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KORONAWIRUS (C.D.)
� �wiat (wg danych z 9 stycznia): 89 mln zaka¿onych.
Zgony - 1,92 mln osób (codziennie przybywa �rednio
600 tysiêcy przypadków, a ka¿dego dnia umiera z jego
powodu 15 tysiêcy osób).
� Przewodz¹ tej niechlubnej statystyce USA - ponad
22 mln zaka¿onych osób, 369 tysiêcy zmar³ych, Indie
- ponad 10,4 mln zaka¿eñ, 151 tysiêcy zmar³ych, Bra-
zylia - 8,01 mln, 201 tysiêcy zmar³ych, Rosja - 3,32
mln, zmar³o - 60,1 tysiêcy.
� Najwiêksze straty ponios³y: linie lotnicze, które prze-
wioz³y trochê poni¿ej miliarda osób (2019 r. - 4,5 mld);
gastronomia - 90% (1/3 ewentualnych bankructw);
turystyka - straty 935 mld USD.
� Jak gwiazdka z nieba, w grudniu �spad³a� nam szcze-
pionka na Covid-19.
� W czwartek, 7 stycznia, Agencja Reutera poda³a, ¿e
liczba zaka¿eñ koronawirusem przekroczy³a 25 milio-
nów osób (æwieræ miliona dziennie).
� Rz¹d �prê¿y� piersi do odznaczeñ, a to przecie¿
zamówi³a je Komisja Europejska dla ka¿dego z 500
milionów obywateli Unii.
� W niedzielê, 27 grudnia 2020 r., zaszczepiono - jako
pierwsz¹ - naczeln¹ pielêgniarkê szpitala MSWiA
w Warszawie, Alicjê Jakubowsk¹. W Kutnie tego
zaszczytu dost¹pi³ kolejny dyrektor szpitala Artur Gruz
(nie medyk) i ginekolog profesor Witold Malinowski.
� Jak zwykle w Polsce, rozdzia³ nowych szczepionek
sta³ siê aferalny (pierwszeñstwo nie dla medyków, ale
�celebrytów�). Paradoksalne, ale fakt ten mo¿e pozy-
tywnie wp³yn¹æ na objêcie antycovidowymi szczepie-
niami wymagan¹, minimaln¹ liczbê osób, tj. 60%
Polaków w wieku od 16 roku ¿ycia.
� Polska polityka rz¹dowa wed³ug zasady: �Ma³o
testów, ma³o zaka¿eñ�.
� Najrealniejsza informacja MZ z 6 stycznia to ta, ¿e
w Polsce osi¹gnêlismy ju¿ 30.055 zgonów z powodu
covidu.
� Ministerstwo Zdrowia 31 grudnia 2020 r. poinformo-
wa³o ¿e: 56 lekarzy, 48 pielêgniarek, 10 dentystów, 4
farmaceutów, 5 ratowników medycznych, 4 po³o¿ne
zmar³o z powodu koronawirusa.
� Borys Budka (PO): Potrzeba milion szczepieñ tygo-
dniowo. Odpowiedzialny za walkê z koronawirusem
og³asza, ¿e do 31 marca 2021 r. zaszczepimy 3 miliony
osób.

KAROL KREMSER

Z ogromnym ¿alem ¿egnamy dzi� Karola Kremsera � wieloletniego
nauczyciela i dyrektora II Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana
Kasprowicza w Kutnie.     (ci¹g dalszy - strona 11)

ZŁOTE GODY

W Urzêdzie Stanu Cywilnego w Bedlnie wójt tej gminy Józef
Ignaczewski odznaczy³ siedem par za d³ugoletnie, pó³wieczne po-
¿ycie ma³¿eñskie.    (ci¹g dalszy - strona 15)

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

26 stycznia 2021 r.
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PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ – PODSUMOWANIE ROKU 2020

Arkadiusz Kajak i Dawid Chorzalski przejechali star¹ £ad¹
ponad 3,5 tysi¹ca kilometrów.

Do Powiatu Kutnowskiego trafi³y dotacje z Województwa
£ódzkiego.

Do szkó³ podleg³ych pod Powiat trafi³ nowy sprzêt kompu-
terowy.

Obchody  odzyskania niepodleg³o�ci odby³y siê miêdzy
innymi w D¹browicach.

Polska Wytwórnia Papierów Warto�ciowych przekaza³a
sprzêt komputerowy dla Wydzia³u Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Kutnie.

Powiat pozyska³ blisko 16 mln z³ z Funduszu Inwestycji
Samorz¹dowych.

Powiat pozyska³ dotacjê z gminy Kutno na przebudowê
drogi Kutno-Antoniew-Witonia.

Przekazanie promes na  remonty dróg.

Reprezentacji Powiatu Kutnowskiego nie zabrak³o podczas
Do¿ynek Wojewódzkich, które odby³y siê w Uniejowie.

Rozstrzygniêto kolejn¹ edycjê konkursu na Najpiêkniejszy
Ogródek.

Do¿ynki Powiatowo-Gminne odby³y siê w Bedlnie.

Starosta Kutnowski przekaza³ nowy sprzêt stra¿akom
z komendy PSP w Kutnie.

W wrze�niu 100-lecie istnienia jednostki �wiêtowa³o OSP
w Bedlnie.

W listopadzie Powiat rozda³ kilka tysiêcy chryzantem. Akcjê
koordynowa³ Tomasz Walczewski, cz³onek Zarz¹du Powiatu
Kutnowskiego.
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Radni Rady Miasta Kutno przyjêli bud¿et na 2021 rok. Podczas wtorkowej
(22 grudnia) sesji Rady Miasta, radni g³osami przedstawicieli klubu Poro-
zumienie Dla Kutna zdecydowali o przyjêciu uchwa³y finansowej. Radni
Prawa i Sprawiedliwo�ci wstrzymali siê od g³osu. Bud¿et miasta na przy-
sz³y rok zak³ada dochody i wydatki na tym samym poziomie, nieco ponad
235 milionów z³otych.
- To zrównowa¿ony bud¿et, mimo ¿e mamy trudn¹ sytuacjê pandemiczn¹.
Ta sytuacja powoduje, ¿e poziom planowanych dochodów jest ni¿szy, ale
tylko jeden procent. Mimo to bud¿et osi¹ga nadwy¿kê dochodów bie¿¹cych
nad wydatkami bie¿¹cymi w kwocie oko³o 10 milionów z³otych. W roku
2021 planowany poziom zad³u¿enia miasta ulegnie zmniejszeniu. Po stronie
wydatków zabezpieczono pieni¹dze na realizacjê kluczowych dla nasze-
go miasta zadañ publicznych. Bior¹c pod uwagê wszystkie te czynniki,
jeste�my za tym bud¿etem � t³umaczy³ podczas sesji Przewodnicz¹cy
Klubu Porozumienie Dla Kutna Grzegorz Chojnacki.
Na wydatki inwestycyjne przeznaczonych bêdzie ponad 16 milionów z³otych.
G³ówne priorytety inwestycyjne Kutna na 2021 rok to: rewitalizacja naj-
starszej, historycznej czê�ci Kutna, rewaloryzacja zespo³u Pa³acu Saskiego
w Kutnie, budowa i modernizacja dróg, parkingów, chodników w tym
m.in. Morcinka, Wybickiego, przebudowa przejazdu pod wiaduktem ul.
Warszawskie Przedmie�cie, Sk³odowskiej-Curie, Intermodalna-siêgacz,
Zimowa, Jesienna, przebudowa ulicy Chopina w Kutnie, budownictwo
mieszkaniowe, zakup urz¹dzeñ o�wietlenia ulicznego. Priorytety mog¹ ulec
zmianie, bo Miasto bêdzie ubiega³o siê o pieni¹dze z Rz¹dowego Funduszu
Dróg Samorz¹dowych oraz Rz¹dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Prezydent Kutna Zbigniew Burzyñski dziêkuj¹c za uchwalenie bud¿etu
podkre�li³ potrzebê wspólnego dzia³ania na rzecz dobra miasta.
- Jest to ciê¿ki rok i bêdzie to ciê¿ki czas, tym bardziej potrzebna jest
wspó³praca wszystkich radnych, bo miasto jest jedno i potrzeby s¹ wspól-
ne i je�li do³o¿ymy si³ i starañ, to mam nadziejê, ¿e damy radê przetrwaæ
ten okres. Dziêkujê wszystkim pracownikom Urzêdu Miasta oraz cz³on-
kom Rady Miasta i wszystkim tym, którzy zaanga¿owani byli w proces
tworzenia i uchwalenia tego bud¿etu � zakoñczy³ Zbigniew Burzyñski.

BUDŻET KUTNA

Kto faktycznie trzyma �wodze w³adzy� w Kutnie i powiecie kutnowskim!?
W redakcyjnej sondzie zdecydowali�my siê na nastêpuj¹c¹ �dziesi¹tkê�
osób, które s³usznie (b¹d� nie) maj¹ - naszym zdaniem - najwiêkszy wp³yw
na losy mieszkañców, a w szczególno�ci kadry samorz¹dowe (i nie tylko):
1. Senator RP - Przemys³aw B³aszczyk,
2. Prezes �Polfarmex� S.A. w Kutnie - Mieczys³aw Wo�ko,
3. Prezydent Miasta Kutno - Zbigniew Burzyñski,
4. Pose³ na Sejm RP - Tadeusz Wo�niak,
5. Starosta Kutnowski - Daniel Kowalik,
6. Cz³onek Zarz¹du Powiatu Kutnowskiego - Tomasz Walczewski z sio-
str¹ Dorot¹ D¹browsk¹,
7. Przewodnicz¹cy Rady Miasta Kutno - Mariusz Sikora,
8. Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnowskiego - Marek Ci¹pa³a,
9. Janusz Pawlak, Artur Gierula, Jacek Urbaniak,
10. Prezes/dyrektor Hodowli Ro�lin Strzelce - Wojciech B³aszczak.
Listê �Decydentów 2020 powiatu kutnowskiego� otwiera senator RP

PRZEMYS£AW JACEK B£ASZCZYK.
Wed³ug danych z Internetu urodzi³ siê 17 wrze�nia 1977 roku w Zgierzu,
gdzie ukoñczy³ SP nr 10. Nietypowo, bo uczêszcza³ a¿ do dwóch liceów,
by maturê zdaæ w 1996 roku w LO im. Stanis³awa Staszica. Studia
w Warszawie - Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego. Koñczy je
w 2001 r. jako magister zootechnik (w 2018 r. ukoñczy³ studia podyplo-
mowe Uniwersytetu £ódzkiego). Rok wcze�niej obejmuje gospodarstwo
rolniczo-hodowlane. Jednak, moim zdaniem, jak wielu mieszkañców wsi
zdesperowany trudn¹ sytuacj¹ rolnictwa, rozpoczyna dzia³alno�æ politycz-
n¹ w Prawie i Sprawiedliwo�ci.  Najpierw samorz¹dow¹, gdy¿ w 2006
roku zostaje radnym Sejmiku Samorz¹dowego Województwa £ódzkiego.
�Nie wypali³� mu tylko start na burmistrza £êczycy. Nastêpne lata to sama
passa politycznych sukcesów. W wyborach 2007 roku siêga po mandat
senatora RP, który powtarza w latach 2011, 2015 i 2019 (od VII do X
kadencji Senatu). W pierwszy dwóch - pe³ni nawet funkcjê jej sekretarza.
W grudniu 2014 roku staje siê - jako jeden z dwunastu senatorów -  cz³on-
kiem parlamentarnej Komisji Smoleñskiej (licz¹cej 98 osób). To potwier-
dzi³o, zapewne i jemu, ¿e znalaz³ siê w plejadzie polityków polskich!?
Kutnowscy i ³êczyccy biznesmeni �za grosz� nie wierz¹, aby wiceprze-
wodnicz¹cy senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w latach 2015-
2019) nie mia³ nic wspólnego z powstaniem w Korytach, gmina Daszyna,
filii firmy �Pini�, przejêtej po nieomal przymusowej sprzeda¿y przez
�Animex�!!! Zak³ad otwarto 7 wrze�nia 2019 r. i jest to jedno z najnowo-
cze�niejszych przedsiêbiorstw w Europie. Na powierzchni 2,5 ha ma siê
docelowo przetwarzaæ 400.000 kurczaków (!). Jak przekazywa³ nam to
by³y prezes �Exdrobu� samo zatwierdzenie ostatecznego projektu w Urzê-
dzie Gminy Daszyna nast¹pi³o w dniu jej ... z³o¿enia!? W historycznej,
XI-wiecznej osadzie Koryta dzia³a³o onegdaj Pañstwowe Gospodarstwo
Rolne, wiêc sprawa wydaje sie ju¿ mniej dziwna... Dziel¹ ow¹ osadê od
trasy nr 1 trzy kilometry, a 7,8 km od £êczycy. Natomiast do maj¹tku
rolniczo-hodowlanego pana senatora w Goszczynnie, po³o¿onego po tej
samej stronie drogi �Jedynki�, to autentycznie dystans przys³owiowego
�rzutu kamieniem�. To wie� historyczna z dworkiem. Podobnie ocenia
kutnowski biznes lokalizacjê Multimodelu Terminalu Miratrans w pod-
kutnowskich Morawcach (który mia³ byæ w ... Zduñskiej Woli).
Za te nowe inwestycje � nasze, du¿e s³owa uznania!!!
Natomiast jak �jeden m¹¿�, prawdziwi kutnowianie s¹ za prezydentem
Kutna, który przekona³ ich co do nieprawid³owo�ci przy rozdziale �rodków
Rz¹dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Niby dzieli³ je wojewoda,
ale odium odpowiedzialno�ci spad³o (s³usznie czy nie) na pana senatora.
Chyba z racji pe³nionej funkcji wiceprzewodnicz¹cego okrêgu sieradz-
kiego PiS sta³ siê on m.in., w powiecie kutnowskim, swoistym �kadrow-
cem� ... Jest okre�lany jako jeden z najwa¿niejszych KREATORÓW g³ównie
przep³ywu kadr z ³êczyckiego do powiatu kutnowskiego. Jak g³osi
kutnowska �fama�, senator umie walczyæ o swoje i swoich ludzi. A¿ do
przesady! Dla niego licz¹ siê kadry PiS, nawet okre�lane mianem ... BMW
(bierny, mierny, ale wierny). �Na dobre i na z³e� w tej roli jest co najwy¿ej
ledwie, ledwie DOSTATECZNY (a mo¿e i mniej). Ju¿ na karb �wirusowej
kwarantanny�, któr¹ przechodzi³ senator RP Przemys³aw Jacek B³aszczyk,
zaliczyæ nale¿y zatrudnienie jego ¿ony - Moniki -  na stanowisku dyrek-
tora (nie myliæ z prezesem) kutnowskiego szpitala. I na koniec o jego
najwiêkszym atucie: MA DOPIERO 44 LATA! Jak na senatora to jeszcze
m³odzieñczy wiek!

�Srebrn¹ pozycjê� naszej listy decydentów przyznali�my
MIECZYS£AWOWI WO�CE.

Znany w Kutnie i powiecie kutnowskim, chocia¿by jako za³ozyciel (1989)
koncernu farmaceutycznego �Polfarmex� S.A. Prezes Zarz¹du tej spó³ki
od pocz¹tku dzia³alno�ci. Urodzony 8 stycznia 1936 roku w Antonielowie.
Absolwent Politechniki £ódzkiej. Miêdzy innymi przez wiele lat dyrektor
KZF �Polfa� w Kutnie, a tak¿e £owickich Zak³adów Farmaceutycznych,
w pod³owickich £yszkowicach. Poprzez swoj¹ firmê (zatrudniaj¹c¹
nawet 630 osób) oraz firmy zale¿ne, a w tym Liceum Akademickie im.
Zbigniewa Religi w Kutnie, Agencjê Rozwoju Regionu Kutnowskiego
(z kutnowsk¹ telewizj¹), Klubem Biznesmenów i Mened¿erów w Kutnie
odgrywa niepo�ledni¹ rolê w decydowaniu o losach wielu ludzi. Dla kibi-
ców sportowych informacja uzupe³niaj¹ca: jeden z g³ównych sponsorów
ekstraklasowej koszykówki �Polfarmex�. ̄ onaty z Halin¹, bardzo zdoln¹
inzynier chemik, przesympatyczn¹ osob¹!!!
�Br¹z� naszego rankingu zdoby³ Prezydent Miasta Kutno (dlaczego nie
Kutna!?)

ZBIGNIEW PAWE£ BURZYÑSKI.
�Dinozaur� samorz¹dowy. Miêdzy innymi w 1998 i od 2002 r. (i nadal)
prezydent miasta. W latach 1995-1999 pe³ni³ funkcjê zastêpcy prezydenta
Kutna. Urodzony 1 lutego 1952 r. w Kutnie. Absolwent �Kasprowicza�.
Ukoñczy³ Politechnikê Warszawsk¹, jest magistrem in¿ynierem teleko-
munikacji (tak¿e ze studiami podyplomowymi P£). Wcze�niej by³ m.in.
dyrektorem d/s techniki i rozwoju i dyrektorem handlowym ZPR �Miflex�
w Kutnie. Póki co raczej, w³a�ciwy cz³owiek na tym stanowisku. Chocia¿
ostatnio zagubi³ siê w swoich dzia³aniach, a szczególnie w nadmiernych
obietnicach. ¯artobliwie: jak twierdz¹ kutnowskie cukrówki przekroczy³
barierê d�wiêku, albo �Jeden most za daleko�. ¯ona Gra¿yna, sympa-
tyczna lekarz, cz³onkini �Dobrodziejówki�. Wystarczy!!!
Czwart¹ pozycj¹ obdarzamy

TADEUSZA JACKA WO�NIAKA.
Urodzi³ siê 15 stycznia 1960 r. w Kutnie (aktualnie zamieszkuje w Mie-
czys³awowie). Historyk z Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Olsztynie.
By³y wójt Krzy¿anowa i D¹browic. Polityczny weteran w Sejmie RP, ci¹gle
od V kadencji (2005 roku). Cz³onek Solidarnej Polski. Mimo swojej
pozycji  skromny i konkretny. I tyle �na dzi��.
Miejsce pi¹te przyznali�my Staro�cie Kutnowskiemu

DANIELOWI KOWALIKOWI.
To najm³odszy Polak na tym stanowisku, gdy¿ obj¹³ je w wieku 28 lat
(czyli karierê polityczn¹ rozpocz¹³ wcze�niej o 2 lata ni¿ jego �guru�
z PiS � senator RP B³aszczyk. Prawo i Sprawiedliwo�æ. Niew¹tpliwie
- jeszcze �surowy� - talent samorz¹dowy i polityczny. Przed nim �jak
dobrze pójdzie� polityczna kariera. Musi jednak ukoñczyæ �magisterkê�
(posiada licencjat U£), ustabilizowaæ siê ¿yciowo, a tak¿e zmniejszyæ
wp³ywy, szczególnie innych osób (g³ównie z pozycji 1 i 6 naszej listy), na
swoje decyzje. Gdy¿ nie wszystkie ich podpowiedzi s¹ ... trafne, a odpo-
wiedzialno�æ za nie ponosi starosta.
Szóst¹ pozycjê - nietypowo - brat z siostr¹. �Cieniem� Starosty Kutnow-
skiego jest cz³onek Zarz¹du Powiatu Tomasz Walczewski. Wielu wi¹¿e
jego osobê i karierê nie tylko z PiS, ale i z siostr¹ Dorot¹ D¹browsk¹
(by³¹ starost¹ kutnowskim, szefow¹ powiatowej �Samoobrony�, a aktu-
alnie wójtem D¹browic).
Siódm¹ i ósm¹ pozycjê przyznajemy dwójce przewodnicz¹cych Rad Miasta
i Powiatu. M³odo�æ, a z drugiej strony wielkie do�wiadczenie. I obaj do-
puszczeni do najskrytszych tajemnic miasta i powiatu. Mariusz Sikora
(brat bardziej znanego Jacka) to bardzo ciekawa postaæ miejskiej sceny
politycznej. Ukoñczy³ Uniwersytet Warszawski (stosunki miêdzynarodo-
we) i ... Pañstwow¹ Szko³ê Muzyczn¹ I i II stopnia w Kutnie. Pracownik
PWiK. Perkusita i meloman. Spokojny, zawsze opanowany.  Natomiast
Marek Ci¹pa³a to osoba z ponad 40-letnim �dyrektorowaniem� krzy¿a-
nowskiego domu kultury. Wieloletni dzia³acz LZS. Równie¿ samorz¹do-
wiec. Aktualnie PiS.
Pozycjê dziewi¹t¹ zarezerwowali�my  dla nieod³¹cznej �paczki� z PO.
Janusz Pawlak, Jacek Urbaniak i Artur Gierula (dwaj ostatni radni
powiatowi), którzy nadal wiele znacz¹ w decyzjach ... �miejskich�.
�10-tkê� zamyka Wojciech B³aszczak, poznaniak, ale od wielu lat
prezes/dyrektor Hodowli Ro�lin Strzelce. Wybitny zawodowiec. Uparcie
utrzymuj¹cy resztki polskiego nasiennictwa  (i w ogóle rolnictwa). Tytan
pracy. Prawdziwy - biznesmen!!! Maj¹cy istotny wp³yw - g³ównie w �ro-
dowisku rolniczym, tak¿e i ogólnopolskim.
Nasz �DECYZYJNY� wykaz mo¿na potraktowaæ jako �dziennikarsk¹
kaczkê� ...Ale mo¿na te¿ ... oceniæ powa¿niej!!!   Andrzej Stelmaszewski

Aktywny rok kutnowskiej
posłanki Pauliny Matysiak

Paulina Matysiak zosta³a wybrana na pos³ankê IX kadencji Sejmu
RP w ostatnich wyborach z sieradzkiego okrêgu wyborczego.
W samym Kutnie, jej rodzinnym mie�cie, zag³osowa³o na ni¹ 3578
osób. Kim jest polityczka, która zosta³a lokaln¹ liderk¹ listy
Lewicy? Kogo reprezentuje w Sejmie? Czy nie zapomina o spra-
wach regionu, w którym siê wychowa³a? Sprawdzili�my, jak
sobie radzi po pierwszym pe³nym roku tej kadencji.
Paulina Matysiak ma 36 lat i urodzi³a siê w Kutnie. Z wykszta³-
cenia jest polonistk¹. Ukoñczy³a studia magisterskie na Uniwer-
sytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu. Jest te¿ absolwentk¹
studiów podyplomowych z filozofii XX wieku w Collegium
Civitas w Warszawie oraz etyki na UMK.

