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Rok Jubileuszowy

Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer magazynu „NASZYM ZDANIEM ‘’.
Macie teraz okazję przypomnieć sobie, co działo się w szkole przez ostatnie
dziesięć miesięcy .Tym wspomnieniom będzie towarzyszyła przyjemna myśl
o zbliżających się wakacjach. Mamy nadzieję, że poprzedzający je dzień uroczystego zakończenia roku szkolnego dostarczy Wam wielu satysfakcji, albo
przynajmniej poczucia dobrze spełnionego obowiązku. Życzymy Wam tego
serdecznie. I sobie tez ;)
REDAKCJA

WY D A R Z E N I A
Wrzesień
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
Jeszcze byliśmy myślami na słonecznych plażach
i górskich szlakach, jeszcze marzyliśmy o realizacji
wakacyjnych planów, jeszcze nie wszyscy zdążyli
odpocząć od trudów nauki, gdy nadeszła chwila
uświęcona tradycją - rozpoczął się nowy rok szkolny.
1 września to dzień, w którym wszyscy wracamy
z wakacyjnych szlaków, by zasiąść w ławkach. Szczególnie dla pierwszoklasistów ten dzień wiązał się
z dużymi emocjami. Wszystko było dla nich nowe –
szkoła, nauczyciele, koleżanki , koledzy , przedmioty.
Pani dyr. Zofia Falborska- punktualnie o 9-ej powitała
uczniów ich rodziców i nauczycieli zebranych w sali
gimnastycznej. Pierwszoklasistom pogratulowała wyboru szkoły, a wszystkim życzyła, by ten rok był
owocny i mądrze przeżyty.

Pani dyrektor poinformowała , że pani wicedyrektor Agnieszka Zawadzka po wielu latach pracy odeszła na emeryturę.
Zastąpi ją pani Anna Janiak, która będzie pełniła wice dyrektora do spraw pedagogiczno-wychowawczych.
Mamy świadomość, że dla Polaków data 01.09 już na zawsze
kojarzyć się będzie z kolejna rocznicą wybuchu II wojny światowej. Pan Jaskułowski w swoim referacie odwołał się do tamtych dni, tamtych ludzi i ich przeżyć. My możemy tylko powiedzieć : „Pamiętamy”. Po uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego uczniowie z nauczycielami udali się do klas.
Michalina Stańczak

Otrzęsiny klas pierwszych
26.09.2011 roku w naszej szkole dobyły się otrzęsiny klas pierwszych .Każda klasa miała przebrać
się za bohaterów z wybranej bajki. W sali gimnastycznej można wiec było spotkać Różowa Panterę , smerfy, Kubusia Puchatka i wiele innych postaci .Bajkowi bohaterowie śpiewali ułożone przez
siebie piosenki i brali udział w zabawnych konkursach. Najbardziej bajkowa klasa okazała się
1 TOT .
Sara Szuster

Ślubowanie klas pierwszych
Pierwszoklasiści czuja się już „obywatelami „ naszej
wspólnoty . Nadszedł wiec czas, by przyjąć ich oficjalnie . Ubrani w galowe stroje , ustawieni w równe
rzędy i poważni złożyli ślubowanie. Każdy uczeń
otrzymał od swojego wychowawcy legitymacje szkolna. Pani dyrektor życzyła wszystkim sukcesów i zachęciła do pracy.
Aneta Marciniak

Europejski Dzień Języków Obcych
Od wielu lat w naszej szkole obchodzony jest Europejski Dzień Języków Obcych. Uczniowie mogą
poznać kulturę , obyczaje innych krajów. Często jest to połączone z degustacją potraw narodowych.
W tym roku przeprowadzono akcję plakatową poświęconą prezydencji Polski w Unii Europejskiej.
W przygotowania włączyli się wszyscy nauczyciele języków obcych, a ich działania koordynowała
p. Magdalena Trzeciak - Jóźwiak. W przygotowaniu wystawy pomagała p. Monika Kowalska.
Agata Pawłowska
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Październik
Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej był dla wszystkich uczniów okazją do podziękowania nauczycielom i pracownikom
oświaty za pracę, jakiej się podejmują, wykonując ten odpowiedzialny zawód. 14 października w naszej szkole miał
charakter szczególnie uroczysty. Pani dyr. Zofia Falborska powitała zebranych w sali gimnastycznej gości: pedagogów, rodziców i uczniów. Za zasługi i osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej p. dyr. Zofia Falborska wręczyła nagrody wyróżniającym się nauczycielom: p. dyr. Annie Janiak, p. Ewie Kowalik, p. Dorocie Chojnackiej,
p. Barbarze Kaźmierczak-Nowak, p. Halinie Sankowskiej, p. Marii Pływacz, p. Luizie Collins, p. Katarzynie Kopańskiej-Zimnej, p. Piotrowi Bielickiemu, p. Radosławowi Galusowi oraz p. Piotrowi Bielickiemu. Nagrody Starosty
Kutnowskiego otrzymali: p. dyr. Agnieszka Zawadzka i p. Grzegorz Jaskułowski. Wyraziła jednocześnie nadzieję, że
stanowić one będą zachętę do dalszej, równie owocnej pracy w kształceniu i wychowaniu młodzieży. Po części
oficjalnej młodzież zaprezentowała program artystyczny. Piosenki i kwiaty były wyrazem wdzięczności za całoroczną
pracę nauczycieli. Nad przygotowaniem programu oraz scenografii czuwały opiekunka SU p. Monika Kowalska oraz
p. Aleksandra Kaszewska.
p. Katarzyna Kopańska-Zimna

Listopad
Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada 1918 r. to radosna chwila w dziejach naszej
ojczyzny. Po wielu latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Z tej okazji uczniowie przygotowali wystawę pod
hasłem „11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości”,
która cieszyła się dużym zainteresowaniem społeczności
szkolnej. W tym dniu ze szkolnego radiowęzła rozbrzmiewała muzyka patriotyczna, aby podkreślić szczególny charakter rocznicy. Delegacja uczniów z naszej szkoły uczestniczyła także w obchodach święta na terenie miasta: mszy
świętej w Kościele św. Wawrzyńca, apelu pamięci, złożeniu
kwiatów pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Podniosły charakter uroczystości podkreśliły pieśni patriotyczne w wykonaniu orkiestry z Uniejowa. Koordynatorką obchodów
święta na terenie szkoły była p. Iwona Smolińska, natomiast
opiekę nad pocztem sztandarowym sprawowali p. Monika
Kowalska i p. Radosław Galus.
p. Iwona Smolińska, p. Monika Kowalska

Grudzień
Świątecznie
22 grudnia był ostatnim dniem przed Świętami Bożego Narodzenia.
Podczas uroczystego apelu szkolny chór śpiewał tradycyjne polskie
kolędy. Pani Dyrektor Zofia Falborska życzyła wszystkim świąt wypełnionych miłością, spokój oraz pełnego optymizmu Nowego Roku. Przyjęła także z rąk harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju.
Wszyscy poddaliśmy się refleksyjnemu nastrojowi.
Pani Dyrektor zainaugurowała obchody Roku Jubileuszowego
w naszej szkoły. Nasza placówka liczy sobie już 80 lat i jest jedną
z najstarszych w Kutnie i regionie.
Ewelina Katarzyńska

