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I znów rok szkolny dobiegł końca, i znów mamy wakacje. Ten magazyn pomoże Wam przypomnieć
sobie najważniejsze wydarzenia. A NASZYM ZDANIEM działo się dużo i warto do tego powrócić
zanim całkowicie oddacie się letniemu wypoczynkowi.
W rok szkolny wpisana jest pewnego rodzaju powtarzalność: uroczyste rozpoczęcie, ferie
świąteczne i zimowe, koniec pierwszego półrocza, ferie wiosenne i wakacje, a pomiędzy - nauka,
lekcje, powtórzenia, sprawdziany. Co roku-od dwudziestu lat- ten cykl powtarzał się w naszej szkole rozpoczynany 1 września i finalizowany z końcem czerwca przez Panią Dyrektor Zofię Falborską.
Pani Dyrektor- miłośniczka literatury i teatru- przez wiele lat uczyła w naszej szkole języka polskiego a ostatnio wiedzy o kulturze. Była autorytetem w swojej dziedzinie i wzorem postępowania.
Zawsze elegancka, estetka, dbała o kulturę uczniów, ceniła prawdę i budziła podziw swoją
erudycją. Podkreślała, że zadaniem szkoły jest uczyć i wychowywać.
Efekty jej pracy widać wszędzie-to dobre wyniki uzyskiwane przez naszych absolwentów na egzaminach zewnętrznych, zwycięstwa w konkursach na szczeblach powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, to wysokie miejsce w prestiżowym rankingu ,,Perspektyw”, to również świetnie wyposażona, zmodernizowana szkoła.
Choć wydaje się, że rytm pracy w szkole tworzy pewien cykl to jednak ,,Nic dwa razy się nie zdarza
i nie zdarzy”... Najbliższe zakończenie roku szkolnego Pani Dyrektor Zofia Falborska poprowadzi
po raz ostatni.
Pani Dyrektor, dziękujemy i życzymy zdrowia, radości i realizacji swoich pasji.
(red.)

WYDARZENIA
Wrzesień

Początek roku szkolnego

Europejski Dzień Języków Obcych

Otrzęsiny pierwszaków

Wakacje dobiegły końca i nadszedł
czas powrotu do szkoły. Opaleni
i wypoczęci 2 września stawiliśmy
się punktualnie o godzinie 9.00
w naszej szkole. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego z powodu
niesprzyjającej pogody miało miejsce
w sali gimnastycznej. Pani dyrektor
Zofia Falborska ciepło powitała
zgromadzonych uczniów i nauczycieli. Życzyła wszystkim owocnej
pracy. Wyraziła nadzieję ,że pierwszoklasiści szybko zaaklimatyzują się
w nowej szkole, która od dziś

będzie także ich szkołą, a uczniom klas
maturalnych przypomniała o czekających egzaminach. Pan Grzegorz Jaskułowski -nauczyciel historii- przypomniał w ciekawym referacie, że
1 września to jedna z tych dat,
o której nigdy nie można zapomnieć,
bo w tym właśnie dniu odchodzimy
kolejną bolesną rocznicę wybuchu
II wojny światowej. Po uroczystości
uczniowie udali się z wychowawcami
do klas.

Tradycją już w naszej szkole stał się
Europejski Dzień Języków obchodzony we wrześniu. W tym rokutak jak poprzednio- młodzież przygotowała plakaty ukazujące charakterystyczne zabytki europejskich
miast. Trzeba przyznać, że nasi
uczniowie mają talent plastyczny.
Odbył się także konkurs wiedzy
o Europie i jej stolicach- Berlinie,
Paryżu, Moskwie i Londynie. Zwycięzcami turnieju okazali się: Kata-

rzyna Olejniczak (kl.IV TOR), Kinga
Kolińska (kl.IV TI), Kacper Małolepszy
(kl.II TE), Gracjan Piotrowski (kl. II
TOT), Edyta Jędrzejczak (kl. IV TOT),
Kinga Sobczak (kl. III TOR). Koordynatorką Europejskiego Dnia Języków
w naszej szkole była pani Oliwia Falborska, a konkurs przygotowała pani
Aleksandra Kaszewska.

Aneta Marciniak kl. III TOR

Aneta Marciniak kl. III TOR

Nie jest łatwo być pierwszakiem. Nie dość, że wszystko wydaje się nowe i nieznane-koledzy, nauczyciele, rozkład sal lekcyjnych i dziwne nazwy przedmiotów
zawodowych- to jeszcze trzeba przejść swoisty chrzest czyli otrzęsiny. Miały one
miejsce właśnie 26 września .
Uczniowie klas I TH, I TL, I TOR, I TE, I TI spotkali się w sali gimnastycznej, gdzie
czekały na nich atrakcje przygotowane przez starsze koleżanki i kolegów. Najpierw każda debiutująca klasa miała się zaprezentować w żartobliwy sposób,
potem uczniowie przeciągali linę, pokonywali na czas tor przeszkód. Trzeba przyznać, że bardzo się starali, a ich dobre chęci i zaangażowanie zostały nagrodzonepierwszoklasiści są pełnoprawnymi członkami naszej społeczności, co udowodnili
podczas otrzęsin swoim poczuciem humoru, zaangażowaniem i kreatywnością.
Aneta Marciniak, kl. III TOR

Ślubowanie klas pierwszych

Jak co roku we wrześniu odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas Iych. Ubrani na galowo złożyli przyrzeczenie, w którym zapewnili o gotowości
do sumiennego wypełniania swoich obowiązków, a potem odebrali z rak swoich wychowawców legitymacje szkolne. Warto przypomnieć, że wychowawczynią klasy I Tl jest pani Ewa Kowalska,I TOR pani Magdalena TrzeciakJóźwiak, I TH pani Mirosława Pietrzykowska, I TE pani Katarzyna Grześkowiak, a wychowawca klasy I TI to pan Piotr Bielicki.
Aneta Marciniak, kl. III TOR
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Czytaliśmy maluchom

Uczniowie III klasy liceum profilowanego we wrześniu odwiedzili Przedszkole Miejskie Nr 16 „Calineczka”. W ramach zajęć z twórczego przeobrażania świata czytaliśmy maluchom wiersze Aleksandra Fredry: „Paweł i Gaweł”, „Małpa w kąpieli”
i inne. Była ku temu doskonała okazja, gdyż rok 2013 został ustanowiony rokiem
Aleksandra hrabiego Fredry. Dzieciom bardzo spodobały się ciekawe utwory, a także wspólna zabawa. Opiekę nad uczniami sprawowała p. pedagog Agnieszka Molińska-Jujka.
Gabriela Belicka, Rafał Januszewsi kl. III LPs

Październik

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowa data w szkolnym kalendarzu. Jest
to święto wszystkich pracowników szkoły. 14 października nauczyciele i uczniowie spotkali w się w sali gimnastycznej. Pani dyrektor złożyła wszystkim nauczycielom życzenia wielu sukcesów, uczniowie wręczyli kwiaty swoim wychowawcom. Wszyscy wspólnie obejrzeli program artystyczny przygotowany przez młodzież pod kierunkiem pań: Katarzyny Szczepaniak, Moniki Kowalskiej oraz

Agnieszki Sędkowskiej, natomiast oprawę plastyczną zaaranżowały
-p. Monika Kowalska i p. Anna Dębska.
(red.)

Listopad
Uczciliśmy Święto Niepodległości
W listopadzie 2013r. już po raz XVI odbył się w naszej
szkole Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Głos Ojczyzny”. Tegoroczna edycja poświęcona została 95. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości. Jej mottem były
słowa wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera „(…) A nam
się znowu jęła marzyć Polska.” Pani dyr. Zofia Falborska
przywitała zebranych i przedstawiła gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością: p. Józefa Stockiego - Prezesa
Kutnowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy AK,
p. Jolantę Bujalską-Kowalczyk - Przewodniczącą NSZZ
„Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania,
p. Kazimierza Śwircza – Kustosza Działu Historii Muzeum
Regionalnego w Kutnie, p. Lechosława Kubiaka - członka
Kutnowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy AK
i emerytowanego nauczyciela naszej szkoły oraz p. Jolantę
Rusek – Przewodniczącą Rady Rodziców. Następnie pani
dyrektor odczytała fragment listu Minister Edukacji Narodowej: „ Co roku, 11 listopada, Narodowe Święto Niepodległości przypomina jeden z tych momentów w historii
Polski, które skłaniają do dumy i radości. Tak jak 95 lat
temu. Wówczas nasi pradziadowe cieszyli się z zakończenia 123 lat niewoli, a dzisiaj my możemy odczuwać satysfakcję z dorobku wolnej Polski” i zaprosiła wszystkich
na spotkanie z historią zilustrowaną pieśnią i piosenką
patriotyczną. Galę finałową, którą poprowadzili Edyta Królikowska z kl. III TOR i Patryk Zawadzki z kl. III TL rozpoczął chór szkolny, wprowadzając nas w nastrój sprzed 95
lat pieśnią „Świat cały śpi spokojnie”.
Polskie drogi do odzyskania niepodległości przedstawił
p. Kazimierz Śwircz, uzupełniając swoją wypowiedź niezwykle ciekawymi materiałami archiwalnymi w formie
prezentacji multimedialnej.

