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Minął kolejny rok szkolny, a my oddajemy
Wam kolejny numer naszego magazynu.
Mamy nadzieję, że informacje w nim
zamieszczone przypomną, co działo się
w naszej szkole od września. Poznacie też
laureatów wielu konkursów i dowiecie
się o wielu ważnych, dla naszej szkolnej
społeczności, tematach. Zapraszamy więc
do lektury.
Niebawem wakacje - życzymy Wam
udanego i BEZPIECZNEGO wypoczynku.
Do zobaczenia we wrześniu.
REDAKCJA

WYDARZENIA
Wrzesień

Początek roku szkolnego

Europejski Dzień Języków Obcych

Otrzęsiny pierwszaków

Pani dyrektor Zofia Falborska
3 września powitała zebranych
na dziedzińcu szkolnym: nauczycieli,
rodziców i uczniów. Szczególnie
ciepłe słowa skierowała do pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają
naukę w naszej szkole. Wyraziła
przekonanie, że zostaną życzliwie
przyjęci przez starszych uczniów,
a szkoła nie będzie dla nich tylko
miejscem nauki, ale także rozwijania zainteresowań. „Grabski” od lat
wspiera zdolnych uczniów, czego
potwierdzeniem jest przyznany nam
tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”. Maturzystom natomiast ży-

czyła efektywnego wykorzystania czasu pozostałego do egzaminu dojrzałości.

Uczniowie naszej szkoły pogłębili
wiedzę na temat kultury państw,
których języków uczą się na co
dzień. 26 września przebiegał w tym
roku pod hasłem „Muzea stolic
europejskich”. Młodzież przygotowała interesujące plakaty przedstawiające największe muzea Londynu,
Paryża, Moskwy czy Berlina. Zostały
zaprezentowane społeczności szkolnej w formie wystawy, która cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Oprócz tego w klasach odbyły się
lekcje mające na celu przybliżenie

uczniom bogatego dziedzictwa kulturowego Europy.

(red.)

Monika Kozarska

Coroczna zabawa kl. I-ych - tzw.”otrzęsiny”- mająca na celu przyjęcie do
szkolnej społeczności nowych uczniów odbyła się w ostatnich dniach września.
Tegoroczna uroczystość przebiegała pod hasłem „W krainie barw”. Każda
z klas miała przypisany do siebie kolor: I TH-różowy, I TE-niebieski, I TIczerwony, I TL-pomarańczowy, I TOT-zielony i I TOR-żółty. Uczniowie zmierzyli się tego dnia ze sobą w sześciu konkurencjach: m.in.. malowali portret
wychowawcy, biegali slalomem między pachołkami, sprawdzali ile osób zmieści się na skrzyni gimnastycznej. Przez cały czas koleżanki i koledzy kibicowali
swoim klasom bawiąc się przy tym znakomicie. Osobą odpowiedzialna
za przygotowanie uroczystości była p. Iwona Smolińska.
Sandra Domrzał

Ślubowanie klas pierwszych
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28 września odbyło się ślubowanie klas I-ych. W uroczystości wzięli udział:
p. dyrektor Zofia Falborska, przewodnicząca samorządu uczniowskiego Iga
Chruścińska, uczniowie kl. I oraz ich wychowawcy: p. Katarzyna Szczepaniak,
p. Agnieszka Smolarczyk, p. Krzysztof Pawłowski, p. Radosław Galus, p. Maria
Sulej, p. Luiza Collins.
Młodzi ludzie zaświadczyli przed zebranymi, że będą przestrzegać wszelkich
zasad oraz godnie reprezentować szkołę. Po ślubowaniu zostały rozdane legitymacje, które symbolizowały oficjalne przyjęcie uczniów klas I-ych do grona
szkolnej społeczności.
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Październik

Podsumowanie roku jubileuszowego i zjazd absolwentów
5 października miała miejsce wielka uroczystość. Zjazdem absolwentów zakończyliśmy obchody roku jubileuszowego.
Nasza szkoła liczy sobie już 80 lat. Przez ten czas placówka wykształciła i wychowała wiele pokoleń absolwentów. Uczyli
w niej wybitni pedagodzy, którzy byli dla młodzieży autorytetami i wzorami etycznymi. Podczas trzech „kawiarek wspomnień” absolwenci mieli możliwość spotkać się ze sobą i porozmawiać o przeszłości. Z tych opowieści wyłaniał się ciepły obraz dawnej szkoły i jej pracowników.
Kawiarenki wspomnień nie były jedynymi przedsięwzięciami towarzyszącymi obchodom roku jubileuszowego. Zorganizowaliśmy wiele konkursów, powstała specjalna strona internetowa, została wydana monografia naszej szkoły.
Główne uroczystości rozpoczęły się 5 października mszą w kościele Św. Wawrzyńca, następnie nauczyciele i absolwenci
przeszli do Kutnowskiego Domu Kultury, gdzie odbyła się cześć oficjalna uroczystości. Wśród zaproszonych gości byli:
pani Małgorzata Kidawa-Błońska poseł na Sejm RP, prawnuczka patrona szkoły Władysława Grabskiego, pan Maciej Grabski, profesor PAN, wnuk Władysława Grabskiego, pan Piotr Bartosiak naczelnik Wydziału Inicjatyw Europejskich w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w MEN, pan Konrad Czyżyński – Łódzki Wicekurator Oświaty,
pani Mirosława Gal-Grabowska – Starosta Kutnowski, pan Mirosław Ruciński – członek Zarządu Powiatu w Kutnie, pan
Wojciech Banasiak – dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, pani Małgorzata Brzezińska – konsul honorowy Wielkiej Brytanii.
Wszyscy zgromadzeni obejrzeli program artystyczny przygotowany przez p. dyr. Annę Janiak, p. Katarzynę Kopańską
- Zimną, natomiast nastrój wspomnień podkreślił chór, w którym wystąpili uczniowie i absolwenci, przygotowani przez
p. Joannę Rzymkowską oraz p. Katarzynę Szczepaniak, Po uroczystości jej uczestnicy przyszli do naszej szkoły, gdzie
w klasach odbyły się spotkania z wychowawcami, dawnymi koleżankami i kolegami. Wieczorem zaś odbył się bal absolwentów. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci wszystkich związanych z naszą szkołą.

