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PRZYJACIELE I SYMPATYCY
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
IM. J. JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM
Rok szkolny 2010/11 jest szczególnie ważny dla naszej społeczności. Przeżywamy Jubileusz 100-lecia
powstania szkoły – jubileusz wszystkich, którzy tworzyli i pisali karty historii naszej placówki w ciągu wielu lat
jej istnienia. Aby naszą radość dzielić z innymi, a jednocześnie ocalić od zapomnienia ważne chwile z dziejów
szkoły, czujemy się zobowiązani, by je przypomnieć i tym samym przekazać następnym pokoleniom.
Dlatego też w związku z Jubileuszem prowadzimy prace przygotowawcze i edukacyjne. Pragniemy,
aby uroczystość, która odbędzie się 28 maja 2011r. była niezapomnianym spotkaniem wszystkich przyjaciół
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ciemnem.
Historia naszej szkoły została zapisana w różny sposób. Dokumentują ją Kroniki Szkolne, wspomnienia
nauczycieli i uczniów, zdjęcia. Szkoła Powszechna w Ciemnem powstała 1 września 1910 roku. Pierwsze kroki
stawiano w bardzo trudnych warunkach lokalowych. Początkowo izbę szkolną oraz mieszkanie dla nauczyciela
wynajmowano u mieszkańców wsi. Pierwszy budynek szkolny powstał w roku 1928 dzięki ofiarności
mieszkańców. Historia szkoły jest odbiciem losów całego narodu polskiego, świadectwem ciągłości, miejscem,
które niezmiennie trwa. Obecny budynek został oddany do użytku 20 czerwca 1997 roku.
Dzisiaj Zespół Szkolno-Przedszkolny tworzą szkoła podstawowa oraz przedszkole. Uczniowie
i przedszkolaki mają szansę i możliwości wszechstronnego rozwoju i doskonalenia umiejętności.
Uroczystość 100- lecia szkoły to przedsięwzięcie wymagające nakładów finansowych. W trudnych dla
oświaty czasach ciężko jest wygospodarować dodatkowe fundusze w ramach budżetu szkolnego, wiele zależy
od zaangażowania ludzi dobrej woli.
W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową lub rzeczową do wszystkich
ludzi dobrej woli, którzy chcą wesprzeć nasze działania, poprzez które wspólnie będziemy mogli zorganizować
tak ważną dla nas uroczystość.
Wpłat prosimy dokonywać na konto BPH Radzymin 86 1060 0076 0000 3310 0018 5993
GZEASz w Radzyminie z dopiskiem dla ZSz-P w Ciemnem
lub w sekretariacie szkoły.
Każde zaangażowanie jest cenne, za każde wsparcie będziemy wdzięczni, a zyskiem

z Państwa

hojności niech będzie radość naszych wychowanków, gdyż jak powiedział nasz Ojciec Święty Jan Paweł II:

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.
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