Spotkania w kawiarence wspomnień
Pierwsze …
20 stycznia 2012r. W świetlicy szkolnej odbyło się pierwsze w historii szkoły spotkanie byłych uczniów i nauczycieli w „Kawiarence wspomnień”. Około godziny 17-ej zaczęli schodzić się pierwsi gości. W świetlicy czekały na nich schludnie nakryte stoły, słodki poczęstunek i oczywiście gorąca herbata. W tle słychać było przeboje minionych lat, a sentymentalny klimat tworzyły lampki, które oświetlały przestronne pomieszczenie. Na poustawianych ławkach leżały opasłe kroniki i albumy ze zdjęciami, które można było przeglądać. Przy samym wejściu się księga gości, oczekująca na wpisy zaproszonych. W świetlicy słychać było szum rozmów. Przyszło wiele
osób, każdy miał coś do opowiedzenia, albo powspominania. Klimatyczny nastrój ożywiał wspomnienia. Pani
Dyrektor serdecznie podziękowała wszystkim gościom za przybycie. Powiedziała : „Oddajmy się wspomnieniom, bo to jedyny raj z którego nie zostaliśmy wypędzeni”. Goście z uśmiechem wspominali dawnych profesorów i zabawne wydarzenia. Można było odnieść wrażenie, że czas się zatrzymał. To było bardzo ciekawe
spotkanie.
RED.

Drugie…
W gościnnych progach naszej szkoły odbyło się już drugie spotkanie z cyklu ,,Kawiarenka wspomnień”. Przybyli na nie dawni
i obecni nauczyciele oraz absolwenci. Przy dźwiękach sentymentalnej muzyki opowiadali o latach, które żyją w ich pamięci.
Powracali do przeszłości, do lat swojej młodości, wspominali dawnych dyrektorów, nauczycieli, koleżanki i kolegów. Tego
popołudnia czas się cofnął…
Marta Michajłów

Trzecie...
15 czerwca już po raz trzeci spotkali się absolwenci, nauczyciele, pracownicy administracji, uczniowie dawnej
„Handlówki”, „CRS-u”, „Ekonomika” i obecnego „Grabskiego”. Wszystkich wzruszyły wspomnienia byłej Pani
Wicedyrektor Krystyny Jareckiej, o latach jej pracy w szkole. Wysłuchaliśmy również refleksji córki byłego dyrektora p. Henryka Miksy oraz nauczycieli p. Barbary Kierszki i p. Ryszarda Durbajłło. Głos zabierali absolwenci
różnych roczników wśród nich p. Irena Rybicka, która uczy przedmiotów zawodowych. Wszyscy podkreślali,
że cenili swoich nauczycieli za wiedzę i konsekwencję. Pani Dyrektor Zofia Falborska podkreśliła, że w naszej
szkole zawsze pracowali pedagodzy z powołania.
RED.
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Porozmawiajmy o kulturze

29 maja w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się debata na temat: Wysoka czy popularna – jakiej
kultury oczekuje miasto Kutno? Dyskusja została zorganizowana przez naszą szkołę w ramach Roku Jubileuszowego i wynikała z potrzeby zanalizowania stanu lokalnej kultury, a zwłaszcza dysproporcji między różnorodnością
oferty kulturalnej a niską frekwencją mieszkańców. Gośćmi debaty byli: p. Mirosław Ruciński – członek Zarządu
Powiatu, p. Teresa Mosingiewicz – dyrektor Kutnowskiego Domu Kultury, p. Barbara Znajewska-Tomczak –
inspektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, p. Grażyna Baranowska - bibliotekarka,
poetka, pracownik Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, p. Sylwia Stasiak - pracownik Muzeum Regionalnego w Kutnie, p. Artur Fryz - poeta, publicysta, założyciel i członek stowarzyszeń kulturalnych, instruktor KDK,
p. Krzysztof Ryzlak - instruktor Kutnowskiego Domu Kultury, p.Katarzyna Kacprzak - przedstawicielka Hotelu
i Restauracji Rondo, p. Sławomir Bryłka - muzyk zespołu Alastor. W spotkaniu uczestniczyła także duża grupa
uczniów kutnowskich szkół ponadgimnazjalnych: ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 3, I LO i II LO. Brak ciekawości, chęci
poznawania nowych rzeczy, odkrywania dotąd nieznanych przeżyć są, zdaniem rozmówców, głównymi przyczynami absencji podczas wydarzeń kulturalnych miasta. Widoczna stała się dysproporcja między ofertą instytucji
kulturalnych miasta a oczekiwaniami mieszkańców Kutna. Z analizy ankiety wynika, że priorytetowym założeniem kutnowian jest rozrywka, która - jak słusznie zauważają władze miasta i goście debaty - nie pozostaje
w sferze możliwości i zainteresowań osób odpowiedzialnych za kulturę w naszym mieście. Jest to jedynie apel
do prywatnych przedsiębiorców o zwiększenie inwestycji dotyczących kultury popularnej. Goście prezentowali
konkretne projekty (Stacja Kutno, Festiwal i Konkurs Złoty Środek Poezji), które najefektywniej przyczyniają się
do promocji miasta i regionu. Wszyscy zwracali uwagę również na ogromną rolę szkoły w rozbudzaniu społecznej potrzeby uczestnictwa w kulturze, w kształtowaniu wrażliwości i poczucia estetyki wśród młodych ludzi.
Debata otworzyła szereg ważnych i trudnych tematów związanych z kulturą, zwłaszcza lokalną i mamy nadzieję,
że wzbudziła liczne refleksje wśród osób finansujących kulturę, podmiotów odpowiedzialnych za propozycje
kulturalne, a przede wszystkim wśród mieszkańców naszego miasta, bo właśnie dla nich tworzy się kulturę
i dzięki nim wszelkie działania nabierają sensu.
Za przygotowanie debaty odpowiedzialne były p. Ewa Kowalik, p. Katarzyna Szczepaniak, p. Anna Wasielewska,
p. Iwona Smolińska, p. Agnieszka Smolarczyk, p. Monika Kowalska, p. Irena Rybicka, p. Renata Kubicka, za jej
prowadzenie – p. Agnieszka Sędkowska.
Agnieszka Sędkowska

Luty
Studniówki czar
wspaniały bal studniówkowy, który odbył się 11 lutego 2012 r. Uczestniczyło w nim pięć klas: III LPs (wychowawczyni
Ewa Szymczak), IV A TE (wychowawczyni Iwona Smolińska), IV B TE (wychowawca Piotr Kubicki), IV TI
(wychowawczyni Halina Sankowska) oraz IV TH (wychowawca Dariusz Lewiński) Był to naprawdę niezapomniany
wieczór. Rozpoczął go tradycyjny polonez, który poprowadziła pani dyr. Zofia Falborska. Kwiatami wyraziliśmy
wdzięczność Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Rodzicom za trud włożony w nasze nauczanie i wychowanie. Po części oficjalnej rozpoczęła się zabawa do białego rana przy muzyce w wykonaniu zespołu „Passat”. Mieliśmy nadzieję,
że ta noc nigdy się nie skończy. Maturzyści starali się pokazać na parkiecie swoje umiejętności taneczne. Nie zabrakło
muzycznych życzeń skierowanych do nauczycieli. Każda klasa przygotowała także specjalną piosenkę dla swojego
wychowawcy.
Sandra Tomczyk i Roksana Krawczyk

