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W grupie gimnazjów mistrzami Polski zostali reprezentanci Gimna-
zjum nr 2 w Kutnie � Jakub Rojewski i Marcin Strzelec. W grupie
szkó³ ponadgimnazjalnych mistrzami zostali uczniowie XIV Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Warszawie. Wyró¿nienia wrêcza³ wiceprezy-
dent Kutna Zbigniew Wdowiak. W opinii Zofii Grzebisz-Nowickiej,
przewodnicz¹cej Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, pracê
organizatorów turnieju uznano za wzorow¹ czego dowodem by³o wrê-
czenie przez ni¹ na rêce dyrektora Gimnazjum nr 2 w Kutnie Juliusza
Sieradzona okaza³ego pucharu i nagród ksi¹¿kowych. Na pucharze
wygrawerowano napis: �Za szczególne zas³ugi w profesjonalnym
organizowaniu Ogólnopolskich Mistrzostw Szkó³ w Scrabble i dzia-
³alno�ci w Klubie Przoduj¹cych Szkó³�. Mistrzom Polski za godne
reprezentowanie naszego miasta sk³ada gratulacje równie¿ nasza
Redakcja.          /A.B./

MISTRZOWIE POLSKI
Piêtnaste � Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkó³ w Scrabble Kutno 2017
przesz³y ju¿ do historii. Podobnie jak w roku ubieg³ym organizatorami
tej du¿ej imprezy by³o Gimnazjum nr 2 w Kutnie, a konkretnie Renata
Chodorowska i Ma³gorzata Sieradzon z grup¹ kilkunastu uczniów. Te
miêdzyszkolne mistrzostwa organizowane by³y przez gimnazjum ju¿
po raz jedenasty. Do wspó³zawodnictwa przyst¹pi³o 116 uczniów
reprezentuj¹cych 41 szkó³ (podstawowych, gimnazjów i szkó³ �red-
nich) z 18 miejscowo�ci Polski. Zawody poprowadzi³ sêdzia Polskiej
Federacji Scrabble Maciej �liwa z Zabrza. Turniej organizowany by³
w ramach Kutnowskich Grantów O�wiatowych we wspó³pracy z Pro-
gramem Scrabble w szkole. Po podliczeniu punktów zdobytych przez
zespo³y w grupie najm³odszej zwyciê¿yli reprezentanci Szko³y Pod-
stawowej nr 2 w Grodzisku Mazowieckim.

Komitet Za³o¿ycielski Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kutnie:
Maria Wierzbicka, Maria Spera, Gra¿yna Chojnacka,
Krystyna Pawlak, Jadwiga Kubiak, Aleksandra Nawrocka,
Danuta Szubska i Nina �lêzak (wiêcej informacji zamiesz-
czamy w specjalnym dodatku w �rodku numeru).

STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET
TRZECIEGO WIEKU W KUTNIE

CZY JUTRO MOŻE BYĆ LEPSZE!?

Z inicjatywy redakcji �Gazety Wyborczej� odby³a siê w Kutnie akcja
spo³eczna �Pracownia miast� po�wiêcona wyzwaniom, przed którymi stoj¹
polskie miasta. Jej dziennikarze od 2014 r. staraj¹ siê w ró¿ny sposób
pomagaæ mieszkañcom w poprawie jako�ci ¿ycia w ich miastach. Organi-
zuj¹ wiêc warsztaty i konferencje, w trakcie których mieszkañcy z samo-
rz¹dowcami, ekspertami, spo³ecznikami, a nawet przedstawicielami rz¹du,
�wiata biznesu i kultury zmieniaj¹ swoje �ma³e ojczyzny�. W naszym
mie�cie równie¿ przeprowadzono dwudniowe spotkanie. W pierwszym
dniu odby³y siê warsztaty, w czasie których dyskutowano o tym co zrobiæ,
¿eby miasto by³o atrakcyjne i przyci¹ga³o ludzi.     (ci¹g dalszy - strona 3)

110 LAT DĄBROWSZCZAKA!
Szanowni Pañstwo!
Drodzy Absolwenci!
W dniach 10 i 11 czerwca bie¿¹cego
roku znowu spotkamy siê w naszej
szkole. Nie ukrywam wzruszenia
z faktu, ¿e przypad³ mi po raz trzeci
zaszczyt zorganizowania Zjazdu
Absolwentów szko³y, która to uroczy-
sto�æ na trwa³e wesz³a w najnowsze
dzieje Kutna. Placówka ta, a wiêc jej
kadra pedagogiczna, uczniowie i ro-
dzice, by³a �wiadkiem prze³omowych
wydarzeñ nie tylko w naszym mie�cie,
ale w regionie i kraju. Kiedy w 1907
roku spo³eczeñstwo Kutna wznios³o

budynek Szko³y Realnej Polskiej Macierzy Szkolnej, za� jego wnêtrze
wype³ni³ gwar uczniów, Ojczyzna nadal tkwi³a w okowach mocarstw
zaborczych. Wst¹pienie do Szko³y Realnej by³o wówczas aktem g³êbo-
kiego patriotyzmu i �wiadectwem polsko�ci.          (ci¹g dalszy - strona 3)

RÓŻANA RODZINA

W sobotê, 27 maja, odby³a siê II edycja projektu Ró¿ana Rodzina. Wyda-
rzenie mia³o miejsce w go�cinnych wnêtrzach Kutnowskiego Domu Kultury.

(ci¹g dalszy - strona 2 i 3)

JUBILEUSZ

W sobotê, 3 czerwca, w Urzêdzie Stanu Cywilnego w Kutnie jubileusz
50-lecia ma³¿eñstwa obchodzi³o pañstwo Zofia i W³adys³aw Podolakowie.

(ci¹g dalszy - strona 3)

TO JUŻ … 105 LAT!

POZOSTANĄ WSPOMNIENIA

Decyzj¹ Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjació³ II Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego im. Jana Kasprowicza w Kutnie oraz dyrekcji nadano obiektowi
sportowemu szko³y imiê Stanis³awa Jerzego Tru�ciñskiego, nauczyciela
wychowania fizycznego. Z tej to okazji 1 czerwca 2017 roku w sali spor-
towej szko³y spotkali siê uczniowie i du¿a grupa absolwentów liceum,
aby uczestniczyæ w ods³oniêciu pami¹tkowej tablicy. Zebranych powita³a
dyrektor szko³y Barbara Rostek-Nowacka. Szczególne uk³ony skierowa³a
pod adresem cz³onków rodziny pana profesora.      (ci¹g dalszy - strona 4)

(fotoreporta¿ - strona 17)

TO JUŻ … 105 LAT!
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¯YCIE REGIONALNE

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Ka¿da szko³a, zw³aszcza dzia³aj¹ca na przestrzeni wielu pokoleñ, znaczy
swój �lad absolwentami. Liceum im. Gen. Jana Henryka D¹browskiego,
popularnego D¹browszczaka, opu�ci³o dotychczas ponad 6300 matu-
rzystów. Ludzie ci s¹ chlub¹ szko³y i naszego miasta. Wielu z nich
wp³ynê³o w ró¿nych dziedzinach ¿ycia publicznego nie tylko na dzieje
Kutna, ale równie¿ kraju. Absolwentów D¹browszczaka spotkaæ mo¿na
na wszystkich kontynentach. Nigdy oni nie zapomnieli o latach nauki
w tych murach, które da³y im nie tylko podstawy solidnej wiedzy, ale
ukszta³towa³y ich charaktery.
Pierwszy Zjazd Absolwentów zorganizowany zosta³ w 1938 roku,
nastêpny po czasach wojny i okupacji w 1948 roku. Od tego czasu
kolejne pokolenia absolwentów spotyka³y siê systematycznie, pocz¹t-
kowo w cyklach dziesiêcioletnich, a od 1978 roku co piêæ lat. Tak siê
z³o¿y³o, ¿e w 110. rocznicê otwarcia szko³y odbywa siê XIII ju¿ zjazd.
Mam nadziejê, ¿e jak wszystkie dotychczasowe dostarczy jego uczest-
nikom niezapomnianych wra¿eñ. Bêdzie okazj¹ do kole¿eñskich
spotkañ po latach, przywo³ywania wspomnieñ, tak¿e o profesorach,
kole¿ankach i kolegach, których ju¿ nie ma.
Na obecny zjazd przygotowali�my kolejne jubileuszowe wydanie
pisma �Przebojem�. Mam nadziejê, ¿e publikacja ta przybli¿y uczest-
nikom spotkania nowe pokolenia uczniów, ich marzenia, plany, osi¹-
gniêcia, ale te¿ niepokoje i obawy. Stanowimy bowiem czê�æ tej
samej wielopokoleniowej rodziny D¹browszczaków.
Stowarzyszenie Absolwentów powsta³e w 2003 roku jest prawnym
nastêpc¹ Ko³a Absolwentów I LO im. Jana Henryka D¹browskiego
w Kutnie. Podobnie jak Ko³o, Stowarzyszenie poprzez swoich repre-
zentantów uczestniczy w ¿yciu szko³y, stara siê j¹ wspieraæ i podtrzy-
mywaæ sta³¹ wiê� pomiêdzy szko³¹ a jej absolwentami.
Jako prezes Stowarzyszenia Absolwentów wraz  z zarz¹dem, pracow-
nikami szko³y oraz absolwentami  podjêli�my próbê zorganizowania
kolejnego spotkania. Pozostaj¹c wierni idei i celom naszych spotkañ
kole¿eñskich, musieli�my uwzglêdniaæ zmieniaj¹ce siê nieustannie
realia. Zjazd Absolwentów dzisiaj to towarzyskie spotkanie w kame-
ralnej, ciep³ej, pe³nej ¿yczliwo�ci i wzajemnego szacunku atmosferze.
Cieszymy siê przede wszystkim, ¿e ponownie mo¿emy siê spotkaæ.
I niechaj ta my�l przy�wieca nam nie tylko dzisiaj, ale tak¿e w przy-
sz³o�ci.

Serdecznie pozdrawiam - dr Adam Handzelewicz,
prezes Stowarzyszenia Absolwentów

Kalendarium � od Szko³y Realnej
do Liceum Ogólnokszta³c¹cego

Szko³a Realna Polskiej Macierzy
Szkolnej (4-klasowa) 2 IX 1907 � 21 I 1908
Szko³a Filologiczna (4-klasowa) 19 I 1908 � 1 VII 1908
Szko³a Handlowa (7-klasowa) VII 1908 � 9 VI 1913
Szko³a Kupiecka (5-klasowa) 9 VI 1913 � VI 1918
Gimnazjum Realne (8-klasowe) 7 VII 1918 � 1 VII 1920
Pañstwowe Gimnazjum Mêskie
im. Gen. J. Henryka D¹browskiego 1920 � 1929
Pañstwowe Gimnazjum Koedukacyjne
im. Gen. D¹browskiego (od 1933 r.
4-letnie gimnazjum i 2-letnie liceum) IX 1929 � 16 II 1940
Szko³a zamkniêta. Nauka na tajnych
kompletach 17 II 1940 � 28 II 1945
Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Gen. Jana Henryka D¹browskiego
(4-letnie gimnazjum i 2-letnie liceum) 3 III 1945 � VI 1948
Szko³a Podstawowa i Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Gen. J.H.
D¹browskiego (tzw. Jedenastolatka) IX 1948 � VI 1968
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Gen.
Jana Henryka D¹browskiego w Kutnie od 1968

Zjazdy Absolwentów w historii szko³y
� I Zjazd Kole¿eñski, 5 VI 1938, w 30 rocznicê powstania pierwszej
polskiej szko³y �redniej w Kutnie.
� II Zjazd Kole¿eñski, 28 VI 1948, przyby³o oko³o 200 uczestników.
� III Zjazd Kole¿eñski, czerwiec 1958, zostaje wydany jubileuszowy
numer �Przebojem�.
� IV Zjazd Kole¿eñski, 28�29 VI 1968, ufundowanie tablicy
�Nauczycielom i wychowankom szko³y poleg³ym w latach 1939�1945
w walkach o Polskê Ludow¹�.
� V Zjazd Kole¿eñski, 24�25 VI 1978, przekazanie szkole nowego
sztandaru, powo³anie Ko³a Absolwentów.
� VI Zjazd Kole¿eñski, 23�24 VI 1984, ufundowanie i ods³oniêcie
�Pomnika pamiêci poleg³ych i pomordowanych uczniów i nauczycieli
w 1920 roku i w latach II wojny �wiatowej�.
� VII Zjazd Absolwentów, 11�12 VI 1988, wybicie medalu �75 lat
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. D¹browskiego�, renowacja sztandaru
z 1936 roku.
� VIII Zjazd Kole¿eñski, 12�13 VI 1993, ufundowanie medalu
pami¹tkowego.
� IX Zjazd Kole¿eñski, 30�31 V 1998, wydanie Historii szko³y
Henryka Lesiaka.
� X Zjazd Absolwentów, 7�8 VI 2003, po�wiêcenie repliki kapliczki
przyszkolnej z 1936 roku, powstanie Stowarzyszenie Absolwentów.
� XI Zjazd Absolwentów, 23�24 VI 2007, ods³onicie tablicy na
budynku szko³y w 100. rocznicê jej powstania.
� XII Zjazd Absolwentów, 22 IX 2012, przekazanie szkole nowego
sztandaru.
� XIII Zjazd Absolwentów, 10�11 VI 2017.

110 LAT DĄBROWSZCZAKA!

ZJAZD ABSOLWENTÓW
10−11 czerwca 2017

OBCHODY 110−LECIA ISTNIENIA
I LO im. Gen. J.H. DĄBROWSKIEGO w KUTNIE

Na zjazd Dąbrowszczaków 2017
Tej szkole imiê Henryka D¹browskiego nadano,
genera³a, wodza polskiego orê¿a.
Jego imiê w Hymnie zapisano,
by nauczyæ rodaków, jak trzeba zwyciê¿aæ.

W tej szkole od stu dziesiêciu lat
nauczano kolejne m³ode pokolenia.
Uczono szacunku do historycznych dat,
ale i tego, jak �wiat trzeba zmieniaæ.

Na lekcjach polskiego wielu siê nauczy³o
nie tylko, jak siê pos³ugiwaæ graficznym znakiem,
ale te¿ tak¹ wiedzê sobie przyswoi³o,
co znaczy byæ prawdziwym Polakiem.

Gdy za udzia³ w lekcji historii �wiata
przychodzi³o krwi¹ w³asn¹ p³aciæ,
bo w dziejach siê pojawi³a wojenna data,
nigdy nie zabrak³o szkolnej braci.

Tu zostawili swój pierwszy publiczny �lad
przyszli uczeni, politycy, wojskowi, lekarze.
Potem, po maturze, ruszali w otwarty �wiat
nie�wiadomi pó�niejszych ¿yciowych wydarzeñ.

¯ycie ich rozproszy³o po wszystkich kontynentach.
Nie zawsze oczywiste i proste s¹ powroty.
Wystarczy jedna ze szko³y zachêta,
by nie brak³o na kole¿eñski zjazd ochoty.

Niezale¿nie, gdzie wiatr historii nas rozwia³,
wracamy do szko³y, jak do domu rodzinnego,
aby wspominaæ m³odo�ci najpiêkniejszy rozdzia³,
bo nie da siê powtórzyæ klimatu zjazdowego.

Tu, w ³añcuchu wspomnieñ starczy byæ ogniwem.
Nie bacz¹c na galopuj¹cy kalendarz dat,
poddajemy siê sentymentom, w prozie ¿ycia w¹tpliwym,
sk³onni nie liczyæ mijaj¹cych lat.

Dajmy siê ponie�æ fali sentymentu,
je�li nawet banalnego, to nie szkodzi.
Tu nie trzeba robiæ ¿yciowego remanentu,
wszak naprawdê jeste�my znów m³odzi.

Kazimierz Ci¹¿ela

UWAGA ABSOLWENCI!
Przypominamy, ¿e nadal trwaj¹ zapisy na Zjazd Absolwentów
z okazji obchodów 110-lecia naszej szko³y! Aby wyraziæ chêæ
uczestnictwa, trzeba wype³niæ formularz na tej stronie:
http://110.dabrowszczak.pl/ (przycisk �Zapisy� na górze strony)

PROGRAM ZJAZDU:
10.06.2017 r.
� godz. 10.00 - msza �wiêta w ko�ciele pod wezwaniem �w. Jana
Chrzciciela, ul. Zamoyskiego 2
� godz. 11.00-11.30 - przemarsz uczestników zjazdu do budynku
szko³y
� godz. 12.00 - uroczyste otwarcie Zjazdu Absolwentów na boisku
szkolnym:
Czê�æ oficjalna:
� przemówienia zaproszonych go�ci
� koncert w wykonaniu m³odzie¿y I LO
� godz. 14.00 � spotkanie roczników oraz zwiedzanie szko³y z udzia³em
emerytowanych nauczycieli oraz pracowników obs³ugi administra-
cyjnej szko³y
� godz. 15.00 � zebranie Stowarzyszenia Absolwentów w sali
gimnastycznej
Czê�æ nieoficjalna:
� godz. 19.00 � zabawa taneczna z DJ�em pod namiotem (w trakcie
trwania zabawy dostêpne bêd¹ punkty gastronomiczne z mo¿li-
wo�ci¹ zakupu posi³ków oraz napojów)
� godz. 23.00 � pokaz sztucznych ogni
11 czerwca 2017 r.
� godz. 10.00 � z³o¿enie kwiatów na grobach nauczycieli oraz pod
pomnikiem pamiêci.
ZAKOÑCZENIE ZJAZDU

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Zaproszenia do uczestnictwa w tym wydarzeniu zosta³y wys³ane do uro-
dzonych w 2017 r. i zameldowanych w Kutnie najm³odszych mieszkañców.
Od 1 stycznia 2017 r. do 12 maja 2017 r. urodzi³o siê i zosta³o zameldo-
wanych 142 dzieci i do tylu w³a�nie osób zosta³y wys³ane dedykowane
zaproszenia. To pierwsza oficjalna korespondencja, jak¹ otrzymuj¹
kutnowskie maluchy. Partnerami naszego projektu s¹: Polfarmex S.A.,
Kellogg�s, DS Smith Polska S.A., Hoop Polska S.A., Zak³ad Przemys³u
Odzie¿owego EMKON, Cukiernia Wasiakowie, Apteka Medest, Hurtownia
U Malucha, Studio Tañca Alibi, Street Dance Studio, Made4Love, Hotel
Stacja Kutno, Salon dzieciêcy Peps, Hotel Restauracja RONDO, Studio
Florystyczne FIORE, Indywidualne Gospodarstwo Rolnicze Ejzak, Foto
BM Studio, Okiem Mamy, Kawiarnia i Cukiernia Cukrovnia, sala zabaw
Leo Market, Monika Brylska Nails&Make up, Miejski O�rodek Pomocy
Spo³ecznej, Klub Mama nie Sama, Grupa Chusty Kutno.
Ró¿ana Rodzina to projekt promocji wewnêtrznej, który zosta³ zrealizo-
wany po raz pierwszy przez miasto Kutno w 2016 roku. Skierowany jest
on do dzieci urodzonych i zameldowanych w Kutnie. Takiej formy pro-
mocji polityki prorodzinnej w Kutnie jeszcze nie by³o. Ze wzglêdu na
du¿y sukces tego pomys³u miasto planuje jego kontynuacjê w kolejnych
latach. Od tego czasu cyklicznie odbywaj¹ siê uroczyste wydarzenia, podczas
których Prezydent Miasta Kutno przekazuje gratulacje oraz kutnowskie
upominki rodzinom dzieci zameldowanych w naszym mie�cie. Miasto
Kutno na przestrzeni ostatnich lat konsekwentnie realizuje zapisy przyjêtej
w 2012 roku Strategii Marki. Celem kutnowskiego samorz¹du jest budowa
i przywi¹zanie mieszkañców Kutna do ró¿anej marki ju¿ od najm³odszego
wieku. Realizacjê zapisów naszego strategicznego dokumentu po³¹czyli-
�my z kutnowsk¹ polityk¹ prorodzinn¹. Realizowana akcja pn. Ró¿ana
Rodzina jest doskona³ym uzupe³nieniem innych form wsparcia podejmo-
wanych przez kutnowski samorz¹d, jak funkcjonowanie ¿³obka, Karty
Du¿ej Rodziny, programu stypendialnego dla dzieci czy realizowanego
przez Miejsk¹ i Powiatow¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Kutnie �Klubiku
Malucha�, czy przez CTMiT �Kinematografu dla malucha�.
�Doceniamy ka¿d¹ now¹ kutniankê i ka¿dego nowego kutnianina,
bowiem to oni bêd¹ budowaæ to miasto za kilkana�cie lat. Ka¿dy nowy
obywatel to nowa energia, nadzieja i przysz³o�æ. Projektem tym chcemy
wyraziæ rado�æ z ich narodzin i do³¹czenia do grona kutnian, z nadziej¹,
¿e polubi¹ swoje miasto i bêd¹ w nim ¿yæ, rozwijaæ je i zmieniaæ siê wraz
z nim� - mówi Zbigniew Burzyñski, Prezydent Miasta Kutno.
Projekt Ró¿ana Rodzina sygnowany jest dedykowanym logo i brandowane
nim s¹ pozosta³e formy wsparcia realizowane przez kutnowski samorz¹d.
�Wyj¹tkowo�æ tego projektu polega na tym, ¿e jest on jak najbardziej
lokalny i promuje kutnowskie marki. Chcemy chwaliæ siê tym, co powstaje
w naszym mie�cie i zachêcaæ do korzystania z tego kutnowskie rodziny.
Do projektu zaprosili�my kutnowskich przedsiêbiorców, którzy bardzo
¿yczliwie i otwarcie w³¹czyli siê do naszego projektu przekazuj¹c swoje
produkty lub oferuj¹c zni¿ki na swoje us³ugi, w tym tak¿e na asortyment
dla dzieci. Kupony zni¿kowe s¹ do zrealizowania w terminie roku od daty
ich otrzymania. Upominki, które otrzymuj¹ kutnowskie maluchy zawieraj¹
siê w dedykowanych pude³kach wyprodukowanych w Kutnie, w których
znalaz³ siê kocyk i podusia z logo �Kutno-miasto ró¿� wyprodukowany
przez kutnowsk¹ firmê, miarki wzrostu, list gratulacyjny, informacje
o programie 500+ oraz produkty made in Kutno, jak konfitury, praliny
ró¿ane, suplementy diety, napoje. Jeste�my przekonani, ¿e kutnowskie upo-
minki s¹ dla maluszków doskona³¹ pami¹tk¹� - mówi Liliana Urbañczyk-
Wójcik, pomys³odawczyni i koordynator tego projektu.

CZY JUTRO MOŻE BYĆ LEPSZE!?

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Podczas spotkania obecni byli liceali�ci, przedstawiciele Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, organizacji pozarz¹dowych oraz w³adze samorz¹dowe
i przedsiêbiorcy. Sedno dyskusji stanowi³y rozwa¿ania dotycz¹ce tematu
� jak zmieniæ miasto, by ka¿demu z mieszkañców ¿y³o siê lepiej, ¿eby
Kutno sta³o siê atrakcyjniejsze i m³odzi ludzie chcieli w nim mieszkaæ.
Wiod¹ce zagadnienia stanowi³y problemy: dlaczego z ma³ego miasta
uciekaj¹ m³odzi ludzie; dok¹d i do czego; kto i dlaczego wraca; Kutno �
dlaczego warto tu ¿yæ? Drugiego dnia, równie¿ w KDK, dyskutowali
eksperci, m.in. prezydenci Starachowic, Nowej Soli i Kutna, przedstawi-
ciele Uniwersytetu Warszawskiego i £ódzkiego. Tematem by³o zagadnie-
nie: ��rednie miasto � si³a przyci¹gania, czy si³a ci¹¿enia�. Zwrócono
uwagê na kilka spraw, m. in. czego m³odzi ludzie oczekuj¹ od miasta; jak
sprawiæ, by � nawet je�li wyjad¹ na studia, chcieli do niego wróciæ; jak
przyci¹gn¹æ nowych mieszkañców. Ciekawie wypad³a druga czê�æ
�eksperckiego� spotkania. By³ to panel dyskusyjny pod has³em �Wielki
biznes w �rednim mie�cie�. Dyskutowano, co firma mo¿e zyskaæ na inte-
gracji z miastem i w³¹czeniu siê w jego ¿ycie; co miasto powinno zrobiæ,
by firmy by³y zainteresowane wspó³prac¹.           /A.B./

RÓŻANA RODZINA

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Przyznane przez Prezydenta RP medale �Za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñ-
skie� wrêczy³ im wiceprezydent Kutna Zbigniew Wdowiak. On te¿
¿yczy³ Jubilatom dalszych, d³ugich lat w zdrowiu i realizowania swoich
emeryckich zainteresowañ. Pañstwo Podolakowie s¹ mieszkañcami Kutna.
Tu siê poznali i pobrali. Pani Zofia d³ugie lata by³a pracownikiem poczty,
natomiast pan W³adys³aw  by³ pracownikiem PKP. Jubilaci dochowali siê
trójki dzieci: Tadeusza, Anny i Ma³gorzaty. Maj¹ czterech wnuków i jedn¹
wnuczkê. �Tak na co dzieñ, to spêdzamy wiele czasu przed telewizorem �
mówi pani Zofia, sprawujemy te¿ opiekê przy wnuczkach�. Od dziesiêciu
lat oboje s¹ cz³onkami zwi¹zku seniorów. Aby ¿yæ w zgodzie przez tyle
lat trzeba niekiedy przymkn¹æ oko na to lub tamto � zgodnie twierdz¹
Jubilaci.           /A.B./

JUBILEUSZ
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WARSZTATY KULINARNE
W �rodê, 17 maja, w mury Zespo³u Szkó³ Zawodowych Nr 2 im. dr. Anto-
niego Troczewskiego zawita³ Marcin Budynek, wieloletni szef kuchni
Hotelu Warszawa w Augustowie oraz Hotelu Bryza w Juracie, juror wielu
konkursów kulinarnych, za³o¿yciel oraz wiceprezes Klubu Szefów Kuchni.
M³odzie¿ �Troczewskiego� wziê³a udzia³ w programie informacyjno-szko-
leniowym z zakresu jako�ci miêsa wieprzowego, którego pomys³odawc¹
by³ Zwi¹zek ,,Polskie Miêso�. G³ównym celem projektu by³o przeprowa-
dzenie instrukta¿u z zakresu obróbki technologicznej miêsa wieprzowego
w formie prelekcji merytorycznej oraz formie praktycznej dla klas o profilu
gastronomicznym. Warsztaty zakoñczy³y siê degustacj¹ przygotowanych
przez m³odzie¿ potraw. Nad ca³ym przedsiêwziêciem czuwa³a Emilia
Durka oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych: Anna Sujecka, Mariola
Dêbowska, Joanna Andrzejewska, Karina Karasiñska-Pirowska i Leon
Wieczorek. Przygotowanie potraw obserwowali zarówno uczniowie �Tro-
czewskiego�, jak i 60 zaproszonych gimnazjalistów z Gimnazjum Nr 1,
Gimnazjum Nr 2 oraz Gimnazjum w Strzelcach.

Warsztaty przeprowadzone przez Marcina Budynka by³y dla m³odzie¿y
szans¹ na zdobycie nowego do�wiadczenia oraz mo¿liwo�ci¹ poznania
mistrza kulinarnego, który u�wiadomi³ im, i¿ ich zawód jest potrzebny
i doceniany przez innych.

GIMNAZJALNI ŻURNALIŚCI
W �rodê, 24 maja, w Gimnazjum nr 2 im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
w Kutnie odby³ siê fina³ XVIII Wojewódzkiego Konkursu Gazetek Szkol-
nych �Gimnazjalni ¯urnali�ci�, który zosta³ zorganizowany w ramach
Kutnowskich Grantów O�wiatowych ph. �Siêgaj, gdzie wzrok nie siêga�.
Honorowy patronat nad tym przedsiêwziêciem obj¹³ Zbigniew Burzyñski,
prezydent miasta Kutno � fundator g³ównej nagrody oraz Grzegorz Wierz-
chowski, £ódzki Kurator O�wiaty. Konkurs skierowany do gimnazjów
województwa ³ódzkiego, w których redagowane s¹ gazetki szkolne, by³
wynikiem zajêcia I miejsca w ubieg³orocznej edycji. Jury w sk³adzie: prze-
wodnicz¹cy konkursu � Przemys³aw Bieniek, zastêpca sekretarza redakcji
�Expressu Ilustrowanego�, Adam Owczarek - redaktor, dziennikarz
Tygodnika �Angora�, Maciej Ka³ach � dziennikarz �Dziennika £ódzkiego�,
Krzysztof Szymañski, kierownik redakcji Gazeta Lokalna Kutna i Regionu
przyzna³o nastêpuj¹ce miejsca: I miejsce - �ZSG, czyli Zupe³nie Szkolny
Gad¿et ka¿dego ucznia!� z Zespo³u Szkolno � Gimnazjalnego nr 3
w Radomsku (opiekunowie: Barbara Orsicz, B³a¿ej Badowski) (przysz³o-
roczni organizatorzy konkursu); II miejsce  - �G³os 16� z Publicznego
Gimnazjum nr 16 im. Ofiar Katynia w £odzi (opiekunki Aneta Pêczkowska,
Dorota Lingen); III miejsce - �Carpe Diem� Gimnazjum nr 2 im. Mar-
sza³ka Józefa Pi³sudskiego w Kutnie (opiekunki Iwona Pietrzak i El¿bieta
Sobieszek) i i wyró¿nienia: �Piêtnastka� £ód�, �Bez tytu³u� Be³chatów,
IKAR � ze �wiata ma³olata� Przedbórz. Nagrody sponsorowali: prezy-
dent miasta Kutna i Dariusz Zaj¹czkowski �Biuromax�. Dodatkowe
nagrody dla zwyciêzców, ufundowane przez �Angorkê�, wrêczy³ pan
Adam Owczarek.

Nastêpnie opiekunowie oraz cz³onkowie nagrodzonych redakcji uczest-
niczyli w dziennikarskich konsultacjach � �W cztery oczy z jury�, w trakcie
których mogli us³yszeæ wskazówki do dalszej pracy na tworzeniem
w³asnych gazet oraz wymieniæ siê do�wiadczeniami. Uroczysto�æ zakoñ-
czy³a siê wystêpem solistek: Marii Nodzak - uczennicy kl. II b, Julii Szeniak
- uczennicy kl. III a, Klaudii Wszywkow - uczennicy klasy II e. Uczestni-
cy obejrzeli równie¿ humorystyczn¹ trawestacjê �Pamiêtników Adama
i Ewy� Marka Twaina pt. �Ada� i Ewcia w raju�, za któr¹ w ubieg³ym roku
uczniowie Aleksandra Grigoryan, Dariusz Piechorowski (ju¿ absolwenci
szko³y) oraz Eryk Wo�niak, uczeñ klasy II b otrzymali na Przegl¹dzie
Teatrów Dzieciêcych i M³odzie¿owych �£APA� od doros³ego jury g³ówn¹
nagrodê �£apê� i od jury dzieciêcego - �Puszka�. Fina³ konkursu przygo-
towa³y Iwona Pietrzak i El¿bieta Sobieszek, opiekunki ko³a dziennikar-
skiego.

1. prawa wieczystego u¿ytkowania dzia³ki nr 161/1
o powierzchni 0,2089 ha po³o¿onej w miejscowo�ci
MAZEW - dzia³ki zabudowanej budynkiem po
by³ym punkcie skupu mleka o pow. u¿ytkowej 168 m2,
rok budowy 1991, pobudowany z ceg³y bia³ej, stan
dobry z pod³¹czon¹ instalacj¹ elektryczn¹, c.o., przy-
³¹cze do wodoci¹gu wiejskiego, instalacj¹ odgromo-
w¹, kanalizacj¹ - cena wywo³awcza 90.000,00 z³
brutto (s³ownie: dziewiêædziesi¹t tysiêcy z³otych).
Przetarg odbêdzie siê dnia 6.07.2017 r. o godz. 10:00
w sali konferencyjnej OSM w Kro�niewicach,
ul. £êczycka 38.
2. prawa samoistnego w³adania dzia³ki nr 199 o po-
wierzchni 0,04 ha po³o¿onej w miejscowo�ci
BABY - dzia³ki zabudowanej budynkiem po by³ym
punkcie skupu mleka z pod³¹czon¹ instalacj¹ elek-
tryczn¹, studni¹ i kanalizacj¹ (jest mo¿liwo�æ pod-
³¹czenia wody z ujêcia wodoci¹gowego) - cena
wywo³awcza 8.000,00 z³ brutto (s³ownie: osiem
tysiêcy z³otych).

Przetarg odbêdzie siê dnia 6.07.20l7 r.
o godz. 11:00 w sali konferencyjny
OSM w Kro�niewicach, ul. £êczycka 38.
Wadium w wysoko�ci 10% ceny wywo³awczej
nale¿y wp³aciæ do kasy OSM Kro�niewice.
Termin wniesienia wadium dot. pkt. 1 i pkt. 2 up³ywa
na 1 godzinê przed rozpoczêciem przetargu.
Przed przyst¹pieniem do przetargu nale¿y zapoznaæ
siê z Regulaminem Przetargu, który znajduje siê do
wgl¹du w sekretariacie OSM w Kro�niewicach.
Zastrzega siê prawo odwo³ania przetargu bez podania
przyczyny.

Dodatkowych informacji
mo¿na uzyskaæ pod nr tel.

(24) 356-80-00 lub 501-617-438
Prezes Zarz¹du - Edmund Wojciech Brzeziñski

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
− Proszkownia Mleka w Krośniewicach

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż:

“KASPROWICZ” ZWYCIĘZCA

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Byli to: jego synowa Marzena (Lach) Tru�ciñska, synowie Mateusz
i Filip oraz synowa Aneta z córkami Gabrysi¹ i Ani¹. Ca³e spotkanie
prowadzi³ Maciej Kierzkowski, absolwent liceum. By³a to sportowa
opowie�æ (trochê pó³ ¿artem, pó³ serio) o nauczycielu, który potrafi³
zaszczepiæ w�ród uczniów chêæ do uprawiania sportu, g³ównie gry
w koszykówkê; o nauczycielu, który po prostu dal siê lubiæ. Do wspo-
mnieñ o panu Jerzym w³¹czy³ siê równie¿ Jerzy Papiewski, redaktor
gazety P¯K. Podkre�li³ m.in. wspó³pracê pana profesora z redakcj¹
gazety, do której równie¿ pisa³ swoje artyku³y. Profesor Tru�ciñski
by³ nie tylko nauczycielem wychowania fizycznego w Liceum im.
J. Kasprowicza, ale równie¿ trenerem boksu i koszykówki. By³ za³o-
¿ycielem i szkoleniowcem sekcji koszykówki SKS �Kasprowicz� Kutno.
By³ cz³onkiem Zarz¹du Wojewódzkiego SZS w £odzi i P³ocku oraz
cz³onkiem Zarz¹du £ódzkiego Okrêgowego Zwi¹zku Koszykówki.
Dzi� wspominaj¹ go dawni uczniowie, reprezentanci województwa
i Polski w koszykówce. Ods³oniêcia wspomnianej wy¿ej tablicy
dokona³a synowa pana profesora � Marzena Tru�ciñska, absolwentka
II LO.          /A.B./

POZOSTANĄ WSPOMNIENIA

� Nasza kapela istnieje dopiero od 2 lat, wiêc takie sukcesy bardzo ciesz¹
� mówi Wies³aw Kowalski, kierownik kapeli: �Mimo to, ¿e dzia³amy od
niedawna, udaje nam siê dzieliæ ze s³uchaczami nasz¹ muzyczn¹ wra¿li-
wo�ci¹. Jestem przekonany, ¿e tak du¿e wyró¿nienie dla nas nie jest wy-
³¹cznie kwesti¹ szczê�cia czy przypadku, bowiem kapela bardzo ciê¿ko
pracuje � dwugodzinne próby odbywaj¹ siê trzy razy w tygodniu�.
W 2015 roku grupa zdoby³a Nagrodê Publiczno�ci na Miêdzywojewódzkim
Przegl¹dzie Kapel w Bedlnie.

