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Już po raz ósmy obchodziliśmy Święto Szkoły. Uroczystość 

organizowana jest na pamiątkę Bitwy Marcinkowickiej, którą kierował Józef 

Piłsudski, patron naszej szkoły. Dnia 5 grudnia uczniowie, nauczyciele i rodzice 

zgromadzili się na hollu szkolnym. W tym roku była wyjątkowa okazja, bo 

przypadała 100. rocznica Bitwy Marcinkowickiej.  

 

Uroczystość rozpoczęliśmy od odśpiewania hymnu szkoły. Następnie 

uczniowie z klasy 4, Arkadiusz Potoczek i Mateusz Leśnik, przypomnieli 

najważniejsze wydarzenia z dnia 6 grudnia 1914r. Potem wszyscy obejrzeli film 

nagrany podczas rekonstrukcji Bitwy Marcinkowickiej, która miała miejsce 26 

listopada na polach koło lasu Pasternik. 

 

Dalsza część spotkania wypełniona była konkursami. Tradycyjnie odbył 

się turniej wiedzy o patronie naszej szkoły. W konkursie uczestniczyli 

uczniowie z klas 4-6. Prowadzący konkurs, pan Robert Cempa, przygotował 

trudne pytania. Poziom był wysoki, wszyscy uczniowie wykazali się naprawdę 

imponującą wiedzą. Ostatecznie zwyciężył zespół z klasy 6: Marek Samek, Filip 

Gibas i Sebastian Mordarski.  

 
 

 
 

Turniej wiedzy o patronie 



 

Dużo emocji wzbudził konkurs pieśni legionowych. Każda z klas 

przygotowała do prezentacji wcześniej wylosowaną pieśń legionową. Widzom 

bardzo spodobał się występ najmłodszych uczniów naszej szkoły. Grupa 0a 

zaśpiewała pieśń „Wojenko, wojenko”, a grupa 0b – „Pierwsza kadrowa”.  

 

W kategorii klas 1-3 zwycięzcami zostały klasy 1 i 2. W ich wykonaniu 

usłyszeliśmy pieśni: „Przybyli ułani” i „Warczą karabiny”. W kategorii klas 4-6 

najbardziej spodobało się jury wykonanie pieśni pt.”Szara piechota”, którą 

zaśpiewał zespół z klasy 5. Niezależnie od zajętych miejsc każda klasa biorąca 

udział w konkursie pieśni legionowych otrzymała dyplom i słodki upominek. 

 
 

 

 
 

 



 
 

Konkurs pieśni legionowych 

 

Rozstrzygnięto również konkurs plastyczny i literacki pod hasłem 

„Urokliwe miejsca Marcinkowic”. Na konkurs plastyczny złożono 39 prac 

plastycznych, natomiast na konkurs literacki – dwa wiersze. Jury wybrało 

najciekawsze rysunki w trzech kategoriach wiekowych. 

W kategorii klasy 0 nagrody otrzymali: 

I miejsce – Konrad Budnik 

II miejsce – Roksana Wilk, Klaudiusz Myrlak 

III miejsce – Agnieszka Szajewska 

Wyróżnienia – Karolina Krzyszkowska, Kinga Pietrakiewicz, Klaudia Plata, 

Magdalena Mróz, Jakub Pietrakiewicz, Mikołaj Froehlich, Sławomir Jargut. 

 W kategorii klas 1-3 zwyciężyli: 

I miejsce – Agnieszka Tobiasz 

II miejsce – Jakub Budnik 

III miejsce – Kacper Kubacki. 

 W kategorii klas 4-6 nagrodzeni zostali: 

I miejsce – Patrycja Haberka 

II miejsce – Aleksandra Konar 

III miejsce – Jan Pawłowski. 



 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 
 

 



 

 W konkursie literackim nagrodzono wiersze Klaudii Platy z klasy 0 oraz 

Sebastiana Mordarskiego z klasy 6.  

 

 Całą uroczystość prowadziły dziewczynki z klasy 5: Laura Garbacz 

i Gabriela Plata, które świetnie spisały się w roli konferansjerek. 

 

 

 
 

 

Na zakończenie spotkania pani Dyrektor Ewa Pierzchała wręczyła 

uczestnikom i zwycięzcom konkursów dyplomy i nagrody książkowe. Bardzo 

dziękujemy wychowawcom za włączenie się w organizację imprezy 

i przygotowanie uczniów do konkursów.  

 

Ponadto składamy gorące podziękowania nauczycielom - organizatorom 

Święta Szkoły: pani Irenie Szajewskiej, pani Elżbiecie Samek, pani Grażynie 

Brdej oraz panu Robertowi Cempie. 

           ISz. 


