
    

 

 

 

 

Piknikowo i sportowo w Jeżowem 
 

 Właściwie tuż przed wakacjami, bo w czwartek 16 czerwca Zespół Szkół w Jeżowem 

zorganizował imprezę rekreacyjną, łączącą cechy turnieju sportowego, pikniku i konkursu. Na 

trawiastym boisku szkolnym, sali gimnastycznej, w różnych klasach, na szkolnych 

korytarzach i wokół szkoły działo się sporo. W turnieju piłki nożnej rywalizowały ze sobą 

drużyny gimnazjalne z Jaty, Cholewianej Góry i Jeżowego, a w roli sędziów wystąpili 

uczniowie miejscowej szkoły, między innymi Adam Kusik i Bartłomiej Misiak. Ostatecznie 

najlepsza okazała się drużyna Publicznego Gimnazjum w Jeżowem, która po remisowym 

meczu w rzutach karnych pokonała gimnazjalną drużynę z Jaty. Ze zwycięskiej drużyny 

wywodził się między innymi król strzelców Damian Sobieszek. 

 Nad całą imprezą czuwał dyrektor Stanisław Haduch, szczególnie  zaś bliski był mu 

turniej piłkarski. Na sali gimnastycznej szereg gier i zabaw, jak choćby wyścigi w workach, 

przeprowadziła przy pomocy uczennic wuefistka Regina Chudzik. Wielkim zainteresowaniem 

cieszyła się ciekawa gra terenowa z wykorzystaniem kodów QR, którą przygotował anglista 

Marek Piśko przy pomocy germanistki Elżbiety Łagockiej-Mękal. W tej konkurencji 

bezkonkurencyjna okazała się drużyna z Jaty. W konkursie przyrodniczym zwyciężyła 

gimnazjalistka z Jeżowego, Natalia Koc, przed Sebastianem Marutem z Jaty. Ponadto 

odbywały się zabawy na zasadzie kalamburów, różne zgadywanki i gry umysłowe. W 

konkursie z języka angielskiego wzięły udział licealistki z Jeżowego. Zwyciężyła Monika 

Borek z klasy II LO przed Klaudią Chudzik z I LO i Magdaleną Sobieszek z II LO. 

Agnieszka Kasica z klasy II LO proponowała natomiast wszystkim zdjęcia w przebraniu (za 

rycerza, żołnierza bądź biedronkę), przygotowanym przez matematyka Jacka Chudzika. Nad 

częścią kulinarną czuwali między innymi nauczyciele Grzegorz Kosek i Marta Kossak-Dec. 

Można było zjeść kiełbaski z grilla, popcorn, watę cukrową, nie zabrakło słodyczy i napojów.

 Wszyscy wspaniale się bawili, pogoda dopisała, przedwakacyjne humory także. Była 

to kolejna bardzo udana impreza Zespołu Szkół w Jeżowem, która mogła się odbyć dzięki 

finansowemu wsparciu Starostwa Powiatowego w Nisku.  Obsługiwali i organizowali ją nie 

tylko nauczyciele, jak – obok wymienionych – Beata Tutka, Stanisława Chaber czy Irena 

Czyżowska-Smusz. Jej tak sprawne przeprowadzenie było możliwe dzięki wielu wspaniałym 

uczniom, choćby Bernadetcie Szewc, Małgorzacie Peszt, Dianie Pikor, Agnieszce Laufer, 

Radosławowi Borkowi czy Markowi Hawryło, którzy z dużym zaangażowaniem podjęli się 

przygotowania i obsługi imprezy. Czuło się już oddech wakacji, a gimnazjaliści – nie tylko 

zdobywcy różnych nagród – mieli okazję do dobrej zabawy i spędzenia czasu w szkole, która 

serdecznie zapraszała ich w swoje progi. 