(ci¹g dalszy - strona 10)

Czytelniczy Hyde Park

Rz¹d: rachunek za pr¹d z op³at¹ mocow¹; op³ata cukrowa; za alkohol
w tzw. �ma³pkach�; podatek handlowy. Samorz¹dy: bilety komunikacji
miejskiej; podatki lokalne; czynsze; op³aty za wywóz �mieci. Abonament
miesiêczny radiowo-telewizyjny (pierwszy z 7 do 7,50 z³ miesiêcznie,
³¹czny z 22,70 do 24,50). Ju¿ zwrócili�my to co ... dostali�my. Nadal
P³acimy!!!      Jan Widz
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

DODATKOWE PODATKI AD 2021

DECYDENCI 2020!
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Hodowla Ro�lin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR to
firma o jednej z najd³u¿szych tradycji w naszym rejonie.
Powsta³a na bazie za³o¿onego w listopadzie 1945 roku
zak³adu hodowli ro�lin jest obecnie jedn¹ z najsilniej-
szych rynkowo firm w swojej bran¿y. Czym zajmuje
siê firma, której siedziba znajduje siê nieodleg³ych od
Kutna Strzelcach?

Podstawowym kierunkiem jej dzia³alno�ci jest hodowla
ro�lin uprawnych, czyli gatunków takich jak: pszenica,
rzepak, owies, jêczmieñ i wiele innych. Mieszkañcy
miast czêsto podczas podró¿y mijaj¹ pola wielu upraw.
Wiêkszo�æ bez trudu rozpozna piêknie kwitn¹ce ³any
rzepaku w maju, czy z³ote k³osy zbó¿ na prze³omie lipca
i sierpnia. Warto przy tym u�wiadomiæ sobie, ¿e ro�liny,
które rosn¹ na tych polach to konkretne odmiany
maj¹ce swoje nazwy i cechy.

Obecnie w Polsce uprawianych jest oko³o 200 (!)
odmian pszenicy ozimej (ozimej � czyli takiej, któr¹
wysiewa siê jesieni¹, aby przezimowa³a w polu). Jesz-
cze wiêcej jest odmian rzepaku i kukurydzy. Ka¿da
z odmian ró¿ni siê od innej wieloma cechami. Najistot-
niejsz¹ z punktu widzenia rolnika jest potencja³ plo-
nowania, a tu zró¿nicowanie jest niezwykle du¿e. Tylko
dziêki w³a�ciwemu wyborowi odmiany rolnik mo¿e

HODOWLA ROŚLIN – CO TO TAKIEGO?

uzyskaæ nawet do 1500 kg nasion z hektara wiêcej
w porównaniu do odmiany o ni¿szym potencjale. Na
potencja³ plonowania sk³ada siê wiele cech takich jak
np. mrozoodporno�æ, odporno�æ na choroby, wielko�æ
ziarna, itd. To w³a�nie nad popraw¹ tych cech pracuj¹
hodowcy w Hodowli Ro�lin Strzelce. Co roku na kilku-
dziesiêciu tysi¹cach poletek do�wiadczalnych prowa-
dzone s¹ obserwacje maj¹ce na celu wybór najlepszych
kandydatów na pó�niejsze odmiany. W czasie ca³ego
sezonu wegetacyjnego oceniane jest szereg cech ma-
j¹cych wp³yw na ostateczny wynik ka¿dej z odmian.
Obserwacje takie prowadzi siê przez kilka lat, ponie-
wa¿ nale¿y uzyskaæ wyniki z sezonów o ró¿nym prze-
biegu pogody tak, aby sprawdziæ stabilno�æ odmiany
w latach. W pracach hodowlanych wykorzystywane
s¹ równie¿ techniki laboratoryjne pozwalaj¹ce na ana-
lizê parametrów jako�ciowych ziarna i wielu innych
cech maj¹cych prze³o¿enie na efekt koñcowy. Pocz¹-
tek ka¿dej odmiany bierze siê podczas procesu krzy-
¿owania komponentów rodzicielskich i jest to robione
rêcznie przez specjalistów. Taka ro�lina jest rozmna-

¿ana i z jej potomstwa wybiera siê tylko te, które spe³-
nia za³o¿one oczekiwania. Proces ten mo¿e trwaæ,
w zale¿no�ci od gatunku, nawet do 12 lat, czyli przez
12 lat ponoszone s¹ koszty na wyhodowanie jednej
odmiany. Szacuje siê, ¿e jest to koszt rzêdu 2 mln z³/
odmianê.

Kolejnym etapem jest rozmno¿enie odmiany i przy-
gotowanie materia³u siewnego. Kwalifikowany materia³
siewny to produkt, który sprzedaje Hodowla Ro�lin
Strzelce. S¹ to nasiona odmian wyhodowanych w pro-
cesie opisanym nieco wcze�niej. Czym ró¿ni¹ siê one
od tych zbieranych przez rolników na polach? Otó¿,
poddane s¹ one szeregowi restrykcyjnych procedur
podczas produkcji, zaczynaj¹c od pola, a na liniach
czyszcz¹cych i zaprawiaj¹cych koñcz¹c. Ka¿da partia
nasion ze Strzelec musi spe³niaæ najwy¿sze normy
jako�ciowe gwarantuj¹ce rolnikowi, ¿e to co nabywa
jest w 100% czyst¹ odmian¹ bez ¿adnych domieszek,
¿e nasiona bardzo dobrze wykie³kuj¹ i s¹ wolne od
jakichkolwiek chorób i chwastów. Tylko taki materia³
gwarantuje wykorzystanie pe³ni potencja³u zwartego
w odmianie.

Warto�æ odmian i jako�æ nasion ze Strzelec cieszy siê
bardzo dobr¹ renom¹ w ca³ym kraju i za granic¹. Dziêki
temu Hodowla Ro�lin Strzelce jest liderem na krajo-
wym rynku nasion pszenicy ozimej i jêczmienia jarego
� te dwa gatunki to najwa¿niejsze ro�liny zbo¿owe
w ca³ej Europie. Ponadto hodowla strzelecka jest lide-
rem na rynku owsa z udzia³em blisko 60%. Posiada
równie¿ znacz¹ce udzia³y na rynku rzepaku, pszen¿yta
i ro�lin str¹czkowych, gdzie plasuje siê w pierwszej
pi¹tce najwiêkszych graczy. Warto zwróciæ uwagê, ¿e
Hodowla Ro�lin Strzelce konkuruje na rynku z du¿ymi
miêdzynarodowymi koncernami hodowlano�biotech-
nologicznymi, takimi jak np. Bayer czy Monsanto
i czyni to z sukcesem. Tym bardziej warto doceniæ
osi¹gane efekty. Co jest niezwykle istotne odmiany
hodowane i sprzedawane przez Hodowlê Ro�lin Strzelce
s¹ w 100% wolne od GMO, co gwarantuje najwy¿szy
poziom bezpieczeñstwa dla krajowych upraw i konsu-
mentów.

Je�li niniejszy artyku³ zainteresowa³ Pañstwa t¹ tema-
tyk¹ to warto odwiedziæ Strzelce podczas organizo-
wanych co roku w po³owie czerwca �Dniach Pola
w Strzelcach�, gdzie mo¿na osobi�cie zapoznaæ siê
z bogat¹ i zró¿nicowan¹ gam¹ odmian hodowli ze
Strzelec i jednocze�nie poszerzyæ swoj¹ wiedzê o rol-
nictwie. Nasiona produkowane w Strzelcach s¹ pierw-
szym etapem d³ugiego cyklu produkcji ¿ywno�ci, która
ostatecznie trafia na nasz stó³. Warto wiedzieæ, sk¹d
siê ona bierze i co wp³ywa na jej jako�æ.
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Nie zapomnę
Szczeniêce lata w kamienicy czynszowej na piêtrze,
roz�wietlone s³oñcem warkocze z grzywk¹ targan¹ na wietrze.
Pamiêtam zabawy do zmroku, w dwa ognie i w klasy,
i g³osy uporczywie nawo³uj¹cych rodziców, ich soprany i basy.

Du¿e podwórko z trzepakiem i ogródkiem,
lalka szmaciana, pi³ka ³atana i lizak z kogutkiem.
W ma³ej r¹czce pajda chleba z cukrem
albo placek z jab³kami, z bia³ym s³odkim pudrem.

Gromada dzieci, pies i kot i wrzaski do nocy,
radosne zabawy w berka, ile w nogach mocy.
Boso po ka³u¿ach i w deszczu strugach,
dopóki gwiazdy nie zasn¹ i nie przestan¹ mrugaæ.

A ten ch³opiec na zdjêciu, ma³y zawadiaka,
co nie chcia³ tañczyæ ze mn¹ krakowiaka?
Lubi³am go, mia³am trzy, on za� cztery lata,
Có¿ niewielka, ma³a, jak my sami, strata.

Dobrze, ¿e z nim nie tañczy³am,
mo¿e bym siê zad³u¿y³a?
On nie urós³, a ja ci¹gle rosnê
w si³ê, m¹dro�æ i czekam na nowe, na WIOSNÊ.

To by³y prawdziwe, miodowe lata, pe³nia szczê�cia,
wieczorny pacierz, czytanie bajek i wró¿ek zaklêcia.
By³a mama i obiad gor¹cy na stole,
tata dbaj¹cy o dzieci i ukochan¹, najdro¿sz¹ ¿onê.

Dzi� nie pamiêtam hase³ z krzy¿ówek i sudoku,
a lata szczeniêce pamiêtam i odtwarzam ze ³z¹ w oku.
Nie znam miejsca, gdzie skry³y siê okulary i szmatki,
i ulubiona bluzka z ko³nierzykiem w b³êkitne kwiatki.

Gdybym mia³a ponownie zaistnieæ w tej ¿yciowej historii
powtórzy³abym je¿ b³êdami, bez korekty, w ca³o�ci.
Ka¿dy b³¹d kszta³towa³ moje wybory,
a ka¿de potkniêcie to jeszcze nie upadek, lecz dawka pokory/

El¿bieta P³ochocka

�wietlicowe Ko³o Naukowe �Jak Sk³odowska�, w Szkole Podsta-
wowej nr 6 w Kutnie, wykona³o ju¿ ponad 40 zadañ specjalnych
V edycji ogólnopolskiego Programu edukacyjnego �Byæ jak Ignacy�,
organizowanego pod  patronatem honorowym Ministra Edukacji
Nauki przez Fundacjê PGNiG im. Ignacego £ukasiewicza pod
has³em �Nauka to przysz³o�æ�. Uczniowie, poprzez gry i zabawy
dydaktyczne, prezentacje multimedialne, elementy pogadanek
i metody zachêcaj¹ce do twórczego rozwi¹zywania problemów
poznali historiê pozyskiwania, podstawowy podzia³ i zastosowanie
energii, dowiedzieli siê i zrozumieli, jak powstaje i czym jest pr¹d,
zapoznali siê z ró¿nymi rodzajami energii odnawialnej i sposobami
jej oszczêdzania, uzyskali wiele informacji o energii przysz³o�ci,
pochodz¹cej z przestrzeni kosmicznej, burzy, huraganów, lawy
wulkanicznej i ludzkiego cia³a.

NAUKA TO PRZYSZŁOŚĆ

Na koniec I etapu, którego tematem by³a �Energia�, wykonali�my
i zaprezentowali�my za pomoc¹ filmu makietê dzia³aj¹c¹ na zasa-
dzie energii odnawialnej. Za tê pracê komisja konkursowa przy-
zna³a nam 21900 pkt i z dorobkiem 32 300 pkt uplasowali�my siê
na 16 miejscu w�ród oko³o 3000 szkó³ bior¹cych udzia³ w programie,
spo�ród których ponad 200 przys³a³o swoje projekty. Jeste�my
szczególnie dumni z tego osi¹gniêcia, gdy¿ wiêkszo�æ szkolnych
kó³ naukowych sk³ada siê z uczniów starszych klas, a nasi pod-
opieczni, to tuzin... pierwszoklasistów. Opiekunowie ko³a � Wies³aw
Zwarycz i Agata Andrych pragn¹ wyraziæ, w tych szczególnych
warunkach pracy zdalnej, swoje uznanie i wdziêczno�æ dzieciom,
rodzicom i pani Iwonie Okrasiñskiej.
Obszarem, którym siê obecnie zajmujemy, jest �Ekologia�. Znamy
ju¿ podstawowe informacje o zmianach klimatu, o smogu i o tym,
jak mo¿na mu zapobiec, o �ladzie wêglowym, segregowaniu �mieci
oraz skutkach nieodpowiedniego gospodarowania odpadkami.
Staramy siê tworzyæ kreatywne rozwi¹zania w tym zakresie i w dzie-
dzinie wody. Mamy �wiadomo�æ, ¿e czystej wody pitnej na �wiecie
brakuje i nale¿y j¹ oszczêdzaæ. Pracujemy nad obszernym projek-
tem ekologicznym zwi¹zanym z problemem oszczêdzania wody.
Nadali�my mu nazwê �Oszczêdzajmy wodê � bezcenny dar natury!�.
Chcemy pokazaæ i dok³adnie obja�niæ, jakie dzia³ania podejmu-
jemy i zamierzamy podj¹æ w celu zmniejszenia zu¿ycia wody
w domu i szkole. Napisali�my ju¿ rapowankê, która zawiera plan
dzia³ania �krok po kroku� - jak wprowadziæ za³o¿enia w ¿ycie,
tworzymy plakat XL i  przygotowujemy artyku³y do specjalnego
numeru gazety szkolnej, z którym chcemy dotrzeæ do ka¿dego
ucznia i pracownika w szkole. Chcieliby�my te¿ stworzyæ makietê,
a mo¿e i prototyp przyszkolnej oczyszczalni. Po zakoñczeniu prac
zwi¹zanych z projektem i kampani¹ spo³eczn¹ zamierzamy przyj-
rzeæ siê bli¿ej ekosystemowi i bioró¿norodno�ci � ³añcuchowi
pokarmowemu, roli pszczó³ i gatunkom zwierz¹t, które s¹ pod
ochron¹.
Przyszli naukowcy wraz z opiekunami serdecznie pozdrawiaj¹
Szanown¹ Redakcjê �Powiatowego ̄ ycia Kutna� oraz wszystkich
czytelników. ¯yczymy  wkroczenia w Nowy Rok 2021 z optymi-
zmem i nadziej¹ na lepsze, zdrowe, szczê�liwe jutro.

Wspominam beztroskie dzieciñstwo,
biega³o siê ko³o domu blisko,
po szerokiej, spokojnej ulicy,
pojazdu na niej nie policzy³,
tylko rower lub doro¿kê,
bo by³o za miastem troszkê.

Nieraz je�dzi³ kto� wozem,
bo ostrzy³ no¿yczki i no¿e
lub wo³a³ - szmaty, szmaty,
a teraz by³oby dziwne to.

Spotykali�my siê po s¹siedzku,
na wy�cigi, w podchody, w chowanego,
a na dobranoc zawsze w berka
i jeszcze energia rozsadza³a nas wielka.

Ciekawi³y nas pamiêtam nietoperze.
Lecia³y za podrzucanym kapeluszem,
a¿ odlecia³y dawno w nieznane,
¿e teraz ich tutaj nie ujrzê.

Zima nie ¿a³owa³a nigdy �niegu.
Mogli�my ulepiæ ba³wana wielkiego,
a teraz niestety w sezonie
szaro, ponuro bez niego.

Czêsto powracam my�lami,
gdzie by³ dom rodzinny z sadem,
ogródkiem pe³nym zapachu
owoców, jasminu i bzu.

Te wspomnienia czasem
ko³ysz¹ mnie do snu.

Danuta Kustosik

Projekt zak³ada cykl dzia³añ edukacyjnych zwi¹zanych z poznawa-
niem historii spo³eczno�ci ¿ydowskiej zamieszkuj¹cej Kro�niewice
do czasów II wojny �wiatowej w�ród doros³ych mieszkañców Kro-
�niewic. Bêd¹ to nastêpuj¹ce dzia³ania w³¹czaj¹ce w ich realizacjê
mieszkañców Kro�niewic:
- spacer z przewodnikiem �ladami kro�niewickich ¯ydów,
- sprz¹tanie cmentarza ¿ydowskiego w Kro�niewicach,
- spotkanie  z cz³onkiem zespo³u redakcyjnego i autork¹ artyku³u
�Getto w Kro�niewicach� zamieszczonego w publikacji �Zarys historii
¯ydów Ziemi Kutnowskiej�,
- zorganizowanie wspólnie z partnerem - Muzeum im. Jerzego Dunin
Borkowskiego w Kro�niewicach  wystawy czasowej prezentuj¹cej
Judaica ze zbiorów kro�niewickiego Muzeum i eksponatów wypo¿y-
czonych z Muzeum Regionalnego w Kutnie,
- obchody rocznicy  likwidacji getta w Kro�niewicach 2 marca 2021
roku,
- opracowanie, druk i dystrybucja ulotek edukacyjnych nt. historii
kro�niewickich ¯ydów.

Przywracamy pamięć o społeczności
krośniewickich Żydów

Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej, w partnerstwie z Muzeum
im. Jerzego Dunin Borkowskiego w Kro�niewicach, rozpoczyna
realizacjê projektu pn. �Przywracamy pamiêæ o spo³eczno�ci kro�nie-
wickich ¯ydów�. Projekt jest  realizowany w okresie od 1 stycznia
2021 roku do 31 lipca 2021 roku.

Projekt jest dofinansowany ze �rodków Stowarzyszenia ¯ydowski
Instytut Historyczny w Polsce.
Partner: Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego. Organizator: TPZK.

