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Byliśmy, widzieliśmy,
pomagaliśmy.

11 listopada to święto
niepodległości. W całej
Polsce obchodzone są
uroczystości
upamiętniające to
święto.  

W tym roku czwarty raz
odbył się bieg
upamiętniający święto
narodowe 11 listopada.
Zorganizowany
został przez Klub Sportowy
Alaska  Łódzki Bieg
Niepodległości, w którego
organizacji już po raz trzeci
pomagała nasza szkoła.
Zawodnicy wystartowali o
godzinie 11:11 z
okolic Atlas Areny i mieli do
pokonania dystans 5
kilometrów. Meta została
wyznaczona na płycie

stadionu ŁKS Łódź. W
biegu udział wzięło 1054
zawodników. Zwycięzcą
został Mateusz Celak,
przebiegł on trasę z
czasem 00:15:41. Wśród
kobiet zwyciężyła Zuzanna
Mokros, która pokonała
trasę w 18 minut i 3
sekundy. Zorganizowany
został również bieg dla
dzieci. Podzielony  został
na kategorie wiekowe
młodych patriotów. Na
zawodników czekał  ciepły
posiłek przygotowany

przez restaurację  "Na
Zdrowie".
Nie zabrakło MLO z panem
Bartłomiejem Drachem na
czele.
Wszyscy uczestnicy
świetnie się bawili i
do domów wracali z
uśmiechami na twarzach.
                    Natalia Goska

Manufaktura również
świętowała to jakże ważne
wydarzenie historyczne.
Odbywały się tam uroczyste
obchody dnia niepodległości.
Obserwatorzy mogli
podziwiać takie widowiska
jak walki rycerskie z czasów
średniowiecza oraz wiele
innych ciekawych atrakcji.  

Pokazy walk rycerskich
zostały przygotowane przez
grupę Najemna Sfora. Bitwę
pod Grunwaldem wykonała
grupa Signum Temporis. Na
rynek Manufaktury wjechał
marszałek Piłsudski w
towarzystwie dźwięku
hymnu. Nasza szkoła
przygotowała miedzy innymi
pokaz ratownictwa
biologiczno- chemicznego,
pokazy pierwszej pomocy,
pokaz sztuk walk.
Przygotowane przez nas
zostało również stanowisko
daktyloskopii.
                         N. Goska

            Mundurówka podbija Manufakturę
                     z Józefem Piłsudskim.

Bieg po wolność.

11 list

.

B.Z

http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,22636668,koncert-
patriotyczny-na-dworcu-lodz-fabryczna-zdjecia.html
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Klasa policyjna MLO w Oddziale Prewencji Policji. Uczniowie
byli bardzo
zadowoleni,
ponieważ nie
każdy może
wejść do tej
jednostki.

Ta wyprawa dostarczyła uczestnikom
niezapomnianych wrażeń. Była także
ciekawą lekcją dotyczącą pracy w policji
od rekrutacji aż po emeryturę. 

II miejsce w turnieju
debat oksfordzkich.

Turniej szachowy w
murach MLO 

1 grudnia w
Mundurowym Liceum
Ogólnokształcącym
odbył się turniej
szachowy mający na
celu wyłonić najlepsze

szkoły na poziomie
szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych.

Turniej szachowy.

Klasa Ib

26 października
klasa
1B odwiedziła OPP
w Łodzi. No tak,
ale czym zajmują
się policjanci w
Oddziale Prewencji
Policji? Do takich
zadań należą np.
ochrona placówek
dyplomatycznych,
urzędów
konsularnych lub
pilnowanie
bezpieczeństwa
na meczach.
Uczniowie

zwiedzali tam
Samodzielny
Pododdział
Antyterrorystyczny
Policji, oglądali
broń i wyposażenie
antyterrorysty.
Mieli okazję
przejechać się (
oczywiście w roli
pasażera)
radiowozem
policyjnym.
         N. Przewies 

