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W TYM NUMERZE:

Wydarzenia z życia szkoły

Nasze sukcesy

Relacje z uroczystości szkolnych

Reportaże z wycieczek

Wywiady z ciekawymi ludźmi
Recenzje
Wydarzenia sportowe

Początek drugiego półrocza to czas gdy ludzie podsumowują to, co wydarzyło się przez ostatnie miesiące .
Oceniają, rozważają i planują, znajdując się pomiędzy tym,
co było, a tym co nadejdzie niebawem.
Początek semestru to najlepszy czas na wydanie nowego
numeru gazetki. Prezentujemy w nim artykuły o najważniejszych wydarzeniach tego półrocza, mając nadzieję,
że Was zainteresują.
Nasza gazetka jest kontynuacją ,,Kleksa” redagowanego
od 2003 roku przez panią Katarzynę Kopańską –Zimną,
a w latach 1991- 2003 przez panią Annę Janiak oraz biuletynu wydawanego w ubiegłym roku przez koło dziennikarsko-teatralne.
Chcielibyśmy pisać o sprawach, które Was interesują,
są dla Was ważne, prezentować sprawozdania i reportaże
z imprez szkolnych, informować o Waszych sukcesach.
Czekamy na uwagi i liczymy, że wśród czytelników znajdą się przyszli redaktorzy.
Naszym zdaniem to może być ciekawe wspólne przedsięwzięcie.
(red.)

WAŻNE TEMATY:
„Dysleksja nie taka
straszna” - artykuł
pedagoga szkolnego
p. Magdaleny Golonki
„Warto znać swoje
prawa i obowiązki” artykuł Nadii Kreft
i Kseni Witczak

Styczeń
Zbiórka baterii
Chyba nawet nie zdajemy sobie
sprawy jak wiele urządzeń, z których korzystamy codziennie działa
dzięki bateriom. Bateria - według
definicji- to jedno lub więcej ogniw
galwanicznych (elektrochemicznych)
połączonych elektrycznie, umożliwiających przyłączenie do nich innych urządzeń elektronicznych.
Dzięki nim funkcjonują nasze komórki, aparaty fotograficzne, zegarki, radia, latarki, kalkulatory, dyktafony, dziecięce zabawki i inne urządzenia o małym poborze prądu. Niestety, zużytych bateriach znajduje
się wiele metali ciężkich
(np. kadm, rtęć) ,groźnych dla śro-

dowiska. Nie należy więc baterii
wyrzucać
lecz poddawać utylizacji
26 stycznia odbyła się
w naszej szkole zbiórka zużytych
baterii, której towarzyszyła akcja
informacyjna na temat wpływu
wyrzucanych ogniw elektrochemicznych na środowisko. Koordynatorkami tych działań od wielu lat - są panie Ewa Szymczak i Joanna Maruszewska.
Patrycja Salamon i Roksana Krawczyk

Koniec półrocza
Skończyło się pierwsze półrocze.
Odbyły się wywiadówki z rodzicami oraz apel, na którym Pani dyr.
Zofia Falborska przedstawiła listę
odnoszących sukcesów uczniów
oraz poinformowała o przygotowanych na ferie przez naszą szkołę: zajęciach informatycznych ,
bibliotecznych, sportowych , fakultetach z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz prezentacji filmów
o tematyce fantastycznej pod hasłem: „Nowy, wspaniały świat?...”
Niestety, ferie też dobiegły końca
:-( . Rozpoczynamy nowy semestr.

Tym, którzy będą się poprawiać
życzymy powodzenia, a reszcie
jeszcze lepszych wyników na koniec roku szkolnego. W tym miejscu warto jeszcze przypomnieć 5
najlepszych klas pod względem
nauki: I-IV ATE, II-ITI, III-IIBTI, IVIIATI, V-IILPs; i frekwencji : I-ITI,
II-IVATE i I TOR, III-VTH, IV-II TE,
V-II TH. (red.)

Grudzień

Jasełka
22 grudnia odbyło się przedstawienie jasełkowe. Wiersze, kolędy
i pastorałki wprowadziły nas w
atmosferę Świąt Bożego Narodzenia, ale obudziły także refleksję na
temat samotności współczesnego
człowieka, jego bezbronności wobec chaosu świata, tęsknoty za
dobrem i miłością. Bohaterowie
w trzech scenkach przeplatanych
kolędami mówili o braku wyższych
wartości w życiu współczesnego
człowieka, o duchowej pustce
i pogoni za pieniędzmi oraz dawnej tradycji, która nakazywała
w ten jeden wyjątkowy dzień oka-
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zać bliźniemu dobro i współczucie.
Ale przedstawienie niosło też otuchę –nie wszyscy zapomnieli o niesieniu pomocy potrzebującym. W
programie wzięli udział uczniowie
z klas II TE, II TH, II TOT, II BTI, I
TOR pod kierunkiem pani Anny
Muszyńskiej, scenografie przygotowała pani Monika Kowalska. Na
koniec głos zabrała Pani dyrektor
Zofia Falborksa, przekazała życzenia,
które napłynęły od zaprzyjaźnionych
szkół i oraz złożyła ciepłe, serdeczne życzenia.
Kamil Domżała i Michał Matczak
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Listopad

Pamiętamy o przeszłości

Listopad to ważny miesiąc w polskim kalendarzu historycznym. Choć zwykle mglisty i deszczowy przynosi
ze sobą refleksję na temat przeszłości. 11 listopada obchodzimy rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości,
a 30 pamiętamy o wybuchu powstania listopadowego.
Akademia przygotowana pod kierunkiem pań polonistekAnny Janiak i Katarzyny Kopańskiej- Zimnej-osnuta była
wokół tych właśnie ważnych dla naszej historii wydarzeń.
Młodzież prezentowała liryczne teksty wierszy i patriotyczne piosenki, które przypominały, że droga do wolności
okupiona było krwią naszych przodków.
Informacje historyczne przedstawił pan Piotr Bielicki.
Martyna Drążkiewicz

I Ogólnopolska Konferencja na temat: ,,Ekonomiczna Szkoła Władysława Grabskiego” .
W Polsce jest kilka szkół noszących imię Władysława Grabskiego. Młodzież każdej z nich jest
dumna, że patronuje jej wybitny
ekonomista i polityk. I właśnie
chęć poznania uczniów z placówek
noszących imię Władysława Grabskiego, wymiany doświadczeń
i podzielenia się wiedzą na temat
patrona stała się powodem zorganizowania w Lublinie I Ogólnopolskiej Konferencji na temat:
,,Ekonomiczna Szkoła Władysława
Grabskiego” . Wzięli w niej udział
reprezentanci ośmiu placówek.
Naszą szkołę reprezentowali: pani
dyrektor Zofia Falborska, pani
Anna Janiak, Ewelina Szymczak

(kl.II TE), Axel Kurowski (kl. III
TI), Mateusz Stanecki( kl.II LPs).
Uczniowie przedstawili przygotowaną prezentację multimedialną na
temat naszej szkoły oraz referaty
dotyczące problemów ekonomicznych. wzięli też udział w konkursach dotyczących życia i działalność Patrona.
Wśród zaproszonych gości byli
ksiądz arcybiskup Józef Życiński,
profesor Bogdan Klepacki ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i pan Grzegorz Grabski-prawnuk Władysława
Grabskiego.

