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Spotykamy się w nowej wersji - elektronicznej. Podążamy za nowoczesnością, a poza tym
jesteśmy ekologiczni. Postanowiliśmy też zmienić nieco układ treści - mamy nadzieję, że Wam
się spodoba.
Za nami kolejny rok. Dużo się działo - jak to w ,,Grabskim”. Znów zdobyliśmy tarczę jakości.
Świadomość bycia wśród najlepszych jest miła, ale wiąże się z odpowiedzialnością.

Wydarzenia
z życia szkoły
Nasze sukcesy

Relacje
z uroczystości
szkolnych
Wywiady

Wydarzenia
sportowe

A poza tym? Konkursy, olimpiady, przedstawienia, wycieczki, wyjazdy do teatru, wyjścia
do kina, spotkania z ciekawymi ludźmi - nie da się wymienić wszystkich atrakcji.
Naszym zdaniem początek wakacji to odpowiedni czas, żeby powspominać wydarzenia
ostatniego roku.
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SMS
Wrzesień
-Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016.
-Wyjazd grupy młodzieży do byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem.
-Wyjazdy integracyjne do Borowa i Oporowa.
-Ślubowanie klas I.
Październik
-Udział w IX Festiwalu Szaloma Asza- spektakl ,,Zimą”
-Otwarcie ekopracowni wyremontowanej i doposażonej dzięki zwycięstwu w konkursie ,,Moja wymarzona ekopracownia2015” i dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.
-Udział w powiatowych obchodach Dnia Kombatanta.
-Ciekawa lekcja historii na temat wspólnego dziedzictwa kulturowego z panem Stanisławem Wojdeckim.
-Dzień Edukacji Narodowej - święto nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły.
-Konkurs promujący bibliotekę.
Listopad
-Spotkanie uczniów klas pierwszych z policjantem.
-Wizyty uczniów klas pierwszych w Powiatowej Miejskiej Bibliotece Publicznej.
-Światowy Dzień Przedsiębiorczości i spotkania z pracodawcami.
- Lekcje z ZUS, czyli wszystko o emeryturach i rentach w ramach projektu edukacyjnego.
Grudzień
- Spotkanie z leśnikiem-panem Robertem Krokowskim.
-Honorowi krwiodawcy ratują życie.
-Zwycięstwo w Kutnowskim Budżecie Obywatelskim!
- Spotkanie młodych logistyków z pracownikiem GITD.
-Europejski Dzień Prawnika.
-XVIII Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Głos Ojczyzny” oraz spotkanie z pracownikami IPN.
- Bożonarodzeniowe kolędowanie, jasełka i klasowe Wigilie.
Styczeń
-Spotkane z panem Krzysztofem Ryzlakiem - reżyserem i dyrektorem CTMiT
-Szkolny Dzień Talentów.
-Honorowa Nagroda Amicus TPZK dla „Grabskiego”!
Luty
- Po prostu: STUDNIÓWKA.
-Wyróżnienie ,,Brązowa Tarcza” w rankingu Perspektywy 2016.
-Wizyta w Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.
- Święto piosenki francuskiej, czyli Dni Frankofonii
Marzec
- Świąteczne życzenia dla pań.
-Pokaz pomocy przedmedycznej.
- ,,Spotkania Edukacyjne” z gimnazjalistami.
-Wizyta w Głównym Urzędzie Statystycznym.
-Pamiętamy o ,,Żołnierzach Wyklętych.
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SMS
Kwiecień
-Spotkanie z pracownikami Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy.
-,,Grabski” gości gimnazjalistów.
-Brawurowe przedstawienie UTK – czyli z wizytą u Dulskich.
-Ostatnie przedstawienia spektaklu ,,Zimą”
-XI Święto Szkoły i zakończenie roku maturzystów.
-List intencyjny o współpracy ,,Grabskiego” z Wydziałem Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.
Maj
-Piknik naukowy.
-Egzaminy maturalne.
-,,Grabski” innowacyjną szkołą zawodową na rynku pracy.
-Spektakl historyczno-literacki koła teatralno-dziennikarskiego i młodzieży z SOSW nr 2 w Kutnie.
- Uczniowie ,,Grabskiego” w gościnnych progach Politechniki Łódzkiej.
-Uwaga, ważna akcja: „Psom na pomoc!”
-Mamy tytuł ,,Szkoły wolnej od dopalaczy”!
- Spotkanie z Sienkiewiczem w szkolnej bibliotece.
Czerwiec
- ,,Drzwi otwarte” dla gimnazjalistów.
-Wykład pana Pawła Korzyńskiego na temat stanu wód powierzchniowych.
- Uczniowie ,,Grabskiego” wiedzą czym jest kultura bezpieczeństwa.
-Edukujemy się teatralnie.
Błażej Heleniak, Magdalena Pietrzykowska, Agnieszka Kapruziak, Natalia Sędziak, Kamil Kalinowski, Daria Kłosowska, Kinga Wojtasiak.
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IX Festiwal im. Szaloma Asza
W dniach 8 – 9.10.2015r odbył się IX Festiwal im. Szaloma Asza. Nasza szkoła była jednym z partnerów Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie w jego organizacji. Nasi uczniowie mieli okazję do zaprezentowania swoich umiejętności i talentów. W czwartek 8.10.2015 r, pięcioosobowa grupa z klasy IV TH pod opieką p. Joanny Maruszewskiej wzięła udział w grze miejskiej pod nazwą ,,Szlakiem dwóch kultur”. Gra miała charakter edukacyjno-poznawczy,
odwoływała się do kultury i historii polsko-żydowskiej oraz osoby Szaloma Asza, pisarza urodzonego w Kutnie. Zadaniem
uczestników było pokonanie wyznaczonej trasy i zebranie informacji dotyczących kultury żydowskiej oraz życia sławnego
pisarza. Na koniec grupa musiała wykonać test, który wyłonił zwycięzców. Nasi uczniowie zajmując II miejsce ustąpili jedynie
drużynie z I LO im. Gen. J. H. Dąbrowskiego. W piątek 9.10.2015r w świetlicy naszej szkoły odbyło się spotkanie zorganizowane przez p. Halinę Sankowską z dziennikarzem BBC, autorem licznych publikacji dotyczących kultury jidysz oraz prawnukiem pisarza p. Davidem Mazowerem. Brali w nim udział uczniowie kutnowskich szkół średnich. Nasz gość wygłosił prelekcję
na temat „How a Rebellious Teenager from Kutno Became a World-Famous Yiddish Writer” ilustrowaną rodzinnymi fotografiami. Panu Mazowerowi towarzyszyły jego cztery znajome z Londynu, z którymi tworzy grupę konwersacyjną, aby rozmawiać w języku jidysz. Podsumowaniem festiwalu był Tryptyk Kutnowski który odbył się tego samego popołudnia w Centrum
Teatru Muzyki i Tańca. Uczniowie ze szkolnego koła teatralno-dziennikarskiego (Sandra Domrzał, Aleksandra Słomczyńska, Aleksandra Sobczyk, Nina Bonawenturczak, Agnieszka Mielczarek, Dawid Stoliński i Kornel Lewarski ) wystawili przedstawienie na motywach dramatu Szaloma Asza "Zimą". Adaptacji dokonały pp. Dorota Chojnacka i Halina Sankowska, dekorację przygotowała p. Monika Kowalska, autorem plakatu był Jakub Pawłowski. Nasi uczniowie wykazali się wspaniałym talentem
aktorskim czym podbili serca publiczności. Ich wystąpienie zostało nagrodzone długimi brawami.
Klaudia Banasiak
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Nasza wymarzona ekopracownia
Nasza szkoła wzięła udział i zwyciężyła w konkursie ,,Moja wymarzona ekopracownia 2015” organizowanym przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dzięki temu została wyremontowana i doposażona w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne pracownia, w której odbywać się będą zajęcia przedmiotowe i pozalekcyjne oraz spotkania z ludźmi
pracującymi w instytucjach związanych z ochroną środowiska. Projekt został przygotowany przez zespół nauczycieli pracujących
pod kierunkiem pana dyrektora Wojciecha Banasiaka: panią Iwonę Smolińską, panią Renatę Kubicką, panią Ewę Szymczak, pana
Błażej Kurasa oraz panią Joannę Maruszewską i pana Dariusza Lewińskiego. Koszt inwestycji to 40.000 złotych z czego 35.100 zostało sfinansowane przez WFOŚ i GW w Łodzi. Jej uroczyste otwarcie miało miejsce 18 listopada 2015 r. Wśród gości byli: pan
Bogdan Dzierżka - zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi, pan Zdzisław Trawczyński - wicestarosta kutnowski, pan Artur
Gierula - członek Zarządu Powiatu, pan Zbigniew Burzyński - Prezydent Miasta Kutno, pani Justyna Jasińska - dyrektor Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Kutnie oraz przedstawiciele Rady Rodziców, nauczycieli i uczniów.Cieszymy się, że
nasza młodzież będzie mogła rozwijać swoje zainteresowania w nowoczesnej ekopraccowni.
Milena Kawka
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Znów mamy tarczę jakości
Nasza szkoła po raz kolejny zdobyła
tarczę jakości - tym razem brązową w ogólnopolskim rankingu techników ,,Perspektywy 2016”. Jako jedyni
z Kutna znaleźliśmy się wśród 300
najlepszych placówek tego typu
w kraju. W województwie łódzkim
zajmujemy 22. miejsce. Brązowa tarcza
jest ogromnym wyróżnieniem dla
naszej szkoły. Otrzymują ją najlepsi,
co czyni ,,Grabskiego” wyjątkowym.
Jesteśmy dumni, że to właśnie nam
przyznano tę nagrodę.
Andżelika Szymańska