Dzień Edukacji
Narodowej

Dzień dla Ojczyzny

Światowy Dzień Rzucania
Palenia Tytoniu

Dzień Edukacji Narodowej to święto polskiej szkoły, nauczycieli, uczniów, pracowników administracyjno- biurowych i obsługi. Prowadzące uroczystość Ada
Kamela i Iga Chruścińska oraz przewodniczący Rady Rodziców pan Krzysztof
Motylewski przekazali z tej okazji serdeczne życzenia pogody ducha, spokoju
i satysfakcji z pracy wszystkim pracownikom szkoły. Wyrazem wdzięczności
były kwiaty złożone na ręce pań dyrektor:: Zofii Falborskiej, Henryki Engel
i Anny Janiak Uśmiech i słowa podziękowań były dla nauczycieli nagrodą
za trudy nauczania i wychowania młodzieży.

11 listopada obchodzimy nasze największe święto narodowe. W 1918
roku- po 123 latach zaborów - Polska odzyskała niepodległość. To
dzień zadumy nad zmiennymi, często dramatycznymi losami, ale też
radości płynącej z poczucia wolności. Z okazji Narodowego Święta
Niepodległości w naszej szkole odbył się uroczysty apel przygotowany
przez panią Agnieszkę Sędkowską

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu, przypada zawsze na trzeci
czwartek listopada. Uczniowie pod
kierunkiem p. Barbary Jóźwiak
i p. Joanny Maruszewskiej włączyli się
w tę akcję i przygotowali stoisko informacyjne. Można było na nim znaleźć materiały na temat zdrowotnych
i społecznych skutków palenia, a także
profilaktyki przeciwnikotynowej. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem młodzieży i nauczycieli.

i pana Roberta Wilczyńskiego. Tego
dnia uczniowie i nauczyciele nosili
biało-czerwone kotyliony wykonane
przez naszą młodzież. Akcja ta miała
na celu udowodnienie, że nie tylko
pamiętamy o przeszłości, ale wpisujemy ją twórczo w naszą tożsamość.
Aleksandra Nowicka, Patryk Lewandowski
współpraca Aneta Marciniak

Listopad

Spotkanie z panem Wołodyjowskim

W Specjalnym Ośrodku Szkolno
-Wychowawczym nr 2 odbywała się
IX konferencja polonistyczna, w której brali udział uczniowie i nauczyciele
z placówek edukacyjnych dla młodzieży słabo słyszącej z Łodzi, Otwocka,
Mławy, Żar, Lublina i oczywiście Kutna. Podczas spotkania została zaprezentowana inscenizacja fragmentów
,,Pana Wołodyjowskiego" Henryka
Sienkiewicza. Przedstawienie przygotowali uczniowie naszej szkoły działający w kole dziennikarsko-teatralnym
pod kierunkiem pani Doroty Chojnackiej wspólnie z młodzieżą z SOSW
nr 2 i paniami Jolantą Antoniewicz
oraz Katarzyną Stolińską, które czuwały nad całością przedsięwzięcia.
W tytułową rolę wcielił się Paweł
Dudkowski, Stolnikową brawurowo
zagrała Ola Sobierańska, Baśkę - Paulina Sójecka, a Krzysię - Małgosia

Grzelak. Piątkowe przedstawienie
obejrzały pani wicedyrektor Anna
Janiak i wychowawczyni młodych artystów pani Agnieszka Smolarczyk.

Grudzień

Światowy Dzień Walki z AIDS

Stypendystka
Prezesa Rady Ministrów
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W naszej szkole została przeprowadzona akcja edukacyjna dotycząca profilaktyki HIV/AIDS w związku ze Światowym
Dniem Walki z AIDS. W głównym holu
szkoły uczniowie postawili drzewko
- symbol solidarności z zarażonymi HIV
i chorymi na AIDS. Można było obejrzeć
specjalnie przygotowany komiks, rysunki i ulotki związane z tym problem XXI
w. Celem działań było podniesienie
świadomości młodzieży na temat groźnej choroby. Uczniowie chętnie korzy-

stali z przygotowanych informacji.
Akcję koordynowała p. Barbara Jóźwiak.

Aneta Sadowska z kl. IV TH - średnia
ocen - 5,02 oraz wzorowe zachowanie
- wzięła udział w uroczystości wręczenia stypendiów najlepszym uczniom
z regionu łódzkiego, która odbyła się
w XXVI LO im. K. K. Baczyńskiego
w Łodzi. Stypendystce towarzyszyła
wychowawczyni p. Mirosława Pietrzykowska.
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Jasełka szkolne

Pokazy udzielania
pomocy przedmedycznej

21 grudnia 2012 r. w naszej szkole
odbyły się jasełka, które podobnie jak
choinka, dzielenie się opłatkiem, kolęda, są nieodłącznym elementem polskiej tradycji. Przedstawienia związane
z Bożym Narodzeniem wywodzą się
z misteriów odgrywanych przez franciszkanów i znane są w naszym kraju
od stuleci. W tym roku młodzież pod
kierunkiem p. Anny Muszyńskiej
w jasełkowym przedstawieniu połączyła tradycję z dniem dzisiejszym. Uczniowie zwrócili szczególną uwagę na
problemy z jakimi boryka się współczesny człowiek – brak czasu, samotność, nałogi, pogoń za pieniędzmi.
Chór szkolny, który przygotowała p.
Katarzyna Szczepaniak, odśpiewał
najbardziej znane kolędy i pieśni bożonarodzeniowe w różnych językach, co
nadało przedstawieniu uniwersalny
charakter. Pani dyrektor Zofia Falborska w swoim wystąpieniu podkreśliła
wartość tradycji, powtarzając za Norwidem: „Jest w moim kraju zwyczaj, że
w dzień wigilijny, przy wzejściu pierw-

szej gwiazdy wieczornej na niebie,
ludzie gniazda wspólnego łamią chleb
biblijny..." Życzyła, aby w okresie oczekiwania na Boże Narodzenie zrealizowały się marzenia, a nadchodzący rok
przyniósł spełnienie życzeń wypowiedzianych przy wigilijnym stole.

W naszej szkole odbyły się pokazy
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W ramach lekcji przysposobienia obronnego młodzi ratownicy
z OSP „Dąbrowszczak” prezentowali
uczniom klas drugich sposoby udzielania pomocy ofiarom wypadków samochodowych i motocyklowych. Uczniowie naszej szkoły ćwiczyli m.in.: sposoby wyciągania poszkodowanych z pojazdu, zdejmowanie kasku rannemu
motocykliście oraz korzystanie z AED
(defibrylatora). Grupę Ratownictwa
Medycznego OSP „Dąbrowszczak”
reprezentowali: Ada Kamela, Justyna

Maliszewska, Jessica Misztal, Emil
Garstka i Mateusz Znyk. Koordynatorem akcji był nauczyciel przysposobienia obronnego i edukacji dla bezpieczeństwa p. Piotr Bielicki.