W wolnym czasie uczniowie zwiedzali Lublin, poznali jego historię
i najpiękniejsze zabytki.
Mateusz Stanowski

Październik
Dzień Edukacji Narodowej
14 października jest Dzień Edukacji Narodowej. To czas spotkań wychowawcami i okazja, żeby podziękować nauczycielom za ich
trudną pracę.
W sali gimnastycznej o godzinie 9.00 zebrali się nauczyciele i emerytowani pracownicy naszej szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców i uczniowie. Pani dyrektor Zofia Falborska przypomniała istotę święta, podkreślając jak ważnym jest zawód nauczycielamentora i przewodnika młodych ludzi. Zaznaczając, że nie może nagrodzić wszystkich wyróżniających się nauczycieli pani dyrektor wręczyła nagrody następującym pedagogom: pani Annie Janiak, pani Barbarze Jóźwiak, pani Barbarze Kaźmierczak- Nowak,
pani Katarzynie Kopańskiej- Zimnej, pani Halinie Sankowskiej, pani Wandzie Poleskiej, pani Ewie Rzepnikowskiej, panu Grzegorzowi Jaskułowskiemu, panu Marcinowi Rymarkiewiczowi, panu Piotrowi Kubickiemu.
Pani dyrektor przypomniała, że dzień wcześniej Nagrodę Starosty Kutnowskiego otrzymały pani wicedyrektor Henryka Engel
i pani Dorota Chojnacka.
Następnie rozpoczęła się część artystyczna-zabawne skecze i kabaretowe scenki, które w krzywym zwierciadle ukazywały szkolną
rzeczywistość. Młodzież przygotowała je pod kierunkiem pani Moniki Kowalskiej.
Joanna Jujka

Andrzej Kmicic i Oleńka na warsztatach polonistycznych
W dniu 22-24 października w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym Nr 2
w Kutnie odbyły się VIII Ogólnopolskie Warsztaty Polonistyczne
„Rzeczpospolita
w literaturze- „Potop””. Do Kutna
przyjechali goście- nauczyciele
i uczniowie
z ośrodków dla młodzieży z wadami słuchu w Żarach, Otwocku,
Łodzi i Sławnie. Podzieleni na małe
grupy tematyczne mieli analizować
„Potop” H. Sienkiewicza i dzielić
się wnioskami na temat lektury.
Spotkanie rozpoczęła inscenizacja
fragmentów tekstu powieści.
Przedstawienie przygotowane było
przez uczniów z dwóch kół polonistycznych- jedno działa w SOSW, a drugie w ZS Nr 3 im. Wł.
Grabskiego w Kutnie. Opiekunką
pierwszego jest pani Jolanta Antoniewicz- ona tez była reżyserem
całego przedstawienia, drugim

kołem zajmuje się pani Dorota
Chojnacka. Obie nauczycielki
współpracują od lat i ta inscenizacja była już kolejną wspólnie przez
nie przygotowaną.
Spektakl podobał się wszystkim.
Biorący w nim udział starali się
oddać charaktery odtwarzanych
postaci – Kmicic był żywiołowy,
Oleńka stanowcza, ciotunia Kulwiecówna – wyrozumiała, dziewczęta towarzyszące Billewiczównie
– urokliwe i delikatne, a sługa
Żmudzin – refleksyjny. Klimat
tworzyły kolorowe stroje, barwna
scenografia i liryczna muzyka. Duże wrażenie wywarł układ choreograficzny, który opracowała pani
Katarzyna Stolińska. Widownia
z zachwytem patrzyła na wirujące
w tańcu dziewczęta i główną parę
bohaterów.
Warsztaty polonistyczne zakończyły się w niedzielę. Zgodnie
z zapowiedzią pani Marzeny Kur-

piewskiej- dyrektor SOSW- dały
okazje do wspólnej pracy i zabawy,
do wymiany doświadczeń i refleksji.
A w poniedziałek odbyło się jeszcze jedno przedstawienie dla
uczniów SOSW, którzy nie uczestniczyli w sobotnio-niedzielnych
zajęciach i dla młodzieży z
„Ekonomika”- szkoły „Kmicica”
czyli Krzyśka i „Oleńki” czyli Oli.
Koledzy i koleżanki zgotowali występującym owację na stojąco.
Nauczyciele z uznaniem wyrażali
się o popisach aktorskich młodzieży, a wychowawczyni Oli i Krzyśka, pani Barbara KaźmierczakNowak stwierdziła: „Do tej pory
widziałam w nich przyszłych ekonomistów, ludzi konkretnych, precyzyjnych, a teraz odkryłam, że
mają artystyczną duszę”.
Może właśnie o to chodzi, żeby
podejmować konkretne zadania,
działać praktycznie zachowując
wrażliwość…
Beata Chojnacka i Magdalena Tomaszewska
Artykuł publikowany był w tygodniku
„Po prostu”.

Wrzesień

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
Pierwszego września o godzinie
9.00 odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego.
Każdy kto wkraczał na dziedziniec
szkoły widział ją odmienioną po
wakacjach, odmalowaną po wielomiesięcznych remontach, kolorową i zmodernizowaną.
Wszyscy uczniowie zebrali się
w sali gimnastycznej. Wśród nich
była spora grupa pierwszoklasi-
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stów. Pani dyrektor Zofia Falborska
przywitała wszystkich po wakacjach
i -życząc sukcesów- ciepłymi słowami zachęciła do wytężonej pracy.
Potem głos zabrał pan Grzegorz
Jaskułowski, który przedstawił poruszający referat na temat wybuchu
II wojny światowej.
Po uroczystości uczniowie udali się
z wychowawcami do klas. Dziś jesz-

cze będą wspominać wakacje,
ale od jutra zacznie się wytężona
praca.
Rafal Murakowski
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Pamiętny sierpień w piosenkach z tamtego okresu
20 września w Zespole Szkół nr 3
im. Wł. Grabskiego w Kutnie już
po raz trzynasty odbył się Festiwal
Pieśni i Piosenki Patriotycznej,
którego hasło brzmiało: ,, Żeby
Polska była Polską” . Uroczystość
poświęcona była uczczeniu rocznicy powstania NSZZ,, Solidarność”.
Wśród zaproszonych gości był
kutnowski historyk, publicysta
i działacz społeczny pan Mariusz
Wieczorkowski oraz przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy AK. Podczas wstępnych eliminacji każda klasa zaprezentowała
piosenkę związaną tematycznie ze
strajkiem lub atmosferą PRL-u.
Finał uroczystości zapoczątkowało
wykonanie utworu ,, Żeby Polska
była Polską”. Uczniowie zobaczyli
prezentację multimedialną dotyczącą konsekwencji politycznych
konferencji w Jałcie, sytuacji jaka
panowała w Polsce po 1945r. oraz
protestów społecznych i działaczy
opozycji, przygotowaną pod kierunkiem pana Krzysztofa Pawłowskiego . W części artystycznej programu uczniowie recytowali wiersze Czesława Miłosza, Adama Zagajewskiego i Ryszarda Krynickiego. Zaproszony gość- pan Mariusz
Wieczorkowski- wygłosił prelekcję
na temat sytuacji politycznej PRL-u
i działalności opozycjonistów.
Z wielką niecierpliwością wszyscy
oczekiwali na ogłoszenie wyników

i wyłonienie zwycięzców. Każdy z
uczestników starał się zaprezentować ciekawie. Jury oceniało muzykalność, ale również oryginalną
aranżację i choreografię. Po naradzie pani wicedyrektor Agnieszka
Zawadzka ogłosiła wyniki: I miejsce klasa IV A TE- piosenka ,,Taki
kraj”
II miejsce klasa I TOR – piosenka ,,
Zakazany naród, nielegalny krzyż”
III miejsce klasa IV B TE- piosenka ,, Ballada o wolnych związkach
zawodowych” Nagrody specjalne
otrzymali: Justyna Szustowska
(klasa III A TE) i Janusz Łukomski
(klasa III TI) a wyróżnienia przypadły klasom- II TH, II B TI, II LPS,
I TI oraz IV TH. Nagrodzeni i wyróżnieni szkolni artyści zostali poproszeni o wykonanie swoich
utworów. Warto podkreślić, że
ten festiwal odbywa się w ZS nr 3
co roku i zawsze patronuje mu
inne hasło dotyczące ważnych wydarzeń z przeszłości naszego kraju.
Jego inicjatorem jest historyk pan
Grzegorz Jaskułowski, a w tym
roku w przygotowaniach brały
udział panie Halina Sankowska,
Dorota Chojnacka i Anna Muszyńska. Wszyscy zwrócili uwagę na
nawiązującą do tematu scenografię
(brama, 21 postulatów stoczniowców), którą zaprojektowały panie
Monika Kowalska i Magdalena Golonka. Takie uroczystości są świet-

Otrzęsiny, czyli „Witamy w świecie duchów”
28 września sala gimnastyczna zamieniła się w siedzibę czarownic,
wiedźm i wampirów. To tam właśnie miały odbyć się otrzęsiny klas
pierwszych. Mistrzami ceremonii byli uczniowie klasy II TE, pomagali
im uczniowie kl. III BTE pod kierunkiem pana Piotra Kubickiego, a pomysłodawczynią imprezy była pani Joanna Maruszewska Niektórzy
uczniowie klas pierwszych przebrani byli za postacie z horrorów- była
to jedna z konkurencji konkursowych ocenianych przez ,,upiorne” jury.
Debiutujący w naszej szkole musieli ponadto wziąć udział w slalomie na
miotle, zręcznościowym biegu z łyżeczką i piłeczką, konsumowaniu
pomidora bez pomocy rąk i przydatnych narzędzi oraz odpowiedzieć
na kilka dowcipnych pytań dotyczących znajomości szkolnych realiów.
Mistrzami otrzęsin została klasa I LPs, ale pogratulować trzeba wszystkim uczestnikom świetnej zabawy,
bo wykazali się pomysłowością, zręcznością i dużym poczuciem humoru.
Kesja Koszewska

ną i niebanalną lekcją historii.
Michał Pietrzak.
Artykuł ukazał się w tygodniku „Po
prostu”.