Studniówka
Dnia 23 stycznia 2016 w lokalu
"Westa" odbył się bal studniówkowy.
Ten wyjątkowy wieczór został rozpoczęty dostojnym krokiem poloneza
poprowadzonego przez pana dyrektora Wojciecha Banasiaka.. W tym roku
w studniówce brali udział uczniowie
sześciu klas: IV TH wych. pani Iwona
Smolińska, IV TOT wych. pani Maria
Sulej, IV TOR wych. pani Luiza Collins,
IV TE wych. pani Katarzyna Szczepaniak, IV TI wych. pan Krzysztof Pawłowski, IV TL wych. pan Radosław
Galus. Wszyscy świetnie się bawili, ale
nie zabrakło czasu na wspomnienia
minionych czterech lat oraz podziękowania dla kochanych wychowawców
i rodziców. W trakcie balu wystąpili
także nasi uczniowie, śpiewając mix
znanych piosenek. A za ich plecami
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można było podziwiać galerię każdej
z klas. To był niezaprzeczalnie magiczny wieczór, który zapadnie każdemu
na długo w pamięci.
Sandra Domrzał.

TYTUŁ BIULETYNU
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ROK 1, NUMER 1

Teatralne sukcesy
12 listopada w Kutnowskim Domu
Kultury został zaprezentowany spektakl "Zimą" wg dramatu Szaloma Asza
przygotowany przez młodzież z koła
dziennikarsko-teatralnego. Artyści
zagrali w tym dniu dwukrotnie - o
godz. 17 i 19. Impreza cieszyła się
dużym zainteresowaniem, na obu
przedstawieniach był komplet widzów.
Wśród nich znajdowali się przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Urzędu
Miasta, dyrektor szkoły pan Wojciech
Banasiak oraz liczni nauczyciele. Dużą
przyjemność sprawiła występującym
obecność ich wychowawców: pp.
Marii Sulej, Magdaleny TrzeciakJ óź w i ak i P i o t r a B i e l i cki e g o .
Publiczność zwróciła uwagę na świetną
grę aktorską, dopasowanie ról do
osobowości występujących, profesjonalne zachowanie młodych artystów
na scenie i humanistyczne przesłanie
sztuki. Uznaniem cieszyła się też dekoracja. Podziw budziła gra Sandry Domżał (kl. IV TOT), która elektryzowała
publiczność dramatem matki dwóch
córek i była obecna na scenie przez
cały czas spektaklu. Dziewczęcym
urokiem zachwycała Aleksandra Sobczyk (kl. IV TOT) jako Julka. Jej rola
wymagała dodatkowo specjalnych
umiejętności - tanecznych i wokalnych.
Aleksandra Słomczyńska (kl. IV TOT)
w roli Romy - starszej siostry ukazała
cały dramat granej przez siebie postaci. Jej bohaterka - wrażliwa, melancholijna i oczytana dziewczyna uświadamia
sobie sens przemijania i nieuchronnie
stracone w życiu szanse. Akcję ożywiła
Nina Bonawenturczak (kl. III TOR) w
roli swatki. Grała dynamicznie i przekonująco. Jej pojawienie się na scenie i
energia, jaką wniosła stanowiły kontrapunkt dla pierwszej, refleksyjnej części
przedstawienia. Agnieszka Mielczarek
(kl. III TOR) jako kucharka wprowadziła element zadumy nad niełatwym
losem ubogich. Była w tej roli ciepła i
empatyczna. Na uwagę zasługują też
postaci męskie. Judl - grany przez Dawida Stolińskiego (kl. II TI) wzruszał
każdym gestem i słowem. Jego opowieść o zmienności ludzkiego życia
pozostanie w pamięci widzów na długo. Koniecznie trzeba też wspomnieć
o roli narzeczonego granego przez
Kornela Lewarskiego (kl. III TI). Jego
Samuel Goldberg był zdecydowany i
pewny siebie. Choć pojawia się tylko
w ostatnich minutach spektaklu, to
właśnie on rozstrzygnie o dalszym

losie sióstr. Publiczność nagrodziła
występujących owacjami na stojąco,
pan Artur Gierula - członek Zarządu
Starostwa Powiatowego wręczył młodym aktorom upominki, a pan dyrektor Wojciech Banasiak piękne róże.
Kwiaty otrzymały też pp. Dorota
Chojnacka i Halina Sankowska - autorki adaptacji i opiekunki artystyczne
spektaklu oraz p. Monika Kowalska autorka dekoracji. Nasi aktorzy otrzymali w KDK do dyspozycji garderobę
VIP, w której mogli przygotować się
przed spektaklem i odpocząć pomiędzy przedstawieniami. Należy podkreślić, że był to już ich kolejny występ.
Poprzednio aktorzy zagrali ten spektakl 4 listopada w Centrum Teatru
Muzyki i Tańca, natomiast premiera
odbyła się w październiku w ramach
IX Festiwalu im. Szaloma Asza. Wówczas wystąpiliśmy również wspólnie z
Zespołem Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej, który zaprezentował program literacko-taneczno-muzyczny
według opowiadania Szaloma Asza
"Kantor i jego chórzyści".
Przedstawienie „Zimą” prezentowane
było jeszcze kilkakrotnie mieszkańcom
miasta i powiatu oraz uczniom: 28
stycznia w KDK, 31 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Bedlnie i 15
kwietnia dwukrotnie w naszej szkole,
gdzie nastąpiło pożegnanie z tytułem.
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XI Święto Szkoły i zakończenie roku maturzystów
XI Święto Szkoły to kolejna odsłona tradycji, której początek dało nadanie szkole
imienia Władysława Grabskiego, wybitnego ekonomisty , reformatora i patrioty.
Niezmiennie
uczestniczą
w
nim przedstawiciele władz lokalnych oraz
instytucji i przedsiębiorstw, z którymi
współpracujemy, a więc śmiało możemy
stwierdzić, że to nasza „wspólna praca”,
nasz „wspólny sukces”. W tym roku gościliśmy:



