
    W dniach 23 - 29 kwietnia 2005r. dzieci z klas III
b i III d Szko∏y Podstawowej nr 1 im. Marsza∏ka Józefa
Pi∏sudskiego w Ciechocinku przebywa∏y  w Szklarskiej
Por´bie. By∏ to kolejny ju˝ wyjazd uczniów tych klas
na Zielonà Szko∏´.
    Karkonosze przyj´∏y turystów przyjaênie - dopisa∏a
pogoda, a w zwiàzku  z tym mo˝liwe by∏y liczne wycie-
czki i piesze w´drówki po okolicy. Góry ukaza∏y ca∏e
swoje pi´kno - Wodospad Szklarki i Kamieƒczyka,
Bia∏e Ska∏ki Mi∏oÊci i niezwyk∏a przyroda zachwyci∏y
uczniów, którzy zapoznawszy si´ uprzednio z „Legen-
dami Karkonoskimi”, odnajdywali znane z opowieÊci
miejsca. Wprawdzie , z racji m∏odego wieku , uczestnicy
wyprawy mogli wspiàç si´ na Ânie˝k´ tylko w Parku
Miniatur  Zabytków Dolnego Âlàska, ale i tak by∏o to
niebywa∏à atrakcjà dla dzieci. Najwi´kszà niespodziank´
sprawi∏ pobyt w Chacie Waloƒskiej, gdzie wÊród Êmie-
chu i ˝artów ka˝dy uczestnik przeszed∏ Chrzest Wa-
loƒski - ch∏opcy pasowani byli na poszukiwaczy skar-
bów, a dziewczynki na urocze wiedêmy. By∏ te˝ czas
na zadum´ i podziw dla mo˝liwoÊci cz∏owieka - a to
w Âwiàtyni Wang, która przyby∏a na nasze ziemie za
sprawà dzikich Wikingów.
    Atrakcji by∏o moc, ale i uczestnicy zachowali si´
wspaniale - widocznie trzyletnia szkolna edukacja i
wspólne wyjazdy wp∏yn´∏y korzystnie na umiej´tnoÊci

bywania w Êwiecie i wspó∏dzia∏ania w grupie. Dzieciom
z klas trzecich ˝yczymy dalszych udanych wypraw i
podró˝y,  jednoczeÊnie gratulujàc rodzicom  takich
pociech.

Krystyna Taranowska
Iwona Krzysztanowicz

Na górskim szlaku
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Koncert dla Kuby
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M∏odzi artyÊci, uczniowie ciechociƒskich szkó∏
zagrali, zaÊpiewali i zataƒczyli na „Koncercie dla Kuby
Arka Marcinkowskiego”.

W niedziel´, 17 kwietnia o godz. 1500  w  Teatrze
Letnim rozbrzmiewa∏a muzyka ró˝nych nurtów, od
popu do metalu. Wystàpili : Adam Sobota, ¸ukasz  Ja-
kubczak, Krzysztof Biaduƒ, Kuba Paczkowski, Grze-
gorz i Mariusz Grabowscy z Wo∏uszewa, grupa ucz-
niów z kl. OB a tak˝e zespo∏y „Hippo”, „Hitto”, „Ma-
mrotki”, „Ajki”, „Solinki”, „Âwierszcze”, „No name” i
„Underdark”.

Dochód z dwugodzinnego koncertu przeznaczono
na leczenie szeÊciolatka, ucznia zerówki, ze Szko∏y
Podstawowej nr 1 w Ciechocinku. Kuba przebywa
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obecnie w szpitalu i oprócz wczeÊniejszej wady serca,
dysplazji oskrzelowo-p∏ucnej i astmy oskrzelowej
stwierdzono po przebytej sepsie: potrójnà kolageno-
z´ i st∏uszczenie wàtroby. Zebrane pieniàdze pozwo-
là na efektywniejsze leczenie ch∏opca.
      Do rozprowadzania biletów-cegie∏ek w∏àczy∏y si´
inne placówki, w tym Publiczne Gimnazjum pod kie-
runkiem p. Ma∏gorzaty Bujalskiej, Publiczna Szko∏a
Podstawowa w Wo∏uszewie z pomocà p. Ewy Czarno-
mskiej oraz Przedszkole Samorzàdowe nr 2. Uda∏o si´
zebraç kwot´ 2335 z∏otych. Organizatorami koncertu
byli uczniowie ciechociƒskiej „jedynki” i nauczycielki:
Iwona Krzysztanowicz, Krystyna Taranowska, Joanna
Braatz i Bo˝ena Okulewicz.