Styczeń

Złożyliśmy hołd Powstańcom

W tym miesiącu minęła 150. rocznica
wybuchu powstania styczniowego –
jednego z największych i najkrwawszych zrywów niepodległościowych
w naszej historii. Z tej okazji w Kutnie
odbyły się oficjalne uroczystości poświęcone bohaterskim wydarzeniom.
Ich kulminacyjnym punktem było złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą pobyt Rządu Narodowego
w naszym mieście 22 -27 stycznia
1863 r. Hołd powstańcom złożyli także reprezentanci naszej szkoły: Magdalena Gralak i Ewelina Piórkowska pod

opieką opiekunki SU pani Moniki Kowalskiej. Uroczystości poświęcone
wybuchowi powstania styczniowego
były doskonałą okazją, aby przypomnieć jego znaczenie w polskiej tradycji narodowej i świadomości historycznej.

Luty
Poloneza czas zacząć

Studniówkowego poloneza tradycyjnie
poprowadziła p. dyrektor Zofia Falborska, a towarzyszył jej uczeń klasy IV TOT
Mateusz Pilarski. W dostojnym tańcu
zaprezentowali się także uczniowie klasy
IV TE z wychowawczynią Marią Pływacz,
klasy IV A TI z wychowawczynią p. Moniką Kowalską, klasy IV B TI z wychowawczynią p. Ewą Kowalską, IV TOT z wychowawczynią p. Aleksandrą Szymańską,
klasy IV TH z wychowawczynią p. Mirosławą Pietrzykowską oraz uczniowie klasy
III LPs z wychowawcą p. Piotrem Bielickim.W części oficjalnej głos zabrała
p. dyrektor Zofia Falborska, która wyraziła przekonanie, że bal będzie niezapomnianym przeżyciem i na długo pozostanie w pamięci jego uczestników. Przedstawicielka rodziców p. Iwona Winiecka

podziękowała gronu pedagogicznemu za
wkład pracy włożony w wychowanie
i nauczanie młodzieży. Symbolem tych
podziękowań były kwiaty złożone na ręce
dyrekcji i wychowawców. Bal, jak co
roku, uświetnił polonez pokazowy
w wykonaniu uczennic i uczniów klas
maturalnych pod kierunkiem p. Marcina
Rymarkiewicza.

W dniach 21 i 22 marca br. w Starostwie
Powiatowym w Kutnie odbyły się Targi
Edukacyjne, na których nasza szkoła
zaprezentowała ofertę kierunków kształcenia. Stoisko cieszyło się bardzo dużym
zainteresowaniem gimnazjalistów, którzy
mieli
możliwość uzyskania bliższych
informacji na temat „Grabskiego" - kół
zainteresowań, zajęć dodatkowych, wycieczek. Obejrzeli przygotowaną prezen-

tację multimedialną, foldery i ulotki oraz
kronikę szkolną. Nauczyciele i uczniowie
odpowiadali na wszystkie pytania zainteresowanych, zapraszając jednocześnie do
udziału w „Drzwiach otwartych".

Był on doskonałym wstępem do zabawy,
która trwała do białego rana. Uczestników zabawy rozbawił występ szkolnego
kabaretu, w którym wystąpili: Jakub Jaszczak, Mateusz Winiecki i Mateusza Stasiaka z klasy IV B TI. Przygotowali oni świetny program pod kierunkiem p. Moniki
Kowalskiej. Chłopcy zaprezentowali skecze na temat trudów szkolnego życia.

Marzec
Targi Edukacyjne
i „Drzwi otwarte”