p. Tadeusza Woźniaka Posła na Sejm
RP reprezentował p. dr Robert Baryła –
radny Sejmiku,



p. Artura Gierulę – członka Zarządu
Powiatu w Kutnie,



p. Annę Michalską reprezentującą
Prezydenta Miasta Kutno,



ks. prałata Stanisława Pisarka – wieloletniego nauczyciela i przyjaciela szkoły,



prof. Grzegorza Grabskiego – prawnuka Patrona,



p. Piotra Bartosiaka – z Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej,



p. Urszulę Bartelę zastępcę dyrektora Studium Prawa Europejskiego,



dra Michała Adamskiego – naczelnika Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju
w Urzędzie Miasta Kutno,



p. Jakuba Krygiera – zastępcę Burmistrza Miasta Krośniewic,



p. Jadwigę Kubiak – twórczynię
Teatru Amatorskiego im. Aleksandra
Fredry,



p. Mariolę Grodnicką - prezes Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego,



p. Małgorzatę Kochańską - dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy,



p. Annę Rzeźnicką – kierownik Lokalnego Obserwatorium Rynku Pracy,



p. Zdzisława Macherę - Powstańca
Warszawskiego, podpułkownika Wojska
Polskiego, prezesa honorowego kutnowskiego koła Światowego Związku Żołnierzy AK,



p. Józefa Stockiego – prezesa kutnowskiego Koła Światowego Związku
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Żołnierzy AK, porucznika Wojska
Polskiego, żołnierza i uczestnika walk
27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii
Krajowej,



p. Jolantę Bujalską – Kowalczyk –
przewodniczącą Międzyzakładowej
Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Kutnie,



p. Mariusza Kozarskiego – prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kutnie,



twórców tradycji i historii szkoły
– p. Zygmunta Pietrzykowskiego –
dyrektora, p. Stanisławę Fangrat, p.
Barbarę Kierszkę, p. Lechosława Kubiaka, p. Jana Żebrowskiego,



p. Radosława Rojewskiego –
dyrektora Kutnowskiego Domu Kultury,



rodziców wraz z prezydium
Rady Rodziców: p. Pawła Zielińskiego,
p. Marlenę Kalinowską, p. Beatę Czekalską, p. Ewę Witkowską, p. Janusza
Piaszczyńskiego,
przedsiębiorców, prezesów, dyrektorów firm oraz ich przedstawicieli.
W swoim wystąpieniu pan dyr. Wojciech Banasiak podkreślił związek tradycji z kreowaniem przyszłości szkoły:
„święto szkoły to szczególny czas w
naszym kalendarzu, które jednoczy
ludzi sobie bliskich i życzliwych, buduje
poczucie wspólnoty, przyczynia się do
poznawania wspólnej przeszłości, integruje szkołę ze środowiskiem i
prezentuje sukcesy uczniów i nauczycieli. Tak rodzi się tradycja, tożsamość
oraz wspólne wartości. Każde święto
jest okazją do wspomnień, skłania do
podsumowań, rozmów o sukcesach,
osiągnięciach i planach na przyszłość.
11 - lecie Święta Szkoły kojarzone jest
z pasmem wielu sukcesów. Do najważniejszych zaliczyć można otrzymanie, po raz kolejny, zaszczytnego wyróżnienia w rankingu „Perspektyw”
Brązowej Tarczy Jakości, prestiżowej
nagrody Amicus TPZK, posiadanie
statusu „Bezpiecznej szkoły” i „Szkoły
Odkrywców Talentów”, realizacja projektu „Moja wymarzona Ekopracownia”. Są to także sukcesy
uczniów w olimpiadach, konkursach tematycznych i artystycznych,
współpraca z pracodawcami w zakresie praktycznej nauki zawodu,
z instytucjami lokalnego rynku pracy

oraz uczelniami wyższymi, np. Wyższą
Szkołą Logistyki w Poznaniu czy Politechniką Łódzką. Współtwórcami tych
sukcesów są ambitni uczniowie, wykwalifikowana kadra pedagogiczna
oraz przyjaciele szkoły”.
To właśnie tych szczególnych, wyjątkowo zasłużonych przyjaciół naszej
szkoły: p. Artura Gierulę, p. Annę
Michalską, p. Grzegorza Grabskiego, p.
Radosława Rojewskiego oraz p. Pawła
Zielińskiego pan dyrektor uhonorował
okolicznościowymi adresami.
Wyzwaniem współczesnej edukacji
jest dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom,
nasza szkoła stara się być jak najbardziej elastyczna w zakresie kształcenia
pożądanych przez pracodawców kompetencji pracowniczych. Udział w konkursie o tytuł „Innowacyjna szkoła
zawodowa na rynku pracy” zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego miał na celu pokazanie „ dobrych praktyk” w tym zakresie.
W ramach zaplanowanych działań
uczniowie i nauczyciele, we współpracy ze środowiskiem lokalnym, zrealizowali cykl spotkań z lokalnymi pracodawcami, konkursy z zakres u k s z t a łc e n ia t e or e t y c z n e g o
i praktycznego, wycieczki przedmiotowe, a także „Dni kształcenia zawodowego” cieszące się bardzo dużym
zainteresowaniem gimnazjalistów z
powiatu kutnowskiego.
Podjęte przez nas przedsięwzięcia
zostały wysoko ocenione przez jury
konkursu i otrzymaliśmy z rąk p. Urszuli Barteli zastępcy dyrektora Studium Prawa Europejskiego zaszczytny
certyfikat „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy”. Jest on dla nas
motywacją do dalszego rozwijania się i
działania.
Podczas uroczystości nagrodzeni zostali zwycięzcy corocznego szkolnego
konkursu historycznego propagującego dokonania naszego
patrona pn. „Władysław Grabski i jego
czasy”. Nagrody zwycięzcom Emilii
Piątek, Kindze Adamczewskiej, Jakubowi Graczykowi i Aleksandrze Tomczyk wręczyli p. dyr. Wojciech Banasiak i organizator konkursu p. Piotr
Bielicki.
Pan dyrektor wielokrotnie podkreślał,
że szkoła zawodowa, jaką jest

TYTUŁ BIULETYNU

9

Str. 9

ROK 1, NUMER 1

„Grabski” nie mogłaby kształcić efektywnie swoich uczniów bez
wsparcia pracodawców uczących młodzież praktycznych umiejętności. Nauka, praktyka, praca – takie hasło znajdowało się na logo naszej szkoły w
latach dziewięćdziesiątych. Dziś patronuje nam wybitny ekonomista Władysław Grabski. Zmieniło się logo, ale
nasze cele pozostały takie same. Zabawna prezentacja multimedialna ukazała uczniów naszej szkoły na praktykach zawodowych. Komentowały ją
Ewelina Naliwańska i Kludia Milczarek.
Tradycją Święta Szkoły są „ Grabki”,
które uczniowie przyznają nauczycielom. W tym roku otrzymali je także
uczniowie. „Grabki” poprowadzili
Anna Kubiak i Maciej Andrysiak z
Samorządu Uczniowskiego.
Kategorie związane były ze stanowiskami w firmie. Nagrody otrzymali:



