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W dniu 21 października 2014 roku w budynku II LO w Łodzi odbyło się uroczyste
podsumowanie II edycji projektu „Dziedzictwo patriotyczne Armii Krajowej”.

W ramach uroczystości nastąpiło podsumowanie projektu oraz wręczenie nagród i
wyróżnień w  międzyszkolnym konkursie wiedzy o Armii Krajowej. Pierwsze miejsce w

konkursie decyzją jury uzyskał uczeń  XVIII LO z klasy II B Igor Luter. Wręczenia
nagrody dokonał wiceprezydent Łodzi pan Krzysztof Piątkowski.

Jednocześnie na tejże uroczystości decyzją  Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i
Osób Represjonowanych dr. Jana Stanisława Ciechanowskiego wyróżnienie medalem

„Pro Patria” w uznaniu  „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o
niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej” otrzymał nauczyciel historii 

w XVIII LO mgr Waldemar Lewkowicz. 
Michał Cieslicki - przewodniczący szkoły tak opowiada o profesorze Lewkowiczu:
To człowiek, który w naszej szkole dba o takie wartości jak: patriotyzm i ojczyzna.
Kultywuje pamięć o bohaterach naszego kraju, którzy byli zapomniani w czasach PRL-u. 
W maju tego roku wraz z profesorem i czterema innymi uczniami  udaliśmy się do
Bodzentyna na wycieczkę szlakiem Armii Krajowej „Wykus” w Górach Świętokrzyskich.
Wieczorami słuchaliśmy wspomnień pułkownika Tadeusza Barańskiego (żołnierza AK).
Wzbudziło to nasze zainteresowanie, bo słyszeliśmy historię, opowiadaną przez człowieka,
który to przeżył. Innym razem byliśmy na wycieczce szlakiem AK na ziemi lubelskiej.
Spędziliśmy tam 4 dni, podczas których Pułkownik Stanisław Pasikowski opowiadał nam o
bohaterskich czynach jego oddziału. W marcu tego roku został przeze mnie (przy wsparciu
Pana Profesora) zorganizowany wykład na temat żołnierzy wyklętych. Staram się razem z
nim i innymi uczniami XVIII LO o to, aby młodzi ludzie znali historię naszego kraju. 

..

prof.Lewkowicz
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Praska przygoda

W dniach 7,8,9 października grupa  44 uczniów i 4 opiekunów (Anna Cieślewicz, Tomasz
Więckowski, Tomasz Barański, Tomasz Krul) wybrała się na wycieczkę do Karpacza. Ruszyli

spod szkoły we wtorek rano. Wszyscy niewyspani, ale podekscytowani  wsiedli do autokaru. Po
kilku godzinach wesołej i pełnej śmiechu, ale czasami także snu, podróży dotarli do pierwszej
atrakcji wyjazdu. Był nią zamek Książ w Wałbrzychu. Urzekał on swoim bogatym wnętrzem i

wystrojem. Uczestnicy wycieczki dowiedzieli się bardzo wiele o długiej i ciekawej historii zamku.
Po tej krótkiej przerwie znów ruszyli w drogę. Gdy dojechali do ośrodka po pokonaniu krętych i

stromych dróg, zaczęła się „walka” o pokoje. Po małym zamieszaniu wszyscy byli już
zakwaterowani W środę, wcześnie rano wszyscy znów udali się do autokaru. Celem stała się

czeska stolica - Praga. Miasto powitało uczniów naszego liceum pięknymi widokami, zanim jeszcze
zdążyli opuścić autokar.   Po jego opuszczeniu wszyscy udali się na spacer po cudownej Pradze.

