
 

 

 

8 października 2019 r. młodzież Zespołu Szkół w Jeżowem zebrała się, by uczcić 101. rocznicę odzyskania niepodległości 

przez Polskę. Na tle pięknej dekoracji uczennice z klasy I LO (po szkole podstawowej) wespół z profesorem Bogdanem 

Sieńko - autorem specjalnego programu - zaprezentowały atrakcyjny wizualnie i merytorycznie program, który 

zaakcentował to szczególne święto ojczyzny. Wyeksponowane na tablicy słowa Cypriana Kamila Norwida "Ojczyzna to 

wielki zbiorowy obowiązek" stały się okazją do zderzenia patriotycznego zrywu na miarę tęsknoty za wolną Polską 

z początków XX wieku i współczesnego jej rozumienia. 

Profesor Bogdan Sieńko wprowadził poczet sztandarowy, po czym odśpiewano hymn narodowy. Prowadzący dokonał 

krótkiego wprowadzenia do akademii, odsłaniając okoliczności i pokazując rangę tego wydarzenia, przedstawił także 

pokrótce najważniejsze elementy okolicznościowego programu. Na początek jednak oddał głos dyrektorowi 

Stanisławowi Haduchowi, który przy pomocy pani profesor Elżbiety Łagockiej-Mękal nagrodził najlepszych uczniów w 

przeprowadzonym niedawno konkursie języka angielskiego i niemieckiego. Najlepszą anglistką okazała się Sylwia 

Konior z III LO, nagrodę II otrzymał Rafał Krakowiak z II LO, zaś nagrodę III Klaudia Piela z III LO. Wśród germanistów 

zwyciężyła Magdalena Laufer z I LO (po szkole podstawowej), druga była Natalia Żak z III LO, zaś nagroda trzecia 

przypadła Aleksandrze Puzio z klasy I LO (po gimnazjum). 

Ciekawie zaprezentowane zostały wydarzenia sprzed 101 lat i postaci "twórców" niepodległości w multimedialnej 

"Grze o niepodległość", zrealizowanej przez IPN, która została pokazana na ekranie. W słownej i wokalnej odsłonie 

zaprezentowały się pierwszoklasistki: Faustyna Szewc, Oliwia Pietrońska, Julia Dul, Weronika Sowa, Małgorzata Borek, 

Julia Kopacz, Karolina Kołodziej i Marta Szeliga. Ładne prezentacje słowne, które zainaugurowała Faustyna Szewc, ale 

przede wszystkim pięknie zestrojone głosy chóru, prowadzonego przez Karolinę Kołodziej, bardzo podobały się 

wszystkim, a repertuar odbiegał od tradycji pieśni legionowej, zwracając się ku nowszej formule patriotyzmu. Chór 

dziewcząt wykonał także piosenki z podziałem na głosy i w formie karaoke. Dziewczyny zaśpiewały między innymi 

utwór Marty Bizoń "Taki kraj". Odtworzone zostały w ramach programu także oryginalne utwory znanych 

wykonawców: "Ojczyzna" Marka Grechuty i "Wychowanie" zespołu T. Love. 

W ramach programu po raz drugi - tym razem w pełniejszym wykonaniu - zabrzmiał "Mazurek Dąbrowskiego". Szkoła 

bowiem włączyła się w akcję zbiorowego śpiewania polskiego hymnu, które objęła podobno 2 miliony młodzieży. 

Profesor Sieńko zachęcał także młodzież do oglądania i udziału w uroczystościach państwowych i organizowanych 

w wymiarze lokalnym. 

Podobnie jak nagrodzenie najlepszych uczniów za konkurs językowy, formą zaakcentowania praktycznego wymiaru 

patriotyzmu w realiach szkolnych było pokazanie pewnych zachowań, postaw uczniowskich przez dyrektora szkoły. 

Tym razem dyrektor Haduch zwrócił uwagę na różne negatywne zachowania, przejawy łamania szkolnego obyczaju 

i prawa przez niektórych uczniów, stwierdzając, iż nie mogą one być tolerowane. 

Po programie uczniowie udali się na przerwę, a następnie na kolejne lekcje zaplanowane na ten dzień. Mieli jednak 

przed sobą perspektywę wydłużonego weekendu - ze względu na Święto Odzyskania Niepodległości, które przypada 

na poniedziałek 11 listopada. 


