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Uczniowie SP 1 w Warszawie…

12.05.2013 r. przypada∏a 78 rocznica Êmierci Mar-
sza∏ka Józefa Pi∏sudskiego, twórcy niepodleg∏ego paƒ-
stwa polskiego, patrona naszej szko∏y. Z tej okazji
uczniowie „jedynki”, pod opiekà nauczycieli, po raz
kolejny udali si´ na centralne obchody tej uroczystoÊci
do Warszawy. Organizowa∏ je mi´dzy innymi Zarzàd
G∏ówny Zwiàzku Pi∏sudczyków.
   Punktualnie o godz. 12.00 uczestniczyliÊmy w uro-
czystej odprawie wart przy Grobie Nieznanego ˚o∏-
nierza z udzia∏em asysty Batalionu Reprezentacyjne-
go Wojska Polskiego. Nasz poczet sztandarowy hono-
rowo reprezentowa∏ si´ wÊród innych: paƒstwowych,
wojskowych, samorzàdowych, organizacji strzeleckich
i harcerskich.

Nast´pnie przemaszerowaliÊmy pod pomnik Mar-
sza∏ka Józefa Pi∏sudskiego, aby z∏o˝yç tam kwiaty. Na-
szà delegacj´ prowadzi∏ przedstawiciel organizacji
strzeleckich. ByliÊmy dumni, gdy prowadzàcy uroczys-

toÊç wymieni∏ nazw´ naszej szko∏y. Tam wys∏uchaliÊmy
przemówienia poÊwi´conego bohaterowi dnia, mó-
wiàcego o jego zas∏ugach dla Polski.

W zorganizowanym szyku udaliÊmy si´ tak˝e do Ka-
tedry Êw. Jana, gdzie odprawiono uroczystà msz´ Êw.
w intencji Marsza∏ka i Jego ˚o∏nierzy.

Na koniec czeka∏y nas najmilsze chwile. Nasi ko-
ledzy odebrali nagrody za udzia∏ w XIV Ogólnopols-
kim Konkursie Plastyczno-Literackim poÊwi´conym
Marsza∏kowi Pi∏sudskiemu. Sara Lityƒska z kl. Vb zdo-
by∏a w nim pierwsze miejsce, natomiast Maciej Andry-
szewski z VIa drugie. Nagrody wr´czali przedstawiciele
w∏adz paƒstwowych i bohaterowie powstania warsza-
wskiego. Ka˝dy z laureatów zosta∏ sfotografowany.
Uczniowie ci pod opiekà pani Anny Gradowskiej wy-
konali prace na temat: W przysz∏ym roku przypada
100 rocznica wymarszu z Oleandrów I Kompanii
Kadrowej Strzelców Józefa Pi∏sudskiego i 100
rocznica Czynu Legionowego. Opracuj projekt
kalendarza Êciennego na 2014 r. Ka˝dy miesiàc
zilustruj w dowolnej formie graficznej wydarze-
niem z dziejów Legionów Polskich i Polskiej Or-
ganizacji Wojskowej z lat 1914 – 1918. Wybrane
i zilustrowane wydarzenia w ka˝dym miesiàcu
zaznacz na kalendarzu, opatrujàc je komenta-
rzem historycznym. Zdobycie tak wysokich pozycji
jest wielkim sukcesem, gdy˝ w konkursie wzi´∏o udzia∏
ponad 1600 uczniów z ca∏ej Polski. Gratulujemy opie-
kunce i laureatom!
   Warto w tym miejscu zaznaczyç, ˝e nasi uczniowie
co roku, ju˝ od 14 lat, odnoszà sukcesy w tym konkur-
sie.

Wyjazd do Warszawy zakoƒczy∏ tradycyjny pobyt
w niezdrowej restauracji. Po 21.00 zm´czeni, ale szcz´-
Êliwi wróciliÊmy do Ciechocinka.
   Nasz pobyt ilustrujà zdj´cia.

       Teresa ˚ak
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