Uroczyste ślubowanie klas I-ych
Klasy I w strojach galowych, w obecności pani
dyrektor Zofii Falborskiej, wychowawców i delegacji starszych kolegów złożyły uroczyste ślubowanie.
W poczet naszej szkolnej społeczności zostali
przyjęci uczniowie następujących klas: I TI
(wych.pani Anna Janiak), I TH (wych. pani Irena
Rybicka), I TOR wych. pani Dorota Chojnacka,
I TOT (wych pani Joanna Maruszewska), I TE
wych.pan Grzegorz Jaskułowski), LPs (wych. pan
Piotr Bielicki). Po uroczystości uczniowie otrzymali od wychowawców szkolne legitymacje. Nad
organizacją ślubowania czuwali –pani Anna Janiak
i pan Piotr Bielicki. (red.)

Nasze wywiady
Ważne jest zaangażowanie
Dziś prezentujemy wywiad
z panem Grzegorzem
Jaskułowskim, nauczycielem
historii, pomysłodawcą i reżyserem Festiwalu Piosenki
i Pieśni Patriotycznej.
Eliza i Paulina: Witamy Pana serdecznie, chciałyśmy przeprowadzić
z Panem wywiad na temat festiwalu, który odbył się w naszej szkole.
-Jak zaczęła się Pana przygoda
związana z festiwalem piosenki patriotycznej?
Pan Grzegorz Jaskułowski: Początki festiwalu wiążą się ze szkolnymi
obchodami Narodowego Święta
Niepodległości oraz z 130 rocznicą urodzin marszałka Piłsudskiego.
7 listopada 1997 roku zamiast tradycyjnej akademii odbył się szkolny
konkurs oraz ,,Festiwal Piosenki i
Pieśni Niepodległościowej‘’. Od
tego czasu postanowiono kontynuować ten festiwal w następnych
latach.
E i P: Festiwal jest ogromnym przedsięwzięciem, czy ktoś Panu pomagał
w jego organizacji?
Pan Grzegorz Jaskułowski: W tym
roku szkolnym festiwal obył się już
po raz 13 . Zazwyczaj w przygotowaniach pomagali mi inni nauczyciele. Od początku festiwal organizuje tzw. rada programowa. Jest
to organ o charakterze mieszanym-nauczyciele oraz uczniowie.
Niektórzy nauczyciele, którzy mi
pomagali już w tej szkole nie
uczą. Najczęściej współpracowałem z panem profesorem Micha-
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łem Marciniakiem, panią profesor
Anna Janiak, panem Stanisławem
Wojdeckim, panem Radosławem
Kozarskim. Aktywnie działała też
pani Anna Wasielewska- jeśli chodzi o wystrój sali oraz dekoracje.
Przy ostatnich festiwalach bardzo
duże role odegrały: pani profesor
Dorota Chojnacka, pani profesor
Halina Sankowska, pani profesor
Magdalena Golonka. W 13 festiwalu pomagała mi również pani profesor Anna Muszyńska, pani profesor Monika Kowalska oraz pan
profesor Krzysztof Pawłowski.
Niektóre festiwale organizowałem
wyłącznie z samą młodzieżą. W
radzie programowej jest zaangażowanych bardzo wielu uczniów.
E i P: Festiwal jest w naszej szkole
organizowany już od13 lat. Czy
w tym czasie pojawiła się jakaś interpretacja , którą Pan zapamiętał?
Jakieś wykonanie, na które Pan zwrócił szczególną uwagę?
Pan Grzegorz Jaskułowski: Interpretacji było bardzo wiele od początku historii festiwalu. Niektóre
były bardzo oryginale. Wykonania
dotyczyły różnych stylów muzycznych . Pojawiały się interpretacje
w stylu klasycznym, hip-hopowym,
były wykonania stylu disco polo,
operowe i rockowe, które prezentowane były przez zespoły jak
i solistów. Oryginalnych wykonań
było bardzo wiele. Trudno jest
wskazać jedną aranżację, jedno
wykonanie. Oceniając artystów
zawsze zwracam uwagę na muzykalność i oryginalność. Byłem dumny w szczególności, gdy było to
wykonanie autorskie. Zdarzały się

takie festiwale , w których młodzież sama przygotowywała teksty,
pisała muzykę. Dotyczyło to
szczególnie pierwszych konkursów. Najczęściej samodzielne wykonania pojawiały się przy utworach hip-hopowych, które wyrażały też uczucia patriotyczne. Tak
zdarzyło się podczas X festiwalu.
Utwór tego typu przygotowała
klasa o profilu zarządzanie informacją. Wspominam też dziś
uczniów o bardzo wyćwiczonych
głosach, którzy zajmowali się muzyką również poza szkoła –byli to
Monika Arent, Andrzej Lewandowski. Szczególnie utkwiło mi
w pamięci wykonanie Jakuba Kity,
który dwa lata temu skończył
szkolę. Wraz ze swoją klasą wykonał piosenkę ‘’Dokąd idziesz, Polsko?’’
E i P: Czy ,,Festiwal Piosenki i Pieśni
patriotycznej ‘’się zmieniał?
Pan Grzegorz Jaskułowski: Generalnie formuła festiwali nie uległa
większym zmianom. Chodziło o
uczczenie rocznic państwowych.
Zamiast organizowania akademii i
apeli zorganizowaliśmy festiwal.
Można przez to angażować młodych ludzi do bardzo ważnego
przedsięwzięcia.
E i P: Sprawia Panu przyjemność
organizowanie festiwali?
Pan Grzegorz Jaskułowski: Myślę
że bardziej sprawia mi to satysfakcję i wielką radość. Chociaż dużo
to kosztuje pracy nauczycieli, którzy festiwal organizują oraz mnie
samego. Wkładamy w to wiele
wysiłku, ale jak widać- są owoce
naszych działań oraz zaangażowania uczniów. Sprawia nam to
wszystkim wielką radość Czuję się
wtedy dobrze spełniony w obowiązku i jestem usatysfakcjonowany.
NASZYM ZDANIEM
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cd. wywiadu
E i P: Jakie były tematy pierwszych
festiwali?
Pan Grzegorz Jaskułowski : I festiwal był poświęcony 130 rocznicy urodzin marszałka Piłsudskiego.
Kolejne festiwale odnosiły się do
innych ważnych wydarzeń historycznych np. powstania Armii
Krajowej, wybuchu powstania
styczniowego, rocznicy bitwy
o Monte Casino. VIII festiwal
z 2005r. był przekrojowy i zorganizowany pod hasłem : „Drogi do
Niepodległości 1918-1989”. Był
też festiwal poświęcony rocznicy
napisania naszego hymnu narodowego. W 2007 roku odbył się
jubileuszowy –X festiwal pod hasłem ‘’A mury runą’’. Kolejne festiwale były związane ze Świętem
Niepodległości. XI festiwal był
pod hasłem ‘’Polsko, nie jesteś Ty
już niewolnica’’ .XII festiwal nawiązywał do motta Jana Pawła II
i był poświęcony wybuchowi II
wojny światowej. Tegoroczny
odbył się pod hasłem ‘’Żeby Polska była Polską’. Pierwsze festiwale odbywały się w kwietniu, dopiero później zaczęto je organizować
jesienią.
E i P: Czy ,,Festiwal Piosenki i Pieśni
Patriotycznej ‘’się zmieniał?
Pan Grzegorz Jaskułowski: Generalnie formuła festiwali nie uległa
większym zmianom. Chodziło
o uczczenie rocznic państwowych.
Zamiast organizowania akademii
i apeli przygotowaliśmy festiwal.
Można przez to angażować młodych ludzi do bardzo ważnego
przedsięwzięcia.