Kwiecień CALE
XV Szkolny Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Glos Ojczyzny” i VI Międzyszkolnym Konkursie Wierszy
Patriotycznych „Warto pamiętać”
W naszej szkole odbył się XV Szkolny Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Głos Ojczyzny” oraz VI Międzyszkolny Konkurs Wierszy Patriotycznych ,,Warto Pamiętać”. Po raz piąty gościliśmy w naszej szkole uczniów gimnazjów z terenu powiatu
kutnowskiego i innych zaprzyjaźnionych placówek, którzy brali udział w zmaganiach recytatorskich. W Międzyszkolnym Konkursie Wierszy Patriotycznych „Warto pamiętać” jury w składzie: p. dyr. Zofia Falborska, p. Agnieszka Sędkowska i p. Katarzyna Kopańska-Zimna przyznało:I miejsce Dominice Lubasińskiej z Gimnazjum w Zespole Szkół nr 1 im. Rodziny Rembielińskich w Krośniewicach, II miejsce Sandrze Cegiełce z Gimnazjum w Byszewie oraz Natalii Rybce z Zespołu Szkół Nr 3 im.
Wł. Grabskiego w Kutnie, III miejsce Patrykowi Kotarskiemu z Gimnazjum im. II Korpusu Polskiego Zdobywców Monte Cassino w Krzyżanowie oraz uczennicy naszej szkoły Sandrze Biegańskiej. W równolegle odbywającym się już po raz XV Szkolnym Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Głos Ojczyzny” jury w składzie: p. Mirosława Pietrzykowska, p. Grzegorz Jaskułowski, p. Monika Kowalska, Kinga Kolińska z kl. III TI i Jakub Jaszczak z kl. IV B TI postanowiło przyznać: I miejsce klasie
I TE za piosenkę „Powrócisz tu”, II miejsce uczennicy klasy I TOT Aleksandrze Sobczyk, która zaśpiewała „Z dymem pożarów”, III miejsce klasie I TI - chłopcy wykonali utwór „Biały krzyż”, wyróżnienia otrzymali uczniowie klas: III TOR, II TOR i II
TOT. Nagrody w konkursach ufundowali: Urząd Miasta Kutno oraz Starostwo Powiatowe w Kutnie. Podczas gali finałowej,
którą prowadzili Edyta Królikowska i Michał Graczyk, uczniowie mieli możliwość wysłuchania wykładów nauczyciela historii
i jednego z organizatorów konkursu p. Grzegorza Jaskułowskiego o przyczynach i konsekwencjach powstania styczniowego
oraz regionalisty p.Piotra Stasiaka z Muzeum w Oporowie o przebiegu powstania na ziemi kutnowskiej. Następnie laureaci
zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne przed szkolną społecznością. Jak podkreśliła pani dyr. Zofia Falborska, ważne jest, że młodzież ma szansę rozwijania swoich zainteresowań artystycznych: wokalnych, recytatorskich, plastycznych w ramach Szkoły Odkrywców Talentów, którą „Grabski” jest od 2012 r.
Organizatorzy podziękowali: p. dyr. Zofii Falborskiej, p. wicedyr. Henryce Engel,, p. Monice Kowalskiej, p. Annie Dębskiej,
p. Mirosławie Pietrzykowskiej, p. Agnieszce Sędkowskiej, p. Agacie Krzyżyńskiej, p. Jakubowi Tarnowskiemu
i uczniom za pomoc w organizacji festiwalu i konkursu, a sponsorom za ufundowanie nagród.
Koordynatorami obu uroczystości byli: p. Halina Sankowska, p. Katarzyna Kopańska-Zimna, p. Dorota Chojnacka p. Anna
Janiak, p. Grzegorz Jaskułowski.
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VIII Święto Szkoły
Historię miejsca: domu, kraju, miasta
czy szkoły tworzą kolejne pokolenia,
które – jak podkreślał Adam Asnyk –
wznoszą nowy, piękny gmach, ale jednocześnie nie depczą przeszłości ołtarzy. W ten właśnie sposób nasza
szkolna społeczność tworzy własną
tradycję. Należy do niej Święto Szkoły
odbywające się niezmiennie od ośmiu
lat w ostatni piątek kwietnia. Zbiega
się ono zawsze z inną ważną dla nas
uroczystością – pożegnaniem uczniów
klas maturalnych. W roku 2012 świętowaliśmy jubileusz 80-lecia szkoły.
W nawiązaniu do tej podniosłej uroczystości VIII Dzień Patrona odbył się
pod hasłem: „Kutno z Grabskim –
wczoraj i dziś.” W ten szczególny dla
szkoły dzień swoją obecnością zaszczycili nas wyjątkowi goście: Pan
Grzegorz Grabski – prawnuk naszego
patrona,, Pan Mirosław Ruciński –
członek zarządu Powiatu w Kutnie,,
Pan Wojciech Banasiak – dyrektor
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego w Kutnie, Pan
Cezary Figura – inspektor w Wydziale
Edukacji Urzędu Miasta Kutno,, Pani
Zofia Brożyńska – kierownik Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówki Terenowej w Kutnie wraz
z panią Agnieszką Kaźmierczak, Pani
Sylwia Olszewska – pełnomocnik Zarządu „Społem” PSS w Kutnie, Pani
Elżbieta Marciniak – reprezentantka
Firmy Budowlanej „DACH-BUD”
w Kutnie, nauczyciele emeryci, przedstawiciele Rady Rodziców oraz mediów. Ważnym punktem uroczystości
były „Grabki” Uczniowie mieli okazję
wyróżnić swoich nauczycieli. W tym
roku odpowiednio do hasła VIII Święta
Szkoły „Kutno z Grabskim – wczoraj
i dziś” były to kategorie związane
z grodem nad Ochnią. „Różą Kutna”
utytułowano
p. Ewę Kowalską, Zawiadowca „Stacji
Kutno” to p. Monika Kowalska,
„Centrum Muzyki Teatru i Tańca”
– w tej kategorii zwyciężyła dyr. Zofia

Falborska, „Strefa ekonomiczna” – tu
największym talentem ekonomicznym
wykazała się p. Ewa Kowalik,
„Modrzewiowy dworek” – zwyciężył
p. Grzegorz Jaskułowski, „Różany
ogród” w tej kategorii „Grabki” otrzymała p. Barbara Kaźmierczak-Nowak,
„Kutno – środek Europy” – p. Renata
Kubicka, „Ratownik z Aquaparku” to
p. Piotr Kubicki, „Kutnowski maratończyk” – p. Anna Muszyńska,
Różą szczególną mianowano panią
wicedyr. Annę Janiak. Tegoroczni
maturzyści w sposób specjalny podziękowali oraz okazali sympatię, wręczając „Grabki” następującym nauczycielom: p. Ewie Szymczak - klasa III Lps
p. Monice Kowalskiej - klasa IV ATI,
p. Ewie Kowalskiej - klasa IV BTI,
p. wicedyr. Henryce Engel.- klasa IV
TE, p. Aleksandrze Szymańskiej - klasa
IV TOT, p. Irenie Rybickiej - klasa IV
TH.
Pierwszą część uroczystości zakończył
refleksyjny, ale jednocześnie optymistyczny program artystyczny w wykonaniu: Edyty Królikowskiej, Małgorzaty
Banasiak, Jakuba Jaszczaka, Michała
Graczyka, Mateusza Stasiaka, Tomasza
Frankowskiego, Michała Durki oraz
chóru pod kierunkiem pań: Katarzyny
Kopańskiej-Zimnej, Katarzyny Szczepaniak, Anny Janiak oraz Joanny Rzymkowskiej.
Po chwili wspomnień przyszedł czas
na rozdanie świadectw ukończenia
szkoły. Pani dyrektor Zofia Falborska
zwróciła się do absolwentów słowami
„ Od dziś nikt nie będzie podejmował
za Was decyzji, mama nie napisze
usprawiedliwienia, wielu klasówek
powtórzyć nie będzie można, a przed
odpowiedzialnością na wagary uciec
się nie da. Przed Wami ogromny
świat, który jawi się jako wielka,
wieczna zagadka, wyzwanie dla Waszych umysłów i serc . Współczesność
zniosła granice w zjednoczonej Europie i otworzyła bezmiar możliwości.
Chcielibyśmy, abyście maksymalnie

wykorzystali tę szansę daną Wam przez
historię, chcielibyśmy uczestniczyć w Waszym przyszłym życiu.” Wyraziła również
nadzieję, że zawsze będą tu wracać przyciągani magią miejsca oraz pamiętać o tym,
że człowiek naprawdę posiada tylko to, co
jest w nim, tylko to co stanowi istotną
wartość jego człowieczeństwa. Świadectwa odebrali uczniowie następujących
klas:, III LPs (wychowawca pan Piotr Bielicki), IV TE (wychowawczyni pani Maria
Pływacz), IV A TI (wychowawczyni pani
Monika
Kowalska),
IVB
TI
(wychowawczyni pani Ewa Kowalska), IV
TH (wychowawczyni pani Mirosława Pietrzykowska), IV TOT (wychowawczyni
pani Aleksandra Szymańska). Medal Primus Inter Pares za bardzo dobre wyniki
w nauce oraz działalność na rzecz szkoły
i środowiska otrzymał uczeń klasy IV TE
Bartosz Florczak. W imieniu wychowawców maturzystów pożegnała pani Mirosława Pietrzykowska, a pani Małgorzata Terebińska – przedstawicielka rodziców
podziękowała nauczycielom za trud i zaangażowanie w pracę z młodzieżą. Na zakończenie przy wzruszającej piosence
„Powrócisz tu” w wykonaniu Małgorzaty
Banasiak i Jakuba Jaszczaka absolwenci
podziękowali nauczycielom za wspólnie
spędzone lata w naszym kochanym
„Grabskim”. Koordynatorkami Święta
Szkoły były panie Joanna Maruszewska
oraz Monika Kowalska.
p wicedyrektor Anna Janiak, p. Katarzyna KopańskaZimna,
p. Dorota Chojnacka

