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                                         Drzwi szeroko otwarte.
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   14 kwietnia 2018 roku drzwi naszej szkoły były
szeroko otwarte nie tylko dla przyszłych rekrutów,
lecz także   dla wszystkich zainteresowanych.

    Było naprawdę  wiele atrakcji i niespodzianek,
które przyciągnęły duże grono widzów. 

    W pokazy poszczególnych klas (wojskowej,
strażackiej, policyjnej) zaangażowali się nie tylko
uczniowie, ale także edukatorzy. 

  Swoją obecnością zaszczyciła nas  również
Straż Miejska, Policja, Straż Pożarna oraz
Wojsko. 

Oj działo się, działo.

Szkoła podczas drzwi
otwartych przygotowała
różne pokazy związanych
z profilem danej klasy. Dwa
przedsięwzięcia
przygotowane były przez
klasy strażackie pod pilnym
okiem kapitana Wojtka
Balińskiego. Na początku
odbył się pokaz
przygotowany przez klasę
2F, który zakładał wypadek
i pożar samochodu oraz
przeprowadzenie akcji
ratunkowej. W kolejnym
etapie uczniowie klasy 1F
zaprezentowali pozorowany
pokaz gaszenia budynku
wraz z ewakuacją
poszkodowanych. Ponadto
przyszli
strażacy  uatrakcyjnili czas
pokazem
wysokościowym. Klasa

wojskowa
zaprezentowała musztrę,
elementy taktyki wojskowej
i obronę VIP’a.  Klasa
policyjna wraz z klasą
bezpieczeństwa
wewnętrznego dla
odwiedzających
przygotowały taktyki
działań policyjnych.
Zdradziły  także tajemnice
związane z popełnieniem
zbrodni, m. in. miejsce
zbrodni, zbieranie śladów,
etapy postępowania
śledztwa. Natomiast grupa
pokazowa zaprezentowała
pokaz sztuk walk, pokaz
technik kajdankowania,
warsztaty z zajęć
teoretycznych z
samoobrony.
To jednak nie wszystkie
atrakcje.  Rozgrywki

w Conter-Strike, quizy o
tematyce mundurowej z
nagordami i łamigłówki
przedmiotowe, tor
przeszkód badający
sprawność potencjalnych
uczniów mundurówki także
przyciągały grono
ciekawych. 
Po dniu pełnym wrażeń i -
dla uczniów MLO
niewątpliwie pracowitym,
przyszła pora na zasłużony
weekendowy odpoczynek.
                           Ola K.
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                                     Rozprawa sądowa dawniej a dziś. 
                               

24 kwietnia 2018 roku
klasa 1B pojechała na
prelekcję do Wydziału
Ruchu Drogowego w
Łodzi przy ulicy
Stokowskiej 21/25. Ta
wizyta miała na celu 
przybliżenie uczniom
pracy i obowiązków
policjanta. Okazało
się,  że praca
funkcjonariusza jest
wyczerpująca, ale są
momenty, dla których
warto iść do pracy i
usłyszeć szczere "
dziękuję".
Policjant nie tylko musi
wykazać się
sprawnością fizyczną,
ale także musi
posiadać wiedzę,  aby
zapamiętać wszystkie
wykroczenia i
paragrafy, by
sprawiedliwie
wypisywać
mandaty.Większość
młodych ludzi
nastawiona jest do
policji negatywnie,

dopóki nie przekona
się, jak ciężka jest to
praca. Na tym
spotkaniu uczniowie
dowiedzieli się różnych
ciekawostek o
wydziale, oglądali od
środka
charakterystyczny
radiowóz marki Fiat i
Mercedes. Dowiedzieli
się o czynnościach,
które podejmuje się
przy wypadku.
Wszyscy na koniec
zostali zbadani
alkomatem. Na
szczęście mieliśmy
trzeźwe umysły
otwarte na nową
wiedzę :)
Natalia Przewies

N.P.

18 kwietnia 2018 roku
uczniowie klas 1b i 1a
zostali zaproszeni na
wydział prawa
Uniwersytetu
Łódzkiego Odbyło się
tam przedstawienie,
które przygotowali
studenci.
Spektakl dotyczył
porównania dawnego
i współczesnego sądu.
Artyści pokazali, jak
w dawnych czasach 

wymierzało się
sprawiedliwość. W
występie brało udział
wielu przyszłych
prawników. Uczniowie
pierwszych klas byli
bardzo zaciekawieni
spektaklem i nie mogli
oderwać od niego
wzroku. Jako jedyna
szkoła mundurowa
mieliśmy zaszczyt
pojawić się na
Uniwersytecie

i nie ukrywam, że
czuliśmy się
wyróżnieni. Jesteśmy
bardzo wdzięczni za
zaproszenie i chętni w
przyszłości na kolejne
jakże ciekawe i
przydatne lekcje.