OKOWITA NAJLEPSZA!
Kapela biesiadna Okowita, dzia³aj¹ca przy O�rodku Kultury Gminy Kutno,
zdoby³a pierwsze miejsce na Przegl¹dzie �Nutki Z³otej Jesieni� organi-
zowanym przez Dom Kultury w £êczycy.

Kutnowskie Towarzystwo Historyczne wspólnie z I LO im. J.H. D¹browskiego
w Kutnie i Muzeum Regionalnym byli organizatorami VI Miêdzyszkolnego Kon-
kursu Historycznego pod has³em �Patron znany, czy nieznany? Gen. Jan Henryk
D¹browski i jego czasy�. Konkurs odby³ siê 2 czerwca 2017 roku w Centrum
Teatru, Muzyki i Tañca w Kutnie. W finale wyst¹pi³o dziesiêæ dwuosobowych dru¿yn
reprezentuj¹cych gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne z terenu miasta i powiatu.
Wzorem roku poprzedniego konkurs przeprowadzony zosta³ w formie popularnego
turnieju �Jeden z dziesiêciu�. Sk³ad jury stanowili: prof. nadzw. dr hab. Jaros³aw
Kita, dr. Krzysztof Jurek, dr Piotr Stasiak, Piotr Bielicki i Aleksander £ynka.
W �cis³ym finale wyst¹pi³y trzy dru¿yny, spo�ród których najwiêksz¹ wiedz¹ o bo-
haterze konkursu wykaza³y siê uczennice II LO im. Jana Kasprowicza � Joanna
Kowalska i Zuzanna Staniszewska, zdoby³y one 133 pkt. Drugie miejsce przypad³o
uczniom I LO im. Jana Henryka D¹browskiego � Filipowi D¹browskiemu i Piotrowi
D¹browiczowi (62 pkt.). Na trzecim miejscu byli uczniowie I LO PUL im. 37 £êczyc-
kiego Pu³ku Piechoty w Kutnie (33 pkt.). W�ród wielu ciekawych nagród i upomin-
ków by³a te¿ niespodzianka w postaci lotu szybowcem sterowanym przez pilota
£ukasza Wójcika. Wygra³y j¹ uczennice z �Kasprowicza�, a zaproszenie do lotu
wrêczy³a im ¿ona pana £ukasza, Lilianna Urbañczyk-Wójcik. Ca³y konkurs wspó³-
finansowany by³ ze �rodków bud¿etu Powiatu Kutnowskiego. Oklaski za sprawne
poprowadzenie  konkursu otrzyma³ od zebranej publiczno�ci Artur Ciurlej.     /A.B./
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

10 czerwca 2017 r. od godz. 8.00 (sobota)
Informacje i zapisy: Centrum Terapii Naturalnej
�Pleroma�, tel. 732-744-733 (od 10.00 do 18.00)

e-mail: tomaszcwiek1@wp.pl

WYBITNY BIOENERGOTERAPEUTA
Tomasz Æwiek to bioenergoterapeuta,
który od dawna nale¿y do ekstraklasy
polskiej bioenergoterapii. W 1998 r.
zosta³ laureatem plebiscytu na pol-
skiego uzdrowiciela, organizowanego
przez miesiêcznik �Uzdrawiacz�. Jest
cz³onkiem Krajowego Cechu Bio-
energoterapeutów oraz by³ym preze-
sem Ostrowieckiego Stowarzyszenia
Radiestazyjnego. Wyda³ 3 popularne
ksi¹¿ki z dziedziny naturoterapii
i znalaz³ siê w�ród 15 najlepszych
uzdrowicieli ostatniego 15-lecia
w Polsce. Jest wybitnym zielarzem
i twórc¹ pierwszego w kraju O�rodka

Terapii Naturalnej w Krynicy Morskiej. Pomaga przede wszystkim:
w chorobach oczu, kobiecych serca i naczyñ, schorzeniach uk³adu pokar-
mowego, oddechowego, moczowego, ³uszczycy, nerwicy, kamicach itd.

PA£AC SAPETÓW ZAPRASZA
NA TURNUS NATUROTERAPEUTYCZNY

26.06-2.07.2017 r.
W cenie (1099 z³ doro�li, 999 z³ dzieci): terapia naturalna u wybitnych
specjalistów z tej dziedziny, zakwaterowanie w pokojach z WC i ³azienk¹,
3 p m.in. Tomasza Æwieka, 3 posi³ki dziennie (dania wegetariañskie),
6 seansów bioenergoterapeutycznych, codzienne relaksacje (wizualizacje),
1 masa¿ klasyczny, codzienna joga, ognisko i bieganie boso po roz¿a-
rzonych wêglach, kilka wycieczek do magicznych miejsc, wyk³ady, filmy,
wypo¿yczenie rowerów.
Dodatkowo bêdzie te¿ mo¿na skorzystaæ z takich us³ug jak: masa¿e SPA,
uzdrawianie duchowe (wewnêtrzna podró¿), �wiecowanie uszu metod¹
Indian Hopi, mo¿liwo�æ zamówienia portretu numerologicznego u Emilii
Wróblewskiej-Æwiek.
Dok³adny plan wczasów dzieñ po dniu mo¿na znale�æ pod adresem
internetowym: http://transformacjaswiadomoscignosis.blogspot.com/p/
zapraszamy-na-wczasy.ntml

Informacje i zapisy:
tel. 732-744-733 lub 509-401-501

www.palacsapetow.pl

ANDRZEJ STACHOWICZ
Z teki rysownika

Krystyna Dolat jest uczestniczk¹ Ko³a Plastycznego przy Stowarzyszeniu
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, prowadzonym przez Liliê Marciniak
z MDK. Na tym spotkaniu prezentowa³a kilkana�cie obrazów ze swoich
zbiorów. Jej obrazy s¹ bardzo realistyczne � pejza¿e, kwiaty, zwierzêta,
a tak¿e portrety posiadaj¹ wyra�ne kontury, intensywne i weso³e kolory.
Obrazy maluje kredkami akwarelowymi, pastelami olejnymi, farbami pla-
katowymi i rozpuszczaln¹ kaw¹. Opowiada³a zebranym o pocz¹tkach
swojej przygody z malowaniem i o powsta³ych przez ni¹ dzie³ach. Pani
Krystyna dzia³a spo³ecznie w grupie kutnowskich nauczycieli. Du¿o pisze
do Zeszytów Regionalnych, do Kutnowskiego S³ownika, ma te¿ swój zbiór
wierszy o wêdrówkach turystycznych po powiecie kutnowskim.

Z POEZJĄ I MALARSTWEM
W ramach obchodów dziesiêciolecia Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, w �wietlicy Wspólnego Domu przy ulicy Wyszyñskiego w Kutnie,
odby³o siê kolejne spotkanie z cyklu �Moje 5 minut�. Poprowadzi³a je
tym razem Maria Wierzbicka, prezes Stowarzyszenia. Bohaterkami spo-
tkania by³y: Krystyna Dolat i Maria Stêpniak. Ka¿da z nich przedstawi³a
zebranym swój dorobek artystyczny, a nawet dokonania spo³eczne dla
�rodowiska regionu.

Druga z pañ � Maria Stêpniak, jest autork¹ tomiku wierszy ��lady�. Jak
zaznaczy³a, jest to �podró¿ �ladami jej ¿ycia�. Wprowadzaj¹c zebranych
w �wiat poezji ukaza³a swoje przemy�lenia, prze¿ycia i do�wiadczenia
¿yciowe. Jej wiersze, jak sama stwierdza, to wiersze wynikaj¹ce z potrzeby
serca i duszy, pe³ne mi³o�ci do najbli¿szych, powracaj¹ce do przesz³o�ci,
budz¹ce zachwyt nad �wiatem. Pobudzaj¹ czytelnika do my�lenia, do roz-
wa¿añ na temat up³ywu czasu, sensu ¿ycia, krucho�ci bytu ludzkiego.
Zainteresowanie zebranych budzi³y jej prace manualne, czyli wyszywane
i haftowane serwety, bie¿niki. W zgromadzonych kronikach, czasopi-
smach, notatkach prasowych mo¿na by³o poznaæ dokonania spo³eczne
pani Marii na rzecz dzieci w mie�cie, kiedy to by³a ona prezesem Zarz¹du
Miejskiego TPD, czy te¿ przewodniczy³a Spo³ecznemu Komitetowi
Pomocy Szkole przy ZOZ w Kutnie. W 1991 roku Zarz¹d G³ówny TPD
przyzna³ jej najwy¿sze odznaczenie � medal doktora Jordana. Maria
Stêpniak ceni sobie równie¿ nadane jej odznaczenie �Szkar³atnej Ró¿y�,
przyznane przez dzieciêce czasopismo �P³omyk� w roku 1990. Wiersze
pani Marii, która dzia³a czynnie w Stowarzyszeniu UTW, zamieszcza na
swoich stronach Redakcja naszej gazety.           /A.B./

Tak mo¿na powiedzieæ po obejrzeniu sztuki �Przedstawienie� Hamleta�
we wsi G³ucha Dolna� autorstwa Ivo Bresana, chorwackiego pisarza
i dramaturga, sztuki wystawionej w Centrum Teatru, Muzyki i Tañca
w Kutnie. Aktorami byli cz³onkowie sekcji teatralnej Stowarzyszenia
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przedstawienie re¿yserowa³ i scenariusz
przygotowa³ Krzysztof Ryzlak. Ta dwuaktowa sztuka przypad³a do gustu
przyby³ej na ni¹ publiczno�ci kutnowskiej. Dosadne teksty, charaktery-
styczne do minionej epoki historycznej stroje, zabawne dialogi, spokojne
piosenki by³y nagradzane gor¹cymi oklaskami. Akcja tego przedstawienia
rozgrywa siê w latach sze�ædziesi¹tych ub. wieku na jugos³owiañskiej
wsi, gdzie aktyw organizacji partyjnej spó³dzielni produkcyjnej postanawia
wystawiæ szekspirowskiego �Hamleta� w wersji przygotowanej przez
wiejskiego nauczyciela. Na scenie obserwujemy przewodnicz¹cego spó³-
dzielni i sekretarza organizacji partyjnej Bukara, wiejskiego dzier¿ymordê,
krêtacza i oszusta, który gra satrapê Klaudiusza. Jest te¿ pe³ny wahañ
Poloniusz w amatorskim przedstawieniu w G³uchej Dolnej, jako prze-
wodnicz¹cy miejscowego oddzia³u Frontu Narodowego Puljo, zausznik
i wspólnik Bukary. Z nimi i ich poplecznikami walczy tutejszy Hamlet �
m³ody Skoko, który chce oczy�ciæ dobre imiê swego ojca, fa³szywie oskar-
¿onego o malwersacje. Próby w wiejskim zespole staj¹ siê odbiciem jego
walki o sprawiedliwo�æ z lokalnymi kacykami. Z zalotów mi³osnych Skoko
i Andzi nic nie wysz³o, a sekretarz organizacji partyjnej Bukara okaza³
siê z³odziejem. Ze sceny co pewien czas s³yszymy s³owa: towarzyszko,
towarzyszu, s¹ te¿ czerwone krawaty. Wszystko to co� widzowi przypomina.

KUTNO TEATREM STOI!
Na terenie Zespo³u Szkó³ nr 1 im. Stanis³awa Staszica w Kutnie odby³y
siê w pi¹tek, 26 maja, eliminacje wojewódzkie XXI Ogólnopolskiego M³o-
dzie¿owego Turnieju Motoryzacyjnego. Ich organizatorem by³ Wojewódzki
O�rodek Ruchu Drogowego w Skierniewicach, a przedsiêwziêciem
kierowa³ Krzysztof Osóbka. Do eliminacji przyst¹pi³y 24 trzyosobowe
dru¿yny reprezentuj¹ce poszczególne powiaty województwa ³ódzkiego.
Ka¿dy z uczestników posiada³ dokumenty uprawniaj¹ce ich do korzystania
z pojazdów na terenie dróg publicznych. Uczestnicy mieli w obowi¹zku
rozwi¹zanie testu z prawa o ruchu drogowym, skrzy¿owañ i historii
motoryzacji, umiejêtno�æ udzielenia pomocy przedmedycznej, przygoto-
wanie pojazdu do jazdy, wykonanie jazdy sprawno�ciowej motorowerem,
wykonanie jazdy sprawno�ciowej samochodem z tzw. �talerzem Stewarta�.
O zajêciu kolejnych miejsc w konkursie decydowa³a suma zdobytych
punktów.
W przekazywaniu nagród uczestniczyli m.in. starosta kutnowski Krzysztof
Debich oraz wiceprezydent Kutna Jacek Boczkaja. Celem tego turnieju
by³a popularyzacja bezpiecznych zachowañ na drodze � zaznaczy³ Krzysztof
Osóbka. Wa¿n¹ jego czê�ci¹ by³y oczywi�cie konkurencje praktyczne, aby
sprawnie przejechaæ wyznaczony tor. Turniej w Kutnie przeprowadzony
zosta³ sprawnie, komisje poszczególnych konkurencji dzia³a³y bez zarzutu.

PO RAZ PIERWSZY W KUTNIE

Zespo³owo wygrali uczniowie Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Kleszczowie ( powiat be³chatowski) przed Liceum Ogólnokszta³c¹cym
w Skierniewicach i Zespo³em Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Sieradzu.
Czwarte miejsce zajêli uczniowie Zespo³u Szkó³ nr 1 w Kutnie. Indywi-
dualnie kolejne miejsca zajêli: Mateusz So³tys, Adrian Pietrzyk i Kamil
Zatorski, wszyscy z Kleszczowa.           /A.B./

Zespó³ wychowawców �wietlicy 6 Baza� w kutnowskiej SP nr 6 przygotowa³
kolejn¹ ods³onê Festiwalu Piosenki Dzieciêcej. Tym razem impreza przebiega³a
dwuetapowo. Podczas eliminacji, do których zg³osi³o siê 20 wykonawców,
wy³oniono 10 najlepszych wokalistów. Fina³ rozegra³ siê 22 maja w sali gim-
nastycznej. I miejsce zdoby³a Ma³gosia Skowroñska  (kl. IIIe) za wywo³uj¹ce
mrowienie i wzruszaj¹ce wykonanie utworu �Kolorowy wiatr� z filmu �Poca-
hontas�. II nagrodê otrzyma³a Zosia Smakowska (kl. IIa) za bardzo dobre
za�piewanie �Tabliczki muzyczki�. III nagrodê uzyska³ Aleksander Paw³owicz
(kl. IIIe) z pouczaj¹c¹, zabawn¹ i zaprezentowan¹ z du¿ym wdziêkiem �Pio-
senk¹ o niezdrowym jedzeniu�. Jury festiwalu przyzna³o te¿ wyró¿nienia:
Helenie Czarneckiej (IIIe) za kreatywno�æ i oryginalno�æ w �Color Of Your
Life� Micha³a Szpaka na Eurowizjê 2016, Hannie Majtczak (IIb) za znakomity
wizerunek sceniczny i dynamiczny �wykon� �Tamtej dziewczyny�, Oliwii Szarpak
za wdziêk i spontaniczno�æ (IIb, �Jeste�my jagódki�), Marii Saftawy (IIIc) za
super interpretacjê �Pó³ kroku st¹d� z filmu �Vaiana � Skarb Oceanu�, Hannie
Matusiak (IIIe) za odwagê i sympatyczn¹ prezentacjê promuj¹cej czytelnictwo
piosenki �Ksi¹¿ka najlepszym przyjacielem� oraz Hannie Zielak (II b) za wra¿-
liwo�æ i naturalne emocje w folkowym �Chwytam wiatr� z �Meridy Walecznej�.

ROZŚPIEWANA ŚWIETLICA

Publiczno�æ nagrodzi³a wystêpuj¹cych na scenie aktorów owacjami na
stoj¹co. W przedstawieniu udzia³ wziêli: Bukara w roli króla Klaudiusza
� Stanis³aw Borkowski, Puljo w roli Poloniusza � Andrzej Zielonka, Andzia,
córka Puljo w roli Ofelii � Helena Kowalska, Majkaca w roli królowej
Gertrudy � Maria Jab³oñska, Macak w roli Laertesa � W³adys³aw Krysiak,
Skoko w roli Hamleta � Krzysztof Murzynowski (go�cinnie), Skunca
nauczycielka � El¿bieta Olejnik, Simurina komentator przedstawienia �
Marlena Kluk, mieszkañcy wsi G³ucha Dolna � Stenia Augsburg, Stanis³aw
Ko³odziejczak, Ewa Kuku³a, Irena £ukasiak, Wanda Majchrowicz,
Jadwiga Piórkowska, Stenia Szadkowska, Barbara Trzaskalska i Weronika
Urbaniak.           /A.B./
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KTO W KUTNIE NIE BY£ ... Felieton Bywalca

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

Zbieraj¹ siê czarne chmury nad polskim bia³ym cukrem. Od pa�dziernika
2017 roku znikaj¹ - obowi¹zuj¹ce dotychczas - limity produkcji tego
surowca. Ca³a Unia Europejska produkuje 22-23 miliony ton, a konsu-
muje 17 mln (+ milion na produkcjê biopaliw). �wiatowa Organizacja
Handlu (WTO) daje UE zgodê na 1,35 miliona ton cukru. Polska produ-
kuje oko³o 2 miliony ton cukru (8 miejsce w UE), co stanowi 4 (cztery)
procent ca³ej unijnej produkcji, a g³ówne firmy niemieckie (Sudzucker
i Nordzucker) a¿ 45% (!) Jak s¹dzicie, kto bêdzie gór¹!? Masz babo placek!
Wed³ug Izby Zbo¿owo-Paszowej ci¹gle brakuje zbo¿a, wiêc i ceny wzros³y.
Szczególnie ma³o oferowano pszenicy, ¿yta i pszen¿yta. Masz babo placek!
A¿ 14,6 miliarda z³otych wynios³y dop³aty bezpo�rednie dla rolników za
2016 rok. Du¿ym powodzeniem cieszy siê wsparcie m³odych rolników,
gdy¿ w ubieg³ym roku wnioski z³o¿y³o ponad 3,4 tysi¹ca gospodarzy,
a wyp³acono im a¿ 306 milionów z³otych (rok wcze�niej - 262 mln z³).
Tyle, ¿e ¿eby je otrzymaæ rolnik musi mieæ mniej ni¿ 40 lat. Masz babo
placek! Czy wiecie, ¿e warto�æ polskiego eksportu mleka i jego przetwo-
rów w ci¹gu dziesiêciu ostatnich lat wzros³a o 70 procent osi¹gaj¹c
w ubieg³ym roku 1,47 miliardów euro. By³o to mniej ni¿ w 2015 r.
o 5 procent i o 19 procent wobec 2014 r. Polskim mleczarstwem najbar-
dziej zachwia³o rosyjskie embargo. Co jednak ciekawe, na zniesieniu kwot
mlecznych przez UE wiêcej zyskali�my ni¿ stracili�my. Jeszcze cieka-
wiej, ¿e polskie mleko i jego przetwory s¹ aktualnie sprzedawane do prawie
100 krajów, w tym do 65 pañstw spoza UE. Ogó³em udzia³ produktów
mleczarskich w eksporcie wszystkich produktów rolno-spo¿ywczych
wynosi 6,6 procent. Polscy mleczarze borykaj¹ siê nadal z problemami,
w�ród których do najwa¿niejszych nale¿¹: niestabilno�æ rynku oraz niska
1,5 procentowa rentowno�æ, jak te¿ du¿e rozdrobnienie w polskiej bran¿y
mleczarskiej. Masz babo placek!

... ten mo¿e nie wiedzieæ, ¿e w Kutnie odby³a siê udana impreza �Silnej
Grupy pod Wezwaniem� �Gazety Wyborczej�, ³¹cznie z redaktor
naczeln¹ jej edycji w £odzi � Joann¹ ¯arnoch-Chudziñsk¹. To warsztaty
i konferencja tzw. Pracowni Miast, jak¹ �nawiedzili� nie tylko redak-
torzy, ale równie¿ zaproszeni go�cie, a w tym: Marek Materek (prezy-
dent Starachowic) i Wadim Tyszkiewicz (prezydent Nowej Soli). Oczy-
wi�cie, go�ci powita³ prezydent miasta Kutna � Zbigniew Burzyñski,
a prezentacjê naszego miasta przedstawi³ � zastêpca prezydenta miasta
� Zbigniew Wdowiak. Zwróci³ on uwagê, ¿e Kutno to miasto piosen-
karskie, bowiem po�wiêcili mu swoje utwory m.in. Andrzej Rosiewicz,
Jeremi Przybora i zespó³ �Kult�. Tyle, ¿e ich wyd�wiêk by³ zdecydo-
wanie � negatywny. Czemu przecz¹ chocia¿by dane gospodarcze z lat
2004-2017: 90 milionów �rodków unijnych w infrastrukturze miasta
Kutna, 2,5 mld (!) z³ inwestycji firm czy te¿ liczba jednego z najwy¿-
szych wska�ników nie tylko w £ódzkim, ale i w ca³ej Polsce � 346
pracuj¹cych na 1000 mieszkañców (jak te¿ 5,4 mln z³ produkcji sprze-
danej na mieszkañca). Ciekawa by³a prezentacja go�cia specjalnego �
Filipa Springera, który w oparciu o lata 1975, 2004 i 2016 przedstawi³
g³ówne b³êdy architektoniczne miast w Polsce. Na ca³e szczê�cie, ów
obiektywny ironista nie zajmowa³ siê w swych rozwa¿aniach naszym
miastem!? By³a jeszcze prezentacja wyników warsztatu �Kutno przy-
jazne mieszkañcom� przedstawiona przez redaktor Agatê Kupracz,
dziennikarkê �GW�. Z jej wywodów nasuwa³ siê dodatkowy wniosek
o tym, ¿e w³adze d¹¿¹ do sukcesów z wielkich inwestycji, a mieszkañ-
ców interesuj¹ � i oceniaj¹ w³adze przez pryzmat � najbli¿szego im
otoczenia. Ten kontrast to kto wie, czy nie najwa¿niejsza konstatacja
ca³ej imprezy, gdy¿ spotkanie nie przynios³o jednoznacznej odpowie-
dzi na pytanie, czy miasto �redniej wielko�ci to si³a przyci¹gania, czy
si³a ci¹¿enia? Podobnie � co zrobiæ,  by mieszkañcy nawet je�li wyjad¹
na studia � chcieli do niego wróciæ? Jak przyci¹gn¹æ nowych miesz-
kañców? Czy uda siê naszemu miastu sprostaæ wyzwaniom demogra-
ficznym? Chocia¿by temu, ¿e zak³adaj¹, ¿e w Kutnie w 2030 roku
bêdzie nas � znacznie mniej � czyli oko³o 37 tysiêcy mieszkañców.
Chocia¿ nie zawsze mo¿na ufaæ demografom i statystykom, gdy¿ np.
w Kutnie coraz wiêksze znaczenie zaczynaj¹ odgrywaæ inne grupy
narodowo�ciowe np. Ukrainy (których ju¿ jest oko³o 10-15% ogó³u
mieszkañców). Jak te¿ dojazdy fachowców z £odzi czy Warszawy,
gdy¿ �nikn¹ce� bezrobocie nie jest w stanie zapewniæ dostatku � wy-
sokokwalifikowanych kadr do nowych i coraz nowocze�niejszych
przedsiêbiorstw, g³ównie zlokalizowanych na Sklêczkach (gdzie ju¿
zatrudnia siê oko³o 8000 pracowników). Szkoda, ¿e tak ma³o czasu
mogli nam po�wiêciæ prezydenci Starachowic i Nowej Soli, gdzie
w 2002 roku bezrobocie siêga³o ponad 40 (!) procent, a aktualnie
w budowie jest 10 fabryk, do których brakuje specjalistów... S¹dzê
równie¿, ¿e wiele ciekawych, obiektywnych wniosków mogliby�my
uzyskaæ od realnego znawcy planowania miast, jakim jest niew¹tpli-
wie Filip Springer. No có¿? Wymogi panelu dyskusyjnego nie daj¹
czasu i tym najlepszym!? Jak równie¿ i autorowi tych s³ów, który musia³
opu�ciæ szacowne grono ze wzglêdu na odbiór wnuka £ukasza ze szko³y!

SAMO ¯YCIE!
Z powa¿aniem Andrzej Stelmaszewski

Stowarzyszenie �Pokolenia� Powiatu Kutnowskiego liczy 77 cz³onków.
W poniedzia³ek, 22 maja 2017 roku, w Sali Wy¿szej Szko³y Gospodarki
Krajowej odby³o siê coroczne Walne Zebranie Cz³onków Stowarzyszenia.
Przewodnicz¹cy Krzysztof Wac³aw Dêbski, w imieniu Zarz¹du, przedstawi³
sprawozdanie z dzia³alno�ci stowarzyszenia w 2016 roku. Walne Zebranie
jednomy�lnie przyjê³o z³o¿one sprawozdanie. Miros³awa Gal Grabowska
poinformowa³a zebranych o pracy radnych Stowarzyszenia �Pokolenia�
w Radzie Powiatu w Kutnie. W trakcie dyskusji poruszano sprawy zwi¹-
zane z dzia³alno�ci¹ Stowarzyszenia oraz dzia³alno�ci¹ samorz¹dów Kutna
i Powiatu Kutnowskiego. Przedmiotem dyskusji by³y równie¿ problemy
kutnowskiego szpitala. Krytycznej ocenie zosta³y poddane szkodliwe
decyzje rz¹dz¹cej w powiecie koalicji PSL, PO i KO w zakresie dzia³al-
no�ci szpitala. Negatywnie oceniono dobrowoln¹ rezygnacjê z kontraktu
z NFZ oraz likwidacjê, bardzo potrzebnego mieszkañcom regionu,
oddzia³u wewnêtrznego III.           /A.B./

POKOLENIOWE SPOTKANIE

WANDALE !!!

Kutnowski Uniwersytet Trzeciego Wieku istnieje i aktywnie dzia³a ju¿
10 lat. Uniwersytet rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alno�æ 23.08.2007 roku jako
sekcja Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej. Pe³n¹ samodzielno�æ,
staj¹c siê Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku, uzyska³ 1 stycznia
2016 roku. Uniwersytet dysponuje znakomit¹ ofert¹ dla osób dojrza³ych
fizycznie i duchowo, którzy zachowuj¹ du¿¹ aktywno�æ. Do blisko 400
s³uchaczy skierowana jest oferta zajêæ w 25 sekcjach. Stowarzyszenie
nale¿y do wiod¹cych organizacji w Kutnie i cieszy siê nieustannie od 10 lat
du¿ym uznaniem. Przewodnicz¹c¹ Zarz¹du Stowarzyszenia jest Maria
Wierzbicka. Osobi�cie wiele lat temu bêd¹c prezydentem Kutna mia³em
przyjemno�æ wspó³pracowaæ z Mari¹ Wierzbick¹, która jako naczelnik
wydzia³u nale¿a³a do najlepszych pracowników samorz¹dowych Urzêdu
Miasta.  Umiejêtno�æ wspó³pracy z lud�mi, pracowito�æ i zaanga¿owanie
s¹ widoczne równie¿ dzisiaj. O sile stowarzyszenia nie tylko decyduje
wielu zaanga¿owanych dzia³aczy po�wiêcaj¹cy swój czas na zasadach
wolontariatu, ale równie¿ liczni s³uchacze aktywnie uczestnicz¹cy w za-
jêciach poszczególnych sekcji. Z okazji okr¹g³ego jubileuszu i uzyskania
presti¿owej nagrody Kutnowski Hit nale¿¹ siê Uniwersytetowi Trzeciego
Wieku w Kutnie gratulacje i wielkie s³owa uznania, co niniejszym czyniê.

Krzysztof Wac³aw Dêbski

VIVAT AKADEMIA

WIEŚCI GMINNE
�wiêto ¯ychlina
Pochód, na czele z kapel¹ �Dobrze-
liniacy�, poprowadzi³ korowód
w �wiêto ¯ychlina 2017. By³y
kiermasze, darmowa foto-budka
�ciana wspinaczkowa, dmuchane
zabawki, pokaz aut rajdowych
oraz wystêp zespo³u �Piêkni i m³o-
dzi�. Kiermasz na rzecz pomocy
dla chorej Ma³gorzaty Sikorskiej
przyniós³ ponad 4 tysi¹ce z³otych.

Kolejowe problemy
Jeszcze w czerwcu rozpoczn¹ siê
prace na linii kolejowej E 20; po-
miêdzy Sochaczewem, Kutnem

i Swarzêdzem. Od 12 czerwca 2017 r.
do 13 lipca 2018 odcinek Konin -
Wrze�nia bêdzie zamkniêty dla
ruchu poci¹gów. Poci¹gi daleko-
bie¿ne relacji Warszawa-Poznañ
bêd¹ jechaæ objazdem Inowroc³aw
i Gniezno. Dla pasa¿erów poci¹gów
regionalnych, na odcinku Konin-
Wrze�nia, bêdzie kursowaæ zastêpcza
komunikacja autobusowa.

Gaz w Kro�niewicach!?
Przedsiêbiorstwo Energetyczne
DUON chce doprowadziæ gazoci¹g
z Kutna do Kro�niewic w sierpniu
2018 r. Poczekamy, zobaczymy!

SPACERKIEM PO KUTNIE
Z³ota �10�
Kutno znalaz³o siê w �Z³otej
Dziesi¹tce� miast wyró¿nionych
w rankingu dziennika �Gazety
Prawnej� i firmy doradczej Delotte.

Zgoda
Urz¹d Ochrony Konkurencji

i Konsumentów wyrazi³ zgodê na
zakup zak³adów �Pini Polska�
Sp. z o.o., �Hamburger Pini�
Sp. z o.o. oraz Royal Chicken
Sp. z o.o. duñsko-amerykañskiej
spó³ce Smithfield Foods, do której
nale¿y polski �Animex�.

Tegoroczny Dzieñ Dziecka uczniowie Specjalnego O�rodka Szkolno-Wychowaw-
czego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie spêdzili na terenach zielonych restauracji
ELIDA. Na uczestników czeka³y liczne atrakcje - konkursy plastyczne, malowanie
twarzy, rowerowe zmagania, zabawy muzyczno-taneczne, gry i zabawy ruchowe
- przeci¹ganie liny, mini golf, rzuty do celu. Kilkunastoosobowa grupa bra³a udzia³
w rajdzie rowerowym (na rowerach ufundowanych przez Polskie Towarzystwo do
Walki z Kalectwem, oddzia³ Kutno). W programie imprezy przewidziany by³ tak¿e
poczêstunek - kie³basa i kaszanka z grilla, m³oda kapusta, grochówka, ciasto, owoce,
lody i napoje. Wszystkie dzieci bior¹ce udzia³ w festynie otrzyma³y w prezencie
czapki. Za wsparcie finansowe na organizacjê imprezy dyrekcja, nauczyciele i uczniowie
dziêkuj¹ anonimowemu sponsorowi.       Dorota Byczkowska

DZIEŃ DZIECKA W SOSW

Samorz¹d Gminy Krzy¿anów, z wójtem Tomaszem Jakubowskim, zorga-
nizowa³ na terenach plenerowych przy GOKiS, �wiêto Wsi Polskiej.
Zainaugurowa³a je msza �wiêta polowa odprawiona przez ksiêdza pro-
boszcza parafii Kaszewy Ko�cielne Mariusza Mindê i ksiêdza proboszcza
z parafii Strzegocin Zbigniewa Strza³kowskiego. W�ród zaproszonych go�ci
by³ pose³ na Sejm Tadeusz Wo�niak. Po powitaniu go�ci i wyst¹pieniu
wójta Tomasza Jakubowskiego g³os zabra³ Wies³aw Czekaj przewodni-
cz¹cy Rady Gminy Krzy¿anów. Nastêpnie na scenê wkroczy³y zespo³y
dzia³aj¹ce przy Gminnym O�rodku Kultury i Sportu. Jako pierwszy
wyst¹pi³ M³odzie¿owy Zespó³ Pie�ni i Tañca �Kalina� z choreografem
Jolant¹ Gutowsk¹. Po nim za�: m³odzie¿owy zespó³ wokalno-muzyczny
�Têcza� oraz Zespo³y �piewacze � �Krzy¿anówek�, �M³ogoszyn�, �Ru-
stowianki�, �Kaszewianki� I �Siemienice�. By³y zabawy integracyjne
i atrakcje plenerowe, a m.in.: zorbing i �cianka wspinaczkowa. Tê piêkn¹
imprezê zakoñczy³a zabawa ludowa.          /B.G./

ŚWIĘTO WSI POLSKIEJ Ten wandalski popis z osiedla �Grunwald�  RSM �Pionier� � ju¿
nikogo nie dziwi. Tak jak i inne wyczyny naszych milusiñskich, czy
starszych osób pod �wp³ywem�� Chocia¿by ta bazgranina na �cia-
nach naszych bloków, nazywana z w³oskiej � chyba mafii � graffiti
(w rodzaju: �Widzew � pany�, �£KS � ch��, czy �taki czy owaki �
cwel) � Przywykli�my! Porozbijane ¿arówki, kontakty, szyby
w drzwiach wej�ciowych i przystankach malunki, porozbijane ³awki,
po³amane drzewa, to jak¿e czêsto spotykane skutki wandalizmu. Ma³o
kto odczuwa fakt, ¿e za te wszystkie ekscesy p³acimy � MY WSZY-
SCY! I to ca³kiem du¿e pieni¹dze! Ma³o kto pamiêta, ¿e to nie liczba
sprz¹taj¹cych, ale �miec¹cych decyduje o � KULTURZE OTOCZENIA.
Czy nie uda siê temu zapobiec!!! Czy¿by nadal s³uszne by³o porzekad³o:
M¥DRY POLAK PO SZKODZIE!
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¯YCIE KULTURALNE
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STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET
TRZECIEGO WIEKU w KUTNIESUTW SUTW

Komitet Za³o¿ycielski Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kutnie: Maria
Wierzbicka, Maria Spera, Gra¿yna Chojnacka, Krystyna Pawlak,
Jadwiga Kubiak, Aleksandra Nawrocka, Danuta Szubska i Nina
�lêzak.