Można byłoby opisywać godzinami piękno tego miejsca, jego czar i wyjątkowość. Zwiedzanie zaczęli
od zespołu zamkowego na Hradczanach, a konkretnie od placu gdzie mieli szansę zobaczyć dawną
siedzibę królów i książąt czeskich. Obecnie siedzibę prezydenta Czech. Udało im się zobaczyć na

żywo zmianę warty odbywającą się pod zamkiem. Przez kilka minut wolnego czasu mogli podziwiać
piękno tego miejsca i jego niesamowitą, zróżnicowaną architekturę, oraz przepiękną panoramę miasta.
Udali się również do Katedry Św. Wita, Wacława i Wojciecha, która zrobiła na nich wszystkich ogromne
wrażenie. Podziwiali jej ogrom i bogactwo. Niestety, nie mieli na to dużo czasu, ponieważ byli w Pradze
tylko jeden dzień i musieli go jak najlepiej wykorzystać. Ruszyli więc dalej.   Po drodze podziwiali różne 

miejsca i słuchali o ich ciekawych historiach. W końcu, znaleźli się na moście Karola. Z tego miejsca
mogli zobaczyć panoramę miasta po raz kolejny.  Tym razem,  inną, równie piękną jego część.

Przewodnik opowiadał o legendach związanych z mostem. Według jednej z nich  Figura św. Jana
Nepomucena przynosi szczęście. Należy dotknąć płaskorzeźby wpadającego do wody świętego. Po
małym koncercie życzeń, ruszyli dalej w głąb miasta. Po kilku godzinach zwiedzania, nadszedł długo

wyczekiwany czas wolny. Wszyscy rzucili się w wir zakupów. Część udała się na poszukiwanie
pamiątek, a inni na tradycyjny, czeski obiad. Nadszedł jednak  czas powrotu. Ciężko było się rozstać z
Pragą. Nie zdążyli, niestety, zobaczyć wszystkiego, co oferuje to wyjątkowe miasto. Dzięki temu, mają
jednak powody, żeby tam wrócić i myślę, że duża część z nas to zrobi. Zmęczeni wrócili do ośrodka,

by zebrać siły na najbardziej męczącą, lecz równie ciekawą część wyjazdu. Ostatniego dnia wycieczki
mogli dłużej pospać, by przygotować się na czekającą nas wędrówkę. Po śniadaniu wyruszyliśmy na
spacer po górach. Pierwszym przystankiem była Świątynia Wang. Wspaniała budowla wykonana bez
użycia gwoździ. Wszystkie połączenia zrealizowano przy pomocy drewnianych złączy ciesielskich.

Spod świątyni udali się do celu podróży - schroniska górskiego „Samotnia”. Droga do schroniska była
trochę męcząca, lecz każdy wysiłek wart był wszystkich kapitalnych widoków, które mogli podziwiać
podczas wędrówki oraz przed schroniskiem. Po dotarciu  do celu mieli chwilę na podziwianie uroku

miejsca, odpoczynek i nabranie sił przed dalszym spacerem. Gdy wrócili do ośrodka została godzina
na przygotowanie się do powrotu, do domu. Nadszedł czas pakowania walizek do autokaru. Nasi

szkolni podróżnicy z powrotem i z każdym kilometrem coraz bardziej tęsknili za Karpaczem i Pragą,
jednak dobry humor ich nie opuszczał.

                                                                                      Wiktoria Górniak z klasy 2c.

.

.

W sprzeciwie do "śmieciowego jedzenia"

W szkołach nie można sprzedawać ani podawać "śmieciowego jedzenia". Zdecydował o tym Sejm,
uchwalając nowelizację ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. My nie chcemy zakazywać,
tylko promujemy zdrową żywność. 16 października w Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem

uczniowie kilku klas przygotowali zdrowe pyszności i prezentowali je w szkolnym bufecie. Każda klasa
promowała żywność innego kraju. I tak była kuchnia: grecka, hiszpańska, polska, włoska i

amerykańska.

.

