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PRZEDMATURALNY RZUT NA TAŚMĘ
Nasi trzecioklasiści tuż po wielkanocnej fecie i
pielgrzymce do Częstochowy, zaczęli , wróciwszy do
szkoły , przeżywać coś na kształt odmiennych stanów
świadomości. Wielu rozpoczęło walkę o końcowe
stopnie, poprawiając,do utraty tchu, niezaliczone
sprawdziany. Królowa nauk - matematyka przyprawiała
większość o niemalże załamanie nerwowe! Jednakże
stres bywa motywujący i szczęśliwie, po emocjonujących
dwóch tygodniach, oceny zostały wystawione.   Teraz już
tylko pozostaje czekanie na oficjalne,uroczyste
zakończenie roku szkolnego, czyli 24 kwietnia, najbliższy
piątek. Wtedy, oprócz wyróżnień, nagród , podziękowań,
abiturienci otrzymają świadectwa ukończenia XVIII LO i
nareszcie będą mogli uronić łezkę wzruszenia nad latami
spędzonymi w murach naszej szkoły.  Tymczasem, za
bez mała trzy tygodnie - pierwszy z wielu egzaminów -
język polski w nowej formule. Będzie się działo!  
Wszyscy trzymamy kciuki za naszych maturzystów ,
życzymy połamania pióra i dobrej kondycji umysłowej w
czasie egzaminacyjnych zmagań. Dziękujemy , że
byliście z nami i wspieraliście nas swoim
doświadczeniem. Powodzenia!

DYLEMAT

Są dwa przemożne bodźce ludzkiego działania: strach i egoizm. W pierwszym odruchu
gotowi jesteśmy na osi wartościowania umieścić je na lewo od zera. Jeżeli mają dla nas
wartość ujemną, to znaczy, że większość przeważająca naszych działań skażona jest
negatywną implikacją. Czy wszystko, co czynimy z pobudek altruistycznych (a czynimy
niezwykle rzadko) jest dobre, a wszystko z egoizmu jest złe? Zdecydowana większość ludzi
podejmuje działania pod wpływem strachu, z odwagi nieczęsto. To znów oznaczałoby, że
ogromna większość ludzkich wysiłków i starań jest z gruntu obarczona wartością
negatywną.
Kiedy przyglądamy się naszemu, zwykłemu ludzkiemu życiu; kiedy uważnie przyglądamy
się działaniom podejmowanym przez ludzi, którzy byli przed nami, to dowodnie
spostrzegamy, że tak nie jest. Wiele działań podejmowanych ze strachu albo egoizmu
prowadzi do pozytywnych rezultatów. Niejednokrotnie działania podejmowane z pobudek
altruistycznych, albo z podziwianej odwagi doprowadzają do opłakanych skutków. Jeżeli
nawet założymy, że czasem błędnie przypisujemy źródło, to i tak w wielu przypadkach
rezultaty ludzkiej aktywności nie potwierdzają założonej zależności. Działania podejmowane
ze strachu lub egoizmu prowadzą często do pozytywnych rezultatów i przeciwnie –
działania pobudzane odwagą albo altruizmem prowadzą do fatalnych następstw.
Nasuwają się dwa wnioski…
Wniosek pierwszy:
Odwaga, strach, egoizm, altruizm nie mają wskaźnika wartościującego, same w sobie nie
są ani dobre ani złe. Otrzymują go dopiero po zakończeniu wywołanego nimi działania. W
zależności od oceny skutków przypiszemy im albo wartość pozytywną, albo negatywną.
Wniosek drugi:
Każde z tych czterech pojęć ma ustaloną wartość moralną. Odwaga i altruizm są dodatnie,
strach i egoizm – ujemne. Niezgodność z wartością rezultatów nie wynika z braku korelacji
miedzy jednym a drugim, ale z błędnego rozpoznania przez nas źródła podejmowanych
działań. To, co uznajemy za strach, jest w istocie rzeczy odwagą (i odwrotnie); to, co zdaje
się nam egoizmem wcale nim nie jest, a altruizm niekoniecznie jest nim w istocie.
…i dwa pytania:
Który z tych wniosków jest prawdziwy i … czy one się wykluczają?

JoteM

Michał 3c

24 marca krew oddało  22
pełnoletnich i zdrowych
uczniów naszego liceum.
Każda 450 ml, czyli 10
litrów krwi!!!
Bardzo dziękujemy.
Akcję jak zwykle
zorganizowała profesor
Ewa Górmińska.

XVIII LO otrzymało
dyplom za zbiórkę
nakrętek. 
Zebrane nakrętki
"wymieniono" na wózek
inwalidzki dla dziecka ze
Stemplewa. 
Wszystkim biorącym
udział w akcji serdecznie
dziękujemy. 
Niedługo następna
zbiórka nakrętek..

Bartek 2b
.
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Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Policyjne Archiwa X"

W dniach 26-27 marca klasa 2a uczestniczyła w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Policyjne Archiwa X”. Zjazd
zorganizowany był przez Studenckie Koło Kryminalistyków przy Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki w

Łodzi we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi.

