
Sprawozdanie z przebiegu uroczystego apelu- akademii 

 z okazji 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

 

 
Majowe święta kojarzą się z radością i nadzieją. Uczą patriotyzmu i właściwej postawy 

obywatelskiej. 

   Tak też było i w tym roku w szkole naszego SOSW. 

   W dniu 26 kwietnia (piątek) odbył się uroczysty apel związany z 222 rocznicą uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja połączony z zakończeniem roku szkolnego przez uczniów II klasy 

Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych. 

Uroczystości rozpoczęły się od wprowadzenia Sztandaru Szkoły i odśpiewania Hymnu 

Narodowego. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor- Elżbieta Fałek, która powitała 

wszystkich zebranych. 

   Kolejnym punktem było wręczenie uczniom II klasy -świadectw ukończenia 

Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych. Świadectwa otrzymali: 

1.Deska Adam 

2.Dorociak Aneta 

3.Dygas Paweł 

4.Dziedzic Konrad 

5.Michalik Mateusz 

6.Milczarek Mateusz 

7.Nowak Karol 

8.Rydz Kinga 

9.Szewczyk Krzysztof 

10.Warchoń Piotr 

 

Uczeń- Karol Nowak otrzymał nagrodę książkową za bardzo dobre wyniki w nauce, 

frekwencję, i zachowanie. Świadectwa i nagrodę wręczały Pani Dyrektor z wychowawczynią 

Panią Wiolettą Okowiak. 

  Kilku uczniów za wielokrotne reprezentowanie Szkoły w różnych rozgrywkach sportowych 

otrzymało, na wniosek nauczyciela wychowania fizycznego, nagrody w postaci piłek. 

Również te nagrody wręczyli Pani Dyrektor SOSW – Elżbieta Fałek i Pan Włodzimierz 

Sołtysiak. 

   W imieniu kolegów i swoim, jedyna uczennica w męskim gronie- Kinga Rydz – 

podziękowała wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i młodszym 

koleżankom i kolegom za wiele wspólnie przeżytych chwil w szkole i internacie. 

    Następnie uczniowie zaprezentowali przygotowany program upamiętniający 222 rocznicę 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

    Brali w nim udział: 

Justyna Matuszczak, Wiesław Grabski, Michał Łaski, Katarzyna Kłos, Marta Kłos, Dominik 

Kłos, Dominika Stępniak, Lucyna Czapnik, Sebastian Biedrzycki, Ilona Stempniak, Angelika 

Pakuła. 

  Wiersze, recytowane z wielkim zaangażowaniem, przeplatane były pieśniami 

patriotycznymi również w wykonaniu uczniów. 

    Po zakończeniu programu głos zabrała jeszcze raz Pani Dyrektor- Elżbieta Fałek dziękując 

uczniom za piękne zaprezentowanie utworów literackich i muzycznych, a także nauczycielom 

przygotowującym program: Annie Szymańskiej, Grażynie Plęs-Banach,  Krzysztofowi 

Nawrockiemu, Grażynie Wójcik. Pani Dyrektor życzyła wszystkim przeżywania w miłej 



atmosferze chwil patriotycznych związanych ze świętami majowymi. Odśpiewanie „Roty” 

zakończyło akademię. 

 

 

 

                                                                                         Sprawozdanie przygotowała: 

                                                                                  

                                                                                          Grażyna Plęs-Banach 
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