennikarstwo to zwykły kierunek a dla drugich to
prawdziwa pasja.   Dla tych którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania
Społeczna Akademia Nauk zorganizowała w czasie ferii "zimową szkołę
dziennikarstwa". W warsztatach wzięli udział niektórzy uczniowie naszej
szkoły, między innymi: Joanna Romanowska, Laura Ziemba z kl. 3c oraz
Katarzyna Stokowska z kl.3a. Każdy miał możliwość odbycia zajęć na
temat dziennikarstwa prasowego i internetowego, dziennikarstwa
radiowego, telewizyjnego i dotyczącego fotografii dziennikarskiej.
Wszystkie zajęcia były prowadzone przez doświadczonych dziennikarzy
oraz wykładowców na różnych uczelniach.
2 lutego:Wprowadzenie do dziennikarstwa; Prowadził: Tomasz
Jermalonek
3 lutego:Dziennikarstwo prasowe i internetowe; Prowadził: Piotr
Wesołowski
4 lutego:Dziennikarstwo radiowe; Prowadził: Grzegorz Mnich
5 lutego:Dziennikarstwo telewizyjne; Prowadziła: Elżbieta Grzeszczuk-
Chętko
6 lutego:Z aparatem na „ty”; Prowadził: Wiktor Kołysko
Warsztaty były dla wszystkich cenną lekcją pozwalającą odkryć
tajemnicę dziennikarstwa i poszerzenia własnych horyzontów.

Joanna Romanowska

Redakcja numeru: Agata Michalska, Małgorzata Pacześniak,Klaudia
Stokowska, Ewelina Misztal, Dominika Dądziak, Małgorzata
Dzieciątkowska, Michał Pociejewski, Joanna Romanowska

. .