E i P: Sprawia Panu przyjemność
organizowanie festiwali?
Pan Grzegorz Jaskułowski: Myślę,
że bardziej sprawia mi to satysfakcję i wielką radość. Chociaż dużo
to kosztuje nauczycieli, którzy
festiwal organizują oraz mnie samego. Wkładamy w to wiele wysiłku, ale owoce naszej pracy i działań uczniów są widoczne. Sprawia
nam to wszystkim wielką radość.
Czuję się usatysfakcjonowany
i mam poczucie dobrze spełnionego obowiązku.
E i P: Jak Pan ocenia umiejętności
wokalne uczniów?
Pan Grzegorz Jaskułowski: Do
pierwszych festiwali zapraszaliśmy
młodzież, która dysponowała jakimiś wyrobionymi zdolnościami
wokalnymi bądź wokalnoinstrumentalnymi. Bywało, ż występowało tylko kilku wokalistów,
solistów czy zespołów. Z czasem
przyjęto formułę, że każda klasa
powinna wystawić reprezentantów
do udziału w festiwalu. Ale nie
w każdej klasie są osoby utalentowane, stąd poziom musi być bardzo zróżnicowany. Są wykonania
bardzo wybitne. Niektórzy młodzi
ludzie mogliby występować nawet
w imprezach pozaszkolnych. Najważniejsze są chęci uczniów i
udział w festiwalu .Uczestnicy festiwalu zostają nagrodzeni. Za
samo zaangażowanie można zdobyć nawet wyróżnienie. Ocenia się
poziom prezentacji bądź dodatkowe walory. Nie każdy uczeń musi
być utalentowany muzycznie –
ważne, że chce brać udział w cie-

kawym przedsięwzięciu, że chce
brać udział w życiu szkoły.
Dziękujemy Panu serdecznie za
rozmowę.
Rozmawiały: Eliza Nowogórska
i Paulina Ambroziak z klasy IILPs

Nasze sprawy
Sonda wśród pierwszoklasistów
Na początku września przeprowadzaliśmy sondę wśród uczniów
pierwszych klas, pytając ich dlaczego wybrali naukę w naszej
szkole, co im się podoba ,a co
budzi negatywne emocje. Oto
najciekawsze naszym zdaniem odpowiedzi:
,, Wybrałyśmy technikum ekonomiczne, bo w przyszłości chcemy
założyć własną firmę. O szkole
dowiedziałyśmy się z Targów Edukacyjnych. Podoba nam się klimat
jaki tu panuje: nauczyciele są wyrozumiali, choć wymagający,
uczniowie życzliwi.” Daria i Patrycja kl. ITE
,,Interesujemy się informatyką
i w technikum informatycznym
chcemy zdobywać wiedzę. Trafiłyśmy do szkoły przyjaznej uczniom,

co nas bardzo cieszy. Podoba nam
się życzliwe podejście nauczycieli
do uczniów. W tej szkole nie tylko
zdobywamy wiedzę, ale również
przyjaciół.” Mira i Kinga kl. I TI
,,W szkole nauczyciele kładą duży
nacisk na naukę-to dobrze, ale
atmosfera na lekcjach jest fajna.
Czujemy się tu bezpiecznie, bo
nauczyciele dyżurują na przerwach, a poza tym uczniowie ze
starszych klas są uprzejmi. Właściwie to szybko nam się tu spodobało” Damian, Adam, Przemek i Kuba
kl. I TOR
,,Podoba mi się muzyka, której
słuchamy na przerwach ze szkolnego radia. Tylko mogliby puszczać mniej utworów diskopolo…” Martyna kl.I TOT

,,Nie podobają się nam kolejki
w szatni i przechodzenie ze szkoły
do budynku bursy.” Paulina i Iga
kl.I LPs
„Podoba mi się indywidualne podejście nauczycieli do uczniów
oraz piosenki ze szkolnego radia”
Rafał kl. I TH
Wysłuchała : Ewelina Piórkowska

Dobre rady starszych kolegów
Każdy kiedyś był pierwszakiem. Pamiętając o tym postanowiłem zebrać dla
uczniów, którzy są wśród nas od niedawna kilka rad-może pomogą dostosować się do panujących w naszej
szkole zwyczajów i zasad:
1.Na terenie szkoły należy nosić identyfikator-tym, którzy się do tego nie
dostosują może zostać obniżona ocena ze sprawowania.
2.Dobrze o Was świadczy przestrzeganie zasad obowiązujących kulturalnego człowieka- krótko mówiąc:
mówcie ,,dzień dobry” wszystkim
nauczycielom i pracownikom szkoły.

3.Obowiązkowo noście zmienne obuwie- w skrajnych przypadkach możecie
siedzieć na lekcji skarpetkach.
4.Używanie telefonów komórkowych
podczas lekcji jest zabronione, a zakaz
egzekwowany.
5.Lepiej się nie spóźniać zbyt częstokto mi nie wierzy szybko się przekona
dlaczego.
6.Kluczem do uzyskania dobrych wyników przy tak dużej ilości przedmiotów
jest systematyczna praca oraz niedopuszczenie do powstawania zaległości.
Michał Graczyk

Konkursy
Sukcesy recytatorów
W październiku odbyły się dwa
konkursy recytatorskie, w których
młodzież naszej szkoły świetnie się
zaprezentowała w turnieju ,,Tu
się zaczyna miasto” organizowanym po raz pierwszy
i nawiązującym do twórczości kutnowskich twórców
II miejsce zajął Janusz Łukomski(kl.
IIITI) , III- Axel Kurowski(kl. III TI),
a Mateusz Walczak (kl.IV TH
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otrzymał wyróżnienie.
Udział brali także Klaudia Fuss (kl.I
LPs), Martyna Kaczmarek (kl. I
TOR), Jakub Jaszczak (kl. II BTI).
Niebawem odbył się wojewódzki
etap Ogólnopolskiego Konkursu
Poezji i Pieśni Patriotycznych,
w którym
II miejsce zajął Axel Kurowski,
a III-Mateusz Walczak. Wśród

reprezentantów naszej szkoły byli
jeszcze: Ewelina Piórkowska, Martyna Drążkiewicz, Ewelina Salamon,
Konrad Otoliński, Jakub Jaszczak,
Przemysław Rembowski
i Janusz Łukomski.
Uczniów do konkursu przygotowywały polonistki: pani Anna Janiak,
pani Katarzyna Kopańska- Zimna i
pani Dorota Chojnacka. (red.)
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Artyści-plastycy są wśród nas
Jesienią została rozstrzygnięta VII
edycja Konkursu Plastycznego z
cyklu ,,Świat w kolorach” na temat: ,,Świat wokół nas”. III miejsce
w tym konkursie zajęła Kesja Koszewska (kl. I TOR), a wyróżnienie
zdobyła Aleksandra Furmaniak (kl.
LPs). Natomiast praca Martyny
Sadowskiej została zakwalifikowana do ekspozycji na wystawie pokonkursowej. Maria Gralak
(kl. I TOR). Zdobyła na Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt.
„ Barwy lasu”. Uczennice do konkursu przygotowywała pani Anna
Dębska.
(red.)

Zwycięstwo młodych
Już po raz siódmy ŚSSK ,,Środek”
przy współpracy z ,,Dziennikiem
Łódzkim Polska The Times” i pod
patronatem prezydenta Kutna
pana Zbigniewa Burzyńskiego organizowało konkurs na małą formę
dziennikarską. Uczniowie naszej
szkoły byli bezkonkurencyjni .
Aleksandra Jędrzejewska została
laureatką głównej nagrody za reportaż ,,Tacy sami…”, kolejne
miejsca zajęli Kamil Kwiatkowski
(kl. ITI) i Michał Martofel
( kl.I TI), Justyna Wojciechowska
(kl. IV ATE) otrzymała wyróżnienie.