Nadeszła długo oczekiwana chwila ogłoszenia wyników. Jury,
w którym zasiedli: p.wicedyrektor Anna Janiak, p. Grzegorz
Jaskułowski, p. Halina Sankowska, p. Dorota Chojnacka oraz
przedstawicielki SU - Paulina Fijałkowska i Daria Jedynak
oceniło efekty konkursowych zmagań solistów i zespołów
reprezentujących 15 klas: I miejsce zajęła Aleksandra Sobczyk z klasy II TOT za piosenkę „Kołysanka matki”, II miejsce klasa II TE za wykonanie „Marsza Strzelców” Władysława Anczyca, III miejsce wywalczyła klasa II TH, która zaprezentowała „Ułani, ułani”, wyróżnienia przyznano następującym klasom: II TI, III TOT, III TOR oraz II TL. Festiwal podsumowała pani dyr. Zofia Falborska. Podziękowała gościom
za przybycie, a panu kustoszowi Kazimierzowi Świrczowi
za pojemną w treść lekcję historii, po której rodzi się
refleksja, że łatwo wolność utracić, a trudno ją odzyskać.
Pani dyrektor podkreśliła, że na szczęście formuła patriotyzmu czasów romantyzmu zdezaktualizowała się. Słowa naszego patrona Władysława Grabskiego: „Powinniśmy swe
życie zapełniać czynami (…), wyobraźnią unosić się w przyszłość, ale rozumem trzymać się rzeczywistości” świadczą
o tym, że dzisiejsza rzeczywistość wymaga od nas patriotyzmu codziennego – rzetelnej pracy i nauki, odpowiedzialności za czyny i słowa. Podkreśliła także, że warto wsłuchiwać
się w słowa tych, którzy byli naocznymi świadkami naszej,
tragicznej często, historii.
Organizatorami festiwalu byli: p. Grzegorz Jaskułowski,
p. Halina Sankowska, p. Dorota Chojnacka, p. Emila Koralewska wykonała dekorację, p. Ewa Olejniczak prezentację
multimedialną. Opiekę nad chórem sprawowała
p. Katarzyna Szczepaniak, zaproszenia i dyplomy graficznie
opracowali p. Agata Krzyżyńska i p. Jakub Tarnowski.
p. Katarzyna Kopańska-Zimna

Stypendystki Prezesa Rady Ministrów
22 listopada w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi odbyła się
uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa rady Ministrów.
Otrzymało je 119 uczniów z Łodzi
i powiatów ościennych. Wśród nagrodzonych znalazły się dwie uczennice
naszej szkoły: Edyta Jędrzejczak z klasy
IV Technik Obsługi Turystycznej
ze średnią 5,0, Marta Matusiak z klasy
III Liceum Profilowanego ze średnią
4,88. Dyplomy wręczyli Wicewojewoda Łódzki p. Paweł Bejda oraz Łódzki
Kurator Oświaty p. Jan Kamiński.
Na uroczystości obecni byli też dyrek-

torzy szkół, nauczyciele, rodzice
i opiekunowie nagrodzonych. Kurator
skierował do nich słowa podziękowania za poświęcony czas, zaangażowanie
i wsparcie, na jakie mogła i wciąż może
liczyć uzdolniona młodzież. Ceremonię rozdania dyplomów urozmaiciły
występy wokalne uczniów Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Łodzi.
p. Renata Kubicka
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Światowy Dzień Rzucania
Palenia Tytoniu

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu przypada zawsze w trzeci czwartek listopada. Święto to narodziło się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy dziennikarza
Lynna Smitha, który w 1974 roku zaapelował czytelników swojej gazety, aby przez
jeden dzień nie palili papierosów. W efekcie 150 tysięcy ludzi spróbowało przez
jedną dobę wytrzymać bez palenia. W Polsce od 1991 roku w każdy trzeci czwartek listopada Fundacja „Promocja Zdrowia” namawia Polaków do rzucania palenia.
W naszej szkole przeprowadzona została akcja edukacyjna na temat szkodliwości
nikotynizmu. Uczniowie mogli obejrzeć plakaty przedstawiające zniszczone organy
wewnętrzne człowieka na skutek palenia tytoniu, a także zapoznać się z ulotkami
informacyjnymi. Mamy nadzieję, że te materiały skutecznie zniechęciły potencjalnych palaczy do sięgania po papierosy, a liczba osób, które zdecydują się zerwać
z nałogiem znacznie się zwiększy. Akcję koordynowała p. Barbara Jóźwiak.
p. Barbara Jóżwiak

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Nasza szkoła włączyła się w obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.
W dniach 18-22 listopada 2013r. w ramach projektu „Otwarta firma - Biznes
przy tablicy” zorganizowano 6 spotkań młodzieży z przedstawicielami lokalnego
biznesu. Podczas prelekcji zaproszeni goście omówili zasady podejmowania
działalności gospodarczej, a także przybliżyli specyfikę lokalnego rynku pracy.
Tematy były bardzo interesujące: rola banku w finansowaniu działalności gospodarczej, relacje firma-klient, negocjacje w biznesie, wejście na rynek pracy - od
pracownika do pracodawcy. Spotkania były doskonałą okazją do pogłębienia
praktycznej wiedzy ekonomicznej. Koordynatorem akcji była p. Agnieszka Drapińska. Spotkania z młodzieżą organizowały także: p. Ewa Kowalik, p. Iwona
Smolińska, p. Anna Wasielewska.
p. Agnieszka Drapińska

Grudzień

Światowy Dzień Walki z Aids

Światowy Dzień Walki z AIDS obchodzony jest corocznie 1 grudnia z inicjatywy
Światowej Organizacji Zdrowia od 1988 r. Wprawdzie spada liczba zakażeń wirusem HIV i śmiertelność związana z AIDS, ale statystyki są wciąż zatrważające. Według szacunków najnowszego raportu Sojuszu Agend Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS (UNAIDS) 33,2 mln ludzi na świecie zarażonych jest wirusem HIV. Tylko w tym roku odnotowano 2,5 mln nowych przypadków. W obchody Światowego Dnia Walki z AIDS włączyli się uczniowie naszej szkoły, organizując akcję edukacyjną dotyczącą profilaktyki HIV/AIDS. Przygotowali ulotki informacyjne i broszury na temat możliwości uniknięcia zakażenia. Całości dopełniły
plakaty zawierające protest młodzieży przeciwko narkotykom, których przyjmowanie jest najczęstszą przyczyną zarażenia wirusem. Wykonali je uczniowie klas I TE
i I TH.
p. Barbara Jóźwiak

VIII Festiwal im. Szaloma Asza

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wydarzeniach kulturalnych zorganizowanych
w ramach VIII Festiwalu im. Szaloma Asza - cyklicznej imprezy, która odbywa się
co dwa lata i jest poświęcona wybitnemu żydowskiemu pisarzowi, który urodził się
w Kutnie. 28 listopada młodzież z klasy III LPs gościła w Centrum Teatru Muzyki
i Tańca na konferencji naukowej poświęconej twórczości dramaturgicznej patrona
Festiwalu. 29 listopada również w CTMT, uczniowie z klasy IV TOR oraz II TI
uczestniczyli w spotkaniu z Davidem Mazowerem, prawnukiem pisarza i obejrzeli
przygotowaną przez niego prezentację multimedialną "Opowieść rodzinna",
w której wykorzystał prywatne fotografie rodziny Aszów. Było to okazją do poznania sylwetki pisarza, jego licznych kontaktów ze środowiskiem artystycznym Europy
i świata, głównych wątków jego twórczości oraz jej związków z naszym miastem.
Po prezentacji wykonaliśmy wspólne zdjęcie z Davidem Mazowerem i jego córką,
którzy napisali dla uczniów naszej szkoły piękną dedykację. Gościliśmy również
w Muzeum Regionalnym na wernisażu malarstwa Hanny Kossowskiej "Wypiski
z niepamięci". Obejrzeliśmy obrazy, o których autorka mówi, że są ogrodem zawierającym pamięć o bogatym świecie kultury żydowskiej, doszczętnie zniszczonym
przez Shoah. Biblioteka szkolna wzbogaciła się o kolejne wydanie dzieł Szaloma Asza
- pierwszą polskojęzyczną edycję wybranych dramatów, wydanych tuż przed Festiwalem przez kutnowską bibliotekę dzięki zgodzie Davida Mazowera -właściciela
praw autorskich pisarza. Jako jedyna szkoła w Kutnie posiadamy w swoich zbiorach
wszystkie dostępne w języku polskim utwory patrona Festiwalu.
p Halina Sankowska

Jasełka

W szczególny nastrój zbliżających się świąt wprowadzili nas uczniowie, którzy przygotowali program artystyczny. Jego przesłanie było czytelne – w świecie wszechogarniającej konsumpcji, zabiegania, należy zatrzymać się i skupić uwagę na człowieku.
Warto być, a nie tylko mieć, dawać, a nie brać, otworzyć serce na potrzeby bliźniego. W ten głos wpisały się życzenia, które w imieniu społeczności szkolnej przekazał
zebranym Łukasz Dryńkowski: „Jezus potrafi rozproszyć największe ciemności, byśmy mogli oddzielić światło od ciemności, a dobro od zła…”Pani dyrektor Zofia Falborska podziękowała artystom i pani Emilii Koralewskiej za przygotowanie wzruszającego programu artystycznego. Podkreśliła wagę polskiej tradycji jako wyznacznika
narodowej tożsamości. Jej przejawem jest niewątpliwie łamanie się chlebem, który
jest częścią kulturowego dziedzictwa, symbolizuje dostatek, jest darem natury dla
człowieka. Ludzie w tym szczególnym czasie przekazywali sobie życzenia, dzielili się
miłością i życzliwością. Pani dyrektor, nawiązując do tej staropolskiej tradycji, życzyła
wszystkim najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku.
Następnie odczytała życzenia od zaprzyjaźnionych szkół, instytucji i osób prywatnych.
Program artystyczny przygotowała młodzież pod kierunkiem p. Emilii Koralewskiej.
p. Katarzyna Kopańska-Zimna
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Styczeń