�Dojrza³o�æ delektuje siê kaw¹ z piêknej fili¿anki
Lubi wyrafinowany smak gorzkiej czekolady
Otula siê miêkkim pledem wspomnieñ
Odczytuje przysz³o�æ z p³omieni kominka�

Marianna Olejniczak /Maryla/

UNIWERSYTET w „PIGUŁCE”
� Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie zosta³ powo³any przy
Towarzystwie Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej w 2007 r.
� Na pierwszy rok akademicki 2007/2008 zapisa³o siê 120 osób,
a w bie¿¹cym roku przyjêto 364 s³uchaczy. £¹cznie w naszym
uniwersytecie kszta³ci³o siê 768 studentów.
� Oferta edukacyjna w Stowarzyszeniu UTW: wyk³ady, zajêcia
w sekcjach, warsztaty, konferencje, imprezy okoliczno�ciowe,
wyjazdy do teatrów i wycieczki krajoznawcze.
� W Uniwersytecie Trzeciego Wieku zajêcia odbywaj¹ siê w 24
sekcjach i 42 grupach.
� W minionym dziesiêcioleciu zorganizowano dla s³uchaczy
78 jednodniowych i 9 dwudniowych wyjazdów edukacyjnych.
� W Zarz¹dzie Stowarzyszenia UTW w okresie dziesiêciu lat funkcje
spo³eczne pe³nili: przewodnicz¹ca Zarz¹du - Maria Wierzbicka;
zastêpcy przewodnicz¹cej - Maria Spera, Wanda Rzepnikowska,
Andzrzej Zielonka; sekretarz Zarz¹du - Gra¿yna Chojnacka,
Zofia Kowalewska; cz³onkowie Zarz¹du - Krystyna Pawlak,
Jadwiga Kubiak, Aleksandra Nawrocka, Danuta Szubska, Nina
�lêzak, Danuta Tomczyk, Stefania Szadkowska, Marlena Kluk,
Hanna Gontarek, Mieczys³aw Orliñski.

Zarz¹d Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kutnie
w 2016 r.

Pierwszy �Gaudeamus�

MIT ZAŁOŻYCIELSKI...
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie powsta³ 10 lat temu przy
Towarzystwie Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej, kiedy do �.p. prezesa
TPZK Andrzeja Urbaniaka przysz³a Marysia Spera z tym pomy-
s³em. Andrzej stwierdzi³, ¿e jest �wietny a jego realizacjê powie-
rzy³ Marii Wierzbickiej (w tym czasie sekretarz Zarz¹du TPZK).
Zaanga¿owa³y siê w tê inicjatywê przede wszystkim emerytowane
nauczycielki. W momencie og³oszenia powstania UTW chêtnych
by³o oko³o 70 osób, w pa�dzierniku zapisa³o siê 120. W nastêp-
nych latach zainteresowanych by³o 240, 320, a obecnie jest 364
s³uchaczy. Od listopada 2015 roku funkcjonujemy jako Stowarzy-
szenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie. �wiêtujemy wiêc
10 lat UTW i rocznicê SUTW.
Szybko pozyskali�my sojuszników dla naszych poczynañ - samo-
rz¹dy i w³adze miasta i powiatu, w³a�cicieli WSGK w Kutnie,
lokalne media, dyrektorów instytucji o�wiaty i kultury w mie�cie.
Cykl zajêæ dostosowali�my do kalendarza szkolnego, opracowa-
li�my �Biuletyn organizacyjny� na I semestr i zaczêli�my syste-
matyczne dzia³anie, tj. zajêcia roz³o¿one na 5 dni tygodnia, soboty
i niedziele przeznaczali�my na wyjazdy do teatrów, opery czy
muzeów.
Podstawowym celem naszych poczynañ by³a i jest aktywizacja
intelektualna, kulturalna, ruchowa i spo³eczna osób powy¿ej
50 roku ¿ycia, emerytów i rencistów.

� Funkcjê przewodnicz¹cych Rady S³uchaczy UTW pe³nili:
El¿bieta Lewandowska, Danuta Kawka, Marianna Banasiak,
Marlena Kluk, Micha³ Sinior.
� Kroniki prowadzi³y: Jagoda Kubiak, Gra¿yna Chojnacka,
Krystyna Pawlak i Marlena Kluk.

Na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Kutnie dzia³aj¹ 24. sekcje
tematyczne. Poni¿ej znajdziecie Pañstwo charakterystykê wiêk-
szo�ci z nich,  mo¿na wybraæ co� odpowiedniego dla siebie.
Autorkami wszystkich tekstów s¹ uczestniczki poszczególnych
zajêæ, a napisano je na warsztatach dziennikarskich.

�Panorama Rac³awicka� we Wroc³awiu

Sekcja turystyczna

Od pocz¹tku dzia³alno�ci UTW sekcja turystyczna organizowa³a
wyjazdy do teatrów oraz wycieczki krajoznawczo-turystyczne
odwiedzaj¹c miejsca bliskie, jak np. Zamek w Oporowie, jak i da-
lekie do: Warszawy, P³ocka, Bydgoszczy. Sekcjê prowadzi³a
Aleksandra Nawrocka. Oprócz wyjazdów do Muzeum Diecezjal-
nego i Mazowieckiego w P³ocku, gdzie s³uchacze poznawali sztukê
secesyjn¹ z prze³omu XIX i XX w; Warszawy, gdzie podziwiali
Starówkê i £azienki Królewskie, czy Stare Miasto malowniczo
po³o¿one w Bydgoszczy; s³uchacze odbywali spacery po Kutnie
poznaj¹c miejsca historyczne.     (ci¹g dalszy - strona II)



DODATEK DO POWIATOWEGO ŻYCIA KUTNA • NR 11/456 • 8 CZERWCA 2017 R.II/10

(ci¹g dalszy ze strony I)
Równie¿ spacery po lesie wiosn¹ czy jesieni¹ cieszy³y siê popu-
larno�ci¹ w�ród naszych s³uchaczy, którzy podziwiali piêkno przy-
rody. Spêdzono mi³e chwile na spektaklach teatralnych, operach
lub operetkach w £odzi i Warszawie np. Nabucco w Teatrze Wielkim
w Warszawie. Po rezygnacji Oli Nawrockiej dzia³alno�æ tê prowa-
dzi³a Danuta Ujazdowska. By³y to 2-krotne wyjazdy do piêknego
Wroc³awia i okolic, odwiedzili�my Arenê w £odzi na spektaklu
4 tenorów, prowadzonym przez Bogus³awa Kaczyñskiego. Ogl¹-
dali�my �Skrzypka na dachu� w Teatrze Muzycznym, czy Mayday
w Teatrze Powszechnym. W 2015 roku odwiedzili�my Muzeum
¯ydowskie Polin w Warszawie oraz Teatr ¯ydowski. Poznali�my
Ma³y Teatr w Manufakturze £ódzkiej. Od 2014 roku koordynatorem
ds. wyjazdowych jest Hanna Gontarek, która organizowa³a 8/9
wyjazdów równie¿ do teatrów i muzeów. Wycieczki turystyczno-
krajoznawcze Zarz¹d powierzy³ El¿biecie Lewandowskiej. W 2014
roku s³uchacze UTW odwiedzili Na³êczów i Kazimierz, natomiast
w 2015 odby³a siê 2-dniowa wycieczka w Góry �wiêtokrzyskie:
Chêciny - Jaskinia Raj, Pa³ac Biskupów Krakowskich i rezerwat
geologiczny w Kielcach. W 2016 roku byli�my na wycieczce
Szlakiem Piastowskim w Brzegu, Opolu, Górze �w. Anny, Kamieniu
�l¹skim. W ostatnich latach ró¿norodno�æ ogl¹danych spektakli
by³a jeszcze wiêksza i wyjazdów by³o du¿o w jednym miesi¹cu.
Obejrzeli�my w Teatrze 6 piêtro �Chory z urojenia�, �Bia³¹ bluzkê�
w wykonaniu Krystyny Jandy, w Och Teatr �Ich czworo� Gabrieli
Zapolskiej, �Kordiana� w Teatrze Narodowym w Warszawie na 200-
letni¹ rocznicê tego¿ teatru, �Ziemiê Obiecan¹� w Teatrze Nowym
w £odzi, �Wesele� w Teatrze Polskim w Warszawie zwiedzaj¹c
równie¿ Muzeum Narodowe z wystaw¹ Olgi Boznañskiej. Odwie-
dzili�my równie¿ Matecznik Mazowsze w Otrêbusach podziwiaj¹c
�Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale�. W�ród naszych
s³uchaczy jest wielu wielbicieli oper i operetek. Obejrzeli�my wiêc
w ostatnich 3 latach takie operetki jak: �Kraina u�miechu�, Baron
Cygañski�, �Cyrano�, �Noc w Wenecji�. Nie zabrak³o nas na pre-
mierach oper w Teatrze Wielkim w £odzi: na �Carmen�, �Straszny
Dwór�, �Madame Butterfly�, �Cyrulik Sewilski�. Nie stronimy od
koncertów okazjonalnych, np. noworoczny �Wieczór gwiazdami
utkany� lub muzyki klezmerskiej w Teatrze im. Jaracza w £odzi na
spektaklu �Umrzeæ z têsknoty. W ostatnim Szekspirowskim roku
2016 ciekawym okaza³ siê spektakl �Poskromnienie z³o�nicy�
w Teatrze Dramatycznym w P³ocku. W Teatrze Wielkim w £odzi
podziwiali�my w przepiêknej scenerii �Eugeniusza Oniegina�.
Ostatni¹ premier¹ w Teatrze Muzycznym by³a operetka �Wielka
Ksiê¿na Gerdstein�. W Warszawie odwiedzili�my Muzeum Powstania
Warszawskiego, a w £odzi Muzeum Kinematografii. Ostatni ogl¹-
dany spektakl w Warszawie to �Klub cmentarny, czyli weso³e wdówki�
w Teatrze Kwadrat.
Zwieñczeniem dzia³añ i docenieniem naszej pracy jest otrzymany
w lutym 2017 Hit. Kapitu³a doceni³a ró¿norodno�æ dzia³añ kultu-
ralnych prowadzonych przez SUTW.  Hanna Gontarek

STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU w KUTNIESUTW SUTW

Od najdawniejszych czasów ludzko�æ przemieszcza³a siê, by
odkrywaæ nowe terytoria i poznawaæ inne cywilizacje. Spowodo-
wane by³o to przede wszystkim potrzeb¹ przetrwania, ale zapewne
te¿ chêci¹ poznawcz¹.
Z pojêciem �geografia� ka¿dy z nas spotka³ siê ju¿ bardzo dawno
temu, we wczesnych latach szkolnych. Kto z nas, w tamtych m³o-
dzie¿owych czasach, nie kocha³ je�dziæ na wycieczki, te krótsze
do lasu, czy nad jezioro oraz d³u¿sze � w góry lub nad morze.
Wiedza o otaczaj¹cym nas �wiecie i ró¿nicach w ukszta³towaniu
terenu, pozosta³a w naszych umys³ach na zawsze.
Zwiedzaæ nieznane miasta, a w nich zabytki zbudowane przez
naszych przodków � ta mi³o�æ do podró¿y i poznawania �wiata
pozosta³a w wielu z nas do dzisiaj. Najlepiej �wiadczy o tym zain-
teresowanie zajêciami z geografii, które odbywaj¹ siê na UTW.
Pani mgr Renata Kubicka, w go�cinnym Zespole Szkó³ Nr 3,
w bardzo interesuj¹cy sposób oprowadza nas po zabytkach, przed-
stawia �rodowisko geograficzne, urbanistykê, demografiê najmniej-
szych pañstw naszego kontynentu. Dowiedzieli�my siê miêdzy
innymi, ¿e wielko�æ (tj. powierzchnia i ludno�æ tam zamieszkuj¹ca)
takich pañstw jak: Watykan, Monako, Lichtenstein, czy San Marino,
jest mniejsza ni¿ nasze � niezbyt przecie¿ du¿e � miasto. Te prze-
piêknie po³o¿one maleñkie pañstwa, z bogat¹ histori¹ i zabytkami,
�wiadamiaj¹ nam, ile jeszcze chcia³oby siê  zobaczyæ i do�wiadczyæ.
Je�li chcesz pog³êbiæ swoj¹ wiedzê i i�æ dalej ni¿ horyzont � do-
³¹cz do nas � wêdrowców spragnionych przygód, choæby tylko na
mapie.

Sekcja geograficzna

I�æ za horyzont...

Du¿ym zainteresowaniem s³uchaczy Stowarzyszenia Uniwersytetu
Trzeciego Wieku cieszy siê sekcja historyczna, sk³adaj¹ca siê
z trzech grup. Zajêcia odbywaj¹ siê go�cinnie w Miejskiej i Powia-
towej Bibliotece Publicznej w Kutnie. Naszym wyk³adowc¹ jest
historyk szko³y �redniej Jan Zawadzki, który w ciekawy sposób opo-
wiada o przesz³o�ci i pozwala zrozumieæ postêpowanie naszych
wcze�niejszych pokoleñ � wszak s³owo �historia� pochodzi z jêzyka
greckiego i oznacza �opowie�æ o dawnych wydarzeniach�. Pan
Zawadzki wybiera najczê�ciej tematy zwi¹zane z konkretnym
wydarzeniem rocznicowym, aby w pasjonuj¹cy sposób przedstawiæ
bieg zdarzeñ i powi¹zaæ przesz³o�æ z tera�niejszo�ci¹.
Podczas zajêæ omawiali�my miêdzy innymi: 250 rocznicê powstania
Teatru Narodowego, 70 rocznicê powstania ONZ, czy 200 bitwy
pod Lipskiem z udzia³em Józefa Poniatowskiego i Henryka D¹brow-
skiego. W interesuj¹cy sposób wzbogacamy nasz¹ wiedzê o nie³a-
twych stosunkach jakie Polska mia³a z najbli¿szymi s¹siadami
Rosj¹ i Niemcami. Omawiamy tak¿e inne dzieje historyczne, takie
jak: kolorowe lata 60-te dwudziestego wieku, sylwetki s³awnych kro-
nikarzy, takich jak Jan D³ugosz, czy Gall Anonim, Postanowienia
Wersalskie, powstania narodowe, zabory. Prowadzili�my rozmowy
o kulturze, s³awnych kobietach, o emancypacji ch³opów polskich,
pocz¹tkach chrze�cijañstwa, o kszta³towaniu siê inteligencji polskiej,
czy Panteonie Narodowym i wiele innych ciekawych tematów. Nie
sposób je wszystkie wymieniæ. Prowadz¹cy zajêcia przynosi na
wyk³ady artyku³y z gazet, by przedstawiæ nam obszerne fragmenty
co na temat danego wydarzenia s¹dz¹ inni historycy, dziennikarze,
czy pisarze. Spotkania te inspiruj¹ nas do ró¿nych przemy�leñ,
refleksji i osobistych poszukiwañ. Zachêcamy wszystkich, nieza-
le¿nie od wieku, do niezwyk³ej pe³nej przygód wêdrówki w czasie
i przestrzeni, bo dziêki historii wiemy jak rozwija³a siê ludzko�æ,
czy technika. Mo¿emy siê dowiedzieæ jak ewoluowa³ cz³owiek, jak
zaczynaj¹c od zwyk³ego kamienia i patyka doszed³ do jak¿e skom-
plikowanych wynalazków: sprzêtów AGD, samochodów, samolotów,
statków kosmicznych, komputerów, czy smartfonów.
Historiê w³asnej ojczyzny powinien znaæ ka¿dy. Jest ona �wiadec-
twem to¿samo�ci i patriotyzmu, bo przecie¿ ka¿da rodzina sk³ada
siê z wielu pokoleñ, które by³y �wiadkami wa¿nych wydarzeñ
w dziejach naszego kraju. Wystarczy zajrzeæ do wspomnienia
z dzieciñstwa  dotycz¹cych II wojny �wiatowej, opublikowane przez
nasze kole¿anki i kolegów z UTW w ksi¹¿ce �Gdy dziadkowie byli
dzieæmi� (2011).
To my, kole¿anki i koledzy SUTW, jeste�my ¿ywym przyk³adem
historii. To przecie¿ za naszego ¿ycia tak bardzo zmieni³ siê �wiat,
powsta³y nowe pañstwa, naros³y konflikty zbrojne, �prze¿yli�my�
tak¿e lot na ksiê¿yc. Jak¿e wiêc aktualne s¹ s³owa s³ynnego grec-
kiego filozofa Arystotelesa ��wiat nie mia³ pocz¹tku i nie bêdzie
mia³ koñca. Ruch jest wieczny, tak jak czas, który go mierzy: pojêcie
tera�niejszo�ci, zawiera pojêcie przesz³o�ci i przysz³o�ci�.

El¿bieta ¯ó³towska

�wiat nie mia³ pocz¹tku i nie bêdzie mia³ koñca...

Sekcja historyczna

Sekcja psychologiczna dzia³a w Stowarzyszeniu Uniwersytet Trze-
ciego Wieku ju¿ od dziesiêciu lat. Jest ona niezwykle popularna
w�ród s³uchaczy, w zwi¹zku z tym zosta³a podzielona na 3 grupy.
W ka¿dej z nich znajduje siê oko³o 35 osób.

Sekcja psychologiczna

Przez 8 lat z powodzeniem zajêcia prowadzi³y - psycholog Anna
Olszewska i Urszula Dera. Obecnie spotkania prowadzi Anna
Stelmaszewska, a odbywaj¹ siê one na terenie Wy¿szej Szko³y
Gospodarki Krajowej, w u¿yczonej sali.
Zajêcia z psychologiem daj¹ nam mo¿liwo�æ poszerzania wiedzy
z zakresu mechanizmów funkcjonowania cz³owieka, rozwoju twór-
czo�ci i kreatywno�ci, psychoedukacji oraz kszta³towania kom-
petencji spo³eczno-emocjonalnych. Towarzysz¹ im tak¿e æwiczenia
relaksacyjne i odprê¿aj¹ce.
Pani Anna rozpoczyna zajêcia od wyk³adu, nastêpnie zachêca
s³uchaczy do dyskusji na temat omawianego wcze�niej zagad-
nienia. Dziêki spotkaniom z pani¹ psycholog mamy mo¿liwo�æ
wiêkszego samopoznania, analizy relacji miêdzyludzkich czy ró¿nic
miêdzypokoleniowych, ale przede wszystkim poszerzamy swoj¹
wiedzê na temat funkcjonowania psychologicznego cz³owieka.
Zdobyta wiedza pomaga nam w okre�laniu warto�ci obecnych
w ¿yciu spo³ecznym i rodzinnym, rozwi¹zywaniu bie¿¹cych trudno�ci
i problemów, u³atwia podejmowanie decyzji dokonywania odpowied-
nich wyborów. Dotychczas poruszali�my wiele ciekawych zagadnieñ
miêdzy innymi: asertywno�æ, relacje rodzinne, uczucia i emocje,
komunikacje miêdzyludzkie itp. Zajêcia psychologiczne s¹ ciekaw¹
form¹ spêdzania czasu, zdobywania wiedzy i rozwoju osobistego.
Wszystkich chêtnych serdecznie zapraszamy do udzia³u w na-
szych spotkaniach, poniewa¿ wiedza, któr¹ na nich zdobywamy,
jest bezcenna.

Cz³owiek poszukuje siebie ca³e ¿ycie...

Nasza literacka...

Po�ród wielu sekcji i zespo³ów zainteresowañ funkcjonuj¹cych
w naszym kutnowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, jedna jest
najlepsza, bo nasza! W sekcji literackiej, bo o niej mowa, mamy
okazjê poznawaæ nie tylko historiê literatury, ale te¿ wiele innych
dziedzin sztuki takich jak: film czy plastyka, siêgaæ do twórczo�ci
wybitnych prozaików, poetów czy dramaturgów, ogl¹daæ ciekawe
filmy, czy wystawy prac plastycznych w kutnowskiej galerii. W ten
artystyczny �wiat sztuki, pe³en barw, wzruszeñ i niezapomnia-
nych prze¿yæ, wprowadza nas wra¿liwa na sztukê, merytorycznie
i fachowo przygotowana do przekazywania wiedzy, nasza kole-
¿anka Maria Wierzbicka. Poniewa¿ przynale¿no�æ do sekcji
literackiej zobowi¹zuje staramy siê byæ kreatywni i próbujemy swo-
ich si³ pisarskich, gromadz¹c w³asne próby poetyckie czy
prozatorskie. Jak dotychczas, mo¿emy siê pochwaliæ w³asnym
wydawnictwem �Bez tytu³u�, zawieraj¹cym nasze literackie próby.
Zbiorek, wydany w 2009 roku, zilustrowany zosta³ pracami cz³on-
ków sekcji plastycznej SUTW.
Popularyzujemy równie¿ poezjê organizuj¹c w Modrzewiowym
Dworku poetyckie podwieczorki, podczas których omawiamy ¿ycie
i twórczo�æ uznanych poetów. Dotychczas zaprezentowali�my
poezjê Marii Konopnickiej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
i Haliny Po�wiatowskiej, a w przygotowaniu jest program doty-
cz¹cy ¿ycia i twórczo�ci Wis³awy Szymborskiej. Naszym poetyckim
spotkaniom czêsto towarzysz¹ wystawy prac sekcji plastycznej
SUTW. Wystêpowali�my równie¿ z w³asnymi programami literac-
kimi podczas plenerów artystycznych, organizowanych przez
Radê S³uchaczy w Budach Lucieñskich i ¯ninie.
W ramach sekcji tworzyli�my równie¿ scenariusze programów
po�wiêconych piosence. Program s³owno-muzyczny �Piosenka
ludowa� zaprezentowali�my podczas wycieczki starostów grup
SUTW, w Koszelówce k/Gostynina, a �Piosenkê wojskow¹� obej-
rzeli i za�piewali uczestnicy wyk³adu przed listopadowym �wiêtem
Odzyskania Niepodleg³o�ci w 2016 roku. Byli�my równie¿ wspó³-
autorami �piewnika zawieraj¹cego teksty znanych piosenek,  prze-
znaczonego dla s³uchaczy SUTW pt. �Piosenka jest dobra na
wszystko�, który zosta³ wydany dziêki wsparciu finansowemu
Prezydenta Miasta Kutno w 2015 roku. Jako grupa zwi¹zana ze
sztuk¹ uczestniczyli�my w happeningach po�wiêconych takim
tradycjom jak: Andrzejki, wigilia Bo¿ego Narodzenia, wielkanocne
jajeczko, pierwszy dzieñ wiosny itp. No i co? Czy ta �nasza� nie
jest najlepsza?     Danuta Kawka

To, ¿e w sekcji literackiej jest tak wyj¹tkowo, zawdziêczamy te¿
jej dobremu duchowi, którym jest staro�cina. Nie ogranicza siê
ona tylko do sprawdzania listy obecno�ci. Posiada pe³en worek
przeró¿nych, wspania³ych zreszt¹ pomys³ów i co jaki� czas
zaskakuje nimi pozytywnie grupê mi³o�ników literatury. Lista jej
zalet by³aby bardzo d³uga, dlatego ograniczmy siê do stwierdzenia
�z tak¹ staro�cin¹, to mo¿na by konie kra�æ� � zdanie s³uchaczy
z sekcji literackiej.

Sekcja literacka
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STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU w KUTNIE SUTW

Umieæ pos³ugiwaæ siê kilkoma jêzykami obcymi, to na pewno
marzenie niejednej osoby. SUTW w Kutnie spe³nia to marzenie
organizuj¹c lektoraty jêzyków angielskiego, niemieckiego, fran-
cuskiego i rosyjskiego. Zajêcia z jêzyków obcych odbywaj¹ siê
w I LO im. gen. J.H. D¹browskiego w Kutnie. W bie¿¹cym roku
szkolnym w zajêciach jêzykowych bierze udzia³ 30% wszystkich
s³uchaczy SUTW.
Najwiêkszym zainteresowaniem ciesz¹ siê trwaj¹ce od 2007 roku
zajêcia z jêzyka angielskiego, dlatego prowadzone s¹ one w trzech
grupach o ró¿nych poziomach zaawansowania. W tym roku
ponownie utworzono grupê dla osób poczatkuj¹cych, zaczynaj¹-
cych naukê od zera. Lektoraty te prowadz¹ nauczycielki z I LO:
Joanna Markiewicz oraz Magdalena Golan

S³uchaczami grupy jêzyka francuskiego opiekuje siê Anna
Wdowiak, równie¿ wyk³adowca I LO, natomiast zajêcia z jêzyka
niemieckiego i rosyjskiego prowadz¹ nasze kole¿anki z SUTW:
Miros³awa Kowalczyk (jêz. niemiecki) i Janina Strojecka (jêz.
rosyjski) � emerytowane nauczycielki obu jêzyków. Tematyka spo-
tkañ jest bardzo ró¿norodna � od gramatyki, pisowni, t³umaczeñ,
a¿ do historii, zwyczajów i kultury kraju, w którym obowi¹zuje dany
jêzyk. S³uchacze s¹ zadowoleni z osi¹gniêtych postêpów jêzyko-
wych i ciesz¹ siê, ¿e mog¹ rozwijaæ swoje zainteresowania
i pasje.

Lektorat z jêzyka angielskiego

Sekcja języków obcych

Lektorat z jêzyka francuskiego

Zajêcia z lektoratu jêzyka francuskiego rozpoczêli�my w 2010 roku,
w go�cinnych murach I LO im. H. D¹browskiego w Kutnie. Grupa
s³uchaczy, pod opiek¹ wyk³adowcy Anny Wdowiak, w oparciu o mate-
ria³y �Le nouveau taxi. Methode De Francais�, rozpoczê³a naukê
tego piêknego jêzyka. Szczególn¹ uwagê chcieliby�my zwróciæ na
indywidualne podej�cie naszej nauczycielki do ka¿dego s³uchacza.
Anna Wdowiak to wspania³a romanistka i przyjaciel SUTW. Dziêki
temu mo¿emy doskonaliæ swoje umiejêtno�ci jêzykowe, poszerzaæ
s³ownictwo, poznawaæ gramatykê, pracowaæ z tekstem itp. Zajêcia
z jêzyka francuskiego pozwalaj¹ nam tak¿e na poznanie kultury
i sztuki Francji, pañstwa, które plasuje siê na pierwszym miejscu
w �wiecie w�ród krajów najczê�ciej odwiedzanych przez turystów.
Naszym wielkim marzeniem jest wspólny wyjazd na kilka dni do Pary¿a.
Planowali�my go ju¿ w ubieg³ym roku akademickim. Przedstawiciele
naszej sekcji od kilku lat bior¹ udzia³ w Dniach Frankofonii, które
odbywaj¹ siê co roku na prze³omie lutego i marca. W tym roku by³
to piêkny koncert Iris Munos, odtwórczyni piosenek Jacques�a Brela
oraz sztuka zagrana przez aktorów teatru Arles. Naszym sukce-
sem jest przej�cie na wy¿szy poziom w nauce jêzyka oraz ci¹g³a
chêæ doskonalenia naszych umiejêtno�ci jêzykowych.

• Język francuski

Lektorat z jêzyka rosyjskiego

Zdrawstwujtie !!! � jako� dziwnie wygl¹da ten zapis s³owa ozna-
czaj¹cego w jêzyku rosyjskim powitanie, gdy¿ do tego zapisu
nale¿y u¿yæ znaków cyrylicy, które s¹ charakterystyczne dla
pisowni rosyjskiej. Wie o tym ka¿dy ze s³uchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Kutnie, gdy¿ ka¿dy z nas w dzieciñstwie
zetkn¹³ siê z tym jêzykiem. Jego nauka by³a od V klasy szko³y
podstawowej przedmiotem obowi¹zkowym na ka¿dym szczeblu
edukacji. W naszym Uniwersytecie istnieje sekcja jêzyka rosyj-
skiego, która skupia nieliczn¹ grupê s³uchaczy. Lektorat prowadzi
Janina Strojecka, s³uchaczka SUTW, która w pracy zawodowej
uczy³a tego jêzyka w Zespole Szkó³ Zawodowych nr 3 w Kutnie.
Ró¿ne s¹ motywy kontynuowania przez s³uchaczy UTW tej nauki,
m.in. u³atwienie kontaktu z rodzin¹ lub znajomymi zamieszka³ymi
za wschodni¹ granic¹ naszego pañstwa, mo¿liwo�æ porozumie-
wania z mieszkañcami innych krajów europejskich, czy sentyment
do melodyki jêzyka chocia¿by w poezji rosyjskiej, czy w starych
rosyjskich romansach itp. Dziêki uczestnictwu w zajêciach zg³ê-
biamy nie tylko tajniki jêzyka rosyjskiego, ale równie¿ zapoznajemy
siê z tekstami opisuj¹cymi atrakcyjne regiony kraju, miejscowo�ci
i ich historie oraz zwyczaje ludzi zamieszkuj¹cych Rosjê.
Nierzadko w naszych jêzykowych wêdrówkach towarzysz¹ nam
nastrojowe, melodyjne piosenki. Zachoditie k nam!!!

Danuta Kawka

• Język rosyjski

• Język angielski

Kogut, z³ote pióra, szmaragdowy ogon, purpurowy grzebieñ.
Zapia³by, ale jest namalowany akrylow¹ farb¹. Drobne fa³dki na
lustrze wody, w nim odbite niebo, na nim p³ywaj¹ce listki. Wszystko
wyczarowane akwarel¹. Irysy, czerwone maki, zielona ³¹ka, to drobne
obrazki wy�cielone pod szk³em we³nian¹ przêdz¹. Ciemny las,
s³oneczny stok stworzony pastelow¹ kredk¹, albo � nie do wiary �
plastelin¹. To wszystko i wiele innych obrazków kreujemy na zajê-
ciach sekcji plastycznej ju¿ dziesi¹ty rok. Z zajêæ sekcji korzysta
corocznie oko³o 20 osób. Malowanie to rado�æ i zabawa, wypoczynek

Sekcja plastyczna

Marzy³e� kiedy� by zagraæ na prawdziwej scenie, by chocia¿ raz
stan¹æ w �wietle jupiterów? Je¿eli tak, to zapisz siê do kabaretu,
albo wst¹p do grupy teatralnej SUTW w Kutnie, a spe³ni¹ siê Twoje
sny. Sekcje te pozwol¹ ci pokonaæ strach, obawê przed o�mie-
szeniem, wszystkie lêki zakorzenione gdzie� g³êboko, a nawet
tremê, któr¹ � jak mówi¹ zawodowi aktorzy � dobrze jest czasem
mieæ. Tu wszystko jest mo¿liwe. Jeden lepiej mówi, drugi tañczy,
a jeszcze inny �piewa. Co� zawsze dla siebie wybierzesz,
wystarczy tylko chcieæ, bo chcieæ to móc. Zapewni ci to profesjo-
nalizm prowadz¹cego zajêcia Krzysztofa Ryzlaka, który swoimi
fachowymi radami pomo¿e prze³amaæ wszystkie zahamowania
i poka¿e co zrobiæ, by poczuæ siê choæ przez chwilê aktorem.
W sekcjach tych panuje wyj¹tkowa atmosfera, podobnie z reszt¹
jak w prawdziwym teatrze, z t¹ tylko ró¿nic¹, ¿e nie ma tu niezdrowej
realizacji. I jeszcze jedno � pomy�l ile rado�ci da ci, po zakoñ-
czonym wystêpie, aplauz publiczno�ci, kwiatek od najbli¿szych
i duma, kiedy wnuk powie �moja babcia jest super�. Wszystko to
jest w zasiêgu rêki. Powiedz sobie tylko: �raz kozie �mieræ� i zapisz
siê do jednej z tych sekcji. Tym bardziej, ¿e mamy na swoim koncie
ju¿ pierwsze sukcesy. Spektakl �Moralno�æ Pani Dulskiej� wysta-
wiany by³ 15 razu przy komplecie widzów i owacjach na stoj¹co.
Obejrza³o go ponad 3 tysi¹ce osób, a wystêp kabaretu �Stare, ale
jare� pojawi³ siê na deskach Centrum Teatru, Muzyki i Tañca ju¿
6 razy. Nie wspominamy o innych, licznych, drobnych wystêpach.
�Moralno�æ Pani Dulskiej� oraz kabaret �Stare, ale jare� emitowa³a
wielokrotnie kutnowska telewizja. W�ród naszych widzów jest
zawsze sporo m³odych ludzi, a to znaczy, ¿e my � seniorzy �
znajdujemy w ich oczach uznanie i zgodê na prze¿ywanie swojej
wielkie przygody na deskach teatru. O sekcjach tych w Kutnie jest
g³o�no, a mieszkañcy czekaj¹ ju¿ na nowe, artystyczne prze¿ycia.

Sekcja teatralna

Chod� pomaluj mój �wiat...

Chcieæ to ju¿ pó³ sukcesu...

SUTW

Lektorat z jêzyka niemieckiego

Zachêcam do nauki jêzyka niemieckiego znajomych, przyjació³,
osoby zainteresowane i równie¿ m³odzie¿, poniewa¿ jego znajo-
mo�æ daje nam wiêksze mo¿liwo�ci w³asnego rozwoju oraz zwiêksza
poczucie w³asnej warto�ci.
Bardzo wa¿nym aspektem znajomo�ci jêzyka niemieckiego jest
mo¿liwo�æ pos³ugiwania siê nim w takich krajach jak Niemcy,
Austria, Szwajcaria, Lichtenstein czy Luksemburg. Znajomo�æ
jêzyka daje nam wiêksze mo¿liwo�ci znalezienia odpowiedniej
pracy w kraju i za granic¹. Poza tym to du¿a przyjemno�æ, kiedy
rozumie siê o czym rozmawiaj¹, jak dyskutuj¹ i wymieniaj¹ pogl¹dy
osoby obcojêzyczne,  przebywaj¹ce w tym samym �rodowisku lub
znajduj¹ce siê w podobnych okoliczno�ciach ¿yciowych. Znajomo�æ
jêzyka u³atwia nam poznanie ludzi, ich zwyczajów i obyczajów.
Pozwala nawi¹zaæ nowe znajomo�ci, przyja�nie, nawet te g³êbsze,
koñcz¹ce siê niekiedy ma³¿eñstwem. Znaj¹c jêzyk mo¿emy bez
problemów uczestniczyæ w ró¿nego rodzaju imprezach organizo-
wanych przez placówki kulturalne i o�wiatowe, jednocze�nie
pog³êbiaj¹c swoj¹ wiedzê o danych krajach. Dlatego warto uczyæ
siê jêzyka niemieckiego, bo jest to tak samo przyjemne, jak po¿y-
teczne i pozwala nam osi¹gn¹æ satysfakcjê w ¿yciu zawodowym
oraz prywatnym. Udzia³ w zajêciach pozwoli³ nam poszerzyæ swoj¹
wiedzê. Dziêki naszej lektorce, Miros³awie Kowalczyk, zajêcia
z jêzyka niemieckiego prowadzone s¹ w sposób atrakcyjny i na
wysokim poziomie.