Maj
Matury

7 maja rozpoczęły się w całej Polsce egzaminy maturalne. Pierwszego dnia uczniowie przystąpili do matury z języka polskiego, następnego zdawali matematykę, a potem język obcy. Poza obowiązkowymi
egzaminami pisemnymi abiturientów czekają jeszcze dwa ustne: z języka polskiego i języka obcego.
A w czerwcu klasy technikum będą zdawały egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Rajd pieszy

W dniu 17 maja 2013r. 12-osobowa grupa SKKT pod opieką p. A. Szymańskiej wzięła udział w XX Młodzieżowym Rajdzie Pieszym „Śladami historii i zabytków Kutna”. Na zakończenie imprezy odbył się
konkurs historyczny, którego tematyka była ściśle związana z różaną tradycją naszego regionu. Zespół
Szkół Nr 3 reprezentowały dwie uczennice: Aleksandra Sobczyk z klasy I TOT oraz Edyta Jędrzejczak
z klasy III TOT. Najwyższą liczbę punktów i jednocześnie I miejsce wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zajęła Edyta Jędrzejczak. W nagrodę otrzymała dyplom oraz zaproszenie na wycieczkę do ogrodu różanego w Forst, w Niemczech, organizowaną przez TPZK.

Czerwiec
Budujemy
mosty

Na początku czerwca w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 odbył się Zjazd Absolwentów oraz uroczystość XX-lecia placówki. Wzruszający program artystyczny przygotowały nauczycielki z ośrodka: p. Jolanta Antoniewicz i p. Katarzyna Stolińska . Wiersze i piosenki oraz scenografia
nawiązywały do metafory mostu. Dzieci, które uczą się w ośrodku maja problemy ze słuchem, szukają
jednak kontaktu z rówieśnikami z naszej szkoły Wspólnie budujemy mosty, szukamy tego, co łączy,
słów, które dla każdego z nas znaczą to samo: akceptacja i serdeczność.
W programie uczestniczyli nasi uczniowie z kl. II TL działający w kole dziennikarsko- teatralnym prowadzonym przez p. Dorotę Chojnacką: Małgorzata Grzelak, Paulina Sójecka, Aleksandra Sobierańska,
Paweł Dudkowski. Należy podkreślić, że koło dziennikarsko-teatralne od lat współpracuje z SOSW
nr 2, a dla wymienionych uczniów był to już drugi wspólny występ.
Mariola Kiełbasa