Podsumowanie I półrocza
Na szkolnym apelu, jak co roku, pani dyrektor Zofia Falborska podsumowała pracę uczniów i nauczycieli. Najlepsze wyniki w I półroczu szkolnym pod względem nauki uzyskały następujące klasy: V Technik Organizacji Reklamy - wychowawczyni p. Dorota Chojnacka, II Technik Ekonomista – wychowawczyni p. Katarzyna Szczepaniak, III Technik Obsługi Turystycznej – wychowawczyni p. Agnieszka Sędkowska.
Najlepszą frekwencją wykazały się: klasa I Technik Informatyk – wychowawca p. Piotr Bielicki, klasa I technik Ekonomista
– wychowawczyni p. Katarzyna Grześkowiak oraz klasa II Technik Ekonomista – wychowawczyni p. Katarzyna Szczepaniak.
Najwyższą średnią ocen mogli poszczycić się: Kinga Sobczak z III TOR 4,75, Olga Piątkowska z I TE 4,71, Paulina Rozmaryn z IV TOR 4,69, Marta Matusiak z III LPs 4,69, Sandra Matczak z III TE 4,63, Maria Gralak z IV TOR 4,62, Edyta Jędrzejczak z IV TOT 4,61, Małgorzata Grzelak z III TL 4,56, Sandra Domrzał z II TOT 4, 53, Marta Kożuchowska z II TH 4,50.
Pani dyrektor podkreśliła, że prawie 100 uczniów wzięło udział w licznych sprawdzianach wiedzy i umiejętności, zawodach sportowych i wolontariacie. Wiele olimpiad i konkursów miało charakter ogólnopolski, np. Olimpiada Logistyczna,
Olimpiada Historyczna, Olimpiada Wiedzy o Turystyce, Konkurs na Lip-dub, Konkurs na Polską Biżuterię Patriotyczną.
Cieszy fakt, że młodzież angażuje się w liczne przedsięwzięcia i odnosi znaczące sukcesy.
Podczas apelu Pani dyrektor Zofia Falborska wręczyła także dyplomy w konkursie zorganizowanym przez Samorząd
Uczniowski na najładniej udekorowaną świątecznie klasę. Jury w składzie: p. wicedyrektor Henryka Engel, p. Monika Kowalska – nauczycielka przedmiotów informatycznych oraz uczennica klasy III TOT – Magdalena Żandarowska przyznało:
I miejsce klasie II TE za udekorowanie sali 33,, II miejsce klasie I TH za salę XVIII i III TE za salę 52,, III miejsce przypadło
klasie III TOR za świąteczne przystrojenie sali nr 15.
p. Katarzyna Kopańska-Zimna

Luty

Studniówka
Bal studniówkowy należy do tradycji naszej szkoły. W tym roku odbył się 8 lutego w restauracji „Westa”. Studniówkę rozpoczął uroczysty polonez, poprowadzony przez panią dyrektor Zofię Falborską, w którym wzięły udział klasy maturalne wraz
ze swoimi wychowawcami: III LPs i pani Renata Kubicka, IV TOT i pani Aleksandra Szymańska, IV TE i pan Grzegorz Jaskułowski, IV TH i pani Ewa Szymczak, IV TOR i pani Dorota Chojnacka. Pary sunęły dostojnie w rytm muzyki: dziewczęta
w eleganckich kreacjach, chłopcy w białych koszulach i garniturach. Gdy skończyli tańczyć pani dyrektor Zofia Falborska
powitała młodzież i rodziców i życzyła wszystkim udanej zabawy.
Potem goście mieli możliwość obejrzeć poloneza pokazowego przygotowanego przez pana Piotra Kubickiego, a o północy
bawił wszystkich znakomity kabaret, którego pracom patronował pan Grzegorz Jaskułowski.
Świetna muzyka, dobre jedzenia, a przede wszystkim towarzystwo koleżanek i kolegów sprawiło, że ranek i koniec studniówki wszystkich zaskoczył. Pierwszy bal dobiegł końca-teraz już tylko sto dni do matury, które trzeba efektywnie wykorzystać.
klasa IV TOR

Marzec
Sąsiedzka współpraca

14 marca uczniowie naszej szkoły: Paulina Sójecka, Małgorzata Grzelak, Aleksandra
Sobierańska i Paweł Dudkowski z klasy III TL uczestniczyli w programie artystycznym
uświetniającym VIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Kucharskiej, który odbywał się
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2. Występ był okazją do zaprezentowania zabawnych wierszy oraz piosenek o tematyce kulinarnej i spotkał się
z uznaniem widowni. Koło dziennikarsko- teatralne od lat realizuje wspólne przedsięwzięcia z młodzieżą z SOSW nr 2, a dla Małgosi, Pauliny, Oli i Pawła był to już trzeci
występ w gościnnych progach placówki.
Małgorzata Grzelak, kl. III TL

Międzynarodowy Dzień
Frankofonii

Frankofonia łączy kraje, których mieszkańcy posługują się językiem francuskim. Międzynarodowa Organizacja Frankofonii ( OIF ) zrzesza 57 krajów i rządów o statusie członków oraz 20 krajów obserwatorów, w tym Polskę, położonych na pięciu kontynentach.
Międzynarodowy Dzień Frankofonii jest nie tylko okazją do przypomnienia znaczenia
kultury francuskiej, ale również podkreślenia związków pomiędzy narodami i językami
europejskimi. W ramach Dni Frankofonii zorganizowano wiele atrakcji dla uczniów
szkół Kutna i regionu. Braliśmy udział w konkursie plastycznym „Francuski na bluzki”,
w którym dwie uczennice otrzymały wyróżnienia: Edyta Jędrzejczak z IV TOT i Michalina Stańczak z III TOR. W ramach Dni Francuskich w Kutnie młodzież miała okazję
wziąć udział w wernisażu wystawy malarskiej „Metro paryskie”, a wieczorem w koncercie piosenki francuskiej w wykonaniu Roberta Kudelskiego. Ostatni dzień tego święta
zarezerwowany był na projekcję francuskiego filmu „Dzień wron” w CTMiT, w której
także uczestniczyli uczniowie naszej szkoły. Opiekę nad uczniami sprawowały: p. Magdalena Trzeciak-Jóźwiak i p. Anna Dębska.
p. Magdalena Trzeciak-Jóźwiak

Młodzi ludzie lubią teatr
Szkolni aktorzy koła dziennikarsko-teatralnego wystawili przedstawienie
,,Do zamku przez tysiąc zmierzchów" zrealizowane na motywach powieści
pani Moniki Szurzec przez uczniów działających w kole dziennikarskoteatralnym. Podczas dwóch spektakli granych jednego dnia widownia była
wypełniona prawie do ostatniego miejsca. Sztukę opowiadającą o problemach
młodych ludzi, ich nadwrażliwości i poczuciu osamotnienia obejrzeli uczniowie
z Gimnazjum nr1, Gimnazjum nr2, Gimnazjum nr3 oraz Gimnazjum w Byszewie, Gimnazjum w Szczycie i Gimnazjum w Bedlnie. Ostatnie przedstawienie
jest okazją do krótkiego podsumowania i wspomnień. Pierwszy spektakl odbył
się w murach naszej szkoły w grudniu, kolejny w Stowarzyszeniu ,,Wspólny
Dom", młodzież dwukrotnie występowała w styczniu w Centrum Muzyki,
Teatru i Tańca, a następnie w lutym w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii
w Nowej Wsi. Na widowni zasiedli uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr2, bursy a także zainteresowani wydarzeniem mieszkańcy naszego miasta. W spektaklu wystąpili: Przemek Rembowski, Adam
Borys, Adam Skotarczak, Marta Michajłów, Sandra Domrzał, Ola Katzerke,
Edyta Królikowska, Ola Słomczyńska, Justyna Rybicka, Michał Kucharski, Łukasz Bednarek i Kuba Rosiński. Reżyserią zajęli się: Aneta Marciniak i Adam
Borys, który skomponował także muzykę do piosenek. Opiekę nad uczniami
sprawowały: pani Dorota Chojnacka,pani Halina Sankowska i pani Monika
Kowalska. Organizatorzy zadbali o profesjonalne plakaty, które reklamowały
to wydarzenie artystyczne-ich autorami byli uczniowie klasy IV TOR Kesja
Koszewska i Adam Drewicz. Pozytywne recenzje w lokalnej prasie oraz opinie
widzów dowodzą, że było to udane przedsięwzięcie.
Agata Pawłowska, Aneta Marciniak, kl. III TOR
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Kwiecień
VII Konkurs Recytatorski ,,Warto Pamiętać” w hołdzie Powstaniu Warszawskiemu
W tym roku przypada 70-ta rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego- jednego z najtragiczniejszych zrywów niepodległościowych w historii naszego kraju. Chęć przypomnienia o tamtych wydarzeniach przyświecała organizatorkom VII Recytatorskiego Konkursu ,,Warto Pamiętać”- pani wicedyrektor Annie Janiak i pani Katarzynie Kopańskiej- Zimnej. W turnieju wzięli
udział uczniowie z trzech kutnowskich gimnazjów oraz z Gołębiewska, ze Szczytu i Byszewa a także młodzież z naszej szkoły.
Jury w składzie: pani dyrektor Zofia Falborska, pani Teresa Mosingiewicz i pani Katarzyna Kopańska- Zimna postanowiło przyznać następujące nagrody: I miejsce zdobył Krzysztof Jurczak z Gimnazjum nr 1 w Kutnie, który zaprezentował wiersz Zbigniewa Jasińskiego „Pieśń o powstaniu”, II miejsce zajęła Natalia Siedlecka z Gimnazjum nr 3 w Kutnie, III miejsce przypadło
Sandrze Cegiełce z Gimnazjum w Byszewie. Jury postanowiło przyznać trzy wyróżnienia: Anicie Marciniak z Gimnazjum
nr 1 w Kutnie oraz Agnieszce Mielczarek i Adamowi Borysowi z Zespołu Szkół Nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie. Organizatorki pani wicedyrektor Anna Janiak i pani Katarzyna Kopańska Zimna wspierane były w swoich działaniach przez panią Agatę
Krzyżyńska, panią Annę Wasielewską, panią Annę Dębską i pana Rafała Prętkiewicza.
Aneta Marciniak, kl. III TOR