„Mistrz” – p. dyr. Wojciech Banasiak,



„Kierownik zmiany” – p. Marcin

Rymarkiewicz,



„Inspektor” – p. Krzysztof Pawłowski,



„Planistką” została p. Agata Krzyżyńska,



„Brygadzistka” to p. Sylwia Ku-

biak.
„Grabki” dla uczniów w kategorii
„Pracuś” odebrała Milena Kawka, natomiast „Rachmistrzem” został Adrian
Sobczak.
Uroczystość zakończył efektowny
polonez pokazowy uczniów klas
czwartych pod kierunkiem p. Marcina
Rymarkiewicza.
XI Święto Szkoły prowadzili: Natalia
Dominiak i Szymon Pawlak. Koordynatorką była p. Agnieszka Smolarczyk.
Pani Katarzyna Kopańska-Zimna

10

LAUREACI I ZWYCIĘZCY
Konkurs recytatorski,, Jak się zaczyna
miasto?”: III miejsce Karolina Sobczyk
i Sylwia Biegalska, wyróżnienia Olga
Piątkowska, Sandra Biegańska, Justyna
Wenelska, Gracjan Estkowski; op. pani
Dorota Chojnacka, pani Anna Janiak,
pani Katarzyna Kopańska- Zimna.
Konkurs plastyczny ,,Świat w kolorach” :
II miejsce Paulina Fus, wyróżnienie Magdalena Waryńska; op. pani Anna Dębska.
Konkurs na najbardziej kreatywną klasę
w województwie łódzkim -7 miejsce
kl. III TE , wych. pani Sylwia Kubiak.
Konkurs
historyczny ,,Jan Paweł II
i Kościół katolicki w PRL”- awans
do ogólnopolskiego finału: Adam Jardzioch, Alicja Cykowska i Agnieszka
Mielczarek;op. pan Grzegorz Jaskułowski.
Olimpiada Wiedzy o Świecie Antycznym
- Łukasz Winiecki przeszedł do II etapu;op. pan Piotr Bielicki.
Zwycięstwo w Kutnowskim Budżecie
Obywatelskim- Aleksandra Słomczyńska;
opieka, koordynacja działań, pomysł : pan
Monika Kowalska, pani Elżbieta Trawczyńska, pani Sylwia Kubiak.

wyróżnienie Sylwia Biegalska. Gracjan
zajął III miejsce w wojewódzkim finale
w Łodzi;op. pani Anna Janiak i pani
Katarzyna Kopańska- Zimna.
I Międzyszkolny Konkurs BHP- wyróżnienie Milena Kawka;op. pani Ewa Kowalik.
Olimpiada Wiedzy o Turystyce - Sandra Domrzał 7 miejsce w Polsce i tytuł
laureatki, Gracjan Piotrowski- tytuł
finalisty; op. pani Aleksandra Szymańska.
XX Przegląd Twórczości Artystycznej
Uczniów Szkół Zawodowych - kategoria: twórczość literacka: III miejsce
Alicja Winiecka; op. pani Dorota Chojnacka
Konkurs dziennikarski: I miejsce Łukasz
Zalewski,op. pani Katarzyna KopańskaZimna, II miejsce Aleksandra Domaradzka, op. pani Dorota Chojnacka,
I I I m i e j s c e M a r t a M a k ow s k a ,
op. pani Anna Janiak.
Magdalena Pietrzykowska,
Kapruziak , Błażej Heleniak

Agnieszka

Olimpiada Ekonomiczna: udział w II etapie- Olga Piątkowska, Marta Kożuchowska,
Adrian Sobczak;op. pania Anna Peda,
pani Sylwia Kubiak.
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo- Menedżerskich- udział w II etapie: Karolina Walczak, Marta Kożuchowska, Dominika Sobczyk; op. Sylwia Kubiak, Agnieszka Drapińska, Martyna Kowalska.
Olimpiada Historyczna- udział w II etapie: Michalina Donakowska, Katarzyna
Rosiak, Justyna Kryściak, Aleksandra
Sobczyk, Łukasz Winiecki;op. pan Piotr
Bielicki.
Olimpiada ,,Losy żołnierza i dzieje oręża
polskiego”- awans do etapu wojewódzkiego: Przemysław Antczak;op. pan Piotr
Bielicki.
VIII Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna
- udział w etapie okręgowym: Łukasz
Zalewski i Sebastian Jarota.. Łukasz
awansuje i otrzymuje tytuł finalisty,op.
nauczyciele przedmiotów zawodowych.
Nagroda Amicis TPZK dla Zespołu Szkół
nr3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie.
61 OKR II miejsce Gracjan Estkowski,

Str. 10

TYTUŁ BIULETYNU

11

Str. 11
„Istotą biblioteki jest służba książce”. Wywiad z Panią Grażyną Baranowską - bibliotekarką, poetką, krytykiem literackim, redaktorką książek, animatorką kultury.
Proszę nie przeceniać mojej roli. Z festiwalem i Ogólnopolskim Konkursem Literackim im. Szaloma Asza jestem
związana organizacyjnie od 2005 roku, z woli mojego
ówczesnego szefa i jednocześnie prezesa Społecznej Fundacji Miasta Kutna, ś.p. Bogdana Danelskiego. Znał mnie
na tyle dobrze, by wiedzieć, że będzie to dla mnie życiowa
przygoda. Pamiętam, tak jak on pamiętał, Kutno noszące
jeszcze ślady sztetla – polsko-żydowskiego miasteczka
jakby wyjętego z opowiadań Asza. Pamiętam też wiele
opowieści mojej babci Rozalii, urodzonej i wychowanej w
jednej z żydowskich kamienic przy Sienkiewicza. Bawiła
się z dziećmi sąsiadów, z nimi dorastała, siłą rzeczy będąc
świadkiem codziennego życia kutnowskich Żydów. To
wszystko długo rosło w mojej głowie, domagało się szerszej wiedzy. Będąc już bibliotekarką, na własny użytek
szukałam w różnych źródłach odpowiedzi na wiele pytań,
czytałam autorów pochodzenia żydowskiego, np. Schulza,
Singera, Rotha, Brandstaettera, Wojdowskiego. Po lekturze opowiadań Asza osadzonych w Kutnie, ale też pod
wpływem wspomnień nieżyjących już kutnowskich autorów - Henryka Czerwińskiego czy Franciszki Gondek,
przeżyłam coś w rodzaju wtajemniczenia. Obraz polskożydowskiego Kutna zalągł się w mojej podświadomości i
do niczego nie zobowiązywał, a jednak odżył
w 2005 roku, gdy dostałam propozycję współpracy przy
„Aszowskich”
imprezach. Do tamtej pory odbyło się już sześć edycji
konkursu – od 1993 r. i trzy edycje festiwalu – od 1999
r., ja zasiadałam wśród publiczności. Pamiętam poruszenie, jakie wywoływały pierwsze w Kutnie koncerty muzyki
klezmerskiej, magiczny recital André Ochodlo czy premiera cyklu filmów dokumentalnych „Kutno” Agnieszki
Arnold. Kutno oswajało swoją polsko-żydowską przeszłość poprzez świadomy udział w tych zdarzeniach. Mój
związek z konkursem i festiwalem rozpoczął się od próby
skompletowania jury siódmej edycji OKL im. Sz. Asza.
Potem tworzyłam projekty i koordynowałam działania
związane z organizacją i przebiegiem obu imprez.
Festiwal w zasadzie sam się wykreował dzięki dość
atrakcyjnej ofercie programowej,
obejmującej coraz
ciekawsze i coraz bardziej różnorodne zdarzenia, z myślą
o potencjalnych odbiorcach – mieszkańcach Kutna i regionu. Obecnie przyjeżdżają na festiwal osoby z daleka, odnajdujące informacje o imprezie w Internecie. Mając
wpływ na program poszczególnych edycji, starałam się na
poziomie projektów nadać festiwalowi specyficzny charakter, z uwzględnieniem zarówno polsko-żydowskiej
przeszłości Kutna, w tym sylwetki twórczej patrona, jak
też najciekawszych elementów kultury i tradycji żydowskiej, i jej związków z kulturą polską. Chodzi o to, aby
poznawanie i zrozumienie twórczość Asza odbywało się
właśnie poprzez poznanie i zrozumienie kultury jego narodu. Samo poznanie odgrywa tutaj ważną rolę, ponieważ
nie ma już w Kutnie gminy wyznaniowej. Przywoływanie
nieistniejącego świata kutnowskich Żydów, zwłaszcza dla
młodych pokoleń, trzeba było rozpocząć niemalże od
nowa. Dlatego pierwsze edycje festiwalu, organizowane
we współpracy kulturalnej władz Kutna z władzami izraelskiego miasta Bat-Yam, w którym Asz spędził ostatnie lata
życia, poświęcone były głównie historii gminy żydowskiej
w Kutnie i jej znaczeniu w życiu miasta. Tak się szczęśli-