.

Skąd w takim razie znaleźli się tam uczniowie naszej osiemnastki?
Otóż jednym z organizatorów i prelegentów był kom. Tomasz Chamerski (na zdj. powyżej z mikrofonem) (Wydział Dochodzeniowo – Śledczy Komendy
Wojewódzkiej Policji W Łodzi, honorowy członek SKK WPiA UŁ)– tata Kingi Chamerskiej  z 2a. Pojechaliśmy tam na specjalne jego zaproszenie.
Czym zajmuje się Policyjne Archiwum X”?
Policyjne Archiwum X to Zespoły Przestępstw Niewykrytych.  Taką nazwę noszą oficjalnie i od kilku lat działają przy komendach wojewódzkich policji w
całym kraju. O ich początkach mówił nadk. Marcin Michta (Naczelnik Wydziału Kryminalnego Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji) i insp.
Tomasz Józefiak. Wspomnieli również, że 167 spraw kryminalnych z całej Polski czeka na wyjaśnienie przez policyjne "archiwa x". Mają one ujawniać
błędy popełnione w dochodzeniu, poprawiać je i doprowadzać do skazania sprawców przestępstw. Korzystają z systemu AFIS,, czyli Automatycznego
Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej. W istocie AFIS jest nowoczesnym, elektronicznym rejestrem daktyloskopijnym z wysokosprawną
wyszukiwarką otwiera więc w daktyloskopii zupełnie nowe możliwości i nową jakość. O utworzeniu nowego zbioru w bazach policyjnych poświęconego
zabójstwom niewykrytym poinformował zastępca dyrektora Biura Służby Kryminalnej KGP inspektor Tomasz Józefiak. To narzędzie pomocne w
procesie analitycznym poszukiwania wspólnych cech poszczególnych morderstw.Pierwszą sprawą, którą zajmowało się łódzkie "archiwum x" -
utworzone w 2008 roku z udziałem dwóch emerytowanych doświadczonych oficerów policji - była seria sześciu zabójstw homoseksualistów z przełomu
lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. 

.

podinsp. w st. spocz. dr Elżbieta Majchrzak
(na zdj.) z Sądu Okręgowego w Łodzi 

biegła z zakresu wnioskowania na podstawie mechanizmu
powstawania plam krwawych (z 30 letnią praktyką) przedstawiła
nam błędy, które popełnili policjanci podczas oględzin miejsc
zdarzeń  i jakie były ich skutki.

.

.
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Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Policyjne Archiwa X"

Chcemy dostać się na WPiA UŁ, dlatego podczas
przerwy w konferencji chętnie skorzystaliśmy z
oprowadzania po instytucie. Opowiedziano nam o
zasadach rekrutacji na studia

BIURO KARIER WPiA UŁ (na zdj. 2c)
Pełno w nim ofert pracy i praktyk płatnych i
bezpłatnych. Po tych studiach nie trzeba martwić
się o pracę!

.
.

Równie ciekawe:
– kom. dr Adam Grajewski (Wydział Kryminalny
Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Łodzi) – „Odzyskanie skradzionych dóbr
kultury po latach od ich kradzieży”
- insp. w st. spocz. Mirosław Karpowicz,
"Ograniczenia i możliwości skutecznej
rewindykacji zrabowanych zabytków po
przedawnieniu ścigania sprawców ich zaboru -
mity i rzeczywistość"
– Marek Lisowicz – (biegły Sądu Okręgowego w
Gliwicach) „Poszukiwanie zwłok – fakty i mity”

. .

Najciekawszy wykład:

– kom. Tomasz Chamerski (Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, honorowy członek SKK WPiA UŁ) –
„Zaginięcia – ciemna strona zabójstw"

przekonany, że aktorka padła ofiarą morderstwa. Wskazywał na brak
szklanki z wodą do popicia tabletek (później szklanka została znaleziona
pod łóżkiem, jednak Clemmons twierdzi, że jej tam nie było, gdy po raz
pierwszy przeszukiwał pokój).
* Oficer zauważył też, że gospodyni jest w trakcie robienia prania, a łóżko
na którym leży ciało jest zaścielone, prześcieradło wygląda, jakby je ktoś
przed chwilą zmienił. 
Te zagadki są nie wyjaśnione do dziś.

Joanna Jankowska z Uniwersytetu Łódzkiego opowiedziała nam o
niektórych zagadkach związanych ze śmiercią Marlin Monroe.
Na przykład:
* pierwsi detektywi dotarli na miejsce dopiero o 4:30 rano. Na podstawie
stężenia pośmiertnego, oszacowano czas śmierci na około 0:30 (+/-
godzina). Co działo się przez ten czas?
* sypialni detektywi znaleźli 15 butelek leków na receptę. Sierżant Jack
Clemmons, przeprowadzający pierwsze oględziny w sypialni, był 

.

.
.

. .

