Inauguracja roku szkolnego 2017/2018
Msza św. w kościele parafialnym pw. NNMP w Jeżowem w dniu 4 września 2017 r.
zainaugurowała rok szkolny 2017/2018. Homilia wygłoszona przez ks. Mieczysława Katę w
pewien sposób wprowadziła uczniów tutejszych szkół w nowe wyzwania oświatowe - tym
bardziej, że ten rok szkolny jest początkiem reformy oświaty wdrażanej przez obecny rząd.
O godzinie 9.30 na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Jeżowem odbyła się uroczysta
akademia szkolna, którą zaszczycił swoją obecnością Starosta Niżański Robert Bednarz.
Tradycyjnie Łukasz Przybysz, przewodniczący Samorządu Szkolnego, wprowadził sztandar
szkoły i wszyscy odśpiewali hymn państwowy. Następnie zabrał głos dyrektor szkoły
Stanisław Haduch, który szczególnie powitał nowych uczniów, przedstawił zmiany kadrowe i
wyróżniki roku szkolnego 2017/2018. Poinformował o trwającej termomodernizacji budynku
szkolnego, o tym, iż w ramach działań związanych z projektem Erasmus + gościć będziemy
młodzież z Węgier, Niemiec i Łotwy. Zaznaczył w swoim wystąpieniu, iż szczególne zadanie
czeka tegorocznych maturzystów, jednocześnie jednak wyraził przekonanie, że zarówno oni
jak i pozostali uczniowie zapracują na sukcesy w tym roku szkolnym. Starosta Robert
Bednarz zwrócił się do uczniów, wyrażając radość, że tym razem może gościć tutaj na
rozpoczęciu roku szkolnego. Pokazał atuty szkoły i podzielił się przekonaniem, że młodzież
nie tylko będzie zadowolona z nauki w niej, ale także przekona do szkoły swoich kolegów.
Ponadto powiedział o trudnościach z tegorocznym naborem do liceum, dzieląc się ze
wszystkimi przekonaniem, iż uda się je z czasem pokonać.
Dyrektor Haduch zapowiedział po wypowiedzi starosty wystąpienie polonisty
Ryszarda Mścisza, związane z inauguracją roku szkolnego i kolejną rocznicą II wojny
światowej. Ryszard Mścisz przybliżył wszystkim okoliczności wybuchu wojny, wydarzenia z
1 września 1939 roku i syntetycznie ujął historię wojennych zmagań, zarówno w kampanii
wrześniowej, w czasie okupacji hitlerowskiej w Polsce jak też podczas zmagań na różnych
frontach II wojny światowej. Wzbogacił te odniesienia do historii recytacją wiersza
Władysława Broniewskiego "Bagnet na broń" i odwołaniami do filmów nawiązujących do
czasu wojny.
Po wyprowadzeniu sztandaru ze swoimi klasami spotkali się wychowawcy.
Szczególny charakter miało spotkanie z pierwszoklasistami, albowiem wychowawczynię
Dorotę Błądek wydatnie wspierali starosta Robert Bednarz i dyrektor Stanisław Haduch.