W konkursie udział brali także:
Teresa Kruszyna (kl. II TE), Gracjan Wiśniewski (kl. III LPs), Michał
Graczyk (kl. II ATI), oraz uczniowie z kl. ITI: Bartłomiej Florek,
Tomasz Frankowski, Konrad Gospodarowicz, Damian Jagiełło, Bartosz Kuliński, Łukasz Koniuszy,
Kamil Mańkowski, Daniel Matuszewski, Michał Durka, Mirosława
Łupina, Damian Sobczak (kl. ITI)
Uczniów do konkursu przygotowywały: pani Anna Janiak, pani
Katarzyna Kopańska- Zimna i pani
Dorota Chojnacka.
(red.)

Podróże kształcą, czyli nasze wycieczki
Warszawa i jej historia
Klasy IV BTE i III ATE miały okazję
odbyć we wrześniu wycieczkę do
Warszawy. Głównym celem wyprawy było zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego. Miejsce to wywarło na młodzieży ogromne wrażenie. Ci, którzy je odwiedzili wiedzą,
że różni się ono od innych muzeówjest interaktywne. Zwiedzający mają
wrażenie współuczestniczenia w
tamtych tragicznych dniach, słyszą
strzały, wybuchy i odgłos bicia serca,
które uderza 63 razy na minutę-tyle
ile dni trwało powstanie.
Dzięki pani przewodnik uczniowie
dowiedzieli się o przebiegu powstania warszawskiego, o akcji ,,Burza”, o

znaczeniu godziny ,,W”, niepowodzeniach i klęskach powstańców,
warunkach , w jakich musieli walczyć i gehennie -bezbronnej wobec
historii -ludności cywilnej.
Muzeum powstało z inicjatywy byłego prezydenta Warszawy i PolskiLecha Kaczyńskiego.
W drodze powrotnej młodzież
zwiedziła cmentarz na Powązkach,
gdzie Złożono kwiaty na grobie patrona naszej szkoły Władysława
Grabskiego. A w Forcie Wola
uczestnicy wycieczki obejrzeli krótki
film 5D pt. ,,Tsunami”
Opiekę nad uczniami sprawowały

pani Barbara Kaźmierczak- Nowak,
pani Iwona Smolińska, pani wicedyrektor Henryka Engel i pani Maria
Pływacz.
Agnieszka Zalewska i Justyna Wysocka

Z wizytą na Zamku Królewskim w Warszawie
Jesienią kl. IVATE pod opieka wychowawczyni pani Katarzyny Kopańskiej-Zimniej, pani Marii Pływacz i pani
Wandy Polskiej zwiedzała Zamek Krolewski w Warszawie. Uczniowie poznali interesujące fakty z historii Polski, dowiedzieli się od przewodnika wielu ciekawostek na temat naszych dawnych władców i ich zwyczajów.
Mieli tez zamkowych komnat.
Uczniowie obejrzeli także fil, „Życie Doriana Greya”.
Justyna Wojciechowska i Justyna Krysińska

Wyjazdy integracyjne do Borowa
Przez cały wrzesień trwały wyjazdy
integracyjne do miejsca, gdzie urodził się nasz patron czyli do dworku w Borowie. Uczniowie poznawali tam biografię wybitnego ekonomisty i polityka oraz pod brali
udział w zabawach i grach, dzięki
którym lepiej mogli się poznać.
Nad całością czuwał pan Piotr Bielicki, konkurencje sportowe przygotował pan Piotr Kubicki, warsztaty integracyjne prowadziła pani
pedagog Magdalena Golonka, a
opiekę nad uczniami sprawowali
wychowawcy. Wyjazdach integracyjnych wzięły udział następujące
klasy: II LPs (wych. pani Ewa Szymczak) i II ATI ( wych. pani Monika
Kowalska) oraz
I TOR wych. pani Dorota Chojnacka) wraz z I LPs( wych.pan

Piotr Bielicki),a także I TI (wych.
pani Anna Janiak) z I TOT (wych.
pani Joanna Maruszewska).
Klasy I LPs i I TOR zwiedziły jeszcze Muzeum Bitwy nad Bzurą,
a I TI i I TOT wystawę w Pałacu
Saskim poświęconą podziemnym
wydawnictwom z lat 80-ych ubiegłego wieku.
Roksana Krawczyk i Sandra
Tomczyk

Śladami Fryderyka Chopina
W ramach Roku Chopinowskiego
uczniowie klas drugich wzięli
udział w wycieczce do miejsc związanych z wielkim kompozytorem
zorganizowanej z inicjatywy pani
dyrektor Zofii Falborskiej.
Młodzież zwiedziła miejsce urodzenia Fryderyka Chopina- dworek w Żelazowej Woli. W warszawie uczestnicy wycieczki udali się
do muzeum poświęconego wielkiemu artyście. To było niezwykłe
miejsce-każdy mógł je zwiedzać
zgodnie ze swoimi oczekiwaniami
i zainteresowaniami. W kolejnych

salach uczniowie słuchali utworów
Chopina, zapoznawali się z jego
biografią i etapami twórczości.
Na zakończenie wszyscy udali się
do Bazyliki Świętego Krzyża, gdzie
znajduje się serce artysty. Opiekę
nad młodzieżą sprawowały pani
dyrektor Zofia Falborska, pani
wicedyrektor Agnieszka Zawadzka, pani Maria Pływacz, pani Mirosława Pietrzykowska i pani Ewa
Szymczak.
Patrycja Salamon

Targi turystyczne w Poznaniu
Od dwóch lat w naszej szkole istnieje technikum obsługo turystycznej. Uczniowie klasy I i II tej właśnie specjalności wzięli udział w
wycieczce do Poznania na Targi
Turystyczne. Tam mogli się przekonać w jaki sposób reklamują się
regiony turystyczne. Oglądali prezentacje multimedialne, przewodniki turystyczne, stoiska z pamiątkami, brali udział w degustacji tradycyjnych potraw. Otrzymali też
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wiele ciekawych materiałów, które
wykorzystają na lekcji. Organizatorką wyjazdu była pani Aleksandra Szymańska.
Monika Frątczak i Ewelina Kaczmarek
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Cukier krzepi

Wycieczka do Oporowa.

W grudniu klasa IV ATE udała się
na wycieczkę przedmiotową do
jedynej w województwie łódzkim
cukrowni-w Dobrzelinie. Uczniowie mogli poznać technologię produkcji cukru oraz porozmawiać
z pracownikami zakładu na temat
ekonomicznych aspektów wytwarzana tego produktu. Opiekę nad
uczniami sprawowały: pani wicedyrektor Henryka Engel, pani Katarzyna Kopańska- Zimna i pani Irena Rybicka

W styczniu klasy I TH i I TE pod opieką wychowawców, czyli: p. Ireny Rybickiej i p. Grzegorza Jaskułowskiego
oraz pani pedagog Magdaleny Golonki,
p. Marcina Rymarkiewicza pojechały
do zamku w Oporowie aby tam nie
tylko zwiedzać komnaty, ale także
lepiej się poznać i zintegrować .
Uczniowie wspólnie uczestniczyli
w grach i zabawach, a ciekawe spotkanie zakończyło się przy ognisku.
(red.)

(red.)

Spotkania z kulturą
„My Fair Lady” w Teatrze Wielkim
w Łodzi

Spotkanie z wirtuozami

Spotkania z poezją

W październiku klasa III TI i III LPz
obejrzały w Teatrze Wielkim w
Łodzi spektakl muzyczny pt.,, My
fair Lady” w reżyserii Macieja Korwina. Przedstawienie było znakomicie przygotowane. Ciekawa akcja, barwne postacie, dowcipne
dialogi i znakomita muzyka to atuty tego widowiska. Spektakl trwał
około trzech godzin, ale widzowie
nie spostrzegli mijającego czasu,
gdyż świetnie się bawili.

26 października odbył się w naszej
szkole koncert organizowany
przez Łódzkie Biuro Koncertowe
,,Wirtuoz” pt. ,,Smyczki inaczej”.
Artyści zaprezentowali utwory
różnych stylów muzycznych-od
utworów należących do muzyki
poważnej, poprzez ludowa do
bluesa- i z różnych stron świata.
Na zakończenie uczniowie wzięli
udział w konkursie ,,Jaka to melodia”. W koncercie uczestniczyła
młodzież ze wszystkich klas.

