
222. rocznica uchwalenia  

Konstytucji 3 Maja 

30 kwietnia 2013 r.  w Zespole Szkół w 
Myszyńcu odbyła się uroczysta akademia 
upamiętniająca rocznicę uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja.  
Uczniowie, nauczyciele i rodzice zebrali 

się w sali gimnastycznej. Przedstawiciele 
Samorządu Uczniowskiego przywitali zebra-
nych i wprowadzono poczet sztandarowy, a 
następnie zaśpiewano hymn.  
  



 Dyrektor p. Mirosław Aptacy wręczył dyplomy, nagrody i medale za 
godne reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach sportowych na-
stępującym uczniom:  
• Anecie Rydel z klasy III b, finalistce Wojewódzkiego Wojewódzkie-
go Konkursu historycznego i Ogólnopolskiego Konkursu Historyczne-
go „Losy żołnierza polskiego w latach 1887-1920”  przez p. Marzenę 
Turek; 

• Katarzynie Jędrzejczyk (III a) i Pawłowi Sadłowskiemu (III b) lau-
reatom  Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego przygotowanym 
przez p. Annę Aptacy; 

• Katarzynie Gałązce (III a) za zajęcie IV miejsca w Konkursie Recy-
tatorskim „Miejsce urodzenia”, przygotowanej przez p. Jolantę Bał-
dygę; 

• Natalii Dziczek z klasy V b, która zajęła III miejsce w powiatowym 
etapie Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, 
przygotowanej przez p. Luizę Ziółkowską; 

• Marii Dziczek z klasy III c za zajęcie III miejsca w powiatowym 
etapie Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, 
przygotowanej przez p. Monikę Gieryk. 

 A także przygotowanym  
•  zespołowi „Małe Kurpiaki”, który zajął II miejsce w XXX Prezenta-
cjach Kurpiowskich w Ostrołęce; 

• zespołowi „Pasja” za zajęcie III miejsca na Mistrzostwach Mażore-
tek Polski Środkowej w Poddębicach. 



 Za osiągnięcia sportowe uhonorowani zostali między innymi: 
• przygotowani przez p. Marka Abramczyka gimnazjaliści, którzy zajęli 
I miejsce w Powiatowych Sztafetowych Biegach Przełajowych, wy-
grali eliminacje międzypowiatowe i zajęli IX miejsce w Mistrzo-
stwach Mazowsza; a oto skład zwycięskiej drużyny: Krystian Szmi-
giel, Dominik Kozłowski, Mateusz Grzeszczyk, Jakub Pliszka, Robert 
Kowalczyk, Kamil Olbryś, Marcin Parda, Stefan Bałdyga, Karol Ja-
chimczyk, Kamilk Patra, Patryk Drózd; 

• przygotowani przez p. Andrzeja Grzybowskiego  z klas V i VI szkoły 
podstawowej  za zajęcie I miejsca w Powiatowych Sztafetowych Bie-
gach Przełajowych, a następnie II miejsca eliminacjach międzypowia-
towych i 10 miejsca  na XV Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży 
szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych w Podgórzu; skład tej 
drużyny był następujący: Fabian , Dominik Gaska, Jakub Świtaj, 
Przemysław Ejzak, Sebastian zawrotny, Damian Zyśk, Adrian Ję-
drzejczyk, Kamil Romanowski, Mateusz Nasiadka, Aleks Rolka; 

• W Mistrostwach Mazowsza, które odbyły się 26 kwietnia 2013 r.  W 
indywidualnych biegach  na 1500 m chłopców Stefan Bałdyga z klasy I 
a zdobył złoty medal, a Wioletta Samsel z klasy III d zajęła miejsce 
piąte w indywidualnych biegach dziewcząt na 1000 m.   

 Następnie zabrał głos dyrektor Ze-
społu Szkół w Myszyńcu p. Mirosław 
Aptacy i w krótkiej przemowie zwrócił 
uwagę na ważność majowego święta.  
 Po tym  wystąpieniu   wyprowadzono 
poczet sztandarowy i rozpoczęła się 
część artystyczna.  



















 Tak piękną oprawę tej szkolnej uroczystości przygotowali uczniowie 
pod kierunkiem nauczycieli: p.  Celiny Majewskiej, p. Ewy Abramczyk, p. 
Elżbiety Sokołowskiej i p. Krzysztofa Kozona. 


