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Już po raz trzeci cała społeczność naszej szkoły spotkała się na
uroczystości pod nazwą Święto Szkoły organizowanej zawsze w grudniu na
pamiątkę Bitwy Marcinkowickiej, którą stoczył Józef Piłsudski na czele
Legionistów z Rosjanami. W tym roku przypada 95. rocznica Bitwy
Marcinkowickiej.
Świętowanie rozpoczęliśmy od uroczystej Mszy św. w Kościele
Parafialnym w Marcinkowicach. Potem delegacja uczniów wraz z panią
dyrektor, Ewą Pierzchałą, udali się na cmentarz Legionistów, gdzie złożyli
kwiaty i oddali hołd spoczywającym tam żołnierzom.

Mateusz Kuźma w roli konferansjera
Dalsza część uroczystości odbyła się w budynku szkoły. Na rozpoczęcie
odśpiewaliśmy hymn Polski. Potem dziewczynki z klasy 6, Dominika Pacholarz
i Gabriela Mróz przedstawiły najważniejsze fakty z życia Marszałka Józefa
Piłsudskiego i zaprezentowały przebieg Bitwy Marcinkowickiej.

Gabriela Mróz i Dominika Pacholarz
Następnie rozpoczęły się zmagania konkursowe. Pan Robert Cempa
poprowadził turniej wiedzy o Józefie Piłsudskim i bitwie marcinkowickiej.
Każdą klasą reprezentował 2-osobowy zespół. Uczestnicy konkursu
zaprezentowali naprawdę imponujący poziom. Ostatecznie zwyciężył zespół
z klasy 5 w składzie: Aleksandra Mróz i Kamil Weber.

Turniej wiedzy
W dalszej części uroczystości nastąpiła prezentacja najciekawszych
wierszy poświęconych Marszałkowi napisanych przez uczniów naszej szkoły.
Na konkurs wpłynęło 59 utworów poetyckich. Nagrodzono wiersze
następujących młodych poetów:
Klasy 1-3:
I miejsce –
II miejsce –
III miejsce –
Wyróżnienia –

Klasy 4-6:
I miejsce –
II miejsce –

Monika Zapart
Marek Samek
Mateusz Szyszka
Karol Czop
Patrycja Kwiatkowska
Alicja Hasior

Renata Pacholarz
Damian Szyszka

III miejsce –
Wyróżnienia –

Klaudia Kwiatkowska
Piotr Wójs
Kinga Olesiak
Leszek Ząbek
Iwona Domagała
Kamil Weber

Uczniowie nagrodzeni w konkursie poetyckim

Wiersze nagrodzonych uczniów:

WIELKI BOHATER
Józef Piłsudski to wódz wspaniały,
Wielki bohater godny chwały.
Poprowadził naród do zwycięstwa i wolności.
Dzięki niemu jesteśmy szczęśliwi,
Bo w wolnej Polsce się uczymy.
Karol Czop
Klasa 2

KRÓTKI WIERSZYK O PATRONIE
Jestem dumna z tego, że chodzę do szkoły w Marcinkowicach,
pięknej szkoły, w pięknych okolicach,
że patronem naszej szkoły jest nie Koszałek, nie Opałek,
ale Józef Piłsudski Marszałek.
Alicja Hasior
Klasa 2

OBROŃCA OJCZYZNY
Żyłeś – wierzyłeś w Boga i w Ojczyznę,
Żyłeś – walczyłeś za swoją Ojczyznę.
Dzisiaj zostało po Tobie wspomnienie,
Dzielnie walczyłeś za rodzimą ziemię.
W rocznicę bitwy Ciebie wspominamy,
W wierszach i pieśniach hołd Tobie składamy.
Tyś za patrona szkoły jest obrany,
Mnóstwo Twych zasług wszyscy doceniamy.
Mateusz Szyszka
Klasa 2

MÓJ PIERWSZY WIERSZYK
Zapytała mama,
Co ja piszę, gadam?
A ja o Piłsudskim wierszyki układam.
Niechaj szumią lasy, gwiżdże w lesie wiatr.
Wiwat Józef Piłsudski, nasz dzielny bohater.
Drogi nasz patronie, szkoły bohaterze,
Będę pilnym uczniem,
Obiecuję szczerze.
Chwałę Ci oddaję na stronach tych kartek.
Uczeń pierwszej klasy.
Podpisano: Marek.
Marek Samek
Klasa 1

Marek Samek

W HOŁDZIE MARSZAŁKOWI
Nim stałeś się Marszałkiem,
Wytrwale walczyłeś o wolność ojczyzny.
Byłeś na Syberii więziony przez wroga,
taka trudna była życia Twego droga.
Polskie oddziały przez Ciebie stworzone,
Pełniły kraju naszego obronę.
Twoje Legiony wolność wywalczyły,
Kraj nasz niepodległym wreszcie uczyniły.
Dziś Wodzu hołd Tobie składamy,
Bo w Tobie symbol niepodległej Polski mamy.
Monika Zapart
Klasa 2

Monika Zapart

NASZ PATRON
Nasza szkoła na patrona zacnego
Wybrała Marszałka Józefa Piłsudskiego.
On w wielu bojach się wsławił
I Polskę – Ojczyznę naszą zbawił.
Choć tych czasów nikt z nas nie pamięta,
To przecież co roku obchodzimy narodowe święta.
Czcimy pamięć wielkiego rycerza
Józefa Piłsudskiego Marszałka – żołnierza.
Patrycja Kwiatkowska
Klasa 2