• Język niemiecki

i wyciszenie. Na bia³ej kartce powstaj¹ nowe �wiaty, kolorowa
rzeczywisto�æ i choæ czêsto trudno rozró¿niæ czy to pies, czy kot,
to bawimy siê rado�nie jak dzieci. Owoce tej pracy i zabawy wyko-
rzystywane s¹ czêsto podczas wystaw towarzysz¹cych uroczy-
sto�ciom i imprezom organizowanym przez SUTW. W wyniku
wspó³pracy z sekcj¹ literack¹ nasze prace ubarwi³y tak¿e zbiorek
�Bez tytu³u�, wydan¹ przez SUTW. Prace s³uchaczy sekcji pla-
stycznej dwukrotnie wykorzystane zosta³y w akcjach charytatyw-
nych i pos³u¿y³y do zbiórki pieniêdzy na kutnowskie hospicjum.
�wi¹teczne kartki, które robimy, s¹ równie piêkne jak te kupione
w sklepie. Do radosnych dzia³añ sekcji nale¿¹ tak¿e spotkania
z dzieæmi z przedszkola �Jarzêbinka� i wspólne malowanie, np.
jesieni czy zimowych ptaków. Jak¿e pasjonuj¹cym zadaniem by³o
zrobienie z odbitych na kartonie dzieciêcych r¹czek wizerunków
gila, sikorki czy dziêcio³a. Pytamy Liliê Marciniak, która prowadzi
z nami zajêcia i w M³odzie¿owym Domu Kultury w Kutnie jest
kierownikiem pracowni plastycznej, z której korzystamy:
� Co pani my�li o nas, doros³ych amatorach tworz¹cych pod pani
kierunkiem?
- Jest to moja najpilniejsza grupa, spo�ród wszystkich grup, które
prowadzê. Najchêtniej korzystacie z instrukta¿u, porad i pomocy.
Uczestniczki sekcji dokonuj¹ �wiadomych wyborów, chc¹ zdobywaæ
nowe umiejêtno�ci w stosowaniu perspektywy, waloru, �wiat³o-
cienia, poszerzaæ swoj¹ wiedzê o ró¿nych kierunkach w malarstwie
(kubizm, impresjonizm) i z zapa³em, samodzielnie pracuj¹. Nie-
które osoby, wierne sekcji od pocz¹tku, maj¹ ju¿ znaczne osi¹-
gniêcia, ale i nowi s³uchacze spotykaj¹ siê z ¿yczliwym przyjêciem
w grupie i mog¹ liczyæ na pomoc i uznanie ich wysi³ku �  odpowiada
pani Lilia.
Wiêc zanuæmy z grup¹ �2 plus 1�: Chod�, pomaluj mój �wiat�niech
ci zal�ni w pe³nym s³oñcu kolorami ca³ej ziemi.
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Aktywno�æ fizyczna to podstawa dobrego samopoczucia, sposób
na roz³adowanie stresu, poprawê kondycji. Nale¿y tylko wybraæ tak¹
formê ruchu, która sprawia przyjemno�æ. Cz³onkowie UTW mog¹
wybraæ spo�ród kilku sekcji, w których  propagujemy aktywny styl
spêdzania wolnego czasu. Aerobik wybra³y 53 osoby. Dziêki uprzej-
mo�ci Kutnowskiego Domu Kultury zajêcia odbywaj¹ siê w jednej
z sal KDK. Æwicz¹c chcemy poprawiæ nasz¹ kondycjê fizyczn¹
i elastyczno�æ cia³a. Pomaga nam w tym instruktorka Agnieszka
Dêbowska. Wcze�niej zajêcia prowadzi³y - Joanna Zieliñska i Anna
Komorowska. Po krótkiej rozgrzewce przechodzimy do æwiczeñ
zasadniczych: wzmacniaj¹cych, rozci¹gaj¹cych miê�nie i kszta³tuj¹-
cych ró¿ne czê�ci cia³a. Æwiczymy te¿ na zmianê kroki aerobiku
i zumby. Aerobik polega na nauce kroków podstawowych, ich mo-
dyfikacji oraz krótkich uk³adach choreograficznych. Zumba to z kolei
po³¹czenie tañca i aerobiku. Æwiczymy proste, podstawowe uk³ady,
tañczymy æwicz¹c i æwiczymy tañcz¹c. Dziêki temu zajêcia s¹ przy-
jemne, panuje mi³a i przyjazna atmosfera, a trenerka dba o to, aby
wszystkie æwiczenia wykonywane by³y prawid³owo.
Pani Agnieszka chwali nasz¹ aktywno�æ, sprawno�æ i witalno�æ,
nasz sposób poruszania siê i energiê � takie pochwa³y bez w¹tpienia
motywuj¹ nas do dalszej pracy nad swoim cia³em. Umiarkowany,
ale regularny wysi³ek fizyczny pozwala nam utrzymaæ cia³o i umys³
w �wietnej formie, usprawniæ koordynacjê ruchow¹, pomaga te¿
pozbyæ siê zbêdnych kilogramów, zminimalizowaæ ryzyko chorób
oraz poprawiæ nastrój. Aby zachêciæ innych do æwiczenia z nami,
przygotowujemy uk³ad choreograficzny na zakoñczenie roku aka-
demickiego. Gromkie brawa �wiadcz¹ chyba o tym, ¿e nasz krótki,
ale ¿ywio³owy wystêp, podoba siê, a dziêki temu mamy nadziejê,
¿e æwicz¹cych z nami bêdzie coraz wiêcej.

Joga to powsta³a w Indiach dyscyplina samodoskonalenia, medy-
tacji i ascezy. Mo¿e j¹ praktykowaæ ka¿dy, niezale¿nie od wieku
i wagi. Je�li jednak kto� my�li, ¿e joga to nudne, monotonne,
powolne i niewymagaj¹ce wysi³ku æwiczenia po³¹czone z przesia-
dywaniem godzinami w pozycji lotosu � to grubo siê myli. Program
zajêæ dostêpnych dla s³uchaczu SUTW oparty jest o system æwi-
czeñ Hatha Yoga, poprawia sprawno�æ cia³a i buduje wewnêtrzn¹
harmoniê. W ramach æwiczonych asan (pozycji jogi), otuleni
s¹cz¹c¹ siê w tle muzyk¹ relaksacyjn¹, korygujemy swoj¹ postawê
i pobudzamy cia³o do aktywno�ci i sprawno�ci. Celem æwiczeñ jest
mobilizacja krêgos³upa, rozwijanie równowagi, zmniejszenie sztyw-
no�ci stawów. Poza tym wykonywane æwiczenia oddechowe i po-
zycje odprê¿aj¹ce maj¹ na celu wzmacnianie narz¹dów brzusz-
nych, redukcjê napiêæ oraz wyciszenie umys³u.
Grupa oko³o 60 osób podzielona na dwie mniejsze, pod profesjo-
nalnym okiem instruktorki Eli Gontarek, zg³êbia tajniki tej dyscypliny.
A o tym na jakim poziomie prowadzone s¹ zajêcia, mog¹ �wiadczyæ
kwalifikacje naszej nauczycielki. Pani Gontarek jest instruktorem
rekreacji ruchowej, o specjalno�ci æwiczenia psychofizyczne. Ukoñ-
czy³a Polsk¹ Akademiê Sportu, Lifetime Training UK oraz British
School of Yoga. Jej wieloletnie do�wiadczenie zawodowe i du¿a
liczba ukoñczonych szkoleñ daje nam pewno�æ, ¿e æwiczymy pod
okiem prawdziwej profesjonalistki.
Je�li dotychczas nie umieli�cie podj¹æ decyzji, czy warto æwiczyæ
jogê, to mamy nadziejê, ¿e szybko pobiegniecie do Kutnowskiego
Domu Kultury na najbli¿sze zajêcia.            Ewa Kuku³a

Æwicz z nami...

Sekcja aerobiku

Joga dla cia³a i umys³u...

Sekcja jogi

Taniec to wspólnota muzyki i ruchu. Dla wszystkich. Dla dzieci,
doros³ych m³odych i doros³ych �bardziej�, czyli nas. Mo¿e przede
wszystkim dla nas � nieco powolniejszych w tempie ¿ycia, nie
pamiêtaj¹cych ju¿ lub nieznaj¹cych kroków i pl¹sów prawdziwego
tañca towarzyskiego. W³a�nie taniec i muzyka, dzia³aj¹c na zmys³y,
wzniecaj¹ w nas potrzebê ruchu tanecznego, którego efektem jest
zadowolenie fizyczne i psychiczne, rzec mo¿na � zdrowie.
Jest z nami kto�, kto to zdrowie pomaga utrzymaæ. To uroczy,
m³ody cz³owiek, nasz nauczyciel tañca, Kacper Paw³owski. Na
jego taniec mo¿na patrzeæ bez koñca. Ale dla nas � doros³ych
�bardziej� � jest on przede wszystkim empatycznie cierpliwy
w mozolnej nauce kroków, pl¹sów, sk³onów.
W sekcji tanecznej poznajemy tañce latynoamerykañskie, do których
zaliczaj¹ siê: samba, rumba, cha-cha, jive, paso-doble i tañce
klasyczne, takie jak: walc wiedeñski, walc angielski oraz tango.
Na zakoñczenie roku akademickiego 2015/2016 sekcja zaprezen-
towa³a efekty taneczne na scenie KDK-u, przy pe³nej widowni,
która entuzjastycznie przyjê³a wystêp stremowanych, ale szczê-
�liwych tancerzy. Zapanowa³a spontaniczna rado�æ wszystkich.
Dla takich chwil warto ¿yæ.
Mamy jednak pewien niedosyt. Z konieczno�ci tañcz¹ce pary s¹
damsko-damskie. W sekcji tanecznej brakuje mê¿czyzn. Aby
mo¿na by³o wydobyæ z tañca w³a�ciwy czar, potrzeba pañ i panów.
Zapraszamy wiêc wszystkich � bez wzglêdu na p³eæ. Tañczcie
z nami!

Tañczcie z nami...

B¹d� zdrowy...

Sekcja taneczna

Sekcja gimnastyki
usprawniającej

Jak wa¿ny jest ruch dla zdrowia i dobrego samopoczucia nie trzeba
ju¿ chyba dzi� nikogo przekonywaæ. Ruch i gimnastyka utrzymuj¹
cia³o i umys³ w �wietnej formie. Aktywno�æ ruchowa ujêdrnia
miê�nie, dotlenia ca³y organizm, a tlen spala toksyny i odm³adza
komórki. Wiedz¹ o tym s³uchacze SUTW, dlatego tak chêtnie bior¹
udzia³ w zajêciach sekcji ruchowych. Najwiêksz¹ popularno�ci¹
cieszy siê gimnastyka usprawniaj¹ca. Chêtnych do æwiczeñ jest
tak du¿o, ¿e zajêcia odbywaj¹ siê w sze�ciu grupach. Cztery
z nich prowadzi Lilianna Wo�niak w SP nr 4 oraz dwie Malwina
Werwiñska w SP nr 9. Instruktorki przygotowuj¹ ró¿ne zestawy
æwiczeñ. Æwiczymy z przyborami, przy drabinkach, na materacach,
w ró¿nych pozycjach. Takie urozmaicenie æwiczeñ pozwala uak-
tywniæ wszystkie miê�nie i stawy. Dziêki temu zachowujemy
dobra sprawno�æ fizyczn¹.Wiele osób korzysta równie¿ z basenu
w SP nr 9 � czê�æ z gimnastyki w basenie, cze�æ z p³ywalni.
Æwiczenia w wodzie s¹ skuteczniejsze ni¿ gimnastyka w powietrzu,
gdy¿ woda stawia wiêkszy opór. Nie ka¿dy umie p³ywaæ, a æwi-
czenia w basenie sprzyjaj¹ oswojeniu siê z wod¹ i z czasem mo¿na,
nabraæ ochoty na naukê p³ywania. Zajêcia w basenie prowadzi
pani Karolina Kociurska �Tomczak i s¹ one bardzo urozmaicone.
W trakcie æwiczeñ panuje mi³a atmosfera, niekiedy pokonywanie
wody, czy utrzymanie równowagi budzi ogóln¹ weso³o�æ i �miech.
Z kolei ci, którzy potrafi¹ dobrze p³ywaæ lub chc¹ siê dopiero
nauczyæ tej sztuki, korzystaj¹ z p³ywalni. Æwicz¹ swoje cia³a i p³y-
waj¹ ¿abk¹ lub kraulem pod czujnym okiem instruktorki. Zajêcia
prowadzi w dwóch grupach pani Malwina Werwiñska, a nad bez-
pieczeñstwem p³ywaj¹cych czuwa ratownik.Cieszymy siê, ¿e
mo¿emy korzystaæ z ró¿nych form ruchu, bo wysi³ek fizyczny
spowalnia fizjologiczne starzenie siê i zapobiega chorobom cywi-
lizacyjnym. Po treningu poprawia siê nastrój i mamy inne nasta-
wienie do ludzi � wszystko nabiera pozytywnych kolorów.

Jak to dobrze, ¿e zwyczaj uprawiania pieszych wêdrówek z kijkami
jako formy rekreacji, stosowany w�ród mieszkañców krajów
zachodnich, przeniós³ siê na nasz rodzimy grunt. Dziêki temu ten
sposób wêdrowania zyska³ wielu zwolenników w�ród cz³onków
naszego SUTW.
Od prawie 10 lat naszym dniem wspólnych wêdrówek s¹ pi¹tki.
Wtedy to z placu Pi³sudskiego wyrusza wyposa¿ona w kijki grupa
s³uchaczy, cz³onków sekcji Nordick Walking, pod wodz¹ instruk-
tora Stanis³awa Braszczyñskiego. Chocia¿ ju¿ od dawna prze-
mierzamy ulice naszego miasta i szlaki poza nim, i wydawa³oby
siê, ¿e Kutno nie ma przed nami ¿adnych tajemnic, to jednak bywa,
¿e zaskakuje nas ono nowymi zespo³ami architektonicznymi,
nowymi domami, miejscami u¿yteczno�ci publicznej, czy zmianami
spowodowanymi remontami ulic, placów i parków. Z wielk¹
niecierpliwo�ci¹ i ciekawo�ci¹ oczekujemy na obiecan¹ przez
Zarz¹d Miasta now¹ trasê piesz¹, tzw. zielon¹ o� miasta, która
bêdzie pozwala³a na bezpieczniejsze i zdrowsze wêdrowanie
(obecnie trasy prowadz¹ z konieczno�ci przez ruchliwe i nie wolne
od spalin samochodowych ulice). Nie zrezygnujemy jednak z dal-
szego �poznawania na nowo� naszego miasta.
Nasze wêdrowanie, poza walorami poznawczymi, posiada równie¿
cechê poprawy i utrzymywania sprawno�ci fizycznej, a tak¿e spe³-
nia funkcjê zaspokajania potrzeb natury towarzyskiej - pozwala
na mi³e pogawêdki, wymianê my�li i zacie�nianie przyjacielskich
wiêzi pomiêdzy cz³onkami sekcji.
Do tradycji ju¿ nale¿y kultywowana przez kilka lat wiosenna
wêdrówka maj¹ca na celu powitanie budz¹cej siê przyrody. Cel
wêdrówki akcentowany jest prezentacj¹ ró¿nych zabawowych
sprawno�ci.
Kilkakrotnie odby³y siê równie¿ na terenie Siedliska Ko³a £owiec-
kiego �Dzik�, w raciborowskim lesie, festyny dla cz³onków sekcji
wspó³organizowane z Zarz¹dem Miejskim Zwi¹zku Emerytów
i Rencistów w Kutnie. Do zobaczenia na trasie wêdrówki!

Chodzimy z kijkami...

Sekcja Nordick Walking

Sekcja informatyczna

Sekcja florystyczna

SUTW SUTW
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STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU w KUTNIESUTW SUTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku tworz¹ ludzie. Za³o¿yciele, uczestnicy,
pasjonaci. Z okazji 10-lecia istnienia UTW w Kutnie poznajcie
Pañstwo kilkoro z nich.

Intryguj¹ mnie role, jakie w ¿yciu mamy do odegrania. ¯ycie to
swoisty teatr, a my marionetki. Wa¿ne, by graæ w dobrej sztuce.

Kocham życie, nie zawsze łatwe
Z Mari¹ Wierzbick¹ (dla przyjació³ Majk¹),

przewodnicz¹c¹ Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Kutnie, rozmawia El¿bieta ¯ó³towska

- Obr¹czka w zastaw za ksi¹¿kê w ksiêgarni, bo musi j¹ mieæ,
a nie ma pieniêdzy. Wraca do domu i informuje o tym zdarzeniu
mê¿a. On nie musi pytaæ o adres ksiêgarni. Wie, ¿e taka sytu-
acja zdarza siê czêsto. Idzie, p³aci za ksi¹¿kê i odbiera �lubn¹
obr¹czkê ¿ony. Czy¿ to nie piêkna opowie�æ o s³abo�ci Marii
Wierzbickiej?
- Tak, kocham literaturê. Lubiê mieæ �swoje� ksi¹¿ki. Teraz s¹ za
drogie, emerytura nie pozwala na ksi¹¿kowe szaleñstwo.
- SUTW pod Twoim przewodnictwem obchodzi w tym roku
jubileusz 10-lecia swego istnienia. Sk¹d wziê³a siê idea Uniwer-
sytetu i jakie powody zdecydowa³y o jego utworzeniu w Kutnie?
- Jak zwykle przypadek. �p. Andrzej Urbaniak, prezes TPZK, po
spotkaniu z Marysi¹ Sper¹, powiedzia³: � Je¿eli zajmiesz siê tym,
to robimy. Jeste� nauczycielk¹, wiêc to twoja dzia³ka�� A ja nie
umiem mówiæ �nie�. I tak siê zaczê³o� Nawet nie przypuszcza³am,
¿e tak¹ frajdê mi to sprawi, ¿e tak d³ugo wytrzymam.
- Talent organizacyjny, ciê¿ka praca w wieloletnim funkcjono-
waniu Uniwersytetu. Sk¹d si³a w tak kruchej i drobnej kobiecie?
- Ju¿ nie takiej drobnej (�miech). Ja lubiê to, od dziecka wiedzia³am,
¿e bêdê nauczycielk¹. Po prostu na emeryturze w dalszym ci¹gu
pracujê �w zawodzie�. Przecie¿ �nauczycielstwo� to nic innego
jak mo¿liwo�æ kontaktu z lud�mi i wymiana do�wiadczeñ, emocji,
uczuæ, wiadomo�ci. To tworzenie siebie i innych.
- Czy aktywno�æ masz we krwi?
- Nie wiem czy �we krwi�, ale robiê to, co daje mi rado�æ. Kocham
¿ycie, nie zawsze ³atwe, kocham ludzi, nie zawsze sympatycz-
nych, ale miasto, w którym mieszkam prawie 40 lat, sta³o siê moim
domem. Wiêc �urz¹dzam� je po swojemu, jak moje mieszkanie.
Przyznam, ¿e moj¹ rodzinê do sza³u doprowadza czêste �je¿d¿enie
gratami�, tj. przestawianie mebli.
- Które z projektów, sk³adanych przez Ciebie do roznych in-
stytucji w celu zdobycia �rodków finansowych na realizacjê
ciekawych i wa¿nych pomys³ów, uwa¿asz za najwa¿niejsze?
- Te, dziêki którym pozyskujemy pieni¹dze na dzia³ania SUTW.
Pisa³am do Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej, do Towarzy-
stwa Inicjatyw Spo³ecznych �ê�, do samorz¹dów ró¿nych szczebli,
w³¹cza³am siê w programy �Na lepszy start�, projekty dla Seniorów.
Nie zawsze wygrywali�my konkursy, ale nie marudzê. Piszê dalej...
- A jakie marzenia i cele na najbli¿sze lata?
- Chyba �zmiana warty�, pozyskanie m³odszych, z nowymi pomy-
s³ami, aktywnych Seniorów. Stowarzyszenie udowodni³o, ¿e jest
stabilne, musi rozwijaæ siê. Ja chyba ju¿ siê wypali³am. Czas na
zmianê, ka¿da m¹dra zmiana to krok do przodu, rozwój. A ma-
rzenia... Nauczyæ siê odpoczywaæ. Tego nie umiem, nawet jak
czytam, to mam dyskomfort, ¿e tracê czas, ale tyle mam zaleg³o�ci.
My�lê, ¿e to jaka� u³omno�æ, ale na razie nie radzê sobie z ni¹.
Chyba zacznê chodziæ na zajêcia z psychologii (ha, ha, ha).
- Twoim zdaniem s³uchacze SUTW zaskakuj¹ m³odszych swo-
j¹ aktywno�ci¹ spo³eczn¹, wrastaj¹ w miasto i staj¹ siê jego
aktywn¹ grup¹ kulturotwórcz¹...
- S¹dzê, ¿e to kwestia czasu w jakim ¿yjemy. Babcie, dziadkowie
to ju¿ nie babinki w chusteczkach gotuj¹ce obiadki dla wnuków
i stoj¹ce w kolejkach po kawa³ek kie³basy, to dziadki, siedz¹ce na
³aweczce. To osoby samostanowi¹ce, m³ode duchem, szukaj¹ce
sposobów na realizacjê, udowadniaj¹ce swoj¹ warto�æ. Dojrza³o�æ,
staro�æ nie zabiera nam przecie¿ marzeñ, pragnieñ czy rado�ci
¿ycia. Mamy inne marzenia ni¿ m³odzi, ale mamy. Chcemy o tym
g³o�no mówiæ, a najlepiej mówiæ w grupie, w poczuciu przynale¿-
no�ci do ludzi podobnie my�l¹cych i szanuj¹cych siê nawzajem.
Zak³adam, ¿e nasze Stowarzyszenie takie jest.
- Jeste� z wykszta³cenia polonistk¹, znawczyni¹ i mi³o�niczk¹
literatury i namiêtn¹ czytelniczk¹ ksi¹¿ek. Prowadzisz na Uni-
wersytecie sekcjê literack¹. Co Ci daj¹ te spotkania?
- Zajêcia w sekcji literackiej nakrêcaj¹ mnie. Dziêki Danusi Kawce
(staro�cie sekcji) stworzyli�my grupê prawdziwych przyjació³. Tu
realizujê siê jako nauczycielka, kocham to. My�lê, ¿e wszyscy
lubimy te spotkania. Wielokrotnie ludzie z sekcji podsuwaj¹ mi
lektury, tematy. Oni te¿ sami tworz¹! Robi¹ to, czego ja bojê siê.
Nie potrafiê, realizujê siê przez Nich.
- Czêsto podkre�lasz, ¿e nie jeste� rodowit¹ kutniank¹, ale
pokocha³a� to miasto...
- To prawda. Do Kutna trafi³am przez przypadek, jak to mówi¹: za
mê¿em, za prac¹, za mieszkaniem. Takie to by³y czasy. D³ugo
marzy³am o Toruniu, w którym spêdzi³am 5 lat i mia³am zostaæ na
uczelni, ale sta³o siê inaczej. W Kutnie poczu³am siê dobrze dopiero
jak urodzi³am dzieci i zaczê³am ¿yæ problemami miasta. Chyba
siê zakorzeniam, czego nie mia³am wcze�niej. Przeprowadza³am
siê z rodzicami, potem sama, �rednio co 4 lata.
Ulubione miejsca? Nie wiem, najwa¿niejsze jest to, ¿e mogê je
obej�æ prawie ca³e pieszo. Lubiê chodziæ, obserwowaæ zmiany,
ludzi, a ci coraz czê�ciej u�miechaj¹ siê. Lubiê przebywaæ w szko-
³ach, instytucjach kultury, a plac Pi³sudskiego to dla mnie kwinte-
sencja Kutna i jego zmian. Pamiêtam go, i jeszcze dworzec, z 1978
roku.
- Jak¹ radê dasz ludziom, którym nie chce siê wyj�æ z domu?
- Rady nie mam ¿adnej, ale powinni wyj�æ raz z kole¿ank¹, z s¹-
siadk¹... Potem drugi raz, a potem to wci¹ga. Cz³owiek przeko-
nuje siê, ¿e bycie w�ród ludzi jest lepsze ni¿ siedzenie w domu.

Daje zadowolenie, si³ê, rado�æ ¿ycia... A to podstawa. Nie mówiê
o g³upim zadowoleniu, ¿e siê jest, mam na my�li �wiadomo�æ
samego siebie...
- Podobno pozna³a� osobi�cie Janusza G³owackiego?
Tak. By³am w II klasie liceum. G³owacki przyjecha³ do naszej
s¹siadki, studentki, jako jej ch³opak. By³o granie na pianinie, czytanie
wierszy, dyskusja na temat nauki jêzyków obcych. Potem dowie-
dzia³am siê, ¿e zerwali, bo on wyjecha³, ale dok¹d nie pamiêtam.
By³ bardzo przystojny, a przede wszystkim mia³ piêkn¹ blond szopê
na g³owie.
- Czym najbardziej siê fascynujesz?
- Chyba cz³owiekiem. Chyba cz³owiek, jego mo¿liwo�ciami, m¹dro-
�ci¹, g³upot¹, nieprzewidywalno�ci¹ jednych i prymitywizmem
innych. Intryguj¹ mnie role, jakie w ¿yciu mamy do odegrania. ¯ycie
to swoisty teatr, a my marionetki. Wa¿ne, by graæ w dobrej sztuce,
a tê mam nadziejê, w du¿ym stopniu wybieramy sami, dokonuj¹c
w³a�ciwej klasyfikacji praw i zasad moralnych.
- Jakiego s³owa nie lubisz?
- Nie jednego, wielu� Nie lubiê wyrazów obscenicznych traktowa-
nych jako przecinki (przyk³ad �krzywy�), takich jak: zawi�æ,
zazdro�æ, nie da siê, nie mogê, nie mamy pieniêdzy, itp. Tych, które
ograniczaj¹ cz³owieka.
- Co robisz w czasie wolnym od dzia³alno�ci spo³ecznej?
- Czytam. Najgorzej jak jest to po po³udniu, bo muszê przeczytaæ
do koñca i mam wtedy �pust¹ noc�, tj. czytam� Jak przychodzi
�wit jestem z³a na siebie, ale widocznie tak ma byæ... Do nastêpnej
ksi¹¿ki. Dobrze, ¿e ulubione czasopisma mam w komputerze, mogê
czytaæ z opó�nieniem.
- Jeste� zakochana w swojej wnuczce. Jak¹ jeste� babci¹:
tradycyjn¹ czy odlotow¹?
- Mam nadziejê, ¿e dobr¹. Do stanowienia zasad s¹ rodzice, ja
czujê siê uprawniona do rozpuszczania (�miech). W ogóle, uwa-
¿am, ¿e dzieci siê nie wychowuje, ¿yje siê razem z nimi i pozwala
na samodzielny rozwój, a nasze postêpowanie jest dla ma³ych
ludzików przyk³adem i swoistym wzorem. Nie mo¿na karciæ dziecka
za to, ¿e powtarza kwestie doros³ych lub ich zachowania.
- SUTW w Kutnie za samorz¹dny rozwój dzia³alno�ci dla 351
cz³onków, zorganizowanych w 25 sekcjach, zdoby³ Kutnowski
Hit 2016 Roku...
-  Duma i rado�æ, zapewne dla wszystkich s³uchaczy. To mi³e dla
nas wszystkich, którzy pracuj¹ spo³ecznie 10 lat. Jest to du¿a grupa
osób, ponad 60. Mówiê tu o Tych, którzy nie tylko korzystaj¹ z pro-
pozycji SUTW, ale czynnie tworz¹ nasze stowarzyszenie.
- Majko! Jeste� otwarta dla ludzi. Co sprawia, ¿e Twoje serce
jest tak wyj¹tkowe?
No teraz ju¿ przesadzi³a� (�miech)... Jestem tzw. ��rednia krajowa�.
Ani dobra, ani z³a. Robiê swoje, jako cz³owiek. Kocham naturê
i ludzi. S¹dzê, ¿e wa¿na jest we wszystkim konsekwencja i uczci-
wo�æ wobec siebie, to daje spokój i zadowolenie. W swoim ¿yciu
trzymam siê zasady Leca: �Czas robi swoje, a ty cz³owieku...�.

„Trzeba z żywymi naprzód iść”
Z najstarsz¹ s³uchaczk¹ SUTW, Jadwig¹ Potera³¹,
cz³owiekiem ciep³ym i pe³nym ¿ycia, i pomimo 91 lat

otwartym na wiedzê i chêtnie uczestnicz¹cym
w zajêciach SUTW, rozmawia Halina Wastowska

- Pani Jadwigo kiedy zaczê³a siê u Pani przygoda z naszym
Uniwersytetem?
- Jestem z nim zwi¹zana od pocz¹tku istnienia. Mia³am wtedy ju¿
80 lat i czêsto my�la³am, ¿e pora umieraæ: dzieci na swoim, cisza
w domu,  ja czu³am siê samotna. Wtedy dowiedzia³am siê, ¿e
w Kutnie powstaje uniwersytet dla ludzi starszych, wiêc pomy�la³am
sobie, ¿e zgodnie ze s³owami Adama Asnyka � �trzeba z ¿ywymi
naprzód i�æ, po rzeczy siêgaæ nowe�. Postanowi³am wiêc wyj�æ
z domu z nadziej¹, ¿e poznam nowych ludzi i czego� siê nauczê,
pos³ucham wyk³adów, przestanê tylko siedzieæ i patrzeæ w telewi-
zor. Pomy�la³am, ¿e pójdê , dowiem siê, a mo¿e mnie przyjm¹.
I tak to siê zaczê³o.
- Czy Uniwersytet spe³ni³ Pani oczekiwania?
- O tak, pozna³am wielu wspania³ych ludzi czy historie �rodowisk
kutnowskich. Chêtnie korzystam z wyk³adów na ró¿ne tematy. Cz³o-
wiek ca³e ¿ycie siê uczy, dowiaduje siê czego� nowego i szare
komórki jeszcze pracuj¹.
- Wiem, ¿e Pani ³adnie maluje.
- Malarstwo to  jest wspania³a zabawa, pamiêtam, ¿e by³o bardzo
weso³o, gdy malowa³y�my portrety kole¿anek podczas zajêæ. Mo¿na
przenosiæ �wiat na p³ótno, czy papier; uruchamiaæ swoj¹ wyobra�niê
i fantazjê oraz zapomnieæ o czasem smutnej rzeczywisto�ci. A jak
mi siê obraz uda, to jestem szczê�liwa.
- Jakie tematy pojawiaj¹ siê najczê�ciej w Pani malarstwie?
- Kocham przyrodê i wiele moich prac jest na ten temat. Przemija-
j¹ce pory roku s¹  najczê�ciej motywem moich obrazów. Uwielbiam
te¿ malowaæ kwiaty...ale oprócz tych malowanych, lubiê te¿ upra-
wiaæ prawdziwe kwiaty, upajaæ siê ich zapachem i kolorem.
- Pracowa³a Pani z dzieæmi osieroconymi, rozumiem ¿e by³a to
trudna praca.
- Tak, poniewa¿ dzieci wymagaj¹ troski i uwagi przez ca³¹ dobê.
Trzeba byæ dobrym pedagogiem, psychologiem, pielêgniark¹ i ku-
chark¹ w jednej osobie, a przede wszystkim trzeba kochaæ dzieci.
- Jak Pani wspomina tamten czas?
- Mimo ró¿nych trudno�ci by³y i weso³e chwile.Praca z dzieæmi da³a
mi du¿o satysfakcji. Dzi�, po wielu latach, ci doro�li ju¿ ludzie pisz¹
do mnie listy i laurki z ¿yczeniami na Dzieñ Matki, na urodziny i na
�wiêta. Niektórzy mnie odwiedzaj¹, zwierzaj¹ siê, opowiadaj¹
o swoich rodzinach i prosz¹ o radê,  traktuj¹c jak kogo� bliskiego.
To jest bardzo mi³e.

Zacytujê fragment wiersza jaki dosta³am na Dzieñ Matki od Helenki
Winieckiej:

Rozumieli�my, mo¿e nie.
To dla nas mêczy³a� siê i trudzi³a�
bo pracy wci¹¿ by³o nie lada
by�my wyro�li na ludzi.

Kochali�my Ciê, nie wiedzia³a�,
tak jak nikogo na ziemi,
Patrzy³a� jak na swoje dzieci
jak rosn¹ i czy s³oñce im za�wieci.

A dzi� ,gdy jestem doros³a
Rozumiem ju¿ Twoj¹ mi³o�æ
Dziêkujê Ci mamo za wszystko
I proszê :b¹d� tak¹ jak¹ by³a�.

- Bardzo wzruszaj¹ce. Udziela³a siê Pani spo³ecznie w Lidze
Ochrony Przyrody.
- Jestem cz³onkiem LOP od 40 lat, a ostatnio otrzyma³am status
Honorowego Cz³onka.
- Pani Jadwigo, co Pani¹ najbardziej cieszy?
- Cieszê siê, ¿e doczeka³am tylu lat. Jestem szczê�liwa, ¿e mam
kochaj¹c¹ rodzinê, grono przyjació³ i my�lê, ¿e jestem spe³nion¹
kobiet¹.
- Czego mogê Pani ¿yczyæ?
- Przede wszystkim zdrowia, bym mog³a jeszcze pracowaæ w ogro-
dzie. Wierszy ju¿ nie bêdê pisaæ, ale malowaæ jeszcze chcê i chcia-
³abym wci¹¿ byæ obecna w ¿yciu Uniwersytetu.
- Spêdzi³y�my kilka godzin na rozmowie, w zwi¹zku z tym
wiem ¿e o Pani ¿yciu mo¿na by napisaæ ksi¹¿kê.
- My�lê, ¿e to spotkanie mog³oby byæ do niej przyczynkiem.
- Wobec tego dziêkujê Pani za rozmowê i ¿yczê nadal weny
twórczej i wiele, wiele lat ¿ycia w zdrowiu i pogodzie ducha.

Kolejny rok rozpoczêli�my w³asnym hymnem �Niechaj trwa nam
UTW!�

Zarz¹d UTW w 2012 r.

Hymn Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie

Niechaj trwa nam UTW
�mia³o, studenci, na wyk³ady �pieszcie siê!
Niech wam ochoty nie odbiera trzeci wiek!
Ze �ród³a wiedzy m¹dro�æ duszkiem trzeba piæ,
Bez nauki trudno ¿yæ!

Refren: Wiedza rado�æ w nas wyzwala,
Leczy ludzi z bliska, z dala,
Na samotno�æ nie pozwala,
W�ród przyjació³ chce siê ¿yæ!

£¹czcie po¿ytek z przyjemno�ci¹ w UTW:
Tañczcie, malujcie, æwiczcie cia³o oraz mózg,
Ch³oñcie kulturê i zwiedzajcie piêkny kraj,
Niechaj w sercach bêdzie maj!

Refren:  Wiedza...

W naszej uczelni wiele sekcji czeka ciê:
Gwiazda w teatrze bez problemu staniesz siê,
Napiszesz powie�æ albo m¹dry, wznios³y wiersz,
Jakie to przyjemne jest!

Refren: Wiedza...

