
   Zaczyna się rok szkolny 2019/2020 
 

 2 września 2019 r. zainaugurowany został w Zespole Szkół w Jeżowem rok szkolny 

2019/2020. Podobnie jak w całym kraju - rok wyjątkowy, albowiem pojawili się w szkole 

uczniowie pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych oraz zreformowanych szkół 

ponadpodstawowych. Uczniowie wszystkich jeżowskich szkół najpierw udali się na mszę św. 

do parafialnego kościoła pw. NNMP w Jeżowem. Niejako wprowadzeniem do szkolnych 

zajęć było kazanie ks. Łukasz Malińskiego, uczącego religii w Zespole Szkół w Jeżowem, 

tematycznie odnoszące się do szkolnych realiów i mające formę dialogu księdza z dziećmi. 

 Następnie wszyscy udali się do budynku Zespołu Szkół - tu w szkolnej auli odbyła się 

akademia szkolna na inaugurację roku szkolnego 2019/2020. Prowadzący ją historyk, 

profesor Bogdan Sieńko wprowadził poczet sztandarowy, następnie zaś oddał głos 

dyrektorowi szkoły Stanisławowi Haduchowi. Dyrektor powitał serdecznie wszystkich 

przybyłych, w tym gościa specjalnego - przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego 

Sylwestra Daśko. Szczególnie ciepło odniósł się do nowych uczniów, przedstawiając im 

wychowawców: Elżbietę Łagocką-Mękal (I LO - ponadpodstawowa), Martę Kossak-Dec (I 

Technikum - ponadpodstawowe) i Stanisławę Chaber (I LO i Technikum - 

ponadgimnazjalne). Szczególnie zaakcentował dyrektor przypadający w tym roku jubileusz 

25-lecia Zespołu Szkół w Jeżowem. Następnie głos zabrał przewodniczący Rady Powiatu 

Niżańskiego. Pan Sylwester Daśko w imieniu swoim i starosty Roberta Bednarza powitał 

uczniów, zapewnił o wsparciu organu prowadzącego dla wszelkich poczynań edukacyjnych 

szkoły i złożył wszystkim uczniom oraz nauczycielem życzenia. 

 Historyk Bogdan Sieńko przedstawił szereg faktów i wprowadził wszystkich w 

szczególną rocznicę - 80. lat od wybuchu II wojny światowej. Powołał się przy tym nie tylko 

na realia historyczne i omówił przebieg działań wojennych września 1939 roku, nawiązał 

również do krajowych obchodów tej rocznicy w niedzielę 1 września. Po tym wystąpieniu 

poczet sztandarowy został wyprowadzony, a młodzież udała się do klas na krótkie spotkania z 

wychowawcami. Na auli zostali na jakiś czas jedynie uczniowie nowych klas pierwszych, 

którymi zajęli się wkrótce wychowawcy, zapoznając ich wstępnie ze szkołą i realiami pracy 

w roku szkolnym 2019/2020. 