-Powiatowy Konkurs Recytatorski Wierszy i Pieśni
Patriotycznych organizowanych przez LOK: III miejsce
(kategoria-pieśń): Małgorzata Banasiak z kl. I TE i Jakub
Jaszczak z klasy IV B TI, III miejsce (kategoria - recytacja)
Konrad Otoliński z kl. IV A TI III. Nasi uczniowie zajęli III
miejsce wśród przedstawicieli kutnowskich szkół ponadgimanzjalnych (opiekunowie: p. Anna Janiak, p. Dorota Chojnacka i p. Katarzyna Kopańska-Zimna), Małgosia i Kuba
potwierdzili swoje III miejsce , a Konrad zajął II miejsce
w etapie wojewódzkim w Radomsku.
-III Powiatowy Konkurs Recytatorski „Jak zaczyna się miasto?”. Edyta Królikowska z klasy II TOR i Konrad Otoliński z kl. IV A TI zajęli wspólnie II miejsce, Jakub Jaszczak z
IV BTI został wyróżniony. Uczniów do konkursu przygotowały: p. Dorota Chojnacka i p. Katarzyna KopańskaZimna,
- Konkursie "Stan wojenny w pamięci twoich bliskich"
najlepszą prezentację multimedialną przygotował Mateusz
Zagórowski z III TI (op. p. P. Bielicki), a wyróżnienia otrzymali: Paweł Wiśniewski z IV TH (op. p. G. Jaskułowski),
Patrycjusz Pasek -kl. III TI (op. p. Piotr. Bielicki),. Konrad
Gospodarowicz z klasy III TI –przygotowywany przez
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p. Piotra Bielickiego- zakwalifikował się do etapu okręgowego XXXIX Olimpiady Historycznej.
- VIII edycja Olimpiady Przedsiębiorczości-wśród naszych
uczniów najwięcej punktów zdobyła Wiktoria Gołębiewska uczennica klasy I TL. Opieka: p. Dorota Kępińska
i p. Justyna Kołecka.
- XXVI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej– zwycięzcą etapu
szkolnego został uczeń klasy IV TH – Rafał Stępniak. Uczeń
wziął udział w etapie okręgowym. (op. p. Ewa Kowalik).
-VII Turniej Jednego Wiersza o Laur Celiny Dangel Fijałkowskiej. I miejsce-Kinga Sobczak, II miejsce Ewelina Katarzyńska . Obie uczennice chodzą do kl. II TOR, a przygotowywałą je p. Dorota Chojnacka.
-W ramach obchodów Roku Juliana Tuwima osiem drużyn
z naszej szkoły uczestniczyło w Konkursie „W kręgu Skamandra – Uruchom Wyobraźnię”. Uczniowie odebrali nagrodę specjalną w postaci książek.
-Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego
dla Szkół Ponadgimnazjalnych zorganizowany przez Zespół
Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu i Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu.– do II etapu konkursu
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zakwalifikowali się: język niemiecki: Kacper Małolepszy – kl. I
TE, Paulina Fijałkowska- kl. II TOT, język angielski: Bartosz
Tomaszewski – III TOR, Natalia Szafrańska – IV ATI, Arkadiusz Kowalski – III TI. Za organizację eliminacji szkolnych
odpowiadała p. A. Kaszewska.
- XVII Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych– w konkursie plastycznym Kesja Koszewska (kl. III
TOR) za pracę pt., ,Muzyczne uniesienie" i Aleksandra Maciejewska (kl. II TOR) za pracę pt. ,,Motylem być'' otrzymały
specjalne wyróżnienia Muzeum Miasta Łodzi. Paulina Pawlik
(kl. III LPs) zajęła II, miejsce w konkursie fotograficznym za
pracę pt. ,,Cyrkiel"; w turnieju literackim: Przemysław Rembowski (kl. III TOR) za pracę pt. ,,Marzenie"- w kategorii proza- został nagrodzony II miejscem, a Kinga Sobczak (kl. II
TOR) za utwory ,,Chcę" i ,,Francu" zajęła I miejsce w kategorii: poezja. Nad przygotowaniem młodzieży do konkursu czuwali nauczyciele: p. Anna Dębska, p. Dorota Chojnacka,
p. Katarzyna Kopańska- Zimna, p. Monika Kowalska
i p. Krzysztof Pawłowski.
- 58. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (eliminacje powiatowe), II miejsce Małgorzata Banasiak z klasy I TE, III miejsce
Konrad Otoliński z klasy IV A TI , wyróżnienie Edyta Królikowska z klasy II TOR. Uczniów do konkursu przygotowały
panie: Anna Janiak, Dorota Chojnacka, Agnieszka Sędkowska
oraz Katarzyna Kopańska-Zimna.
-I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Rosyjskiej, uczennica klasy
I TOT – Aleksandra Sobczyk,- zajęła III miejsce za wykonanie
piosenki Anny German (op. p. Mirosława Pietrzykowska).
- Wojewódzki Konkursu Ekonomiczny EURONOMIK 2013
zorganizowany przez Zespół Szkół nr 1 im. J. S. Cezaka
w Zgierzu– Bartosz Florczak z kl. IV TE zajął wysokie VI miejsce, (op. p. Maria Pływacz).
-XVIII Turniej Wiedzy i Umiejętności HandlowoMenedżerskich – Rafał Stępniak z kl. IV TH został finalistą,
opieka p. Anna Wasielewska
-w ramach VIII Święta Szkoły : turnieju „Wiedzy o Władysławie Grabskim”.: I miejsce - Marta Kożuchowska kl. I TH, II Justyna Strzelecka I TE,III - Bartosz Wiliński I TI.W konkursie
literackim na wiersz lub opowiadanie pt. „Jeden dzień z życia
szkoły”- I miejsce Martyna Felczak z II TE, II- Łukasz Michalski
z kalsy III TI, III - Piotr Bednarek i Patryk Lewandowski z III
TH. W konkursie plastycznym zwyciężyli: I miejsce - Milena
Kuźmin z I TE,II - Michalina Donakowska z I TOR, III - Adam
Drewicz z III TOR. Wyróżnienie otrzymała Edyta Jędrzejczak
z III TOT. Natomiast najlepsze prace plastyczne na temat „Jak
widzę moją klasę” wykonali: I miejsce - klasa II TOR, II miejsce
- Amanda Świątkowska z kl. III TOT, III miejsce - klasa I TOR.
Laureatami II edycji konkursu fotograficznego: „Grabski
w obiektywie” zostały klasy: II TL, III TI, II TOR.W bibliotecznym konkursie literackim pt. „Odkrywamy szkolne talenty”
najlepsi okazali się: Justyna Kryściak z kl. I TOR, która zajęła
I miejsce, Przemek Rembowski z kl. III TOR - II miejsce i III
Michał Graczyk z kl. IV ATI – III miejsce.
-Ogólnopolski Konkurs Historyczny ,,Polska Piastów” finalistami zostali Konrad Gospodarowicz i Michał Kucharski
(op. p. Piotr Bielicki).
- V Powiatowy Konkurs Recytatorski „Oblicza wojny”. II miejsce Edyta Królikowska z klasy II TOR .Uczennicę do konkursu
przygotowała p. Dorota Chojnacka.
- Międzyszkolny Konkurs Historyczny „ Patron znany czy
nieznany”. Naszą szkołę reprezentowały: Anna Drążczyk
z klasy II TOT i Marta Kożuchowska z I TH. Uczennice do
konkursu przygotował p. Piotr Bielicki.
- w konkursie plastycznym na logo Młodzieżowego Domu

Kultury w Kutnie jury główną nagrodę przyznało Aleksandrze Wszołek z kl. II TOR. Opieka p. Anna Dębska
- Paulina Kubiak z kl. III TOT i Kinga Sobczyk z kl. II TOR
otrzymały wyróżnienia w XIV Ogólnopolskim Turnieju
Jednego Wiersza w Katowicach. Ich utwory zostaną opublikowane w wydawnictwie pokonkursowym. Opiekę nad
uczennicami sprawowały panie: Dorota Chojnacka i Katarzyna Kopańska-Zimna.
-w powiatowym konkursie plastycznym pt. „Papierosy
szkodzą - Zdrowie jest najważniejsze” laureatem został
Damian Kargulewicz z kl. III TOR
- VI Szkolny Konkurs Wiedzy Informatycznej: I miejsce
Adam Borys z kl. IITI, II miejsce: Kamil Kutkowski z kl. III TI
i Bartosz Załuga z kl. II TI, III miejsce: Michał Durka z kl. III
TI . Organizatorami konkursu byli - p. Jakub Tarnowski,
p. Rafał Prętkiewicz, p. Monika Kowalska i p. Agata Krzyżyńska
- w konkursie „Młodzi przeciwko patologiom społecznym” uczennica kl. III TOR - Kesja Koszewska znalazła się
na liście 100 laureatów.
-p. Anna Zakrzewska zorganizowała Szkolną Mini Olimpiadę Logistyczną- I miejsce Emil Seklecki i Wiktoria Gołębiewska z kl. I TL, II miejsce Anna Baranowska kl. I Tl ,III
miejsce Martyna Nikodemska z kl. I TL.
- Zdobyliśmy tytuł Poetyckiej Szkoły Roku, zwyciężając
w konkursie organizowanym w ramach festiwalu ,,Złoty
Środek Poezji”- koordynatorem przedsięwzięcia był p.
Robert Wilczyński.