wie złożyło, że w latach 90-tych ukazały się pierwsze polskie
przekłady kilku utworów prozatorskich Asza, a w ślad za
nimi pierwsze artykuły prasowe i pierwsze opracowania
krytycznoliterackie. Były więc podstawy do propagowania
jego twórczości w Kutnie, a z czasem w całym kraju. Proszę
jednak pamiętać, że sam projekt niewiele znaczy bez akceptacji prezydenta miasta i jego finansowego wsparcia – im wyższy budżet, tym bogatsza oferta.
Zna Pani dobrze twórczość Asza. Co jest w niej wyjątkowego?
Och, dużo by mówić, ograniczę się więc do kwestii podstawowych. Wyjątkowa jest jej wielogatunkowość i wielotematyczność – Aszowi udało się stworzyć wielki fresk historyczny obejmujący losy narodu żydowskiego od czasów biblijnych
do jemu współczesnych. Był, jak na tamte czasy, pisarzem
wielkiej odwagi, jedynym, który, w imię wolności twórczej,
przełamał kanon literatury żydowskiej i naruszył tabu, narażając się na miano zdrajcy narodu żydowskiego i judaizmu.
Jego siła przekazu przerosła ówczesne wyobrażenia o literaturze jako świecie fikcji, stąd absurdalna opinia, że nawoływał
Żydów do przejścia na chrześcijaństwo. Wyjątkowa jest w
twórczości Asza nowoczesność formy i dialogiczność –
skierowanie ku czytelnikom nie-żydowskim – oraz nieprzemijająca aktualność. Był prawdziwym humanistą, widział w
Człowieku istotę wolną, mającą prawo do rozwoju
i poszukiwań własnego miejsca w świecie, bez względu na
uwarunkowania.
Za co Pani lubi Asza?
Lubię go za konsekwencję w pracy nad własnym rozwojem.
To, co samodzielnie osiągnął jako syn ortodoksyjnego Żyda
– handlarza z małego, biednego miasteczka – nie spełniło co
prawda oczekiwań jego rodziny (był przygotowywany do
funkcji rabina), pozwoliło mu natomiast wspiąć się na szczyt
literatury światowej i zrealizować swoje dziecięce marzenia.
Lubię go także za to, że nigdy nie zapominał skąd pochodził,
że był zwolennikiem dialogu judaistyczno-chrześcijańskiego, i
że mimo odrzucenia przez własny naród i opuszczenia przez
przyjaciół, nigdy nie stracił wiary w Boga i Człowieka.
Czy zachował się w Kutnie dom, w którym mieszkał
Asz?
Nie ma już domu rodziny Aszów, na jego miejscu stoi dziś
Bank BGŻ. Został zburzony
w 1965 roku, tak jak
wszystkie drewniane domy przy Podrzecznej – najbardziej
„żydowskiej” ulicy Kutna. Pamiętam je, zwłaszcza jeden – w
okolicy dzisiejszego placu targowego „Manhatan” – nieduży,
niski, ze spadzistym dachem. Po wojnie dostali go w przydziale moi krewni. Do początków lat siedemdziesiątych
odwiedzałam ich tam i pamiętam dwie niskie, dość ciemne
izby z niedużymi oknami, maleńką ślepą kuchnię, zadziwiająco
wysokie progi w drzwiach; murowaną komórkę, malutkie
podwórko otoczone drewnianym parkanem, dwie furtki –
jedną od ulicy, drugą do niewielkiego sadu, a za nim łąkę
ciągnącą się aż do brzegu Ochni, z którego, po prawo, widać
było most na rzece. Taki sam widok opisuje Asz, oczami
Matysa – bohatera opowiadania „Córka jaśnie pana” .

NASZYM ZDANIEM

12

Str. 12
Najbardziej znaną powieścią Szaloma Asza jest ,,Miasteczko". Niektórzy uważają, że sportretował w niej właśnie
Kutno, inni- że to obraz Kazimierza Dolnego. A jakie jest Pani zdanie w tej kwestii?
Moje zdanie nie ma większego znaczenia, ponieważ na początku XXI wieku zagadka została rozwiązana przez badaczy twórczości
Asza. „Miasteczko” powstało pod wpływem kilku jego pobytów w Kazimierzu nad Wisłą, i wszystko wskazuje na to, że „bohaterem”
powieści jest właśnie Kazimierz. Co ciekawe, mimo że występują w tekście ewidentne szczegóły topograficzne, uległam złudzeniu tak
jak wielu czytelników, tzn. dokonałam podświadomej nadinterpretacji. Nie ma się czemu dziwić, ponieważ na początku XX wieku
wszystkie polsko-żydowskie miasteczka bardzo były do siebie podobne. Myślę, iż czytelnicy z Kutna chcieli wierzyć, że Asz stworzył
sentymentalny obraz swego rodzinnego miasta, przydając mu w ten sposób światowej sławy.
Pisze Pani wiersze i jest autorką kilku tomików poetyckich. Proszę powiedzieć co Panią inspiruje?
Wydałam tylko jeden tomik, i to dość dawno temu – w 2009 roku, więc bardziej tu pasuje używanie czasu przeszłego. Co mnie zainspirowało? Życie. Częściej zajmuję się tekstami innych autorów i piszę o literaturze. Tymczasem życie sobie płynie, więc być może
kiedyś znów zbierze się na wiersze, na razie kłębią się w mojej głowie słowa…
Pracuje Pani w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej i współuczestniczy w wielu przedsięwzięciach organizowanych przez tę instytucję - które z nich uważa Pani za wyjątkowo ważne?
Uściślijmy: zajmuję się organizowaniem i prowadzeniem imprez literackich dla dorosłych, konkretnie spotkań autorskich z poetami,
prozaikami, eseistami i autorami książek popularnonaukowych, a także wykładów o literaturze dla młodzieży. Uważam je za wyjątkowo ważne, ponieważ istotą biblioteki jest służba książce. Powinna więc w możliwie wszechstronny sposób promować literaturę współczesną, ukazywać najnowsze zjawiska, umożliwiać czytelnikom bezpośrednie spotkania z autorami.
Oczywiście dotyczy to także literatury dla dzieci i młodzieży. Imprezy literackie
posiadają także walor edukacyjny, pomagają lepiej zrozumieć literaturę, do której czytelnicy podchodzą z wielką nieśmiałością, np. poezję czy powieść postmodernistyczną. Bardzo ważna jest też szeroko zakrojona edukacja regionalna,
w oparciu o bogate i niezwykle cenne zbiory regionalne.
Trzeba zdać sobie sprawę, że biblioteka, jako instytucja kultury, jest miejscem
służącym ogólnemu rozwojowi człowieka, musi więc odpowiadać na wyzwania
współczesnego świata, wchodzić w nowe rejony działalności usługowej, wdrażać
nowe technologie. Ponad wszystko jednak musi zachować swój status, czyli
pozostać w wielu działaniach konserwatywna, aby słowo „biblioteka” nie zniknęło ze słownika słów powszechnie używanych.