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kutnie odbyło się
spotkanie z poetami, prozaikami i
tłumaczami: panią Ekateriną Władimirowną Polianskają, panem Maciejem Bukowskim i panem Wojeciechem Piotrowiczem .Artyści
opowiadali o swojej twórczości
oraz czytali wiersze z ostatnich
tomików. W spotkaniu uczestniczyła młodzież z klasy IV BTE pod
opieką wychowawczyni pani Barbary Kaźmierczak- Nowak. Wycieczkę na spotkanie zorganizował
pan Robert Wilczyński. (red.)

Adrian Mazur

Czy to był tylko sen…?
Jesienią wraz z moja klasą udałam
się do Teatru Wielkiego w Łodzi
na przedstawienie baletowe pt.
,,Dziadek do orzechów” . Muzykę
do libretta opartego na opowiadaniu E.T.A. Hoffmanna skomponował Piotr Czajkowski, a choreografią stworzył Giorgio Madia.Autorką baśniowej scenografii
i pięknych kostiumów była Cordelia Matthes. Akcja utworu rozgrywa się w wigilijny wieczór, a jego
główną bohaterka jest mała dziewczynka Klara. Klara zeswoim bratem Fritzem niecierpliwie oczekują
gości, podczas gdy ich rodzice
przygotowują uroczystość. Wreszcie dom wypełnia się ludźmi, a
ponadto rodzinę odwiedza jeszcze
święty Mikołaj, który wręcza zebranym upominki.

Michał Graczyk
Dziewczynka w prezencie dostała dziadka do orzechów,
którego szybko z zazdrości
zniszczył jej brat. Klarze zrobiło się przykro. Kiedy nadeszła
noc dziewczynka zasnęła koło
choinki.Gdy tylko zegar wybił
północ w pokoju zaczęły dziać
się przedziwne rzeczy: ożyły
zabawki, pojawiły się walczące
myszy, torreador, pląsające
kwiaty i goście z różnych zakątków świata fantazji. Postacie
opowiadały swoje historie tańcząc do pięknej muzyki. Ten
taniec przenosił widzów do
krainy baśni i fantastycznych
zjawisk.
Spektakl był świetnie przygotowany, a widzowie zachwyceni
muzyką, tańcem, kostiumami i
scenografią.
Paulina Rozmaryn

Recenzja Harry Potter
Spotkanie z Harrym Potterem
Klasy I LPs i I TOT wraz z wychowawcami wzięły udział w wycieczce do Łodzi i
uczestniczyły w projekcji filmu,,Harry
Potter i insygnia śmierci".To ostatnia
część serii o przygodach młodego czarodzieja,bohatera cyklu powieściowego J.K.
Rowling.Film cały czas trzymał widzów
w napięciu i obfitował w nieoczekiwane
zwroty akcji. Główni bohaterowie przeżywają niezwykłe przygody.Szkoda,że ginie
sympatyczny skrzat Zgredek.
Byliśmy trochę zawiedzeni,ponieważ film ,,Harry Potter i insygnia
śmierci" składa się z dwóch części i na
ekrany weszła dopiero pierwsza. Z niecierpliwością oczekujemy drugiej.
Iga Chruścińska

We wrześniu odbyła się giełda podręczników zorganizowana przez panią Iwonę Smolińską
i panią Wandą Poleska
Również we wrześniu wszystkie klasy pierwsze pod opieką pana Roberta Wilczyńskiego
udały się do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie
W październiku pani Anna Muszyńska zorganizowała na lekcjach religii Dzień Papieski.
Grupa chętnych uczniów uczestniczyła wraz z panią Anną Muszyńską w nabożeństwach
różańcowych w kościele pod wezwaniem św. Wawrzyńca.
I listopada uczniowie z naszej szkoły uczestniczyli w kweście, której celem było zbieranie
pieniędzy na renowację zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym.
W listopadzie odbyły się próbne matury z języka polskiego, matematyki i języka obcego.
Uczennice z klasy I TOR-Magdalena Gralak, Kesja Koszewska, Ewelina Piórkowska, Paulina Rozmaryn I Kamila Zduńczyk wzięły udział w Powiatowym Konkursie Pieśni Patriotycznych i Piosenek Żołnierskich.
11 listopada delegacja z naszej szkoły– Iga Chruścińska, Anna Matusiak uczennice z kl. I
LPs i Sebastian Motylewski z kl. II TH pod opieka pani Moniki Kowalskiej- złożyła kwiaty
pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego.
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Młodzież
przygotowała pani Ewa Kowalik.
Pod patronatem pani Barbary Jóźwiak została zorganizowana akcja plakatowa promująca
zdrowy styl życia i zachęcająca do niepalenia.
Odbyła się zbiórka artykułów spożywczych i odzieży dla potrzebujących. Organizatorkami
akcji były pani Halina Sankowska i pani Monika Kowalska.
Z inicjatywy pani Barbary Jóźwiak odbył się dzień solidarności z chorymi na AIDS .
Uczniowie z koła historycznego wraz z opiekunem-panem Piotrem Bielickim- wzięli udział
w spotkaniu z profesorem Janem Żarynem na temat stanu wojennego.
Odbył się konkurs organizowany przez Wojewódzką Bibliotekę w Poznaniu na artykuł
dotyczący pt. ,,Biblioteka moich marzeń''
Odbył się szkolny konkurs na recenzję organizowany przez panią Magdalenę TrzeciakJóźwiak i pana Roberta Wilczyńskiego.
Obyły się szkolne eliminacje do I etapu olimpiady: ,,Losy oręża polskiego. Od Obertyna
do Wiednia 1531-1683". Do pierwszego etapu zakwalifikowali się: Agnieszka Kowalska
z kl. II Th i Michał Durka z kl. I TI. Młodzież przygotowywał pan Piotr Bielicki.
W I etapie Ogólnopolskiego Konkursu ,,Polska Piastowska" startowało sześciu uczniów
naszej szkoły. Wygrał i zapewnił sobie udział w ogólnopolskim finale Mateusz Stanowski.
Młodzież przygotowywał pan Piotr Bielicki.
Uczennice Iga Chruścińska i Anna Matusiak pod kierunkiem pani Agnieszki Smolarczyk
i pani Moniki Kowalskiej wykonały reklamę społeczną pt. „Mali niewolnicy: praca dzieci
w krajach Trzeciego Świata” w ramach konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich.
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Samorząd Uczniowski

To warto wiedzieć.
Zgodnie z . 55 ustawy z
dnia 7 września 1991 r.- o systemie naszej szkole działa Samorząd Uczniowski, który wybierany
jest co rok.
Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły natomiast opiekę sprawuje wybrany przez nich nauczycieli.
W naszej przeprowadza się wybory co roku w listopadzie.
Oto nowy skład SU na rok szkolny
2010/201: przewodnicząca Sandra
Tomczyk z kl. II LPs, członkowie:
Iga Chruścińska z kl. I LPs, Sebastian Motylewski z kl. II TH i Marcin Błaszczyk kl. II TE..
Opiekunem samorządu, podobnie
jak w ubiegłym roku, została

panią Monikę Kowalska.
Główne zadania samorządu
uczniowskiego Zespołu Szkół Nr 3
im. Władysława Grabskiego
w Kutnie według regulaminu to:
a. promowanie i rozwijanie wśród
uczniów samorządności na rzecz
podejmowania wspólnych decyzji
w sprawach szkoły,
b. przedstawianie dyrekcji, Radzie
Pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb
uczniów we wszystkich sprawach
szkoły,
c. zwiększanie aktywności
uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów
i realizowanie własnych pomysłów

dla wspólnego dobra,
d. organizowanie i zachęcanie
uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole.
Cały regulamin jest dostępny u
opiekuna szkolnego lub sekretariacie szkoły razem z innymi dokumentami szkoły.
p. Monika Kowalska