Spotkanie z „Arką Noego”
15 lutego uczniowie naszej szkoły mieli możliwość spotkać się z przedstawicielami Stowarzyszenia Pomocy ,,Arka
Noego”. Spotkanie prowadził pan Piotr Stępniak.
Młodzież wysłuchała prawdziwych, dramatycznych historii, które dotyczyły skutków sięgania po narkotyki i alkohol.
Te opowieści były przerażające i smutne. Na szczęście ich bohaterowie potrafili uporać się ze złem i rozpocząć normalne życie.
Koordynatorką przedsięwzięcia była pani Barbara Jóźwiak.
Sara Szuster

Marzec
Targi Edukacyjne
i „Drzwi Otwarte”

14 i 55 marca odbywały się w Starostwie Powiatowym Targi
Edukacyjne. Szkoły ponadgimnazjalne z Kutna i regionu prezentowały swoje oferty edukacyjne. Stoisko naszej szkoły
budziło duże zainteresowanie. Nic dziwnego-kierunki kształcenia: technik ekonomista, technik obsługo turystycznej,
technik organizacji reklamy, technik informatyk, technik logistyk i technik handlowiec są atrakcyjne dla młodzieży. Pewnie dlatego spora grupa przyszłych uczniów postanowiła
przyjrzeć się szkole z bliska. Nasza młodzież udzieliła im
wszelkich informacji.
Sara Szuster
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Kwiecień

,,Warto pamiętać” i ,,Głos ojczyzny”

16 kwietni w naszej szkole odbył się IVX
Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej ,,Głos ojczyzny” i V Konkurs Recytatorski ,,Warto pamiętać”. W tym roku
obie uroczystości połączono. Przebiegały
one pod hasłem: ,,Przeminie człowiekzostanie pieśń”. W obu konkursach występowali zarówno nasi uczniowie, jak
i gimnazjaliści z Kutna i okolic.
Kamila Brząkała

Spotkanie z Hanną Krall
25 kwietnia w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie młodzieży naszej szkoły z Hanną
Krall. Najwybitniejsza, obok Kapuścińskiego, reportażystka przybyła do Kutna na zaproszenie Zespołu Szkół Nr 3
im. Władysława Grabskiego i kutnowskiej książnicy. Uczniom pisarka znana jest zapewne z wywiadu – rzeki
z Markiem Edelmanem „Zdążyć przed Panem Bogiem”, ale napisała wiele docenionych przez czytelników książek:
„Sublokatorka”, „Okna”, „Żal”, „Różowe strusie pióra”, czy „Biała Maria”.
„Czas to jest pamięć, a pamięć jest potrzebą człowieka” – mówi w reportażu „Głośniej” Hanna Krall. I rzeczywiście, podczas warsztatów z młodzieżą podkreślała, że reporter powinien wsłuchiwać się świat i być czujnym.
Szczególnie interesujące są jej relacje z rozmówcami, wyjątkowe i bardzo intymne. Jak sama przyznaje, nie stara
się dociekać wszystkiego i nie uzupełnia luk w pamięci swoich bohaterów, nawet jeśli historia nie ma początku
ani końca. Rozmówca musi mieć bowiem poczucie, że jego historia jest najważniejsza.
Spotkanie z Hanną Krall było dla młodych ludzi okazją do poznania warsztatu reporterskiego w najlepszym wydaniu. Pisarka chętnie dzieliła się swoimi spostrzeżeniami i uwagami na temat reportaży przygotowanych przez
uczniów. Dla wielu wysłuchanie komentarza na temat swojej twórczości z ust mistrzyni było niezapomnianym
przeżyciem. Wydaje się jednak, że uczestnicy spotkania wynieśli ze spotkania z Hanną Krall przekonanie, iż
w reportażu najważniejszy jest człowiek i jego uczucia.
Dziękujemy pani Hannie Krall za spotkanie z uczniami naszej szkoły, a młodzieży życzymy prób literackich
na miarę „Nike”.
p. Katarzyna Kopańska-Zimna
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Uczciliśmy uchwalenie Konstytucji 3 Maja
221. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – akt określający prawa i obowiązki obywateli.
Konstytucja była pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawą regulującą stosunki w państwie.
Postanowiliśmy uczcić rocznicę jej uchwalenia, organizując szkolny przegląd pieśni i piosenek
patriotycznych.
Przedstawiciele poszczególnych klas przygotowali utwory w różnych aranżacjach. Zaprezentowali podniosłe pieśni znane z kart historii jak choćby „Warszawskie dzieci” czy „Marsz Mokotowa”, ale nie zabrakło też oryginalnie wykonanych utworów wprowadzających elementy muzyki nowoczesnej. Przegląd poprowadzili: Anna Matusiak z kl. II LP s oraz Michał Graczyk z kl.
II TE, którzy przybliżyli zebranym najważniejsze cele ustawy oraz jej wpływ na budowanie świadomości obywatelskiej naszych przodków. Prezentując pieśni i piosenki, młodzież wpisała się
w głęboko zakorzenioną tradycję narodową i udowodniła swój patriotyzm.
Koordynatorem przeglądu była p. Agnieszka Sędkowska.
RED.

Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń

Z przyjemnością informujemy, że Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego otrzymał prestiżowy tytuł
„Bezpiecznej Szkoły” w ogólnopolskim konkursie „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”. Wzięło w nim udział
1200 placówek z całej Polski. Warunkiem uzyskania certyfikatu była realizacja szeregu działań zaproponowanych
przez organizatora - redakcje miesięczników Monitora Unii Europejskiej i Adwokata Rodzinnego oraz Fundację
Państwo Obywatelskie. Przedsięwzięcie miało na celu popularyzowanie wśród uczniów właściwych zasad współżycia społecznego, w tym: poszanowania praw jednostki, przeciwdziałania patologiom, tolerancji, solidaryzmu
społecznego. Przede wszystkim jednak konkurs miał służyć podniesieniu bezpieczeństwa młodzieży i jesteśmy
pewni, że ten cel osiągnęliśmy. Nasza szkoła jest przyjazna wszystkim uczniom! W pracę nad projektem zaangażowali się: p. Anna Janiak, p. Katarzyna Kopańska-Zimna, p. Magdalena Golonka, p. Iwona Smolińska, p. Renata
Sobczak- Majtczak, p. Barbara Jóźwiak, p. Halina Sankowska, p. Renata Kubicka, p. Aleksandra Szymańska,
p. Piotr Bielicki, p. Jakub Tarnowski. Koordynatorem konkursu był p. Piotr Kubicki.
Piotr Kubicki

Z wizytą u Tomasza Lisa
Grupa naszej młodzieży, pod opieką pani Doroty Chojnackiej,
wzięła udział w programie publicystycznym ,,Tomasz Lis- na
żywo". Uczniowie mogli zaobserwować, jak przygotowuje się
ten znany magazyn telewizyjny. Gośćmi prowadzącego byli: w
I części -Kazimiera Szczuka, Katarzyna Piekarska i Tomasz
Terlikowski, w II - były premier Tadeusz Mazowiecki, a w III Halina Mlynkowa i Łukasz Nowicki. Rozmawiano o aktualnych
problemach politycznych, społecznych i obyczajowych. Po
programie redaktor Tomasz Lis chętnie pozował do wspólnych zdjęć.
RED.

