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Otrzęsiny, czyli o szkole przetrwania. Niemożliwe stało się możliwe.

Było uroczyście,
wzruszająco,
poważnie, a po części
oficjalnej na nowo
zaprzysiężonych
czekała niejedna
niespodzianka.

29 września 2017r
pierwszoklasiści z MLO
uczestniczyli w niezwykłej
uroczystości -
ślubowaniu,które było dla
nich wielkim przeżyciem
pełnym niezapomnianych
wrażeń i... chwil grozy,
zwątpienia, a potem radości.

Aby uroczystość wypadła
dobrze (a wypadła bardzo
dobrze) nowi uczniowie
okupili to swoim stresem,
potem i niejednokrotnie
łzami. Nad wszystkim
oczywiście czuwali
nauczyciele i uczniowie
starszych klas, którzy nie
oszczędzali młodszych
kolegów. Sami jednak dali
im dobry przykład, będąc
przewodnikiem w
pokonywaniu trudności.

Czas ślubowania.

Gdy już część oficjalna
dobiegła końca, na
nowicjuszy czekały nie
mniejsze  atrakcje 
przygotowane przez
starszych kolegów, którzy
pomyśleli o wszystkim i
specjalnie  dla
pierwszoklasistów
zorganizowali oryginalny i
diabelski tor przeszkód.
Wymagało to od
starszaków wiele wysiłku,
czasu i poświęcenia.
Okazali się niezwykle
pomysłowi.  Co więcej,

sami chętnie pokonywali
kolejne wyzwania, by dać
przykład młodszym
kolegom i podtrzymać ich
na duchu.. Pokonanie  toru
przeszkód wymagało
bowiem od pierwszaków
nie lada  sprawności
fizycznej, siły psychicznej
oraz umiejętności pracy w
grupie. Mimo to wszyscy
dali radę i z uśmiechem na
twarzy przechodzili przez
kolejne  przeszkody.
Wydaje mi się, że pomimo
brudnych twarzy

i ubrań, zmagający się
uczniowie po dniu pełnym
wrażeń, których w tej
szkole na pewno im nie
zabraknie,wyszli
zadowoleni i dumni z siebie,
z planami na zemstę w
przyszłym roku szkolnym.

Rodzice oraz nauczyciele z
przyjemnością, a czasem z
niepokojem obserwowali
przez cały czas zmagania
pierwszoklasistów
trudzących się w  błocie,
wodzie i pocie.
Wyczyny uczniów
Mundurówki zostały
utrwalone  na fotografiach,
dzięki czemu możemy
wracać do tych chwil na
nowo. 
           Aleksandra Kubasik 

Otrzęsiny.

Ślubowanie w Mundurowym Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi.
Czas podniosły i czas sprawdzianu wytrzymałości fizycznej i psychicznej.

fot.

fot.
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Dzień Edukacji Narodowej w MLO.

Nowy Samorząd
Uczniowski.

13 października w
naszym liceum
obchodziliśmy Dzień
Edukacji Narodowej.
 W większości szkół
przygotowywany jest 
z tej okazji uroczysty
apel z
podziękowaniami dla
nauczycieli.
 Nasi uczniowie

„nie poszli na łatwiznę”
i stanęli na wysokości
zadania, aby jak
najbardziej urozmaicić
ten dzień. Nie
zabrakło nagród
Oscara dla
nauczycieli, w
podziękowaniu za ich
trud i pracę.
Każda klasa

indywidualnie
przygotowała dla rady
pedagogicznej oraz
dyrekcji  małe
upominki, a dla
wychowawców wiersz
,,z serca pisany".
Dzień Edukacji
Narodowej w
Mundurowym Liceum
Ogólnokształcącym

minął w przyjaznej i
radosnej atmosferze.
 
       Natalia Przewies

Primi inter pares.

Głosowanie.

Najpierw kampania
wyborcza, potem
tygodniowa cisza i w
końcu wyłonienie
zwycięzców. Już
wiadomo, kto
w tym roku szkolnym
będzie reprezentował
wszystkich uczniów.
Wybory do Samorządu
Uczniowskiego
rozstrzygnięte!
Gratulujemy i życzymy
owocnej pracy. 
Oto oni:

Przewodniczący
Szkoły: Hubert
Gustowski,  
Zastępca
Przewodniczącego:
Bartosz Wasilewski,
Sekretarz: Sylwia
Adamczyk, Rzecznik
Praw Ucznia: Jakub
Ścieszko.

Poczet Sztandarowy.

uczniowie

uczniowie

B. Z.

fot.
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fot.

fot.

fot.
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Uczniowskie zainteresowania, czyli Julia Jelowicka o dronach.