Klub paragraf, czyli nieznajomość prawa szkodzi
Warto znać swoje prawa i obowiązki
Każdy z nas ma swoje prawa
i obowiązki. W naszym artykule
postaramy się przedstawić prawa
i obowiązki każdego ucznia. Po
pierwsze każdy z nas ma prawo do
nauki, która wg art. 70 Konstytucji
RP jest obowiązkowa do 18 roku
życia. W Konstytucji znajdziemy
też punkt mówiący o tym, że nauka w szkole publicznej jest bezpłatna, więc czemu by nie skorzystać z naszego prawa do nauki,
skoro i tak nas to nic nie kosztuje.
Przytoczymy definicję obowiązku.
Obowiązek szkolny- obowiązek
poddania się procesowi edukacji
powszechnej, zazwyczaj do ukończenia określonego roku życia
( np. pełnoletniości) lub w ramach
określonego poziomu kształcenia
(np. ukończenie poziomu podstawowego).
Zgodnie ze Statutem naszej szkoły
( paragraf 36 i 39) mamy nie tylko
obowiązki, ale także dużo praw.
Będą one przedmiotem naszych
dalszych rozważań.
Mamy prawo do : właściwie zorga-

nizowanego procesu kształcenia
zgodne z zasadami higieny pracy
umysłowej; zapoznania się z programem nauczania, jego treścią,
celami i stawianymi mu wymaganiami; jawnej i umotywowanej
oceny ; powtarzania tej samej klasy w uzasadnionych przypadkach;
czynnego i aktywnego udziału
w życiu szkoły ; poszanowania
godności i przekonań; nietykalności osobistej; opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole,
zapewniających bezpieczeństwo,
ochronę przed wszelkimi formami
przemocy fizycznej bądź psychicznej; rozwijania zdolności i talentów; do nagród i wyróżnień.
Nasze obowiązki to: przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie i regulaminach szkolnych;
godne reprezentowanie szkoły;
systematyczne i efektywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych;
okazywanie szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły, koleżankom i kolegom; niezwłoczne usprawiedliwia-

nie nieobecności w ciągu siedmiu
dni od powrotu do szkoły; bezwzględne przestrzeganie regulaminów poszczególnych pracowni,
biblioteki, sali gimnastycznej
i szatni; zmiana obuwia; noszenie
identyfikatora na terenie szkoły.
Naszym zadaniem było ukazanie
różnic występujących między obowiązkiem szkolnym a obowiązkiem
nauki, a więc podsumowując są
one następujące: Obowiązek
szkolny trwa do ukończenia szkoły
gimnazjalnej, natomiast obowiązek
nauki obejmuję konieczność
kształcenia się do 18 roku życia,
z tym, że nie musi się ono odbywać w szkole. Zasadniczym czynnikiem rozróżniającym obowiązek
nauki od obowiązku szkolnego jest
miejsce jego wypełniania przez
osobę uczącą się.
Opracowały: Nadia Kreft i Ksenia
Witczak kl. IV A TE, opieka merytoryczna p. Iwona Smolińska

Pani pedagog radzi —czyli nie jesteś sam
Dysleksja nie taka straszna
Co ma wspólnego dysleksja z lewą
półkulą mózgową? Bardzo wiele.
Ta część mózgu odpowiada bowiem za umiejętności takie jak
używanie języka pisanego i mówionego, zdolności analityczne, matematyczne i naukowe. Prawa półkula odpowiada natomiast za rozpoznawanie kolorów, kształtów, rytmów oraz ich wzajemnej zależności. Jest więc związana z uzdolnieniami artystycznymi, kompozycyjnymi, a także z wyobraźnią i poczuciem humoru.
Istnieją bowiem pozytywne
cechy dyslektyków. duża wrażliwość (tzw. inteligencja emocjonalna), ciekawość i intuicja, błyskotliwość, inteligencja, elokwentność,
kreatywność. Sławni dyslektycy:
Leonardo da Vinci (malarz, ale i
konstruktor), Hans Christian Andersen, Nelson Rockefeller, Aleksander Bell, Henry Ford, Winston
Churchill, Albert Einstein (fizyk,
który grał na skrzypcach), Walt
Disney, Cher, Danny Glover,
Whoopi Goldberg, Tom Cruise.
Termin dysleksja rozwojowa
obejmuje kilka rodzajów zaburzeń:
DYSLEKSJA - trudności w czytaniu
przy prawidłowym rozwoju intelektualnym
DYSORTOGRAFIA - trudności
z opanowaniem poprawnej pisowni DYSGRAFIA - niski poziom
graficzny pisma (brzydkie, koślawe
litery, trudności z utrzymaniem się
w linijce, litery w wyrazach nierówne)
DYSKALKULIA - problemy
w matematyce (niski poziom rozumowania operacyjnego, kłopoty
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z pojęciami abstrakcyjnymi, np.
z pojęciem liczby, wielkości, proporcji).
Rady dla dyslektyków:
a. zaplanuj dłuższe czytanie, gdy
czujesz się rześki
b. pamiętaj, że więcej pożytku
przynosi codzienne poświęcanie na
naukę mniejszej ilości czasu, niż
nieregularne zdobywanie się na
ogromny wysiłek w jeden dzień
c. bądź wytrwały w swoich poczynaniach
d. jeśli masz możliwość korzystaj
z komputera z edytorem tekstu i
programem umożliwiającym
sprawdzanie pisowni pisanych
słów
e. nie kryj się ze swym problemem, twój cudowny mózg potrafi
nadrobić takie braki
f. twoje specyficzne ograniczenia nie powinny cię powstrzymywać od nauki
g. staraj się uparcie, wytrwale
opanować czytanie, pisanie i ortografię, a dzięki temu zapewne pokonasz frustrację powodowaną
dysleksją.
Znasz abecadło ucznia z dysleksją? Jeśli nie, zapoznaj się z
nim już dziś.
A – Akceptujcie mnie takiego, jaki
jestem, także moją inność.
B – Błędy ortograficzne są moją
udręką.
C – Cierpliwość potrzebna jest
wszystkim – mnie, rodzicom i nauczycielom.
D – Dysleksja to wielki ciężar!
Całe życie będę go dźwigać.
E – Emocje uniemożliwiają mi pre-

zentowanie wiedzy i umiejętności.
F – Frustrację przezwyciężam relaksacją.
G – Gdybym miał wybór, wybrałbym życie bez dysleksji!
H – Humor jest potrzebny, żeby
łatwiej żyć z dysleksją.
I – Istotne jest rozwijanie zainteresowań.
J – Jestem w stanie rozpoznać
swój styl uczenia się.
K – Koszmarem jest dla mnie głośne czytanie.
L – Lubię uczyć się wielozmysłowo.
Ł – Łatwiej przychodzi mi mówienie niż pisanie.
M – Myślenie pozytywne ułatwia
pokonywanie trudności.
N – Nie oczekuję od innych gotowych rozwiązań i podpowiedzi.
O – Oceniajcie, proszę, mój wysiłek i wkład pracy
P – Potrzebuję więcej czasu na
pisanie i czytanie.
R – Relaks pomaga mi w nauce
S – Sukcesy większa motywacja
i wiara w siebie.
T – Tran pomaga osobom z dysleksją. Łykam codziennie kapsułki
z tranem.
U – Uczę się zwykle dłużej niż
inni, bardzo mnie to wyczerpuje.
W – Woda to dobry napój podczas uczenia się.
Y – „Yyyyyyy…” – potrzebuję
chwili na zastanowienie, by odpowiedzieć na pytanie.
Z – Zdobywam wiedzę, jak przezwyciężać dysleksję!
p. Magdalena Golonka
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Wiadomości sportowe
-redaguje Sebastian Kozioł
cącym i bez większych problemów wygraliśmy to spotkanie. W II
fazie spotkaliśmy się na boisku z Liceum Ogólnokształcącym im.
J.H. Dąbrowskiego. Ten mecz również wygraliśmy i dzięki dwóm
W dniach 19.11.2010 oraz 22.11.2010 odby- zwycięstwom awansowaliśmy do finału. Potencjalny zwycięzca ZS
ły się rozgrywki szkół ponadgimnazjalnych
Nr 1 odpadł w drugim półfinale. W finale spotkaliśmy się z Liw piłkę ręczną. Oczywiście nasze reprezen- ceum Ogólnokształcącym z Żychlina, które -niestety- pokonało
tacje stawiły się na miejsce zawodów. Zanaszą reprezentacje, jednocześnie wygrywając zawody. Mimo
równo chłopcy oraz dziewczyny spisali się
wyśmienicie. Dzięki zaciętej walce, obie na- porażki możemy być dumni z chłopaków i dziewczyn, gdyż obie
drużyny zajęły wysokie pozycje. Nasze drużyny przygotował pan
sze reprezentacje znalazły się na drugich
Piotr Kubicki. Oby więcej takich sukcesów. Oto lista uczestników
miejscach. Dziewczęta miały nieco łatwiej,
gdyż rozgrywały mecze z dwiema drużynami zawodów:
przeciwnymi. Turniej został rozegrany syste- Chłopcy:
Dziewczyny:
mem „każdy z każdym”. Nasze dziewczyny
Stępka Samuel III TI
Król Kinga I LPS
jeden mecz wygrały i jeden przegrały, co
Bartczak Przemysław II TOT
Paciorkowska Justyna III LPZ
w efekcie dało im drugie miejsce.
Wojtczak Artur I TH
Nalezińska Magłorzata I TOT
Chłopcy mieli nieco trudniejsze zadanie,
Świrski Karol IV ATE
Konowalska Daria III BTE
gdyż na miejsce zawodów stawiło się
Rytczak Damian III TI
Tybińkowska Paula I TOT
aż siedem drużyn. Na szczęście podczas
Matczak Michał IV TH
Gusikowska Milena II BTE
losowania dobrze trafiliśmy. Pierwszy mecz
Tyrański Michał II TOT
Kowalska Edyta II TE
graliśmy z Katolickim Liceum Ogólnokształ- Wichrowski Tomasz IV BTE
Jadczak Małgorzata II TE
(S.K.)
II miejsce w Powiatowych Zawodach
w Piłkę Ręczną