.
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Igor Luter - chłopak inny niż wszyscy

Igor Luter, uczeń klasy 2B – dobry kumpel, fantastyczny chłopak i pomocny człowiek. Jest osobą, od
której staram się uczyć jak żyć.
Znajomość z nim zaczęła się to w 2010 roku. Wtedy pierwszy raz mi zaimponował. Nie miał wielu
znajomych, super opinii czy wyglądu, a mimo to był otwarty i  pomagał słabszym. Robił to z pasją i
nie obchodziło go, co powiedzą o takiej postawie inni.
Ja z kolei byłam jego przeciwieństwem. Mimo to, zaczęło we mnie kiełkować jakieś uczucie do
niego.  Doradzał i pocieszał mnie w odpowiednim momencie. Nie musiałam nawet nic mówić, sam
zauważał, że potrzebuję czyjegoś wsparcia.
Imponował mi wtedy gdy, sam dostrzegał skrywane ludzkie cierpienie i potrafił się empatycznie
wczuć w sytuację, postawić się na czyimś miejscu i pomóc. Od tamtej pory, chciałam być taka jak
on.Gdy zrozumiałam, że chyba nie do końca umiem być taka jak on, chciałam po prostu mieć go przy
sobie. Po dwóch latach zaczęliśmy spotykać się poza szkołą poznawać wzajemnie swoje problemy.
Nauczyliśmy się wspierać siebie nawzajem. 16.09.2012 roku zaczął się nasz związek.
Zawsze mogłam liczyć na Igora. Nawet, gdy zabrano mnie i moje siostry do domu dziecka on dalej
wspierał nas, pomagał nam, po prostu był. Wszystko wokół mnie się zmieniało, tylko nie Igor. Jego
upór w pomaganiu mi nawet wtedy, gdy miałam wszystkiego dość. Kiedy w naszym związku pojawiły
się problemy, bo ja po prostu należycie o niego nie dbałam, Igor nie poddał się. Pomógł mi stanąć na
nogi. Niestety nie do końca tak  jakby wszyscy tego chcieli. Przez moje cierpienie i to, że nie mówiłam
otwarcie o moich problemach, wyżywałam się na moich bliskich zwłaszcza na Igorze. Rozstaliśmy
się a on mimo to nic się nie zmienił, chciał utrzymywać kontakt, pomagać mi.
Po pół roku wróciliśmy do siebie. Ja dalej mieszkam w domu dziecka, on dalej mnie wspiera. Gdy ja
albo ktoś z moich bliskich mamy kłopoty, on stara się pomóc, Zawsze jest wszędzie pełno jego
pozytywnego nastawienia, uśmiechu i ciepła. Nigdy nie przechodzi obojętnie, za każdym razem
próbuje zrobić, co w jego mocy. Dlatego pewnie został ratownikiem w Ochotniczym Sztabie
Ratownictwa w Pabianicach.Gdy wciągnął mnie do tego sztabu, zrozumiałam ile trzeba mieć serca,
by pomagać ludziom. Myślę, że te wszystkie godziny spędzone na bezinteresownej pomocy jeszcze
bardziej kształtują jego charakter. Poza tym, Igor jest też zupełnie normalnym nastolatkiem, lubiącym
czasem trochę nabroić czy popsuć odrobinę cudzych nerwów. Ale kto normalny tego nie robi?
Przecież nikt nie jest idealny. Mimo, że nie zawsze ma dobry dzień i nie zawsze jest taki, jaki
powinien, być zdaniem innych ludzi, to uważam, że wszystko to, co robi ma wpływ na to, że ludzie
mu ufają, przyjmują jego pomoc i doceniają jego wysiłki. Ja do tej pory marzę, by kiedyś mieć w sobie
tyle odwagi, otwartości i współczucia dla innych. Też chcę umieć pomagać ludziom jak ten człowiek,
który jest dla mnie wzorem do naśladowania osobą, której nie zamieniłabym na żadną inną – po
prostu Igor Luter!
Kilka opinii na jego temat:

