
Âwi´to szko∏y

Z ˚YCIA MIASTAZ ˚YCIA MIASTA

fot. nades∏ane

2 czerwca br. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego w Ciechocinku
obchodziliÊmy podwójne Êwi´to: 80. rocznic´ oddania budynku szko∏y do u˝ytku i 178. rocznic´
szkolnictwa ciechociƒskiego. Obchody zgromadzi∏y wielu wyjàtkowych goÊci, by∏o donioÊle i wzruszajàco.
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Ju˝ od kilku miesi´cy w kolejnych numerach „Zdroju Ciechociƒskiego” publiko-
wano kolejne cz´Êci cyklu dotyczàcego historii szko∏y. Dzi´ki szkolnej kronice, ar-
tyku∏om prasowym i wspomnieniom wielu osób mo˝na poznaç losy ciechociƒs-
kiej Jedynki. 2 czerwca 1934 r., 80 lat temu o godzinie 17.00 odby∏a si´ uroczystoÊç
poÊwi´cenia budynku. Od tego momentu do dziÊ szko∏a mieÊci si´ przy ulicy Ko-
pernika 18.

Podczas uroczystoÊci, która odby∏a si´ 2 czerwca br., oprócz obecnych uczniów
i nauczycieli, pojawili si´ absolwenci, jak równie˝ osoby, które co prawda nie koƒ-
czy∏y Jedynki, ale od wielu lat z nià wspó∏pracujà, pomagajà realizowaç zadania,
spe∏niaç marzenia.

Po wystàpieniu dyrektor szko∏y Katarzyny Dzi´gelewskiej, g∏os zabrali zaproszeni
goÊcie, wÊród nich: burmistrz Ciechocinka Leszek Dzier˝ewicz, przewodniczàca
Rady Miejskiej Aldona Nocna, dyrektorzy ciechociƒskich placówek oÊwiatowych,
przedstawiciele zwiàzków zawodowych. W przemówieniach nie brakowa∏o s∏ów
uznania, sympatii, z przyjemnoÊcià s∏ucha∏o si´ pochwa∏, wiedzàc, ˝e na dzisiejsze
wyniki pracowa∏y pokolenia uczniów i nauczycieli.

Jak na naszà szko∏´ przysta∏o, dzieci przygotowa∏y pi´knà akademi´. Wystàpi∏y
Ajeczki, zespó∏ Singers, zaÊpiewa∏ chór Canto Corro, zataƒczy∏y Solinki. Ponadto
uczniowie recytowali samodzielnie napisane teksty dot. szko∏y. Wyst´pujàcych na-
grodzono gromkimi brawami.

         Anna Migdalska