Sukcesy lekkoatletów
Dnia 29.09.2010 odbyły się zawody lekkoatletyczne na Stadionie Miejskim, w których brali
udział uczniowie naszej szkoły.
Rywalizacja wśród uczestników
była bardzo wyrównana. Na
zawody przybyli przedstawiciele
następujących szkół:
Zespół Szkół nr 1 im. S. Staszica
w Kutnie, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. A. Troczewskiego w Kutnie, Zespół Szkół
nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie, LO im. J.H. Dąbrowskiego,I
LO PUL Kutno, Katolickie Liceum Ogólnokształcące , LO
w Krośniewicach. Wśród dziewcząt zawody zdominował Zespół
Szkół nr 1, który górował w
większości konkurencji. Nie
oznacza to jednak, że zawody
były nudne. Pozostałe szkoły do
końca walczyły zawzięcie o czołowe miejsca. Po ciężkich zmaganiach, nasze zawodniczki, które
tak bardzo starały się zająć jak
najwyższą pozycję, uplasowały
się na 3 miejscu w klasyfikacji
generalnej. Przed nimi znalazł się
Zespół Szkół nr 1 i I LO PUL
Kutno. Dalsze miejsca zajęły
szkoły ZSZ nr 2 w Kutnie, I LO
im. J.H. Dąbrowskiego, LO

w Krośniewicach. Katolickie LO nie
wystawiło drużyny zawodniczek
w żadnej konkurencji.
Natomiast wśród chłopców udział
w zawodach nie wzięła reprezentacja
z Krośniewic. LO Katolickie nie wystartowało w konkursie pchnięcia
kulą oraz w skoku w dal. Z kolei I
LO im. J.H. Dąbrowskiego nie wystawiło drużyny w biegu na 400 m.
Bardzo zaskoczył brak reprezentacji
Zespołu Szkół Nr 1 w sztafecie 4 x
100 m. Nie przeszkodziło im to jednak w zdobyciu pierwszego miejsca
w klasyfikacji generalnej. Natomiast
męska część naszej reprezentacji
zajęła jedną pozycję wyżej niż dziewczęta i uplasowała się na 2 miejscu.
Tuż za nimi znalazła się ekipa z I LO
PUL Kutno, a miejsce 4 zajął ZSZ nr
2. Na samym końcu znalazło się LO
Katolickie. Zawody można uznać za
udane. Zajęliśmy 2 miejsce wśród
chłopców i 3 wśród dziewcząt. Nie
zabrakło sportowej rywalizacji oraz
emocji, które towarzyszyły podczas
każdej konkurencji. Uczniów do
zawodów przygotowywali: pani Barbara Jóźwiak, pan Piotr Kubicki i pan
Marcin Rymarkiewicz. Oto lista
uczestników z naszej szkoły:

Chłopcy:
Kowalewski Bartosz II B TE
Kubicki Mateusz III TI
Wiśniewski Paweł II TH
Sobański Adrian III TI
Świrski Karol III A TE
Kruczyk Damian III LPZ
Tomaszewski Bartosz I TOR
Tyrański Michał II TOT
Kolos Kamil I A TI
Florek Bartłomiej I TI
Zagórowski Mateusz I A TI
Żydowo Krystian IV A TE
Michalak Krzysztof II B TI
Sobański Marcin II A TE
Olczak Daniel I LPS
Dziewczyny:
Lewandowska Agnieszka III
TE
Augustynowicz Anna IV B TE
Miziołek Michalina IV A TE
Kasikowska Milena III B TE
Podstawska Patrycja I TOT
Wojtczak Monika III BTE
Jóźwiak Iza III B TE
Paciorkowska Justyna III LPZ
Konowalska Daria III B TE
(S.K.)

cd. sport
Dobra postawa tenisistów stołowych
11 stycznia odbył się Powiatowy Turniej Tenisa
Stołowego Szkół Ponadgimnazjalnych. Oczywiście
reprezentacja naszej szkoły– zarówno w kategorii
dziewczyn jak i chłopców— przybyła na miejsce
zawodów. Po ciężkich zmaganiach oba nasze zespoły uplasowały się na podium. Chłopcy zajęli II , a
dziewczyny III miejsce w klasyfikacji końcowej. W
obu kategoriach triumfował ,,Staszic", Jednak dobra
postawa naszych sportowców daje nam powody
do radości. Trenerem zawodników był p. Marcin
Rymarkiewicz. Oto skład zespołu: Teresa Kruszyna,
Edyta Kowalska, Mateusz Kochanek i Tomasz Wichrowski.
Życzymy dalszych sukcesów.
(S.K.)

Od stycznia 2011r. uruchomiony został w naszej szkole elektroniczny system wypożyczania
książek oparty na programie MOL Optimum. Pozwala on na szybszą, łatwiejszą i wydajniejszą
pracę nauczyciela a uczniom skraca czas oczekiwania na wypożyczanie książki. Dzięki programowi stworzony został też elektroniczny katalog, który może być udostępniony na wszystkich
komputerach szkolnych oraz w Internecie
2 lutego w Łodzi pod opieką pani Moniki Kowalskiej Andrzej Stoliński z kl. IV ATE i Gracjan
Wiśniewski z kl. III LPs odebrali stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane co roku
uczniom osiągającym najlepsze wyniki w nauce
3 lutego w ramach profilaktyki prozdrowotnej odbyła się szkolna akcja „Mam haka na raka”;
Jej koordynatorem była pani Ewa Szymczak
4 lutego odbył się konkurs matematyczny „EUKLIDES”, koordynatorem była pani Barbara
Kazimierczak –Nowak

Reportaż ze studniówki!
Wywiad z panem Arturem Amendą -prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Arka Noego”
Fotoreportaż ze schroniska na Kotliskach.
Dodatek specjalny z nagrodzonymi pracami literackimi naszych uczniów.

Magazyn redaguje zespół: Michał Graczyk, Rafał Murakowski, Roksana Krawczyk, Patrycja Salamon, Sandra
Tomczyk.
Stale współpracują: Magda Tomaszewska, Beata Chojnacka, Agnieszka Zalewska, Justyna Wysocka, Iga Chruścińska, Michał Pietrzak, Kamil Domżała, Michał Matczak, Adrian Mazur.
Redakcja sportowa-Sebastian Kozioł. Opracowanie graficzne- Kesja Koszewska i Adam Drewicz
Współpraca merytoryczna-pani Iwona Smolińska i pani Magdalena Golonka.
Opieka-pani Dorota Chojnacka i pani Monika Kowalska.
Spotkania zespołu redakcyjnego odbywają się co drugi wtorek w sali nr 55 .
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