Każdy młody
człowiek ma jakieś
zainteresowania,
które rozwija.
Jednym z
zainteresowań
uczniów naszej
szkoły są drony.
Kogo nie fascynują
wynalazki techniczne
dające tak wiele
możliwości, będące
realizacją
odwiecznych
marzeń.
Bezzałogowe statki
powietrzne,
potocznie nazywane
dronami zaczęto
produkować na
szeroką skalę w
okresie Drugiej
Wojny Światowej z
przeznaczeniem

militarnym.
Współcześnie
wykorzystywane w
działaniach
wojennych np.: w
Afganistanie służą do
zlokalizowania i
zlikwidowania
terrorystów.
Zdalnie
sterowane maszyny
w wojsku mają
zadanie znalezienia
celu, ostrzału i
bombardowania,
czyli wyeliminowanie
wroga w trudno
dostępnych lub
niebezpiecznych 
miejscach dla
człowieka.
W ostatnich latach
spotkać się można z
cywilnym

zastosowaniem
bezzałogowych
urządzeń w wielu
obszarach
prywatnych i
przemysłowych.
Zdalnie sterowane
platformy latające
mogą
przetransportować
różnego rodzaju
towary a także
ratowniczy sprzęt.
Jest to bardzo
ekologiczne i
oszczędne,
ponieważ są one
zasilane prądem
dzięki czemu
następuje redukcja
kosztów oraz spalin
powiązana z
mniejszym
wykorzystaniem
przewoźników

wytwarzających
szkodliwe substancje
dla środowiska.
Bezzałogowe
systemy powietrzne
są wykorzystywane
przez służby
mundurowe takie jak
policja, straż
pożarna, specjalne
jednostki w celu
ułatwienia i
przyśpieszenia
działań
poszukiwawczo -
ratowniczych.
Zmniejszają one
zagrożenie w
akcjach
pościgowych oraz
pomagają w
bezpiecznej ocenie
sytuacji. Szybki
rozwój dronów

zwiększa
zainteresowanie
wśród usług
komercyjnych, co w
przyszłości będzie
skutkować
rozpowszechnieniem
bezzałogowców w
życiu codziennym,
np.: w dostawach do
domu czy
przesyłania towarów.
Nowe technologie są
już dostępne, należy
jednak popracować
nad bezpiecznym ich
wprowadzeniem w
życie codzienne
ludzi. Kupując dron,
 każdy operator
powinien zapoznać
się z zasadami
bezpiecznego latania
bezzałogowymi
statkami

powietrznymi Karą
za niezastosowanie
się do regulaminu
jest nawet do pięciu
lat ograniczenia
wolności..
  Julia Jelowicka

Lataj z głową bezzałogowo.
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My i 15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia.

KWESTA NA STARYM
CMETARZU W ŁODZI 

Dnia 19 października
2017r., została
zorganizowana
wycieczka do 15
Sieradzkiej Brygady
Wsparcia
Dowodzenia. Wybrały
się na nią klasa Ic
oraz Id. Wycieczka
odbyła się w celu
świętowania

82. Rocznicy
utworzenia garnizonu.
Na uczniów naszej
szkoły czekało wiele
atrakcji takich jak
praktyczna nauka
survivalu, pokaz
umundurowania i
uzbrojenia, pokaz
walki wręcz,
wojskowego

ratownictwa
medycznego oraz
pracy w systemie
łączności, trening
strzelecki i saperski.
Prezentacjom
współczesnego
wizerunku wojska
towarzyszyły pokazy
grup
rekonstrukcyjnych

i prelekcje w sali
tradycji. Jednak
żołnierze nie
zapomnieli o
najmłodszych
obywatelach
odwiedzających
jednostkę, czekały na
nich warsztaty
plastyczne i zajęcia
ruchowe.

Uczniowie odwiedzili
również schron, w
którym to mogli
przespacerować się
ciemnym korytarzem z
pomocą noktowizora
oraz
pomalować twarze
farbami w kolorach
moro, by w ten sposób
stać się niewidzialnymi.
O godzinie 11:00
rozpoczął się
uroczysty apel z
udziałem
zaproszonych gości i
Orkiestry Wojskowej
z Bydgoszczy.

Uroczystość była
okazją do
uhonorowania
wyróżniających się
żołnierzy i
pracowników brygady.
Zostały wręczone
medale resortowe,
odznaki, listy
gratulacyjne i
pochwalne.

Uroczystość zwieńczył
koncert Orkiestry
Wojskowej z
Bydgoszczy oraz
defilada pododdziałów.
Będąc jedną z osób,
które uczestniczyły w
tej wycieczce mogę
śmiało stwierdzić,że
dowiedzieliśmy się
wiele nowych i
ciekawych rzeczy oraz
wróciliśmy do domów
chociaż umorusani i
zmarznięci, to jednak z
wypiekami i
uśmiechami na
twarzach, pełni wrażeń
i z planami na
przyszłość. W drodze

powrotnej pomimo
zmęczenia dzieliliśmy
się wrażeniami i
przekąskami, o których
wcześniej nawet nie
pamiętaliśmy.

 Natalia Goska

Sieradzka Brygada

Pokaz umiejętności sieradzkiej brygady. Uczestnicy kwesty.

W dniu 28.10.2017 roku
klasy wojskowe z MLO
pod dowództwem Pana
Marcina Kozaka -
opiekuna Samorządu
Uczniowskiego brały
udział w
charytatywnym
przedsięwzięciu na
Starym Cmentarzu w
Łodzi . Uczniowie
zbierali pieniądze na
renowację
zabytkowych
pomników, pomagali

organizatorom
wydawać
sprzęt szkołom, które
włączyły się do
akcji. (a było ich ok.
50) Nie straszne były
nam deszcz i
przeszywające
zimno.  Cieszyliśmy
się, że mogliśmy
pomóc.
Damian Wodyk 

J.T.

J. T. fot.