Gimnazjaliści wybierają
przyszłość

2 kwietnia w CMTiT odbyły się Targi Edukacyjne, na których prezentowały się szkoły ponadgimnazjalne z Kutna i powiatu kutnowskiego. Oferta naszej placówki cieszyła się bardzo
dużym zainteresowaniem. Gimnazjaliści uważnie czytali ulotki zawierające informacje na temat kwalifikacji zdobywanych w poszczególnych zawodach. Bardzo zaciekawiły ich również
prezentacja multimedialna, wystawa prac uczniów klas Technikum Organizacji Reklamy oraz
zdjęcia z życia szkoły i kronika. Młodzież wypytywała nauczycieli i uczniów o kierunki kształcenia w naszej szkole i warunki przyjęcia. Zachęceni uzyskanymi informacjami postanowili
przyjść podczas ,,drzwi otwartych”, by przekonać się w jakich warunkach odbywa się nauka
w ,,Grabskim” i jaka tu panuje atmosfera. Zobaczyli doskonale wyposażone pracownie
przedmiotowe i informatyczne, Centrum Informacji Multimedialnej, bibliotekę, nowoczesną
salę gimnastyczną i siłownię. Nieoficjalnie wiemy, że gimnazjalistom podobało się u nas:-).
Agata Pawłowska, kl. III TOR

90 lat reformy Grabskiego
24 kwietnia w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie odbyła się II Ogólnopolska Konferencja
„Ekonomiczna Szkoła Władysława Grabskiego”. Jej celem było upowszechnianie wiedzy na temat historii polskiego pieniądza,
przybliżenie sylwetki i dzieła Władysława Grabskiego oraz popularyzowanie wiedzy ekonomicznej i historycznej dotyczącej
naszej waluty i reformy z 1924 r. Program konferencji był bardzo ciekawy. Wykład o walucie polskiej do 1924 roku wygłosiła
p. Ilona Skibińska- Fabrowska dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Lublinie, natomiast „Euro - zalety i wady wspólnej
waluty europejskiej, możliwości wprowadzenia euro w Polsce” - dr Mariusz Kicia z Katedry Bankowości Wydziału Ekonomicznego UMCS. Mieliśmy okazję zobaczyć prezentację „Fałszerstwa monet polskich po reformie walutowej Władysława
Grabskiego”, której autorem był p. Zbigniew Nestorowicz prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Niezwykle
ciekawy by także panel dyskusyjny „Czy złotówka doczeka setki?”, w którym uczestniczyli: prof. dr hab. Marian Żukowski
z KUL, dr inż. Artur Paździor z PL, a moderatorem był prof. dr hab. Adam Szafarczyk z WSEI w Lublinie. W drugiej części
konferencji odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu „Władysław Grabski ekonomista i mąż stanu”. Dzięki solidnemu przygotowaniu przez p. Piotra Bielickiego uczennice naszej szkoły – Marta Kożuchowska z kl. II TH i Małgorzata Grzelak z kl. III
TL zajęły drugie miejsce i otrzymały atrakcyjne nagrody!
Małgorzata Grzelak, kl. III TL

,,Młodość, ach to Ty!”, czyli IX Święto Szkoły
Święto Szkoły jest ważnym wydarzeniem w życiu naszej społeczności. W ostatni piątek kwietnia obchodziliśmy je już po raz
dziewiąty - tym razem pod hasłem: ,,Młodość, ach to Ty!”. Rangę tej uroczystości podkreślali przybyli na nią goście: pan
Jacek Boczkaja – Zastępca Prezydenta Miasta Kutno, pan Wojciech Banasiak – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,
pan Krzysztof Debich – Prezes Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego, pani Sylwia Olszewska – Pełnomocnik Zarządu
Społem PSS w Kutnie, pani Zofia Brożyńska – Kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Palcówki Terenowej w
Kutnie, pani Marzena Matczak - przedstawicielka MPC w Kutnie, pani Jolanta Bujalska – Kowalczyk – Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kutnie.
Serdecznie witaliśmy także emerytowanych nauczycieli: panią dyrektor Krystynę Jarecką, panią dyrektor Agnieszkę Zawadzką, panią Stanisławę Fangrat, panią Janinę From, panią Barbarę Kaźmierczak – Nowak, panią Janinę Strojecką, pana dyrektora
Czesława Nowaka, pana dyrektora Zygmunta Pietrzykowskiego, pana Jana Żebrowskiego, pana Lechosława Kubiaka.
Pani dyrektor Zofia Falborska, witając gości, podkreślała rolę tradycji w wychowaniu młodzieży i kształtowaniu wspólnoty.
Opowiedziała o młodości naszego Patrona. Potem przyszedł czas na rozstrzygnięcie konkursów, które towarzyszą przygotowaniom do uroczystości i wręczenie nagród oraz część rozrywkową: pokaz mody i program artystyczny. Święto Szkoły jest
też dniem, w którym żegnamy się z naszymi absolwentami. Uczniowie klas IV TOR, IV TH, IV TI, IV TE i III LPs otrzymali dziś
świadectwa ukończenia szkoły. Życzyliśmy im połamania piór na maturach. Koordynatorkami uroczystości były pani Barbara
Jóźwiak i pani Oliwia Falborska, zaś za przygotowanie pożegnania klas programowo najwyższych odpowiadały pani Ewa
Szymczak i Dorota Chojnacka.
Marta Michajłów, kl. III TOR
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Maj
Matury
7 maja w całym kraju rozpoczęły się egzaminy maturalne. To ważny sprawdzian wiedzy i umiejętności, który jest przepustką na studia. Uczniowie obowiązkowo będą zdawać trzy egzaminy pisemne(-z języka polskiego, matematyki i języka
obcego) i dwa ustne ( z języka polskiego i obcego). Absolwenci naszej szkoły bardzo często wybierają dodatkowe
przedmioty na egzaminie i zdają je na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Aneta Marciniak, kl. III TOR

Czerwiec
„ARS-czyli jak dbać o miłość?”
Uczniowie kl. III TOR wzięli udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym w zakresie profilaktyki pt.: „Ars, czyli jak
dbać o miłość” autorstwa dr. Andrzeja Wojcieszka w ramach Projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnienia od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego w ramach
Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Celem tego programu edukacyjnego jest: dostarczenie uczestnikom
wiedzy pomocnej w kształtowaniu zdrowego stylu życia, odpowiedniego dystansu do używania substancji psychoaktywnych (alkoholu, nikotyny, narkotyków), kształtowanie postaw pomocnych w unikaniu używania substancji psychoaktywnych w kontekście zdrowia kobiet w wieku prokreacyjnym, kształtowanie postaw pomocnych w unikaniu używania substancji psychoaktywnych przez mężczyzn, uzupełnienie działaniami edukacyjnymi szerszych procedur podjętych w ramach projektu poświęconego zdrowiu kobiet w wieku prokreacyjnym. Program został zrealizowany podczas trzech
spotkań 2-godzinnych i dotyczył: Część I ARS VIVENDI - sztuka życia. Życie i dobre zdrowie podstawowym warunkiem
ludzkiej miłości. Część II ARS AMANDI - sztuka kochania a substancje psychoaktywne. Czy używanie substancji psychoaktywnych może popsuć ludzką miłość? Część III ARS AMANDI - sztuka rodzenia (zdrowego potomstwa). Substancje
psychoaktywne a zdrowie potomstwa.
p. Barbara Jóźwiak

Wywiad z panią dyrektor Zofią Falborską:
„Miałam zaszczyt przez 20 lat pełnić funkcję dyrektora ZS nr 3 im. Wł. Grabskiego”