Bo¿ena Gajewska

W 2017 r. z badania dla serwisu ciekaweliczby.pl wynik³o, ¿e tylko
nieca³e 40% Polaków zdawa³o sobie sprawê, ¿e �ród³em finanso-
wania programów takich jak: 500 plus, 13 emerytury (ewentu-
alnie 14), czy bonu turystycznego s¹ podatkowe �prezenty�
rz¹dowe, czyli MY - OBYWATELE POLSKI!!!
Teraz Warsaw Eterprise Institute obliczy³, jakie koszty poniós³
�rednio polski podatnik w roku 2020 na �wiadczenia socjalne pañ-
stwa. Raport nosi nazwê �Cwanego Miko³aja� i wynika z niego,
¿e ka¿dy z nas doros³ych Polaków zap³aci³ a¿ 6.795 z³ za �poda-
runki rz¹dowe�. W tym rachunku znalaz³y siê: wy¿sza pensja
minimalna (204 z³ od ka¿dego pracuj¹cego podatnika); 13 emery-
tura (702 z³); bon turystyczny na dziecko do 18 roku ¿ycia (192 z³);
bon na telenauczanie (18 z³); dodatek solidarno�ciowy (18 z³);
postojowe (312 z³); wy¿szy zasi³ek dla bezrobotnych (39 z³); bon
turystyczny BIS (420 z³); zasi³ek opiekuñczy (624 z³); Media
Narodowe+ (585 z³); Mieszkanie+ (1802 z³); umorzenie mikro-
po¿yczek (450 z³); pakiet mieszkaniowy: dop³aty do czynszów
(25 z³); pakiet mieszkaniowy: dop³aty do mieszkalnictwa (90 z³);
dodatek dla s³u¿b mundurowych (15 z³); dodatek dla medyków
walcz¹cych z pandemi¹ (240 z³); dodatek emerytalny dla opozy-
cjonistów (3 z³); dop³aty do aut elektrycznych (2 z³); dofinanso-
wanie pensji pracowników (1018 z³).
¯artobliwie oceniaj¹c, po tej publikacji, wszystkim cz³onkom rz¹du
RP wyd³u¿y³y siê mocno ... NOSY! Ale i tak trzecia czê�æ doro-
s³ego spo³eczeñstwa wierzy, ¿e to prezenty SPAD£Y Z NIEBA!
NIC G£UPSZEGO!!!    Jan Widz

Czytelniczy Hyde Park

AŻ SIĘ WIERZYĆ NIE CHCE!?

Ze sztambucha

Lata co minęły

Zdrowego roku
Dwie dwudziestki ju¿ minione,
dwudziesty pierwszy siê zaczyna.
Oby za nami dni zara¿one.
Mo¿e antidotum epidemiê zatrzyma.

Start ma znaczony licznymi zgonami.
Koronawirus teraz rz¹dzi �wiatem.
Ludzko�æ siê ratuje nowymi szczepionkami
licz¹c, ¿e pandemiê opanuje latem.

Oby ci, którym uda siê prze¿yæ,
wyci¹gnêli z epidemii stosowne nauki,
przestali bezmy�ln¹ nienawi�æ szerzyæ,
bo niebawem zaczniemy liczyæ siê na sztuki.

Patrzmy z wiar¹, choæ bez optymizmu,
w rozwijaj¹cy siê ten rok nowy.
Oby uda³o siê unikn¹æ tragizmu.
Nadziejê miejmy, ¿e rok bêdzie zdrowy.

Kazimierz Ci¹¿ela

Z ogromnym ¿alem przyjêli�my
smutn¹ wiadomo�æ o �mierci

�P.

Stanis³awy Teresy
Jankowskiej

przyjació³ki naszej gazety,
aktywnej dzia³aczki spo³ecznej,
wra¿liwej na ludzkie problemy.

Rodzinie sk³adamy
najszczersze wyrazy wspó³czucia.

CZE�Æ JEJ PAMIÊCI!
Redakcja �Powiatowego ¯ycia Kutna�
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KTO W KUTNIE NIE BY£ ... Felieton KWD

MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Z innych szpalt
Kasa na inwestycje po uwa¿aniu
Samorz¹dowcy zauwa¿yli, ¿e pieni¹dze na inwestycje lokalne trafiaj¹
g³ównie do tych gmin, w których rz¹dzi PiS. (...) Ministerialna komisja
pominê³a w dzieleniu pieniêdzy m.in.: Bia³ystok, Warszawê, Kielce,
Poznañ, £ód� czy Gdañsk. (...) Z 16 miast wojewódzkich a¿ 13 nie dosta³o
ani grosza. Rzeczpospolita, 14.12.2020 r.
Jak podaje tygodnik �Nie� z grudnia 2020 r. teraz:
... 7% Polaków uwa¿a, ¿e S³oñce krêci siê wokó³ Ziemi ...
... co trzeci wspó³czesny Polak wierzy w reinkarnacjê ...
... Bóg istnieje dla 85% badanych ...
... 61% (?) wierzy jednak w teoriê Darwina.
(...) Wiem, ¿e rz¹dy PiS to jest najlepsza antyreklama pañstwa, które mniej
s³u¿y obywatelowi, a bardziej interesom pisowskiej nomenklatury i inte-
resom partyjnym. Ale odpowiedzi¹ na dziadostwo PiS nie mo¿e byæ jeszcze
wiêksze dziadostwo PO. (...) To, czego PO nie nauczy³a siê z praktyki III RP,
powinna nauczyæ siê z pandemii koronawirusa. Dowiod³a ona, ¿e potrze-
bujemy sprawnego i sprawczego pañstwa, które samo dba o dobrej jako�ci
us³ugi publiczne i zapewnia godne zatrudnienie swoim pracownikom.
Kto�, kto tej lekcji nie odrobi³, nie zas³uguje na w³adzê.

Tomasz Walczak, G³upi byli, g³upi pozostan¹

Toksyczna Polska
Gorlice, Zgierz, Zielona Góra, Bydgoszcz, Czêstochowa, £aniêta, Kutno...
Co ³¹czy te miasta? Toksyczne, niezabezpieczone wysypiska �mieci.
Pos³anka Daria Gosek-Popio³ek od pocz¹tku kadencji tropi takie miejsca,
jest ich ponad 200. Na wysypiskach le¿y ponad 800 tys. ton truj¹cych
odpadów.       Adrian Zandberg
(...) Ta tzw. Zjednoczona Prawica jest coraz mniej zjednoczona, a skala
wyzwañ, która za spraw¹ pandemii pojawi³a siê przed tym rz¹dem, spra-
wia, ¿e znacznie czê�ciej bêdzie poddawana testom obci¹¿eniowym ni¿
przez pierwsze cztery lata rz¹dów, kiedy by³y znakomita koniunktura go-
spodarcza, dobra sytuacja miêdzynarodowa, kiedy rz¹dzi³o siê mi³o i przy-
jemnie. Dzi� jedynym, jasnym punktem dla obozu r¿¹dz¹cego jest kon-
dycja opozycji. Bo to, co siê teraz dzieje na opozycji, to jest najlepszy
prezent dla Jaros³awa Kaczyñskiego. Opozycja jest w rozsypce i na razie
nic nie wskazuje na to ¿eby mia³a siê ogarn¹æ.

Prof. Antonio Dudek, politolog i historyk UKSW
Super Express, 19-20.12.2020 r.

Czy wiecie pañstwo, ¿e w okresie od 16 pa�dziernika do 30 listopada
2020 r. m.in. wyp³acono ju¿ w £ódzkiem 207 tysiêcy zaliczek na ³¹czn¹
kwotê 840 mln z³otych. Wyp³aty ARiMR osi¹gnê³y poziom 70% (a w
przypadku p³atno�ci obszarowych a¿ 85%) ca³o�ci przys³uguj¹cych rol-
nikom. Masz babo placek! Czy wiecie pañstwo, ¿e w województwie
o pomoc w zwi¹zku z pandemi¹ wyst¹pi³o do 6 listopada 365 posiadaczy
chryzantem (w tym niesprzedanych blisko 217 tysiêcy sztuk doniczko-
wych i 140 tysiêcy kwiatów ciêtych). Masz babo placek! Chyba maj¹
racjê ci, którzy widz¹ rozdra¿nienie wsi wobec kryzysu cen eksportu, czy
kiepsk¹ sytuacjê w produkcji miêsa. Do tego ju¿ w Sierakowie ponad 30
tysiêcy indyków zaka¿onych ASF. No i hossa kosztów, które od 1 stycznia
2021 roku spad³y jak bat na g³owy rodzimych ranczerów. Kto wytrzy-
ma!? Masz babo placek!

64% Polaków miêdzy 18 a 29 rokiem ¿ycia chcia³oby z Polski wyjechaæ
i pracowaæ gdzie indziej. W�ród nieco starszych (29-39) jest 63%

Stanis³aw Tym, Polityka nr 52 (3293), 21-31.12.2020 r.
�Gdybym by³ m³ody, to mo¿e bym wyjecha³, bo chodzi o to, ¿eby ¿yæ
w kraju, w którym rz¹dz¹ normalni ludzie,a nie ludzie nawiedzeni, a czêsto
te¿ po prostu �li�.     Chris Niedenthal w rozmowie z Renat¹ Kun,

�Zew krwi siê odezwa³�, Newsweek, 21.12.2020-03.01.2021

Plan czy propaganda?
Skoro miesiêcznie zaszczepi siê 1 mln osób, to m³odsi Polacy doczekaj¹
siê tego pod koniec 2023 r.

Kornel Wawrzyniak, Przegl¹d, 28.12.2020-3.01.2021
Po zatwierdzeniu nowych taryf przez prezesa Urzêdu Regulacji Energe-
tyki rachunki za pr¹d mog¹ w 2021 r. wzrosn¹æ o 13%
Wed³ug GUS �rednie ceny za wywóz �mieci, liczone rok do roku, wzros³y
o 53,5%.
Daniel Passent, komentator: Prezes idzie na wojnê. Pachnie siark¹.

�Polityka�
Hanna Krall, pisarka, reporterka: Aktualna polityka historyczna jest walk¹
z pamiêci¹ prawdziw¹. �Wysokie Obcasy�
Prof. Jadwiga Staniszkis, socjolo¿ka: Andrzej Duda jest mieszank¹ zado-
wolenia samego z siebie i kompleksów. �Polska The Times�
Prof. Grzegorz W. Ko³odko, by³y wicepremier: Chiny odchodz¹ od socja-
lizmu, natomiast nie przechodz¹ do kapitalizmu. �Zdanie�
Olgierd £ukaszewicz, aktor: Jestem przeciw wmawianiu m³odzie¿y, ¿e
PRL to by³ permanentny stalinizm. �Dziennik Trybuna�
Joanna Szczepkowska, aktorka: Konsekwencj¹ samodzielnego my�lenia
jest osamotnienie. �Twój Styl�
Pawe³ Kowal o PiS: Tam jest k³êbowisko ¿mij, wiele osób chce zaszkodziæ
premierowi, którego pozycja jest bardzo s³aba.
Barbara Labuda o Trybunale Konstytucyjnym: Przez ca³e lata przyklepywa³
to, co by³o najbardziej konserwatywne i ko³tuñskie, ¿eby siê przypochlebiæ
Ko�cio³owi.
(...) Czytelnicy czêsto pytaj¹ dlaczego zwykli ludzie maj¹ tak niewielki
wp³yw na pañstwo, którego s¹ obywatelami. Na papierze, wed³ug konsty-
tucji, wszyscy s¹ równi. Jaka jest praktyka - widzimy. Rz¹dz¹cy maj¹
przywileje, a wiêkszo�æ Polaków zepchniêto do drugiej kategorii. Dekla-
rowane przez prawicê naprawianie pañstwa to zagarnianie przez w³adzê
kolejnych instytucji. Celem strategicznym PiS jest w³adza totalna, d³ugo-
terminowe jedynow³adztwo. Zwolenników pozyskuje siê masowym roz-
dawaniem posad i przywilejów. A przeciwników marginalizuje i depre-
cjonuje w podporz¹dkowanych mediach. Narodem s¹ tylko ci, którzy
opowiedzieli siê za PiS. I tak po piêciu latach suwerenem sta³o siê zaled-
wie kilkana�cie procent Polaków. Jerzy Domañski, Mój przegl¹d

Przegl¹d nr 1 (1095), 28.12.2020-3.01.2021 r.
Maksymalnie trzy rodzaje organów tworz¹cych i rz¹dowy nadzór nad
restrukturyzacj¹ - nowa ustawa ma zmieniæ polska rzeczywisto�æ.
Nowa ustawa restrukturyzacyjna ma zostaæ skierowana do prac legisla-
cyjnych w pierwszym kwartale 2021 r. W za³o¿eniu ma zmniejszyæ
biurokracje i siêgaj¹ce blisko 15 mld z³ zad³u¿enie publicznych lecznic.
(...) Z analiz resortu wynika, ¿e problem zarz¹dzania szpitalami wynika
z braku profesjonalnej kadry. Dlatego chce stworzyæ nowy zawód mene-
d¿era ochrony zdrowia. Zatrudnienie na stanowisku dyrektora zarz¹dza-
j¹cego szpitalem publicznym mia³oby wymagaæ pañstwowej licencji,
potwierdzanej egzaminem pañstwowym, a jej utrzymanie wymaga³oby
sta³ego potwierdzania kwalifikacji na zasadzie kszta³cenia ustawicznego.
Resort chce wzi¹æ na siebie tak¿e walkê z d³ugami szpitali, czym mia³aby
siê zaj¹æ specjalna agencja restrukturyzacyjna, oferuj¹ca placówkom
pomoc w zarz¹dzaniu zobowi¹zaniami. Gdyby nie dawa³y sobie rady,
przejmowa³aby obowi¹zki na siebie na zasadzie podobnej do syndyka.
Zdaniem dr. Pakulskiego to grozi patologi¹, w której w³a�ciciel nadzoro-
wa³by sam siebie.          Karolina Kowalska, Rzeczpospolita, 14.12.2020 r.

Rozmowa z Marcinem Samselem, ekspertem zarz¹dzania kryzysowego
(...) Dzi� Sytuacja jest inna. System kwarantanny prawie nie dzia³a. Na
to, ¿e sanepid funkcjonuje na skraju upadku, rz¹d ju¿ machn¹³ rêk¹.
Minê³o 9 miesiêcy od og³oszenia epidemii w Polsce, a my robimy 30-45
tys. testów dziennie. To nie jest testowanie. Nie kontrolujemy tego, jak
rozprzestrzenia siê wirus. Rz¹d przez swoje sprzeczne decyzje, polity-
kierstwo, dzia³ania pod publiczkê, otwieranie i zamykanie stoków, s³owa
premiera o �wirusie w odwrocie� - straci³ spo³eczne zaufanie. (...)
(...) Co powinien zrobic rz¹d? Tam jest za du¿o polityków, a za ma³o
fachowców. Decyzje podejmowane s¹ w kontek�cie politycznym, a nie
bezpieczeñstwa. Potrzebna jest skuteczna, uczciwa polityka informacyjna.
To 60% sukcesu. Rz¹d musi rozmawiaæ z obywatelami, a nie pokazywaæ
slajdy, których sam nie bierze na pow¿nie. Ponadto, je�li nie przebija siê
zdanie ekspertów, �ród³em informacji staje siê internet i koledzy - du¿o
fake newsów, ma³o prawdy... Tu musi siê zmieniæ praktycznie wszystko. (...)
(...) Premier powinien przyznaæ: �nikt nam nie wierzy� i poszukaæ kogo�,
komu ludzie zaufaj¹. Na razie mamy za du¿o polityki, za ma³o zarz¹dzania
kryzysowego.        Tomasz G³udzyñski, Dziennik £ódzki, 28.12.2020 r.

Kto w Kutnie nie by³, ten mo¿e nie wiedzieæ co siê dzia³o w naszym mia-
steczku w 366 dniach (rok przestepny) Anno Domini 2020. Moim zda-
niem, a twierdzê to jak Norwegowie, by³ to najcieplejszy rocznik w ci¹gu
chocia¿by mojego �dinozaurowego� ju¿ ¿ycia. To oczywi�cie by³ rok
�wiatowej pandemii Covid-19, z³owieszczo ma³ego insektu, który parali-
¿uj¹co wp³yn¹³ m.in. na: o�wiatê, kulturê, gospodarkê, czy s³u¿bê zdrowia
(pierwwzy zaka¿ony w powiecie wywodzi³ siê z ¯ychlina). W tym roku
w polskim s³ownictwie upowszechni³ siê zwrot �zdalne zatrudnienie�
(¿artobliwie okre�lany jako �p³aca bez pracy�). To by³ w Kutnie - mimo
wszystko - udany rok w inwestycjach. Chocia¿ bez finalnego efektu!?
Szczególnie, gdy uwzglêdni siê, ¿e m.in. poza opó�nieniami (i utracie 10
mln dotacji na Pa³ac Saski); trudno�ci i po�lizg �bunkra� placu Wolno�ci;
prawie ¿e ukoñczenie budowy galerii ̄ wirki i Wigury - dostrze¿e siê du¿e
rozmiary budownictwa mieszkaniowego. Zbli¿amy siê wiêc do realizacji
Gierkowskiego has³a:

�Mieszkanie - dla ka¿dej rodziny�.
Ale tylko statystycznie! Bo, bez ró¿nicy kto jest dealerem, buduje siê je
tylko dla tych, którzy dysponuj¹ wolnymi �rodkami finansowymi. Osobi�cie
znam co najmniej kilku w³a�cicieli posiadaj¹cych ponad 20 w³asnych
mieszkañ. Powstaj¹ nowe osiedla, g³ównie na obrze¿ach miasta (a �dosyt�
mieszkaniowy widaæ chocia¿by w pobliskim ̄ ychlinie)... By³ te¿ w Kutnie
Marsz Kobiet, jakiego jeszcze nie by³o! Podobnie jak studenci w 1968 r.
tak i panie teraz ¿¹da³y - nawet w niewybrednej formie - wolno�ci i god-
no�ci. Czy tym razem to siê uda!?
Do negatywnych wydarzeñ roku pretenduje wielki po¿ar sk³adowiska
niebezpiecznych odpadów na Majdanach. Potocznie trudno to okre�liæ
inaczej jak �mafia �mieciowa�!? Ma³¹ sensacjê wzbudzi³o wprowadzenie
�do obiegu� gad¿etowej Wódki ... Kutnowskiej (0,7 l, ³adnie opakowanej)...
Czego nam w tym roku zabrak³o? Przede wszystkim �koñskiego zdrowia�
na bardzo gro�nego koronawirusa!!! �niegu!!! I tradycyjnego Sylwestra
Pod Ratuszem! W sumie - dla tych co do¿yli Nowego Roku - Najlepsze
¯yczenia Spe³nienia Wszystkich Marzeñ i ¯yczeñ w Zdrowiu. Oby�my
wszyscy �zameldowali siê: na ziemskim padole w 2022 roku.

Wasz Andrzej Stelmaszewski

(...) Kilka tygodni temu, gdy pytali�my Jana Truszczyñskiego, jak siê skoñ-
czy wojna o weto i jak w Brukseli patrzy siê na zapowiedzi Polski oraz
Wêgier, odpar³: �Jest taka atmosfera, ¿e nawet je�li trzeba bêdzie jaki�
dokument naprêdce skonstruowaæ i rzuciæ go Polakom, i Wêgrom jako
listek figowy, podaæ go Morawieckiemu i Orbanowi - poka¿cie w kraju,
¿e co� uzyskali�cie - nie ma woli, by by³o to co� poza ogóln¹ deklaracj¹.
Nie ma mowy, by by³ to dokument maj¹cy znaczenie prawne, w tym sensie,
¿e narzuca³by instytucjom i rz¹dom pañstw cz³onkowskich jedn¹ zawê-
¿on¹ interpretacjê.  Jaki� �listek figowy� zostanie zatem skonstruowany.
Ale nie bêdzie on zbyt du¿y�.
Tak te¿ siê sta³o. Jan Truszczyñski, by³y wiceminister, negocjator naszego
wej�cia do Unii, by³y ambasador RP przy Unii, wreszcie unijny urzêdnik
wysokiego szczebla, precyzyjnie opisa³ sytuacjê i jej mo¿liwe warianty.
Pakiet: bud¿et, Fundusz Odbudowy, rozporz¹dzenie o warunkowo�ci,
obudowany zosta³ tzw. Konkluzjami Rady Europejskiej, czyli deklaracj¹
polityczn¹. Tak, aby premier Morawiecki móg³ opowiadaæ o �podwój-
nym zwyciêstwie�. Koniec, kropka.

Robert Walenciak, Przegl¹d nr 51 (1093), 14-20.12.2020 r.