Gdy chcesz zachowaæ m³odo�æ, przyjd� do UTW,
Swoje marzenia mo¿esz spe³niæ w³a�nie tu.
�piewajmy g³o�no, ile w piersiach starczy tchu:
�NIECHAJ TRWA NAM UTW !!!!!!!�

Na melodiê piosenki �Dalej, weso³o�
S³owa - Teresa Kawka
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STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU w KUTNIESUTW SUTW
Zawsze kocha³a ró¿e, wie� i jej mieszkañców, ludzi prostych,
czêsto bezradnych. Walczy³a o ich prawa i godniejsze ¿ycie,
o szerszy dostêp do kultury i opieki zdrowotnej. Co zyskiwa³a?
Co traci³a? Przez ca³e ¿ycie szuka³a swego miejsca, a zdobyte
do�wiadczenie i wiedzê przekazywa³a dalej. Czy w mie�cie
ró¿ odnalaz³a siebie i to czego szuka³a? I czy trzynastka to
szczê�liwa liczba, bo taki w³a�nie numer posiada s³uchaczka
Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie - Wanda
Koperska

Dla takich chwil warto żyć...
Rozmowê z Wand¹ Kopersk¹ przeprowadzi³a Marlena Kluk

- Urodzi³a� siê i wychowa³a� w Niedrzakowie, czym dla Ciebie
s¹ tamte strony?
- Niedrzaków to moja ukochana wie� i jej mieszkañcy, ale to te¿
wysokie drzewa z roz³o¿ystymi ga³êziami, piêkne, bo inne w zale¿-
no�ci od pory roku. Ozdob¹ wsi by³y krzewy. Do tej pory czujê
zapach kwitn¹cego bzu, czeremchy, akacji i ja�minu. Pamiêtam
s³odki smak malin, no i moje ukochane ró¿e. S³yszê te¿ g³os
kuku³ek, które upodoba³y sobie ogrody. Lubi³am swoj¹ d³ug¹ drogê
do szko³y, bo zawsze dostrzega³am co� ciekawego. Ci¹gle nas³u-
chujê skrzypienia ¿urawia, gdy nabierano wodê, widzê cz³owieka
siedz¹cego przed chat¹, który wystrugiwa³ drewniane spody do
trepów. Ja te¿ takie nosi³am, po powrocie ze szko³y.
- Zapamiêta³a� wiele szczegó³ów, zupe³nie jakby� zatrzyma³a
obraz w czarno�bia³ym kadrze. Gdyby� mog³a to wszystko
namalowaæ jakich u¿y³aby� kolorów?
- Na pewno by³by to bardzo kolorowy obraz, w �rodku którego
by³aby z pewno�ci¹ czarna besarabka. Ró¿e mieni³yby siê kolorami
têczy, zieleñ otacza³aby wioskê, ³¹ki przepe³nione by³yby barwami
kwiatów polnych, a w�ród nich sta³by ma³y, szary cz³owieczek,
który pas³by ³aciat¹ krowê. No i by³aby te¿ bia³a koza z czarn¹
brod¹.
- W Twojej pamiêci zachowa³ siê drewniany, dwuramienny
krzy¿ � dlaczego?
- Krzy¿ postawiony zosta³ na trójk¹cie ziemi, od której rozchodz¹
siê okoliczne drogi. Pewnego razu wybuch³a w okolicy epidemia
cholery. We wsi pojawi³o siê dwóch wêdrowców, tzw. gu�larzy.
Proponowali, ¿e okadz¹ wie�. W�ród tych co im zaufali by³
pewien gospodarz, który ze swymi synami obora³ ca³¹ wie�. No
i zaraza nie dotar³a do wioski. Krzy¿ powsta³ jako wyraz podziê-
kowania za ocalenie. Swymi rozpiêtymi drewnianymi ramionami
otacza³ wie� opiek¹. Stoi ju¿ prawie wiek, chocia¿ teraz jest inny.
- Wspomina³a� o czarnej besarabce, co to takiego?
- W czasie wojny Niemcy zburzyli nasz dom, d³ugi i bia³y. Na jego
miejsce pobudowali czarn¹ besarabkê. Mie�ci³o siê w niej kilka
pokoi z niewysokimi piecami do ogrzewania. By³a te¿ du¿a i wy-
godna kuchnia, a w niej wysoka lampa naftowa, która dawa³a du¿o
�wiat³a. Dom by³ bardzo ciep³y i tego zazdro�cili nam pozostali
mieszkañcy wioski.
- Basarabka to jedno z wielu s³ów, które ju¿ dzi� nie funk-
cjonuj¹. Zapewne znasz ich wiele. Mog³aby� podaæ jakie�
przyk³ady.
- Oczywi�cie, chocia¿by �szarwarki�. By³ to obowi¹zek od�nie¿ania
dróg na³o¿ony przez so³tysa, �trytwa�- czyli droga od Niedrzakowa
do Glinic. By³a zawsze b³otnista. Tradycja �¿uru� - tj. t³uczenia
butelek o drzwi wej�ciowe domów, w których mieszka³y panny na
wydaniu. By³o to w po³owie postu. Albo tzw. �piórnie�, czyli darcie
pierza. Odbywa³o to siê po Bo¿ym Narodzeniu.
- Pamiêtasz swoje lata szkolne. Mog³aby� cofn¹æ siê w czasie
i opowiedzieæ o tamtym okresie.
- Mieszka³am na koñcu wsi, wiêc droga do szko³y by³a d³uga,
wyboista. Lubi³am tê wêdrówkê, bo mog³am obserwowaæ ¿ycie
wsi. W szkole nie lubi³am historii, bo mia³am mieszane uczucia.
Mój ojciec w 1939 r. zosta³ powo³any do wojska. By³ obroñc¹ Kutna
i Warszawy. Potem wraz z wojskiem zosta³ ewakuowany na
wschód. By³ �wiadkiem tego co tam siê dzia³o i jaki by³ stosunek
Rosjan do naszego kraju. A potem w szkole mówiono o wielkiej
przyja�ni. Nie mog³am tego zrozumieæ. Za to bardzo lubi³am mate-
matykê. Gorzej by³o z jêzykiem polskim. W bibliotece by³o ma³o
ksi¹¿ek i nie zawsze mog³am na czas przeczytaæ lekturê. Za to
czêsto musia³am siedzieæ �w kozie� i czytaæ, czyli odrabiaæ zale-
g³o�ci. Zabawy te¿ by³y inne. Pamiêtam, ¿e grali�my szmacian¹
pi³k¹ w dwa ognie i zbijanego. By³a te¿ gra w podbieranie i pod-
rzucanie kamyków. Wychodzi³o mi �wietnie.
- Jesieñ 1953 r. by³a dla Ciebie ciê¿ka, co  siê wtedy wydarzy³o?
- Jesieni¹ tamtego roku prze¿y³am koszmar. By³o takie zarz¹dzenie,
¿e kto nie odstawi³ na³o¿onych na gospodarstwo plonów z p³odów
rolnych, ¿ywca, mleka, czy nie zap³aci³ podatku, by³ s¹dzony przez
Kolegium Orzekaj¹ce przy Urzêdzie Gminy i otrzymywa³ 102 dni
aresztu. Wtedy mieszka³ z nami wujek Jan, pomaga³ mamie. Nie
spe³nili�my tych wymogów i wujek z mam¹ mieli zostaæ aresztowani.
Mama by³a chora, wiêc wyprosi³am, aby mnie wziêli zamiast niej.
Nie mia³am jeszcze 18 lat. W wiêzieniu spêdzi³am kilka koszmarnych
dni. Pó�niej zwolnili mnie, ale wujek zosta³.
- Podobno pod wp³ywem tych wydarzeñ napisa³a� list do
I sekretarza KC PZPR Boles³awa Bieruta. Jaki by³ odd�wiêk
tego �mia³ego, jak na tamte czasy kroku. Czy siê nie ba³a�?
- Ba³am siê, ale nie mia³am wyj�cia. Musia³am ratowaæ swoich
bliskich. No i op³aci³o siê, bo po tej interwencji umorzono nam
obowi¹zkowe dostawy i podatek. Wujek wróci³ do domu. Po 2 ty-
godniach pracy w biurze cegielni Gliniec zmuszona zosta³am do
zwolnienia siê. Wtedy postanowi³am wyjechaæ �na zachód�.
- Wspomina³a� wujka Jana. Dlaczego by³ taki wyj¹tkowy i jak
go zapamiêta³a�?
- Wujek by³ bardzo cenionym przez mieszkañców Niedrzakowa,
ale zapamiêta³am go przede wszystkim jako wspania³ego cz³o-

wieka, który nauczy³ mnie opanowania trudnej sztuki liczenia na
liczydle.
- Musia³a� wyjechaæ �na zachód�. Jak potoczy³y siê Twoje losy?
- By³ to rok 1953. Opu�ci³am swoje kochane strony i wyjecha³am do
Nowogrodu ko³o Szczecina. Tam najpierw pracowa³am w szkole
w klasach ³¹czonych. Uczy³am dzieci klas I�IV. Pó�niej przyjê³am
pracê jako sekretarz w Gromadzkiej Radzie Narodowej. Pracuj¹c
tam chcia³am lepiej poznaæ problemy rolników, aby potem tê wiedzê
wykorzystaæ w praktyce. Przez kilka lat by³am te¿ kierownikiem
Biblioteki Gminnej.
- Czy praca bibliotekarki stworzy³a Ci wiele nowych mo¿liwo�ci?
- Robi³am wszystko, aby rozwijaæ ¿ycie kulturalne na wsi. Organi-
zowa³am spotkania z ciekawymi lud�mi, prowadzi³am w bibliotece
dzieciêcy teatrzyk kukie³kowy, a z m³odzie¿¹ zespó³ estradowy. Ca³a
ta praca sprawia³a mi wielk¹ rado�æ, bo wiedzia³am, ¿e robiê co�
dla innych.
- Po prawie 10 latach pobytu na zachodzie wróci³a� znowu
w rodzinne strony. Pamiêtasz dlaczego?
- Coraz czê�ciej pojawiali siê Niemcy, czê�æ z nich kiedy� tam miesz-
ka³a. Nie mog³am znie�æ tego, ¿e niektórzy mieszkañcy za parê
stylonowych poñczoch ca³owali ich w rêkê. Ale o powrocie zadecy-
dowa³a przede wszystkim têsknota.
- Jakie Kutno zasta³a�?
- Zamieszka³am w Kutnie, które jeszcze wtedy nie by³o miastem
ró¿. Samo miasto nie zmieni³o siê. Ulice dalej wybrukowane by³y
kocimi ³bami, no i ci¹gle przez Królewsk¹ p³ynê³y ¿a³obne kondukty,
które potem przenios³y siê na ulicê Barlickiego. Ale cieszy³am siê,
¿e znowu tu jestem. Teraz chodzê ulicami mego Kutna i jestem
dumna, ¿e mieszkam w mie�cie ró¿, bo to s¹ ci¹gle moje ukochane
kwiaty z mego dzieciñstwa.
- Jak potoczy³y siê twoje dalsze losy?
- Rozpoczê³am pracê w Powiatowym Zwi¹zku Kó³ek Rolniczych jako
instruktorka do spraw Gospodyñ Wiejskich. W 1966 r. ukoñczy³am
w Pszczelnie ko³o Warszawy roczny kurs z zakresu racjonalnego
¿ywienia i gospodarstwa domowego. Dziêki temu mog³am skuteczniej
wspieraæ kobiety, ale ci¹gle my�la³am, jak pomóc rolnikom w wielu
wa¿nych kwestiach. Oprócz tego organizowa³am zespo³y �piewacze
i walczy³am o udostêpnienie �wietlic stra¿y po¿arnej. Otwiera³am
w nich kluby kawiarniane na wzór tych, które prowadzi³am na zacho-
dzie. Organizowa³am te¿ dzieciñce letnie dla dzieci.
- Mieszka³a� w mie�cie, a mimo to ci¹gle na pierwszym miej-
scu stawia³a� rolników i ich problemy...
- Ci¹gle pamiêta³am, jak ¿yli rolnicy na zachodzie, bez porównania
lepiej. Walczy³am przede wszystkim o udostêpnienie rolnikom
dostêpu do opieki lekarskiej w O�rodku Zdrowia przy Gminie
w Strzelcach. Uda³o mi siê i w rezultacie wszystkie o�rodki gminne
w ca³ym powiecie kutnowskim zosta³y im udostêpnione. Dla tych
wszystkich chwil warto by³o ¿yæ.
- Piszesz wiersze i bajki dla dzieci. Jeste� te¿ autork¹ ksi¹¿ki,
która niebawem siê uka¿e: �Moja rodzinna wie� Niedrzaków
i okolice�. Czy po latach dostrzegasz zmiany? Co siê skoñczy³o,
a co zosta³o?
- Zmiany s¹ du¿e, gospodarstwa to prawdziwe rancza. Wszêdzie
widaæ nowoczesno�æ. Nie ma ju¿ domów jednoizbowych, go³êbi
i kóz w zagrodach. Nie ma te¿ oczywi�cie �ladu po naszej besa-
rabce, a dawny drewniany krzy¿ zosta³ zast¹piony ¿elaznym. Droga
jest asfaltowa i ju¿ nie trzeba jej, jak dawniej, zamiataæ w soboty.
A zosta³y te same wysokie drzewa, majowy bez kwitn¹cy przy drodze
i kuku³ki, które ci¹gle g³o�no kukaj¹.
- Dlaczego uwa¿asz zawód rolnika za - najpiêkniejszy?
- To proste, du¿o przebywa na �wie¿ym powietrzu, s³yszy g³osy
ró¿nych ptaków, a jednocze�nie wytwarza produkty, których nie
wyprodukuje ¿aden przemys³, bo on je tylko przetwarza. Za sw¹
ciê¿k¹ i tak potrzebn¹ pracê  powinien byæ bardziej szanowany,
a nie zawsze tak jest.
- Mam do Ciebie jeszcze jedno, ostatnie pytanie. Czy masz
jakie� ukryte marzenia, które chowasz przed �wiatem. Czy
pozwolisz nam zajrzeæ do ich g³êbi?
- Rzeczywi�cie mam ukryte marzenia. Chcia³abym, aby w Strzel-
cach, za stawami, zbudowano kiedy� tê¿niê czynn¹ ca³y rok. Wokó³
stawu z wod¹ solankow¹, bieg³yby alejki z ³awkami, a wszystko
os³oniête szklanymi taflami, z ma³¹ gastronomi¹ w �rodku. Marzy
mi siê te¿ O�rodek Wypoczynkowy w Strzelcach. Wiem, ¿e to dro-
ga inwestycja, a ja ci¹gle nie mogê wygraæ w toto-lotka, wiêc chyba
pozostanie ten obraz tylko w moich marzeniach. Szkoda, bo Strzelce
to ci¹gle ukochane mini - miasteczko z moich snów.
- Dziêkuje ci i ¿yczê, aby te piêkne marzenia urzeczywistni³y
siê kiedy� i aby� mog³a powiedzieæ, ¿e jeste� spe³niona.

S³uchacze na jednym ze 114 wyk³adów

„Moje życie to drobne radości
dawania...”

Stefania Szadkowska w rozmowie z wyj¹tkowo
utalentowan¹ artystycznie i inspiruj¹c¹ s³uchaczk¹

SUTW w Kutnie - Marlen¹ Kluk

- Wiem, ¿e nie jeste� rodowit¹ mieszkank¹ Kutna. Sk¹d przy-
jecha³a� i czy Twój przyjazd do naszego miasta by³ przypad-
kiem czy przemy�lan¹ decyzj¹?
- Rzeczywi�cie nie jestem rodowit¹ mieszkank¹ Kutna, przyje-
cha³am do Kutna z Malborka 19 lat temu. Z pewno�ci¹ nie by³ to
przypadek, ale wtedy nie by³a to te¿ tak do koñca przemy�lana
decyzja. Nie my�la³am, jak odnajdê siê w tym nowym ��wiecie�.
Po prostu oznajmi³am mê¿owi, ¿e siê przeprowadzamy i nie cze-
ka³am na Jego zgodê. Wydawa³oby siê, ¿e przemawia przeze
mnie egoizm, ale w tym wszystkim wcale nie chodzi³o o mnie.
Otó¿ przysz³a na �wiat moja wnuczka, a ja z autopsji wiedzia³am,
jak trudno pogodziæ macierzyñstwo z prac¹ w szkole. Odchodz¹c
na nauczycielsk¹ emeryturê  mog³am pomóc córce, która w³a�nie
mieszka³a w Kutnie.
- Jakie by³o Twoje pierwsze wra¿enie po przyje�dzie do Kutna
i jak d³ugo siê przyzwyczaja³a� do ¿ycia w naszym mie�cie?
- Wiedzia³am, ¿e bêdzie mi ciê¿ko, zostawi³am za sob¹ ca³e moje
50 lat, ale nie mog³am post¹piæ inaczej. A spotkanie z Kutnem
by³o pesymistyczne. By³ b³otnisty luty, za oknem widzia³am puste
pola, po których szala³ mro�ny wiatr i wszêdzie by³o pe³no czar-
nych kruków. Przez  lata egzystowa³am czuj¹c, jak zatracam sam¹
siebie. ¯y³am sobie na Dybowie, z dala od ludzi, od wszystkiego
co do tej pory by³o sensem mojego ¿ycia. Nie pracowa³am, nikogo
nie zna³am, nie mia³am znajomych ani przyjació³, �dusi³am siê�.
Nie potrafi³am stan¹æ przy p³ocie i plotkowaæ o niczym. Dlatego
czêsto ucieka³am na kilka dni do mojego kochanego Malborka.
Ale to wszystko siê zmieni³o i jest ju¿ daleko za mn¹. Nie widzê
czarnych kruków, bo na polach wyros³y piêkne domki z ogrodami.
Nie uciekam w przesz³o�æ i coraz czê�ciej mówiê: przyjed� do
mojego Kutna, bo ju¿ wiem, ¿e tu  znalaz³am swoje miejsce.
- Jak trafi³a� do Uniwersytetu Trzeciego Wieku?
- Przez przypadek i dzisiaj �mia³o mogê powiedzieæ, ¿e Uniwer-
sytet uratowa³ mi ¿ycie. By³o to trzy lata po �mierci mojego mê¿a.
Mia³am problem z krêgos³upem i córce uda³o siê namówiæ mnie
na rehabilitacjê. Trafi³am na wspania³ego terapeutê i to on powiedzia³
mi o uniwersytecie, nawet wskaza³ gdzie mam siê udaæ. Oczywi-
�cie prosto od niego pobieg³am do Dworku Modrzewiowego, gdzie
Danusia Tomczyk wyja�ni³a mi, ¿e zapisy bêd¹ w czerwcu, a to
dopiero luty. Od polowy maja zagl¹da³am do Dworku tak czêsto,
¿e Danusia �miej¹c siê, da³a mi do wype³nienia deklaracjê i zapisa³a
mnie przed terminem. Ba³am siê, ¿e po prostu zabraknie dla mnie
miejsca. By³o to w 2009 r.
- Jak wspominasz swoje pierwsze spotkanie z Uniwersytetem?
- Nigdy nie zapomnê tego, co czu³am na inauguracji mojego pierw-
szego roku. Wiem, ¿e jestem niepoprawn¹ romantyczk¹ i chocia¿
¿ycie mnie nie rozpieszcza³o, na pewne rzeczy reagujê emocjo-
nalnie. Zapisuj¹c siê do UTW nie my�la³am o jakiej� dzia³alno�ci
spo³ecznej, po prostu chcia³am tu byæ i robiæ co� dla siebie, bo
tak naprawdê zawsze na pierwszym planie by³ kto� inny.
- Czy pe³ni³a� jakie� funkcje spo³eczne na UTW?
- Chyba po roku zosta³am wybrana do Rady S³uchaczy. Wtedy
przewodnicz¹c¹ by³a Danusia Kawka. By³am pod wra¿eniem jej
zaanga¿owania i sumienno�ci. Przyznajê, wiele siê od niej
nauczy³am, co przyda³o mi siê, gdy pó�niej to ja zosta³am wybrana
na to stanowisko.
- Na czym polega³a Twoja praca w Radzie S³uchaczy?
- Po prostu razem z ca³¹ Rad¹ S³uchaczy realizowa³am plan pracy,
a by³y to ró¿ne konkursy, wystawy, bale karnawa³owe, wyjazdy
integracyjne, plenery dla sekcji artystycznych, akcje charytatywne.
Pó�niej zosta³am cz³onkiem zarz¹du SUTW i moje obowi¹zki uleg³y
pewnej zmianie.
- Zmianie na lepsze?
- W zwi¹zku z obchodami 10-lecia SUTW  przyby³o trochê pracy.
Razem z zespo³em merytorycznym, za który jestem odpowiedzialna,
stworzyli�my bardzo ambitny plan. Najbardziej cieszê siê, ¿e uda³o
nam siê zorganizowaæ tzw. wiosenne spotkania literacko-artystyczne,
gdzie nasi s³uchacze bêd¹ mogli pokazaæ swoj¹ w³asn¹ twórczo�æ.
Oprócz tego dzia³am w sekcji teatralnej i kabaretowej oraz pro-
wadzê kronikê naszego Stowarzyszenia.
- Jakie s¹ Twoje pasje i marzenia?
Zawsze gdzie� tam g³êboko w duszy mia³am swoje ukryte marzenia,
ale do tej pory nie mia³am szansy, aby je realizowaæ. To, ¿e zaczê-
³am pisaæ zawdziêczam Majce (Maria Wierzbicka prowadz¹ca
sekcjê literack¹ na SUTW), która podczas zajêæ na sekcji literac-
kiej potrafi³a przede wszystkim zachêciæ do pisania i sprawi³a, ¿e
odwa¿y³am siê chwyciæ za pióro. Pocz¹tki by³y bardzo kiepskie,
no i ci¹gle siê jeszcze uczê.
- Jeste� bardzo skromna, ale wiem, ¿e Twoje wiersze zdoby³y
nagrodê.
- Zgadza siê, uda³o mi siê zdobyæ nagrodê �Z³otego Kruka� na
IV Ogólnopolskim Konkursie o Kujawskiego Z³otego Kruka. Jest
to najwy¿sze trofeum. Zamierzam wzi¹æ udzia³ w dwóch kolejnych
konkursach - V p.t. �Cztery Pory Roku� i VI �Moje sny, marzenia
i têsknoty�.
- Czy masz jeszcze inne plany literackie?
- Plany powoli realizuj¹ siê. Nie by³a to ³atwa decyzja, poniewa¿
my�la³am, ¿e moja twórczo�æ jest jeszcze niedoskona³a i wszystko
do tej pory odk³ada³am do szuflady. Nie uczyni³abym tego odwa¿-
nego kroku, gdyby nie emocjonalne i inspiruj¹ce wsparcie
Andrzeja, mojego partnera, który w ten sposób pomóg³ mi urze-
czywistniæ moje kolejne marzenie, którym jest wydanie tomików.

(ci¹g dalszy - strona VII)
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STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU w KUTNIESUTW SUTW
(ci¹g dalszy ze strony VI)
- Czy mo¿esz zdradziæ tytu³ tego �marzenia�?
- �Na zakrêtach�. Moje ¿ycie to przewa¿nie zakrêty, czyli ró¿nego
rodzaju ¿yciowe problemy, które towarzyszy³y mi od dzieciñstwa.
Na szczê�cie udawa³o mi siê si³¹ woli wyj�æ na prost¹, ale zawsze
pozostawia³y w mojej duszy cieñ. Uczucia, które zawar³am w mojej
twórczo�ci, najpierw rodzi³y siê w sercu. Ksi¹¿ka to zbiór takich
w³a�nie utworów. Ma³o brakowa³o, a nigdy nie ujrza³yby �wiat³a
dziennego. Bêdzie to po³¹czenie poezji i prozy. Aktualnie ksi¹¿ka
znajduje siê w druku.
- Czy kto� w twojej rodzinie mia³ zdolno�ci artystyczne, które
Ty odziedziczy³a�?
- Mój ojciec piêknie malowa³, zazdro�ci³am mu, ale sama nie mia³am
odwagi. Tak naprawdê siêgnê³am po pêdzel dopiero w Kutnie,
gdy do³¹czy³am do sekcji plastycznej. Nie mam odpowiedniego
przygotowania i nie zawsze udaje mi siê dobry obraz, ale malujê tak
jak mi w duszy gra. Siadam, biorê pêdzel i zapominam o wszystkim.
- A zainteresowania aktorskie to pasja, czy te¿ zdolno�æ
wrodzona?
- Oczywi�cie, scena to by³a zawsze najwiêksza moja pasja, chocia¿
nigdy nie my�la³am aby zostaæ aktork¹. To by³o marzenie mojej
mamy. To po Marlenie Dietrich odziedziczy³am imiê. A teraz kiedy
stojê na scenie i gram, zatracam siê ca³kowicie z tej rado�ci
dawania. Jestem gadu³¹ i mog³abym nawet mówiæ do pustej
widowni, ale oczywi�cie kiedy s³yszê reakcjê publiczno�ci czujê
siê cudownie. Wiem, ¿e teraz ¿yjê dla samej siebie.
- Co rozumiesz przez rado�æ dawania?
- To pewnego rodzaju slogan, ale dla mnie nie s¹ to  puste s³owa.
Jak tylko pamiêtam, zawsze cieszy³am siê, gdy mog³am komu�
sprawiæ przyjemno�æ. Kiedy jeszcze pracowa³am, je�dzi³am na
kolonie zuchowe, gdzie przez trzy tygodnie bawi³am siê z zuchami.
Kiedy widzia³am jak bardzo prze¿ywaj¹ ka¿d¹ now¹ przygodê to
serce mi ros³o i nie ¿a³owa³am czasu jaki im po�wiêca³am.
Rado�æ dawania, to tak¿e moje obrazy. Trochê ju¿ ich namalowa³am
w domu mam prawie ma³e muzeum i obdarowa³am nimi te¿ spor¹
grupê osób. Pop³ynê³y nawet za ocean. Liczy³o siê tylko to, ¿e
kto� chcia³ mieæ mój obraz bo mu siê podoba³. Rado�æ dawania
to tak¿e wyraz twarzy tych, którzy s³uchaj¹ kiedy recytujê wiersz
i ciep³e s³owa, gdy mi za niego dziêkuj¹. To u�miech gdy podam
komu� bezinteresownie rêkê. Takich drobnych rado�ci dawania
jest w moim ¿yciu wiele, bo w pewnym stopniu stanowi¹ one jego
sens.
- Sk¹d czerpiesz tematy do swoich prac malarskich i wierszy?
- Z tym jest ró¿nie. Najchêtniej malujê farbami olejnymi na p³ótnie.
Najlepiej odnajdujê siê w krajobrazach, a uwielbiam malowaæ
morze i pejza¿e. Nie potrafiê natomiast malowaæ z wyobra�ni,
muszê mieæ jaki� wzór, chocia¿ najczê�ciej jeden obraz powstaje
z kilku wzorów. Natomiast wiersze najczê�ciej przychodz¹ same.
Mam swoje ulubione tematy: sny, marzenia, mi³o�æ o ró¿nych
odcieniach, w zale¿no�ci od nastroju. Czasami jest to jaka� pora
roku, chwila refleksji czy zadumy nad sensem ¿ycia no i ukochane
maki. Zdajê sobie sprawê, ¿e w mojej poezji powtarzaj¹ siê s³owa
czy zwroty, ale ja je po prostu lubiê � piszê przede wszystkim dla
siebie.
- W�ród tych wszystkich zajêæ starcza ci czasu dla siebie?
- Czasu dla siebie tak naprawdê mam niewiele. Piszê najczê�ciej
nocami. Czêsto jest tak, ¿e wyje¿d¿am z domu rano, a wracam
dopiero wieczorem. Co siê za tym kryje, najczê�ciej nie jem obiadów.
A muszê jeszcze przyswoiæ sobie nowy tekst czy przeæwiczyæ rolê,
uzupe³niæ kronikê, w zwi¹zku z czym najbardziej bolejê nad tym,
¿e ma³o czasu mam na malowanie, chocia¿ sztalugi na sta³e
zaw³adnê³y moj¹ kuchni¹.
- A gdzie w tym wszystkim miejsce na odpoczynek?
- Nie dajê siê tak do koñca zwariowaæ. Kiedy znajdê kilka dni, wtedy
leniuchujê w domu i to jest �wiêto, z dala od wszystkiego, ale na
d³u¿sz¹ metê zaczyna mi czego� brakowaæ i wtedy my�lê, ¿e jestem
chyba nienormalna (�miech). Ale odbijam sobie wszystko czyta-
niem ksi¹¿ek i tañcem. Czêsto chodzimy z Andrzejem na ró¿ne
spotkania lub bez planowania wsiadamy w samochód i jedziemy
do Ciechocinka w³a�nie po to, ¿eby sobie potañczyæ, bo to jest
nasz odpoczynek. Czasami wygrywamy nawet konkurs tañca,
a tancerza mam �wietnego. Poza tym mamy ostatnio du¿o
rodzinnych spotkañ takich jak wesela, osiemnastki, urodziny itp.
Ale kocham te chwile, bo rodzinê zawsze stawiam na pierwszym
miejscu. O ile znajdziemy na to czas, korzystamy z ¿ycia kultural-
nego w KDK czy CTMiT.
- Czy znajdujesz jeszcze czas dla swoich wnuków?
- Oczywi�cie. Moja wnuczka Martynka ma ju¿ prawie 20 lat i jest
studentk¹ pierwszego roku prawa w Poznaniu. Mam te¿ 15-letniego
wnuka Kubê, który bardzo mnie komplementuje mówi¹c, ¿e jestem
najcudowniejsz¹ babci¹ na �wiecie i mam siê nie zmieniaæ. Kiedy
mówiê do niego, ¿e muszê co� zrobiæ czy za³atwiæ, to odpowiada
mi: �Babciu ty ju¿ nic nie musisz, ty po prostu chcesz!�. I tu mu
przyznajê racjê.
- Dziêkujê bardzo za rozmowê i ¿yczê dalszych sukcesów
w realizacji swoich pasji i spe³nianiu marzeñ.

�Chwytam ciê ¿ycie jak ostatnie promyki s³oñca,
Rwê s³odycz dojrza³ych owoców przed zim¹,
Wêdrujê górami i dolinami ¿ycia,
£apiê chwile mi³o�ci trwaj¹cej w ukryciu�

Twórczość to całe moje życie
Rozmowa Zofii Franczak z Mari¹ Stêpniak, s³uchaczk¹ UTW,
emerytowan¹ nauczycielk¹, osob¹ o wielu talentach i pasjach,

autork¹ tomiku wierszy pt. ��lady�

- Dlaczego zatytu³owa³a� swój tomik poetycki ��lady�?
- ¯ycie jest mieszank¹ dobrych i z³ych chwili, które nie s¹ mo¿liwe
do rozdzielenia, ka¿da z nich pozostawia po sobie �lad. Ten tomik
to moje �lady ¿ycia, �cie¿ki, dró¿ki, ogrody te zadbane i pachn¹ce
oraz te, które potrzebuj¹ zmian. Niezale¿nie do tego, jakie te �cie¿ki
s¹, zachêcam czytelników do przemy�leñ i refleksji. Mój dorobek
twórczy jest skromny, ale cieszy mnie, ¿e zostawiê po sobie �lad
dla potomnych. Dedykujê ten tomik g³ównie moim dzieciom i wnukom.
- Jaka by³a reakcja rodziny na Twoj¹ twórczo�æ?
- Zaskoczenie, rado�æ, zachêta do dalszej pracy. Tak trzymaj mamo
i czê�ciej nas zaskakuj!- powiedzia³ syn na promocji tomiku.
- Kiedy zaczê³a� pisaæ? Jakie by³y Twoje pierwsze wiersze?
- Muszê siêgn¹æ pamiêci¹ do czasów, kiedy pracowa³am w Towa-
rzystwie Przyjació³ Dzieci. Jako przewodnicz¹ca Zarz¹du Miejskiego
organizowa³am uroczysto�ci dla dzieci, w których uczestniczyli spon-
sorzy. Za ich hojno�æ dzieci dziêkowa³y moimi rymowankami. Podo-
ba³y siê i sponsorom, i dzieciom. Pisa³am nie tylko rymowanki, ale
równie¿ wiersze, które jednak l¹dowa³y w szufladach. Zdarza³o siê,
¿e który� z nich wpad³ w rêce krewnych lub znajomych. Pozytywne
oceny zachêca³y mnie do pisania. Po latach wyci¹gnê³am wiersze
z szuflad, do³¹czy³am do tych pisanych na bie¿¹co i tak powsta³
pierwszy zbiorek poetycki.
- Czym jest dla Ciebie poezja?
- Jest lekiem na moj¹ codzienno�æ. Moje wiersze to wiersze duszy.
Cechuje je du¿a uczuciowo�æ i szczero�æ. Przelewam na papier
swoje my�li, prze¿ycia. Pobudzam do my�lenia i refleksji czytelników.
Twórczo�æ to moje ¿ycie.
- Twoje wiersze ukazuj¹ siê te¿ w prasie lokalnej.
- Tak, zamieszcza je �Powiatowe ¯ycie Kutna�, czasem Tygodnik
�Niedziela�.
- Sk¹d czerpiesz tematy do pisania?
- Jestem cz³owiekiem wra¿liwym. Obserwujê i dostrzegam co siê
dzieje wokó³. Tematy nasuwaj¹ siê same � z ¿ycia rodzinnego, �rodo-
wiska, kraju, �wiata, z odbywanych podró¿y. Bliskie s¹ mi rozwa¿ania
na temat up³ywaj¹cego czasu, sensu ¿ycia, cierpienia, krucho�ci
bytu ludzkiego. Ogólnie powiem tak: cz³owiek i jego problemy s¹
podmiotem moich twórczych refleksji.
- Jakie masz inne pasje i zainteresowania?
- W m³odo�ci poch³ania³y mnie robótki na drutach, szyde³kowanie,
szycie, haftowanie, wyszywanie. Z biegiem lat do tego typu prac
chêci upad³y i obecnie ju¿ siê tym  nie zajmujê. Wiele ze swoich
prac rêkodzielniczych przekaza³am dzieciom i wnukom. A w kuferku
trzymam te najcenniejsze.
- Co sk³oni³o Ciê do wst¹pienia do UTW?
- Po przej�ciu na emeryturê moje ¿ycie sta³o siê swobodniejsze,
ale i nudniejsze. Doros³e ju¿ wnuki nie potrzebowa³y mojej opieki,
nie satysfakcjonowa³a mnie te¿ praca na dzia³ce. Postanowi³am
wiêc broniæ siê przed bezczynno�ci¹, samotno�ci¹ i chorob¹.
W takich okoliczno�ciach powiêkszy³am gronu s³uchaczy UTW.
Z ochot¹ uczestniczy³am w zajêciach wielu sekcji, ale po pewnym
czasie postanowi³am ograniczyæ ilo�æ zajêæ. Pozosta³am w sek-
cjach najbardziej mnie satysfakcjonuj¹cych, które rozwijaj¹ moje
zainteresowania, daj¹ rado�æ i wiarê w siebie. Jestem nieprzerwanie
od 2008 roku uczestnicz¹ sekcji literackiej i teatralnej. Od ubieg³e-
go roku równie¿ dzia³am w sekcji kabaretowej.
- Czym jest dla Ciebie Uniwersytet?
- Odpowiem u¿ywaj¹c metafory � smakowitym owocem jesieni.
Ka¿dy kês wzmacnia mnie, rozwija umys³, wyzwala si³ê w pokony-
waniu trudno�ci, pokazuje moje umiejêtno�ci, których nie bojê siê
ju¿ propagowaæ. To tu rozwinê³am umiejêtno�ci twórcze. Pewn¹
role odegra³y w tym zajêcia literackie, prowadzone przez pani¹ Mariê
Wierzbick¹, która potrafi zmobilizowaæ s³uchaczy do pisania. Tu te¿
nauczy³am siê obs³ugi komputera, a to dowód na to, ¿e nowoczesna
technika jest do opanowania przez pokolenie 60+. W moim przy-
padku Internet pe³ni rolê okna na �wiat, w którym ukazuj¹ siê moi
wnukowie i prawnukowie, mieszkaj¹cy za granic¹.
- Udzielasz siê równie¿ w Stowarzyszeniu �Z³oty Wiek�...
- To tak¿e organizacja skupiaj¹ca seniorów. Organizujemy uroczy-
sto�ci, wycieczki, wyjazdy do teatru, spotkania z ciekawym lud�mi.
Nasze spotkania odbywaj¹ siê przy herbatce, �piewach, tañcach,
które stanowi¹ pewn¹ formê rehabilitacji.
- Czy w tym stowarzyszeniu te¿ masz mo¿liwo�æ realizacji
swoich pasji?
- Tak jak wspomnia³am wcze�niej w naszej dzia³alno�ci s¹ ró¿nego
rodzaju rozrywki kulturalne, wieczory z piosenk¹, muzyk¹, konkur-
sy, wiêc znajduje siê tam miejsce i dla moich umiejêtno�ci
i zainteresowañ. Muszê podkre�liæ, ¿e stowarzyszenie �Z³oty Wiek�
jest wydawc¹ mojego tomiku ��lady� oraz opowiadania dla dzieci,
które uka¿e siê jesieni¹ tego roku.
- Zastanawiam siê jak przy takim zaanga¿owaniu znajdujesz
czas na pisanie?
- Noc¹. Moje wiersze powstaj¹ przewa¿nie noc¹. Wpada mi temat
lub wers, zapisujê je na kartce która mam zawsze pod rêka i tworzê.
Zdarza siê, ¿e g³êbokie prze¿ycia czy wydarzenia pobudzaj¹ moja
wyobra�niê wyj¹tkowo twórczo i jednej nocy powstaje ca³y wiersz.
W wiêkszo�ci te nocne szkice ju¿ w dzieñ ubieram w kolory,
�nak³adam makija¿� i wiersz ju¿ gotowy.
- Jak odpoczywasz?
- Lubiê prace na dzia³ce, tam odpoczywam, nabieram si³ do dzia³ania.