Podróże kształcą, czyli nasze wycieczki
- W październiku odbyła się dwudniowa wycieczka do Krakowa, Oświęcimia i Wieliczki. Uczniowie klas II TE, II TL, III TOR i IV
TE pod opieką p. A. Wasielewskij, p. D. Chojnackiej, p. M. Pływacz, p. A. Smolarczyk i p. B. Kazimierczak—Nowak zwiedzili
miejsca związane z polska kulturą i historią.
-6 grudnia 2012r. uczniowie klasy III TE oraz członkowie koła historycznego pojechali na wycieczkę do Płocka. Tam czekała ich
fascynująca podróż w czasie - spacerując po Muzeum Diecezjalnym i katedrze mieli możliwość przyjrzeć się zabytkom sztuki
romańskiej i gotyckiej. W skarbcu muzeum widzieli hermę św. Zygmunta i kielich Konrada Mazowieckiego, zbroję husarską
elementy stroju szlacheckiego, średniowieczne śpiewniki i dokumenty. Organizatorem wycieczki był pan Grzegorz Jaskułowski,
a opiekę sprawowali - pani Dorota Chojnacka i pan Marcin Rymarkiewicz.
-11 grudnia.2012 r. kl. IV TE udała się na wycieczkę przedmiotową do jednego z najstarszych przedsiębiorstw produkcyjnych na
terenie naszego miasta -obecnie firmy 'Solanum" sp. z o.o. zakład produkcyjny w Kutnie. Organizatorami wycieczki były: p. Henryka Engel i p. Maria Pływacz.
-Uczniowie kl. III TI uczestniczyli w XVII edycji Targów Edukacyjnych - największej w Polsce imprezie wystawienniczej prezentującej ofertę placówek oświatowych i szkół wyższych. Wycieczkę zorganizowała p. Anna Janiak.
- W maju i czerwcu uczniowie klas II TI, II TE, III TOT i III TE uczestniczyli w dwóch wycieczkach do Opinogóry – rodzinnego
majątku rodziny Krasińskich. Obecnie mieści się tam Muzeum Romantyzmu. Znajduje się ono na niewielkim wzgórzu, skąd rozciąga się malowniczy widok na okolicę i pobliskie miasto- Ciechanów. Organizatorami byli:p. Katarzyna Kopańska-Zimna,
p. Anna Wasielewska, p. Joanna Maruszewska i p.Grzegorz Jaskułowski.
- 23 maja br. uczniowie klas technikum organizacji reklamy wybrali się do Poznania na Międzynarodowe Targi Artykułów i Usług
Reklamowych EURO-REKLAMA. Organizatorką była p. Anna Dębska
-Uczniowie klas I i II technikum logistyki odwiedzili 28 maja, firmę PCC Intermodal. Jest to jeden z najnowocześniejszych terminali przeładunkowych w Polsce.
-14 czerwca odbyła się wycieczka do Warszawy i Żelazowej Woli, którą jak co roku zorganizowała p. dyr. Zofia Falborska,
W ramach lekcji wiedzy o kulturze wzięli w niej udział uczniowie różnych klas oraz szczególnie wyróżniający się, zaangażowani
w życie społeczne, laureaci konkursów i turniejów.

Spotkania
z kulturą

- W październiku uczniowie naszej szkoły obejrzeli film pt. „Bitwa pod Wiedniem”
-9 listopada klasy I technikum uczestniczyły w spektaklu „Biskupa warmińskiego przypadki” w Kutnowskim Domu Kultury.
- 28 listopada 2012 r. uczniowie klas maturalnych wzięli udział w spotkaniu z p. Joanną Siedlecką – wybitną reportażystką
i eseistką. Jego tematem były losy pisarzy represjonowanych w PRL-u.
- w lutym w Kutnowskim Domu Kultury odbył się spektakl „Rycerze honoru”, który obejrzeli nasi uczniowie
- W marcu Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie zorganizowała wykład Piotra Matywieckiego - poety, eseisty,
krytyka literackiego dotyczący życia i twórczości Juliana Tuwima. W spotkaniu uczestniczyła kl. III TE pod opieką p. A. Sędkowskiej. Uczniowie mieli okazję wysłuchać interesującej wypowiedzi o najwybitniejszym przedstawicielu Skamandrytów.
- 22 kwietnia odbył się w naszej szkole koncert zorganizowany przez Łódzkie Biuro Koncertowe „Wirtuoz”.
- 21 maja 2013 r. uczniowie klas drugich uczestniczyli w przedstawieniu Teatru Współczesnego z Krakowa pt. „Dziady”.
- 26 kwietnia w Kutnowskim Domu Kultury odbył się wernisaż obrazów, fotografii, rzeźb wykonanych przez kutnowską młodzież, pt. „MONO W STEREO”. Na wystawie zostały zaprezentowane prace uczniów naszej szkoły: Kesji Koszewskiej i Adama
Drewicza z klasy III TOR, Ani Naguszewskiej z klasy III TOT oraz Marty Stępki z klasy IV TE.
- Adam Drewicz z kl. III TOR był współautorem muralu, na którym został umieszczony wiersz zwycięzcy IX Ogólnopolskiego
Festiwalu „Złoty Środek Poezji”
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Terapeuci Stowarzyszenia Pomocy Arka Noego przeprowadzili zajęcia profilaktyczne. Uczestniczyli w nich uczniowie klas
pierwszych i drugich. Mieli okazję wysłuchać wstrząsających historii i świadectw ludzi, którzy zmagali się z uzależnieniami.
W ramach profilaktyki prozdrowotnej w marcu i kwietniu odbyły się w naszej szkole prelekcje dotyczące cukrzycy - schorzenia uznawanego za chorobę społeczną. Cierpi na nią około 5 % populacji, a liczba nowych zachorowań szybko wzrasta.
12 marca uczniowie dowiedzieli się, na czym polega ta choroba i jakie są jej objawy, 22 marca odbył się wykład „Życie
z cukrzycą”, 9 kwietnia miało miejsce spotkanie na temat leczenia cukrzycy. Uczestnicząc w tych spotkaniach, młodzież
uzyskała wiele przydatnych informacji o przyczynach choroby, jej przebiegu, a przede wszystkim na temat sposobów jej
zapobiegania. Wykłady, w których udział wzięli uczniowie z klas: III TOT, III TE, II LPs i I TH, prowadziła pani Krystyna
Bawarska z Centrum Edukacji Chorych Na Cukrzycę.
Europejski Dzień Pacjenta był w naszej szkole okazją do przeprowadzenia edukacji zdrowotnej. Uczennice klas I TH i I TL
wykonały ulotki na temat „Jak być aktywnym pacjentem?” i rozdawały je swoim koleżankom i kolegom. Wykonaliśmy także plakaty z informacjami na temat fundamentalnych praw zawartych w Europejskiej Karcie Praw Pacjenta. Były one
umieszczone w holu szkoły tak, aby uczniowie mogli zapoznać się z ich treścią.
8 maja 2013 r. uczniowie klasy I TE uczestniczyli w akcji prozdrowotnej przeprowadzonej w siedzibie Powiatowej Stacji
Sanitarno- Epidemiologicznej w Kutnie. Jej organizatorami byli: Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia PSS-E, Starostwo
Powiatowe w Kutnie oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Kutnowski Szpital Samorządowy”. Lekarz medycyny
Adam Skupniewicz, pielęgniarz Robert Bąk oraz pielęgniarka Beata Chybicka przeprowadzili spotkanie edukacyjnoinformacyjne o tematyce antytytoniowej w ramach projektu „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)”
oraz obchodzonego 31 maja Światowego Dnia Bez Tytoniu. Młodzież mogła w ramach akcji zmierzyć smokolayzerem
zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu, ciśnienie krwi, wykonać pomiar poziomu cukru we krwi, uzyskać porady lekarskie i pielęgniarskie oraz skorzystać z materiałów edukacyjnych. W ramach akcji propagowano także wśród
uczestników spotkania szwajcarsko-polski projekt „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu
od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” realizowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji „Ogólnopolska noc profilaktyki”. Podczas imprezy promowano zdrowy styl
życia
Wszystkie akcje koordynuje p. Barbara Jóźwiak