TYGRYSY EUROPY

Szpitale mogą wkrótce
zmienić właścicieli

Godzina policyjna
nie mogła się udać

Pocz¹tek stycznia 2021 roku zapowiada, ¿e przed nami ciê¿kie
czasy. Nadal ma³o skutecznie walczymy z pandemi¹. Problemy
ma nie tylko Polska, ale równie¿ w pandemicznym do³ku s¹ inne
kraje. Na nic zdaj¹ siê zaklêcia polityków z obozu w³adzy, ¿e Polska
jest pionierem i prymusem w walce z koronawirusem Covid-19,
a nasza gospodarka ma siê dobrze. Politycy od d³u¿szego czasu
¿yj¹ w nierealnym �wiecie. Twierdz¹, ¿e Polsce nikt nie podskoczy.
Nie boimy siê Unii Europejskiej, nie boimy siê Stanów Zjedno-
czonych z prezydentem Joe Bidenem. Nie podskocz¹ nam rów-
nie¿ Niemcy i ¯ydzi. Zrobimy porz¹dek ze szkodliw¹ opozycj¹,
która nie bardzo wiadomo dlaczego nie chce popieraæ w³adzy
i ci¹gle j¹ krytykuje. Ponadto nasi w³adcy, na czele z prezydentem
Andrzejem Dud¹, tak polubili prezydenta USA Donalda Trumpa,
¿e przez d³ugi czas nie zauwa¿ali, ¿e przegra³ on wybory. W kon-
sekwencji ignorowali zwyciêstwo demokraty Joe Bidena. Byæ
mo¿e demokracja �le im siê kojarzy. Pocz¹tek roku potwierdza
dobitnie, jak wa¿na jest waga wypowiadanych s³ów. K³amstwa
powielane wiele razy trafiaj¹ do wielu w¹tpi¹cych i zagubionych
ludzi. W koñcu zaczynaj¹ oni wierzyæ w �ciemê i g³upoty przeka-
zywane przez polityków. Przyk³adów w Polsce mamy a¿ nadto.
Odwo³ywali�my pandemiê, g³osili�my potêgê naszej wiary i wsze-
lakiej mocy oraz g³osili�my przodownictwo w rozwoju demokracji
i praworz¹dno�ci. W³adza i niestety równie¿ opozycja podzieli³y
zgodnie i w porozumieniu polskie spo³eczeñstwo. Ponadto w³adza,
wzoruj¹c siê na praktykach stosowanych w czasach dawno
minionych, ca³y czas walczy z tak zwanym wrogiem ludu. Raz
wrogiem jest uchod�ca, innym razem innowierca i cz³owiek LGBT,
jeszcze innym razem opozycja. Szeregi wrogów zasili³y protestu-
j¹ce kobiety. Lista jest dalej otwarta. Naszej, odlotowej w³adzy
bardzo pasowa³ prezydent Donald Trump, który równie¿ znako-
micie wykorzystywa³ frustracjê czê�ci zagubionego spo³eczeñstwa
i na koñcu swej kadencji nie zauwa¿y³, ¿e przegra³ wybory. Co
przyniesie nam rok 2021? Nie wie nikt. Tej wiedzy nie ma pose³,
prezes i wicepremier Jaros³aw Kaczyñski uznawany przez zwo-
lenników za nieomylnego wodza. Przysz³o�ci nie znaj¹ zadufani
w sobie i zach³y�niêci w³adz¹ inni liderzy obozu rz¹dowego. Nie
wiedz¹ tak¿e s³abi liderzy opozycji. Przysz³o�ci nie zna arcybi-
skup Marek Jêdraszewski, który wszêdzie widzi spisek �rodowisk
LGBT. Dla �wiata i Polski id¹ ciê¿kie czasy. Chyba ¿e...

Krzysztof Wac³aw Dêbski

CO DALEJ?

D³ugie weekendy: 1-3 styczeñ + dwa dni urlopu da³y nam 6 dni
wolnego. Wielkanoc przypada 4 i 5 kwietnia (gdy we�miemy urlop
2 kwietnia - pi¹tek - mamy ju¿ 4 dni wolne). D³ugie bêd¹ majówki
- dni wolne w sobotê 1 maja i poniedzia³ek 3 maja (za sobotê
mo¿emy wzi¹æ dodatkowy np. wolny pi¹tek). Chc¹c odpocz¹æ
d³u¿ej powinni�my zaurlopowaæ np. �rodê 28 i czwartek 29 kwietnia
lub na pocz¹tku maja wtorek i �rodê 4-5 maja. Bo¿e Cia³o, czwar-
tek 3 czerwca + urlop 4 czerwca = czterodniowy weekend. �wiêto
Zmar³ych przypada w poniedzia³ek, czyli trzy dni wolne, chyba
¿e kto� chce do³ozyæ urlopu. �wiêto Niepodleg³o�ci - 11 listopada,
w czwartek. Urlop 12 listopada daje czterodniowy weekend. �wiêta
Bo¿ego Narodzenia przypadaj¹ w sobotê i niedzielê, a dodatkowy,
przys³uguj¹cy nam dzieñ mo¿emy wykorzystaæ na woln¹ Wigiliê.
Koñcówka roku mo¿e daæ nam a¿ 11 dni wolnego. Wystarczy
5 dni urlopu, a w pracy mo¿emy pojawiæ siê dopiero 4 stycznia
2022 r. (za �wiêt¹ sobotê). Mo¿e byæ i wiêcej, bo za 8 dni urlopu
na prze³omie 2021/2022 roku mo¿e byæ 14-15 dni wolnego. A i tak
bez tego bêdziemy pracowaæ dzieñ mniej, bo 2020 rok to by³ rok
przestêpny.

WOLNE − OD PRACY − 2021

Rodzinie zmar³ego
�P.

ANDRZEJA
WOJTASIEWICZA

szczere wyrazy wspó³czucia
oraz ciep³e s³owa otuchy i wsparcia

sk³ada
Rodzina Stelmaszewskich
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¯YCIE AKADEMICKIE

- Pani Dyrektor. Cofnijmy siê na moment w czasie o trzy lata. Zapada
decyzja � powstaje ALO. Równolegle z pracami nad budynkiem szko³y
trwa tworzenie oferty edukacyjnej. To by³a walka z czasem, by byæ
gotowym na przyjêcie pierwszych uczniów?
- Z inicjatywy Pana Prezesa Mieczys³awa Wo�ko w 2016 roku zosta³o
utworzone Akademickie Liceum Ogólnokszta³c¹ce z Oddzia³ami Dwujê-
zycznymi w Kutnie � pierwsza w naszym mie�cie niepubliczna szko³a
ponadgimnazjalna. M³odzie¿y zaproponowano naukê w klasie o profilu
medyczno � farmaceutycznym. Nabór uczniów na rok szkolny 2017/2018
odbywa³ siê do oddzia³u z rozszerzonym  programem nauczania biologii,
chemii i jêzyka angielskiego. Dodatkowo szko³a by³a przygotowana do
realizacji programów autorskich � jêzyka angielskiego w medycynie i fizyki
medycznej. Zaufa³a nam wówczas grupa rodziców, która podpisa³a ze
szko³¹ umowê o kszta³cenie swoich córek (bo by³y to same dziewczêta)
w liceum przez najbli¿sze trzy lata.
Faktem jest, ¿e w czasie trwania naboru szko³a nie mia³a jeszcze swojej
siedziby w trakcie przygotowañ by³a baza dydaktyczna, powstawa³y pra-
cownie przedmiotowe, pomieszczenia higieniczno � sanitarne i inne. Prace
by³y bardzo intensywne i trwa³y krótko � od kwietnia  do sierpnia. 1 wrze�nia
2017 roku szko³a by³a gotowa na przyjêcie swoich pierwszych uczniów,
o których od samego pocz¹tku mówili�my, ¿e jest to �nasza szczê�liwa
trzynastka�. Dodam, ¿e wtedy szko³a zatrudnia³a na tzw. etat dwóch pra-
cowników � dyrektora i sekretarza szko³y�.
- Przez te kilka lat wiele siê zmieni³o. Jak wygl¹da³ ten proces?
- W kolejnych latach szko³a rozwija³a swoj¹ infrastrukturê � powstawa³y
dodatkowe sale lekcyjne, trwa³o doposa¿anie w sprzêt dydaktyczny ju¿
istniej¹cych pracowni, powsta³a sala gimnastyczna wraz z zapleczem spor-
towym i sanitarnym. Dzisiaj mogê z pe³n¹ odpowiedzialno�ci¹ stwierdziæ,
¿e ALO dysponuje nowoczesn¹ baz¹ dydaktyczn¹, zapewniaj¹c¹ pe³n¹,
optymaln¹ realizacjê podstawy programowej kszta³cenia ogólnego,
zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.
Najwa¿niejszym jednak filarem w pracy szko³y jest kadra pedagogiczna
� posiadaj¹ca nie tylko wymagane przepisami prawa o�wiatowego kwali-
fikacje, ale przede wszystkim chêtna do pracy, otwarta, gotowa podejmo-
waæ nowe wyzwania, kreatywna, zaanga¿owana, oddana m³odzie¿y,
rozumiej¹ca jej problemy i � co bardzo wa¿ne � w pe³ni uto¿samiaj¹ca
siê ze szko³¹. Nauczyciele zatrudnieni dzisiaj w szkole to ludzie z pasj¹,
profesjonali�ci tworz¹cy zespó³.
- Czym ALO wyró¿nia siê na tle innych placówek edukacyjnych?
- Formu³a funkcjonowania szko³y od samego jej pocz¹tku ró¿ni³a siê �
i nadal siê ró¿ni � od organizacji pracy w szko³ach publicznych. Najistot-
niejsza zmiana wi¹¿e siê z liczebno�ci¹ uczniów w klasach. W ALO
w ka¿dym oddziale jest nie wiêcej ni¿ 12�14 uczniów. Takie rozwi¹zanie
gwarantuje edukacjê spersonalizowan¹, indywidualizacjê nauczania i ma
bezpo�rednie prze³o¿enie na osobisty rozwój ka¿dego ucznia. Czêsto
w codziennej pracy z m³odzie¿¹ wykorzystujemy elementy tutoringu �
zarówno w aspekcie dydaktycznym, jak i wychowawczym. W pracy
z naszymi uczniami  preferujemy pedagogikê dialogu.
Ró¿nica w stosunku do szkó³ publicznych dotyczy te¿ zdecydowanie wiêk-
szej ni¿ wynikaj¹ca z tzw. �ramówki� liczba godzin przedmiotów �roz-
szerzonych� i przedmiotów maturalnych, a tak¿e bogatej oferty zajêæ
pozalekcyjnych dla uczniów � kó³ zainteresowañ i zajêæ uzupe³niaj¹cych.
Zawsze by³o wa¿ne � i nadal jest � by szko³a skutecznie reagowa³a na
potrzeby swoich podopiecznych. Istot¹ funkcjonowania szko³y jest przecie¿
zapewnienie uczniom optymalnych warunków rozwoju.

SZKOŁA TO GRA ZESPOŁOWA
Akademickie Liceum Ogólnokszta³c¹ce z Oddzia³ami Dwujêzycznymi
im. prof. Z. Religi w Kutnie trzy lata temu zaistnia³o na lokalnym
rynku edukacyjnym, zdobywaj¹c zaufanie uczniów i rodziców.
� Recepta na sukces to praca, pasja i szacunek do ludzi � mówi Anna
Pietrzak, dyrektor ALO.

ferencjach i seminariach organizowanych przez uczelnie, a tak¿e w zajê-
ciach praktycznych � warsztatach i æwiczeniach laboratoryjnych.

w ALO oraz 4 pracowników administracji i obs³ugi. Tworzymy wiêc ju¿
ca³kiem spor¹ rodzinê ALO. £¹cz¹ nas wspólne cele i d¹¿enia. Zale¿y
nam na tym, by m³odzie¿ lubi³a swoj¹ szko³ê, by czu³a siê w niej dobrze,
a jednocze�nie, by otrzyma³a w niej rzeteln¹ wiedzê, która otworzy jej
drogê na wybrane kierunki studiów.
Du¿e znaczenie przypisujemy te¿ wychowaniu. Jeste�my przekonani, ¿e
kszta³cenie we wspó³czesnej rzeczywisto�ci polega nie tylko na wyposa-
¿eniu ucznia w wiedzê i umiejêtno�ci, ale tak¿e w warto�ci moralne,
z których bêdzie móg³ czerpaæ przez ca³e swoje ¿ycie. Nie chcia³abym,
¿eby to zabrzmia³o zbyt patetycznie, ale d¹¿ymy do tego, by mury szko³y
opuszczali m¹drzy Polacy.
- W tym roku ALO opu�ci³ pierwszy rocznik absolwentów. W tle mamy
epidemiê koronawirusa. Jak sobie poradzili�cie w tym trudnym czasie?
- W³a�nie� czas szybko mija. Za nami pierwszy, historyczny rocznik
absolwentów, którzy w czerwcu przyst¹pili do egzaminu dojrza³o�ci. Przy-
sz³o im tê dojrza³o�æ potwierdzaæ w bardzo trudnym czasie � epidemii
koronawirusa. Od 12 marca trwa³o w szkole nauczanie zdalne. Od 27
kwietnia � nie czekaj¹c na wytyczne MEN � szko³a zorganizowa³a dla
swoich maturzystów konsultacje � kilka godzin tygodniowo z ka¿dego
przedmiotu. Dzisiaj mogê powiedzieæ, ¿e wszyscy zdali�my ten egzamin
bardzo dobrzw,a nasze absolwentki zda³y nie tylko egzamin dojrza³o�ci,
ale przede wszystkim egzamin z dojrza³o�ci.

- Szko³a posiada tak¿e silnych partnerów edukacyjnych. Z jakimi
uczelniami wspó³pracujecie?
- W�ród partnerów szko³y s¹ trzy uczelnie wy¿sze � Uniwersytet
Medyczny w £odzi, Uniwersytet £ódzki Wydzia³ Filologiczno�Historyczny
i Politechnika £ódzka. Z tymi uczelniami szko³a ma podpisane umowy
patronackie. Dziêki temu nasi uczniowie  bior¹ udzia³ w wyk³adach, kon-

- Jeste�cie w elitarnym gronie szkó³ patronackich Uniwersytetu
Medycznego w £odzi. Jakie unikalne szanse daje to uczniom ALO?
- Niew¹tpliwym atutem szko³y jest jej przynale¿no�æ do niewielkiego grona
szkó³ patronackich UMEDu. Dziêki temu nasi uczniowie mog¹ uczestniczyæ
corocznie  w dwóch projektach � ��cie¿ki Hipokratesa� i �Kumpel�.
Ponadto bior¹ udzia³ w dedykowanych im wyk³adach, poznaj¹  wydzia³y
tej Uczelni, uczestnicz¹ w zajêciach w Centrum Symulacji Medycznych,
w Oddziale Stomatologii, w Zak³adzie Bromatologii, s¹ zapraszani na
konferencje, bior¹ udzia³ w warsztatach, m. in. szycia chirurgicznego.
Z kolei projekt �Kumpel� polega na zaanga¿owaniu uczniów � pod okiem
Mentora � pracownika akademickiego � w pierwsze próby badawcze
o charakterze naukowym. Mentorem naszej uczennicy � Mai Podziewskiej
�  w II edycji projektu by³ Pan prof. Henryk Witas. Obecnie Zuzanna
Jagodziñska � beneficjentka III edycji projektu � pracuje pod kierunkiem
Dyrektor Centrum Symulacji Medycznych � Pani dr Marii Bartczak.
Wspó³praca szko³y z uczelniami wy¿szymi ma wiec charakter wieloaspek-
towy i systematyczny. Te do�wiadczenia � poznanie z autopsji i nauka
przez dzia³anie � s¹ dla m³odych ludzi, poszukuj¹cych swojej drogi
¿yciowej � bezcenne. Szko³a ma wielu przyjació³ w�ród pracowników
naukowych UMEDu � wymieniê tylko niektórych �  Pan prof. Janusz
Piekarski � Prorektor Uczelni, Pani prof. Daria Orszulak � Michalak �
Dziekan Wydzia³u Farmaceutycznego, Pan prof. Henryk Witas, Pan prof.
Boles³aw Karwowski, Pani dr Maria Bartczak, Pan prof. Bogus³aw Anto-
szewski. Wsparcie Ich wszystkich dla rozwoju szko³y jest nieocenione
i za to z serca dziêkujê. Pragnê nadmieniæ, ¿e równie¿ w szkole organizu-
jemy dla naszych uczniów wyk³ady i zajêcia prowadzone przez pracow-
ników naukowych Uniwersytetu Medycznego w £odzi, Uniwersytetu
£ódzkiego oraz Politechniki.

- 5 listopada to ¿yciu szko³y data szczególna. Dlaczego?
- Wa¿nym krokiem w rozwoju szko³y by³ wybór jej patrona oraz nadanie
sztandaru, ufundowanego przez organ prowadz¹cy. M³odzie¿ na swojego
patrona wybra³a profesora Zbigniewa Religê, cz³owieka, który zmieni³
oblicze polskiej kardiochirurgii, który inspiruje nas do pracy, uczy tole-
rancji, wra¿liwo�ci i osi¹gania zamierzonych celów. 5 listopada 2019 roku
na uroczysto�ci nadania szkole imienia go�cili�my przedstawicieli innych
szkó³ i instytucji nosz¹cych imiê  prof. Z. Religi, o których dzisiaj mo¿emy
powiedzieæ, ¿e stali siê nam bardzo bliscy. Liczymy na spotkanie z nimi
5 listopada tego roku, na który to dzieñ zaplanowane jest �wiêto Szko³y.
- Jak ALO wygl¹da dzisiaj?
- Szko³a dzisiaj liczy 70 uczniów, którzy kszta³c¹ siê w liceum w dwóch
kierunkach � medyczno � farmaceutycznym (z rozszerzonym programem
nauczania biologii, chemii, matematyki i jêzyka angielskiego) oraz poli-
technicznym � z rozszerzon¹ matematyk¹, fizyk¹, informatyk¹, jêzykiem
angielskim. Szko³a zatrudnia 20 nauczycieli, z których 12 pracuje tylko

- Wyniki matury w ALO okaza³y siê stuprocentowym sukcesem.
- Bardzo nas ciesz¹! Egzamin zda³o 100% absolwentów. Wyniki uzyskane
przez nich s¹ wy¿sze z wiêkszo�ci przedmiotów, ni¿ wyniki zdaj¹cych
w powiecie, w województwie, a nawet w kraju. Szko³a znalaz³a siê w gronie
10 najlepszych szkó³ w £odzi i w regionie, obok szkó³ z d³ugoletni¹
tradycj¹, uznanych, presti¿owych liceów. Dane, opublikowane przez
�Dziennik £ódzki�, pochodz¹ z raportów Centralnej Komisji Egzamina-
cyjnej i s¹ ogólnie dostêpne na stronie internetowej. Zapraszam równie¿
do odwiedzania naszej szkolnej strony www.liceum.polfarmex.pl, na której
publikujemy aktualno�ci z ¿ycia szko³y, oraz naszego szkolnego FB.
T. Terziani powiedzia³, ¿e �koniec jest nowym pocz¹tkiem�. Podzielam
tê opiniê i � tak, jak wspomnia³am � wyniki tegorocznego egzaminu
bardzo nas ciesz¹ � bo nasze uczennice dosta³y indeksy na wymarzone
kierunki studiów presti¿owych uczelni wy¿szych � Wydzia³u Lekarskiego
Uniwersytetu Medycznego w £odzi, Wydzia³u Lekarsko � Stomatologicz-
nego, Biotechnologii � na tej samej uczelni, Po³o¿nictwa na Uniwersytecie
Warszawskim, Architektury na Politechnice Poznañskiej, Biznesu Che-
micznego na Uniwersytecie Gdañskim. Gratulujemy im z ca³ego serca,
¿yczymy dalszych sukcesów i wierzymy, ¿e nie powiedzia³y jeszcze ostat-
niego s³owa.
Zakoñczenie cyklu kszta³cenia z takimi wynikami jest jednak wa¿ne dla
szko³y  w jeszcze szerszym aspekcie. Potwierdza bowiem, ¿e przyjêta
formu³a jej funkcjonowania, organizacja pracy, relacje panuj¹ce w szkole
� s¹ w³a�ciwe. Naszym zadaniem jest wiêc wzmacnianie pozytywnych
stron i troska o dalszy rozwój szko³y.
- Organem prowadz¹cym ALO jest Fundacja Rodziny Wo�ko.
- Pragnê z ca³¹ moc¹ podkre�liæ, ¿e wszystko, co osi¹gnêli�my dot¹d,
by³o mo¿liwe dziêki organowi prowadz¹cemu szko³ê � Fundacji Rodziny
Wo�ko, której Prezesem jest Pan Mieczys³aw Wo�ko, Wiceprezesami �
Pani Halina Wo�ko i Pan Marek Wo�ko. Fundacja finansuje dzia³alno�æ
dydaktyczno � wychowawcz¹ szko³y i wspiera jej rozwój we wszystkich
obszarach. Wiele zawdziêczamy te¿ Dyrektor Zarz¹dzaj¹cej Fundacj¹ �
Pani Magdalenie Kossakowskiej. Za wszelkie dobro czynione szkole oraz
za zrozumienie jej potrzeb � dziêkujê w imieniu swoim i ca³ej szkolnej
spo³eczno�ci � uczniów, rodziców, nauczycieli, i pracowników. �Kochamy
nasze ALO� � to s³owa uczniów, bêd¹ce kwintesencj¹ naszej wdziêczno�ci.
- Recepta na sukces to...
- Za wcze�nie chyba o nim mówiæ�jeste�my na pocz¹tku drogi. Je�li
jednak Pan nalega, powiedzia³abym, ¿e s¹ nimi: praca, pasja i szacunek
do ludzi. Bo szko³a to taka gra zespo³owa.