To odskocznia od szarej, czasem radosnej, czasem gorzkiej i bru-
talnej rzeczywisto�ci. Kontakt z przyrod¹ pozwala oderwaæ siê od
k³opotów, trosk i przykro�ci, przywo³uje radosne, dobre chwile,
daje natchnienie i podsuwa tematy do pisania. A wysi³ek? Trochê
wysi³ku i ruchu s¹ cz³owiekowi potrzebne do w³a�ciwego funkcjo-
nowania. Zawsze go dozujê, ¿eby nie zrujnowaæ i tak ju¿ mocno
nadszarpniêtego zdrowia.
- Twój ¿yciowy sukces?
- Wydanie ��ladów�, debiut u schy³ku mojego ¿ycia to niew¹tpliwie
sukces. Ale podró¿ za wielk¹ wodê jest chyba jednak moim
najwiêkszym sukcesem.
- Dlaczego?
- Wyobra� sobie, ¿e wybra³am siê tam sama, w takim wieku,
z mocno nadszarpniêtym ju¿ zdrowiem, bez znajomo�ci jakiego-
kolwiek jêzyka obcego. Pokona³am trasê kilku tysiêcy kilometrów
z dwoma przesiadkami we Frankfurcie i w Chicago. Prze¿y³am
opó�nienie samolotu i nie zd¹¿y³am na planowany lot. Do tego
zmiana przewo�nika i zaginiêcie baga¿u. Pokona³am te trudno�ci,
bo serce rwa³o siê do wnuczki i jej rodziny. Nauczy³am 2,5 letniego
prawnuczka wielu polskich s³ów, aby�my mogli porozmawiaæ. Po
sze�ciu miesi¹cach wróci³am do kraju, te¿ z przygodami. To by³a
moja odwa¿na ¿yciowa podró¿.
- Plany na najbli¿sz¹ przysz³o�æ?
- Chcê powiêkszaæ dotychczasowy dorobek pisarski. My�lê te¿
o podró¿ach po kraju i �wiecie. Realizacja tych planów zale¿eæ
bêdzie od zdrowia i zawarto�ci emeryckiej kieszeni.

�Na s³owiañsk¹ nutê� � plener artystyczny w Biskupinie

Moje miejsce na ziemi
Rozmowa z Janin¹ Kaczmarek � s³uchaczk¹ Stowarzyszenia
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która na emeryturze poszerza

swoje zdolno�ci z dziedziny literatury i malarstwa,
przeprowadzona przez Jolantê Baranowsk¹-Komorowsk¹

- Zauwa¿asz wokó³ siebie barwy, kolory, które ³¹czysz z wy-
my�lonymi i wierszowanymi historyjkami dla dzieci. Kiedy
siê to wszystko zaczê³o?
- Obie moje pasje maj¹ swój pocz¹tek ju¿ w dzieciñstwie. Z wielkim
sentymentem odnoszê siê do wspomnienia, kiedy dosta³am pierw-
sze pude³ko kredek. Pamiêtam te¿, z jak¹ wielk¹ rado�ci¹ z nich
korzysta³am. Rysunki, które powstawa³y musia³y chyba podobaæ
siê moim kole¿ankom, bo czêsto na lekcje rysunków odrabia³am
za nie domowe prace plastyczne. Moje uzdolnienia zauwa¿y³a
te¿ nauczycielka i od tej chwili wiêkszo�æ okoliczno�ciowych
gazetek to by³a �moja dzia³ka�.
Lata mija³y, przysz³y obowi¹zki i na rozwijanie tej pasji nie by³o
zbyt wiele czasu. Dopiero na emeryturze znowu zaczê³am co�
tam sobie �podmalowywaæ�. Nie pamiêtam ju¿ szczegó³ów, ale
pewnego razu syn z ¿on¹ sprezentowali mi zestaw artystycznych
farb olejnych, po pewnym czasie dosta³am od ziêcia sztalugi
i wtedy � mówi¹c ¿artobliwie � ju¿ nie mia³am wyj�cia. Powsta³o
kilka prac, które ofiarowa³am cz³onkom bli¿szej i dalszej rodziny.
Gdy rozpocz¹³ dzia³alno�æ Uniwersytet Trzeciego Wieku, zaraz
w pierwszym roku zapisa³am siê do sekcji malarskiej i pozna³am
wiele innych technik plastycznych.
- A jak to by³o z mi³o�ci¹ do poezji?
- To wi¹¿e siê z moj¹ ogromn¹ mi³o�ci¹ do ksi¹¿ek. Chyba tê
mi³o�æ wyssa³am z mlekiem matki. To ona nauczy³a mnie pisania
pierwszych literek, ona w d³ugie zimowe wieczory, przy lampie
naftowej, po pracy w gospodarstwie s³ucha³a jak czyta³am na g³os
lekturê szkoln¹, ale nie tylko lekturê. Mam jedno zdjêcie mamy,
które jest mi szczególnie bliskie. Na tym zdjêciu mama siedzi na
snopku i czyta ksi¹¿kê. Ogl¹dam je zawsze z ogromnym wzru-
szeniem.
Czêsto wspominam jak zmarzniêta, nieraz zdrêtwia³a nie mog³am
oderwaæ siê od ksi¹¿ki, chocia¿ ca³a rodzina ju¿ spa³a. Dopiero
ojciec zdmuchniêciem lampy wygania³ mnie do ³ó¿ka.
W czasach szkolnych bra³am czynny udzia³ w ¿yciu szko³y, uczest-
nicz¹c w akademiach i ró¿nych zajêciach pozalekcyjnych.
Nawi¹za³am korespondencjê z gazet¹ ��wiat M³odych�, a odpo-
wiedzi redakcji czytane by³y na apelach szkolnych. Z rozrzewnie-
niem wspominam jakim ogromnym prze¿yciem by³a kartka, któr¹
otrzyma³am od Janiny Poraziñskiej.
- Czy to wi¹¿e siê z jakim� wydarzeniem?
- Tak. Po przeczytaniu ksi¹¿ki Janiny Poraziñskiej �Kto mi da³ skrzy-
d³a� napisa³am do autorki, by opisaæ swoje wra¿enia. By³am ocza-
rowana poet¹ z Czarnolasu. Pani Poraziñska w krótkich, ciep³ych
s³owach podziêkowa³a mi za list. Mam tê kartkê do dzisiaj.

(ci¹g dalszy - strona VIII)Nasze wydawnictwa
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Kiedy dni s¹ coraz krótsze
A i s³onko s³abiej grzeje
Wtedy jutro lub pojutrze,
Ju¿ na pewno przyjdzie jesieñ

Przysz³a, piêkna, wystrojona
Sukniê ma utkan¹ z wrzosów
Pod stopami dywan z li�ci
A we w³osach krople rosy

I przynios³a farby nowe,
¯ó³te, z³ote, purpurowe
I rozgl¹da siê woko³o
Co tu jeszcze pomalowaæ

Czy jab³uszka do�æ czerwone?
Muchomory i korale jarzêbiny?
A czy s¹ ju¿ granatowe
nad rowem je¿yny?

¯ó³tej farby du¿o trzeba,
Aby pomalowaæ li�cie
A pamiêtaæ trzeba o tym
Aby pomalowaæ wszystkie�
Jeszcze tylko porozsnuwaæ

Bia³e mg³y nad stawem
I jeszcze po¿egnaæ
Lec¹ce ¿urawie
Jesieñ my�li:

Czy ju¿ wszystko?
Nie, trzeba jeszcze babie lato
Spl¹taæ nad �cierniskiem
Wiêc znowu przyspiesza kroku

Gdy ju¿ wszystko zrobiê,
To odpocznê sobie
Do przysz³ego roku.

Ju¿ dawno za nami z zawodem
przygoda
I wzi¹³ nas pod skrzyd³a swe ZUS
A dzieci i wnuki �wyros³y�
z �opieki�
I co? No i nuda i luz...
Z Wami spotkaæ siê dzi�
Mamy chêæ, mamy czas
By powitaæ piosenk¹ t¹ Was.

Lekarstwem na smutki,
Czas przysz³y � za krótki...
Kabaret nasz UTW !

(�piewaj¹ na melodie �Ni srebro, ni z³oto�)
Na kiepsk¹ pogodê,
Na lata niem³ode �
Kabaret nasz UTW!
A Ziemia siê krêci,
Przygoda nas nêci �
Jak dobrze ¿e jeste�cie tu!!!
Zawiruje �wiat
Znów ubêdzie lat
I zago�ci rado�æ w nas,
I zakwitn¹ bzy,
Spe³ni¹ nam siê sny
W ten magiczny, wspólny czas!!!

Oj, zadzia³o siê nam w Kutnie,
oj, zadzia³o!
Starszym Pañstwu
siê zachcia³o
Edukacji i rozwoju swych talentów
Bo je ka¿dy ma

I có¿ z tego, ¿e �wiek trzeci�
I � ¿e czas tak szybko leci!!!
Trzeba �cigaæ swe marzenia
I robiæ co� z tym!!!

Dzi� Wasza Babcia ma wychodne,
Ju¿ od rana roze�miana!!!

� � �
(na mel. �Dzi� panna Andzia ma wychodne�)

Za³o¿y dzisiaj wdzianko modne
Bo dzi� zajêcia w UTW!!!

Sekcja plastyczna, informatyka,
Taniec, p³ywanie czy gimnastyka?
Mo¿e jêzyków obcych siê uczy?
Bawi siê s³owem? W teatrze gra?

Jest tyle sekcji, ¿e w potrzebie
Ka¿dy znajdzie co� dla siebie,
A je�li Babcia chce, to mo¿e
Nawet na rurze tañczyæ te¿!!!

Nie mo¿na siê nudziæ,
Nie wolno marudziæ,
Zak³adaj kostium, czepek w³ó¿
I do wody ju¿!!!
I nurkuj i p³ywaj,
K¹pieli za¿ywaj.
Krêgos³up bola³? Kiedy ? Gdzie?
Nie rozumiem ... nie!!!

Ach, jak przyjemnie
Gdy woda �niesie� nas
Jak szkoda, ¿e tak krótki
Nasz �basenowy czas�.
Ach, jak przyjemnie,

Inaczej kr¹¿y krew!!!
Duch m³ody w m³odym ciele
Natury poczu³ zew!!!
Bo w³asne zdrowie
najwa¿niejsze
Dla ka¿dego z nas!!!
A dodatkowo w�ród przyjació³
Mi³o p³ynie czas - trwaj chwilo!!!

Ach, jak przyjemnie
Gdy woda �niesie� nas
I szkoda, ¿e tak krótki
Nasz basenowy czas!!!

Kszta³t, forma, na kolor wra¿liwo�æ
Od �zawsze� to w duszy mej gra
I teraz nareszcie tu w sekcji
plastycznej
Malarsko �wy¿ywam� siê ja.

B³êkitu od nieba po¿yczê,
Dorzucê s³onecznych promieni
I jeszcze z palety przeniosê
Bajeczne kolory jesieni.
Figlarnym wietrzykiem
przyprawiê

I barw¹ ptasiego �piewania
Maluj¹c pêdzlem i sercem
Mój pejza¿ wy�niony powstanie.

Wiem o tym - Che³moñskim
nie jestem
Lecz zdanie o pracach swych mam
Bo gdy na wystawie w�ród
innych je widzê
Wiem, ¿e podobaj¹ siê wam.

B³êkitu od nieba po¿yczê...

STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU w KUTNIESUTW SUTW

Idzie jesień

- Na spotkaniu z tob¹ w Dworku w programie �5 minut dla��
pad³o pytanie: Na co Ci Uniwersytet Trzeciego Wieku, kiedy
sama umiesz zorganizowaæ sobie czas?
- Pewnie tak, sama mogê zorganizowaæ sobie czas. Mogê w zaciszu
domowym malowaæ, czytaæ, czy robiæ mnóstwo innych rzeczy. Jed-
nak mnie ci¹gnie do ludzi. Frajd¹ jest wspólnie odkrywaæ ten nasz
pokrêcony �wiat� cieszyæ siê, ¿e jeszcze mo¿na siê czego�
nauczyæ. Realizowaæ swoje gdzie� g³êboko dot¹d ukryte marzenia,
a przyja�nie jakie powstaj¹ w trakcie naszych spotkañ s¹ nieoce-
nione. Szanujê i podziwiam grupê zapaleñców, dziêki którym
powsta³o i trwa Stowarzyszenie UTW.
- Dziêkujê za rozmowê.

Jubileusz w UTW
– czyli piosenki z programu 10−lecia Stowarzyszenia

� � �
(na mel. �Piosenka o Nowej Hucie�)

� � �
(na mel. �Ach, jak przyjemnie�)

Zdjêcia: archiwum Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Kutnie.
Artyku³y i wywiady pisa³y s³uchaczki SUTW w Kutnie na warsz-
tatach dziennikarskich.
Sk³ad i korekta: redakcja �Powiatowego ¯ycia Kutna�.

(ci¹g dalszy ze strony VII)
- Jak ju¿ wcze�niej wspomnia³a� swoje pasje urzeczywist-
niasz na emeryturze, ale przecie¿ one zawsze by³y w Tobie.
Czy mo¿esz oceniæ, któr¹ z pasji postawi³aby� na pierwszym
miejscu?
- Trudne pytanie. Obie dziedziny s¹ mi bliskie, ale je�li przyparta
do muru musia³abym odpowiedzieæ to chyba jednak malarstwo.
Rysunek towarzyszy³ mi od zawsze, a literatura � w sensie two-
rzenia � dopiero na emeryturze.
- Twoje wiersze o porach roku, wychowaniu dzieci, �wiecie
zwierz¹t s¹ tak barwne, ¿e nasuwa siê pytanie � jak trzeba
byæ dobrym obserwatorem, by tworzyæ z takim znawstwem?
- Du¿o moich wierszy to wynik obserwacji wnuków podczas ich
zabawy. Czasem na podstawie s³ów zawartych w wierszu chcia³am
im przekazaæ piêkno przyrody, która nas otacza, a tak¿e jak po-
winni�my opiekowaæ siê zwierzêtami. Pokazaæ tym ma³ym dzieciom
(które jeszcze nie siedz¹ godzinami z laptopem na kolanach, czy
komórk¹ - �miech) �wiat, który tak szybko siê zmienia i ¿e to, co
dzisiaj jest piêkne, jutro przemija.
- Gdy tworzysz wiersz czy opowiadanie, to widzisz jednocze-
�nie obrazy?
- No oczywi�cie, ¿e wraz ze s³owem pojawia siê jakie� wyobra-
¿enie, co nie znaczy, ¿e do wszystkich utworów, wierszyków dla
dzieci powstaj¹ ilustracje.
- Które ze swoich opowiadañ lubisz najbardziej?
- Lubiê �Moje miejsce na ziemi�, a dlatego, ¿e � tak jak wskazuje
tytu³ � mówi on o mie�cie, z którym jestem bardzo zwi¹zana,
a przede wszystkim o mojej ulicy, przy której up³ywaj¹ moje chwile
radosne i smutne. Zwyczajne ¿ycie. Jest ona dla mnie najpiêk-
niejsza. Nie wyjecha³abym z Kutna, bo to miasto jest najbli¿sze
memu sercu.
- Jak twoi najbli¿si traktuj¹ twoj¹ twórczo�æ?
- Cz³onkowie mojej rodziny s¹ pierwszymi recenzentami moich
prac i zawsze wiernie mi kibicuj¹. Ponadto wiem doskonale, ¿e
s¹ ze mnie dumni i ciesz¹ siê widz¹c moje zadowolenie. Mówi¹
mi o tym i okazuj¹ w widoczny sposób.
- Czy my�la³a� o publikacji swojej twórczo�ci, ¿eby z Twojego
dorobku mog³a skorzystaæ szersza rzesza dzieci i rodziców?
- Cieszê siê, ¿e moje prace malarskie i literackie raduj¹ serce
i oko moich najbli¿szych, i do tej pory to mi wystarcza³o. Ostatnio
jednak pod wp³ywem sugestii innych osób � g³ównie moich kole-
¿anek ze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku � zaczê³am
braæ pod uwagê tak¹ mo¿liwo�æ. Mo¿e kiedy� uda siê opublikowaæ
wiersze�
- A który z wierszy jest Ci najbli¿szy? Bêdzie to jego pierwsza
publikacja�
- �Idzie jesieñ� � my�lê, ¿e ³¹czê w tym wierszu swoje dwie
pasje�

Kabaret

Spektakl teatralny „Moralność
Pani Dulskiej”

Ju¿ p³on¹ grona jarzêbin
I rzadziej brzmi ptaków �piew
Wraz z babim latem Muzy
Pl¹saj¹ po�ród drzew
Lalala...
Dzi� pêdzel, pióro i maska
L�ni¹ fal¹ lucieñskich wód
Bo w³asn¹ sztukê tworz¹

Arty�ci z UTW.
Lalala �.
Znów plener w Lucieñskich
Budach
We wrzosy stroi siê las
Nie grozi nam dzi� nuda
W jesienny, wspólny czas.
Lalala...

� � �
(na mel. I znów zakwit³y jab³onie)

Występ grupy teatralnej „Maska 2

Ju¿ program koñczymy.
¯egnajcie go�cie mili�
I dziêkujemy, ¿e�cie
Tu do nas przybyli.
Wszak �wiêto to wspólne
Wierzymy, ¿e te¿ z nami
Wy wszyscy poczuli�cie
siê gospodarzami.

Bo UTW w Kutnie
Przez dziesiêæ lat
Ods³ania³ s³uchaczom
Ciekawszy �wiat.

A najwa¿niejsze by³o, ¿e
�Wiek Trzeci� zyska³ ¿ycia
 sens!!!

Nam, Seniorom
¯yj¹cym tu, w mie�cie ró¿,
We wspólnocie
Lat dziesiêæ �stuknê³o� ju¿.
Za te wszystkie
Ciekawe i piêkne dni,
Do Jubileuszu, nawet lat stu,
Niechaj trwa nam UTW.

� � �
(na mel. �Ja siê bojê sama spaæ�)

Babciu! Znów wyzwanie
Nadesz³a nowa era
Nad¹¿aj za postêpem,
Niech nie mija ciê.
Zaimponuj wnukom
I si¹d� do komputera
W³¹cz �mia³o! Nie wybuchnie!
Nie bój siê !!!

W UTW zajecia s¹
z informatyki
Oprócz wiedzy przyda siê
Trochê praktyki.
Poznasz komputer (nawet
w �rodku)
Jak to dzia³a dowiesz siê
I nawet myszy siê nie zlêkniesz
�mieszne? Chyba nie!
A internet niesie ci
Tajemnic tyle
Z nim nie bêdziesz nudziæ siê
Nawet przez chwilê
My�la³a� �nic ciê w ¿yciu ju¿
nie zdziwi

Wszak masz tyle lat�
Siê przekonasz, jaki jest
Ciekawy �wiat.

Polityczne newsy,
Afery, skandaliki
Codziennie, na bie¿¹co
W internecie s¹.
Filmy i muzyka,
Sportowe te¿ wyniki
Ciekawo�æ zaspokoiæ
mog¹ tw¹!!

W UTW zajêcia s¹...

Je�li chcesz pogadaæ
Z kuzynk¹ z zagranicy
To proste, wejd� na skypa
Wnet powita ciê,
Albo poflirtowaæ
Na czacie w tajemnicy
Rodzinie �sza�
Nale¿y ci te¿ siê.

W UTW zajêcia s¹...

� � �
(na mel. �Banda�)

Warsztaty z pierwszej pomocy

Warsztaty z samoobrony
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¯YCIOWE ROZMAITO�CI

Jak informuje Ko³o £owieckie nr 2 �£owiec� z £odzi w pi¹tek,
19 maja, przeprowadzono VII Miêdzyszkolny Konkurs Wiedzy £owiec-
kiej o puchar przechodni Zarz¹du Ko³a. Tematem przewodnim tego-
rocznego konkursu by³y podstawowe wiadomo�ci o ssakach i ptakach
¿yj¹cych na wolno�ci w Polsce w �rodowisku wodno-b³otnym oraz
pojêcia z zakresu ekologii i wiedzy ³owieckiej. Konkurs adresowany
by³ do uczniów szkó³ podstawowych z terenu obwodów ³owieckich
dzier¿awionych przez Ko³o �£owiec�, czyli gmin: Grabów, Kutno
i Witonia (powiat ³êczycki i kutnowski).
Szóste miejsce zajê³a reprezentacja Szko³y Podstawowej w Witoni.
Pi¹te - Zespo³u Szkó³ w Byszewie; czwarte - Szko³y Podstawowej
w Kadzid³owej; trzecie miejsce zajê³a reprezentacja Szko³y Podsta-
wowej w Sobótce Starej pod opiek¹ Joanny Zaj¹c, drugie miejsce zajê³a
Szko³a Podstawowa w Grabowie. Pierwsze  miejsce zajê³a
reprezentacja Szko³y Podstawowej w Chorkach pod opiek¹ Joanny
Zaj¹c i zgarnê³a nagrodê g³ówn¹ - puchar przechodni ufundowany
przez Zarz¹d Ko³a �£owiec� z £odzi, dyplom, z³ote medale i tablety
multimedialne wy¿szej klasy z do³¹czon¹ klawiatur¹. Po konkursie
tradycyjnie zg³odnia³ych go�ci i uczestników zaproszono na my�liw-
skie ognisko i pieczone kie³baski ufundowane przez my�liwych, które
serwowane by³y w siedlisku szkoleniowo-my�liwskim w �rodku lasu.

Z pozdrowieniem ³owieckim Darz Bór - my�liwi
Ko³a £owieckiego £owiec 2 w £odzi, koordynatorzy ds. wspó³pracy

ze szko³ami - Edward Ozdobiñski i Mirek Kaczmarek

ŁOWIECKI TURNIEJ

W sobotê, 3 czerwca, Zespó³ Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego imienia
Macieja Rataja w Mieczys³awowie �wiêtowa³ Jubileusz 105-lecia istnienia.
Zwieñczeniem obchodów by³ Zjazd Absolwentów. Uroczysto�ci oficjalne
poprzedzi³a msza �wiêta celebrowana przez ksiêdza S³awomira Skow-
ronka z parafii £¹koszyn. Po wprowadzeniu sztandarów szkó³ i od�pie-
waniu hymnu, krótkie wyst¹pienie mia³a dyrektor ZS CKR im. Macieja
Rataja w Mieczys³awowie Danuta Krawczyk.

To nazwa corocznego pikniku organizowanego przez MOSiR
w Kutnie, a którego patronem jest prezydent miasta Kutna
Zbigniew Burzyñski. Na Stadionie Miejskim nie zabrak³o atrakcji
dla wszystkich. By³ przede wszystkim taniec i dobra zabawa oraz
du¿o urz¹dzeñ rekreacyjnych dla milusiñskich. Podoba³y siê: bloki
animacyjne, konkurs tañca �Masz minutê�, koncert zespo³u �S.O.S�
graj¹cego przeboje �ABBY�. By³ te¿ wystêp Zespo³u Pie�ni i Tañca
Ziemi Kutnowskiej.          /J.P./

RODZINNY ZAWRÓT GŁOWY

TO JUŻ … 105 LAT!

W�ród go�ci byli m.in.: pose³ na Sejm RP i by³y nauczyciel tej szko³y
Tadeusz Wo�niak, Teresa Zientala � naczelnik Wydzia³u w Departamencie
O�wiaty Rolniczej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Robert Bary³a
� radny Sejmiku Wojewódzkiego w £odzi (absolwent szko³y), Marek
Jankowski � przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnowskiego i Krzysztof
Debich � starosta kutnowski. By³y te¿ delegacje Zespo³ów Szkó³ CKR ze
Zduñskiej D¹browy, Widzewa, Dobroszyc i Kowala. W trakcie uroczy-
sto�ci Teresa Zientala, w towarzystwie pos³a Tadeusza Wo�niaka, wrê-
czy³a odznaki honorowe �Zas³u¿ony dla Rolnictwa�: Lidii Dobrowolskiej,
Jadwidze Dymnej, Krzysztofowi Karolakowi Krzysztofowi Rogali, Lidii
�liwickiej, Hannie Wi�niewskiej i Miros³awowi Ziêbiñskiemu. W uro-
czysto�ciach uczestniczy³ chór �Speranza� z kutnowskiej Wy¿szej Szko³y
Gospodarki Krajowej. Obchody Jubileuszu zakoñczy³y spotkania absol-
wentów w klasach oraz ogólne spotkanie z go�æmi i pracownikami szko³y.
Dzieñ 3 czerwca 2017 roku by³ wzruszaj¹c¹ dla wszystkich okazj¹ do
spotkania z rówie�nikami z ³awki szkolnej, wspólnych wspomnieñ i roz-
mów z gronem pedagogicznym.          /G.B./

We wtorek, 30  maja br., prezydent Zbigniew Burzyñski uczestniczy³
w uroczystej sesji Sejmiku Województwa £ódzkiego zorganizowanej
w zwi¹zku z wojewódzkimi obchodami Dnia Samorz¹dowca. Uroczysto�æ
w Filharmonii £ódzkiej by³a okazj¹ do spotkania radnych wojewódzkich
oraz samorz¹dowców z ca³ego regionu. Ta wyj¹tkowa sesja mia³a równie¿
mi³y akcent kutnowski. Odznak¹ Honorow¹ za Zas³ugi dla Województwa
£ódzkiego uhonorowany zosta³ £ukasz Wójcik - pilot szybowcowy, dwu-
krotny mistrz Europy, dwukrotny wicemistrz �wiata, dwukrotny wice-
mistrz Europy i wielokrotny mistrz Polski. Nagrodê w imieniu £ukasza
odebra³a ¿ona Liliana Urbañczyk-Wójcik. £ukasz aktualnie przebywa na
zawodach we Wroc³awiu, gdzie odbywaj¹ siê eliminacje do �wiatowych
Igrzysk Grand Prix. Mimo ¿e jest stosunkowo m³odym pilotem, nale¿y
do �wiatowej czo³ówki pilotów szybowcowych.

ODZNAKA DLA WÓJCIKA

Gimnazjali�ci wyszli wraz z nauczycielami przed szko³ê, ¿eby z ksi¹¿kami
w rêkach potwierdziæ swój udzia³ w akcji. Czytelnicy bibliotek szkolnych
w ca³ym kraju próbuj¹ pobiæ ubieg³oroczny rekord czytania w jednym
momencie. W 2016 roku w ca³ej Polsce, w podobnej akcji jednoczesnego
czytania, wziê³o udzia³ ponad 432 tys. osób. W realizacjê przedsiêwziêcia
w³¹czy³a siê Biblioteka Pedagogiczna w Kutnie wraz z nauczycielami
- bliotekarzami powiatu kutnowskiego, planuj¹c pobicie lokalnego
rekordu. W Gimnazjum nr 2 w tegorocznej akcji wziêli udzia³ uczniowie
14 klas I-III wraz z nauczycielami i pracownikami szko³y: ³¹cznie 306 osób.
SCIBiM dziêkuje uczniom, nauczycielom, Samorz¹dowi Szkolnemu
i pracownikom za pomoc w przygotowaniu akcji i liczny udzia³.

REKORD CZYTELNICTWA
Uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Marsz. J. Pi³sudskiego w Kutnie w³¹czyli
siê do ogólnopolskiej akcji miesiêcznika Biblioteka w Szkole �Jak nie
czytam, jak czytam!� promuj¹cej ksi¹¿ki i modê na czytanie w�ród
uczniów, jak równie¿ zwrócenie uwagi na konieczno�æ doposa¿ania
bibliotek szkolnych w aktualn¹ i atrakcyjn¹ literaturê dla m³odzie¿y.
Wszystko to w obliczu zdiagnozowanego przez Bibliotekê Narodow¹
ci¹g³ego spadku poziomu czytelnictwa doros³ych i m³odych Polaków.

STRAŻACKI JUBILEUSZ

Medalami Za Zas³ugi Dla Po¿arnictwa otrzymali: Z³ote - Bogdan Denarski,
Andrzej Kuciapski, Wac³aw Pigulski; Srebrne - Antoni Burzyñski,
Wies³aw Dobrzyñski, Rafa³ Olszewski, Wojciech Pigulski, Arkadiusz
Pigulski; Br¹zowe - £ukasz Pigulski, Jakub Burzyñski, Robert
Lachowicz, S³awomir Lubecki.

W swym wyst¹pieniu wójt gminy Jerzy Bry³a stwierdzi³: �Bogu na chwa³ê,
ludziom na ratunek�. To przepiêkne motto, naniesione na nowo ufundo-
wany sztandar, od 90 lat by³o sprzymierzone z Ochotnicz¹ Stra¿¹ Po¿arn¹
w Leszczynku.

W�ród go�ci jubileuszu 90-lecia OSP byli m.in.: Robert Bary³a - radny
Sejmiku Województwa £ódzkiego, Jakub �witkiewicz - prezes Zarz¹du
Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP w Kutnie, Piotr Kalisiak - kapelan
stra¿aków, Józef Pietrusik - ksi¹dz proboszcz, st. kpt. Marek Myszkowski
- Komendant Powiatowy PSP w Kutnie oraz przyby³y z uroczysto�ci
w Krzy¿anowie Tadeusz Wo�niak - pose³ RP.
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Stefan Chrupcza³owski 1907-1914
Jan Mi¹czyñski 1914-1918
Karol Kastro 1918-1926
W³adys³aw Wolanin 1926-1928
Józef Koz³owski 1928-1937
Boles³aw Jakubowski 1937-1940
Jerzy ̄ aczkiewicz 1945-1946
Irena Preis 1946-1947
Karol Jochman 1947-1948
Andrzej R¹czka 1948-1954
Stanis³awa �wi¹tek 1954-1957
Bronis³aw Wachnik 1957-1962
Henryk Kierszka 1962-1978
Tomasz Szyburski 1978-1990
Janusz Micha³kiewicz 1991-2002
Przemys³aw Zawadzki 2007-

Hstoria szko³y siêga 1907 roku. Wtedy to pojawi³a siê mo¿liwo�æ rozwoju
organizacji o�wiatowej, któr¹ by³a Polska Macierz Szkolna. Fakt ten
niew¹tpliwie wp³yn¹³ na podjêcie decyzji o potrzebie za³o¿enia w Kutnie
szko³y �redniej. Ju¿ w listopadzie 1905 roku wybrano Komitet Organiza-
cyjny, którego przewodnicz¹cym zosta³, przyby³y do miasta w 1890 roku,
Antoni Troczewski. Doktor pragn¹³, by pierwsza w Kutnie szko³a �rednia
by³a szko³¹ zawodow¹ kszta³c¹c¹ specjalistów w zakresie handlu. Zgodnie
z projektem wysuniêtym przez doktora Troczewskiego na pocz¹tku marca
1906 roku rozpoczêto budowê, a piêæ miesiêcy pó�niej powstaj¹c¹ szko³ê
przekazano Ko³u Polskiej Macierzy Szkolnej jako instytucji posiadaj¹cej
osobowo�æ prawn¹. Dla buduj¹cej siê placówki przyjêto tymczasem
nazwê Szko³a Realna Polskiej Macierzy Szkolnej. 2 wrze�nia 1907 roku
oko³o 100 uczniów pod kierunkiem 6 nauczycieli i dyrektora Stefana
Chrupcza³owskiego rozpoczê³o naukê w czteroklasowej Szkole Realnej.
Na skutek decyzji genera³a-gubernatora warszawskiego szko³a ju¿ w grudniu
zosta³a zamkniêta, ale dziêki staraniom jej dyrektora od wrze�nia 1908
roku zaczê³a funkcjonowaæ siedmioklasowa Szko³a Handlowa. W 1913
roku placówka zosta³a przekszta³cona w piêcioklasow¹ Szko³ê Kupieck¹.
Jej dzia³alno�æ zawieszono w czasie I wojny �wiatowej. W 1918 roku
zlikwidowano Szko³ê Kupieck¹ i uchwa³¹ Towarzystwa Krzewienia Wiedzy
Handlowej otwarto Gimnazjum Realne, któremu 2 lata pó�niej nadano
imiê gen. Jana Henryka D¹browskiego i którego tradycje do dzi� konty-
nuuje I Liceum Ogólnokszta³c¹ce. Nale¿y podkre�liæ, ¿e doktor Troczewski
ostro zaprotestowa³ przeciwko likwidacji szko³y handlowej, czego dowodem
jest jego rezygnacja z funkcji prezesa Towarzystwa Krzewienia Wiedzy
Handlowej. Wspominaj¹ o tym Jacek Saramonowicz i Piotr Artur Stasiak
w biografii po�wiêconej doktorowi Troczewskiemu: �Protestowa³ w ten
sposób przeciw likwidacji szko³y handlowej, któr¹ uwa¿a³ za bardziej po-
¿yteczn¹ ni¿ gimnazjum, które mo¿na by³o wybudowaæ w innym miejscu.
Absolwenci szko³y zawodowej, zdaniem Troczewskiego, mogli skutecznie
wesprzeæ rozwój handlu, rzemios³a i przemys³u� (Saramonowicz J., Sta-
siak P. A., Doktor Antoni Fortunat Troczewski, Spo³eczna Fundacja Miasta
Kutna, Kutno 2013). W 1965 roku, po przeniesieniu Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego im. J.H. D¹browskiego w inne miejsce, wszystkie szko³y zawodowe
funkcjonuj¹ce w budynku zosta³y przekszta³cone w jedn¹ placówkê pod
nazw¹ Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 2. W 1973 roku natomiast nast¹-
pi³o po³¹czenie szkó³ zawodowych w jeden zbiorczy zak³ad pod nazw¹
Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 2.

PATRON ZSZ NR 2
inicjatorem szkolnictwa zawodowego w Kutnie

1 czerwca Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 2 im. dr. Antoniego Troczew-
skiego obchodzi³ �wiêto swojego patrona. Tego dnia w 1861 roku urodzi³
siê za³o¿yciel pierwszej w Kutnie szko³y �redniej, inicjator budowy Stra-
¿ackiego Domu Dochodowego oraz rozbudowy szpitala, przewodnicz¹cy
wielu instytucji, przysz³y Honorowy Obywatel Miasta.