Na starcie zawodów
stanęło ponad 200
zawodników
reprezentujących 46
drużyn. Impreza była
organizacyjnym
sukcesem ze względu
na dużą liczbę
uczestników. Dwie
najlepsze drużyny z
każdej grupy awansowały
od kolejnej fazy
rozgrywek na szczeblu
wojewódzkim. Wśród
szkół podstawowych
najlepsza okazała się
drużyna z SP 172 z
kompletem zwycięstw,

a drugie miejsce zajęła
druga drużyna z tej
szkoły, podium
uzupełniła Szkoła
Podstawa ZNP. Wsród
gimnazjów triumfowało
Gimnazjum SŁO przed
Gimnazjum nr 22 i
Gimnazjum nr 15. W
stawce szkół
ponadgimnazjalnych
najlepsze okazało się
Technikum
Geodezyjne-
Techniczne , przed
XXVI LO
       //P. Majtczak 

Dnia 1.12.2017r.
uczniowie
reprezentujący MLO w
składzie: Natalia
Goska, Barbara
Chylińska, Konrad
Firmanty, Bartłomiej
Zwierzchowski oraz
Hubert Gustowski i
Anita Andrzejczak
wzięło udział w
regionalnym finale
turnieju debat
oksfordzkich „Historia
w słowie zamknięta”. 
Zadaniem uczestników
było zmierzenie się z
reprezentacjami

innych szkół średnich z
Łodzi i regionu w
debatach typu
oksfordzkiego na temat
trzech tez dotyczących
historii w wymiarze
lokalnym, krajowym i
europejskim. Nasza
drużyna trafiła do finału,
w którym lepsze
okazało się jednak
XXIX LO im. Janka
Bytnara „Rudego”. 
  Natalia Goska. 

MLO

Natalia Przewies
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Dęblińskie Orlęta, czyli jak zostać pilotem. 
Wywiad z absolwentem uczelni wojskowej WSOSP

michal Deblin

Dęblin to małe
miasto, w którym
znajdują się różne
placówki o
charakterze
militarno-lotnicztym.
Mieści się tam
między innymi
Wyższa Szkoła
Oficerska Sił
Powietrznych
(WSOSP). Posiada
ona wiele kierunków
zarówno
wojskowych, jak i
cywilnych
profilowanych
lotnictwem,
bezpieczeństwem
narodowym i
logistyką.Wiele osób
jest

zainteresoiwanych tą
szkołą i ma wiele
pytań na temat tego
miejsca.
przeprowadziłam
więc wywiad z
jednym z
absolwentów szkoły,
obecnym pilotem
śmigłowca.
 
- Pierwsze pytanie
najczęściej
zadawane: czy
ciężko jest się tam
dostać?
- Tak, jednak
wszystko zależy od
formy fizycznej i
zdrowia. Przy
rekrutacji najabrdziej
pod uwagę brane są

badania. 
Pełne zdrowie to
połowa sukcesu. Tak
zwany sprawdzian z
wf jest na miarę
możliwości
wysportowanej
osoby. Chąc dostać
się na tą uczelnię,
trzeba skupić się
przede wszystkim na
języku angielskim,
matematyce i fizyce.
Nie ma progów
punktowych, jest
wyznaczona ilość
miejsc, wybierają
najlepsze
świadectwa. czyli
zasada jest prosta:
 im więcej masz
punktów, tym łatwiej
sie dostać

- Co się z Tobą stało
po ukończeniu
studiów?
- Zostałem od razu
przydzielony do
jednostki lotniczej
ukierunkowanej
moim zawodem ze
stopniem oficera.
- Na czym polega
Twoja praca teraz?
- W czasie pkoju
głównym zajęciem
żołnierza jest ciągłe
doszkalanie się i
ulepszanie swoich
umiejętności. Tak
naprawdę dopiero w
wojsku zaczynam
się specjalizować w
danym kierunku i
poznawać nowe jego
możliwości.

- Co musisz zrobić,
żeby dostać awans?
- Muszę mieć
wysłużone co
najmniej trzy lata w
stopniu, piątkę ze
sprawdzianu z wf-u
oraz bardzo dobrą
opinię mojego
przełożonego. Co
roku w jednostce jest
przeprowadzany test
sprawności
fizycznej, który ma
na celu utrzymania
wojskwych w formie.
Na podstawie wyżej
podanych kryteriów
mogą mnie
nobilitować
- Czy wygbrałbyś tę
szkołę drugi raz?