VII Święto Szkoły
27 kwietnia już po raz siódmy obchodziliśmy Święto Szkoły. Tym razem miało ono szczególny charakter, bowiem
jesteśmy w trakcie ,,Roku Jubileuszowego”. Nasza szkoła jest placówką z 80-letnią tradycją.
Hasło przewodnie uroczystości brzmiało: ,,Szkoła na wesoło”.
Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz samorządowych, banków i kutnowskich firm.
Święto szkoły jest okazją, by nagrodzić uczniów biorących udział w konkursach towarzyszących uroczystościom.
Pan Piotr Bielicki wręczył nagrody zwycięzcom I Międzyszkolnego konkursu Historycznego: ,,Patron znany, czy nieznany” : Konrad Kusiak i Wojciech Bilicki z III LO w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie – I miejsce.
Opiekunką finalistów była p. Magdalena Śnieć Klaudia Kucharska i Martyna Kamińska z LO w Krośniewicach II miejsce. Dziewczęta do konkursu przygotowała p. Renata Bulewicz-Garstka.
Pan Robert Wilczyński nagrodził zwycięzców konkursu na recenzję wiersza: I miejsce zajął, podobnie jak w konkursie języka angielskiego, Arkadiusz Kowalski z klasy II technikum informatycznego, II miejsce zdobyła Martyna Drążkiewicz z klasy III liceum profilowanego, III miejsce przypadło Mateuszowi Szczepańskiemu z klasy III technikum obsługi turystycznej. Pani Luiza Collins doceniła laureatów konkursu języka angielskiego: Martyna Felczak z technikum
ekonomicznego, Patryk Rubiński z technikum informatycznego, Marta Michajłów z technikum organizacji reklamy.
Wśród uczniów klas trzecich najlepsi okazali się: Aneta Sadowska z technikum handlowego, Patrycja Łukomska
z technikum ekonomicznego, Michał Graczyk z technikum informatycznego. Najwyższe wyniki w szkole osiągnęli
uczniowie klas drugich: Bartosz Tomaszewski z technikum organizacji reklamy Tomasz Kolanowski z technikum
informatycznego. Uroczystość połączona była z zakończeniem roku szkolnego klas programowo najwyższych. Pani
wicedyrektor Henryka Engel wręczyła medal ,,Primus inter pares” Axelowi Kurowskiemu oraz nagrody książkowe
wyróżniającym się absolwentom. Na zakończenie wystąpił kabaret, przygotowany przez panią Katarzynę KopańskąZimną, który zaprezentował fragmenty ,,Ferdydurke” Witolda Gombrowicza. Koordynatorką całej uroczystości
była pani Iwona Smolińska
Michał Graczyk
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Czerwiec
Zlot Klubów Europejskich
W dniach od 31.05. do 02.06.2012 r. w Zespole Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku odbył się XII Ogólnopolski Zlot Szkolnych Klubów
Europejskich. Reprezentanci ZS Nr 3 im. Wł. Grabskiego znaleźli się wśród
12 drużyn ze szkół zrzeszonych w Stowarzyszeniu Dyrektorów i Nauczycieli
Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych. Reprezentowali nas: Magdalena
Lachowicz z klasy III TE, Paulina Fijałkowska z klasy I TOT i Dawid Markiewicz z klasy III TOT. Zespół odpowiadał na pytania z zakresu wiedzy o krajach Unii Europejskiej, niektóre zadania dotyczyły powiatu szczecineckiego i
miasta Szczecinka. Nie zabrakło też konkurencji sportowych. Po trzydniowych zmaganiach uczniowie naszej szkoły zajęli II miejsce, przegrywając z
drużyną z Mielca jedynie 1 punktem. Organizator zadbał, by oprócz rywalizacji drużynowej nie zabrakło dobrej zabawy. Uczniowie wraz z opiekunami
uczestniczyli w koncercie Małej Filharmonii, rajdzie rowerowym i rejsie statkiem po jeziorze Trzesiecko. Odważni mogli spróbować swoich sił, jeżdżąc
na nartach wodnych po najdłuższym wyciągu w Europie. Symbolicznym wydarzeniem, które upamiętnić miało XII Zlot SKE było zakopanie na terenie
szkoły – gospodarza listu w butelce z podpisami wszystkich uczestników
zlotu. Drużynę przygotowała Katarzyna Szczepaniak – opiekunka Szkolnego
Klubu Europejskiego.
RED.

Nasze wywiady
Wywiad z Panią Agnieszką Zawadzką wieloletnią nauczycielką języka polskiego i wicedyrektorem naszej szkoły.
Lubię swój zawód
1.

Od którego roku Pani dyrektor pracuje w
naszej szkole? Proszę powiedzieć jak zmieniała się nasza szkoła w tym czasie.