1 czerwca 1995 roku, w wyniku wcze�niej przeprowadzonego konkursu,
szkole nadano sztandar i imiê Antoniego Troczewskiego - spo³ecznika
i lekarza najbardziej zaanga¿owanego w rozwój kutnowskiej o�wiaty.
Szko³a przez lata kontynuowa³a pragnienia jej za³o¿yciela. Kszta³ci³a m.in.
w zawodach: kucharz, ciastkarz, sprzedawca, piekarz, krawiec, aparatowy
przetwórstwa mleka, radiomechanik, elektronik, mechanik pojazdów
samochodowych, kierowca, murarz, stolarz, technik ch³odnictwa, technik
odzie¿owy, gastronom. Obecnie w szkole funkcjonuj¹ kierunki: technik
hotelarstwa, technik ¿ywienia i us³ug gastronomicznych, technik techno-
logii ¿ywno�ci, kelner, technik eksploatacji portów i terminali, kucharz.
Doktor Troczewski wiele trudu w³o¿y³ w powstanie wymarzonej szko³y
zawodowej. Od tego czasu minê³o ju¿ 110 lat, ale pragnienia jej za³o¿y-
ciela s¹ konsekwentnie realizowane przez kadrê nauczycielsk¹.
2 wrze�nia 1907 roku, w czasie uroczystego rozpoczêcia roku szkolnego,
doktor Troczewski powiedzia³: �Niechaj ta szko³a bêdzie wielk¹ ku�nic¹,
z której wychodziæ bêd¹ zahartowani w stal, czy�ci i silni bojownicy
lepszej dla nas przysz³o�ci��.
Niezwykle mi³o bêdzie przypomnieæ te s³owa we wrze�niu 2017 roku
z okazji obchodów 110-lecia powstania pierwszej w Kutnie szko³y �red-
niej o profilu zawodowym.

Spo³eczno�æ szkolna Zespo³u Szkó³ Zawodowych Nr 2
im. dr. Antoniego Troczewskiego

W niedzielê, 11 czerwca br., podczas uroczysto�ci XVI Ogólno-
polskiego �wiêta Kolekcjonerów zostanie uhonorowanych piêciu
laureatów Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich
Jerzego Dunin-Borkowskiego. Pier�cienie i dyplomy z numerami
135�139 zostan¹ przyznane nastêpuj¹cym kolekcjonerom:

Jolanta Maria Michniewska - wychowywa³a siê w domu babci
pe³nym staroci. Pocz¹tkowo zbiera³a plakaty filmowe. Na studiach
historycznych zbiera³a stare fili¿anki i pami¹tki rodzinne. Z czasem
zaczê³a tworzyæ kolekcje ubiorów damskich, torebek, kapeluszy
damskich i przyborów toaletowych od XIX do po³. XX w. Jest
cz³onkiem Stowarzyszenia Kielecki Klub Kolekcjonera, Zarz¹du
Polskiej Federacji Organizacji Kolekcjonerskich, nale¿y do Pol-
skiego Ziemiañskiego, Towarzystwa Genealogicznego ��wiêtogen�.
G³ówne dziedziny zainteresowañ to: ubiory damskie, torebki
i akcesoria, bizuteria XIX i I po³. XX w. oraz pami¹tki Powstania
Styczniowego. Bierze udzia³ w wielu wystawach, pokazach i innych
przedsiewziêciach kolekcjonerskich, wspó³pracuje z wieloma
instytucjami kultury, wypo¿ycza swoje zbiory.

Adam Antoni Sikorski - ukoñczy³ Wydzia³ Historii Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, po studiach pracowa³ w o�rodku
radiowym w Lublinie. Jest autorem s³ów do wszystkich utworów
z dwóch pierwszych albumów Budki Suflera (z wyj¹tkiem utwo-
rów �Samotny noc¹� i �Po¿egnanie z cyganeri¹� oraz wielu tek-
stów z najwcze�niejszego etapu dzia³alno�ci grupy. Od 2004 roku
prowadzi emitowany w TVP Info program o tematyce historycznej
�By³o, nie minê³o�, nastêpnie emitowany w kanale TVP Historia.
W ramach programu prowadzi poszukiwania mogi³ ¿o³nierskich,
wraków samolotów i innych �ladów historycznych. Inne jego
audycje to �Ocaliæ od zapomnienia� i �Z archiwum IPN�. Jest
cz³onkiem Ko³a Pojazdów Zabytkowych Automobilu Lubelskiego.
W 2013 r. otrzyma³ statuetkê �Honor, Ojczyzna� przyznan¹ przez
Fundacjê �Honor, Ojczyzna� im. mjr. W³. Raginisa. Kilka dni
pó�niej zosta³ uhonorowany Odznak¹ Honorow¹ i medalem
pami¹tkowym �Kustosza Tradycji, Chwa³y i S³awy Orê¿a Polskiego�.
Jest autorem scenariuszy, re¿yserem wielu filmów dokumental-
nych i fabularyzowanych.

Miros³aw Szczêsny - pocz¹tki zainteresowañ starymi zabytkami
to czas nauki w szkole �redniej. Ksi¹¿ki oraz starodruki sta³y siê
jego pasj¹. Zbiera g³ównie zabytkowe sztandary, militaria - rów-
nie¿ pami¹tki z okresu I i II wojny �wiatowej. Obecnie tworzy
kolekcje mundurów wojskowych, uzupe³nia zbiór broni bia³ej.
Cz³onek za³o¿yciel w 1983 r. Radomszczañskiego Klubu Kolek-
cjonerów, swoje zbiory udostêpnia³ w ponad 100 wystawach
i innych przedsiêwziêciach kolekcjonerskich. Swoj¹ dzia³alno�æ
kolekcjonersk¹ skupi³ na tworzeniu zbiorów oraz zbieraniu infor-
macji o posiadanych przedmiotach. Wyró¿niony wieloma odzna-
kami i dyplomami kolekcjonerskimi, zas³u¿ony dzia³acz Ligi Obrony
Kraju. Od wielu lat dzia³a spo³ecznie na rzecz miasta Radomska.
Wspó³pracuje z wieloma instytucjami kultury i o�wiatowymi.

Zbigniew Stañ - pochodzi z Lipiec Reymontowskich, dzia³acz
spo³eczny i kolekcjoner. Pocz¹tki zainteresowañ kolekcjonerskich
to filatelistyka (ok. 1970 r.), dalej to kolekcja Reymontianów, pocz-
tówek, strojów, wyposa¿enia cha³up oraz dokumenty i fotografie
z regionu. Zainteresowaniem sta³ siê folklor ³owicki, rawski
i miejsc z dawnego woj. skierniewickiego. Cz³onek Towarzystwa
Przyjació³ Lipiec Reymontowskich. Od maja 2010 roku prowadzi
za³o¿one przez siebie na bazie w³asnych zbiorów, prywatne
muzeum nazwane �Galeria staroci i pami¹tek regionalnych�.
Posiada wiele odznaczeñ i wyró¿nieñ, w tym honorowy medal od
Fundacji im. W³. Reymonta w Kanadzie - 2014 r. Jest autorem
wielu publikacji o zbiorach i dzia³alno�ci kolekcjonerskiej
w lokalnej prasie, radiu i telewizji. Jego zbiory by³y wykorzystane
m.in. do Atlasu Polskich Strojów Ludowych � strój po 1953 r. Na
ró¿nych p³aszczyznach wspó³pracuje z muzeami, bibliotekami,
samorz¹dem, szko³ami.

Arkadiusz Balcerzak - w latach szkolnych uczêszcza³ na kó³ka
zainteresowañ i w³a�nie na nich zetkn¹³ siê po raz pierwszy z ko-
lekcjonerstwem. By³a to filatelistyka. Dalej zacz¹³ zbieraæ monety
i znaczki. W jego pokoju na pó³kach zamiast zabawek - samocho-
dów sta³o szk³o przedwojenne barowe i inne rzeczy z baru pra-
babci, a w szufladach mia³ stare pami¹tki rodzinne. Kolekcjonuje
równie¿ pocztówki z malarstwem i grafik¹, kartki pocztowe, listy
i inne stare dokumenty. Przedmiotem zainteresowañ s¹ tak¿e m.in.:
dziurkowane znaczki pocztowe, miniaturowe monety, puzderka,
dewocjonalia. Od 2009 r. pan Balcerzak pe³ni funkcjê prezesa
Sieradzkiego Klubu Kolekcjonera i Hobbysty. Bra³ udzia³ w licz-
nych wystawach i pokazach kolekcjonerskich, wspó³pracuje
z wieloma instytucjami kultury i organizuje wiele przedsiêwziêæ
reklamuj¹cych kolekcjonerstwo.

ŚWIĘTO
KOLEKCJONERÓW

Dyrektorzy LO im. gen. J.H. Dąbrowskiego
w Kutnie w latach 1907−2007

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

20 czerwca 2017 r.

(ci¹g dalszy z nr 10/455)

SZKOŁA PODSTAWOWA
W  STRZEGOCINIE

Nauczyciele z SP w Strzegocinie i SP w Wa³ach - rok 1958.

Henryk Pêgowski z dru¿yn¹ harcersk¹ rok 1958.

Rok szkolny 1956/57
Z dniem 1 stycznia 1957 r. szko³a otrzyma³a dwie metalowe pieczêcie
okr¹g³e � ma³¹ i du¿¹ � z god³em pañstwa (orze³ bez korony) w �rodku
i napisem w otoku: Szko³a Podstawowa w Strzegocinie. Od 20 listopada
1956 roku przydzielony zostaje do szko³y nauczyciel � W³adys³aw
Marciniak. Szko³ê ukoñczy³o 10 uczniów. Wszystkie dzieci z obwodu
szkolnego wype³nia³y obowi¹zek szkolny. Szko³a posiada pe³ny sk³ad
nauczycieli � 5 osób. W listopadzie 1956 roku odby³a siê kompleksowa
wizytacja szko³y przez nowe w³adze o�wiatowe z Kutna. Jej wyniki by³y
zadawalaj¹ce. Jednym z wiêkszych osi¹gniêæ szko³y jest doprowadzenia
do stanu, ¿e wszystkie dzieci, podlegaj¹ce obowi¹zkowi szkolnemu,
spe³nia³y go.

Rok szkolny 1957/58
Istnieje podzia³ roku szkolnego na cztery okresy nauki. Lekcje odbywa³y
siê przez 6 dni w tygodniu. W tym roku by³o 18% uczniów nie promowa-
nych do nastêpnej klasy. Kadra nauczycielska sk³ada siê z 4 osób: W³adys³aw
Ka�mierczak � kierownik szko³y oraz Henryk Pêgowski, Henryk Gajewski
i W³adys³aw Marciniak. Szko³ê ukoñczy³o 10 uczniów. W charakterze
nauczyciela religii zatrudniony by³ ks. Zdzis³aw Lewicki w wymiarze
11 godzin tygodniowo.

Rok szkolny 1958/59
W szkole rozpoczyna pracê nauczycielka � Halina Trojanowska (pó�niejsza
¿ona W³adys³awa Marciniaka) ze Stanis³awowa. Uczy klasê I oraz �piewu
i jêzyka rosyjskiego w klasach V-VIII. Prowadzi te¿ chór szkolny, którego
jest za³o¿ycielk¹. Na terenie szko³y zostaje zorganizowana Spó³dzielnia
Uczniowska. Fundusze na prowadzenie sklepiku z materia³ami pi�mien-
nymi uzyskano z wp³at uczniów oraz Gminnej Spó³dzielni �Samopomoc
Ch³opska� w Witoni. Opiekê nad Spó³dzielni¹ Uczniowsk¹ obj¹³ nauczyciel
� Henryk Pêgowski. W roku szkolnym 1958/59 by³o 210 dni nauki. Religii
uczy by³y alumn seminarium duchownego � Emil Gabry�.
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WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

handlowo-us³ugow¹ przy ul. Kró-
lewskiej. Tel. 519-762-235
Posiadam lokal do wynajêcia, Kutno
ul. Królewska. Tel. 883-922-764
Wynajmê domek 60 m2 dla przed-
stawiciela firmy (wszystkie media).
Tel. 609-534-752
Lokal do wynajêcia na dzia³alno�æ
us³ugowo-handlow¹, Kutno, ul. Kró-
lewska. Tel. 519-762-235
Wynajmê budynek o pow. 60 m2

na dzia³alno�æ gospodarcz¹ (biuro
rachunkowe, gabinet kosmetyczny,
fryzjer, masa¿) przy ul. £êczyckiej
(Hotel Awis), niezale¿ne wej�cie.
Tel. 509-302-316
Wynajmê gabinety lekarskie
w Kutnie przy ul. M.C. Sk³odow-
skiej 46. Tel. 510-991-497
Sprzedam schodo³az Scalamobil
S20, urz¹dzenie do transportowania
osoby niepe³nosprawnej wraz z wóz-
kiem po schodach. Maks. obci¹¿enie
130 kg. Tel. 604-913-028
Wydzier¿awiê kort tenisowy
w Kutnie. Tel. 602-528-813
Sprzedam tanio wannê z hydroma-
sa¿em. Tel. 519-762-235
Wentylacja - doradztwo, certyfikaty
energetyczne. Tel. 507-072-007
Sprzedam tanio kamieñ - piaskowiec
na elewacjê budynków. Tel. 519-762-235
Sprzedam przyrz¹d do æwiczeñ
GymForm. Stare ³ó¿ko (stela¿). Tel.
607-38-65-49
Sprzedam nowe kolumny estradowe
LDM �Celeste� 200 W, 8 ohm,
Bass 15``. Tel. 609-107-203
Sprzedam mieszkanie w Kutnie
48 m2, II piêtro. Tel. 782-585-088
Sprzedam mieszkanie w Kro�nie-
wicach 38,5 m2, 2 p z balk. Blok
ocieplony. Tel. 603-170-676
Sprzedam mieszkanie M3 (40 m2)
z ceg³y w ¯ychlinie, 3 piêtro, niski
czynsz. Tel. 604-436-783
Sprzedam mieszkanie 58 m2

w centrum Kutna. Tel. 663-450-741
Kupiê mieszkanie do 36 m2 w cen-
trum Kutna. Tel. 532-078-521
Wynajmê mieszkanie w Kutnie,
II piêtro; 2 pok.+k+³; 49 m2, czê-
�ciowo umeblowane i wyposa¿one.
Tel. (po 16.00) 691-620-644
Zamieniê mieszkanie M4 na 2-po-
kojowe. Tel. 507-435-882
Zamieniê 30 m2 TBS (p+k+wc) na
wiêksze lub podobne. Tel. 507-348-648

OG£OSZENIA
DROBNE

Sprzedam mieszkanie Gdañsk
Wrzeszcz, 64 m2 I piêtro. Tel. 514-
007-818
Wynajmê mieszkanie w centrum
Gostynina 70 m2, wysoki standard
(mo¿na zaadaptowaæ na sklep,
gabinet lekarski, kancelariê). Tel.
602-528-813
Sprzedam dom 220 m2 wysoki stan-
dard na dzia³ce 7500 m2. Tel. 507-
072-007
Sprzedam dom pow. u¿yt. 80 m2,
pow. dzia³ki 1600 m2. Kolonia
Pobórz k/Oporowa. Budynek
gosp. Tel. 721-267-619
Sprzedam lub zamieniê na bloki
z dop³at¹ (parter lub I piêtro), dom
parterowy 100 m2 oraz zabudowania
gospodarcze na dzia³ce 1800 m2

w miejscowo�ci Wierzbie k/Kutna.
Tel. 721-821-226
Sprzedam dzia³kê z budynkiem
przy ulicy Jagielloñskiej � miesz-
kania 51 m2 i 32 m2, lokal sklepowy
48 m2, poddasze 100 m2. Tel. 605-
991-655
Sprzedam  dzia³kê budowlan¹
o pow. 5 tys. m2 w Krzesinie, dostêp
do pr¹du i wody. Tel. 604-913-028
Kupiê dzia³kê na ROD �S³onecz-
ko�. Tel. 693-617-007
Sprzedam teren o pow. 7 ha, po³o-
¿ony w�rod lasów nad rzek¹ Skrwa
Lewa w okolicach Gostynina Tel.
782-577-180
Posiadam do wynajêcia budynek
biurowo-magazynowy o pow.
151 m2 przy ul. Pó³nocnej 51. Tel.
605-072-824
Wynajmê lokal na dzia³alno�æ

Sprzedam dom w Leszczynku
220 m2, dzia³ka 0,75 ha, oczysz-
czalnia, klimatyzacja, podwójny
gara¿, ogrzewanie z rekupera-
cj¹. Cena 890 tys. z³.

Tel. 507-072-007

Sprzedam nowy dom, halê maga-
zynow¹ na dzia³ce 1920 m2 przy
ul. Grunwaldzkiej. Tel 607-658-165

Sprzedam Renault Laguna 1,9
DCI kombi (2002) 6300,00;
I w³a�ciciel w Polsce od 6 lat.
Tel. 605-991-655

NAGROBKI
Najtaniej w Kutnie

GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.000 z³

24 254-63-23
24 254-57-35
606-590-643

Chcieliby�my poinformowaæ
pacjentów, i¿ w naszym

NZOZ-ie bêdzie przyjmowaæ
w ramach gabinetu prywatnego

lekarz specjalista
dr. n. med.

Ma³gorzata
Marszal-Marciniak

Wykonuje badanie
echo serca z opisem.
Zapisy prowadzone s¹
w poradni NZOZ Salus
przy ul. Szpitalnej 46

i telefonicznie
(24) 254-38-68
609-727-500

� zaburzenia hormonalne
  u mê¿czyzn,
� niep³odno�æ,
� zaburzenia metaboliczne,
� zaburzenia potencji
SZPITAL SPECJALISTA
Kutno, ul. 29 listopada 37

www.szpitalspecjalista.pl
24 253-13-00,  253-13-33

NOWA PORADNIA
ANDROLOGICZNAKONTRAKTACJA

OGÓRKA
Spó³dzielnia Ogrodnicza
Kutno, ul. Majdany 14

Telefon:

607-092-666

Sprzedam gospodarstwo 5 ha
w Witowie wraz z budynkami,
dzia³kê budowlan¹ 0,5 ha
w Podczachach (dostêp do pr¹du
i wody), kultywator i brony
pi¹tki (stan dobry), kabel do
si³y. Tel. 783-436-872
Sprzedam dzia³ki budowlane
po ok. 1500 m2 ka¿da, po³o¿one
oko³o 8 km od Kutna. Jedna
z dzia³ek zupe³nie pusta, na dru-
giej kilka drzew owocowych.
Media w drodze po stronie dzia³ek
(linia energetyczna i wodoci¹-
gowa). Dojazd drog¹ asfaltow¹.
Cena 38.000 z³ za dzia³kê (do
negocjacji). Dzia³ki gotowe do
budowy lub zagospodarowania.
W celach informacyjnych lub
obejrzenia - tel. 665-841-465
Sprzedam 6,2 ha ziemi przy
granicy Kutna - Piwki. Wjazd
z drogi asfaltowej. Tel. 605-
830-684
Sprzedam 2 ha w Leszczynku.
Tel. 605-830-684

¯YCIOWE PRZE¯YCIE

PIELGRZYMKA DO FATIMY
Opowiada Ryszard Olesiñski, który z ¿on¹ Halin¹ odby³

pielgrzymkê z okazji stulecia s³ynnego objawienia

Na pielgrzymkê udali�my siê ka¿dy ze swoj¹ intencj¹ w sercu. Nasze piel-
grzymowanie trwa³o 6 dni, a ka¿dy dzieñ by³ piêkniejszy i bogatszy od
poprzedniego. Zwiedzali�my wiele piêknych miejsc w Lizbonie, Coimbrze,
czy zamek Templariuszy i Zakonu Chrystusowego w Tomar.

Ulica Fatimy.

Ryszard Olesiñski z ¿on¹ Halin¹ w czasie lotu do Lizbony.

Pomnik odkrywców w Lizbonie.

Niesamowite wra¿enie zrobi³y na nas ogromne majestatyczne dawne klasz-
tory Heronimitów w Lizbonie (gdzie zosta³ podpisany Traktat Lizboñski)
obecnie muzeum. Mieli�my równie¿ okazjê zobaczyæ na w³asne oczy:
najd³u¿szy most w Europie (17 km d³ugo�ci) na rzek¹ Tag im. Vasco da
Gama oddany 29 marca 1998r w 500 rocznicê odkrycia drogi morskiej do
Indii, monumentalny pomnik przedstawiaj¹cy najwa¿niejsze postacie
z okresu wielkich odkryæ geograficznych oraz 110 metrow¹ statuê Chry-
stusa Króla. Du¿ym prze¿yciem by³o odwiedzenie ko�cio³a �w. Antoniego
w Lizbonie, który zosta³ postawiony w miejscu narodzenia �w. Antoniego
w roku 1195, w którym to zosta³a odprawiona msza �w. w jêzyku polskim.
Jednym z najwa¿niejszych atrakcji turystycznych jest Wie¿a Balem
w Lizbonie, a przy okazji nale¿y ona do najcenniejszych zabytków ca³ej
Portugalii (przez dwa miesi¹ce wiêziony by³ w niej gen. Bem, bo siê opo-
wiedzia³ po niew³a�ciwej stronie konfliktu). Z zainteresowaniem zwie-
dzali�my najstarszy uniwersytet Portugalii w Coimbrze za³o¿ony w 1290 r.
(jeden z najstarszych na �wiecie). Piêknie usytuowany zabytek z wyczu-
walnym duchem historii. G³ówne budynki, to szmat historii � biblioteka,
kaplica, kru¿ganki, dziedziniec. Uniwersytet od niedawna wpisany jest
na listê �wiatowego Dziedzictwa UNESCO. Fatima to przede wszystkim
miejsce modlitwy, tego do�wiadczyli�my.          (ci¹g dalszy - strona 23)

Drogowy dramat
W ¯ychlinie, na ul. 3 Maja, w wy-
padku zginê³y 3 osoby (kierowca
oraz dwoje pasa¿erów - mê¿czyzna
i kobieta w wieku 22 lata). 23-latek,
który kierowa³ Peugeotem 406,
wraz trójk¹ m³odych ludzi wyprze-
dza³ inny pojazd. Widz¹c jad¹cy
z przeciwnej strony inny pojazd
chcia³ �schowaæ siê� za wyprzedzane
auto. Straci³ panowanie nad pojaz-
dem, zjecha³ na pobocze i z du¿¹
szybko�ci¹ uderzy³ w drzewo.

Denat
W Sierakówku, gmina Gostynin,
samochód osobowy zderzy³ siê
z ciê¿arówk¹. �mieræ na miejscu
ponios³a jedna osoba. Kieruj¹cy
Daewoo Tico zjecha³ na lewy pas
ruchu i zderzy³ siê czo³owo z jad¹c¹
z naprzeciwka ciê¿arówk¹ Renault
Magnum. Kierowca Daewoo
poniós³ �mieræ na miejscu.

Dealerzy!?
W Kutnie, policjanci patroluj¹cy
miasto, zatrzymali do kontroli dro-
gowej auto. W trakcie kontroli zna-

le�li w nim torebkê z zawarto�ci¹
bia³ego proszku (amfetaminy). Pod-
czas przeszukania zabezpieczyli jej
prawie 23 gramy. 39-letni mieszka-
niec Kutna zosta³ zatrzymany
w policyjnym areszcie. Us³ysza³
zarzut posiadania �rodków odurza-
j¹cych, za co grozi mu do 3 lat
pozbawienia wolno�ci.
W Kutnie policjanci interweniowali
po zg³oszeniu zak³ócania ciszy noc-
nej g³o�n¹ muzyk¹. Drzwi od
mieszkania otworzy³ im pijany
23-latek. Czuæ by³o  zapach mari-
huany, a w mieszkaniu zobaczyli
porozrzucane dilerki. Ujawnili
³¹cznie prawie 35 gram suszu scho-
wanego w s³oiku i torbach folio-
wych. By³a te¿ waga elektroniczna
i m³ynek do mielenia suszu. Kut-
nianin  us³ysza³ zarzut posiadania
znacznych ilo�ci �rodków odurza-
j¹cych, za co grozi do10 lat.

Skutek nieuwagi
W Mi³onicach, gmina Kro�niewice,
z niezabezpieczonej drewnianej
szopy  z³odziej skrad³ kosiarkê spa-
linow¹, wiertarkê i pi³ê elektryczn¹.

W Kutnie, na targowicy miejskiej,
z³odziej wykorzystuj¹c nieuwagê
poszkodowanego ukrad³ z wnêtrza
jego podrêcznej torby portfel i do-
kumenty.
W Kutnie, w jednym ze sklepów,
nieustalony z³odziej przyw³aszczy³
sobie  pozostawiony na ladzie skle-
powej portfel z pieniêdzmi i doku-
mentami.
W Kutnie  � nieznany z³odziej,
wykorzystuj¹c nieobecno�æ poszko-
dowanego z niezabezpieczonego
samochodu  ukrad³ telefon komór-
kowy oraz saszetki.
W Kro�niewicach z³odziej wyko-
rzystuj¹c nieuwagê pokrzywdzonej
z jej torby dokona³ kradzie¿y port-
fela z zawarto�ci¹ dokumentów
i pieniêdzy.

Rozrywkowa rowerzystka
W Kutnie, na ulicy £okietka, przed
auto osobowe wjecha³a bez zasygna-
lizowania innym jad¹cym swoich
zamiarów rowerzystka. Wystraszona,
widz¹c nadje¿d¿aj¹ce auto, spad³a
z roweru, a potem wda³a siê
�w dyskusjê� z kierowc¹. �Filmik�

z incydentu pojawi³ siê w ogólno-
polskim internecie. Pokazuje
zachowanie wje¿d¿aj¹cej wprost
pod ko³a osobówki i  �wymianê
pogl¹dów� z kierowc¹ auta.

Sezon motorowy
Rozpocz¹³ siê sezon motocyklowy.
W minionym roku w £ódzkiem
motocykli�ci uczestniczyli w 184
wypadkach, w których zginê³o 8
osób, a rannych zosta³o 157. Policja
apeluje o rozwagê i rozs¹dek na
drogach. Droga to nie miejsce do
rywalizacji� kto wa¿niejszy i kto
ma pierwszeñstwo.

Apel
Policja apeluje do osób doros³ych,
aby podczas upa³ów nawet na chwilê
nie pozostawia³y swoich pod-
opiecznych samych w pojazdach.
Brak rozwagi prowadzi do nara¿enia
ludzkiego ¿ycia. Powinno to doty-
czyæ tak¿e zwierz¹t. Ich pozosta-
wianie w poje�dzie, przy wysokiej
temperaturze, to znêcanie siê nad
zwierzêciem, za które grozi nawet
do 2 lat wiêzienia.

Sprzedam dom na dzia³ce 3200 m2

lub zamieniê na bloki. Wierzbie.
Tel. 533-889-309
Sprzedam dom o pow. 109 m2

w Dobrzelinie lub zamieniê na bloki
w ¯ychlinie (z dop³at¹). Tel. 785-
827-653
Sprzedam dom mo¿e byæ z ziemi¹
6,8 ha w D¹browicach. Tel. 518-
629-561
Sprzedam dom jednorodzinny 120 m2

wraz z ziemi¹ 1,8 ha przy trasie A2
w miejscowo�ci Azory k/Kutna.
Tel. 782-757-931
Sprzedam dom jednorodzinny przy
ul. 3 Maja w Kutnie o powierzchni
70 m2. Tel. 724-654-690
Sprzedam dom 120 m2 na os.
Olimpijska, wszystkie media. Tel.
601-866-642
Sprzedam dom 100 m2 na dzia³ce
800 m2 lub zamieniê na M3 w Kut-
nie. Tel. 664-884-957
Wynajmê sklep w centrum Kutna
(ok. 40 m2), ulica Królewska 15.
Tel. 501-601-336
Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹ na
ROD �Kolejarz� ul. Kro�niewicka
(ogród nr 1). Tel. 660-704- 149
Sprzedam dzia³ki budowlane (oko-
lica os. domków jednorodzinnych
£¹koszyn). Tel. 603-743-182
Sprzedam ziemiê orn¹ 2,13 ha oraz
dzia³ki budowlane w ¯urawieñcu.
Tel. 691-507-568
Sprzedam 5 ha gruntów w Pniewie
k/¯ychlina + budynki. Tel. 513-
243-164
Sprzedam samochód Citroen Ber-
lingo, rocznik 2001. Kolor zielony-
metalik. Silnik 1,9D. 255 tys. km
przebiegu. Tel. 608-425-174
Sprzedam Skodê Octawia 1,6 GLX,
rocznik 1998. Tel. 2694-452-085
Sprzedam Skodê Felicja (poj. sil.
1,3), rocznik 1996. Op³acona. Stan
dobry. Tel. 24 285-12-80
Sprzedam jacht Spartina 595 i deski
surfingowe (kompl.) Tel. 667-132-664
Sprzedam piec na EKO-groszek
i podgrzewacz wody pionowy z blachy
kwasoodpornej. Tel. 665-301-540
Sprzedam tanio palmê (ok 2 m wy-

soko�ci) i dwie szafki kuchenne
nowe. Tel. 696-508-588
Odst¹piê pilnie, taniej o 500 z³,
�wie¿o wyremontowan¹ piwnicê na
cmentarzu w Wo�niakowie. Tel.
604-254-132
Odst¹piê plac  na cmentarzu
w Kutnie przy 1 bramie. Tel. 734-
425-245
Podejmê siê opieki nad starsz¹
osob¹ w Kutnie. Tel. 601-733-202
Sprzedam 4 opony Michelin
rozmiar 205x55 R16 w dobrym
stanie. Tel. 507-924-112
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¯YCIE SPORTOWE
Koszykówka

Pi³ka no¿na

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Dru¿yna trenera Dominika Tomczaka jest ju¿ na finiszu mistrzostw klasy
B grupy ³ódzkiej i zdecydowanie lideruje. Tym samym jest praktycznie
�jedn¹ futbolow¹ nog¹� w ³ódzkiej klasie A. W kolejnej turze drugi
zespó³ KS �Kutno� rozgromi³ u siebie Olimpiê Oporów 8:2 (4:1), a bramki
dla teamu rezerw IV ligowych seniorów z grodu nad Ochni¹ zdobywali:
4 Adrian Krzemieniewski, 2 Piotr Kierus, 1 Sebastian W³odarski i 1 Do-
minik Ga³ecki.

BLISKO … CORAZ BLIŻEJ!

Wyniki poszczególnych meczy KKS Pro-Basket Kutno U14 - trener
S³awomir Rybarczyk:

KKS Pro-Basket Kutno 43:17 MKS Piotrówka Radom
KKS Pro-Basket Kutno 55:41 BK Iskra Svit
MKS Grójec 53:33 KKS Pro-Basket Kutno
Tornado Lida 72:45 KKS Pro-Basket Kutno

KKS Pro-Basket Kutno 44:61 MUKS 1811 Unia Tarnów
W turnieju brali udzia³: DEKREWICZ Aleksander, DOGADALSKI Kamil,
FRYDRYSIAK Maksymilian, JAROTA Patryk, KORALEWSKI Kacper,
KOWALEWSKI Jakub, SIEROCKI Micha³, SZYMAÑSKI Kacper,
WOJTCZAK Jakub, WO�NIAK Robert, ZIELIÑSKI Jakub
Wyniki poszczególnych meczy KKS Pro-Basket Kutno U12 - trener Ma-
teusz Wasielewski:

KKS Pro-Basket Kutno 17:69 Nickel Akademia Poznañ
KKS Pro-Basket Kutno 28:57 Ogre £otwa

Junior Basket Club Olsztyn 32:19 KKS Pro-Basket Kutno
SKM Litwa  90:17 KKS Pro-Basket Kutno

KKS Pro Basket Kutno 27:37  UKK MIKST Miêdzychód
KKS Pro-Basket Kutno 49:48 Warsaw Basketball

W turnieju brali udzia³: BIELAWSKI Kacper, GO£OFIT Micha³,
KLIMARCZYK Jakub, LEWICKI Antoni, MACIEJEWSKI Kacper,
PRZYBYSZ Jakub, RUDNICKI Dawid, ZAWIERUCHA Maciej, PAJOR
Igor, DOBRZYÑSKI Dawid, O£OWNIA Oliwier, TARKA Bart³omiej.
Gratulujemy!

AKTYWNY KKS PRO−BASKET
W dniach 18-21 maja 2017 r. dwa mêskie zespo³y KKS Pro-Basket Kutno
(¯aki U12 oraz M³odzicy U14) wziê³y udzia³ w 6 Radom Basket Cup
2017. W turnieju miêdzynarodowym udzia³ wziê³o blisko 70 zespo³ów
z 37 klubów z Polski oraz Europy. Turniej zacz¹³ siê w czwartek 18 maja
wieczorem, kiedy uczestników przywita³a oficjalna ceremonia i pokaz
sztucznych ogni. Potem by³a rywalizacja, praktycznie od rana do wieczora,
a¿ do niedzielnych fina³ów. Zakoñczenie równie¿ by³o uroczyste, nagród
indywidualnych i dru¿ynowych bardzo du¿o. Ostatecznie zespó³ ¯aków
KKS Pro-Basket Kutno zaj¹³ 19 miejsce w turnieju, natomiast M³odzicy
KKS Pro-Basket Kutno zakoñczyli zmagania na 8 lokacie. Turniej by³
bardzo silnie obsadzony. Bra³y w nim udzia³ dru¿yny z czo³owych m³o-
dzie¿owych lig naszego kontynentu, co stanowi³o doskona³¹ okazjê do
nabycia cennego do�wiadczenia dla naszych m³odych koszykarzy.

W dniach 19-21 maja 2017 r. dru¿yna KKS PRO-BASKET SIRMAX Kutno
bardzo dobrze zaprezentowa³a siê w II Ogólnopolskim Turnieju Koszy-
kówki Kadetek w Koninie. W turnieju startowa³o 6 zespo³ów. W ci¹gu
trzech dni koszykarki KKS PRO-BASKET SIRMAX Kutno rozegra³y
5 spotkañ osi¹gaj¹c wyniki;

KKS PRO-BASKET SIRMAX � GWARDIA Wroc³aw 53:43
KKS PRO-BASKET SIRMAX � MKS MOS Konin 53:29
KKS PRO-BASKET SIRMAX � MUKS Be³chatów 71:36

KKS PRO-BASKET SIRMAX � BASKET 25 Bydgoszcz 71:20
KKS PRO-BASKET SIRMAX � MUKS Piaseczno 55:44

Tabela koñcowa turnieju:
1. KKS PRO-BASKET SIRMAX 10 5 0 303 - 172
2. GKS GWARDIA Wroc³aw 8 3 2 273 - 231
3. MUKS Piaseczno 8 3 2 262 - 264
4. KS BASKET 25 Bydgoszcz 8 3 2 180 - 234
5. MUKS Be³chatów 6 1 4 223 - 291
6. MKS MOS Konin 5 0 5 222 - 256
Zawodniczki KKS PRO-BASKET SIRMAX Kutno okaza³y siê najlepsz¹
dru¿yn¹ turnieju. Z meczu na mecz gra³y coraz lepiej odnosz¹c same zwy-
ciêstwa. Za swoj¹ grê ca³a dru¿yna by³a komplementowana i zosta³a
nagrodzon¹ pucharem i upominkami. Koszykarki KKS PRO-BASKET
SIRMAX Kutno zosta³y uhonorowane najwa¿niejszymi nagrodami indy-
widualnymi: MVP Turnieju - Julia MYSZKOWSKA; MVP w zespole -
Iga WO�NIAK, KKS PRO-BASKET SIRMAX Kutno w Koninie wstê-
powa³ w sk³adzie: Justyna Kozarska 41 pkt., Julia Myszkowska 94, Sara
Kubiak 25, Aleksandra ¯urawik 4, Julia Brewiñska 19, Kinga Stasinowska 8,
Iga Wo�niak 69, Zuzanna Sikorska 10, Natalia Pietrzak 33. Trenerem
dru¿yny jest Adam Paw³owski. Gratulujemy!