Natalia Przewies 1B

                                                                       

                                                                                       Praca w Wydziale Ruchu Drogowego.

fot.
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stewardessa/steward
czy na pewno tylko
kelnerzy na
pokladzie? NIE, 
bohaterzy tego
artykułyu mają
znacznie więcej
zadań oraz szkoleń
niż mogłoby nam się
wydawać. Przede
wszystkim są to
osoby które mogą
nam uratować życie.
Tzw Podniebnie
aniły  to także
ratownicy medyczni,
strażacy, ratownicy
wodni, policjanci,
antyterroryści,
pedagodzy, 
mediatorzy,
surwiwalowcy,
psychiatrzy,
detektywi a czasem
nawet mogą wcielić
się w rolę pilota,
zależnie od sytuacji.
Oczywiście nie
mogą pełnić 
wymienionych
zawodów, chyba,

że posiadają
uprawnienia. Jednak
przechodzą
szkolenia częściowo
zbliżone do
powyższych profesji.
Dla załogi lotniczej
jedną z
najważniejszych
rzeczy jest
wzajemne zaufanie.
Bez wiary w swoje
umiejętności w
sytuacji awaryjnej
może nas ogarnąć
panika, przez co
nasze i osób na
pokładzie
bezpieczeństwo jest
zagrożone. Dlatego
nauka opanowania i
podejścia
behawioralnego jest
bardzo ważnym
elementem
szkolenia.  Do zadań
personelu
pokładowego należy
tzw. CABIN SWEEP
czyli sprawdzenie
pokładu samolotu

w danych miejscach,
które potencjalnie
mogą zostać
wykorzystane do
podłożenia ładunku
zagrażającego
lotowi. załoga
przeprowadza tę
procedure po
wejściu, opuszczeniu
oraz powrocie do
samolotu. CHECK
LIST czyli
sprawdzenie przez
załogę sprzętu w
danych sekcjach
samolotu. Sprzęt
awaryjny stewardzi
muszą znać jak
własną kieszeń czyli
gdzie się znajduje,
jak z niego korzystać
i w jakich sytuacjach.
W razie awaryjnego
lądowania na wodzie
czy na lądzie
personel jest
przeszkolony do
przetrwania w
trudnych warunkach
oraz do pomocy

w przezyciu
ocalałym pasażerom
lotu. Dlatego brak
szacunku i
mówienie, że
stewardzi to tylko
kelnerzy świadczy o
braku wychowania
oraz wiedzy, po za
tym jest to przykre
dla osób, które tak
dużo poświęcają
byśmy byli
bezpieczni i
komfortowo spędzili
lot

Julia Jelowicka 

TARGI EDUKACJI
W KSAWEROWIE

Dnia 15 marca 2018
roku niektórzy
uczniowie z naszej
szkoły pojechali do
Ksawerowa na Targi
Edukacyjne w celu
promowania szkoły.

Uczniowie z klas
wojskowych
zaprezentowali
Pokaz Musztry
Zespołowej oraz
Pokaz Taktyki z
Bronią Długą a
uczniowie
wszystkich klas
zaprezentowali
zjawiskowy Pokaz
Sztuk Walk.
Zadanie wypełnione,
 Natalia Goska

www.google.pl

                                Podniebny zawód.

.fot. fot.
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Edukacja pożarnicza.

Godne podziwu
zmagania przyszłych
strażaków,
wzbudzające podziw i
niepokój, czy oby na
pewno uda się

ugasić tak młodym
ludziom  pożar. 

.

Zajęcia edukacji
strażackiej  w
większości odbywają
się na świeżym
powietrzu, natomiast
zdarzają się też lekcje
teoretyczne, na
których przyszli
strażacy uczą się
przystosowania do
życia w straży oraz
pierwszej pomocy.
Jest to niezbędna
lekcja dla każdego
kształtująca
umiejętność niesienia
pomocy
potrzebującym.

Kapitan - Pan
Wojciech Baliński -
przygotowujący
uczniów naszej szkoły
do przyszłego zawodu
jest czynnym
strażakiem
pracującym w
 Jednostce
Ratowniczo-Gaśniczej
nr 4 w Łodzi. On jako

mężczyzna posiada
surowe podejście do
przedmiotu, dzięki
czemu przekazywana
wiedza w stu
procentach trafia do
odbiorców.

 Na lekcjach edukacji
pożarniczej uczniowie
najczęściej razem ze
sprzętem oraz
odpowiednim ubiorem
spotykają się przed
szkoła, gdzie
rozkładają potrzebne
rzeczy do
prowadzenia
tematycznej lekcji.
Dyscyplina, porządek,
rozsądek,
odpowiedzialność za
siebie i innych i -
przede wszystkim
życia - tego uczymy
się także na zajęciach
edukacji strażackiej.

Poznajemy
oczywiście teorię i

praktykę działań
gaśniczych, elementy
wyposażenia
niezbędnego dla
strażaka, procedur
postępowania w
różnych sytuacjach,

Zdobyta wiedza i
nabyte umiejętności
pozwalają poczuć się
pewniej, bezpieczniej,
a gdy trzeba,
reagować adekwatnie
do sytuacji.

Ola K., Piotr M.

.akcja ratunkowa

Przygotowania do
pokazu, czyli zajęcia
edukacji strażackiej. 
Pierwsza pomoc,
gaszenie płonącego

samochodu,
zabezpieczenie
terenu to
codzienność.
Szybkość,

sprawność, precyzja
to cechy, które
podczas zajęć
nabywają uczniowie
po to, by w każdej

chwili być gotowym
do podjęcia
odpowiedniego
działania, nie tylko na
zajęciach.

.

.fot.