Samorząd Uczniowski aktywnie działa na rzecz naszej społeczności. Po przeprowadzeniu wyborów, których koordynatorką była
pani Sylwia Kubiak przewodniczącym został Łukasz Zalewski z kl. III TL. Zaufało mu 79 uczniów i uczennic. Dobry wynik uzyskała
też Anna Kubiak z kl. III TE (60 głosów). W skład Samorządu Uczniowskiego weszły jeszcze Angelika Szymańska z kl. III TH, Nina
Bonawenturczak kl. III TOR i Olga Piątkowska kl. III TE.
Podejmowaliśmy wiele działań mających na celu uatrakcyjnienie naszym kolegom i koleżankom ich pobytu w szkole. Przygotowaliśmy andrzejkowe wróżby i ciekawy wystrój korytarzy na upiorny wieczór Halloween,a także pocztę walentynkową. Warto wiedzieć, że nasze działania często były odpowiedzią na postulaty i propozycje szkolnej społeczności.
Angelika Szymańska

Opiekunką naszego klubu, pomysłodawczynią i koordynatorką działań od lat pozostaje pani Monika Kowalska.
Realizowaliśmy wiele projektów, których celem było niesienie pomocy potrzebującym. Kwestowaliśmy na kutnowskim cmentarzu parafialnym zbierając pieniądze na renowację zabytkowych pomników.
5 grudnia-tradycyjnie- wzięliśmy udział w organizowanych przez Stowarzyszenie ,,Wspólny Dom” obchodach Międzynarodowego
Dnia Wolontariusza.
Jak co roku wzięliśmy udział w akcji ,,Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” polegającej na zbiórce żywności i ubrań dla potrzebujących.
Wiosną kwestowaliśmy na rzecz Kutnowskiego Hospicjum.
Ostatnia nasza akcja to pomoc dla podopiecznych Stowarzyszenia Chorych na Mukopolisacharydozę i Choroby Rzadkie.
Nie jesteśmy obojętni na cudze cierpienie. Można na nas liczyć.
Wolontariusze
NASZYM ZDANIEM
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W naszej szkole podejmowanych jest wiele akcji mających na celu uświadamianie młodzieży zagrożeń związanych z różnego typu
chorobami i uzależnieniami.
W listopadzie obchodzony jest Światowy Dzień Cukrzycy. Cukrzyca to choroba przewlekła i bardzo groźna. Trzeba wiedzieć
komu grozi, by jej zapobiegać, a jeśli pojawią się charakterystyczne symptomy rozpoznać i udać się do lekarza. Akcja plakatowa,
ulotki, możliwość zmierzenia poziomu cukru we krwi sprawiły, że nasi uczniowie już wiedzą czym jest i jak się objawia cukrzyca.
W grudniu po raz kolejny obchodziliśmy Dzień Walki z AIDS. Przygotowaliśmy wiele informacji na temat tej choroby wywoływanej przez wirus HIV. Każdy miał możliwość zapoznania się z nimi.
W tym roku szczególną uwagę poświęciliśmy zagrożeniu jakim są dopalacze.
Przez wiele miesięcy prowadziliśmy różnego rodzaju działania pod hasłem :,,Dopalacze kradną życie”. W efekcie zyskaliśmy tytuł ,,Szkoły wolnej od dopalaczy.
Działaniami związanymi z profilaktyką koordynuje pani Barbara Jóźwiak,ale stale współpracują z nią pani Ewa Szymczak, pani Justyna Chrzanowska oraz szkolna pielęgniarka.
(Red.)