Akademickie Liceum Ogólnokszta³c¹ce z Oddzia³ami Dwujêzycznymi
w Kutnie zosta³o powo³ane do ¿ycia dziêki inicjatywie Pana Mieczys³awa
Wo�ko, Prezesa Fundacji Rodziny Wo�ko. 19 grudnia 2016 roku szko³a
uzyska³a wpis do ewidencji szkól i placówek prowadzonej przez Powiat
Kutnowski. Starosta Kutnowski, na podstawie opinii £ódzkiego Kuratora
O�wiaty, wyda³ decyzjê o nadaniu Akademickiemu Liceum Ogólnokszta³-
c¹cemu z Oddzia³ami Dwujêzycznymi w Kutnie uprawnieñ szko³y publicznej.
19 grudnia 2018 roku Starosta Kutnowski dokona³ zmiany wpisu w ewi-
dencji szkó³ i placówek prowadzonej przez Powiat Kutnowski i nada³ Aka-
demickiemu Liceum Ogólnokszta³c¹cemu z Oddzia³ami Dwujêzycznymi
w Kutnie uprawnienia czteroletniego liceum ogólnokszta³c¹cego dla m³o-
dzie¿y. 5 listopada 2019 roku szko³a otrzyma³a imiê prof. Zbigniewa Religi
oraz sztandar nadany przez organ prowadz¹cy - Fundacjê Rodziny Wo�ko.
Od tego dnia pe³na nazwa szko³y brzmi: Akademickie Liceum Ogólnokszta³-
c¹ce z Oddzia³ami Dwujêzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie.
Oferta edukacyjna szko³y obejmuje kszta³cenie w klasach o profilu:
medyczno-farmaceutycznym, matematycznym, humanistycznym. Obecnie
w liceum naukê kontynuuje 70 uczniów.

Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie Kutno, ul. Józefów 9
(teren Polfarmex S.A.) Telefon: +48 669 770 940. Telefon: (24) 389 80 20, 665 603 408 (Sekretariat szkoły) E−mail: liceum polfarmex.pl
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(ci¹g dalszy ze strony 3)
Zawodowo zajmowa³a siê konserwacj¹ zbiorów w Archiwum Emi-
gracji w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu, potem pracowa³a
w Urzêdzie Miasta Kutno na stanowisku inspektorki, gdzie odpo-
wiada³a za bud¿et obywatelski i wspó³pracê z organizacjami poza-
rz¹dowymi. Jak sama mówi:
- Jako koordynatorka kilku edycji bud¿etu obywatelskiego pozna³am
problemy i oczekiwania mieszkañców miasta. Zrozumia³am, w jakim
kierunku powinien i�æ wspó³czesny samorz¹d terytorialny. Przy
wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi, ich przedstawicielki
i przedstawiciele, dzia³acze spo³eczni i aktywi�ci miejscy przedsta-
wili mi problemy, z którymi siê borykaj¹ i razem opracowywali�my
propozycje ich rozwi¹zañ.
W 2017 roku wst¹pi³a do partii Lewica Razem. Bliskie jej by³y
warto�ci przy�wiecaj¹ce tej partii i chcia³a dzia³aæ, ¿eby trwale
zmieniaæ rzeczywisto�æ. Kierowa³a siê wtedy chêci¹ dzia³ania na
rzecz osób wykluczonych ekonomicznie i komunikacyjnie. Partia
Razem powsta³a jako organizacja maj¹ca byæ g³osem osób, których
interesy nie s¹ w wystarczaj¹cy sposób reprezentowane w sejmie,
np. pracowników o�rodków pomocy spo³ecznej, podopiecznych
DPS-ów, m³odych samozatrudnionych czy wypychanych na �mie-
ciówki, osób pracuj¹cych w ochronie zdrowia, czy o�wiacie. Rok
pó�niej zosta³a cz³onkini¹ Zarz¹du Krajowego Razem, w którym
zasiada do dzi�, a rok temu objê³a mandat poselski w polskim
parlamencie.
Paulina Matysiak jest jedn¹ z najbardziej aktywnych pos³anek
w Sejmie IX kadencji. Na rz¹dowej stronie mo¿na zapoznaæ siê
z czê�ci¹ jej dzia³añ, a w jej profilach spo³eczno�ciowych na Face-
booku czy Instagramie z interwencjami i akcjami, których siê podej-
muje. Pos³anka ma te¿ swój newsletter, gdzie co tydzieñ rozsy³ane
s¹ informacje o bie¿¹cej dzia³alno�ci jej samej i grona asystentów
spo³ecznych. Swoj¹ kadencjê zaczê³a od otwarcia biura poselskiego
w Kutnie, które mie�ci siê w zabytkowym budynku przy ul. Naru-
towicza 20. Jak sama podkre�la - jest to wyj¹tkowe miejsce - w tym
samym budynku spotyka siê wiele organizacji pozarz¹dowych,
w tym bliski jej Uniwersytet Trzeciego Wieku. Od pocz¹tku zachêca
mieszkanki i mieszkañców miasta i okolic do zg³aszania spraw,
z którymi mierz¹ siê, czêsto w nierównej walce. Jej drugie biuro
mie�ci siê w Warszawie, w siedzibie partii Lewica Razem. Swoich
pracowników zatrudnia na umowie o pracê, bo jak sama mówi, jest

przeciwna podpisywaniu umów �mieciowych. Realia zwyk³ych
mieszkañców s¹ dla niej wa¿ne, dlatego w duchu lewicy wraz
z pozosta³ymi pos³ankami i pos³ami z partii Razem podjêli zobo-
wi¹zanie do ograniczenia wysoko�ci uposa¿enia, które otrzymuj¹
za pracê sejmow¹. Tzw. nadwy¿ka poselska, czyli to, co przekracza
ustalone maksimum, jest przekazywane jako wsparcie dla wybra-
nych przez siebie organizacji:
- Jeste�my zdania, ¿e pensje poselskie powinny byæ powi¹zane z p³ac¹
minimaln¹, ¿eby zapobiegaæ zbytniemu oderwaniu pos³anek i pos³ów
od realiów ¿ycia zwyk³ej osoby mieszkaj¹cej w Polsce. Postulujemy
wysoko�æ uposa¿enia na poziomie 3-krotno�ci pensji minimalnej
i mimo, ¿e nie ma w tej chwili takich ograniczeñ, nasze pos³anki
i pos³owie zobowi¹zali siê oddawaæ nadwy¿kê ponad ten poziom na
cele spo³eczne.
Paulina w ramach tego w 2020 r. wspar³a kilka organizacji dzia³a-
j¹cych w regionie miêdzy innymi Kutnowsk¹ Ku�niê Kultury,
Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej, Stowarzyszenie
Hospicjum Kutnowskie, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie,
czy Wieluñskie Towarzystwo Naukowe.
Pos³anka jest bardzo aktywna i chêtnie podejmuje interwencje w spra-
wach zg³aszanych przez mieszkanki i mieszkañców regionu, ale nie
tylko - w sprawie wykluczenia transportowego dzia³a w ca³ej Polsce.
W czasie pierwszego roku kadencji wystosowa³a 224 interpelacji,
13 zapytañ i 116 interwencji. 51 razy wypowiada³a siê z mównicy
sejmowej oraz bra³a udzia³ w a¿ 99,4% g³osowañ. W Parlamencie
dzia³a w dwóch komisjach: £¹czno�ci z Polakami za Granic¹ i Poli-
tyki Senioralnej, w której jest wiceprzewodnicz¹c¹ oraz w kilkuna-
stu zespo³ach: np. £ódzkim, Praw Kobiet, Ochrony Zwierz¹t, Praw
W³a�cicieli Zwierz¹t oraz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, w której
jest sekretarzem, i Walki z Wykluczeniem Transportowym, któremu
przewodniczy.
Czego dotycz¹ pisma, które sk³ada? W jakich akcjach uczestniczy?
Czy w swoich dzia³aniach Paulina Matysiak pamiêta o s¹siadach
z Kutna i z okrêgu, z którego zosta³a wybrana?
Paulina Matysiak podejmuje dzia³ania, które dotycz¹ trudnej sytu-
acji wielu osób w ca³ej Polsce, szczególnie interesuje siê sprawami
wa¿nymi dla  mieszkañców województwa ³ódzkiego, w tym z jej
rodzinnych stron. W jej pismach dominuje kilka dziedzin, w których
jak siê domy�lamy, najlepiej siê odnajduje. Sama jednak twierdzi,
¿e podejmuje siê prawie wszystkich spraw, z którymi zg³osz¹ siê
do niej osoby w potrzebie, niezale¿nie czy dotycz¹ jej okrêgu wybor-
czego czy odleg³ych zak¹tków Polski. Pandemia koronawirusa rów-
nie¿ mocno wp³ynê³a na jej dzia³ania. Wielokrotnie sk³ada³a pisma
w sprawie funkcjonowania szpitali i dostêpno�ci ochrony zdrowia
w Kutnie i Zgierzu. Równie¿ w kwestiach dotycz¹cych ograniczania

dostêpu do transportu publicznego dla miejscowo�ci, dla których
odciêcie od poci¹gów, czy autobusów równa siê brakowi mo¿liwo�ci
dojechania do pracy, szko³y, lekarza, czy urzêdów.
Nasze subiektywne podsumowanie dzia³añ Pauliny Matysiak:
1. Ochrona Zdrowia - interpelacje i interwencje w sprawie hospi-
cjów, DPS-ów, braków kadrowych oraz przekszta³ceñ szpitala
w Kutnie, wyp³at dla kadr w szpitalu w Zgierzu.
2. Transport Publiczny - interpelacje i interwencje w sprawie ogra-
niczania po³¹czeñ kolejowych i autobusowych, ograniczeñ rozk³adów
jazdy miêdzy miejscowo�ciami a miastem g³ównym w wojewódz-
twie ³ódzkim, trudnej sytuacji osób pracuj¹cych w przewozach
autobusowych w zwi¹zku z ograniczeniem liczby pasa¿erów albo
wy³¹czeniem kursów.
3. Ochrona �rodowiska - interpelacje, interwencje i udzia³ w Komisji
Ochrony �rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le�nictwa w sprawie
sk³adowisk odpadów niebezpiecznych, w tym na terenie Zgierza
w sprawie terenu po by³ych zak³adach �Boruta�.
4. Osoby starsze - interpelacje i interwencje w sprawie tragicznej
sytuacji osób pracuj¹cych oraz mieszkaj¹cych w Domach Pomocy
Spo³ecznej w zwi¹zku z COVID-19. Zosta³a w grudniu 2019 r.
wiceprzewodnicz¹c¹ Komisji Polityki Senioralnej.
5. Prawa Kobiet - nag³a�nianie sytuacji kobiet, które do�wiadczaj¹
przemocy fizycznej, psychicznej, czy ekonomicznej. Udzia³ w pro-
testach przeciwko ograniczaniu praw kobiet do decydowania o w³a-
snym ¿yciu po orzeczeniu Trybuna³y Konstytucyjnego z 22.10.2020 r.
Pos³anka przedstawia dalsze plany w nastêpuj¹cy sposób:
- Przede mn¹ kolejne lata wyzwañ, które z pewno�ci¹ nie bêd¹
³atwiejsze. Rz¹dz¹cy ograniczaj¹ prawa kobiet, niszcz¹ prawa
pracownicze, prowadz¹ kampaniê nienawi�ci w stosunku do osób
o orientacji homoseksualnej, czy transp³ciowych i nie radz¹ sobie
z panuj¹c¹ pandemi¹ koronawirusa. - jak dodaje -  Jako pos³anka
bêdê broni³a osób dyskryminowanych i grup spo³ecznych, którymi
rz¹d siê nie interesuje. Marzê o Polsce, która urzeczywistnia za-
sady sprawiedliwo�ci spo³ecznej, gwarantuje obywatelom szeroki
zakres wolno�ci osobistej oraz praw socjalnych, troszczy siê
o �rodowisko oraz przestrzega zasad demokratycznego pañstwa
prawnego.
Czy wytrwa do nastêpnych wyborów? Przekonamy siê obserwuj¹c
jej dzia³ania.
Paulinê Matysiak najczê�ciej mo¿na spotkaæ w poci¹gu, gdzie
kursuje miêdzy Warszaw¹ a Kutnem. Prywatnie lubi czytaæ, roz-
mawiaæ o ksi¹¿kach i graæ w planszówki. Nie zgadza siê z nierów-
no�ci¹ spo³eczn¹ i dzia³a dla dobra wspólnego nas wszystkich.

Autorki: Agata Szerszeniewicz Martyna Urbañczyk
Fotografia: Przemys³aw Krysiak

Aktywny rok kutnowskiej
posłanki Pauliny Matysiak
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krótko zwi¹za³ siê z I Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Jana Hen-
ryka D¹browskiego, a nastêpnie przez d³ugie lata po�wiêci³ siê
pracy w II Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Jana Kasprowicza,
gdzie z pasj¹ naucza³ jêzyka polskiego, jêzyka niemieckiego,
a tak¿e ³aciny.
Od samego pocz¹tku da³ siê poznaæ jako znakomity pedagog,
posiadaj¹cy w sobie niezwyk³y dar wspó³pracy z m³odymi lud�mi,
dbaj¹cy przede wszystkim o ich wysoki poziom intelektualny
i moralny. Za swoj¹ postawê i zaanga¿owanie pan profesor wielo-
krotnie otrzymywa³ nagrody dyrektora szko³y, starosty kutnow-
skiego, a tak¿e kuratora o�wiaty. W uzasadnieniu do jednej z nich
o panu profesorze napisano: �Pe³ni¹c funkcjê wychowawcy wielu
pokoleñ licealistów zas³u¿y³ na uznanie i szacunek nie tylko
uczniów, lecz równie¿ ich rodziców�.
Ciesz¹c siê ogromnym autorytetem w�ród m³odzie¿y, kolegów
i zwierzchników pan Karol Kremser w po³owie lat 80-tych ubie-
g³ego stulecia otworzy³ zupe³nie nowy rozdzia³ swojego zawodo-
wego ¿ycia, pe³ni¹c najpierw funkcjê wicedyrektora, a nastêpnie
przez wiele lat dyrektora II Liceum.
I w tej roli pan profesor odnalaz³ siê �wietnie, nie zawiód³ pok³a-
danego w nim zaufania, nieustannie walczy³ o poprawê warun-
ków funkcjonowania szko³y, w nie³atwych przecie¿ czasach
donios³ych zmian prze³omu lat 80-tych i 90-tych XX wieku.
W tym specyficznym okresie barwna postaæ pana dyrektora,
elokwentna, ale tak¿e dowcipna, potrafi³a wytworzyæ w szkole
ciep³¹ i przyjazn¹ atmosferê pracy, w której nauczyciele, uczniowie
i rodzice tworzyli jedn¹ wspólnotê ludzi sobie ¿yczliwych i wza-
jemnie siê rozumiej¹cych. W tym aspekcie osoba pana profesora
wymyka³a siê jakimkolwiek stereotypom i zrywa³a z utartym
wizerunkiem dyrektora urzêdnika/biurokraty. Patrz¹c z perspek-
tywy czasu mo¿na powiedzieæ, i¿ jako cz³owiek dialogu w jakim�
sensie wyprzedza³ czasy, które mia³y dopiero nadej�æ � czasy przy-
jaznego partnerstwa na linii nauczyciel - uczeñ, czy dyrektor -
pracownik. Oferuj¹c swoim podw³adnym szeroki zakres swobody,
darz¹c ich zaufaniem oraz stwarzaj¹c mo¿liwo�æ indywidualnego
rozwoju sprawi³ pan dyrektor, i¿ w podleg³ym mu liceum praco-
wa³o wielu uznanych nauczycieli � pó�niejszych ikon tej szko³y.
Nie stroni³ równie¿ pan profesor od ciekawych rozwi¹zañ meto-
dycznych i programowych, które wspiera³y rozwój uczniów. Przy
tym wszystkim jednak zawsze najwa¿niejszy by³ cz³owiek, a dopiero
w dalszej kolejno�ci regulaminy czy procedury.
W wype³nianiu codziennych obowi¹zków na stanowisku dyrek-
tora niezmiernie pomaga³y panu profesorowi - ogromna m¹dro�æ
i ¿yciowa równowaga, dziêki którym zawsze potrafi³ udzieliæ
potrzebnej rady i wesprzeæ w trudnych chwilach.
Wszyscy, którzy mieli mo¿liwo�æ spotkaæ pana dyrektora na swej
drodze mogli poczuæ ciep³o i niewymown¹ serdeczno�æ, a przy
tym liczyæ na dobre s³owo, bez pochopnych ocen i protekcjonal-
nego tonu. Jednocze�nie darzono go ogromnym szacunkiem,
podziwiano jego spokój i opanowanie. Pamiêtam jak dzi�, kiedy
jako m³ody licealista, nie�mia³o obserwowa³em, jak pan dyrektor
przemierza³ szkolne korytarze udaj¹c siê na zajêcia, zawsze mia³em
poczucie, i¿ czuwa nade mn¹ i nad moj¹ edukacj¹ kto� odpowie-
dzialny, kto� wa¿ny. Wielu z nas na pewno zachowa w pamiêci
wyst¹pienia publiczne pana dyrektora, które �wiadczy³y o tym, ¿e
przemawia³ do nas po prostu kto� kto mia³ do przekazania wiele
m¹drych rzeczy. Swoje s³owa kierowa³ do nas bowiem cz³owiek
wszechstronnie wykszta³cony o ró¿norodnych zainteresowaniach
obejmuj¹cych sztukê, rze�bê, malarstwo, muzykê powa¿n¹, czy
ukochan¹ przez niego literaturê.
¯egnaj¹c dzi� Ciebie � drogi dyrektorze, zawsze bêdziemy
pamiêtaæ, ¿e by³e� dla nas nie tylko wspania³ym koleg¹ i nauczy-
cielem, ale tak¿e wzorem do na�ladowania, z Twojego dorobku
my jako Twoi nastêpcy mo¿emy wiele zaczerpn¹æ. Przy tym
pozosta³e� osob¹ skromn¹ i wra¿liw¹, ale jednocze�nie otwart¹
i ¿yczliw¹, która przez wiele lat pomaga³a nam wspó³tworzyæ
historiê naszego liceum.

