
 

 

 

    W świątecznym rytmie 
 

 Piątek 21 grudnia 2018 roku - ostatni przedświąteczny dzień w szkole - przebiegał w 

duchu jasełkowo-opłatkowym. Zaczął się w szkolnej auli, gdzie zgromadzili się wszyscy 

uczniowie i nauczyciele, by wejść w nastrój i klimat nadchodzących Świąt Bożego 

Narodzenia. Akademia szkolna, mająca w dużej mierze formę jasełek, została przygotowana 

przez uczniów klasy IT i I LO pod okiem ich wychowawców Jacka Chudzika i Ryszarda 

Mścisza.  

 Zanim jednak ułożony przez wychowawcę klasy I LO program został zaprezentowany, 

dyrektor Zespołu Szkół w Jeżowem Stanisław Haduch oraz pani Justyna Rurak, ucząca języka 

niemieckiego, nagrodzili najlepszych uczniów w ortograficznym konkursie językowym, który 

tradycyjnie został przeprowadzony tuż przed świętami. Najlepiej z języka angielskiego 

wypadła Natalia Boguń z klasy III LO, drugie miejsce przypadło Julii Lis z I LO, zaś miejsce 

trzecie Klaudii Pieli z II LO. Konkurs z języka niemieckiego wygrała Katarzyna Drabik z III 

LO, miejsce drugie zajęła Marta Iskra z IV T, zaś trzecie miejsce Paulina Sikora z III LO.  

 Program świąteczny zainicjował wychowawca klasy I LO, Ryszard Mścisz, który 

zapowiedział specjalną kolędę łączącą akcenty patriotyczne i religijne: był to odtworzony na 

projektorze multimedialnym utwór Margaret "Kolęda warszawska".  Monika Drzymała 

zaprezentowała wiersz Ryszarda Mścisza "Rodzi się Bóg", po czym prowadzenie akademii 

przejęli narratorzy Izabela Rurak z I LO i Michał Boguń z I T, inicjując rymowany jasełkowy 

program. Pierwsze ich wejście zwieńczyła kolęda "Cicha noc", zaśpiewana przez uroczy chór: 

Kinga Mścisz i Julia Lis z klasy I LO oraz Karolina Barłóg, Magdalena Piela, Patrycja 

Majowicz i Faustyna Korzępa z I T. W kolejnej jasełkowej odsłonie zaprezentowały się w 

rolach Aniołów Iwona Kowal, Julia Maciążek (I T) oraz Karolina Król (I LO), zaś w rolach 

Diabłów Sebastian Wilczyński i Sebastian Drelich (I T). Kolęda "Gore gwiazda" została 

zaprezentowana niejako we wspólnym wykonaniu zespołu Enej i Natalii Schroeder (z 

odtworzenia) oraz chóru pierwszoklasistek. Po kolędzie na scenę wyszli Pastuszkowie: 

Dominik Delekta (I T) i Marta Piędel (I LO). Zaraz później pojawił się Józef, czyli Mateusz 

Tabor z I T. Po jego występie zaprezentowana została w wersji multimedialnej kolęda "Gdy 

śliczna panna", wykonana przez zespół gwiazd pod nazwą Dar Serca. Do Józefa dołączyła 

wkrótce Maria - w tej roli wystąpiła Julia Marut z I LO. Przed rodzicami malutkiego Jezusa 

wkrótce stanęli Trzej Królowie, czyli Rafał Kowal (I T) oraz Adrian Peszt i Michał Sabat (I 

LO). Chórowi tym razem akompaniował na skrzypcach wychowawca klasy I T - profesor 

Jacek Chudzik. Zaprezentowana została znana kolęda "Wśród nocnej ciszy". Następnie 

Paulina Radomska z I T wyrecytowała kolejny wiersz Ryszarda Mścisza "Cud Bożego 

Narodzenia". Końcówka jasełkowego programu zaprezentowana została przez duet 

narratorów Michał Boguń - Izabela Rurak. Finalną kolędę w programie "Bóg się rodzi" 

również zaprezentował chór przy akompaniamencie Jacka Chudzika. Na końcu narratorzy 

przekazali poetyckie życzenia wszystkim uczestnikom akademii.  

 Obsługą sprzętu w czasie jasełek zajął się Marcin Guzina (I T), wspomagał 

występujących także Artur Drzymała (I T). Piękne dekoracje wykonała grupa uczniów z klasy 

I T, między innymi Andżelika Reichert, Jesika Skiba i Anna Kowal.  



 

 

 Swoje życzenia wszystkim uczniom i prawnikom szkoły złożył ksiądz Łukasz 

Maliński, który także zdobył stroje dla wielu jasełkowych aktorów. Pozostały już tylko 

opłatkowe imprezy w poszczególnych klasach: wszyscy uczniowie wraz ze swoimi 

wychowawcami podzielili się opłatkami, złożyli sobie życzenia i zasiedli przy wigilijnych 

stołach. Niektóre klasy - choćby III LO i I T - także kolędowały, obchodząc inne klasy. Ten 

miły, szczególny dzień był niejako zwieńczeniem kalendarzowego roku 2018 w szkole oraz 

zainicjował obchody Świąt Bożego Narodzenia w rodzinach.  

  


