
    Edukacja też ma swoje święto 

 W piątek 12 października swoje święto obchodzili nauczyciele, uczniowie, 

pracownicy administracji i obsługi w szkole. Uroczysta akademia szkolna uhonorowała tych, 

którzy pracują i uczą się w szkole, albowiem Dzień Edukacji Narodowej to święto ich 

wszystkich.  

 Przygotowaną przez Samorząd Szkolny pod okiem jego opiekunki Elżbiety Łagockiej-

Mękal akademię zaszczycił swoją obecnością Starosta Niżański Robert Bednarz. Zaczął ją zaś 

swoim wystąpieniem dyrektor Stanisław Haduch. Nawiązał on do czasów historycznych, 

okresu powstania Komisji Edukacji Narodowej, powiedział o rozwoju szkoły, zwłaszcza w 

wymiarze inwestycyjnym, i roli starosty Roberta Bednarza, przede wszystkim jednak 

podziękował wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi szkoły za 

pracę, zaangażowanie i budowanie tradycji Zespołu Szkół w Jeżowem. Poinformował także o 

powiatowej uroczystości w Nisku, w czasie której nauczyciele szkoły i uczniowie otrzymają 

nagrody Starosty Niżańskiego oraz dyrektora Zespołu Szkół w Jeżowem. Doceniając zasługi 

Starosty dla naszej szkoły, uczniowie Kacper Szewczyk i Gabriela Kozdroń obdarowali go 

wiązanką kwiatów. W tym momencie dyrektor oddał głos Staroście Niżańskiemu Robertowi 

Bednarzowi. Starosta dołączył się do podziękowań dyrektora, stwierdził, że oświata w 

powiecie niżańskim, także szkoła ponadgimnazjalna w Jeżowem, są bardzo ważne dla władz 

powiatowych. Wystąpienie starosty,  w którym ciekawie wykorzystał napisy pojawiające się 

na tablicach stanowiących dekorację akademii, usankcjonowało rangę i wyjątkowość tego 

dnia.  

 Przy pomocy pani profesor Doroty Błądek i starosty Roberta Bednarza dyrektor 

wręczył nagrody dla najlepszych zespołów w przeprowadzonych niedawno rozgrywkach 

piłkarskich. Zwyciężyła w nich klasa IV T, miejsce drugie przypadło klasie II T, zaś trzecie I 

T. Następnie dyrektor Haduch oddał głos uczniom, którzy zaprezentowali przygotowaną 

przez siebie część artystyczną. W roli konferansjerów wystąpili Izabela Rurak z I LO i Kacper 

Piędel z II T. Później dołączyła do nich także Julia Lis z I LO. Było lirycznie, kabaretowo i 

emocjonalnie. Skecz kabaretowy o tematyce szkolnej zaprezentowały aktorsko Faustyna 

Dziadura z II LO oraz Gabriela Kozdroń i Jan Rząsa z II T. Okolicznościowe słowa 

wypowiadane przez prowadzących zostały wzmocnione przez specjalny repertuar muzyczny 

licznego zespołu, któremu akompaniował na gitarze Adam Chudzik z III LO. Jego kolega z 

klasy Kacper Rogala zajął się obsługą nagłośnienia. Wśród wokalistów i wokalistek znaleźli 

się: Klaudia Piela, Ewelina Ciak, Natalia Żak i Faustyna Dziadura z II LO, Gabriela Kozdroń, 

Alicja Przybysz, Jan Rząsa z II T, Julia Marut, Julia Lis i Izabela Rurak z I LO oraz Mateusz 

Tabor z I T. Ostatni z nich zrobił szczególne wrażenie na widowni w kolejnej piosence, 

albowiem zaprezentował się tu w solowym wykonaniu.  

 Niespodzianką dla nauczycieli były nominacje i nagrody przyznane im za dokonania... 

sportowe. Dopasowano osobowości poszczególnych nauczycieli do dyscyplin sportowych i 

każdy z nich stał się w swojej dyscyplinie „number 1” –  między innymi za najlepszego 

sprintera uznano profesora  Bogdana Sieńko. Nauczyciele zostali nie tylko obdarowani 

medalami za „sportowe osiągnięcia”, pojawili się również na sympatycznej prezentacji 

multimedialnej – w różnych szkolnych ujęciach. Pozostał już tylko ostatni akcent akademii – 

wręczenie prezentów (służących z założenia do wpisywania dobrych ocen) nauczycielom 



przez grupę uczniów. Akademia w szkole się zakończyła, ale spora grupa nauczycieli i 

uczniów miała przed sobą jeszcze wyjazd na uroczystości powiatowe do Niska. 

 

 