Marta Michajłów, Aneta Marciniak: Jak zmieniła się młodzież przez ostatnie 20 lat?
Pani Dyrektor Zofia Falborska: Myślę, że młodzież jest zawsze taka sama, gdyż jak dawniej „mierzy siły na zamiary”,
„marzeniami unosi się w przyszłość”, rzadko korzysta z doświadczeń starszego pokolenia. Natomiast zmienił się wokół
nich współczesny świat, wyznaczając inne standardy i priorytety, stawiając nowe wymagania, przesuwając granicę moralności i wrażliwości, wyzbywając się empatii i wzmagając agresję. Mniej liczą się sprawy duchowe, bardziej materialne.
Zmieniła się także szkoła. Obecnie egzaminy sprawdzają fragmentaryczną wiedzę z zakresu programu nauczania – jeden
z filozofów określił to mianem „testomanii”. Niestety ten model przekłada się na życie, co przejawia się w szukaniu łatwych i prostych rozwiązań, a życie jest bardziej skomplikowane i w większości sytuacji nie można odpowiedzieć „tak”,
„nie” lub „nie wiem”.
Przynależność do netgeneracji i korzystanie z osiągnięć cywilizacji wcale nie oznacza, że młodzież ma w tej chwili łatwiejsze życie, bo choć świat stanął przed nimi otworem, to trudności uczestniczenia w życiu, niekiedy w obcych kulturach, sprawdzają ich umiejętności z zakresu szybkiej asymilacji i dokonywania potrzebnej zmiany dotychczasowych kwalifikacji... czyli od lat trafnie określają to słowa klasyka Staffa: „Widziałem, jak się życie zmienia i sam jak życie się zmieniałem”.
MM, AM: Co uważa Pani za swój największy sukces jako dyrektora szkoły?
Pani Dyrektor Zofia Falborska: Myślę, że moim osiągnięciem są efekty współpracy z ludźmi ze szkoły i spoza niej, którzy
przez te 20 lat realizowali nasze wspólne cele. A był to okres licznych przemian społecznych i kulturowych, na skutek
których zmieniały się nasze organy prowadzące i musieliśmy znaleźć dla siebie miejsce w niełatwym konkurencyjnym
świecie.
Pierwsze sukcesy pojawiły się w latach 90., w których dzięki ludziom dobrej woli udało nam się wyremontować szkołę.
Następnie zaczęliśmy dostosowywać oferty edukacyjne do potrzeb rynku i proponować nowe zawody. Niemałe znaczenie miał również fakt przynależenia do ogólnopolskiego klubu Szkół Twórczych i Aktywnych. W roku 2004 dołączyliśmy
do grona placówek oświatowych, którym patronuje Władysław Grabski, dzięki czemu szkoła zaistniała nie tylko w środowisku lokalnym, ale i w ogólnopolskim; egzaminy zewnętrzne potwierdzają, że utrzymujemy się od lat w rankingu
powyżej średniej wojewódzkiej i dużo powyżej średniej krajowej.
Mam osobistą satysfakcję, że przez 20 lat pełnienia funkcji w czasach trudnych dla oświaty, dzięki corocznie pełnemu
naborowi uczniów do klas pierwszych, nie musiałam żadnemu nauczycielowi wypowiedzieć umowy o pracę, a wręcz
odwrotnie – co roku Rada Pedagogiczna powiększała się o nowych, młodych nauczycieli.
MM, AM: Czy jest coś, czego nie udało się Pani zrealizować?
Pani Dyrektor Zofia Falborska: Zapewne tak, gdyż jak mówi obiegowy slogan „droga do sukcesu jest zawsze w budowie”...
MM, AM: Jakimi cechami charakteryzuje się dobry dyrektor?
Pani Dyrektor Zofia Falborska: Dobry? – nie wiem, ale moją dewizą było „Mów zawsze, co czujesz i czyń, co myślisz”.
Starałam się również angażować do pracy cały zespół, gdyż zakładałam, że w ludziach tkwi ogromny potencjał twórczy.
Trzeba go tylko umiejętnie wyzwolić i nadać mu właściwy kierunek działania. Zawsze uważałam, że sztuka dobrego zarządzania polega na mądrej współpracy i docenianiu pracy innych.
MM, AM: Co uważa Pani za najważniejsze w pracy nauczyciela?
Pani Dyrektor Zofia Falborska: Dobry nauczyciel nie tylko przekazuje wiedzę i doskonali umiejętności, ale przede
wszystkim wychowuje, wyznacza granice dobra i zła, piękna i brzydoty, jest dla ucznia wzorem i autorytetem w każdej
dziedzinie życia, nie tylko wiedzy.

MM, AM: Czy ma Pani swoje ulubione książki, swoich ulubionych bohaterów?
Pani Dyrektor Zofia Falborska: Ulubieni bohaterowie wraz z wiekiem zmieniali się jak w kalejdoskopie. W tej
chwili interesują mnie raczej książki biograficzne, a więc odkrywające tajniki życia ludzi kultury. Należą do nich
liczne biografie napisane przez Barbarę Wachowicz czy ostatnia biografia Czesława Miłosza autorstwa Andrzeja
Franaszka, dzięki której po latach spojrzałam zupełnie inaczej na naszego noblistę. Lista jest długa. Wymienię
ze znaczniejszych – autobiografię Jerzego Giedroycia, czy biografię Ryszarda Kapuścińskiego napisaną przez
B.Nowacką i Z.Ziętka.
Bardzo często sięgam po książki Janusza Głowackiego: np. „Z głowy”, „Przyszłem” oraz reportaże jego córki
Zuzanny - „Manhattan pod wodą”, ponieważ cenię sobie ich styl. Natomiast ostatnim odkrytym bestsellerem jest
„Rewolucja w uczeniu” Gordona Drydena, ukazująca niesamowite możliwości ludzkiego umysłu. Pasjonująca lektura!
MM, AM: W jaki sposób najchętniej spędza Pani wolny czas?
Pani Dyrektor Zofia Falborska: Kiedyś swoim nieodpartym urokiem kusiły mnie góry, ostatnio jednak najchętniej
odpoczywam w zaciszu domowym, z dobrą książką lub w dobrym towarzystwie…
Dziękujemy za rozmowę.

,,Australia okiem Niedźwiedzia’’
Uczniowie z klas IV TOR i IV TOT uczestniczyli w wernisażu wystawy "Australia okiem Niedźwiedzia" zorganizowanej przez
Muzeum Regionalne w Kutnie. Prezentowane na niej były fotografie wykonane przez legendarnego dziennikarza muzycznego
radiowej "Trójki" Marka Niedźwieckiego. Autor zdjęć od lat jest zafascynowany Australią, odbył kilka wypraw na Antypody
i chciał - za sprawą przepięknych fotografii - podzielić się swoimi wrażeniami, wspomnieniami i fascynacją tym niezwykłym miejscem. Dla uczniów klasy IV TOT była to daleka egzotyczna podróż, natomiast dla uczniów klas IV TOR również lekcja, w której
towarzyszył im nauczyciel fotografii p. Michał Jabłoński.
p. Halina Sankowska

,,Wałęsa. Człowiek z nadziei”
,,Wałęsa. Człowiek z nadziei” w reżyserii Andrzeja Wajdy to film o charakterze biograficznym. Ukazuje dzieje legendarnego
twórcy ,,Solidarności”. Lech Wałęsa był nie tylko zaangażowany w politykę, ale również dbał o swoją rodzinę. Był dobrym ojcem i mężem. Rodzina była dla niego najwyższą wartością. A mimo to nie wahał się ryzykować życiem i wolnością dla Polski.
Bohater często powtarzał: ,,Jestem elektrykiem a nie politykiem” i ,,Nie chcę, ale muszę”. Film był dla nas- młodych ludzi urodzonych już w wolnej Polsce- wielką lekcją historii. Warto jeszcze przypomnieć, że wśród świetnie grających aktorów znaleźli
się: Robert Więckiewicz ( Lech Wałęsa), Agnieszka Grochowska (Danuta Wałęsa), Maciej Stuhr( ksiądz), Adam Woronowicz
( Tadeusz Fiszbach) i inni.
Aleksandra Nowicka i Patryk Lewandowski, kl. III TL

,,Sierpniowe niebo”
Film ,,Sierpniowe niebo” w reżyserii Irka Dobrowolskiego, próbuje łączyć historię z czasami współczesnymi. Podczas prac budowlanych w Warszawie zostają znalezione ludzkie szczątki z czasów wojny. Ten fakt staje się pretekstem do przypomnienia
poświęcenia młodych ludzi, którzy w sierpniu przystąpili do nierównej walki z niemieckim okupantem. Film ukazuje powstańców
kierowanych patriotyzmem, którzy oddawali życie za wolność, ale również cywilów, zwyczajnych, bezbronnych mieszkańców
Warszawy mordowanych przez okupantów. Dziś pamiętają o nich harcerze i raperzy. To oni oddają hołd pomordowanym w
nierównym boju. Patriotyzm młodych przeciwstawiony zostaje grupie biznesmenów myślących tylko o interesach i korzyściach
z nich płynących.
Film toczy się na dwóch płaszczyznach czasowych- tej dawnej i współczesnej i pokazuje, że pamięć o ofierze mieszkańców Warszawy jest ciągle żywa. Oryginalnym elementem jest tutaj współczesny rap. Myślę, że warto jest zobaczyć ,,Sierpniowe niebo”
Paulina Rozmaryn, kl. IV TOR