NA ZAWSZE POZOSTANIESZ W NASZEJ PAMIÊCI!
Artur Ciurlej, dyrektor II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Warto podkre�liæ, i¿ dla rodziny
i wychowania kolejnych pokoleñ
m³odzie¿y pan profesor zrezy-
gnowa³ z pracy na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim, gdzie
po skoñczonych studiach filolo-
gicznych rozpocz¹³ dzia³alno�æ,
najpierw jako bibliotekarz, a na-
stêpnie jako asystent w Katedrze
Historii Literatury Polskiej.
Przybywaj¹c do Kutna na pocz¹t-
ku lat 70-tych ubieg³ego wieku na

21 grudnia 2020 roku, na wieczn¹ wartê odszed³ Druh Wies³aw
Aksman. Przewodnicz¹cy Komisji Stopni Instruktorskich Hufca,
Przewodnicz¹cy Krêgu Instruktorów i Seniorów �Dêbowego
Li�cia�  im. Olgi i Andrzeja Ma³kowskich, wieloletni cz³onek
Komendy Hufca Kutno, a przede wszystkim wychowawca m³o-
dzie¿y. Wies³aw Aksman by³ jedn¹ z najwa¿niejszych postaci
w Hufcu ZHP Kutno, bra³ czynny udzia³ w wielu uroczysto�ciach
patriotycznych w naszym mie�cie. Reprezentowa³ �rodowisko
harcerskie w Miejskim Komitecie Ochrony Pamiêci  Walk i Mê-
czeñstwa.
Druh  hm Wies³aw Aksman urodzi³ siê 9 marca 1931 roku w Kutnie.
W szeregi ZHP wst¹pi³ w 1938 roku, zapisuj¹c siê do gromady
Wilcz¹t (obecnie zuchów).  Przyrzeczenie harcerskie z³o¿y³ w 1948
roku jako cz³onek 98 KDH Kosynierzy im. T. Ko�ciuszki. 1 stycznia
1949 roku uzyska³  pierwszy stopieñ instruktorski oraz z³o¿y³
zobowi¹zanie. Swoj¹ s³u¿bê Druh Wies³aw pe³ni³ do 1950 roku,
do rozwi¹zaniu ZHP. Wraca jako czynny instruktor w roku 1956,
po Zje�dzie £ódzkim  na którym ZHP wznawia dzia³alno�æ. By³
wspania³ym wychowawc¹ m³odzie¿y. W latach 1956-1958 jako
szef szkolenia funkcyjnych hufca, przygotowywa³ do pracy z m³o-
dzie¿¹ kadrê instruktorsk¹. W 1959 roku za³o¿y³ dru¿ynê  harcer-
sk¹ �Æwiczeniówka�, przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kutnie.
W 1960 roku za³o¿y³ Gromadê Zuchow¹. Kierowanie jednostkami
przekaza³ swoim nastêpcom. W 1958 roku pe³ni³ funkcjê Cz³onka
Rady Hufca Kutno. W latach 90 reaktywowa³ 98 Dru¿ynê Har-
cerska �Kosynierzy� im. Tadeusza Ko�ciuszki, do której nale¿a³
w latach 1946-1949. Dru¿yna dzia³a do dzisiaj. W 1974 roku
zak³ada kr¹g instruktorski �Przyjaznych D³oni�. W 1980 roku
zostaje wybrany  na cz³onka Komendy Chor¹gwi P³ockiej. Funkcjê
tê pe³ni do 1987 roku. W latach 1994�1996 pe³ni funkcjê zastêpcy
komendanta hufca Kutno. W 1999 roku wstêpuje do Krêgu
Instruktorów i Seniorów Dêbowego Li�cia im. Olgi i Andrzeja
Ma³kowskich. Od 2000 roku pe³ni³ nieprzerwanie funkcjê prze-
wodnicz¹cego krêgu. Od 2001 do 2018 roku Druh Wies³aw by³
cz³onkiem Komendy Hufca Kutno. Reprezentowa³ �rodowisko
w Miejskim Komitecie Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa. Od
2009 roku nieprzerwanie pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego Huf-
cowej Komisji Stopni Instruktorskich. Mia³ olbrzymi wk³ad
w wychowanie  kadry instruktorskiej hufca. Swoj¹ postaw¹ i ak-
tywno�ci¹ dawa³ przyk³ad  m³odemu pokoleniu harcerzy. Zawsze
chêtnie uczestniczy³ w spotkaniach z m³odzie¿¹, dziel¹c siê wiedz¹
harcersk¹ i refleksjami  dotycz¹cymi s³u¿by instruktorskiej. Uczest-
niczy³ w szkoleniach i kursach  kierowanych do dru¿ynowych.
Druh Wies³aw za swoj¹ dzia³alno�æ spo³eczn¹ i s³u¿bê instruktor-
sk¹ zosta³ wyró¿niony wieloma odznaczeniami. Otrzyma³ miêdzy
innymi: Srebrny oraz Z³oty Krzy¿ za Zas³ugi dla ZHP, Odznakê
Zas³u¿ony dla Chor¹gwi P³ockiej ZHP, Srebrn¹ oraz Z³ot¹
Odznakê Zas³u¿ony dla Chor¹gwi £ódzkiej  ZHP, Z³oty Medal
Opiekuna Miejsc Pamiêci Narodowej.
Druh Wies³aw by³ osob¹ niezwykle zaanga¿owan¹ i oddan¹ sprawie
wychowania m³odzie¿y. Jego ciep³a osobowo�æ, poczucie humoru
i pogoda ducha sprawi³y, ¿e pozostawi³ w g³êbokim smutku i ¿alu
szerokie grono przyjació³. Ponie�li�my nieoszacowan¹ stratê i trudno
jest nam pogodziæ siê z tak nag³¹ i niespodziewan¹ �mierci¹ przy-
jaciela. Odszed³ na wieczn¹ wartê harcerz, instruktor, który swoj¹
s³u¿bê zgodnie ze z³o¿onym przyrzeczeniem  pe³ni³ przez ca³e
¿ycie.   hm Agnieszka Ciesielska

(...) Getto otoczone zosta³o ogrodzeniem z tylko jedn¹ bram¹
kontrolowan¹ przez ¿ydowsk¹ policjê. Warunki by³y okropne,
a potem wkrad³a siê jeszcze panika. Oko³o listopada lub grudnia
1941 spotka³em w getcie parê o nazwisku Grinfild. Uciekli
z K³odawy po³o¿onej 15 km na zachód, w ostatniej chwili przed
likwidacj¹ tamtejszego getta. Przygarnêli�my ich i dali�my schro-
nienie. Z wdziêczno�ci pañstwo Grinfild podzielili siê z nami
sekretnym planem - mieli poza gettem ¿ydowskiego przyjaciela,
Steinberga, który obieca³ ich wyci¹gn¹æ i przeszmuglowaæ do
Piotrkowa Trybunalskiego, u¿ywaj¹c fa³szywych dokumentów.
I tak siê sta³o. Oko³o stycznia 1942 roku Steinberg pojawi³ siê
i zabra³ Grinfildów. Pomog³em przemyciæ ich na zewn¹trz. Pod-
wa¿y³em lu�n¹ czê�æ drewnianego ogrodzenia, tak, aby mogli
siê prze�lizgn¹æ na zewn¹trz, a potem wskaza³em im w³a�ciwy
kierunek. Do koñca wojny prze¿y³ tylko pan Grinfild. W getcie
pozosta³o 800 osób i wszyscy wiedzieli�my, ¿e jeste�my cho-
dz¹cymi trupami. Dociera³y do nas informacje, ¿e ̄ ydzi wywo-
¿eni s¹ do obozu w Che³mnie na ciê¿arówkach wyposa¿onych
w truj¹cy gaz. Cia³a zagazowanych w Che³mnie, w tych ciê¿a-
rówkach, by³y wrzucane do do³ów.
Na pocz¹tku 1942 roku wci¹¿ pracowa³em jako pos³ugacz. To
by³y ostatnie tygodnie mojej egzystencji w getcie. Mówi³em ju¿
p³ynnie po niemiecku, wiêc w pierwszym tygodniu lutego 1942
zapyta³em szefa policji, Danksama Millera, czy to prawda, ¿e
nasze getto bêdzie zlikwidowane. Powiedzia³ mi, ¿ebym siê nie
martwi³, a¿ do niedzieli 1 marca. W ostatni¹ sobotê 28 lutego
dosta³em trzykrotnie wiêcej obowi¹zków po to, ¿eby byli
dobrze przygotowani na ten moment. Pod koniec dnia wróci³em
do getta i oznajmi³em rodzinie, ¿e nie mog¹ ju¿ d³u¿ej zostaæ
w tym miejscu. Doprowadzi³em siê do porz¹dku i dyskretnie
opu�ci³em getto. B³agaj¹c, przekona³em piêæ rodzin niemaj¹cych
pochodzenia ¿ydowskiego, aby wziê³y do siebie po jednej oso-
bie z mojej rodziny, tylko na jedn¹ noc. Zdecydowa³em, ¿e sam
wrócê do getta i spêdzê w nim ostatni¹ noc. Nastêpnego dnia,
w niedzielê oko³o 6.00 rano, zbli¿y³em siê do bramy g³ównej,
ale policja ¿ydowska nie mia³a ¿adnych informacji od Niemców.
Otworzyli bramê, a ja poszed³em jak zwykle do mojej pracy.
Piêtna�cie minut po przybyciu, us³ysza³em ciê¿arówki podje¿d¿a-
j¹ce pod budynek, a nied³ugo potem dziesi¹tki nazistów wbie-
g³o na pierwsze piêtro, gdzie mieli swoje s³u¿bowe kwatery,
pomieszczenia mieszkalne by³y na wy¿szych piêtrach. Podczas
tego zamieszania szef policji, Danksam Miller, zbieg³ na dó³ ze
swojej kwatery mieszkalnej. Podj¹³em decyzjê. Opu�ci³em
budynek, ukry³em siê na podwórku w jednej z komórek i wyj-
rza³em. W ci¹gu kilku minut wszyscy Niemcy zeszli na dó³
i przeszukali budynek. Byli tam tylko przejazdem, a nastêpnie
zrobili zwrot, kieruj¹c siê w stronê getta miesz¹cego siê w po³o-
wie tej samej ulicy. Cicho pod¹¿y³em za nimi, chc¹c zobaczyæ
na w³asne oczy, co siê wydarzy. Niemcy otoczyli getto. Kiedy
zbli¿y³em siê do rogu ulicy, aby oceniæ sytuacjê, dostrzeg³ mnie
mój przyjaciel, Jehuda Goldman. Krzykn¹³ do mnie zza ogro-
dzenia getta: �proszê, uratuj mnie!�. Nie mog³em nic zrobiæ.
Gdyby nazi�ci odkryli, ¿e by³em poza gettem, na pewno zosta³-
bym zastrzelony. Do dnia dzisiejszego ¿a³ujê, ¿e zignorowa³em
jego wo³anie.
Szybko skontaktowa³em siê z cz³onkami rodziny ukrywaj¹cymi
siê poza gettem i zawiadomi³em, kiedy opuszczamy miasto. Nie
chcia³em, ¿eby�my opuszczali je jako grupa. By³a wtedy sroga
zima. �niegu by³o na oko³o 40 cali, wiele niemieckich ciê¿aró-
wek i samochodów utknê³o, kiedy je mijali�my. Naszym celem
by³ Piotrków Trybunalski oddalony o oko³o 130-140 kilome-
trów na po³udnie. Tramwajem nr 2 przejechali�my przez ³ódz-
kie getto. Musieli�my byæ wyj¹tkowo ostro¿ni, tak, aby nie
wykryli nas Polacy. Na drugim krañcu £odzi czeka³ na nas polski
policjant o nazwisku Wieczorek. Zap³acili�my mu du¿¹ sumê
pieniêdzy, a on wskaza³ nam drogê przez granicê miêdzy Trze-
ci¹ Rzesz¹ a Polskim Protektoratem. Po przybyciu tam pieszo
przez pola pokryte �niegiem do wysoko�ci kolan, polska ch³opka
wziê³a nas do siebie, kaza³a schowaæ siê na strychu i wci¹gn¹æ
drabinê. Kobieta zaoferowa³a mi fili¿ankê kawy. W ci¹gu dzie-
siêciu, mo¿e piêtnastu minut przyszed³ niemiecki stra¿nik
graniczny ze swoim psem owczarkiem i usiad³ naprzeciw mnie.
Mia³em na sobie zegarek i zapyta³ mnie, czy mo¿e go ode mnie
kupiæ. Udawa³em, ¿e nie rozumiem niemieckiego i odpowiada³em
po polsku. Rozmowa toczy³a siê, ale zegarka nie sprzeda³em.
Bóg by³ dla nas ³askawy i po kilku minutach ¿o³nierz poszed³.
Kobieta kaza³a zej�æ wszystkim na dó³ i ponownie wyruszyli-
�my w podró¿. (...)
Sol Rosenkranz, Wspomnienia z lat 1939-1946 [w:] Kutnow-
skie Zeszyty Regionalne. Tom XXIV, TPZK, Kutno 2020

HARCMISTRZ
 WIESŁAW JÓZEF AKSMAN

Z ¿a³obnej karty

KAROL KREMSER WSPOMNIENIA
Z LAT 1939−1946
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SPORTOWE PRZE¯YCIE

WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

Wynajmê pod dzia³alno�æ
lokal 50 m2 (2 pomieszczenia
+ socjalne). Mo¿na lokal
zaadaptowaæ pod mieszkanie
(po wcze�niejszym ustaleniu
z w³a�cicielem). Kutno, ul.
Jagielloñskiej 9 (blisko do
stacji PKP i centrum). Tel.

605-991-655

Sprzedam tanio wannê z hydroma-
sa¿em. Tel. 519-762-235
Wynajmê gabinety lekarskie
w Kutnie przy ul. M.C. Sk³odow-
skiej 46. Tel. 510-991-497
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 gospodarstwo 5 ha
w Witowie wraz z budynkami,
dzia³kê budowlan¹ 0,5 ha w Pod-
czachach (dostêp do pr¹du i wody),
kultywator i brony pi¹tki (stan dobry),
kabel do si³y, ca³ownik. Tel. 783-
436-872
Sprzedam dzia³ki budowlane od
1000 m2 do 1450 m2 (odga³êzienie
od ul. ¯niwnej), kanalizacja
i woda w granicach dzia³ek. Tel.
601-760-860
Sprzedam gara¿ murowany w ci¹gu
gara¿y - Warszawskie Przedmie�cie
(ko³o myjni samochodowej), cena
36.900 z³. Tel. 504-671-345
Sprzedam lub wynajmê kiosk nr 1
na placu handlowym �Manhattan�
przy ulicy Podrzecznej. Tel. 694-
422-508
Odst¹piê podwójny plac na cmen-
tarzu - dobra lokalizacja. Tel. 607-
296-022
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 nieruchomo�æ 0,68 ha
z budynkiem 145 m2. Tel. 721-608-267
Sprzedam dzia³ki budowlane
1100 m2 i 1123 m2 w Nowej Wsi
k/Kutna. Tel. 605-538-934
Sprzedam dzia³kê 240 m2 �Z³ota
Ró¿a� z domkiem Tel. 24 254-29-62
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
1098 m2. Kutno Jesienna. Tel. 692-

OG£OSZENIA
DROBNE

Wynajmê mieszkanie w centrum
Gostynina 70 m2, wysoki standard
(mo¿na zaadaptowaæ na sklep,
gabinet lekarski, kancelariê). Tel.
602-528-813
Sprzedam dom pow. u¿yt. 80 m2,
pow. dzia³ki 1600 m2. Kolonia
Pobórz k/Oporowa. Budynek
gosp. Tel. 721-267-619
Sprzedam dzia³kê 380 m2. Tel.
505-870-487
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
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
Wydzier¿awiê kort tenisowy
w Kutnie. Tel. 602-528-813

090-034
Sprzedam dzia³kê 2000 m2 z domem
podpiwniczonym o pow. 120 m2

plus budynki gospodarcze. Okolice
parku Wiosny Ludów, ul. Krzywa.
Tel. 515-122-731
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
2300 m2 lub mniejsze przy ul. Ko-
nopnickiej. Tel. 660-794-274
Sprzedam dom, dzia³ka 3200 m2

w Wierzbiu lub zamieniê na bloki.
Tel. 533-889-309
Sprzedam tanio ma³e dzia³ki rolne
poza Kutnem lub zamieniê na ma-
szyny ma³e. Tel. 603-036-582
Sprzedam dzia³kê w ROD �Wzgórze�,
ul. Graniczna. Tel. 24 253-37-45
Sprzedam ziemiê 2,18 ha, dzia³ki
budowlane i groch paszowy. Tel.
691-507-568
Sprzedam pole uprawne 4,08 ha
w Go³êbiewie Starym. Tel. 783-
941-932
Sprzedam dzia³kê 380 m2. Ogro-
dzona z altan¹ (pr¹d i woda). ROD
Kutno�Azory. Tel. 506-950-717
Sprzedam posiad³o�æ 1 ha w Kutnie.
Tel. 510-441-170, 607-088-950
Sprzedam u¿ywany piec olejowy
Buderus Logano GM5 ze zbiorni-
kiem 1600 l. Tel. 507-707-409
Przetaczanie tarcz i bêbnów
hamulcowych. Tel. 604-140-241
Sprzedam dzia³kê nr 87 na ROD
przy  ul. Objazdowej w Kutnie. Tel.
889-836-546
Sprzedam dom przy ul. Batorego.
Tel. 661-456-424
Starszy emeryt odda umeblowany
pokój za prace domowe, okolice
Lubienia Kuj. Tel. 669-697-397
Sprzedam 1 ha ziemi w Krzesi-
nówku Nowym. Tel. 608-374-025
Sprzedam piec na paliwo sta³e 15 kW
�Zêbiec� (2018). Tel. 506-578-494
Wynajmê mieszkanie, kawalerka
umeblowana. Tel. 600-408-169
Zamieniê mieszkanie TBS 30 m2

(p+k) na wiêksze, mo¿e byæ zad³u-
¿one. Tel. 507-348-648

Sprzedam drzwi z bloku 3 szt.,
balkonik do rehabilitacji, ambonê
do nauki chodzenia. Tel. 667-855-257
Oddam ¿u¿el. Tel. 500-042-352
Sprzedam Audi A4, 2008 r., diesel
2.0, bia³y, stan b. dobry. Cena
wstêpna 24 tys. Tel. 507-054-575
Sprzedam elektryczn¹ platformê
zrobion¹ z wozu oraz beczkowóz
2000 l. Tel. 692-103-848
Sprzedam dzia³ki budowlane przy
ul. Raszewskiej (od 800 m2). Tel.
608-374-025
Sprzedam Opla Zafirê 1,9 disel,
199 KM z 2006 r., 7 -osob. Tel.
508-193-744
Sprzedam Ford Focus Trend 1.6
benzyna, 105 KM, 2012 r., 250.000
km, serwisowany na bie¿¹co,
zadbany. Tel. 516-292-727
Sprzedam Volvo V40 D4 (2014),
czarny, diesel, 2000 cm3, 190 KM,
I w³a�ciciel w Polsce, 41.900 - cena
do negocjacji. Tel. 507-006-938
Zamieniê mieszkanie 25 m2 (pokój
z kuchni¹, IV p., blok przy ul. Bar-
lickiego w Kutnie) na dwupokojowe.
Tel. 696-023-530
Sprzedam mieszkanie 58 m2, I p.
ul. Pó³nocna 59. Tel. 604-938-523
Sprzedam pomieszczenie miesz-
kalne, magazynowe, gara¿. Trasa
Piatek - Kutno (M³ogoszyn 36). Tel.
780-113-284
Sprzedam tanio materac magne-
tyczny, rehabilitacyjny z certyfika-
tem. Tel. 604-254-132
Sprzedam tanio u¿ywany ogrze-
wacz elektryczny �Biowar� Classic
50 l. Tel. 506-578-494
Sprzedam rower m³odzie¿owy ko³a
24 cale, 2 przerzutki, �wiat³a bate-
ryjne, cena 80 z³. Tel. 697-692-818
Sprzedam dom 180 m2, dzia³ka 600 m2,
wszystkie media. Tal. 667-132-664,
609-211-154

Sprzedam mieszkanie 58,3 m2, II p.
(3 pok., du¿y balkon), 1 Maja,
stan bdb. Tel. 609-348-883

