
 

Radosny Patron – radosne święto szkoły! 

Tak się bawią „Rejowiacy” ! 

 

Imieniny Mikołaja to świetna okazja, aby wspólnie świętować w szkolnej 

społeczności „Rejowiaków”: od lat już w I Liceum Ogólnokształcącym im. 

Mikołaja Reja w Jędrzejowie ten dzień jest prawdziwie świąteczno-

mikołajkowy. Przygotowania do Święta Szkoły rozpoczynają się na wiele dni 

przed tym szczególnym, grudniowym: trwają konkursy, związane z osobą 

patrona, próby do przedstawienia, rozlega się muzyka.  Sam Dzień Patrona 

rozpoczyna  radosna parada: przemarsz prowadzony przez samego imć. 

„Mikołaja Reja” orkiestrę i cheerleaderki do kościoła Św. Trójcy na Mszę  

w intencji szkoły. A potem w szkole wspólne przebywanie Rejowskiej 

społeczności: zabawne i lekkie w formie inscenizacje (zwykle sztuki te    

w sposób humorystyczny ukazują życie Mikołaja Reja oraz współczesne losy 

uczniów i pedagogów w naszej szkole), piosenki, kolędy z udziałem przyjaciół 

szkoły. Ważnym dla uczniów punktem tej corocznej uroczystości jest 

odczytanie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom konkursów, 

poprzedzających Dzień Patrona: konkurs wiedzy o Mikołaju Reju (mimo że 

pytania nie należą do najłatwiejszych, to jednak uczniowie są doskonale 

przygotowani i zaciekle walczą o zwycięstwo), na fraszkę, karykaturę. Wielkim 

zainteresowaniem cieszy się konkurs na Damę i Dżentelmena Szkoły. 

Od wielu lat piękną tradycją tej szkoły jest również Honorowy Rejowiak. 

Kapituła Szkoły przyznaje ten tytuł wybitnie zasłużonym osobom dla dobra 

społeczności szkoły, osobom pomagającym długofalowo; cieszy się ona 

zasłużonym  splendorem, jako że przyznawany jest rzadko. Kapituła zaszczytny 

tytuł Honorowego Rejowiaka przyznała do tej pory: 

 - rok 2006 Edward Kaczmarek (starosta jędrzejowski) 

 - rok 2007 prof. Stanisław Gomułka (założyciel i sponsoring  Biblioteki Joanny     

                   i Stanisława Gomułków) 

 - rok 2008 Janusz Bidas (prezes „Bifamet”) 

 - rok 2014 prof. dr hab. Małgorzata Jankowska - Błaszczuk, dr hab. Joanna  

                  Czerwik - Marcinkowska. (UJK w Kielcach, współpraca –   

                    Olimpiada Biologiczna)   

Mikołaj Rej, który jest patronem naszego Liceum od 1966, jest obecny na co 

dzień w szkolnym życiu społeczności „Rejowiaków”:   

uczniów obowiązuje Dekalog Rejowiaka, jest Barek u Reja, Grupa 

Wolontariacka Iskierki Reja, Szkolna Liga Rejowska”, Gazetka Szkolna „Echo 

Rejowiaka”. 