.
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Redakcja numeru: Klaudia Stokowska 3c, Ewa Zaborowska 2a, Aleksandra Walczak 2a, Janusz Mrozowski, Agnieszka Melerska i Iwona Birecka.

25 marca odbyła się dwunasta edycja Dnia
Przedsiębiorczości.

Uczniowie po raz 8 uczestniczyli w projekcie DP
pod honorowym patronatem  prezydenta RP.
Organizatorem jest Fundacja Młodzieżowej
Przedsiębiorczości. Uczestnicy programu odbyli
praktyki w wybranych przez nich miejscach
pracy. Nasi w zawodach: policjanta  (51 osób),
kierownika obsługi klienta (4), pomocnika
księgowego (5), spedytora międzynarodowego
(1), nauczyciela (5), brygadzisty produkcji (2),
kasjera/sprzedawcy (1), pracownika biurowego
(1), ekspedientki (3), pielęgniarki (2), rzecznika
(2), ratownika medycznego (1) i strażaka (1). W
obecnej edycji ogólnopolskiego DP wzięło udział
49 szkół województwa łódzkiego, w tym z naszej
szkoły uczestniczyło 89 uczniów. Ze względu na
zaangażowanie uczniów znaleźliśmy się na 9
miejscu w województwie. Doświadczenie to
pozwoliło zweryfikować oczekiwania uczniów
związane z przyszłym zawodem i nawiązać nowe
znajomości.

„Dopóki trwa życie,dopóty
jest nadzieja”.

„Teorii wszystkiego” - to film Jamesa Marsha z
2014 roku, o wybitnym kosmologu, teoretyku
fizyki i astrofizyku Stephenie Hawkingu.
Oscara dostał Eddie Redmayn (Howking) - za
najlepszą rolę pierwszoplanową.
Film to dramat biograficzny o życiu osobistym i
pracy naukowej fizyka teoretyka Stephana
Hawkinga. Opowieść zaczyna się od studiów na
Cambridge. Młody Howking poszukuje tematu do
swojej pracy doktorskiej. Jednocześnie poznaje
Jane Wilde (Felicity Jones), studentkę języków
romańskich, w której szybko się zakochuje.
Pewnego dnia Hawking upada na terenie
kampusu uczelni. Zostaje przewieziony do
szpitala, gdzie dowiaduje się o swojej ciężkiej,
nieuleczalnej chorobie-stwardnieniu zanikowym
bocznym. Lekarz informuje go o tym, że
pozostały mu dwa lata życia, a jego stan będzie
ulegał pogorszeniu w bardzo szybki tempie.
Dzisiaj wiemy, że "to szybkie tempo" oznaczało,
że będzie miał więcej niż 72 lata.  Fizyk wygrywa
walką z własnym organizmem, nad którym nie
ma władzy i pisze jedną z najbardziej znanych
książek popularnonaukowych : "Krótką
historię czasu". 

Co mnie urzekło w tej opowieści?

Jane mimo choroby swojego ukochanego nie
pozostawia go samego. Obiecuje mu opiekę i
miłość. Biorą ślub i mają troje dzieci i troje
wnucząt.

Hawking udowadnia, że nie ma rzeczy
niemożliwych, a możliwości jakie mamy, są
kwestią ograniczeń, których granice sami sobie
stawiamy. W późniejszym okresie choroba
sprawiła, że jest prawie całkowicie sparaliżowany,
porusza się na wózku inwalidzkim, a ze światem
zewnętrznym porozumiewa się przy pomocy
syntezatora mowy, do którego wprowadza
wypowiedzi przez wirtualną klawiaturę. Mimo to
zostaje profesorem fizyki.

Krótka historia czasu, którą napisał znajdowała
się na liście bestsellerów British Sunday Times
przez rekordowy okres 237 tygodni.

Nie przyjął tytułu szlacheckiego od królowej
brytyjskiej.

Film „Teoria wszystkiego” to wciągająca,
emocjonująca i wzruszająca opowieść, o tym ile
trzeba poświęcić, aby żyć w zgodzie z samym
sobą i nie poddawać się słabością.

Klaudia Stokowska 3a

Zaćmienie Słońca 20.03.2015 w Łodzi. 
W XVIII LO oglądaliśmy (nauczyciele i
uczniowie) je na długiej przerwie przez płytę
CD, gdy zakryta była większość tarczy
słonecznej. 
Zrobiliśmy również zdjęcie.

W dniu 19 marca funkcjonariusze III
Komisariatu KMP w Łodzi spotkali się z
nauczycielami i uczniami naszej szkoły oraz z
przedstawicielami Rady Osiedla M.
Mireckiego.
Tematem spotkania były współczesne
zagrożenia dla młodzieży.

. .

.
Ania Kowalska z klasy 1b wysłała zdjęcie na
konkurs fizyczny: "Fotografujemy zjawiska
fizyczne w Łodzi". Wlała do kubka wodę i
przez niego sfotografowała Manufakturę.
Kubek działał jak soczewka skupiająca.

. .

.