Napad na kobietê
Do 12 lat wiêzienia grozi dwóm mê¿czyznom, którzy w Wigiliê
napadli starsz¹ kobietê w Kro�niewicach i ukradli jej torebkê.
Dziêki intensywnym dzia³aniom mundurowych napastnicy zostali
zatrzymani jeszcze tego samego dnia. 25 grudnia 2020 roku s¹d
zdecydowa³, ¿e mê¿czy�ni najbli¿sze trzy miesi¹ce spêdz¹ w areszcie.
24 grudnia 2020 roku dy¿urny kutnowskiej Komendy otrzyma³
zg³oszenie o rozboju do którego mia³o doj�æ na ul. Poznañskiej
w Kro�niewicach. Z ustaleñ mundurowych wynika³o, ¿e 75-letnia
kobieta we wczesnych godzinach porannych robi³a zakupy w jed-
nym ze sklepów, po czym posz³a do domu. Przed swoj¹ posesj¹
zosta³a zaatakowana przez dwóch mê¿czyzn, którzy za³o¿yli jej
kaptur na g³owê, wepchnêli do rowu, a nastêpnie uderzaj¹c kilku-
krotnie po g³owie zabrali torebkê z pieniêdzmi oraz zakupy.
Nastêpnie uciekli. Kobieta na szczê�cie w wyniku tego zdarzenia
nie odnios³a powa¿nych obra¿eñ. Po otrzymaniu zg³oszenia poli-
cjanci z Komisariatu Policji w Kro�niewicach, przy wsparciu
policjantów z Wydzia³u Kryminalnego z kutnowskiej Komendy,
od razu podjêli czynno�ci zmierzaj¹ce do ustalenia i zatrzymania
sprawców. Zbierali informacje, zabezpieczali wszystkie �lady
i dowody. Dziêki zaanga¿owaniu i skrupulatnej analizie zebranych
materia³ów, jeszcze tego samego dnia mê¿czy�ni zostali zatrzy-
mani. Okazali siê nimi 23 i 20-letni mieszkañcy powiatu kolskiego.
Mê¿czy�ni w trakcie zatrzymania byli nietrze�wi. Zostali osadzeni
w policyjnym areszcie. Us³yszeli zarzuty rozboju za co grozi do
12 lat pozbawienia wolno�ci. 25 grudnia na wniosek Prokuratora
Rejonowego w £êczycy S¹d zdecydowa³ , ¿e najbli¿sze trzy mie-
si¹ce spêdz¹ w areszcie.
Nie dla narkotyków!
22-letni mê¿czyzna w nocy z 25 na 26 grudnia 2020 roku przy-
szed³ pod Komendê w Kutnie kompletnie pijany i zacz¹³ siê g³o�no
zachowywaæ. Interwencjê wobec mê¿czyzny podj¹³ dy¿urny jed-
nostki. Jak siê okaza³o krewki wêdrowiec posiada³ przy sobie
marihuanê. Za posiadanie �rodków odurzaj¹cych grozi kara do
3 lat pozbawienia wolno�ci.
By³o oko³o 1:35 w nocy, kiedy z ulicy zaczê³y dochodziæ g³o�ne
krzyki przez uchylone okno do pomieszczenia dy¿urnego kutnow-
skiej jednostki. Zwróci³o to uwagê funkcjonariusza, który po drugiej
stronie ulicy zobaczy³ mê¿czyznê, g³o�no krzycz¹cego i dziwnie
siê zachowuj¹cego. Widz¹c jak mê¿czyzna zatacza³ siê i niejed-
nokrotnie wchodzi³ na jezdniê, czym stwarza³ zagro¿enie dla prze-
je¿d¿aj¹cych samochodów oraz dla samego siebie sam podj¹³
interwencjê i wyszed³ do przechodnia. Ten widz¹c policjanta

zacz¹³ oddalaæ siê w kierunku miasta. Zosta³ on zatrzymany przez
dy¿urnego, na skrzy¿owaniu przy ul. Toruñskiej i Wygoda. Do
pomocy zosta³ jednocze�nie wezwany patrol interwencyjny. Mê¿-
czyzna by³ pijany, o czym �wiadczy³a silna woñ alkoholu, be³ko-
tliwa mowa oraz chwiejny krok. Odmówi³ poddania siê badaniu
na zawarto�æ alkoholu. Ponadto jak siê okaza³o 22-letni mieszka-
niec naszego powiatu posiada³ przy sobie susz ro�linny. Badanie
narkotesterem wykaza³o, ¿e jest to marihuana w ilo�ci ponad
3 gramów. Mê¿czyzna zosta³ osadzony w policyjnym areszcie.
Us³ysza³ zarzut posiadania �rodków odurzaj¹cych za co grozi kara
do 3 lat pozbawienia wolno�ci.
Apel o zachowanie ostro¿no�ci
W tym roku wzmo¿one dzia³ania policjantów na terenie powiatu
kutnowskiego rozpoczê³y siê ju¿ 24 grudnia i trwa³y do 3 stycznia.
Ponad 470 przeprowadzonych badañ stanu trze�wo�ci, ponad 350
kontroli pojazdów, to efekt pracy policjantów Wydzia³u Ruchu
Drogowego kutnowskiej Komendy, którzy czuwali nad bezpie-
czeñstwem podró¿uj¹cych na terenie naszego powiatu w okresie
�wi¹teczno-noworocznym. Nie odby³o siê bez zdarzeñ drogowych,
ale na szczê�cie nie odnotowali�my ¿adnego wypadku ze skut-
kiem �miertelnym. Mundurowi w czasie �wi¹teczno - noworocz-
nym przeprowadzili ponad 470 badañ stanu trze�wo�ci, z czego
5 osób odwa¿y³o siê na jazdê samochodem na tzw �podwójnym
gazie�. Zatrzymany przez kutnowskich policjantów rekordzista,
mia³ ponad 2,5 promila alkoholu. Na szczê�cie policjanci w porê
udaremnili dalsz¹ jazdê 27-letniemu mieszkañcowi powiatu
kutnowskiego, który w Nowy Rok wsiad³ za kierownicê Audi.
Dokonano ponad 350 kontroli pojazdów, podczas których oprócz
stanu trze�wo�ci, policjanci sprawdzali miêdzy innymi pasy bez-
pieczeñstwa oraz przewo¿enie dzieci w fotelikach. Efektem pracy
mundurowych by³o zatrzymanie ³¹cznie 6 uprawnieñ do kierowania,
w tym 4 za przekroczenie prêdko�ci powy¿ej 50 km/h w terenie
zabudowanym, 6 kieruj¹cych, którzy posiadali ju¿ s¹dowy zakaz
poruszania siê pojazdami oraz 7 osób, które wsiad³y za �kó³ko�
bez uprawnieñ. Niestety, nie oby³o siê bez zdarzeñ drogowych, na
szczê�cie nie odnotowali�my ¿adnego wypadku ze skutkiem �mier-
telnym. W tym czasie na terenie powiatu kutnowskiego dosz³o do
4 wypadków drogowych, w których 4 osoby zosta³y ranne oraz
do 25 kolizji. W dalszym ci¹gu apelujemy do wszystkich uczest-
ników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostro¿no�ci.
Kierowcom przypominamy o zmieniaj¹cych siê warunkach drogo-
wych zwi¹zanych ze spadkiem temperatur, pieszym i rowerzystom
natomiast przypominamy o noszeniu elementów odblaskowych.

MŁODZIEŻ MKS STAL BIS TEŻ GRA

Rok 2020 by³ rokiem bardzo trudnym dla dru¿yny naszych kade-
tów. Sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju spowodowa³a
wiele komplikacji w ¿yciu dru¿yny. W ci¹gu ca³ego sezonu dru-
¿yna, pod okiem trenera Macieja Wróblewskiego, doskonali³a
umiejêtno�ci gry w baseball. Zajêcia odbywa³y siê na obiektach
Ma³ej Ligi Baseballowej w Kutnie. Mimo krótkiego sezonu nasi
m³odzi zawodnicy odbyli wiele treningów, uczestniczyli w cam-
pach treningowych oraz rozegrali wiele meczy, na których
doskonalili, poprawiali oraz prezentowali swoje umiejêtno�ci.

Nasza dru¿yna awansowa³a do fina³owego turnieju  Ogólnopol-
skiej Olimpiady M³odzie¿y. Turniej ten by³ najwa¿niejsz¹ imprez¹
dla naszych kadetów. Fina³owy  odbywa³ siê 02-04.10.2020. Nasi
baseballi�ci rozgrali 2 z 3 zaplanowanych meczy, które niestety
zakoñczy³y siê zwyciêstwami naszych przeciwników: z Silesi¹
Rybnik 9:15 oraz z Barons Wroc³aw 5:25 Mecz, który by³ zapla-
nowany na 4.10.2020 pokrzy¿owa³a pogoda i decyzj¹ sêdziów
mecz z Yankees Dzia³dowo zosta³ odwo³any.
Decyzj¹ komisji technicznej Stal Kutno uplasowa³a siê wraz
z Yankees Dzia³dowo na 3 miejscu w turnieju.

Dru¿ynê w sezonie 2020 reprezentowali: Swyszcz Piotr, Miszczak
Mateusz, Ignaczewski Jakub, Otto Krzysztof, Lempke Jakub,
Kurz¹tkowski Oliver, Jagodziñski Szymon, Rzymkowski Jakub,
Bielecki Kacper, Grzelak Mateusz, Skalski Wiktor, Krysiak Jakub,
Trener Maciej Wróblewski

Liczymy, ¿e 2021 rok bêdzie zdecydowanie lepszy!
Piotr Jakubowski
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Kolumnê opracowa³ Jerzy Micha³ Papiewski

1. Konkurs polega na wyborze najlepszego zawod-
nika, zespo³u i szkoleniowca Powiatu Kutnowskiego
w roku 2020.
2. Kandydatury dotycz¹ sportowców naszego powiatu
oraz innych regionów Polski pod warunkiem, ¿e
aktualnie reprezentuj¹ oni barwy �Kutna�.
3. Konkurs jest adresowany do osób indywidualnych
oraz klubów i stowarzyszeñ sportowych.
4. Ostatecznego wyboru, spo�ród kandydatów
i zespo³ów, dokona Kapitu³a Konkursu z³o¿ona
z dziennikarzy �P¯K� i go�ci honorowych.
5. Zg³oszenia nale¿y kierowaæ na adres:
�Powiatowe ¯ycie Kutna�, 99-300 Kutno, ul. Kró-
lewska 47, tel. (24) 355-10-00, fax (24) 355-10-02;
e-mail: powiatowe@zyciekutna.com.pl
6. Organizatorem Konkursu jest Redakcja �Powia-
towego ¯ycia Kutna�, a honorowymi patronami s¹:
przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnowskiego Marek
Ci¹pa³a i przewodnicz¹cy Rady Miasta Kutna
Mariusz Sikora.
7. Termin sk³adania propozycji na �Najlepszego spor-
towca, dru¿ynê i trenera Ziemi Kutnowskiej 2020
roku� oraz innych sugestii tematycznych - do 31
stycznia 2021 r.
8. Uroczyste wrêczenie okoliczno�ciowych pucharów,
dyplomów i symbolicznej �Kutnowskiej Ró¿y�
odbêdzie siê w marcu 2021 r. podczas Kutnowskiej
Gali Sportu w Centrum Teatru, Muzyki i Tañca lub
w Redakcji �P¯K�.

UWAGA! UWAGA!
Regulamin konkursu
„Najlepszy sportowiec, drużyna,

trener Ziemi Kutnowskiej”

Koszykówka

Pi³ka no¿na

Rundê rewan¿ow¹ II ligi gr. B podopieczni trenera Bart³omieja
Szczepaniaka rozpoczêli od pewnego zwyciêstwa nad zespo³em
Isetii z Warszawy (w stolicy nasi te¿ byli lepsi 75:73), prowadzo-
nym przez Teohara Mollova. Kutnianie byli zdecydowanie lepsi
od rywala. Przewa¿ali przez ca³y mecz i to we wszystkich forma-
cjach. �wietny debiut zanotowa³ graj¹cy jeszcze niedawno w KK
AZS UW Warszawa Hubert Stopierzyñski, który pamiêta czasy
gry w AZS WSGK Polfarmex Kutno (II liga). Najwiêcej gra³ pod-
czas meczu kapitan zespo³u Mateusz Æwirko-Godycki (34,47 min.)
oraz Mateusz Krawiec (33,32 min.) i wspomniany Hubert (31,11
min.). Po tym spotkaniu, bardzo wa¿nym dla teamów z grupy spad-
kowej, w tabeli najskuteczniejszych zawodników prowadzi Mateusz
Æwirko-Godycki - 172 punkty przed Mateuszem Krawcem - 161 pkt.
To by³ dobry mecz pod ka¿dym wzglêdem dla KS Kutno, a brawa
nale¿¹ siê wszystkim. Po jego zakoñczeniu obecni na nim, prezes
Zbigniew Tomczak i trener pi³karzy III-ligowego KS-u Kutno
Dominik Tomczak, nie kryli mocnego wzruszenia.

KS Kutno - Isetia Erzurum 79:57
(w kwartach: 26:12, 17:20, 16:14, 20:11)

KS: Krystian �lebocki 2, Mateusz Krawiec 11 (2 x 3), Jan Grze-
liñski 5, Grzegorz So³tysiak 7, Maciej Poznañski 6 (2 x 3), Mateusz
Æwirko-Godycki 18, Hubert Stopierzyñski 23 (2 x 3), Bart³omiej
Podworski 2, Arkadiusz Stachera 5.
Najbli¿szy mecz w Kutnie, hala SP nr 9 - 16.01.2021 r., godz.
17:00 z UKS Trójka ¯yrardów.

TRZECIA WYGRANA „KUTNA”

Andrzeja Stelmaszewskiego, bo o nim jest mowa, pozna³em bli¿ej
ponad 40 lat temu za spraw¹ jego utalentowanych muzycznie braci,
niestety ju¿ �P., Lechos³awa i Jerzego. Pracowa³em wtedy w Kut-
nowskim Domu Kultury i mog³em czêsto podziwiaæ ich akorde-
onow¹ maestriê. Andrzej organizacyjnie w tym czasie �b³ysn¹³�
- bêd¹c prezesem RSM �Pionier� w Kutnie - za³atwiaj¹c na której�
z kolei urodzinowe �wiêto swojej zas³u¿onej dla grodu nad Ochni¹
i Ziemi Kutnowskiej firmy, plejadê polskich gwiazd sceny i estrady
muzycznej (wiekszo�æ ze stolicy Wielkopolski, bo tam studiowa³
i ich prywatnie zna³), m.in.: Zbigniewa Górnego z zespo³em,
Urszulê Sipiñsk¹, Zdzis³awê So�nick¹, Wies³awê Drojeck¹, Rudi
Schubertha. To by³ niezapomniany koncert, który do tej pory miesz-
kañcy Miasta Ró¿ - zwi¹zani wówczas ze Spó³dzielni¹ Mieszka-
niow¹ - wspominaj¹. Andrzej zaimponowa³ mi równie¿ swoj¹,
uprawian¹ wcze�niej, aktywno�ci¹ sportow¹. By³ cenionym koszy-
karzem SKS �Kasprowicz� Kutno, pi³karzem no¿nym kutnowskiej
�Zapory� oraz pi³karzem rêcznym (bramkarz) Miêdzyszkolnego
Klubu Sportowego Kutno i RKS �Stal�. Nasze losy ¿yciowe zwi¹-
za³y siê - i to do�æ mocno - nastêpnie poprzez media regionalne
i lokalne, a dok³adniej: �Tygodnik P³ocki�, �Nowy Tygodnik P³ocki�,
�Kurier Mazowiecki�, �¯ycie Kutna� i od 23 lat �Powiatowe ̄ ycie
Kutna�, gdzie doktor nauk ekonomicznych Andrzej Stelmaszewski
pe³ni od pocz¹tku funkcjê redaktora naczelnego, a ja - sekretarza
Redakcji. To nas mocno integruje, chocia¿ czêsto mamy - w danej
sprawie - odmienne pogl¹dy. Ale to jest naprawdê twórcze. Andrzej
jest pomys³odawc¹ dwóch presti¿owych dla �P¯K� konkursów,
znanych nawet w Polsce. S¹ to: �Kutnowskie Hity� oraz plebiscyt
�Najlepszy zawodnik, zespó³, trener Ziemi Kutnowskiej�. Nale¿y
tak¿e wspomnieæ, ¿e �P¯K� pod batut¹ Andrzeja wyda³o kilka
pozycji ksi¹¿kowych, chocia¿by nietuzinkowe: �Wie� i dwór
w powiecie kutnowskim�, �Ludzie kutnowskiego sportu�, �Kut-
nowski sport. Kronika z lat 1918-2000�, �Szpital kutnowski 1840-
2005�. Niezapomniane s¹ równiez plenerowe imprezy pomys³u
Andrzeja i z udzia³em ponad 10-tysiêcznej widowni, w których
g³ówn¹ i losowan¹ nagrod¹ by³ Fiat 126 p. To by³y piekne czasy,
które z rozrzewnieniem siê wspomina. Ich motorem napêdowym
by³ zawsze Andrzej Stelmaszewski, któremu z okazji 75-lecia
twórczego ¿ycia ca³a nasza Redakcja, Przyjaciele oraz ¯yczliwi
¿ycz¹ tylko dobrego zdrowia i realizacji marzeñ w swojej gazecie!

Andrzej Stelmaszewski i Jerzy Micha³ Papiewski z wielokrotnym
reprezentantem Polski i czo³owym pi³karzem �Or³ów� Górskiego
- Andrzejem Szarmachem.

UZNANY JUBILAT

Na wysokim poziomie organizacyjnym i futbolowym sta³y zawody
zorganizowane przez Klub Sportowy �Kutno�. W go�cinnej hali
sportowej SP nr 1 im. T. Ko�ciuszki w Kutnie osiem dru¿yn
z regionu ³ódzkiego i kujawsko-pomorskiego walczy³o bardzo
ambitnie �O Puchar Prezydenta Miasta Kutna Zbigniewa Burzyñ-
skiego�. Reprezentowa³ go kierownik Wydzia³u Sportu i Turystyki
UM Kutno Pawe³ Szczepanik, który otworzy³ t¹ drug¹ imprezê
z rzêdu KS Kutno dla m³odych adeptów pi³ki no¿nej (rocznik 2010-
2013). Tradycyjnie odby³a siê w okresie �wi¹tecznym. Zespo³y
podzielone by³y na dwie grupy. W �A� gra³y: Magic £êczyca, Ró¿a
Kutno, Victoria R¹bieñ, KS II Kutno, a w �B�: MKS ¯ychlin, KS
I Kutno, UKS Jedynka Aleksandrów Kujawski, UKS Soccer Kids
£owicz. Kilkugodzinny turniej sêdziowali: Dawid Walczak i Daniel
Walczak. Arbitrem pomocniczym by³ znany dzia³acz sportowy
Zbigniew Baran. Opieka medyczna nale¿a³a do Lucyny Urbañ-
czyk, a funkcjê organizatorów pe³nili - i to wzorowo - prezes KS
Kutno Zbigniew Tomczak i trenerzy tego stowarzyszenia: Robert
Kornacki, Jacek Walczak. Furorê w imprezie zrobi³ team dziew-
cz¹t z Aleksandrowa Kujawskiego, w którym wyró¿ni³a siê Maja
Dobrzyniak.

ZACIĘTY I UDANY TURNIEJ

Wyniki meczów grupowych: Magic - Ró¿a 0:3, KS I - MKS 1:4,
Victoria - KS II 0:0, Jedynka -Soccer 0:4, Magic - KS II 2:5, MKS
- Soccer 1:4, Ró¿a - Victoria 0:3, Jedynka - KS I 0:3, Magic -
Victoria 0:3, MKS - Jedynka 5:0, Ró¿a - KS II 0:3, KS I - Soccer
1:4. W pó³fina³a (1 x 15 minut): Ró¿a - Jedynka 8:1, Magic - KS I
9:0, KS II - MKS 6:1, Victoria - Soccer 2:0.
Du¿e emocje towarzyszy³y spotkaniom o konkretne miejsca
w zawodach. O siódm¹ lokatê KS I pokona³ rzutami karnymi 3:1
Jedynkê, a w walce o pi¹te miejsce Ró¿a wygra³a 5:0 z Magic-
kiem. Trzecie miejsce zajê³a ekipa Soccera zwyciê¿aj¹c MKS 3:1,
a pierwsze wywalczy³a dru¿yna Victorii, która po remisowym (1:1)
meczu pokona³a 3:2 karnymi KS II.
Kolejno�æ turnieju: 1. Victoria R¹bieñ (trener Rafa³ Serwaciñski,
najlepszy zawodnik Aleksander Szymañski), 2. KS II Kutno (tre-
ner Mariusz Baranowski, najlepszy zawodnik Igor Jankowski),
3. UKS Soccer Kids £owicz (trener Pawe³ Dziedziela, Hubert
Jasiñski), 4. MKS ¯ychlin (trenerzy £ukasz Wróblewski i Daniel
Albinowski, Olaf Martofel), 5. SL Salos Ró¿a Kutno (trenerzy
Damian Lech i Micha³ Majda, Adrian Rogoziñski), 6. Magic
£êczyca (trener Mariusz Wdowiak, Jakub £uczak), 7. KS I Kutno
(trener Marcin Sztygiel, Jakub Kowalczyk), 8. UKS Jedynka Alek-
sandrów Kujawski (trener S³awomir Wojciechowski, Weronika
Chojnacka).
Zespo³y z Kutnowskiego gra³y w nastêpuj¹cych sk³adach: KS II -
Igor Jankowski, Maciej Kowalski, Alan Radzimirski, Szymon
Kacprzak, Bartosz Bednarek, Alan Pêgowski, Jan Komorowski;
Ró¿a - Filip Majda, Piotr Glanowski, Marcel Saczuk, Kamil
Saczuk, Adrian Rogoziñski, Bartosz Otulak, Antoni Gapiñski, Alan
Kozmana, Antoni Kubiak, Krzysztof Stanecki; KS I - Ignacy
Adamski, Oliwier Bartczak, Jakub Kowalczyk, Jan Dubacki,

Jakub Danielewicz, Kacper Derkowski, Dominik Bieñkowski,
Filip Sadowski, Adam Jêdrzejczak, Wiktor Szustowski; MKS
¯ychlin - Rafa³ �wider, Olaf Martofel, Micha³ Orzechowski,
Gabriel Obidowski, Micha³ Obidowski, Rafa³ Albinowski,
Hubert Budzik, Adam Jankowski, Jakub Okupski.

