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„Naród, który traci pami´ç, traci sumienie.”
         Zbigniew Herbert

Uroczysta Msza Êw., sk∏adanie wiàzanek pod pom-
nikiem Romualda Traugutta oraz okolicznoÊciowy
program przygotowany przez uczniów Szko∏y Podsta-
wowej nr 1 im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego w Cie-
chocinku. Tak w uzdrowisku przebiega∏y obchody 87.
rocznicy odzyskania niepodleg∏oÊci.

O godzinie 10 w koÊciele parafialnym rozpocz´∏a
si´ uroczysta Msza Êw. Po trwajàcym oko∏o godziny
nabo˝eƒstwie poczty sztandarowe, mieszkaƒcy i ku-
racjusze, w towarzyszeniu dêwi´ków orkiestry d´tej
przeszli pod pomnik Romualda Traugutta, gdzie roz-
pocz´∏a si´ miejska cz´Êci obchodów Êwi´ta niepodle-
g∏oÊci. - 11 listopada 1918 by∏ datà prze∏omowà dla
wszystkich Polaków, pi´ç pokoleƒ czeka∏o na w∏asne
paƒstwo i w koƒcu przysz∏a niepodleg∏oÊç. - przypo-
mina∏ w swoim wystàpieniu burmistrz Leszek Dzier-
˝ewicz. Obecnie to dzieƒ szczególny, któremu winna
towarzyszyç zbiorowa i indywidualna refleksja nad
wspó∏czesnym sposobem pojmowania patriotyzmu.
Co dziÊ oznacza przywiàzanie do ojczyzny i jej historii?

Obchody Êwi´ta niepodleg∏oÊci, to ho∏d dla tych, któ-
rzy, nie zadajàc pytaƒ o sens patriotyzmu, stawiali na
szali w∏asne ˝ycie. W decydujàcym momencie historii
nie zawahali si´ stanàç w szeregu, gotowi zap∏aciç naj-
wy˝szà cen´. Z ich marzeƒ powsta∏a niepodleg∏a II
Rzeczpospolita - mówi∏ Leszek Dzier˝ewicz. Nie za-
brak∏o te˝ pytaƒ, czy potrafimy wykorzystaç odzyska-
nà przed laty niepodleg∏oÊç. Marsza∏ek Józef Pi∏sud-
ski mówi∏ - Idzie o to, ˝eby nasz kraj zrozumia∏, ˝e
swoboda to nie kaprys. Nie chodzi o to, ˝e mnie
wszystko wolno a innemu nie, swoboda, je˝eli ma daç
si∏´, musi jednoczyç… Ws∏uchajmy si´ w te s∏owa i
odpowiedzmy sobie na stawiane pytanie - apelowa∏
burmistrz.

Po z∏o˝eniu przez delegacj´ wiàzanek pod pom-
nikiem Romualda Traugutta g∏os zabra∏ dr por. Józef
Nadrowski - wiceprezes Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku

Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Mar-
sza∏ka Józefa Pi∏sudskiego.
       Dzi´kowa∏ dyrekcji i nauczycielom ciechociƒskiej
Szko∏y Podstawowej za wczeÊniejsze spotkania i za-
anga˝owanie w podtrzymywaniu tradycji i pami´ci

fot. Jakub Giza
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zwiàzanych ze wspólnym patronem Józefem Pi∏sudskim. W dowód uznania „Jedyn-
ka” jako pierwsza w Polsce otrzyma∏a Z∏oty Medal za Zas∏ugi dla Zwiàzku.

Uroczysta dekoracja sztandaru Szko∏y Podstawowej nr 1 im. Marsza∏ka Józefa
Pi∏sudskiego odby∏a si´ ju˝ Teatrze Letnim. Tam te˝ odznaczenia - srebrne medale
otrzymali: El˝bieta Baryza - dyrektor SP 1 oraz Kazimierz Lipiƒski - prezes Ko∏a
Zwiàzku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.  Nie by∏y to jedyne atrakcje

czekajàce na zebranych w teatrze, uczniowie ciechociƒskiej podstawówki zapre-
zentowali bardzo ciekawy i bogaty program prezentujàcy polskà drog´ do odzyskania
niepodleg∏oÊci. Zaanga˝owanie m∏odych aktorów doskonale pokaza∏o, ˝e wartoÊci
przekazywane im w szkole nie sà im obce oraz ˝e z ca∏à pewnoÊci zas∏u˝yli na no-
szenie imienia Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego.   tekst i fot. Jakub Giza