Młodzież naszej szkoły wzięła udział również w projekcji filmów ,,Jack Strong” w reżyserii Władysława Pasikowskiego,
,,Kamienie na szaniec” Roberta Glińskiego oraz w spektaklu ,,Żyd na beczce” na motywach książki Hanny Krall pt.
,,Zdążyć przed Panem Bogiem”. Uczniowie uczestniczyli w dwóch koncertach muzycznych ,,W rytmie flamenco”
i ,,Na góralską nutę”. Klasy IV TH, , III LPs, III TE, III TL, III TOR,, II TOT i IV TOR (dwukrotnie) obejrzały przedstawienie
przygotowane przez koło dziennikarsko- teatralne pt. ,,Do zamku przez tysiąc zmierzchów”

Integracja w Borowie: 30 września 2013r. klasa I TH wraz z wychowawczynią panią Mirosławą Pietrzykowską rozpoczęła cykl
wyjazdów integracyjnych do Borowa, miejsca urodzin patrona naszej szkoły. Tradycyjnie uczniowie wszystkich klas pierwszych
udają się tam, aby zobaczyć dworek, w którym urodził się Władysław Grabski i poznać kilka ważniejszych faktów z jego biografii. Słoneczna pogoda sprzyjała licznym zabawom na świeżym powietrzu. Pani pedagog Agnieszka Molińska – Jujka przeprowadziła zajęcia integracyjne dla młodzieży. Uczniowie uczestniczyli też w zmaganiach sportowych. Wycieczka odbyła się w Dniu
Chłopca, co stało się okazją dla dziewcząt, by przygotować dla swych nowych kolegów drobne upominki i słodycze. Wyjazd był
bardzo udany i sprzyjał bliższemu poznaniu uczniów z wychowawcą. Opiekę nad młodzieżą sprawowała także pani Martyna
Kowalska.
p. Mirosława Pietrzykowska

Wycieczka do Torunia i Ciechocinka: W październiku 2013r. kl. I TH z wychowawcą p. Mirosławą Pietrzykowską wybrali
się na wycieczkę. W uzdrowisku mieli możliwość spacerowania wśród solankowych tężni, które tworzą leczniczy mikroklimat.
Następnie udali się do Torunia, gdzie zwiedzali urokliwe Stare Miasto, Muzeum Kopernika, ruiny dawnego zamku krzyżackiego,
Krzywą Wieżę, Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. Toruń to rodzinne miasto Mikołaja Kopernika, dlatego
obowiązkowym punktem wycieczki była wizyta w planetarium i seans filmowy pt. „Planeta Ziemia”. Zwiedzanie zakończylismy
spacerem alejkami ogrodu zoobotanicznego. Opiekę nad uczniami sprawowały także: Monika Kowalska i Elżbieta Trawczyńska.
p. Elżbieta Trawczyńska

NASZYM ZDANIEM

4 listopada uczniowie klas III TOR i IV TOR udali się na wycieczkę do Warszawy. Młodzież zwiedziła Muzeum Powstania Warszawskiego, spacerowała po warszawskich Łazienkach, obejrzała pałac i pomnik Chopina, odwiedziła Starówkę i jej najpiękniejsze
zabytki. Podczas wyjazdu opiekę nad młodzieżą sprawowały: pani Halina Sankowska, pani Maria Sulej, pani Ewa Kowalik i pani Dorota
Chojnacka.
Paulina Rozmaryn, kl. IV TOR

Młodzież naszej szkoły uczestniczyła również w wycieczce przedmiotowej do łódzkiej drukarni kl. II i III TOR, opieka: p. Monika Kowalska, p. Justyna Kołecka, p. Luiza Collins, łódzkich Targach Foto-Video, kl..II TI, III TOR, IV TOR, opieka: p. Krzysztof
Pawłowski, p. Rafał Prętkiewicz, p. Michał Jabłoński, p. Dorota Chojnacka, p. Maria Pływacz oraz pielgrzymce maturzystów
do Częstochowy.

We wrześniu odbyły się wybory opiekuna samorządu uczniowskiego i rzecznika praw ucznia. Wszyscy ciekawi byliśmy ich wyników.
Okazało się, ż pani Agnieszka Sędkowska została nową opiekunką Samorządu Uczniowskiego zastępując pania Monikę Kowalską.
Pani Renata Kubicka to nasz nowy rzecznika praw ucznia.
(red.)

W roku szkolnym 2013/2014 Samorząd Uczniowski w składzie: Paulina Fijałkowska, Katarzyna Brewińska, Łukasz Dryńkowski, Marta
Kożuchowska, Angelika Szymańska oraz przedstawiciele klas podjął następujące inicjatywy: współorganizował akademię z okazji
Dnia Edukacji Narodowej, zorganizował zbiórkę kartek dla Oliwii Gandeckiej chorej na białaczkę, pocztówki zostały wysłane 18. 10.
2013r wraz z upominkiem, pomógł przygotować kwestę na cmentarzu parafialnym w Kutnie 1 listopada, zorganizował mikołajki ,
uczniowie mieli możliwość zrobienia zdjęcia koleżeńskiego, klasowego z Mikołajem oraz zostali obdarowani słodkim upominkiem,
z okazji świąt Bożego Narodzenia ogłosił konkurs: „Najpiękniejszy wystrój świąteczny klasy”, w którym zwyciężyła klasa II TE,
nagrodą był jeden „dzień bez jedynki” w wybranym przez uczniów terminie, nawiązał współpracę z Kutnowskim Domem Kultury,
na bieżąco informował społeczność uczniowską o repertuarze KDK, w ramach współpracy zorganizował warsztaty teatralne,
w których wzięła udział młodzież naszej szkoły, uczniowie mieli możliwość ćwiczyć oddech , ruch sceniczny, zapoznali się z warsztatem dykcyjnym i interpretacyjnym, była to szczególna lekcja zwłaszcza dla tych, którzy biorą udział w konkursach recytatorskich,
z myślą o artystach szkolnych Samorząd Uczniowski zorganizował warsztaty plastyczne w KDK , podczas których uczniowie klas
organizacji reklamy poznawali techniki rysunku, uatrakcyjnił walentynki, uczniowie naszej szkoły mogli zrobić sobie zdjęcia na ławeczce zakochanych, w ramach akcji promocyjnej szkoły zorganizował wystawę prac plastycznych uczniów naszej szkoły, pt:
„Pejzaże wyobraźni”, ekspozycja była dostępna w KDK przez dwa ostatnie tygodnie marca, reprezentował szkołę na Targach Edukacyjnych w Starostwie Powiatowym , wziął udział w akcji ,, Góra Grosza”, w ramach akcji wysłano paczkę o wartości 100 zł, przeprowadził akcję ,, Paczki dla chorych dzieci na MPS i choroby rzadkie’’. Ponadto reprezentował szkołę na uroczystościach państwowych, lokalnych, kontynuował tradycję ,, Szczęśliwego numerka’’ dla klas z najwyższą frekwencją, organizował dyżury.Wszelkie działania i podejmowane wysiłki miały na celu uatrakcyjnienie życia szkolnego, próbę konstruktywnego zagospodarowania uczniom wolnego czasu, dostrzeganie potrzeb własnych i innych ludzi, wdrożenie do gospodarności, dbałości o swoje i cudze rzeczy, o estetykę
pomieszczeń, umiejętność prowadzenia działalności samorządowej, dostrzeganie wpływu wartości związanych z kulturą i tradycją
naszego regionu.
opiekun SU p. Agnieszka Sędkowska

W trakcie roku szkolnego wolontariusze biorą czynny udział w wielu akcjach charytatywnych na terenie szkoły i miasta:
-w ramach Ogólnopolskiej akcji pomocy dla dziewczynki chorej na białaczkę (wysłaliśmy paczkę z kartkami urodzinowymi oraz
lalkę od rady pedagogicznej),,
-braliśmy udział w kweście na cmentarzu parafialnym w Kutnie ,
-zorganizowaliśmy zbiórkę darów na Mikołajki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kutnie,
-włączyliśmy się w ogólnopolską akcję koordynowaną przez Kutnowski Komitet Obrony Bezrobotnych - „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” ,
-włączyliśmy się w akcję zbiórki pieniędzy na terenie Kutna na rzecz Hospicjum Kutnowskiego
Uczennice naszej szkoły: Ewelina Piórkowska z kl. III TOR oraz Martyna Sadowska z kl. IV TOR - zostały wyróżnione podczas Dnia
Wolontariatu. W Lokalnym Centrum Wolontariatu otrzymały podziękowania za pracę charytatywną od Prezydenta Miasta Kutna .
Dzięki pracy w wolontariacie młodzież uczy się empatii, kształtuje swoją osobowość, dojrzewa. Warto podkreślić, że udział
w akcjach charytatywnych promuje szkołę w środowisku lokalnym. Wolontariusze zgodnie przyznają, iż podjęta, bezinteresowna
praca „uczy ich otwarcia się na problemy drugiego człowieka i wrażliwości na ludzkie cierpienie”.
opiekun wolontariatu p. Monika Kowalska