By³y okaza³e puchary dla wszystkich zespo³ów oraz dla najlep-
szych w swoich dru¿ynach. Bramkarzem turnieju zosta³ Tymoteusz
Witczak z Victorii R¹bieñ, a najskuteczniejszym pi³karzem - Maciej
Kowalski (9 goli) z KS II Kutno. Symbolem udanego, �wi¹tecz-
nego spotkania z futbolem, zorganizowanego przez KS Kutno by³a
rodzinna i integracyjna fotografia wszystkich zwi¹zanych z t¹
imprz¹. Brawa od �P¯K�.    /foto: KS Kutno/

... I 11 PRZEGRANA
Tur Bielsk Podlaski - KS Kutno 118:94

(w kwartach: 24:22, 36:15, 30:25, 28:32)
Punktowali dla Kutna: �lebocki 2, Krawiec 33, Grzeliñski 15,
So³tysiak 6, Pop³awski 4, Poznañski 10, Æwirko-Godycki 10, Sto-
pierzyñski 10, Stachera 4.
Gospodarze wygrali te¿ w Kutnie 81:75 i przed tym meczem
zajmowali drugie miejsce w tabeli maj¹c 24 punkty, 11 zwyciêstw,
2 pora¿ki. Kutnianie grali ambitnie, ale wicelider tabeli by³
lepszy.
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Telefon: 724−126−378
US£UGI

Projektowanie i nadzór
w budownictwie

Tel. 607-386-512
CENY KONKURENCYJNE

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
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� zaburzenia hormonalne
  u mê¿czyzn,
� niep³odno�æ,
� zaburzenia metaboliczne,
� zaburzenia potencji
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Poziomo: A-1. Typ pustyni ¿wirowej A-7. Matka Perseusza
B-9. £atwo je zszargaæ C-1. W Górach �wiêtokrzyskich
z muzeum Sienkiewicza D-9. Schowek na asy E-1. Muzu³mañ-
ski rynek E-5. Gro�ny wirus z Afryki G-1. Wyst¹pi³a w serialu
�Dom nad rozlewiskiem� oraz �Mi³o�æ nad rozlewiskiem�
(Joanna) I-1. Kastrowany baran I-6. My�liwski pies J-9. Miasto
nad Nilem (Egipt) K-1. Zespó³ znany z piosenki The Wall (ogl¹-
dali�my go w filmie emitowanym w telewizji) L-9. �... i czapla�
Jana Brzechwy M-1. ... Konstantyna w Rzymie (tak¿e czê�æ
krzywej) M-5. Miano.

Pionowo: 1-A. Dawna zapinka 1-I. Wêze³ 2-E. Za³o¿yciel
dynastii Rurykowiczów 3-A. Skowronek polny 3-I. Szczyt nad
Dolin¹ Ko�cielisk¹ (1.867 m) 4-F. Uwolni³ Teby od Sfinksa
5-A. Wzosz¹ siê piêtrowo w naszych Tatrach 5-J. Tytanit 6-E.
Kompozytor opery Mefistofeles (Arrigo) 7-A. Czas tarcia siê
ryb 7-I. Jest ich sto w z³otówce 9-A. Kotew, zwora 9-I. W³adca
miejscowy w Indiach 11-A. Karmi³y Eliasza 11-I. Nastêpny
dzieñ 13-A. Do rytualnych k¹pieli w ³a�niach ¿ydowskich. 13-I.
Przygrywa³a Markowi Grechucie.     oprac. Jerzy Ka³u¿ka

� poniewa¿ czy¿yki, towarzyskie ptaki, obdarzy³y nas zaufaniem i uwi³y
gniazdko w naszym ogrodzie? Wielu jednak krajan robi je w �Karola�.
Zabiera area³, �cina drzewa z gniazdami oraz podtruwa owady, nasiona i
wodê. Przylatuj¹c, wiele z nich pada, a pozosta³a przy ¿yciu garstka liczy,
¿e teraz bêdzie dobrze. Wychodzi na to, ¿e dobrze ju¿ by³o�! One nie
posiadaj¹ tak wysokiej zdolno�ci adaptacyjnej, by po powrocie zaistnieæ
w op³akanych warunkach  na lêgowisku, a czas je goni i dopada perma-
nentny stres, który sam w sobie jest chorob¹! Ko³o siê zamyka i� nad-
chodzi kres gatunku! Ptasia sromota zaczyna kojarzyæ siê z �powracaj¹c¹
fal¹�. Ta z kolei, jak tsunami, nie zamierza ugrzêzn¹æ gdzie� po drodze
i przystopowaæ, tylko pêdzi i gna, siej¹c w�ród stworzeñ spustoszenie!
Z braku alternatywy zaczynaj¹ liczyæ tylko na siebie, lecz z roku na rok
jest ich coraz mniej!!! Póki co - poznajmy je.
Czy¿ - barwny, szaro¿ó³ty wêdrowiec z kreskowaniem na spodzie cia³a.
Wracaj¹c wiosn¹, znajduje partnerkê i wspólnie buduj¹ misterne, spojone
pajêczyn¹ gniazdko. Po urokliwych zalotach samiczka w kwietniu sk³ada
od 2-6 jajeczek i samodzielnie przez 12- 14 dni je wysiaduje. Pisklêta
karmione przez troskliwych rodziców owadami i nasionami po dwóch
tygodniach opuszczaj¹ rodzinê.

Na Nowy Rok - Dekalog �w. Franciszka z Asy¿u: �Z mi³o�ci do siebie
samego troszcz siê o cz³owieka, zwierzêta, ro�liny, wody i powietrze, aby
Ziemia nie zosta³a ich pozbawiona�

CIESZYMY SIĘ…

Uwaga! Opisywane ptaki podlegaj¹ ochronie �cis³ej!
Szczygie³ - krewniak czy¿yka jest urokliwym i wêdrowno-osiad³ym pta-
kiem. Posiada równie¿ krwiste obrze¿e dzióbka, dziêki któremu zosta³
bohaterem literackim piosenki z filmu pt. Droga na zachód. Ni¿ej - frag-
ment tekstu:

� Mój szczygle - masz na dziobie krew,
bo ostry jest twój zimowy krzew.
Ma kolców sto, wró¿y z³o, przynosi bóle��.

Na wiosnê w koronie drzewa oboje wij¹ gniazdko, w którym samiczka
wysiaduje od 3�6 jaj. Po inkubacji trwaj¹cej oko³o 2 tygodnie wykluwaj¹
siê m³ode. Przez kilkana�cie dni mama je ogrzewa, a ojciec karmi. Mijaj¹
3 tygodniach i odlatuj¹. W rok osi¹gaj¹ zdolno�æ do rozrodu.

Posiada³ silny dziób oraz jasnobr¹zowe upierzenie. Przylecia³ w kwietniu
i wraz z samiczk¹ zbudowali  gniazdko, w którym  partnerka wysiedzia³a
4 jajeczka. Solidnie karmione m³ode po dwóch tygodniach ruszy³y w �wiat
i� gdzie teraz s¹? Podsumowuj¹c! Ekolodzy, sympatycy oraz czytelnicy
�P¯K� - g³owa do góry. Do siego roku!

Obserwator przyrody i wêdrowiec  � Bogdan Pietrasiewicz

Grubodziób - mocarny ptak, z którym pozna³em siê bli¿ej w oporowskim
lesie, gdy zmêczony siad³em pod bukiem. Po zjedzeniu kanapki, zrobi³em
kawê i podnios³em kubek, by chlipn¹æ ³yka. Nagle chlup i co� wpad³o do
kubka. Zerkn¹³em, nasionko. Pomy�la³em; pewnie wiewiórka ucztuje.
Wyj¹³em je, popi³em kawy, a tu chlup i znowu jakie� p³ywa. Zerkn¹³em
do góry, by zobaczyæ kto mi tu w kawie m¹ci�! Nie dostrzeg³em jednak
¿adnego ruchu i � w tym momencie, zataczaj¹c krêgi niczym wiruj¹cy
na wietrze li�æ, przysiad³ kilka metrów ode mnie ptak. To on!

Byt cz³owieka jest zmienny i przemijaj¹cy. Góry istniej¹ w sposób
pewny i trwa³y, s¹ wymownym obrazem niezmiennej wieczno�ci.
W górach niknie bez³adny zgie³k miasta, panuje za� cisza bezmier-
nych przestrzeni, która pozwala cz³owiekowi wyra�niej us³yszeæ
wewnêtrzne echo g³osu Boga.
Mi³o�æ do wêdrowania mia³em zaszczepion¹ jeszcze w dzieciñstwie.
Du¿o s³ysza³em o Tatrach i o najtrudniejszej trasie Tatr Polskich: Kozia
Prze³êcz (2137m n.p.m), Zamar³a Turnia, Orla Peræ z przej�ciem ³añ-
cuchami na Zawrat. W Tatrach by³em wiele razy. S³ysza³em wiele
opowie�ci, jak nasz biskup, kardyna³, a potem ju¿ jako papie¿ Polak
Jan Pawe³ II, wêdrowa³ po naszych piêknych górach i to mnie poci¹-
ga³o do wêdrówek po górach. Pewnego razu pewien baca opowiada³,
¿e Karol Wojty³a jako kardyna³ pomaga³ znosiæ ga³êzie do ogniska.
Gdy u³o¿ono stos, Wojty³a mia³ go podpaliæ zgodnie ze zwyczajem �
tylko jedn¹ zapa³k¹. Gdy mu siê to uda³o, baca mia³ rzec: �Widzi siê,
¿e nos kardyna³ ³ojcem �wintym zostanie�. Wojty³a najchêtniej co roku
przybywa³ w Tatry na Wiktorówki, nieopodal Rusinowej Polany, gdzie
w 1860 roku Matka Boska Jaworzyñska Królowa Tatr pomog³a odnale�æ
pasterce Marysi zagubione owce. W tym miejscu w 1975 roku kardy-
na³ Wojty³a stworzy³ w le�nym ko�ció³ku o�rodek duszpasterski. Tak
te¿ chcia³em poznaæ te trasy, którymi wêdrowa³ nasz wielki Ojciec
�wiêty Jan Pawe³ II. Czê�ciowo siê mi to uda³o. W 2013 roku wybra-
li�my siê w góry ca³¹ rodzink¹. Postanowili�my zdobyæ Rysy. Rysy to
góra po³o¿ona na granicy polsko-s³owackiej o wysoko�ci 2503 m.
Z góry mo¿na na jednym planie zobaczyæ Morskie Oko i Czarny Staw.
Szlak na Rysy jest d³ugi, mozolny i do�æ niebezpieczny. Dlatego ca³a
nasza rodzinka, tj. ¿ona Ania oraz dzieci: Izabela, Sylwek i £ukasz,
podjê³a decyzjê, ¿e zdobêdziemy Rysy od strony s³owackiej. Tak
³atwiej i bezpieczniej. By³o jeszcze ciemno, bo to wrzesieñ, bardzo
zimno. Na parkingu na pocz¹tku szlaku byli�my o 6 rano, zi¹b, ¿e a¿
siê z auta nie chcia³o wysiadaæ. Ale zadanie by³o jedno: dzi� zdoby-
wamy Rysy! Tak te¿ siê sta³o, ¿e te Rysy zdobyli�my � rado�æ. We
wrze�niu 2020 roku wybra³em siê z ¿on¹ Ani¹ i synem Sylwkiem na
podbój Giewontu, pomys³ pad³ od syna. Giewont to masyw górski
w Tatrach Zachodnich po³o¿ony na przestrzeni 2,7 km, w ca³o�ci na
terenie Polski, o szczycie o wysoko�ci 1894 m n.p.m.

Leszek £opata dla �P¯K�

MOJE SPOTKANIA Z GÓRAMI

Nasta³ dzieñ 19 wrze�nia, pogoda piêkna i wspinamy siê na Giewont.
Jest trudno, kamienie wy�lizgane, ale idziemy do przodu. Pod Pie-
kie³kiem kolejka du¿a, bo pogoda sprzyja wêdrówkom, ale jest do�æ
niebezpiecznie. O godz. 11:50 jeste�my na samym szczycie. Bardzo
siê cieszy³em, bo i ¿ona da³a radê. Du¿o gorsze by³o schodzenie. Dla
mnie to by³ koszmar: nadal bardzo mi dokucza kontuzja lewego kolana,
której dorobi³em siê jako cyklista podczas licznych podró¿y po Europie,
gdzie od wrze�nia 2015 roku do wrze�nia 2020 roku przejecha³em
przesz³o 35 tys. km. Ten uraz naprawdê da³ mi popaliæ przy schodze-
niu! Tym razem dopingowali mnie ¿ona z synem powtarzaj¹c: �Do
góry g³owa, uda siê!�. No i mi siê uda³o, Bogu dziêki! Po drodze, id¹c
w bólu, przypomnia³em sobie rok 1983, kiedy z Pielgrzymem Janem
Paw³em II na Siwej Polanie, po³o¿onej niedaleko drogi do Doliny
Chocho³owskiej, 900 m n.p.m., l¹dowa³ �mig³owiec. Papie¿ w swojej
powrotnej drodze zajrza³ do sza³asu pasterskiego Jêdrusia Gali Ziêby,
który czêstowa³ papie¿a i jego go�ci oscypkami i bundzem (bundz to
taka masa serowa, z której robi siê bryndzê), choæ medyk papie¿a
robi³ wielkie larum i protestowa³. Najwiêksz¹ wagê nasz Papie¿ przy-
wi¹zywa³ do ognisk. Tak mawia³: �Ognisko jest czym� niezwyk³ym
zawsze, gdzie kiedykolwiek zap³onie, �ci¹ga ludzi, skupia i ludzie
czuj¹ siê w jego krêgu dobrze�. Byæ mo¿e ¿e i mnie kiedy� uda siê na
górskim szlaku napotkaæ ognisko i spotkaæ tak radosnych i ciep³ych
ludzi, górali, dla których ka¿dy dzieñ jest wielkim �wiêtem. Tyle na
razie moich wspomnieñ, móg³bym napisaæ o tym ksi¹¿kê, ale to
wystarczy.
Niezwyk³ej opowie�ci ¿ychlinianina wys³ucha³ Jerzy Micha³ Papiewski
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Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”
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Dzień seniora teraz
Gdy stary cz³owiek budzi siê rano,
powinien wiedzieæ, jak siê zachowaæ.
Skoro kolejny dzieñ ¿ycia mu dano
musi go m¹drze zagospodarowaæ.

Na �niadanie kanapka z jakim� wk³adem,
najczê�ciej ¿ó³ty ser lub ró¿na wêdlina.
To jedyny posi³ek przed obiadem,
¿ona dobrze gotuje, czêsto a¿ idzie �lina.

Znajomi eskulapi przepisali proszki.
Maj¹ ponoæ stanowiæ serca wspomaganie.
Dobra kawa zabija ich smak gorzki,
tak¿e wzmacnia w ich skuteczno�æ zaufanie.

Do sklepu najlepiej i�æ o poranku.
Kto� przecie¿ musi zrobiæ niezbêdne zakupy.
Raz w miesi¹cu po emeryturê wybraæ siê do banku.
Ponarzekaæ, ¿e ta forsa nie trzyma siê kupy.

Po obiedzie drzemka, a po niej spacerek.
Jesieni¹ s¹siad zabiera na grzyby.
Na lato dobrze odkurzyæ rowerek,
za� hobbysta-wêdkarz, wyruszy na ryby.

Gdy mieszkasz w bloku czy kamienicy,
komórkê zapewne masz gdzie� na dole.
Je�li chcesz je�dziæ rower wyci¹gasz z piwnicy,
do�æ czêsto ju¿ w powa¿nym mozole.

Poprawia kondycjê peda³owanie.
Tak¿e piesze spacery tê rolê spe³ni¹.
Nie ka¿da pora roku pozwala na nie,
wtedy domowa gimnastyka potrzebê ruchu wype³nia.

Nachalny telewizor nieustannie kusi
szczególnie, gdy sport lub rozrywkê zapowiada.
Jaki� ciekawy spektakl wybraæ musisz,
w³¹cz kana³ z programem, to dobra rada.

Wieczorem przed telewizorem, jak niegdy� w kinie,
gdy masz obok ¿onê, pog³aszczjej kolanko.
Mo¿e to siê zdarzyæ przy s³odkim winie.
Po filmie, to ju¿ tylko zas³u¿one spanko.

Tak wygl¹da dzieñ seniora teraz.
Sceptycy powiedz¹, ¿e jest on wyobra�ni tworem.
Zbyt proza ¿ycia na co dzieñ doskwiera.
Jestem seniorem, zmêczona wyobra�nia dopad³a mnie wieczorem.

P.S. Bywa, ¿e dzieñ seniora bardzo siê zmienia.
Najczê�ciej w �wiêta, czy jubileusze.
Wtedy go odwiedzaj¹ m³odsze pokolenia.
Jest to wtedy dzieñ rado�ci i prawdziwych wzruszeñ.

Kazimierz Ci¹¿ela

Pragniemy Pañstwu serdecznie podziêkowaæ za wspania³¹ wspó³pracê
i nag³o�nienie kolejnej edycji naszej Moto Miko³ajowej akcji. Orga-
nizacyjnie nie by³ to dla nas ³atwy czas, jednak dziêki Pañstwu uda³o
siê nam osi¹gn¹æ niebywa³y sukces, pomimo ogólnych obostrzeñ
i restrykcji. Dziêkujemy za po�wiêcony nam czas i wysi³ki w³o¿one
w przygotowanie materia³ów do Pañstwa wydawnictw i programów.
Wykorzystali�my go najlepiej jak potrafili�my, aby pomóc.
W sumie uda³o siê zebraæ ponad 3500 z³ na zrzutce, oko³o tony nakrê-
tek, które przekazali�my 50/50 na rzecz chorego na mukowiscydozê
Boryska oraz naszego kolegi Radka, który ucierpia³ na skutek wypadku
motocyklowego, a tak¿e ca³¹ masê zabawek, maskotek i s³odyczy.
Tegoroczna akcja pozwoli³a nam przygotowaæ prezenty dla 65 dzieci
oraz kilka ogromnych �wi¹tecznych paczek dla potrzebuj¹cych takiego
wsparcia rodzin. Obok prezentów, o które listy pisa³y do nas dzieci,
znalaz³y siê tam tak¿e przybory szkolne, sprzêt do nauki zdalnej wraz
z oprogramowaniem, produkty pierwszej potrzeby, chemia, s³odycze
oraz artyku³y spo¿ywcze. Wrêczanie ich to by³o dla nas niesamowite
prze¿ycie oraz wielka nagroda za nasz i Pañstwa wspólny trud! Dlatego
chylimy czo³a i przekazujemy podziêkowania tak¿e od osób, do któ-
rych tegoroczna pomoc trafi³a! Cieszymy siê, ze dziêki naszemu i Pañ-
stwa zaanga¿owaniu mo¿emy napisaæ takie krótkie, bardzo radosne
podsumowanie tej edycji! Trzeba przyznaæ, ¿e wszyscy jeste�my
Zatankowani Dobrem! Do pe³na!
Pozdrawiamy bardzo serdecznie, ciep³o i Miko³ajowo: Ho! Ho! Ho!
oraz motocyklowo: £utututu! Mamy nadziejê, ¿e ju¿ na wiosnê znów
spotkamy siê na kutnowskich ulicach i tak¿e bêdziemy mogli liczyæ
na Pañstwa nieocenione wsparcie i pomoc podczas nadchodz¹cych
akcji!          Z wyrazami szacunku - Adrian Czekaj

PODZIĘKOWANIA
W �Dobrodziejówce�

Dziewi¹ty rok spo³ecznego funkcjonowania rozpocz¹³by Klub Wiedzy
Uniwersalnej �Dobrodziejówka�, gdyby nie fatalny dla wszystkich koro-
nawirus. Klubowicze s¹ jednak optymistami i wierz¹, ¿e z powrotem wróc¹
integracyjne spotkania z ciekawymi lud�mi, nie tylko z Ziemi Kutnow-
skiej i bêd¹ te¿ autorskie wieczory po�wiêcone muzyce, poezji, malarstwu
oraz ró¿nym dziedzinom naszego, codziennego ¿ycia. Tymczasem cz³on-
kowie Klubu mog¹ z rozrzewnieniem popatrzeæ na zdjêcie ilustruj¹ce ich
aktywno�æ na zajêciach i futurystycznie powiedzieæ sobie ... do zobaczenia
w normalno�ci!        /J.M.P./
Z wielkim smutkiem przyjêlismy wiadomo�æ o �mierci naszej kole-
¿anki �P. Stanis³awy Jankowskiej. CZE�Æ JEJ PAMIÊCI!

WSPOMNIENIA ...

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Medale prezydenta RP otrzymali: Jadwiga i Henryk Sowiñscy, Jadwiga
i Marian Dominiak, Barbara i Zygmunt Szcze�niak, Krystyna i Józef
Florczak, Zofia i Zdzis³aw G³uszcz, Helena i Zbys³aw Kowalscy, Janina
i S³awomir Gajda. Niestety, nie wszyscy Jubilaci mogli przybyæ osobi�cie,
jednak zadbano, aby odznaczenia, dyplomy oraz upominki otrzyma³y
wszystkie pary.

ZŁOTE GODY




