Rotmistrz Witold Pilecki patronem ZSP nr 1
w Piotrkowie Trybunalskim
13 października 2015r. o godzinie 10.00 w Centrum Idei Ku Demokracji przy ul. Rycerskiej w
Piotrkowie Trybunalskim odbyła się uroczystość nadania imienia rotmistrza Witolda Pileckiego
szkołom: V Liceum Ogólnokształcącemu, Technikum Mechaniczno- Elektrycznemu i Zasadniczej
Szkole Zawodowej nr 1, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Podczas
uroczystości obecni byli córka rotmistrza Pani Zofia Pilecka-Optułowicz, wnuczka Pani Dorota
Optułowicz-McQuiad, prezes IPN Pan Łukasz Kamiński, Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Pan Krzysztof Chojniak oraz Przewodniczący Rady Miasta Pan Marian Błaszczyński, a także
dyrektorzy piotrkowskich szkół i emerytowani nauczyciele naszej placówki, uczniowie i rodzice.
Niezwykłe wydarzenie rozpoczęła msza święta, którą koncelebrowali księża piotrkowskich parafii
na czele z ks. Mariuszem Jersakiem Rektorem Kościoła Panien Dominikanek w Piotrkowie
Trybunalskim. Po uroczystym nabożeństwie, w obecności wszystkich zaproszonych gości oraz
społeczności uczniów, nauczycieli i dyrekcji ZSP nr 1, nastąpiło uroczyste poświęcenie sztandaru
szkoły. Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie sztandaru przez przewodniczącego Rady
Rodziców na ręce Pana dyrektora Bogusława Łukaszewskiego, który wręczył go uczniom.
Następnie przedstawiciele Rady Rodziców, uczniów i nauczycieli złożyli uroczyste ślubowanie po
którym odbyła się prezentacja nowego sztandaru.
Wielu wzruszeń i przeżyć dostarczył zaproszonym gościom program poetycko- muzyczny
poświęcony wielkiemu Człowiekowi i niezwykłemu Bohaterowi walki o wolną Polskę, który swą
niezłomną postawą wciąż uczy młode pokolenia jak godnie umierać za Ojczyznę.
Ważnym i szczególnym momentem, który na zawsze wpisze się do kart historii naszej szkoły było
odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej.
Niezwykła postać rotmistrza Witolda Pileckiego stanowi dla naszej społeczności wzór do
naśladowania najcenniejszych wartości: patriotyzmu, honoru, bohaterstwa i szacunku dla drugiego
człowieka Dla nas to ogromny zaszczyt i wyróżnienie przyjąć imię Witolda Pileckiego.
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rodzice i Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Piotrkowie Trybunalskim pragną złożyć serdeczne podziękowania Wszystkim Uczestnikom
uroczystości za uświetnienie swoją obecnością tego niezwykłego wydarzenia.

Żaneta Cypel i Jolanta Zielonka
Poniżej relacja filmowa TV Piotrków z uroczystości nadania imienia naszej szkole. Od 4:38.

Nadanie imienia ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim.