Odp.: Szkoła zmieniła się niewyobrażalnie i pod
każdym względem! Kiedy zaczynałam pracę nauczycielki języka polskiego 35 lat temu nasza szkoła była
placówką spółdzielczą, do której uczęszczała młodzież z niemal połowy Polski, dlatego był potrzebny
duży internat, który obejmował budynki obecnej
bursy i ośrodka szkolno-wychowawczego. Pracowaliśmy na dwie zmiany: pierwsza zaczynała zajęcia
o godzinie 8, a druga o 13 i na tę godzinę do szkoły
przychodziła młodzież mieszkająca w internacie.
Możecie więc sobie wyobrazić, ilu uczniów uczyło
się w naszej szkole! Sam budynek też wyglądał zupełnie inaczej- dla przykładu tu gdzie obecnie zajmują się sale 10 i 11, był ogromny hol, pełen światła, przestrzeni i zieleni; w ogóle zieleni było o wiele więcej niż teraz. No cóż- budynek był wtedy
nowy, bo miał zaledwie kilka lat. Inaczej też wyglądały wszystkie klasy i inaczej się uczyło. Kreda
i tablica to było podstawowe wyposażenie klaspoza pracowniami fizyki , chemii i towaroznawstwa. Tak- towaroznawstwa! Był to wtedy jeden
z wiodących przedmiotów, gdyż szkoła kształciła
w kierunkach ekonomicznym i handlowym, ale też
w bardziej egzotycznych, jak na przykład wiejski
obrót towarowy. Pomoce naukowe owszem też
były i to dość nowoczesne, choć nie w takiej ilości,
jak obecnie, a poza tym dziś mogłyby jedynie zasilić
ekspozycję muzealną; na przykład rzutniki slajdów,
epidiaskopy, a nawet aparat filmowy na prawdziwe
szpule z taśma filmową! Sala projekcyjna była
w dzisiejszej pracowni 33! Mogłabym opowiadać
o zmianach jeszcze długo, a to zrobiłoby się nudne,
dlatego powiem wam, że dziś jest to zupełnie inna
szkoła- na miarę nowych, wymagających czasów!
2. Czy dostrzega pani zmiany w zachowaniu młodzieży? Jak zachowywali się młodzi ludzie 30 lat
temu i czym różnili się od współczesnych uczniów?
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Odp.: Młodzież jest zawsze taka sama, to znaczy radosna,
mająca dużo entuzjazmu, planów i marzeń; tak samo
grzeczna i niegrzeczna, rozrabiająca i układna, ma zainteresowania i rozrywki adekwatne do czasów, w jakich żyje.
Nie jest więc ani lepsza, ani gorsza, więc jeśli jest inna to
tylko dlatego, że zmieniła się rzeczywistość, w jakiej żyjemy. Kiedy zaczynałam pracę w 1976 roku (czyli dla was
w epoce kamiennej!), naszym krajem była Polska Rzeczpospolita Ludowa, „kwitł” socjalizm w całej swej krasie, więc
młodzi ludzie nie mieli dostępu do wielu dóbr kultury
i cywilizacji zachodniej. Dużą rolę w wychowaniu odegrała
więc rodzina, szkoła, a nawet środowiska koleżeńskie.
Właśnie dlatego, że nie mieli w brud wszelkich dóbr materialnych, modnych ciuchów (były dostępne tylko
w „Peweksach” lub komisach), kosmetyków, gadżetów
( wyobraźcie sobie czasy, gdy nie było- o zgrozo!!- telefonów komórkowych, odtwarzaczy CD i innych mp3, i tym
podobnych – trudno, prawda?), a jedynym szpanem był
magnetofon kasetowy! Za to mieli wszyscy więcej tego, co
najcenniejsze – czasu i ciekawości! Dlatego nie było problemu z wyjazdami do teatrów, zorganizowaniem np. dyskusyjnego klubu filmowego, różnorodnymi zajęciami pozalekcyjnymi (np. koło fotograficzne, plastyczne), a nawet
działały, i to z sukcesami pozaszkolnymi, kabaret i klub
turystyczny! I nikogo nie trzeba było zmuszać do uczestnictwa, a próby i zajęcia odbywały się po lekcjach. Czy to
bya inna młodzież? W pewnym sensie możne tak, ceniła
inne wartości, była może bardziej żądna wiedzy, bardziej
głodna wrażeń, może dla niej nauczyciele byli bardziej niż
dla was autorytetami, może chętniej słuchała, dyskutowała,
garnęła się do różnych form aktywności, może… ale gdyby dać jej te realia, które macie wy – byłaby zapewne do
was podobna.
3.Była Pani wicedyrektorem do spraw młodzieży, w swoim
gabinecie rozmawiała Pani z uczniami, którzy łamali obowiązujące normy, regulamin, statut. Proszę powiedzieć,
jakie są najczęstsze przyczyny takich negatywnych zachowań. Krótko mówiąc, dlaczego niektórzy z nas nie chcą się
dostosować i świadomie łamią zasady, wiedząc o – niekiedy – surowych konsekwencjach?
Odp.: Odpowiedź na tak postawione pytanie wcale nie
jest łatwa, bo tak naprawdę jej nie ma. Przyczyny różnych

bardzo chcecie podkreślić swoją obecność, swoje
ego – i jeśli nie umiecie inaczej, to właśnie agresją,
chamstwem, wulgarnością. Pytałyście, dlaczego niektórzy nie boją się nawet surowych kar – odpowiedź jest prosta: jeśli po jednej stronie jest kara
np. nagany z ostrzeżeniem i jakieś szlabany w domu,
a z drugiej strony aprobata i podziw mas, dla których jest się bohaterem? Do wyjątków należą
uczniowie ukarani dlatego, że dali się sprowokować
„silniejszym” kolegom albo chcieli „coś udowodnić”
lub są z gruntu źli i pozbawieni hamulców.
4. Jest Pani znaną i cenioną polonistką, czy zna Pani
odpowiedź na pytanie dlaczego współczesna młodzież tak mało czyta, dlaczego w wolnej chwili nie
sięgają po literaturę?
Odp.: Czy jestem cenioną polonistką, tego nie
wiem. Nigdy tak o sobie nie myślałam, ale jest mi
miło, jeśli tak sądzicie. Dlaczego nie czytają? A dlaczego mają czytać? Czy w waszych domach czyta się
książki, prasę, czy raczej ogląda telewizję i serfuje po
Internecie? Nawyki wynosi się z domu, kształtuje
w dzieciństwie, kiedy autorytetem są rodzice. Czy
tata lub mama czytali wam książeczki na dobranoc,
czy wzbudzili w was ciekawość czytelniczą? Część
z was miała zapewne to szczęście, ale zdecydowana
większość nie i nie jest to krytyka tych domów rodzinnych. Dziś książka jest traktowana jak przeżytek, relikt do pokazywanie w muzeach. Czytanie
zajmuje zbyt dużo cennego czasu, żyjemy w wiecznym pędzie, posługujemy się wszędzie, a szczególnie
w komunikacji skrótem, o czym świadczy język potoczny. Wszystko robicie szybko i dynamicznie,
bo świat gna do przodu jak szalony! A książka wymaga skupienia, ciszy, osobistego kontaktu, czasu,
szacunku – nie znosi pośpiechu i zgiełku, który wy
kochacie ponad wszystko. Nie czytacie, bo nie potraficie już skupić uwagi na czymś, co nie miga, dłużej niż chwilę. Nie czytacie też dlatego, że nie zawsze dobór lektur jest – nazwijmy to – „szczęśliwy”,
a i współczesne programy szkolne nie pomagają
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pokochać książek. Wierzę jednak, że zmęczeni gonitwą za niczym, jak się to często później okazuje, kied yś do cen i ci e u ro k ch w il sp ę dzon y ch
z dobrą lekturą!
5. Co uważa Pani za swój największy sukces zawodowy?
Odp.: Całe 35 lat pracy to sukces zawodowy.
W tej pracy nie ma spektakularnych sukcesów,
o których głośno w mediach. Każdy młody człowiek,
który nawet po kilkudziesięciu latach od opuszczenia
szkoły mówi mi na ulicy „dzień dobry pani profesor”,
jest moim sukcesem każdy, kto skończył szkołę, dostał
się na studia, otrzymał dobrą posadę jest sukcesem;
każdy kto mówi, że pamięta lekcje, próby kabaretu,
obozy wędrowne, rajdy jest moim sukcesem; każdy,
kto przyprowadza do naszej szkoły swoje dzieci i mówi, że chciałby, abym je uczyła, jest moim sukcesem.
Lubię swój zawód, dlatego nigdy nie byłam żądna sławy
i może dlatego mój sukces to absolwenci, którzy serdecznie witają mnie w bankach, sklepach i urzędach.
6. Jak najchętniej spędza Pani wolny czas?
Odp.: Teraz moją pasją jest ogród, który upiększam
i pielęgnuję w każdej wolnej chwili. W zimowe wieczory dużo czytam, trochę szyję, ale też jeżdżę do
teatrów szczególnie warszawskich, do opery łódzkiej,
filmy raczej oglądam w domu przynajmniej do czasu
otwarcia kina, spotykam się z przyjaciółmi, zaś latem
zawsze gdzieś wyjeżdżam w Polskę, bo uważam, że
jest bardzo pięknym krajem!
Wywiad przeprowadziły: Sandra Tomczyk i Roksana Krawczyk