 „Igor rozumie sytuacje innych ludzi, nie naśmiewa się z nich i umie pocieszyć. W przyszłości też
chciałabym trafić na takiego chłopaka.” – Natalia M.
 „Jest miły, zabawny. Po prostu fajny z niego kolega. A jako chłopak mojej siostry? Po prostu
czuję, że ona może mu zaufać.” – Alicja M.
 „Na pewno można powiedzieć, że jest uczynny. Zawsze, gdy ktoś zwraca się do niego o pomoc,
pomaga bezinteresownie. Jeśli chodzi o nasze relacje: teść-zięć (w przyszłości), to sprawdza się
w tej roli. Podziwiam, że ma tyle pasji i we wszystkim dąży do perfekcji. Cieszę się, że pomaga
mi nawet w błahostkach, typu: zrobienie zakupów. Jest dużą podporą dla naszej rodziny.” –
Krzysztof M.
„Igor Luter, co ja mogę powiedzieć? Człowiek o ciężkim charakterze, ale godny zaufania,
uczynny, miły i tyle.” – Bartek P.
„Według mnie Igor jest bardzo uczciwy i pomocny. Wiele razy mogłem liczyć na niego w różnych
sytuacjach, Mimo tego, że jest kibicem innego klubu niż ja, bardzo go polubiłem. „ – Janusz B.
„Pomocny, miły. Dba o swoich znajomych nie raz pomoże, pożyczy trochę kasy czy coś.” –
Damian K .

Edyta Misiak 2a

Michał Pociejewski jest uczniem klasy 2a, W
roku  2013  zafascynował się rapem. Zauważył,
że dzięki rapowaniu może wyrażać siebie, swoje
emocje  i swoje myśli przy pomocy słów i muzyki.
Z czasem, zaczął sam pisać własne teksty.
Pierwszy był o Polsce, Rosji i Ukrainie w
obecnych czasach. Potem zaczął pisać o sobie, o
swojej ciężkiej przeszłości. Oto fragment tego
tekstu:
Teraz spoglądam przed siebie i nie
liczę na pecha
Już go doświadczyłem, to wykończy
człowieka
Nie patrzę w tył, bo to już udręka
Wspomnienia faceta, który wie co to
męka
Chce tylko zaznać tego, co nie było
mi dane
Chce miłości przyjaciół i życie
poukładane
Chce mieć to, co jest teraz dla mnie
ważne
I nigdy przenigdy nie stać się
człowieka wrakiem właśnie
13. listopada przedstawił swoją twórczość
kolegom z klasy. Śpiewał swoje własne teksty.
M.in. tekst pod tytułem: Definicja rapu. Mówił w
nim o tym , czym dla niego jest rap i jakie daje mu
możliwości: Oto fragment:
Nie słuchaj ludzi tylu,
Którzy uważają że nie masz stylu
Pozerów jest tylu, Nie ma zmiłuj
Kiedy usłyszałem rap o jednym pomyślałem,
Kurcze to jest to czego od dawna szukałem,
Samego siebie pielęgnowałem, długo
trenowałem
Niczym się nie przejmowałem, zobacz jaki się
stałem,
Nawet teraz, krytyka mi zwisa, mało jest
gości, którzy mogą mnie zatrzymać,
Więc hejterzy, nie kłapcie tak japami,
Wyśmiewacie się z innych, a nie
radzicie sobie sami.

Oto jego słowa:
Pozdro dla wszystkich z 18-stki którzy
tak samo jak ja kochają  rap.

Slowline ,
to ksywa artystyczna

Michała Pociejewskiego
z 2a
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Gwiazd naszych wina – amerykański romans z 2014 roku w reżyserii Josha Boone'a.