- Tak, ponieważ
jestem dumny z
tego, że mogę
reprezentować nasz
kraj i robię to, co
kocham. Poza tym
mam bardzo dobre
wspomnienia z
edukacją w tym
miejscu. 
- Dziękuję za
udzielenie wywiadu.

Wszystkie
informacje na temat
tej szkoły są podane
na stronie
internetowej
WSOSP.pl. Teraz
mogą się
zainteresować tą
uczelnią również

osoby z aspiracjami
na stewardesse na
nowym kierunku
bezpieczeństwa
narodowego. Oprócz
studiów szkoła
oferuje wiele kursów i

julia julia
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                  Mundurowi szczypiorniści. 

Niezapomniani goście w 
naszej Mundurówce.

Z 1/4 chłopcy dostali
awans do 1/2
mistrzostw Łodzi. W
1/4 na hali CHKKS na
ul. Kosynierów 
Gdańskich wygrane
zostały 2 mecze oraz 1
przegrany. W 1/2 na
hali Anilany przy ul.
Sobolowej oba mecze
chłopcy, niestety,
przegrali. Mimo
przegranych meczy
nasi zawodnicy nie
poddawali się. Ich
zapał, siła

walki, wytrwałość na
pewno przyniosą
jeszcze niejeden
sukces i powód do
dumy.

Trzymamy kciuki za
nich w następnym roku
i życzymy wygranej.

          Aleksandra K.

Wizyta w Wojskowej
Komendzie
Uzupełnień.

W dniu 28.11.2017 r.
uczniowie klas
wojskowych wzięli
udział w prelekcji
pt. ,, W służbie pokoju’’
zorganizowanej na
terenie
administrowanym
przez Wojskową
Komendę Uzupełnień
w Łodzi. Prelekcje te
prowadzili żołnierze,
którzy uczestniczyli w
misjach wojskowych
poza granicami
państwa,uczniowie

dowiedzieli się o
nich wiele
interesujących rzeczy.
Usłyszeli także
ciekawe wspomnienia
żołnierzy z misji. 
W czasie prelekcji,
odbyło się też kilka
konkursów, w których
nasi uczniowie chętnie
brali udział i za
udzielenie poprawnej
odpowiedzi
otrzymywali ciekawe
nagrody rzeczowe.
          Natalia Goska

.
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Dnia 23.10.2017
odbyły się zawody
piłki ręcznej, w
których reprezentanci
naszej szkoły zajęli
drugie miejsce w
rozgrywkach,wygrywając
przy tym  dwa z pięciu
meczy. W pierwszym
składzie znaleźli się:
Dawid Woźniak,

Kuba Ferenc,
Mateusz Szokalski,
Szymon Nowakowski,
Wiktor Jóźwiak,
Konrad Firmanty,
Dominik Wasilewski.
Natomiast w drugim
składzie wystąpili:
Hubert Gustowski,
Jakub Małachowski,
Mateusz Burski,

Hubert Kaczmarek,
Wiktor Żołowicz oraz
Kacper Skorupa. 
Zawodnicy trenowali
pod czujnym okiem
nauczyciela
wychowania
fizycznego
Przemysława Prawdy.

        Aleksandra K.

W dniu 6 grudnia
zawitali do naszej
szkoły podchorążowie
z trzech szkół
wyższych z Dęblina,
Wrocławia i Warszawy.
Podchorążowie chętnie
opowiedzieli nam o
swoich szkołach, jak
funkcjonują, jak
wyglądają zajęcia,
poranna zaprawa czy
czas wolny po
zajęciach.

Była to dla nas bardzo
cenna lekcja. Po
uzyskaniu wszystkich
informacji wróciliśmy
na lekcje, a w głowie
pojawiły się nowe plany
na przyszłość.

         Dawid Turała

http://www.sport.banzaj.pl/galeria/igrzyska_olimpijskie_logo-galdok-6835-74340-jpg.html
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