Wystawy, olimpiady, konkursy….
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-wystawa plakatów na temat „Mazury – cud natury. I ty zostań ambasadorem Mazur” zorganizowana przez Szkolny Klub Europejski „Euro-Grabski”. W kategorii malarstwo i rysunek zwyciężyła Karolina Bronikowska z
klasy II LPs,
II miejsce zajęła Mirosława Łupina z II TI.W kategorii technik mieszanych największe uznanie jury zyskała praca zbiorowa
uczniów klasy III TE – Magdaleny Lachowicz, Anny Łysiak oraz Bartłomieja Florczaka.
I miejsce na plakat w technice komputerowej zdobył Patryk Lubasiński z klasy III A TI.
- I Powiatowy Konkurs „Jak zaczyna się miasto?” Bezkonkurencyjni okazali się uczniowie naszej szkoły: I miejsce zdobył Konrad
Otoliński z klasy III A TI, natomiast II – Axel Kurowski z IV TI. Dyplom za udział otrzymała Iga Chruścińska z klasy II LPs.
- Ogólnopolski Konkurs Recytatorski LOK Wierszy i Pieśni o Tematyce Patriotycznej W tym roku najwyższe noty jury otrzymała Ewelina Salamon z klasy III TE, która odebrała I nagrodę za porywającą recytację wiersza Jana Lechonia „Piłsudski”,
II miejsce zajął Konrad Otoliński z klasy III A TI za wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Polska”.
W kategorii pieśń patriotyczna III miejsce wywalczyła Justyna Szustowska z klasy IVA TE za nastrojowy utwór „Polskie skrzydła”.
- konkurs fotograficzny „Kocham rower” zorganizowany przez Urząd Miasta Kutno pod patronatem portalu internetowego
kutno.com.pl. Finalistami konkursu zostali uczniowie naszej szkoły. Nagrodę główną – rower ufundowany przez Bank BGŻ zdobyła Paulina Pawlik z klasy II LPs, II miejsce zajęła Magdalena Lachowicz z klasy III TE, natomiast III miejsce – Kamil Kutkowski z
klasy II TI.
- konkurs fotograficzny zorganizowany przez posła do Parlamentu Europejskiego Jacka Saryusz-Wolskiego. Pierwsza edycja pod
hasłem „Mój europejski zakątek” Zdobywczynią III miejsca okazała się uczennica naszej szkoły – Patrycja Piotrowska z klasy
I TE. W ramach zajęć koła fotograficznego wykonała zdjęcie pt. „Ze szczytu mego miasta”, które zostało docenione przez jury
za ciekawe, nieszablonowe ujęcie rzeczywistości.
- Powiatowy Konkurs Plastyczny na plakat o tematyce HIV/AIDS pt. „Życie jest piękne by ryzykować. Chroń swoje zdrowie –
Zrób test na HIV”. Wśród wyróżnionych autorów prac znalazła się uczennica Zespołu szkół nr 3 – Sara Szuster.
- Kesja Koszewska z klasy II TOR otrzymała wyróżnienie w XXX Ogólnopolskim Konkursie Literacko-Fotograficzno - Plastycznym "Konfrontacje 2011r.".
- konkursy historyczne organizowane na przełomie grudnia i stycznia.
16 grudnia w szkolnych eliminacjach XII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Polska Piastowska” udział wzięło osiemnastu uczniów z klas: I LPs, I TI, I TL, I TOT, II TOT, II TOR , II TI, III LPS, III TOT. Poziom eliminacji był wysoki: dwóm uczniom
udało się przekroczyć 80% punktów, dzięki czemu awansowali do finału ogólnopolskiego. Byli to Konrad Gospodarowicz z klasy
II TI i Mateusz Stanowski z III LPs. ; w szkolnych eliminacjach V Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kazimierzu Wielkim
i Jego Czasach udział wzięło siedmiu uczniów. Trzy pierwsze miejsca zdobyli: Michał Kucharski z II TOR, Przemysław Madzio
i Konrad Gospodarowicz – obaj z II TI. Uczniowie awansowali do następnego etapu konkursu. ;
- I Międzyszkolny Konkurs Historyczny "Patron znany czy nieznany?". Dwa pierwsze miejsca gwarantujące udział w finale, który
odbędzie się 20 kwietnia w naszej szkole, zajęły: Martyna Drążkiewicz (III LPs) i Małgorzata Gralak (I TL).
- powiatowe i rejonowe eliminacje 57. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, w etapie rejonowym postanowiło przyznać
nagrody: Januszowi Łukomskiemu z kl. IV TI, który zaprezentował wiersz „Do prostego człowieka Juliana Tuwima i fragment
„Blaszanego bębenka” Guntera Grassa ,Konradowi Otolińskiemu z kl. III A TI za recytację wiersza „bez” Tadeusza Różewicza
i utwór Haruki Murakami ,,Na południe od granicy, na zachód od słońca" , Axelowi Kurowskiemu z kl. IV TI za prezentację
„Dusiołka” Bolesława Leśmiana i „Wesela w Atomicach” Sławomira Mrożka (opieka p. Anna Janiak)
- konkurs - Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych –w konkursie literackim Przemysław Rembowski z
kl. II TOR zajął II miejsce za opowiadanie „Sen” (opieka p. Dorota Chojnacka), natomiast Edyta Jędrzejczak z kl. II TOT otrzymała wyróżnienie za tekst „Kartka z pamiętnika. Zatrzymać czas”
-Łukasz Dryńkowski z kl. I TE, który zdobył II miejsce w konkursie na felieton „Szkoła po naszemu”. W nagrodę pojechał na
wycieczkę do Sejmu RP.
-9 maja 2012 r. w Kutnowskim Domu Kultury odbyła się IV edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Oblicza wojny
„ I miejsce zdobył Konrad Otoliński z klasy III A TI, który zaprezentował fragment prozy Wasilija Grossmana w tłumaczeniu
Jerzego Czecha „Życie i los”, II nagrodę zdobyła Edyta Królikowska z klasy I TOR za recytację fragmentu utworu Swietłany
Aleksijewicz „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety”,
III miejsce przypadło Ewelinie Salamon z klasy III TE, która przedstawiła wspomnienia Henryka Grynberga „Dziedzictwo”.
- spośród 63 finalistów z całej Polski uczennica naszej szkoły – Magda Błaszczyk z kl. IV A TE znalazła się w finałach XVII edycji
Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich , które odbyły się w Krakowie w dn. 18-19 kwietnia
- 30 marca 2012 r. rozstrzygnięty został szkolny konkurs pt. Mój ulubiony wiersz. I miejsce – Arkadiusz Kowalski z kl. II TI, II
miejsce – Martyna Drążkiewicz – kl. III LPs, III miejsce – Mateuszowi Szczepańskiemu – kl. III TOT
- IX ,,Konkurs na małą formę dziennikarską" organizowany przez ŚSSK,,Środek" I nagrody: Patrycjusz Pasek z kl. II TI za felieton
,,Pupil w piaskownicy" oraz Sara Szuster i Aleksandra Katzerke- uczennie kl. I TOR- za reportaż ,,Co się stało z Ciapkiem?"
;wręczono tez dwa wyróżnienia: Marcie Stępce (kl. III TE) za tekst pt.,,Wszyscy o niej mówią, ale czy ona istnieje?"i Michałowi
Graczykowi (kl. III ATI) za ,,Kilka zdań o kutnowskich zabytkach"; jury doceniło też literackie walory prac Aleksandry Nowickiej(kl. I TL) i Edyty Jędrzejczak (kl.II TOT). Zwycięskie teksty zostały opublikowane na stronach portalu E-Kutno.
-Dnia 4 czerwca roku gościłyśmy w murach Wyższej Szkoły Nauk Społecznych PEDAGOGIUM w Warszawie. Uczennica klasy
II LPs Paulina Pawlik znalazła się w gronie 30 osób – finalistów pierwszego etapu VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Młodzi
przeciwko patologiom społecznym” w kategorii „Myślenie obrazem”. Jego celem było uwrażliwienie młodzieży na potrzeby
drugiego człowieka oraz budzenie empatii.

WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM— OPIEKUNOM DZIĘKUJEMY ZA PRZYCZYNIENIE SIĘ
DO SUKCESÓW NASZEJ ZDOLNEJ MŁODZIEŻY !!!!

Pani pedagog radzi —czyli nie jesteś sam
Cyberprzemoc
Szerokie możliwości, jakie oferują współczesne
media i coraz większy do nich dostęp mogą stać
się w niektórych przypadkach powodem niemałych problemów dla młodych internautów.
Poważną kwestią społeczną, jest przemoc rówieśnicza z użyciem mediów elektronicznych. Przemocy w Sieci doświadcza obecnie bardzo wielu
młodych ludzi. Zjawisko to określane mianem
cyberprzemocy definiuje się najprościej jako przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Podstawowe formy cyberprzemocy to:
● nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem
Sieci,
● rejestrowanie niechcianych zdjęć i filmów,
● publikowanie w Internecie lub rozsyłanie przy
użyciu telefonu
komórkowego ośmieszających, kompromitujących
informacji, zdjęć,
● podszywanie się w Sieci pod rówieśników.
W tym celu wykorzystywane są zazwyczaj: poczta
elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy społecznościowe, grupy
dyskusyjne, serwisy SMS oraz MMS.
Często, gdy spotykamy się z pozornie błahymi
aktami cyberprzemocy (np. rozsyłanie zdjęcia
przedstawiającego kogoś, czy zamieszczanie danych bez zgody danej osoby), nie wiemy jak sobie
z tym problemem poradzić. Dobrze jest, zatem
mieć świadomość, że istnieją obecnie uwarunkowania prawne chroniące osoby krzywdzone, prześladowane
w
Sieci.
W przypadku, gdy uznasz, że jesteś ofiarą, lub
świadkiem CYBERPRZEMOCY(ewentualnie masz
takie podejrzenie) nie bój się działać!
Doświadczenia Helpline.org.pl potwierdzają wysoką skalę problemu cyberprzemocy w Polsce. Przypadków tego typu dotyczy zdecydowana większość zgłoszeń.
Najczęstsze z nich to:

nękanie z wykorzystaniem serwisów społecznościowych (m.in. Epuls, Grono)
● nagrywanie filmów kamerą w telefonie
i umieszczane ich w serwisach typu Wrzuta.pl,
YouTube.com
● włamania na blog lub stronę internetową i zamieszczanie tam ośmieszających i upokarzających
treści
● groźby przy użyciu komunikatora
● rozsyłanie do znajomych informacji o ośmieszających treściach e-mailem lub SMSem
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(łańcuszki docierające w krótkim czasie nawet do
kilkuset osób)
Cyberprzemoc, w odróżnieniu od „tradycyjnej”
przemocy (ang bullying), charakteryzuje wysoki poziom anonimowości sprawcy. Ponadto na znaczeniu
traci klasycznie rozumiana „siła”, mierzona cechami
fizycznymi czy społecznymi, a atutem sprawcy staje
się umiejętność wykorzystywania możliwości, jakie
dają nowe technologie informacyjne i komunikacyjne.
Charakterystyczna dla cyberbullingu szybkość rozpowszechniania materiałów kierowanych przeciwko
ofierze oraz ich powszechna dostępność w Sieci
sprawiają, że jest to zjawisko szczególnie niebezpieczne. Kompromitujące zdjęcia, filmy czy informacje potrafią zrobić w Internecie bardzo szybką
„karierę” a ich usunięcie jest często praktycznie nie
możliwe.
Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią poproś rodziców,
nauczyciela, lub inną zaufaną osobę dorosłą albo
skontaktuj się z www.helpline.org.pl za pośrednictwem komunikatora.
Pedagog szkolny :Magdalena Golonka



