Nasze sprawy — głos z Samorządu
W roku szkolnym 2012/2013 skład Samorządu Uczniowskiego stanowią: Łukasz Dryńskowski kl. II TE, Małgorzata Nalezińska kl. III TOT, Ewelina Piórkowska kl. III TOR, Magdalena Gralak kl. III TOR i Adam Borys kl. II TI. Braliśmy udział w akcjach „Pomóż dzieciom
przetrwać zimę” oraz wspierania osób chorych na mukopolisacharydozę i choroby rzadkie.
Przekazaliśmy dary w postaci słodyczy, ubrań, środków czystości, środków pielęgnacyjnych,
zabawek.
Wspieraliśmy kwestę na cmentarzu parafialnym, której koordnatoką była p. Halina Sankowska..
Nasi uczniowie chętnie włączają się co roku w akcję „Oddając krew ratujesz życie”, kierowanś przez p. Joannę Maruszewską. Pani profesor organizowała także akcję „Zbieraj zużyte
baterie”. W ramach jesienno-zimowej zbiórki baterii udało się oddać do recyklingu ponad
200 kg baterii. Tym razem wymieniliśmy je na sprzęt sportowy, przybory szkolne, doposażyliśmy pracownię chemiczną. Nagrody ufundowała firma Reba zajmująca się utylizacją zużytych baterii i akumulatorów.
Przeprowadziliśmy akcję pod nazwą „Szczęśliwy numerek”., polegającą na tym,
że klasa, która uzyskiwała w danym miesiącu najwyższa frekwencję otrzymywała szczególne
przywileje.

Sukcesy sportowe
W grudniu w Gimnazjum Nr 2 odbyły się Powiatowe Zawody Strzeleckie "Świąteczne
strzelanie" zorganizowane przez LOK w Kutnie. Naszą szkołę dzielnie reprezentowały trzy
uczennice: Małgorzata Nalezińska z III TOT, Paulina Pawlik z III LPs i Kamila Zduńczyk z III
TOR. W dwóch pozycjach (stojącej i klęczącej) w sumie zdobyły 178 punktów, zajmując
siódme miejsce na czternaście ekip. Zawodniczki do zawodów przygotowywał p. P. Kubicki, a opiekę w czasie konkursu sprawował p. P. Bielicki.
4 kwietnia 2013r. odbył się powiatowy finał szkolnej Licealiady
w piłce siatkowej chłopców. Reprezentanci naszej szkoły po wyrównanej i emocjonującej
walce zdobyli II miejsce. Tydzień wcześniej wygrali eliminacje do turnieju finałowego, pokonując ZS w Żychlinie 2:1 oraz ZS Nr 4 w Kutnie 2:0. W meczu półfinałowym zwyciężyli
z I LO PUL w Kutnie 2:0. W ostatniej potyczce po bardzo zaciętym meczu ulegliśmy ZS nr
1 w Kutnie 1:2. Skład naszej drużyny: Jakub Wojtczak, Artur Wojtczak, Kacper Ptaszyński,
Dawid Wachowski, Rafał Januszewski, Wojtek Włodarczyk, Piotr Domański, Karol Czekalski, Jakub Beszczyński.Trenerem jest p. Marcin Rymarkiewicz. Natomiast w rozgrywkach
w ramach Mistrzostw szkoły w piłce koszykowej najlepsze w kategorii dziewcząt okazały
się uczennice kl. I TOR, II miejsce –kl. III TOR, III miejsce- klasa III TOT. Najskuteczniejsze
zawodniczki to-Karolina Zielińska z klasy I TOR – 52 pkt, Marta Łuczak z klasy III TOT –
46 pkt., Martyna Sadowska z klasy III TOR – 44 pkt. W kategorii chłopców bezkonkrencyjni okazali się uczniowie klas I TE i I TOT, II miejsce przypadło klaso III TI i III TOR, III
miejsce zajęła klasa I TI Najlepszymi zawodnikami okazali się- Tomasz Paliwoda z kl. I TOT
– 34 pkt., Michał Durka z klasy III TI – 30 pkt., Mateusz Rusek z klasy I TE – 24 pkt.

Magazyn redaguje zespół: Aneta Marciniak, Marta Michajłów, Aleksandra Katzerke, Justyna Rybicka, Sara Szuster, Sandra Domrzał
Stale współpracują: Aleksandra Nowicka, Mariola Kiełbasa, Patryk Lewandowski
Opracowanie graficzne: p. Monika Kowalska
Opieka: pani Dorota Chojnacka i pani Monika Kowalska.
W numerze wykorzystano teksty: p. dyr. Janiak, p. Katarzyny Kopańskiej-Zimnej, p. Moniki Kozarskiej, p. Barbary
Jóżwiak i Sebestiana Kozioła.
Spotkania zespołu redakcyjnego odbywają się co drugi wtorek w sali nr 55
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