Wagary to nic innego jak ucieczka z lekcji. Czemu młodzi ludzie chodzą na wagary? Boją się złej oceny, chcą uciec przed jakimś
problemem. Może uniknąć spotkania z którymś z nauczycieli lub uczniów. Jeżeli uczeń jest w sytuacji gdy wydaje mu się, że wszystko go przerasta, z każdym z problemów najlepiej jest zwrócić się do osób, które mogą mu pomóc. Do takich osób należą rodzice,
opiekunowie, którzy mogą porozmawiać z wychowawcą w imieniu ucznia, sam wychowawca, czy nauczyciel, do którego uczeń ma
szczególne zaufanie. Ponadto szkolny pedagog lub psycholog jest w szkole po to, aby pomóc uczniowi w rozwiązywaniu problemów. Chętnie ucznia wysłucha, zrozumie, doradzi. Może też w sprawie ucznia porozmawiać z rodzicami, wychowawcą, nauczycielami czy dyrektorem. Jeżeli krępujesz się i nie chcesz rozmawiać z żadną z tych osób bo obawiasz się kontaktu bezpośredniego,
wzrokowego możesz skorzystać z Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. 800121212 – to numer dla wszystkich
osób poniżej 18 roku życia, które potrzebują pomocy. Dzwoniąc pod ten numer możesz porozmawiać ze specjalistą, który postara
się Ci pomóc. Połączenie jest bezpłatne jeśli dzwonisz z telefonu stacjonarnego lub telefonu komórkowego sieci Orange. Telefon
działa od poniedziałku do Piątku w godz. 8,15-20 Pamiętaj ucieczka nie rozwiąże Twoich problemów.
p. Agnieszka Molińska-Jujka

Prawa konsumenta
Konsumentami jesteśmy wszyscy. W myśl kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności
prawnej nie związanej z działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 ). W roli konsumenta występujesz gdy kupujesz jedzenie,
ubrania, sprzęt elektroniczny itp. W związku z tym przysługują ci określone prawa:
- prawo do żądania bezpłatnej naprawy zakupionego towaru,
- prawo do wymiany wadliwego towaru na wolny od wad,
- prawo żądania obniżenia ceny,
- prawo odstąpienia od umowy.
Pamiętaj, że zawsze możesz skorzystać z bezpłatnej porady Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta.
Nie możesz oddać pełnowartościowego towaru chyba, że sprzedający wyraził na to zgodę.
Dokonując zakupy przez Internet możesz oddać towar w terminie 10 dni bez podania przyczyny (nie dotyczy to towaru wylicytowanego przez ciebie; towar nie może być używany, zniszczony; koszty przesyłki pokrywa kupujący).
Zanim zdecydujesz się na zakupy przez Internet dokładnie przeczytaj regulaminy, ponieważ po zakupie jego warunki stają się dla
Ciebie wiążące.
Dlatego warto przemyśleć każdy zakup
p. Iwona Smolińska

Około 200 uczniów naszej szkoły w roku szkolnego 2013/2014 wzięło udział w 6 olimpiadach,
25 konkursach:
Olimpiady
VI Olimpiada Logistyczna – szkołę w etapie okręgowym reprezentowało 8 uczniów; tytuł finalisty
- Łukasz Kostrzewski z kl. III TL. Op.p.A.Zakrzewska
Olimpiada Wiedzy o Turystyce – w etapie okręgowym szkołę reprezentowali: Edyta Jędrzejczak
i Gracjan Ludwiczak z kl. IV TOT; Edyta Jędrzejczak – tytuł finalisty (zwolniona z części pisemnej egzaminu zawodowego).
Op.p.A.Szymańska
XIX Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich – w etapie szkolnym udział wzięło 27 uczniów; w etapie okręgowym
szkołę reprezentowały: Martyna Felczak i Sandra Matczak z kl. III TE oraz Anna Zakrzewska z kl. IV TE; Anna Zakrzewska –
tytuł finalisty (zwolniona z części pisemnej egzaminu zawodowego). Op.p.A.Wasielewska
Olimpiada Historyczna – w etapie okręgowym szkołę reprezentowali: Ksenia Adamska
z kl. III LP s, Konrad Gospodarowicz z kl. IV TI, Michał Kucharski z kl. IV TOR (bez dalszych sukcesów). Op.p.P.Bielicki.
Olimpiada Historyczna „Losy żołnierza polskiego …” – szkołę reprezentowali: Olga Piątkowska
z kl. I TE, Marta Kożuchowska z kl. II TH, Adrian Wiliński z kl. I TI (bez dalszych sukcesów). Op.p.P.Bielicki i p.G.Jaskułowski.
Olimpiada Teologii Katolickiej – w etapie diecezjalnym szkołę reprezentowały: Edyta Jędrzejczak
z kl. IV TOT i Konka Kolińska z kl. IV TI; laureatką III miejsca została Edyta Jędrzejczak,
Kinga Kolińska znalazła się w dziesiątce najlepszych uczestników. Op.p.A.Muszyńska.
Konkursy
Ogólnopolskie przedsięwzięcie „Nie boję się muzyki” – szkoła została laureatem I miejsca
w konkursie na Lip-dub, nagrodą w konkursie jest kamera. Op.p.A.Janiak, p.B.Jóźwiak, p.M.Kowalska, p.M.Kozarska, p.S.Kubiak,
p.K.Szczepaniak, p.J.Tarnowski.
Ogólnopolski Konkurs „Polska Biżuteria Patriotyczna” – I miejsce ex aequo: Ewelina Katarzyńska
z kl. III TOR i Klaudia Micińska z kl. II TOR, wyróżnienie otrzymał: Jakub Rosiński z kl. III TOR. Op.p.A.Dębska i p.P.Bielicki.
Ogólnopolski Konkurs „W.Grabski ekonomista i mąż stanu” – II miejsce zajęły: Marta Kożuchowska
z kl. II TH i Małgorzata Grzelak z kl. III TL. Op.p.P.Bielicki.
Ogólnopolski Konkurs „Fizyka da się lubić” – w finale szkołę reprezentowała Dominika Sobczyk
z kl. I TE. Op.p.D.Lewiński.
Ogólnopolski Konkurs „Zwykli ludzie wielkimi bohaterami” – II miejsce w kategorii muzyczno
-literackiej zajęła Konga Sobczak z kl. III TOR. Op.p.G.Jaskułowski.
III Ogólnopolski Konkurs „Anim@akcja” – wyróżnienie otrzymała Paulina Łabędzka z kl. III TOR. Op.p.R.Prętkiewicz.
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – wyróżnienia otrzymały Aleksandra Słomczyńska
i Aleksandra Sobczyk z kl. II TOT. Op.p.D.Chojnacka.
Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza – wyróżnienie otrzymała Kinga Sobczyk z kl. III TOR. Op.p.D.Chojnacka.
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – V m-ce w etapie diecezjalnym zajęła Olga Piątkowska
z kl. I TE. Op.p.A.Muszyńska.
Ogólnopolski Konkurs z ENERGETYKĄ W PRZYSZŁOŚĆ – w kategorii PLAKAT udział wzięli: Aleksandra Kowalska z kl. III TOT,
Katarzyna Nykiel i Artur Dębski z kl. I TH (wszyscy otrzymali dyplomy za udział). Op. p.D.Lewiński.
Ogólnopolski Jesienny Konkurs Poezji Śpiewanej „Na strunach poezji” – udział Małgorzaty Banasiak
z kl. II TE. Op.p.A.Janiak.
Ogólnopolski Konkurs Fizyczny EUREKA – w etapie szkolnych udział wzięło 21 uczniów
(bez dalszych sukcesów). Op.p.D.Lewiński.
Ogólnopolski Konkurs Chemiczny ALCHEMIK – w etapie szkolnych udział wzięło 7 uczniów
(bez dalszych sukcesów). Op.p.D.Lewiński.
XVIII Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych – w kategorii twórczość literacka - II miejsce zajął Przemysław
Rembowski z kl. IV TOR, wyróżnienie – Kinga Sobczyk
z kl. III TOR, w kategorii praca plastyczna: Kesja Koszewska z kl. IV TOR. Op.p.D.Chojnacka
i p.A.Dębska.
III edycja Turnieju wiedzy o przedsiębiorczości – w etapie szkolnym udział wzięło 9 uczniów,
w półfinale turnieju szkołę reprezentowała Olga Piątkowska z kl. I TE. Op.p.S.Kubiak.
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego – w etapie szkolnym udział wzięło: z j.niemieckiego – 9 uczniów, z
j.angielskiego – 11 uczniów; w II etapie konkursu szkołę reprezentowali: j.niemiecki – Daria Jedynak i Anna Zakrzewska z kl. IV
TE oraz Gabriela Belicka
z kl. III LP s, j.angielski: Tomasz Kolanowski z kl. IV TI i Bartosz Tomaszewski z kl. IV TOR. Op.p.M.Lozarska i p.A.Kaszewska.
Konkurs „Stan wojenny w pamięci twoich bliskich" zorganizowany przez Międzyzakładową Komisję Pracowników Oświaty i
Wychowania NZSS Solidarność. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych najlepszą prezentację multmedialną przygotował i zajął I
miejsce Bartosz Załuga z III TI, II miejsce zajął Tomasz Wesołek z kl. II TI, III miejsce zajęła Justyna Krysińska z kl. I TH,
wyróżnienie otrzymała: Angelika Szymańska z kl. I TH. Op. p.P.Bielicki i p. G.Jaskułowski.
Konkurs Kazimierz Wielki i Jego czasy – szkołę w półfinałach reprezentowali: Olga Piątkowska
z kl. I TE i Konrad Gospodarowicz z kl. IV TI. Op.p.PBielicki i p.G.Jaskułowski.
Powiatowy Konkurs Recytatorski „Jak zaczyna się miasto ?” – I miejsce zajęła Olga Piątkowska
z kl. I TE, II miejsce ex aequo: Natalia Rybka z kl. III TOT i Edyta Królikowska z kl. III TOR, wyróżnienia otrzymały: Justyna
Strzelecka z kl. II TE i Sandra Domrzał z kl. II TOT. Op.p.A.Janiak, p.D.Chojnacka, p.K.Kopańska-Zimna, p.A.Sędkowska.