Tylko ,,Staszic” był lepszy...
18 września nasza szkoła brała udział w zawodach lekkoatletycznych ,,Licealiada’’. ,,Grabskiego” reprezentowało 20-25 zawodników
z różnych klas. Konkurowali oni w wielu dyscyplinach takich jak: bieg na 100m, bieg na 1000m, skok w dal, sztafeta 4x100, pchnięcie
kulą, bieg na 1500m, bieg na 400m, bieg na 800m, pchnięcie kulą. Nasi uczniowie rywalizowali ze szkołami należącymi do powiatu
kutnowskiego: ZS nr1 im. Stanisława Staszica, I LO im. Jana Henryka Dąbrowskiego, ZSZ nr2 im. Antoniego Toczewskiego, I LO
PUL. Młodzież z ZS nr3 im. Władysława Grabskiego pokazała na tych zawodach wolę walki i zdobyła II miejsce, które zagwarantowało udział w zawodach rejonowych.
Zabrakło nam szczęścia!
25 września młodzież z naszej szkoły brała udział w ,,Licealiadzie”- zawodach lekkoatletycznych-na szczeblu rejonowym. Na turniej
do Kutna przyjechały szkoły z Łowicza i Skierniewic. Nasi zawodnicy pokazali się z bardzo dobrej strony, niestety nie przeszli do
następnego etapu. Można tu mówić o dużym pechu, gdyż do miejsca premiowanego awansem zabrakło nam kilku punktów. Drugie
miejsce zajął łowicz, choć mogło to być Kutno...Cóż, może za rok będzie lepiej. Dziś pozostaje nam tylko podziękować za ambicję i
zaangażowanie.
II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce koszykowej dziewcząt
Nasza drużyna koszykarska w ubiegłym roku zdobyła wicemistrzostwo województwa nie dziwi więc, że wszyscy uważnie śledzili
przebieg tegorocznych rozgrywek. Dziewczęta z ,,Grabskiego” nie zawiodły. Po ciężkim meczu wygrały spotkanie ze ,,Staszicem”, ale
uległy drużynie z ,,Kasprowicza”. Ostatecznie jesteśmy wicemistrzem powiatu w piłce koszykowej dziewcząt.
Sukcesy siatkarzy i piłkarzy
Ostatnie tygodnie roku szkolnego obfitowały w sukcesy sportowe naszych uczniów. Warto tu wymienić I miejsce w finale powiatu
w piłce plażowej. Nasi zawodnicy- Wojciech Włodarczyk i Karol Czekalski- pokonali osiem zespołów.
W powiatowym turnieju w piłce nożnej jedna z naszych drużyn zajęła I miejsce, a druga - trzecie.
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-Wyjazd integracyjny do Oporowa- klasy I TL i I TE z wychowawczyniami: panią Elżbietą Trawczyńską i panią Moniką Kozarską.
-Wyjazd integracyjny do Borowa –klasy I TH, I TOR, I TI z wychowawcami: panią Aleksandrą Szymańską, panią Agatą Krzyżyńską
i panem Rafałem Prętkiewiczem.
-Wycieczka do Krakowa, Wieliczki i Oświęcimia- klasa II TL oraz uczniowie z klasy IV TOT i III TOR- pod opieką pani Doroty
Chojnackiej, pani Iwony Smolińskiej, pani Marii Sulej i pani Anny Muszyńskiej.
-Wycieczka do Warszawy do Muzeum Polin –klasa I TL-op. pani Halina Sankowska i pani Elżbieta Trawczyńska.
-Wycieczka do NBP- klasa I TE pod opieką pani Anny Pedy i pani Moniki Kozarskiej.
-Wyjazd do Teatru Wielkiego w Łodzi na balet ,,Dziadek do orzechów”- kl. I TL, I TE pod opieką pani Elżbiety Trawczyńskiej
i Moniki Kozarskiej.
-Wyjzad do Teatru Wielkiego w Łodzi na operetkę ,,Noc w Wenecji”-klasa IV TOR i IV TOT –op. pani Luiza Collins, pani Halina
Sankowska, pani Dorota Chojnacka i pan Grzegorz Jaskułowski.
-Wyjazd do Poznania do WSL –kl. II TL-op. pani Anna Peda.
-Wycieczka na Targi Foto Video Film- klasy informatyczne pod opieką pana Rafałą Prętkiewicza, pani Agaty Krzyżyńskiej, pana
Krzysztofa Pawłowskiego, pana Jakuba Tarnowskiego.
-Wyjazd do Teatru Wielkiego w Łodzi na balet ,,Oniegin”- klasa II TL i II TE , op. pani Halina Sankowska, pani Iwona Smolińska,
pani Dorota Chojnacka, pan Grzegorz Jaskułowski.
Magdalena Pietrzykowska, Agnieszka Kapruziak, Błażej Heleniak
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Felieton „Starość”
Starość to dziwne słowo. Dziwne zwłaszcza dla osoby młodej, mającej całe życie przed sobą. Kto wtedy myśli o upływającym
czasie? Kto zadaje sobie pytanie: ,,Jaka będzie moja starość?” Wtedy po prostu we własną starość się nie wierzy.
Kiedyś starsi ludzie byli autorytetami dla młodych. Służyli radą, przechowywali w pamięci opowieści o odległych wydarzeniach,
siwe włosy budziły szacunek. Czasy, w których żyjemy podsuwają nam autorytety z telewizyjnego okienka albo z komputerowego monitora. A nasi dziadkowie? Mistrzowie w opowiadaniu bajek małym wnukom, stają się coraz słabsi, niedołężni. Cóż, lat
nie ubywa. Babcie piekące pyszne ciasta już coraz mniej mają siły, częściej chorują. Za to wnukowie dorastają, już nie trzeba
prowadzić ich za rękę. I coraz mniej czasu mają dla swoich babć i dziadków. Zapominają o nich, nie rozumieją, że starsi ludzie
też potrzebują uwagi, krótkiej rozmowy. Ale młodzi dziś tacy zajęci, gonią za pracą, za szczęściem, za realizacją marzeń. Dla
dziadków czasu już nie wystarcza. Co wtedy robią nasi dziadkowie? Usuwają się na bok, czują się niepotrzebni, a czasem nawet uważają się za ciężar dla swoich dzieci. W życiu znajdujemy czas na wiele przyjemności - czy chwila uwagi poświęcona
osobie starszej to tak wiele ?
Bywa, że rodzina postanawia oddać osobę w podeszłym wieku do tak zwanego domu opieki, czy domu spokojnej starości.
Czasem to konieczność. Dziś każdy pracuje i poza domem spędza wiele godzin, Kto wtedy mógłby się zajmować schorowaną
starszą osobą? Bliscy tłumaczą sobie, że babcia będzie miała zapewnioną profesjonalną opiekę. Dodatkowo, przecież będzie w
gronie rówieśników, znajdą wspólne tematy, zajęcia ‘czas szybciej zleci’. Czasem to wygoda- starsza osoba ma swoje przyzwyczajenia, których młode pokolenie nie rozumie. A poza tym mieszkania dziś takie małe- przyda się wolny pokój skoro babcia się
wyprowadzi.
Często osoby starsze w domach opieki czują się samotne i niepotrzebne. Tęsknią za rodziną, domem, w którym przeżyli tyle
pięknych lat. Nie potrafią przyzwyczaić się do nowych warunków, nowych twarzy. Dom opieki kojarzy im się z miejscem,
w którym na nic się już nie czeka.
Nie ma dziś miejsca na starość w naszym życiu. Chcemy być zawsze młodzi, zdrowi, sprawni- jak w reklamach. Nie wierzymy
w starość- na zmarszczki są kremy, na brak koncentracji farmaceutyki. Ale przykład naszych dziadków, znajomych, sąsiadów
mówi coś innego. Starość to okres w życiu człowieka. Nadejdzie prędzej niż się spodziewa dzisiejszy 20-30 latek. Trzeba będzie się kiedyś z tym pogodzić i zaakceptować. Będzie to łatwiejsze przy wsparciu rodziny, wśród życzliwych ludzi- kochanych
i kochających. A na razie może warto odwiedzić dziadka albo babcię, zapytać o ich młodość, pośmiać się z zabawnych historyjek, które wydarzyły się kilkadziesiąt lat temu, gdy nikt nie słyszał o komputerach, a w domach były czarno-białe telewizory.
Póki jeszcze ma kto te historyki opowiadać, póki mamy kogo odwiedzać...
Natalia Iwaniak
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13 maja 2016 r. w CTMiT miał miejsce XX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Historycznej dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących. Uczniowie z koła dziennikarsko-teatralnego i ich opiekunka pani Dorota Chojnacka od lat współpracują z organizatorem turnieju SOSW nr 2 i wspólnie z młodzieżą z tej placówki oraz nauczycielkami: panią Katarzyną Stolińską i panią Jolantą
Antoniewicz przygotowali występ na podstawie fragmentów ,,Szachów” Jana Kochanowskiego i ,,Farfurki królowej Bony” Anny
Świrszczyńskiej. Występ był bardzo udany, a oglądali go - poza władzami miasta - uczniowie i nauczyciele z 20 placówek dla młodzieży słabo słyszącej z całego kraju. Wśród występujących byli: Agnieszka Kapruziak (królowa Bona) Sandra Kucharska (dwórka
I), Natalia Lewandowska (dwórka II), Damian Pietrzak (Stańczyk), Kacper Gajewicz (król Zygmunt Stary) z klasy I TL (wych. pani
Elżbieta Trawczyńska).
Sandra Kucharska

