W konkursowo-piknikowym rytmie
20 września 2018 r. miał w Zespole Szkół w Jeżowem wyjątkowy przebieg. Piękna
(przedjesienna) aura sprzyjała zorganizowaniu pikniku, ale ten dzień wypełniała w dużej
mierze gra niepodległościowa i gra terenowa.
Wszystko zaczęło się jednak o godzinie 9.00 na auli szkolnej od zupełnie innego
wydarzenia. W głównej roli wystąpili tu uczniowie klas pierwszych. Zostali oni oficjalnie
zaprzysiężeni i przyjęci do grona uczniów szkoły przez dyrektora Zespołu Szkół w Jeżowem Stanisława Haducha. Formułę przyrzeczenia w imieniu klas pierwszych odczytali Izabela
Rurak (I LO) i Michał Boguń (I T). Dyrektor szkoły Stanisław Haduch, wspomagany przez
wychowawcę klasy I T - Jacka Chudzika, wręczył nowym uczniom zestawy do pisania
(długopis i ołówek w etui) oraz legitymacje szkolne. Społeczność szkolna serdecznie powitała
naszych pierwszoklasistów.
Organizatorem różnych konkursów składających się na grę niepodległościową był
profesor Bogdan Sieńko. Poszczególne konkurencje, w których zmierzyli się uczniowie klas
pierwszych, służyły zaakcentowaniu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
Uczestnicy konkursu to 10 dwuosobowych drużyn, które musiały wykonać pięć różnych
zadań. Pierwsze z nich stanowił specjalny quiz o charakterze niepodległościowym, drugie
polegało na przeprowadzeniu ankiet (wywiadów) na temat znaczenia niepodległości wśród
różnych osób w szkole i poza nią. Zadanie trzecie to ułożenie życzeń dla Niepodległej, które
później przepisane były na duży karton i wyeksponowane w sali historycznej, nazwanej na tę
okoliczność "Kwaterą Marszałka". Kolejne zadanie polegało na ułożeniu specjalnego
limeryku, związanego z tematyką niepodległościową. Zwieńczeniem gry było odgadnięcie
nazwisk dziesięciu wybitnych postaci, które związane były z odzyskaniem niepodległości
przez Polskę.
Profesora Sieńko w prowadzeniu gry wspomagały uczennice klasy III LO: Katarzyna
Drabik i Natalia Boguń. W podjęciu werdyktu, ocenie poszczególnych zadań wspomagała go
polonistka, pani Irena Czyżowska-Smusz. A na zwycięzców czekały cenne nagrody,
albowiem gra ta była elementem projektu niepodległościowego, który realizowała nasza
szkoła. Zwyciężył duet Marta Piędel i Kinga Mścisz z klasy I LO, na miejscu drugim zaś
sklasyfikowane zostały dwie inne uczennice tej klasy: Julia Lis i Karolina Król. Trzecie
miejsce przypadło Karolinie Barłóg i Michałowi Boguniowi z klasy I Technikum (dla
Karoliny należą się szczególne brawa, gdyż Michał uczestniczył również w rozgrywkach
piłkarskich i nie mógł w pełni jej wspierać). Taką samą ilość punktów zgromadziły Izabela
Rurak i Aleksandra Cebula z klasy I LO, toteż otrzymały dodatkowe nagrody książkowe
ufundowane przez szkołę.
Uczestnicy gry niepodległościowej spisali się bardzo dobrze i zasłużyli na duże brawa,
warto więc wymienić także pozostałych jej uczestników. A byli nimi: Magdalena Piela i
Monika Drzymała z I T, Monika Wojtanowicz i Łukasz Świątek z I LO, Iwona Kowal i Julia
Maciążek z I T, Patrycja Majowicz i Natalia Zarzycka z I T oraz Paulina Radomska i
Faustyna Korzępa z I T. Nagrody (pięknie wydane książki o tematyce niepodległościowej i
pendrive`y) wręczył im dyrektor Stanisław Haduch oraz organizator konkursu - Bogdan
Sieńko.

Bardzo ciekawą grę terenową zaproponowali chętnym uczniom profesorowie Marek
Piśko i Jacek Chudzik. Uczestnicy musieli odszukać różne miejsca na terenie szkoły i
zmierzyć się z pewnymi zadaniami, zbierając naklejki z punktami. Każdy uczestnik miał na
smartfonie odpowiednią aplikację do skanowania kodów QR (poukrywanych wewnątrz
budynku szkoły). Należało zeskanować kod, zastosować się do wyświetlonej na smartfonie
instrukcji i rozwiązać pewne zadanie lub zagadkę. Za wykonanie różnych zadań zdobywali
różne ilości punktów, które na końcu gry były podliczane. Zwyciężył zespół reprezentujący
klasę I (LO i Technikum) w składzie: Marta Piędel, Kinga Mścisz, Monika Drzymała,
Magdalena Piela. Drugie miejsce zajęła Julia Maciążek z klasy I T. Nagrody w postaci
pendrive`ów były przyznawane za trzy pierwsze miejsca. To trzecie zajęła drużyna uczniów
klasy III LO: Kacper Rogala, Adam Chudzik i Kamil Kowal. Dobrze spisały się także
sklasyfikowane na miejscu czwartym Justyna Sądej i Aleksandra Hetel z klasy III LO.
Równolegle z tymi grami toczyła się walka sportowa trzech zgłoszonych do turnieju
piłkarskiego drużyn. W przygotowanych przez panią profesor Dorotę Błądek zawodach
wzięły udział reprezentacje chłopców z klasy I, III i IV Technikum. Klasa IV T, która
ostatecznie zwyciężyła, pokonała 6:1 klasę II i zremisowała 4:4 z klasą I. Klasa II, która
zajęła drugie miejsce pokonała 3:2 klasę I. Zatem trzecie miejsce przypadło uczniom klasy I
Technikum, jednak warto ich pochwalić, gdyż toczyli bardzo wyrównane walki z pozostałymi
drużynami i niewiele im brakło do zajęcia lepszego miejsca.
Za sprawą pani profesor Jolanty Kyc i uczennic z klasy II fryzjerskiej funkcjonowało
także stanowisko fryzjerskie na zewnątrz szkoły. Skorzystały z usług fryzjerskich między
innymi nasze profesorki Irena Czyżowska-Smusz i Justyna Rurak.
Zgodnie z piknikową tradycją nie zabrakło kiełbasek i popcornu, nad czym czuwali
profesor Grzegorz Kosek i ksiądz Łukasz Maliński, a grupa uczniów znakomicie radziła sobie
z tym kulinarnym zadaniem. Ten udany i bogaty w wydarzenia dzień był w pewnym sensie
pożegnaniem lata i przywitaniem szkoły w jej luźniejszym, pozalekcyjnym wydaniu.

