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SP 1 UCZCI¸O ROCZNIC¢ KONSTYTUCJI
3 MAJA

Uczniowie z klasy IVc i uczennice z Vc przybli˝yli
spo∏ecznoÊci szkolnej wydarzenia sprzed kilkuset lat,
gdy w Warszawie uchwalano drugà na Êwiecie i pierw-
szà w Europie konstytucj´. Mimo ˝e jej postanowie-
nia wesz∏y w ˝ycie tylko na pi´tnaÊcie miesi´cy, by∏o
to bardzo istotne wydarzenie w kszta∏towaniu polskiej
demokracji.

Dzieci ukaza∏y wra˝enia bliskie ówczesnemu spo-
∏eczeƒstwu, ka˝dej z jego klas. Ponadto przedstawiono
pokrótce losy ojców konstytucji, ukazujàc jednoczeÊnie
prezentacj´ charakteryzujàcà losy narodu polskiego
w tamtych czasach. Recytacji towarzyszy∏ chór szkolny
prowadzony przez Panià Ewelin´ Centkowskà. Ucznio-
wie klas IV-VI zaÊpiewali mi´dzy innymi „Witaj majowa
jutrzenko”.

Uczniowie doskonale si´ spisali, bezb∏´dnie recy-

tujàc swoje kwestie. Dodatkowym atutem by∏y przebra-
nia, które pozwoli∏y oglàdajàcym zobaczyç, jakie stroje
noszono w dawnych czasach. Przy organizacji akademii
uczniom pomaga∏y polonistki: Teresa ˚ak i Anna Mig-
dalska.

Równie˝ uczniowie klas m∏odszych uroczyÊcie ob-
chodzili rocznic´ uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dzieci
z drugich klas, pod opiekà swoich wychowawczyƒ:
Iwony Krzysztanowicz, Krystyny Taranowskiej, Katarzy-
ny Drzewuckiej i El˝biety Sobolewskiej, wzi´∏y udzia∏
w przedstawieniu.

Podczas akademii uczniowie zaprezentowali swoje
umiej´tnoÊci poetyckie i muzyczne, dzielnie przedsta-
wiajàc treÊci zwiàzane z narodowym Êwi´tem. Wyst´py
nagrodzono ogromnymi brawami.

Anna Migdalska

Ju˝ po raz drugi uczniowie i nauczyciele Publicz-
nego Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Cie-
chocinku zorganizowali s∏owno-muzyczne spotkanie
o tematyce patriotycznej. Pierwsze tego typu wyda-
rzenie mia∏o miejsce z okazji Âwi´ta Niepodleg∏oÊci.
Tym razem uczczono rocznic´ uchwalenia Konstytucji
3 Maja.

Uczniowie klas drugich, pod kierunkiem nauczy-
cieli: Ma∏gorzaty Augustynek, Aleksandry Gawineckiej,
Iwony Ogrodowskiej i Joanny ˚elazkiewicz, zaprezen-
towali wiersze oraz utwory muzyczne. Przypomnieli
tak˝e histori´ naszego kraju, wzbogacajàc swój pokaz
scenkà teatralnà. Wykonawcy oraz zaproszeni goÊcie

odÊpiewali tak˝e pieÊni patriotyczne. Wieczornicy to-
warzyszy∏a przyjazna atmosfera, dobra herbata i ciasto.
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