,,Cud mniemany albo Krakowiacy i Górale” to utwór Wojciecha Bogusławskiego do muzyki Jana Stefaniego uważany
za pierwsza polską operę narodową. Premiera spektaklu miała miejsce na półtora roku przed III rozbiorem Polski. Po ten właśnie utwór Teatr Wielki- Opera Narodowa w Warszawie, aby uczcić 250 lat istnienia teatru publicznego w Polsce. Przedstawienie ,,Cud albo Krakowiacy i Górale” zostało gościnnie wystawione w Teatrze Wielkim w Łodzi w październiku 2015r.
Uczniowie Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie również je widzieli.
Miłosne perypetie córki młynarza -pięknej Basi i Stacha, intrygi jej macochy, a wszystko uzupełnione dowcipnymi dialogami,
skocznymi tańcami i piosenkami, kolorowymi strojami i bajkową scenografią. Historia sprzed ponad dwustu lat mogłaby się
dziś wydawać nieco anachroniczna, ale młodzi aktorzy zadbali, by widzowie świetnie się bawili. Zresztą temat walki o miłość
będzie aktualny zawsze.
Należy pamiętać, że utwór powstawał w szczególnych okolicznościach, więc są w nim obecne motywy patriotyczne, podteksty
narodowościowe, jest afirmacja wolności.
Znakomicie spisali się aktorzy, wśród których koniecznie trzeba wymienić Aleksandrę Borkiewicz w roli Basi i Mikołaja Trąbkę
jako Stacha. Na uwagę zasługują również Paweł Kołodziej(Bartłomiej), Wanda Fronek (Dorota), Jan Żądło(Wawrzyniec), Piotr
Maciejowski(Jonek). Widzowie byli zauroczeni barwną, niemal baśniową scenografią Izabeli Chełkowskiej. Reżyserem był Jarosław Kilian, a choreografię przygotował Emil Wesołowski. Przedstawienie zostało przygotowane w oparciu o libretto Wojciecha Bogusławskiego i muzykę Jana Stefaniego,a reakcje widzów udowodniły, że śpiewogra nadal bawi i wzrusza odbiorców.
Daria Kłosowska i Klaudia Kubczak
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Reportaż
PASJA TAŃCA
Od kilku lat w Kutnie funkcjonuje szkoła tańca STREET DANCE STUDIO założona przez panią Joannę Zielińską – instruktorkę
i laureatkę prestiżowej Nagrody Prezydenta Miasta Kutna za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury..
Można uczyć się tam różnych gatunków tańca- od nowoczesnego do towarzyskiego . Mile widziani są dorośli, dzieci, młodzież
i pary.
Niedawno, bo
w grudniu stworzono możliwość nauki nowego
stylu tańca: POLE DANCE.
Jest to jedyna szkoła tańca pole dance w Kutnie i okolicach.
Większość ludzi po usłyszeniu tej nazwy nie wie na czym polega ten typ tańca, lecz jeśli dodam, że jest to akrobatyka na metalowej rurce prawie każdy utożsami go z atmosferą klubu nocnego. Nic bardziej mylnego ! Pole dance to gimnastyka, ćwiczenia
wspomagające rozwój mięśni całego ciała i oczywiście umysłu. Pozwala nabrać kondycji i utrzymać ją w dobrej formie. Figury
jakie wykonuje tancerz to rodzaj sztuki.
Mam kontakt z dziewczynami, które uczęszczają na zajęcia oraz z instruktorami Mają Szklarz-Tomkowską i Pawłem Kułagą
(półfinalistą programu ‘’ Mam talent ‘’). Wszyscy są zafascynowani POLE DANCE.
Rozmawiałam z kutnowskimi tancerzami. Opowiadając mi o uprawianiu pole dance twierdzili, że jest to trudny styl tańca, lecz gdy
po wielu godzinach ćwiczeń, ogromnym wysiłku i zaangażowaniu uda się wykonać figurę lub tzw. ,,spin’’ są szczęśliwi. Na początku każdemu jest trudno, może nawet mieć wątpliwości czy się do tego nadaje, ponieważ nie potrafi utrzymać równowagi podczas wykonywania zadań . Satysfakcja przychodzi z czasem. Zajęcia są tak dostosowane, by każdy uczestnik mógł wzmocnić swoje
mięśnie, poprawić kondycję jak i również podwyższyć samoocenę oraz uwierzyć w siebie.
- Zaczęłam niedawno a już umiem naprawdę dużo. Przez pierwszy miesiąc uczyłam się podstaw. W marcu nauczyli mnie jak
utrzymać się na rurze. Oczywiście jest to niebezpieczne- mimo materacy można zrobić sobie krzywdę i o siniaka również nietrudno lecz, gdy wykonujemy jakąś figurę mamy drugą osobę koło siebie, która nas asekuruje. Oczywiście to też zależy od człowieka, ponieważ niektórzy mają organizm nie- przyzwyczajony do wysiłku i więcej czasu im zajmie nabranie sił i pokonanie strachu przed upadkiem, ale jestem pewna, że prędzej czy później każdemu się uda. Mimo że teraz będę miała dwumiesięczną przerwę, we wrześniu na pewno wrócę na zajęcia. Bardzo mi się podoba na lekcjach pole dance. W zajęciach uczestniczą osoby w
różnym wieku, a przecież wszyscy świetnie się dogadują i nie ma żadnych nieporozumień. Polecam ten styl każdemu kto chciałby
spróbować czegoś nowego i udowodnić innym oraz samemu sobie, że jest silny fizycznie i psychicznie – powiedział mi młoda
tancerka, która uczestniczy w zajęciach od lutego 2016r.
Inna dziewczyna, która była na treningu tylko raz i brała udział w ,,dniach otwartych” POLE DANCE Street Dance Studio stwierdziła:
- Do pójścia na zajęcia skłoniła mnie chęć spróbowania czegoś nowego, czegoś co wiąże się z moją pasją, czyli tańcem. Było ciekawie, bardzo mi się podobało. Jeżeli chodzi o wykonywanie figur i obrotów to nie wydawały mi się zbyt trudne, chociaż z niektórymi miałam pewien kłopot. Ludzie, których tam spotkałam byli bardzo mili. Maja Szklarz-Tomkowska prowadziła zajęcia
fantastycznie. Znalazła czas dla każdego, tłumaczyła, demonstrowała poprawne wykonanie figur. Po tej jednorazowej przygodzie
mogę stwierdzić, że gdyby nie moja kontuzja to uczestniczyłabym we wszystkich zajęciach. Kutnowski POLE DANCE jest dobrym hobby i dodatkowym zajęciem dla lubiących taniec.
Sądzę, że ten styl tańca jest bardzo kontrowersyjny, lecz interesujący. Nie każdy odważyłby się uprawiać tego rodzaju sport, ale
są osoby, którym sprawia to przyjemność.
Kutnowska kultura taneczna idzie w dobrym kierunku i szybko się rozwija już od paru lat. To świetnie, bo taniec to sport, sztuka
i piękno- trzy wartości ważne w życiu.
Paulina Zawadzka
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Nasze Przepisy
Jabłecznik - przepis Patrycji Walczak
Składniki:

jajko
cukier
mąka pszenna
margaryna
mleko
około 2 kg jabłek

4 sztuki
1 szklanka
3 szklanki
¾ kostki
2 szklanki

Przygotowanie:
Jabłka zetrzeć na tarce. Jajka zmiksować na puszystą masę z cukrem a następnie dodawać powoli suche składniki na zmianę
z mlekiem. Wszystko dokładnie wymieszać. Wylać 2/3 ciasta na blachę i piec przez 10 minut w piekarniku nagrzanym do 200˚C. Wyjąć podpieczone ciasto z piekarnika, wyłożyć na nie jabłka i zalać resztą ciasta. Piec jeszcze około 15 minut, nie dłużej
żeby nie wyschło za bardzo.
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