 ,, Gwiazd naszych wina „to świeży ,żywy, pełen humoru i łamiący serce romans. Wybierając się na ten seans możecie być pewni jednego: na sali poleją się
łzy. Jest to  nowe  dzieło scenarzystów filmu ,, 500 dni miłości” , opowiadające o rodzącym się uczuciu między parą nastolatków , którzy codziennie 
stawiają czoła nowym wyzwaniom walcząc  z  rakiem . Film ten może stać się dla naszego pokolenia tym samym czym ,, Uwierz w ducha” był dla naszych
rodziców.
  Akcja zaczyna się zwyczajnie , jak każdy  wyciskacz łez dla nastolatków. Dziewczyna spotyka chłopka i powoli zakochują się w sobie. Niestety , ich dni są
już policzone , oboje są ciężko chorzy  i nie dane będzie im wyjść z tego cało . Jest tu pokazana miłość do tak zwanej ,, grobowej deski” i prawdziwe ,
szczere uczucie o którym marzy każdy z nas. Historia miłosna niczym z dramatów Szekspira wzruszy nawet najmniej empatycznego człowieka.
  Nie jest to błaha komedia przy której można przejść obojętnie. Zmusza ona do zastanowienia się dogłębnie nad życiem i jego sensem. Czy jest ktoś taki ,
przy którym nie boimy się tego co nieuchronne– śmierci? Czy w obliczu największej pustki , będzie ktoś komu po prostu będzie można się wygadać ? Z tego
typu pytaniami przyjdzie się zmierzyć widzowi , który obejrzał to moim zdaniem wspaniałe dzieło . Oceniam je pozytywnie , dawno na rynku filmowym nie
było czegoś takiego . Historia jak z bajki , niestety z niezbyt szczęśliwym zakończeniem.                                 Patrycja Olejniczak 2c

STRASZNY DWÓR JANDY
Przedstawienie w reżyserii Krystyny Jandy pt.,, Straszny dwór’’ to kolejna odsłona tej niesamowitej sztuki. 18 października odbyła się uroczysta premiera.
Teatr Wielki w Łodzi świętował tego dnia jubileusz 60-lecia spektaklu, które zapoczątkował Stanisław Moniuszko. Osobiście oglądałam inscenizacje kilka dni
później tj.21 października. W główne role wcielili się Zenon Kowalski- Miecznik, Patrycja Krzeszowska- Hanna, Elwira Janasik- Jadwiga, Krzysztof
Marciniak- Damazy, Dominik Sutowicz- Stefan, Patryk Rymanowski- Zbigniew, Olga Maroszek-Cześnikowa, Andrzej Kostrzewski- Maciej, Robert
Ulatowski- Skołuba, Dagny Konopacka-Marta, Krzysztof Dyttus- Grześ oraz chór, chór dziecięcy, balet, orkiestra Teatru Wielkiego w Łodzi i uczniowie
Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im.F.Parnella w Łodzi oraz dyrygent-Piotr Wajrak.Sztuka ujawniała perypetie dwóch braci- Stefana i Zbigniewa z
,,bezżennego stanu’’ i oddanie ich siostrom- Jadwidze i Hannie. Pokazano w ten sposób atmosferę jaka panowała na polskim dworze szlacheckim, dumna z
zasadami, ale pełna zaskakujących zdarzeń i tajemnicza. Sam klimat przywołuje komedie Fredry. Przedstawienie bardzo mi się spodobało, co prawda nie
oglądałam nigdy pierwowzoru, więc nie mam porównania. Aktorzy realistycznie wcielili się w role. Według mnie pary były źle dobrane, nie pasowały do siebie.
Zbigniew, który był z Jadwigą, a Stefan z Hanną, powinni zamienić się partnerkami. Dodatkowo nie podobały mi się sceny, gdzie chór zagłuszał śpiew
aktorów. Miałam problem ze skupianiem wzroku na tekście, który był wyświetlany u góry sceny i na artystach.Kolejną i ostatnią rzeczą, która mnie raziła to
pierwsze chwile śpiewu Zbigniewa, który był słabo słyszalny. Stroje, którymi zajęła się Dorota Roqueplo urzekły mnie prostotą w dobraniu kolorów-czerni,
bieli, szarości i brązu. Spektakl na szczęście nie został niepotrzebnie unowocześniany, dlatego odetchnęłam z ulgą. Kostium zespołu baletowego, którego
pokazali na śnieżnobiałym tle niesamowicie żywo wyglądał ubrany w czerwienie, żółcie i błękity. Straszny dwór, który był owiany nutką grozy i
zagadkowości, gdy go zobaczyłam nie rozczarowałam się. Te obrazy, schody, stół z krzesłami dookoła, meble z ciemnego drewna doskonale zostały
dobrane. Malowniczy, zimowy obraz przykuł moją uwagę. Dodatkowo nie tylko ja doceniłam śnieżnobiałą scenerie, gdyż widzowie nagrodzili ją gromkimi
brawami. Publiczność na pewno rozbawiła despotyczna Cześnikowa, niby waleczny, ale bardziej ciamajdowaty Damazy oraz Maciej, który bał się własnego
cienia. Podsumowując nie żałuję, że wybrałam się na tę sztukę. Warto byłą ją zobaczyć, dlatego polecam każdemu, aby wybrał się na nią do Teatru
Wielkiego. Na koniec dodam, że owacje na stojąco, którymi nagrodziliśmy aktorów  były niesamowite.                                Sandra Elsner 1a