KOLEJNY SUKCES „KUTNA”

W dniach 19-21 maja 2017 r. dru¿yna ¿aczek U12 KKS Pro-Basket Kutno
wziê³a udzia³ w XVI Miêdzynarodowym Turnieju Koszykówki Dziewcz¹t
i Ch³opców o Puchar Dyrektora ZSP nr 3 w ¯yrardowie. W zawodach
wziê³o udzia³ po 8 zespo³ów w kategorii dziewcz¹t oraz ch³opców
(w wiêkszo�ci mistrzów i wicemistrzów  swoich województw oraz dru¿yny
z Czech , Litwy oraz £otwy). Podopieczne trenera Mariusza £ubiñskiego
bardzo dobrze rozpoczê³y turniej pokonuj¹c pierwszego dnia 80:10 Widzew
£ód� oraz 42:20 mocny zespó³ MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra.
W drugim dniu w meczu o pierwsze miejsce w Grupie A ulegli�my 22:37
gospodarzowi i faworytowi turnieju UKS Trójka ¯yrardów. Nale¿y nad-
mieniæ, ¿e mecz by³ bardzo wyrównany i ró¿nica w ca³ym meczu wynosi³a
6 pkt. Dopiero punkty stracone po trzech naszych stratach w koñcówce
meczu ustali³y wynik. W meczu pó³fina³owym spotkali�my siê z mistrzem
Grupy B SMS £KS £ód� (mistrzem województwa ³ódzkiego w kategorii
U12) wygrywaj¹c po zaciêtym i emocjonuj¹cym meczu 33:28. W meczu
fina³owym ponownie spotkali�my siê z UKS Trójka ¯yrardów przegry-
waj¹c 20:45. Dobra gra naszych dziewcz¹t zosta³a doceniona w wyró¿-
nieniach indywidualnych. Do pi¹tki ALL STARS zosta³y wybrane - Ni-
kola Tomasik oraz Aleksandra Mackiel. Najlepsz¹ zawodniczk¹ dru¿yny
KKS Pro-Basket Kutno zosta³a Maria Józefowicz. Na wielkie brawa
zas³uguje postawa wszystkich zawodniczek, które oprócz okaza³ego
pucharu, medali otrzyma³y indywidualne upominki.
Kolejno�æ koñcowa turnieju dziewcz¹t: 1. UKS Trójka ̄ yrardów, 2. KKS
Pro-Basket Kutno, 3. SMS £KS £ód�, 4. UKS Olimpijczyk Ostrów
WLKP., 5. JAS FBG Zag³êbie Sosnowiec, 6. MKS MOS Karkonosze
Jelenia Góra, 7. MKS MOS Katowice, 8. Widzew £ód�.
Sk³ad dru¿yny ¿aczek KKS Pro-Basket Kutno: Amelia Lewañczyk, Oliwia
£ubiñska, Klaudia Bia³oskórska, Martyna Królikowska, Milena Starba³a,
Wiktoria Rejmonciak, Amelia Góral, Julia Jêdrzejczak, Dominika Lewan-
dowska, Zuzanna Urban, Alicja Sobczyk, Nadia Zawierucha, Aleksandra
Mackiel, Maria Józefowicz, Nikola Tomasik; kierownik dru¿yny Bartosz
Józefowicz.

SREBRNE ŻACZKI

Kickboxing Koszykówka

Lekkoatletyka

Na stadionie kutnowskiego MOSiR-u reprezentacje dziewcz¹t i ch³opców
Szko³y Podstawowej nr 9 w Kutnie wziê³y udzia³ w Pó³finale Mistrzostw
Województwa w Czwórboju Lekkoatletycznym. Z zawodów tych, które
by³y eliminacj¹ do fina³ów wojewódzkich, awans uzyskiwa³y dwie pierwsze
dru¿yny w kategorii  dziewcz¹t i ch³opców. Reprezentacje �Dziewi¹tki�
rywalizowa³y z lekkoatletami z powiatów; ³owickiego, skierniewickiego
i rawskiego. Awans w piêknym stylu wywalczy³a  dru¿yna dziewcz¹t, która
zwyciê¿y³a w zawodach z bardzo dobrym wynikiem 1248 punktów. Sk³ad
zwyciêskiej ekipy: Milena Budner, Julia Jêdrzejczak, Paulina Poniszewska,
Julia Ruszkowska, Alicja Sobczyk, Aleksandra Urbañska, opiekun Jacek
Kud³a. Reprezentacja ch³opców zdoby³a 751 punktów i ostatecznie zo-
sta³a sklasyfikowana na szóstym miejscu. Sk³ad dru¿yny ch³opców: Adam
Dom¿a³, Miko³aj Æwikliñski, Jakub Kurkowski, Kacper Maciejewski,
Pawe³ Kacprzak, Patryk Sobczyk, opiekun Mariusz Baranowski.

ZWYCIĘSKA “9”

W Mysiadle ko³o Piaseczna odby³y siê mistrzostwa Polski kadetów m³od-
szych i starszych w kickboxingu w formule kick light. W imprezie udzia³
wziêli zawodnicy z M³odzie¿owego Domu Kultury w Kutnie, a tak¿e
Akademii Sportów Walki i Rekreacji Alex Kutno. W wyniku stoczonych
walk zawodnicy zdobyli 5 medali (1 z³oty, 2 srebrne i 2 br¹zowe).
Zawodnicy zajêli nastêpuj¹ce miejsca: Nadia Czarnecka, kadet m³odszy
w kat. wagowej 52 kg - I miejsce i tytu³ Mistrzyni Polski; Anna Justyñska,
kadet starszy w kat. wagowej 60 kg - II miejsce; Weronika Stêpniak, kadet
m³odszy w kat. wagowej 37 kg - II miejsce; Zuzanna Winiecka, kadet
starszy w kat. wagowej 55 kg - III miejsce; Jakub Piotrowicz, kadet m³odszy
w kat. wagowej 52 kg - III miejsce; Wiktor Gryglak, kadet starszy w kat.
wagowej 52 kg -  IX miejsce; Oskar Ziêbicki, kadet m³odszy w kat. wa-
gowej 32 kg - IX miejsce; Filip Jasku³a, kadet starszy w kat wagowej 52 kg
- X miejsce.

MEDALIŚCI Z KUTNA

Nie wyszed³ debiut trenerski Andrzejowi Grzegorkowi, który zast¹pi³ na
tym stanowisku S³awomira Ryszkiewicza (zrezygnowa³ ze wzglêdów oso-
bistych). Kutnianie � zostali rozbici w �py³�. Gospodarze byli przed tym
spotkaniem mocno zdeterminowani, gdy¿ walcz¹ o utrzymanie siê
w IV lidze ³ódzkiej. Nie t³umaczy to wcale zespo³u z grodu nad Ochni¹,
który zagra³ zdecydowanie poni¿ej swoich mo¿liwo�ci.

W³ókniarz Zelów � KS Sand Bus Kutno 4:0 (2:0)
1:0 � Robert �wi¹tnicki (6), 2:0 � B³a¿ej Kaliski (38), 3:0 � Norbert
Dregiel (59), 4:0 � Kamil Gromada (85).

SROMOTNA PORAŻKA

Przyznanie przez Polski Zwi¹zek Koszykówki naszemu Miastu Ró¿
organizacji jednego z czterech pó³fina³ów Mistrzostw Polski M³odzi-
czek U-14 to dowód uznania dla Koszykarskiego Klubu Sportowego
�Pro-Basket� za wzorcow¹  niemal pracê z m³odzie¿¹. Dowodem tego
m.in. by³ awans do tej fazy rozgrywek zespo³u trener � Karoliny
Kociurskiej-Tomczak  i Adama Paw³owskiego (m³odsze o 1 rok od
innych dru¿yn). W hali SP nr 9 w Kutnie gra³y jeszcze o wej�cie do
szerokiego fina³u (8 teamów): Enea AZS AJP Gorzów Wlkp., MPKK
Soko³ów Podlaski, Basket Go Przemy�l.
Turniej kutnowski by³ �wietnie zorganizowany przez KKS Pro Basket
Kutno i Urz¹d Miasta Kutna. By³a to wspania³a i integracyjna impreza
³¹cz¹ca � poprzez koszykówkê � nie tylko �wietne zawodniczki, ale
ich szkoleniowców i rodziców bawi¹cych siê znakomicie. Jak¿e piêkna
by³a to promocja Kutna !!! Kutnianki co prawda nie osi¹gnê³y awansu
do fina³u, ale sam udzia³ w pó³finale mistrzostw Polski to ju¿ dla tych
sympatycznych m³odych zawodniczek z grodu nad Ochni¹ jest
du¿ym osi¹gniêciem i jednocze�nie ogromn¹ motywacj¹ do dalszej
pracy, a ka¿dy przecie¿ mecz rozegrany na szczeblu centralnym to
kolejne cenne do�wiadczenie.
Zespó³ Pro-Basket Kutno uleg³: 31:59 Soko³owi Podl. (I miejsce
i awans), 34:80 Gorzowowi Wlkp., II miejsce i awans) i Przemy�lowi
43:46 (ale¿ by³a walka!). Dru¿yna KKS Pro-Basket Kutno gra³a
w sk³adzie (obok zdobyte punkty): Wiktoria Kacperska 1, Natalia
Go³ofit 10, Julia Dresler 27, Paulina Poniszewska 11, Justyna Andziak 0,
Milena Budner 8, Weronika Zalewska 12, Kinga Stasinowska 11,
Wiktoria Wojtczak 4, Paulina Krawczyk 4, Nikola Tomasik 0, Gabriela
Nadolska 20 (2 rzuty za 3 pkt. w meczu z Przemy�lem), Edyta Sieczka 0.
Gratulacje !!! By³y okaza³e puchary, ufundowane przez prezydenta
miasta Kutna Zbigniewa Burzyñskiego, dla zespo³ów, MVP turnieju
i najlepszej pi¹tki turnieju (znalaz³a siê w niej Gabriela Nadolska!),
i strzelczyni zawodów. Go�cie z ró¿nych regionów Polski byli ocza-
rowani atmosfer¹ tego turnieju. Brawa wiêc dla organizatorów.

SPLENDOR DLA KUTNA

Pi³ka no¿na

KS Sand Bus Kutno � Warta Dzia³oszyn 3:2 (1:1)
1:0 � Dominik Dêbowski (2). By³ faul na Kamilu Zagajewskim. Rzut wolny
wykonywa³ Rafa³ Serwaciñski, który strzeli³ w s³upek, ale Dominik sku-
teczne dobi³; 1:1 � Pawe³ Marchewka (42 � rzut karny); 2:1 � Maciej
Kowalczyk g³ow¹ (55), po rzucie wolnym Patryka Nouriego; 2:2 � Mar-
chewka (71); 3:2 � Serwaciñski (84). Wicelider pokonany! Dobry mecz
gospodarzy.

Warta Sieradz - KS Sand Bus Kutno 1:1 (0:0)
�wietne spotkanie i wyrównane obu dru¿yn. Wynik zas³u¿ony.
Bramki: 1:0 - Marcin Kobierski (50), 1:1 - Rafa³ Serwaciñski (60 - karny).
Przed meczem druzyna kutnowska wrêczy³a zespo³owi z Sieradza puchar
z okazji awansu do III ligi. To jest szacunek dla rywala!
Dru¿yna KS II Kutno trenowana przez Dominika Tomczaka awansowa³a
do ³ódzkiej klasy A. Szerzej w nastêpnym numerze.

W ca³ej imprezie udzia³ wziê³o 212 zawodników z 51 klubów z ca³ej
Polski.

GRALI Z NAJLEPSZYMI
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Telefon: 724−126−378
US£UGI

Projektowanie i nadzór
w budownictwie

Tel. 607-386-512
CENY KONKURENCYJNE

Masz problem
z komputerem

DZWOŃ 605−65−17−76

Firma Budowlana "EKO−TYNK"
oferuje us³ugi w zakresie: maszynowe tynki wew. (CA£Y
ROK), malowanie, docieplanie budynków, posadzki
samopoziomuj¹ce, pokrycia dachowe.

BIURO
OBRACHUNKOWE

�wiadczy us³ugi w zakresie
rozliczeñ z US

dla firm i osób fizycznych
� ksi¹¿ka przychodów i rozchodów

� ksiêgi handlowe
� rozliczenia z ZUS

Tel. 691−736−008

Kardiolog
Kontrola rozruszników,

Holter, nadci�nienie, arytmia
Dr n. med. Marcin Rosiak

Starszy Asystent
Kliniki Elektrokardiologii

Sterlinga 1/3 w £odzi
Przyjêcia:

Kutno, ul. Zamkowa 6
Zapisy:

tel. (24) 254 39 76

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 456

PŻKPŻKPŻKPŻKPŻK

Has³o: A2-G1-G4  L9-E12  M3-B9-D10-I2-A7-K11-F2
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.

Moje obserwacje, têskni¹cej ¿yciem Pradoliny, przerwa³ dono�ny
klangor nadlatuj¹cego klucza ¿urawi. Powita³em je z rado�ci¹.
Ptaki przeby³y dalek¹ i pe³n¹ niebezpieczeñstw drogê, a teraz
opuszczaj¹c swoje miejsce w kluczu, zatoczy³y szeroki ³uk i zgrabnie
wyl¹dowa³y na pokrytym muraw¹ siedlisku. To dzielni, pe³ni
po�wiêcenia wêdrowcy podniebnych szlaków wrócili do siebie.
Jedne przykucnê³y by odpocz¹æ, a inne parami  dostojnie krocz¹c,
rozesz³y siê� szukaj¹c dogodnego miejsca na za³o¿enie gniazda.
My�l¹c o heroizmie ptaków dostrzeg³em wychodz¹ce z odleg³ego
lasu zwierzêta. Bêd¹c ju¿ na obrze¿ach kompleksu spokojnie sku-
ba³y �d�b³a wiosennej trawy. Za³o¿y³em plecak, zabra³em sprzêt
i ruszy³em w ich kierunku. Cz³api¹c w gumowcach po rozmiêk³ej
ziemi skojarzy³em sobie wielkiego pasjonata ochrony przyrody
ksiêcia Karola wêdruj¹cego w gumiakach po szkockich uroczy-
skach. Czêsto On mawia³: �Nie jest ³atwo zamieniæ lakierki na
gumowce�. Pomy�la³em: �kto� musi� i brn¹³em dalej... Po d³ugim
marszu, przyodziany w siatkê maskuj¹c¹, przykucn¹³em za krze-
wem wierzby. Rozpocz¹³em obserwacjê spokojnie pas¹cych siê
danieli.

DANIELE − SYNOWIE LASU
Po³udniowe kresy Ziemi Kutnowskiej to obszar Pradoliny Bzury
i Neru obejmuj¹cy tereny wodno-b³otne, Bzurê i kilka zalesieñ
³êgowych. Na przestrzeni kilkudziesiêciu kilometrów stanowi on
swoisty biotop dla wielkiej florystycznej ró¿norodno�ci i fauny.
Odchodz¹ca zima pozostawi³a po sobie du¿o wilgoci daj¹c szansê
ro�linom i kwiatom zebraæ si³y, zazieleniæ siê i rozkwitn¹æ. Pe³na
gama barw i zapachów kusi owady. Przylatuj¹ do kwiatów, pobieraj¹
nektar i nasycone darem ¿yciodajnej natury odlatuj¹, a dochodz¹cy
z oddali klekot  informuje wszem i wobec o bocianich zalotach.
Niewielkie oczka o krystalicznie czystej wodzie, pomarszczonej
lekkim powiewem wiatru, skrz¹ siê w wiosennym s³oñcu. K¹pie
siê w nich pliszka siwa i odpoczywaj¹ gêgawy. Kryj¹c siê pomiêdzy
kaczeñcami, kumaki niezmordowanie nawo³uj¹ samiczki do godów.

Daniele preferuj¹ wilgotne i niezbyt  gêste lasy  ¿eruj¹c na ³¹kach
i obrze¿ach zbiorowisk le�nych. Doros³e, samotne samce na jesieni
³¹cz¹ siê z samicami odbywaj¹c gody. Po 220-dniowej ci¹¿y
samica rodzi jedno lub dwa m³ode. Dorastaj¹ do wysoko�ci 1,2
metra osi¹gaj¹c wagê 105 kg. U czê�ci danieli mo¿e wystêpowaæ
albinizm. Przy sprzyjaj¹cych warunkach ¿yj¹ 26 lat.

To zwierzêta ³owne. Dodajmy, ¿e od pa�dziernika do stycznia znie-
siono na daniele ochronê.

Obserwator przyrody i wêdrowiec - Bogdan Pietrasiewicz

Poziomo: A-1. Bywa na 4 ko³a A-7. �Muzyczny� krzew B-9.
Okr¹g³a pod kopu³¹ C-1. Stanowi podporê twojego cia³a (od g³owy
do ko�ci ogonowej) D-9. S³odki zamek b³yskawiczny E-1. �... jest
ze snu� - utwór zepo³u IRA A. Gadowskiego E-5. Tym g³osem
�piewa³ Kiepura G-1. Ro�linna przyprawa I-1. Kaszowata pasza
dietetyczna dla koni wy�cigowych I-6. �cisk w autobusie J-9. Np.
Ko�nik wyp³ywaj¹ca z Jeziora Ko�no K-1. �Zezowate ...� - polska
komedia A. Munka z B. Kobiel¹ w roli Jana Piszczyka L-9. Ba³-
kañskie auto M-1. Ustawa w USA M-5. Las na Nizinie Amazonki.

Pionowo: 1-A. Le¿y nad Noteci¹ 1-I. Miasto w Iranie (drugie
co do wielko�ci) 2-E. Rzadki gatunek antylopy (Etiopia) 3-A. Znak
od uderzenia np. kijem 3-I. Miasto w�ród Wzgórz Trzebnickich
4-F. Pseudonim literacki S. ¯eromskiego 5-A. Ptak z rzêdu go³ê-
bi, wytêpiony na Madagaskarze 5-J. Podobno ocali³y Rzym 6-E.
Kraj Kleopatry, w którym trwaj¹ rozruchy uliczne 7-A. Czê�æ
rakiety no�nej lub czê�æ krêgos³upa 7-I. Imiê �piewaj¹cej niegdy�
Prus 9-A. Myli siê tylko raz 9-I. Wyznanie wiary 11-A. Sier¿ant
Irena w komedii filmowej �Rzeczpospolita Babska� (Zofia) 11-I.
Szpicruta 13-A. Wiêkszy ko�ció³ prawos³awny 13-I. Maszyna
z bab¹.         oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Z wielkim smutkiem, ¿alem g³êbokim i niedowierzaniem piszê o Osobie,
któr¹ zna³em, podziwia³em i zawsze o Niej bêdê mówi³ w samych super-
latywach. Odszed³ przedwcze�nie z pado³u ziemskiego jeden z najpopu-
larniejszych polskich piosenkarzy, ikona �wiata muzycznego. Zna³ Go
ka¿dy w Polsce i to w ró¿nym wieku. �wietny muzyk (gra³ na skrzypcach,
tr¹bce i fortepianie), kompozytor, aran¿er, aktor i prezenter telewizyjny.
Królowa³ na scenie muzycznej przez kilkadziesi¹t lat zachwycaj¹c kolejne
pokolenia Polaków. Artysta znany z takich chocia¿by przebojów jak:
�Cha³upy welcome to�, �Z tob¹ chcê ogl¹daæ �wiat� (duet ze Zdzis³aw¹
So�nick¹), �Rzuæ to wszystko co z³e�, �Zacznij od Bacha�, �Opowiadaj
mi tak�, �Izolda�, �Pszczó³ka Maja�. Zwi¹zki z muzyk¹ rozpocz¹³ ju¿
w wieku 5 lat. Z wyró¿nieniem ukoñczy³ Pañstwow¹ Szko³ê Muzyczn¹
II stopnia w Krakowie � w klasie skrzypiec. Pochodzi³ z bardzo muzycznej
rodziny (ojciec i siostra). Zwi¹zany by³ przez 7 lat z Orkiestr¹ Symfo-
niczn¹ Polskiego Radia i Krakowsk¹ Orkiestr¹ Kameraln¹. Mia³ fascynuj¹cy
g³os, którym przyci¹ga³ wszystkich, niezale¿nie od wieku. Za spraw¹
wybitnej piosenkarki Ewy Demarczyk zosta³ wokalist¹. Zwi¹za³ siê
z Kabaretem Piotra Skrzyneckiego �Piwnica pod Baranami� i zespo³em
Marka Grechuty �Anawa�. Przez 6 lat (1968-1974) akompaniowa³ Ewie
Demarczyk � ówczesnej pierwszej damie polskiej piosenki (niezwyk³y
g³os i osobowo�æ!). W 1972 roku zadebiutowa³ utworem �Tak to ty� jako
piosenkarz na X Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Odnosi³ sukcesy
na wielu festiwalach(Rostock, Praga, Sopot, S³oneczny Brzeg � tu nagroda
za interpretacjê piosenki bu³garskiej). W Rostocku zadebiutowa³ miêdzy-
narodowo i zdoby³ 4 nagrody pokonuj¹c Niemców. Wystêpowa³ te¿
w Kabarecie �Tey� z Zenonem Laskowikiem. By³ jednym z jurorów
w polskiej edycji programu �Taniec z gwiazdami�. W stacji TVN prowa-
dzi³ programy: �Droga do gwiazd�, �Twoja droga do gwiazd� i koncert
�Zakochajmy siê jeszcze raz�. By³ odznaczony m.in. Srebrnym Medalem
�Zas³u¿ony Kulturze Gloria Artis�. Odszed³ od nas gigant muzyczny, ale
pamiêæ o Zbyszku Wodeckim pozostanie na d³ugo, d³ugo. To ogromna
strata dla kultury polskiej. Wielcy arty�ci odchodz¹, ale muzyka ich zostaje.
I tak bêdzie ze Zbyszkiem. Jego utwory mia³y w³asny, muzyczny klimat.
Do tego dochodzi³a jeszcze m¹dro�æ literacka. One nigdy siê nie zesta-
rzej¹. Zbyszek kocha³ ludzi, a oni Jego. By³ zawsze �wietnie przygotowany
do ka¿dego swego koncertu, obojêtnie czy w Chicago, czy w � Kutnie.
Mia³ wielki szacunek dla widza. Autentyczny muzyk, artysta najwiêkszego
formatu. Muzyka by³a jego ¿yciem. Bardzo inteligentny i zawsze optymi-
stycznie nastawiony do ¿ycia. Fantastycznie opowiada³ dowcipy i opo-
wie�ci ze swojej bran¿y.  Wirtuoz tr¹bki, a jego skrzypcowy czardasz to
istna maestria. Zapamiêtamy Go jako zawsze pogodnego, pe³nego energii
i u�miechu. Ka¿dy Jego wystêp to by³o dzie³o. Pozna³em Go w Krakowie
(z tym piêknym miastem � pe³nym dobrych artystów i historii - by³ przede
wszystkim zwi¹zany) w 1971 roku. By³o to na Plantach. By³em z grup¹
turystyczn¹. Wtedy spotkali�my siê jeszcze parê razy. Poczuli�my do siebie
jakby niæ sympatii poprzez Sport, Geografiê i Historiê. Przeszli�my na
Ty. Pozna³em wtedy �Piwnicê pod Baranami� i by³em na próbie �Anawy�.
Utrzymywali�my nastêpnie ³¹czno�æ telefoniczn¹, pocztówkow¹ i od czasu
do czasu widywali�my siê w grodzie Kraka, do którego czêsto przyje¿d¿a-
³em, jako pilot z wycieczkami. Gdy spotkali�my siê na jednym z Jego
koncertów w Kutnowskim Domu Kultury Jego zdziwienie pocz¹tkowo
nie mia³o granic. �Co ty tu robisz? � pyta³, ale szybko dodawa³ (nie chwalê
siê...) �Nadajesz siê do tej kulturalnej funkcji�. By³em dumny. Jego s³awa
ros³a z dnia na dzieñ. Kocha³ to co robi³, a �robi³� �piew i Muzykê �wietnie.
By³ per³¹ w koronie muzyki i �piewu. Zawsze powtarza³, ¿e najlepiej czuje
siê w�ród publiczno�ci, bo wtedy zanikaj¹ wszystkie jego kompleksy.
Najwa¿niejsze jest - dodawa³ - zdrowie i � grupa przyjació³. Cieszy³em
siê, ¿e mog³em Go poznaæ! Ostatni raz do�æ d³ugo rozmawiali�my z sob¹
przed i po koncercie (dodam rewelacyjnym) w plenerze i w cudownej
scenerii parku i pa³acu w Siemienicach, gdzie by³ artystycznym i honoro-
wym go�ciem Pañstwa Haliny i Mieczys³awa Wo�ko. Teraz pozosta³y
wspomnienia, ale s¹ one niezapomniane.
¯egnaj Wielki Artysto i Wielki Polaku! ¯egnaj Zbyszku!

CZE�Æ TWOJEJ PAMIÊCI.
Jerzy Papiewski

NIEZWYKLE CIEPŁY CZŁOWIEK
�P. Zbigniew Wodecki (06.05.1950 � 22.05.2017)
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Tak mo¿na �mia³o powiedzieæ o kapliczce znajduj¹cej siê na jednym
z kutnowskich osiedli domków jednorodzinnych. Znajduje siê ona na piêknie
zagospodarowanej ogrodowej dzia³ce pañstwa Barbary, Eugeniusza,
Renaty i Marka W³odarczyków. To dziêki nim ponad 150-letnia kapliczka
Naj�wiêtszej Maryi Panny znalaz³a siê w tym przyjaznym dla Niej miejscu.
Zanim tu trafi³a le¿a³a ponad pó³ wieku temu na cmentarnym wysypisku
�mieci i by³a w kilku miejscach po³amana Pañstwo W³odarczykowie
z wielk¹ atencj¹ i pietyzmem J¹ odrestaurowali i dzi� ten obiekt, maj¹cy
oko³o 2 metrów wysoko�ci i wa¿¹cy blisko 100 kg, cieszy swoim wido-
kiem wszystkich przechodz¹cych obok mieszkañców grodu nad Ochni¹.
Jest nie tylko miejscem ciesz¹cym oczy ka¿dego cz³owieka wra¿liwego
na otaczaj¹ce go piêkno, ale tak¿e punktem, gdzie mo¿na siê pomodliæ
(i tak te¿ czêsto siê tu dzieje). Ogrodow¹ i rodzinn¹ kapliczk¹ opiekuje
siê równie¿ kolejne pokolenie rodu W³odarczyków (na zdjêciu) wnuczka
Patrycja i przesympatyczne prawnuczki � Oliwia i Nikola. Na�ladownictwo
dla innych jak najbardziej wskazane!            /J.P./

OCALONA OD ZAPOMNIENIA

Koñcz¹cy trzyletni¹ dzia³alno�æ Klub Wiedzy Uniwersalnej kolejne swoje
spotkanie po�wiêci³ 100-leciu Objawieñ Fatimskich, którego to prelegen-
tami byli obecni na tym Ogólno�wiatowym �wiêcie w Fatimie kutnianie
Halina i Ryszard Olesiñscy. Pañstwo Olesiñscy � Klubowicze �Dobro-
dziejówki� � z wielk¹ swad¹ i znawstwem opowiadali o jubileuszu
100-lecia objawieñ Maryjnych w Fatimie (w Portugalii, ma ok. 8 tysiêcy
mieszkañców). W uroczysto�ci fatimskiej wziê³o udzia³ ponad milion wier-
nych z ca³ego �wiata. By³ w�ród nich Papie¿ Franciszek. Jak podkre�lali
Pañstwo Olesiñscy Fatima to niezwyk³e miejsce dla pielgrzymów. Jest
tam wielka solidarno�æ ludzi w walce o Pokój i tolerancje religijne.
Papie¿ Franciszek pe³ni³ rolê Pielgrzyma Nadziei na lepsze jutro...

W „DOBRODZIEJÓWCE”

W spotkaniu KWU �Dobrodziejówka� uczestniczyli m.in.: przewodni-
cz¹cy Rady Powiatu Kutnowskiego Marek Jankowski i przewodnicz¹cy
Rady Miasta Kutna Grzegorz Chojnacki. W d³ugiej i konstruktywnej
dyskusji g³os zabierali: Zofia Tomaszewska, W³odzimierz Klimecki,
Ryszard Zab³ocki, Andrzej Pisarski, Barbara D�winacka, Grzegorz Dêbski
oraz pañstwo Kalbarczykowie. By³y te¿ rozmowy i wspomnienia
z innych pielgrzymek, w których uczestniczyli Klubowicze z �Dobrodzie-
jówki�.            /J.P./

PIELGRZYMKA DO FATIMY
(ci¹g dalszy ze strony 20)
Za pieni¹dze mo¿emy otrzymaæ co� bezcennego. W celu g³êbszego prze-
¿ycia wyjazdu uczestniczyli�my we mszach �wiêtych w jêzyku polskim
w kaplicy objawieñ oraz ka¿dego dnia w Procesji �wiat³a i Ró¿añcu.
Kulminacyjnym punktem pielgrzymki by³o uczestniczenie we mszy �w.
13 maja 2017 r.,  któr¹ celebrowa³ Ojciec �wiêty Franciszek, w czasie
której og³osi³ �wiêtymi Franciszka i Hiacentê pastuszków, którym to
objawi³a siê Matka Bo¿a 100 lat temu.   

Flaga bia³o-czerwona, z któr¹ siê identyfikowali�my na uroczysto�ci przy-
ci¹ga³a do nas pielgrzymów polskich z ca³ego �wiata, którzy pytali sk¹d
jeste�my, z którego biura przyjechali�my, mówili o sobie, o wra¿eniach
itp., co by³o bardzo sympatyczne i patriotyczne.

Sanktuarium w Fatimie przyci¹ga rzesze pielgrzymów z ca³ego �wiata.
Pielgrzymka w to miejsce to gwarancja niezapomnianych prze¿yæ. Do
Fatimy przybywamy na zaproszenie Matki Bo¿ej. Wydarzenia w Fatimie
nale¿¹ do zjawisk wielop³aszczyznowych wymagaj¹cych analizy z ró¿-
nych perspektyw. 

Pozwala to na lepsze zrozumienie roli  i znaczenia objawieñ fatimskich
w historii Portugalii i wspó³czesnego �wiata: ratunek �wiata przed zag³ad¹,
przemiana serca. Aktualnie publikowane przepowiednie jasnowidzów s¹
dramatyczne dla Europy, Polski i �wiata, ale trzeba mieæ nadziejê, ¿e zwy-
ciê¿y Niepokalane Serce Maryi.

W Fatimie zwiedzali�my domy rodzinne £ucji i Hiacynty, a tak¿e Fran-
ciszka, którym objawi³a siê Matka Bo¿a.

�wiêto B³êkitnej Armii obchodzone jest na pami¹tkê przybycia w 1919 r.
do Kutna sformowanej we Francji armii genera³a Józefa Hallera. W naszym
mie�cie ulokowano siedzibê sztabu i garnizonu Dywizji Instrukcyjnej.
Przypomnijmy, ¿e pierwszym dowódc¹ tej armii by³ Francuz, genera³ Louis
Archinard. Na mocy porozumienia z rz¹dem Francji Komitet Narodowy
Polski uzyska³ 28 wrze�nia 1918 roku pe³n¹ kontrolê polityczn¹ nad armi¹.
Wskutek porozumienia zosta³a ona uznana za �jedyn¹, samodzieln¹,
sojusznicz¹ i wspó³walcz¹c¹  armi¹ polsk¹�. Francuskiego dowódcê
zast¹pi³ z dniem 4 pa�dziernika 1918 roku genera³ Józef Haller. Armia
przyjê³a b³êkitny kolor mundurów, st¹d zwano j¹ �B³êkitn¹�.          /A.B./

ŻOŁNIERZE HALLERA
W czwartek, 25 maja, mia³a miejsce krótka uroczysto�æ, podczas której
z³o¿one zosta³y wi¹zanki kwiatów pod tablic¹ pami¹tkow¹ po�wiêcon¹
B³êkitnej Armii. Wziêli w niej udzia³ przedstawiciele w³adz samorz¹do-
wych miasta Kutna, Starostwa Powiatowego, Gminy Kutno, Muzeum
Regionalnego, kutnowskich stowarzyszeñ i kombatantów oraz uczniowie
Szko³y Podstawowej nr 6 i nr 5. Wspomniana wy¿ej pami¹tkowa tablica
wmurowana jest w �cianê boczn¹ ko�cio³a parafialnego pod wezwaniem
�w. Stanis³awa Biskupa Mêczennika w Kutnie-£¹koszynie.

G³ówne uroczysto�ci w Fatimie, w których uczestniczy³ papie¿
Franciszek.

Je�li nosisz lub nosi³a�(e�) nazwisko Staniszewska(i) i pra-
gniesz spotkaæ innych o tym nazwisku, aby poszukaæ
wspólnych przodków, a przy tym dobrze siê bawiæ,
koniecznie we� udzia³ w Zje�dzie. Z uwagi na trudno�ci
organizatorów z dotarciem do wszystkich Rodzin, prosimy
Ka¿dego z was o poinformowanie o naszym spotkaniu.
Wszystkich chêtnych cz³onków rodziny, przyjació³ i zna-
jomych, z którymi macie kontakt. O godz. 11.00 msza �wiêta
w ko�ciele parafialnym Wniebowziêcia N.M.P. w £aniê-
tach. Po mszy �wiêtej wspólne jubileuszowe zdjêcie.
Czekamy na Was, do zobaczenia! Wiêcej informacji, zg³o-
szenia i kontakt na: staniszewscy2016@gmail.com.

Organizatorzy zjazdu

Serdecznie zapraszamy Szanownych Pañstwa na

III Zjazd Rodziny Staniszewskich
oraz Rodzin spokrewnionych do £ani¹t

w sobotê dniu 8 lipca 2017 r.
W czwartek, 1 czerwca, ten kutnowski obiekt sportowo-rekreacyjny
obchodzi³ swoje 5 urodziny. Przyby³ych go�ci i przyjació³ powita³
dyrektor MOSiR-u Pawe³ �lêzak. W swoim wyst¹pieniu przypomnia³
wiele ciekawych faktów zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ obiektu. W mi-
nionym okresie Aquapark odwiedzi³o 1.250.000 osób, daje to 680
wej�æ dziennie. To 17,5 mln z³otych pozostawionych w kasach
p³ywalni, to 160 ty�. metrów sze�ciennych zu¿ytej wody. Przez ten
czas dorobiono siê tu wielu wspania³ych imprez: mistrzostwa Kutna
i powiatu w p³ywaniu, impreza sylwestrowa, Otyliada, pó³kolonie czy
wybory Miss Aquaparku. Satysfakcj¹ dla wszystkich pracowników
obiektu jest realizowany od pocz¹tku powstania Aquaparku program
�Bêdê p³ywaæ�, dziêki któremu ponad 2 tysi¹ce dzieci posiad³o tê
umiejêtno�æ. Na jubileuszowym spotkaniu by³a Martyna Kod³ubaj
z córeczkami - milionowy go�æ obiektu. Wiele oklasków otrzyma³y
za swój wystêp zespo³y wokalne �Czary Mary� i �Abrakadabra�
z MDK. Organizatorzy zaskoczyli wszystkich apetycznym, koloro-
wym tortem w kszta³cie budynku Aquaparku Kutno.         /A.B./

JUBILEUSZ AQUAPARKU