Klasy pierwsze jak co roku odbywały wyjazdy integracyjne do Borowa - miejsca urodzin Władysława
Grabskiego
We wrześniu klasy III TOT i III ATI wybrały się na wycieczkę do Torunia
Wrzesień 2011r. - w Parku Wiosny Ludów odbyły się uroczystości upamiętniające 72. rocznicę Bitwy nad
Bzurą-uczestniczyła delegacja naszej szkoły
Wzięliśmy udział w akcji „Kromka chleba za kilogram makulatury”
Nasza szkoła przystąpiła do kolejnej – II edycji zbiórki pustych tonerów i kartridży do drukarek laserowych
i atramentowych
Październik- uczniowie klas II TOT i II LPs wzięli udział w wycieczce szkolnej Oświęcim - Wieliczka - Kraków
12 października 2011 r. miała miejsce pierwsza wizyta dziewcząt z Klubu Europejskiego „Euro – Grabski”
w Integracyjnym Przedszkolu Miejskim „Jarzębinka” -cel - czytanie bajek
Nasza szkoła włącza się w tę akcję "Kromka chleba za kilogram makulatury"
W listopadzie miała miejsce akcja związana ze Światowym Dniem Rzucania Palenia
Uczennica naszej szkoły - Marta Kubiak z klasy IVA TE otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów
Braliśmy udział w akacji pod hasłem „Oddając krew, ratujesz życie”
5 stycznia 2012 r. uczniowie klas pierwszych udali się do Kutnowskiego Domu Kultury w celu obejrzenia
spektaklu pt. "Pióro Mistrza Jana"
W dniach 2, 3 i 4. grudnia wolontariusze z naszej szkoły uczestniczyli zbiórce żywności prowadzonej
w kutnowskich supermarketach– udział w akcji "Podziel się posiłkiem"
W grudniu został przygotowany program poetycko-muzyczny z okazji 30 rocznicy Stanu Wojennego
W drugiej połowie listopada przeprowadzona została zbiórka na rzecz wychowanków internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kutnie
5 grudnia, uczniowie naszej szkoły udali się pod opieką wychowawców na film „1920 Bitwa Warszawska”
W grudniu miała miejsce akcja plakatowa i wystawa związana ze Światowym Dniem Walki z AIDS
15 lutego przedstawiciele Stowarzyszenia Pomocy „Arka Noego” przeprowadzili dwa spotkania profilaktyczne z młodzieżą naszej szkoły
W dniu zakochanych – 14 lutego - Samorząd Uczniowski zorganizował w naszej szkole pocztę walentynkową
W dniu 26 stycznia 2012 r. uczniowie naszej szkoły udali się pod opieką wychowawców do kina na film
„ W ciemności” w reż. Agnieszki Holland
W ramach programu „ Bezpieczna szkoła-bezpieczny uczeń” w naszej szkole odbyło się spotkanie
z przedstawicielem policji p. podkomisarzem Grzegorzem Olesińskim z Komendy Policji w Kutnie
8 marca br. po raz kolejny mieliśmy zaszczyt być gospodarzem etapu okręgowego XVII Turnieju Wiedzy
i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich organizowanego przez Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli
Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych
W ramach akcji „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń” 5 marca odbyły pokazy ratownictwa dla klas
pierwszych
Marzec - upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
25 maja uczniowie z klasy II TI oraz II LPs, II TE, I TE i I TOT odbyli wycieczkę do Żelazowej Woli
23 maja br. uczestniczyliśmy w spotkaniu, które miało na celu przybliżenie postaci Wisławy Szymborskiej
oraz popularyzację jej twórczości
Program „Mam Haka na Raka” - w maju odbyła się wystawa na szkolnym korytarzu
Młodzież naszej szkoły od lat współpracuje z Ośrodkiem Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczym
,,Niezabudka" w Kutnie. W tym roku uczniowie: Justyna Głowacka, Katarzyna Michalak, Mateusz Stanowski, Justyna Wenelska, Aleksandra Katzerke i Paulina Łabęcka aktywnie uczestniczyli w akcji charytatywnej
mającej na celu zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla jednego z wychowanków placówki
W bieżącym roku szkolnym pani pedagog Magdalena Golonka i pani psycholog Renata Sobczak-Majtczak
prowadziły w oparciu o program edukacyjno-terapeutyczny „Ortograffiti” zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce. Efektem realizacji założeń programu „ Ortograffiti” jest certyfikat przyznany szkole przez Polskie Towarzystwo Dysleksji
2 czerwca uczennice klasy II TI Mirosława Łupina i Kinga Kolińska wraz z opiekunką Szkolnego Klubu Wolontariusza panią Haliną Sankowską uczestniczyły w Przeglądzie Szkolnych Inicjatyw Wolontaryjnych, który
odbył się w Lokalnym Centrum Wolontariatu w Kutnie
W czerwcu, w holu naszej szkoły uczniowie kl. I TOR przygotowali wystawę poświęconą naszej noblistce
pod hasłem „Maria Skłodowska-Curie – kobieta wszech czasów”

WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM— KOORDYNATOROM AKCJI, OPIEKUNOM DZIĘKUJEMY ZA
ZAANGAŻOWANIE!!!!
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Wiadomości sportowe
-redaguje Sebastian Kozioł

Finał Powiatowej Ligii Lekkoatletycznej Chłopców i Dziewcząt
Dnia 28 września 2011r. odbył się Finał Powiatowej Ligii Lekkoatletycznej Chłopców i Dziewcząt. Zawody były
na bardzo wysokim poziomie, a w konkurencjach wzięło udział wielu zawodników. Męską część naszej szkoły
reprezentowali: Kowaleski Bartosz, Wiśniewski Paweł, Michalak Krzysztof, Wojtczak Jakub, Pawłowski Rafał,
Wisniewski , Matuszewski Daniel, Łopata Marcin, Markiewicz Dawid, Olczak Daniel, Łubiński Mateusz, Bednarek
Łukasz, Tober Milan, Zagórowski Mateusz, Płocharski Marcin. Dziewczęta reprezentowały: Sadowska Martyna,
Jakubowska Paulina, Matczak Oktawia, Łuczak Anna, Konowalska Daria, Marciniak Wiktoria, Lewandowska
Agnieszka, Podstawska Patrycja, Guzikowska Milena, Kowalska Edyta, Świerczyńska Marta, Kuczmera Justyna,
Zduńczyk Kamila,. Chłopcom udało się zając w klasyfikacji generalnej II miejsce, natomiast dziewczęta uplasowały się na II pozycji.
4 października 2011r. odbył się kolejny etap wyżej wymienionych zwodów. Tym razem rywalizacja wśród uczestników odbywało się w Łowiczu. Obie nasze reprezentacje wystąpiły w takich samych składach jak w etapie powiatowym, lecz tylko dziewczyną udało się zdobyć III miejsce.

Sztafetowe Biegi Przełajowe
17 października 2011r. odbyły się Sztafetowe Biegi Przełajowe. Dziewczyny za naszej szkoły świetnie się
zaprezentowały i zajęły wysokie III miejsce. Wystąpiły w składzie: Sadowska Martyna, Pietrzak Beata, Walczak Patrycja, Marciniak Wiktoria, Lewandowska Agnieszka, Matczak Oktawia, Konowalska Daria, Świerczyńska Marta.

Tenis stołowy
10 stycznia 2012r. Odbyły się zawody w tenisie stołowym. Po długiej rywalizacji dziewczyną z naszej
szkoły udało się zająć wysokie III miejsce. Wystąpiły w składzie: Kruszyna Teresa, Kowalska Edyta
i Witkowska Jaśmina.

Turniej w piłkę siatkową
1 czerwca br. odbył się w naszej szkole turniej w piłkę siatkową. Reprezentacje dziewcząt i chłopców kl. I, II
i III rozegrały między sobą mecze. Zawodnicy byli bardzo zaangażowani i dawali z siebie wszystko. Każda
drużyna chciała zwyciężyć. Trzeba przyznać, że nasze koleżanki i koledzy dostarczyli nam wielu sportowych
emocji. W ten sposób uczciliśmy Dzień Sportu.

Magazyn redaguje zespół: Michał Graczyk (redaktor naczelny), Roksana Krawczyk, Sandra
Tomczyk
Stale współpracują: Sara Szuster, Agata Pawłowska, Edyta Królikowska, Ewelina Katarzyńska
Redakcja sportowa: Sebastian Kozioł
Opracowanie graficzne: Kesja Koszewska
Współpraca merytoryczna: pani Magdalena Golonka, pani Katarzyna Kopańska-Zimna,
pani Agnieszka Sędkowska, pan Piotr Kubicki
Opieka: pani Dorota Chojnacka i pani Monika Kowalska.
Spotkania zespołu redakcyjnego odbywają się co drugi wtorek w sali nr 55
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