XIII edycja konkursu plastycznego „Świat w kolorach” pod nazwą „Barwy jesieni” – II miejsce zajęła Aleksandra Maciejewska z kl. III
TOR, wyróżnienie otrzymała: Michalina Donakowska z kl. II TOR. Op.p.A.Dębska.
Konkurs plastyczny „Bezpieczne zachowanie uchroni Cię przed zakażeniami krwiopochodnymi”
– I miejsce zajęła Kesja Koszewska z kl. IV TOR, wyróżnienie otrzymała: Paulina Fus z kl. I TOR. Op.p.B.Jóźwiak.
Konkurs „Chlubne lata legionowe – wizerunek Legionów J.Piłsudskiego” – udział wzięły Justyna Krysińska i Angelika Szymańska
z kl. I TH. Op.p.P.Bielicki.
Turniej Gier Strategicznych – Gra Kozacy II miała charakter strategiczny i nawiązywała
do epoki napoleońskiej; turniej odbywał się w ramach projektu „Spotkań z historią”; zwycięzcy: Bartosz Brząkała i Janusz Kołodziejski z kl. III TI. Op.p.P.Bielicki, p.R.Prętkiewicz i p.J.tarnowksi.
Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Patron znany czy nieznany?” – udział wzięło 34 uczniów,
w finale szkołę reprezentowały: Justyna Strzelecka, Karolina Walczak, Karolina Torzyńska
i Daria Kącka z kl. II TE. Op.p.A.Janiak i p.P.Bielicki.
Międzyszkolny Konkurs Poezji Patriotycznej „Warto pamiętać” – III miejsce zajął Adam Borys
z kl. III TI. Op.p.K.Kopańska-Zimna.
Konkursy szkolne
Konkurs plastyczny z okazji Dni Frankofonii w Kutnie „francuski na bluzki”- wyróżnienie:
Edyta Jędrzejczak IV TOT i Michalina Stańczak III TOR. Op.p.M.Trzeciak-Jóźwiak.
Konkurs plastyczny „Mój zawód szansą na sukces” – I miejsce Karina Dąborwska z kl. I TOR. Op.p.M.Trzeciak-Jóźwiak.
Konkurs plastyczny na ilustrację do wiersza Kornela Makuszyńskiego lub komiks „Koziołka Matołka przygód ciąg dalszy” – I miejsce Karina Dąbrowska z kl. I TOR, III miejsce – Angelika Bończyk
z kl. I TOR. Op.p.M.Trzeciak-Jóźwiak.
Szkolny konkurs na parafrazę „Ody do młodości” lub fraszkę o mojej klasie; na fraszkę – I miejsce: Justyna Kryściak z kl. II TOR,
Dominika Kaszyńska z kl. I TL; na parafrazę – II miejsce
Edyta Jędrzejczak z kl. IV TOT. Op.p.M.Trzeciak-Jóźwiak.
Konkurs recytatorski z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – 63 dni walczącej Warszawy – wyróżnienie: Agnieszka
Mielczarek z kl. I TOR.
Konkurs na najlepszego sportowca – I miejsce Łukasz Bednarek z kl. III TL
Szkolny konkurs na najładniejszą dekorację świąteczną klasy zorganizowany przez Samorząd Uczniowski; oceniano pracownie
wg następujących kryteriów: choinka, dekoracja okien, dekoracja tablicy, gazetka o tematyce świątecznej, klimat, ogólne wrażenie:
I miejsce zajęła kl. II TE (sala nr 33)
II miejsce ex aequo: kl. I TH (sala nr XVIII) i kl. III TE (sala nr 52)
III miejsce kl. III TOR (sala nr 15)

Nasza redakcja postanowiła zapytać jak oceniacie mijający rok szkolny. Ostatnie dni czerwca to okres, w którym wystawione są oceny,
uczniowie mogą zastanowić się nad tym, co im się udało osiągnąć przez dziesięć miesięcy. Zadałyśmy pytanie:,, Jak Ci minął rok szkolny?” kilku losowo wybranym osobom. Oto wyniki naszej sondy:
,,Przedmioty zawodowe były dla nas nowością. Zdarzały się pewne trudności, ale dałyśmy sobie z nimi radę i z dumą przeszłyśmy
do drugiej klasy!”
Alicja i Karolina kl. I TOR
,,Dobrze oceniamy ten rok. Zdaliśmy do trzeciej klasy, choć nie wszystkim naszym kolegom się to udało. Ogólnie atmosfera w szkole
była miła. Byliśmy na wycieczce na Targach Fotograficznych w Łodzi, braliśmy udział w zawodach w koszykówkę i siatkówkę- i zajęliśmy
I miejsce w obu konkurencjach.”
Michał i Przemek kl. II TI
,,W tym roku odbyliśmy miesięczne praktyki, na których zdobyliśmy umiejętności związane z naszym przyszłym zawodem. Rok będziemy wspominać miło”.
Paulina i Dawid kl. III TL
,,Jestem zadowolona z tegorocznych praktyk- wiele się nauczyłam. Jeśli chodzi o oceny z poszczególnych przedmiotów to nie miałam
problemów. Poszło mi o wiele lepiej niż poprzednio. Moja średnia przekroczyła 4,0 i bardzo mnie to satysfakcjonuje”.
Ania kl. III TI
,,Rok szkolny minął bez większych trudności. Cieszę się, że właściwie już są wakacje.”
Ewa kl. II TOT
,,W tym roku szkolnym-niestety- mimo moich starań zabrakło mi jednej oceny do zadowalającej średniej. Nie załamuję się, ponieważ
motywuje mnie to do bardziej intensywnej pracy w klasie maturalnej.”
Magda G. kl. III TOR
,,Rok szkolny przebiegł mi bardzo szybko. Brałam udział w zawodach sportowych, dzięki temu mogłam rozwijać swoje hobby- grę
w piłkę siatkową. Moje wyniki w nauce nie są takie, jakich oczekiwałam, ale i tak jestem zadowolona”.
Agata kl. III TOR
,,Rok szkolny minął mi bardzo dobrze. Wiele się nauczyłem. Mogłem poszerzyć swoje zainteresowania fotografią dzięki udziałowi
w Targach Fotograficznych w Łodzi.”
Bartłomiej kl. II TI
Wnioski: Pytani przez nas uczniowie podkreślali, że mijający rok był dla nich pracowity, ale są z niego zadowoleni. Dostrzegali korzyści
(udział w wycieczkach, praktykach, zawodach sportowych), ale jednocześnie cieszyli się z wakacji.
Sondę przeprowadziły: Edyta Królikowska i Agata Pawłowska kl. III TOR

Rok szkolny 2013/2014 był owocny dla naszych sportowców. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy startowali
w konkurencjach indywidualnych oraz turniejach gier zespołowych odnosząc sukcesy .
Warto podkreślić, że w tym roku po raz pierwszy przyznano w naszej szkole tytuł: „NAJLEPSZEGO SPORTOWCA”. Laureatami
tej nagrody zostali: Patrycja Podstawska z kl. IV TOT i Łukasz Bednarek kl. III TL.
Martyna Sadowska, kl. IV TOR-redaktor działu sportowego

P o n a d t o:
Mistrzostwa Szkoły w Piłce Siatkowej Dziewcząt – udział w rozgrywkach wzięło 9 drużyn. Wyniki: I m-ce – kl. II TE, II m-ce – kl.
III TOR, III m-ce – kl. I TOR
Mistrzostwa Szkoły w Piłce Siatkowej Chłopców - udział w rozgrywkach wzięły 4 drużyny . Wyniki: I m-ce – kl. II TI, II m-ce – kl.
III TL, III m-ce – kl. II TE, TH
Mistrzostwa Szkoły w Piłce Koszykowej Dziewcząt – udział w rozgrywkach wzięły 4 drużyny / 32 osoby /. Wyniki: I m-ce – kl. II
TOR, II m-ce – kl. I TE, III m-ce – kl. III TOR
Mistrzostwa Szkoły w Piłce Koszykowej Chłopców – udział w rozgrywkach wzięły 4 drużyny/ 29 osób /. Wyniki: I m-ce – kl. II TI,
II m-ce – kl. I TI, III m-ce – kl. I TH
Mistrzostwa Szkoły w Piłce Nożnej Chłopców / P. Kubicki /.
W turnieju rozgrywanym w dniach 04 .06.14r. – 25.06.14r. udział wzięło 8 drużyn. Wyniki: I m-ce- kl. II TL, II m-ce kl. II TE, TH,
III m-ce kl. II TI.
Letni Biathlon – zawody miejskie o „Grand Prix Kutna” to połączenie dwóch dyscyplin: biegania i strzelania; w I, II i III edycji
uczniowie zajęli drużynowo trzy razy z rzędu I miejsce; w IV edycji - II miejsce; w klasyfikacji generalnej – I miejsce.
Op.p.P.Kubicki
Mistrzostwo Powiatu w piłce nożnej chłopców. Op.p.P.Kubicki
Mistrzostwo Powiatu w piłce ręcznej. Op.p.P.Kubicki
Mistrzostwach Powiatu w lidze lekkoatletycznej:
I miejsce dziewcząt, II miejsce chłopców.
p. B. Jóźwiak, p. P. Kubiki i p. M. Rymarkiewicz.
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