Oto lista osób
dawców:
•   Artur Dyba
•   Daniel Pawlak
•   Magdalena
Różańska
•   Julia Pietrzak
•   Sebastian
Skalmierski
•   Anna Zimoń
•   Angelika Kołodziej
•   Patryk Baranowski
•   Wioletta
Łysakowska
•   Janusz Balcerak
•   Piotr Obierak
•   Krzysztof
Siemieniec
•   Sebastian
Tomaszewski

•   Edyta Futomna
•   Patrycja Buczyniak
•   Paulina Marcińska
•   Agnieszka Czekaj
•   Monika Garstka
szot
•   Piotr Kaczmarek
•   Gabriela
Radoszwska
•   Konrad
Błażejewski
•   Anna Warszawiak
•   Dominik Pruski
•   Daniel Omieciński
•   Rafał Żegzdrin
Głównym
organizatorem
przedsięwzięcia było
Regionalne Centrum
Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa w
Łodzi, które mieści
się przy ul.
Franciszkańskiej
17/25 w Łodzi. Od
kilku lat pani Ewa
Górmińska-
nauczycielka biologii
zajmuje się
współorganizowaniem
zbiórki krwi w naszej
szkole. Krew
oddawano w godz. od
9.00 do 12.00,
następnie uczniowie
mogli skorzystać z
prawa do dnia
wolnego. 
Aby uczestniczyć w
akcji trzeba mieć

ukończone 18 lat i
ważyć więcej niż 50
kg. Proces zaczynał
się od wypełnienia
ankiety i rejestracji,
następnie badano
poziom hemoglobiny i
przeprowadzono
badanie lekarskie. W
końcu w ciągu 10
minut ubywało z
naszego organizmy
450 ml krwi.
Opuszczając miejsce
poboru krwi
otrzymywało się
czekolady. Tego dnia
należało się wyspać ,
unikać pośpiechu i
energicznych

ćwiczeń, zjeść
lekkostrawne i słodkie
śniadanie. Kilka dni
przed akcją odbyła
się prelekcja
poprowadzona przez
przedstawiciela
RCKiK.
Zaletą brania udziału
w tej akcji była przed
wszystkim
satysfakcja z tego, że
mogłeś/-łaś pomóc
komuś innemu. Nigdy
nie wiadomo kiedy ty
będziesz
potrzebować krwi i
znajdziesz się w
podobnej sytuacji. Na
naszą krew czekają
chorzy.

RATUJEMY
ŻYCIE

16 października 2014r.
odbyła się w naszej
szkole kolejna akcja
honorowego oddania
krwi, na którą zgłosiły
się 34 osoby, a 25 z

nich oddało krew.

. .