WIELKI PATRIOTA
Ty, co na Kasztance Polskę przemierzałeś,
co szablę ze swej dłoni rzadko wypuszczałeś,
coś Ojczyznę swoją gorąco miłował
i życie swe całe Polsce ofiarował.
Ciebie wróg przeklęty na Syberię zesłał,
w Cytadeli więził, w Magdeburgu trzymał,
choć cię złamać chcieli, to w siłę wzrastałeś,
Legiony stworzyłeś, wodzem ich zostałeś.
Tyś z swą armią dzielną bolszewika przegnał,
choć niejeden żołnierz z życiem się pożegnał,
to Ojczyzna nasza wolność odzyskała
i złym komunistom gnębić się nie dała.
Tobie w dzień pogrzebu dzwon Zygmunta dzwonił
i niejeden Polak łzę z żalu uronił,
ciało Twe złożono wśród królewskich grobów,
serce przewieziono do rodzinnych progów.
Dziś w Marcinkowicach Ciebie wspominamy,
za patrona szkoły sobie obieramy.
Wzorem patrioty jesteś dla każdego,
bo życie sterałeś dla narodu swego.
Ty w Marcinkowicach ślad swój zostawiłeś,
gdy w grudniu do dworku naszego przybyłeś.

Mleko Ci podano, abyś go skosztował,
lecz go nie dopiłeś, boś z wrogiem wojował.
Na wzgórzu pod lasem kilka ciał złożono,
potem na tym miejscu krzyże ustawiono.
O poległych tutaj wszyscy pamiętamy,
modlimy się za nich i hołd im składamy.
Damian Szyszka
Klasa 6

PAMIĘTAJMY!
Józef Piłsudski w Żułowie się zrodził,
Z patriotycznej rodziny się wywodził.
Na pięć lat na Syberię został zesłany,
Bo w spisek na życie cara został wplątany.
Po ucieczce z więzienia Legiony powołał
I na ich czele z Moskalami wojował.
Wraz z I Brygadą wrogom nie przepuścił,
Na nowo w Polakach patriotyzm wzbudził.
Wzniecając powstania swe imię rozsławił,
W Marcinkowicach swych kompanów zostawił.
Od tamtej pory minął prawie wiek cały,
Zadbamy, by go nasze dzieci pamiętały.
Groby legionistów często odwiedzamy,
Bo dzięki nim dziś wolną Polskę mamy.
„My I Brygada…” z radością śpiewamy,
O Józefie Piłsudskim w naszej szkole pamiętamy.
Kinga Olesiak
Klasa 4

HISTORIA O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM
Dziadku, o kim opowiadasz?
Powtórz jeszcze raz…
Słuchajcie dzieci moje:
Dawne to były czasy,
O wolność kraju toczyliśmy boje,
Ze śmiercią idąc w zapasy.
Był raz wódz nad wodze

Komendantem lub Dziadkiem go zwali,
Znaczył granice na wschodzie,
W kraju niszczył rywali.
W dworku Morawskich raz się zatrzymał
Po boju bardzo strudzony,
Lud nasz z płaczem go witał
Obecnością strzelców wzruszony.

Do dzisiaj wnuki kochane
Te wydarzenia w sercu chowałem
I o Józefie Piłsudskim
Właśnie historię wam opowiedziałem.
Renata Pacholarz
Klasa 4

BITWA POD PASTERNIKIEM
Za oknami świt czerwony
Piłsudski sytuacją krajową jak zawsze wzruszony.
Żołnierzy ku sobie zwoływa,
Patriotą ktoś go nazywa.
Siedzi Józef, pije szklankę mleka,
Przychodzi żołnierzyk: ”Wojenka nas czeka”.
Piłsudski walczy obok lasu małego,
Od dawna Pasternikiem zwanego.
Wojska Piłsudskiego na rozkaz się wycofały,
Lecz kilku legionistów zostało dla swej chwały.
Polegli żołnierze na cmentarzu na zawsze zostali,
Byśmy o bitwie marcinkowickiej pamiętali.
Kamil Weber
Klasa 5

WOLNOŚĆ
Radosny powiew wiatru
Odbity na fladze z płótna
Białego i czerwonego,
Powiał w progach niepodległego
Państwa polskiego,
Dzielnego wodza

Józefa Piłsudskiego,
Człowieka bez reszty
Oddanego ojczyźnie,
Niezapominającego o niej
Na obczyźnie,
Dla którego wolność jest
Najwyższym istnienia sensem,
Nieszczędzącego sił,
By chronić ją swym orężem.
Leszek Ząbek
Klasa 6

JÓZEF PIŁSUDSKI
Jedzie na Kasztance
Marszałek Piłsudski,
Siwy mundur na nim,
Szabla z boku błyska,
Uśmiecha się wesoło
Podnosząc wąsiska.
Strzelcy przy nim idą
Piękni, malowani,
Będą walczyć dzielnie
Broniąc naszych granic.
Dzisiaj wspominamy
Walczących legionistów chwile,
Którzy spoczywają w jednej mogile.
Westchnijmy więc cicho
W modlitwie gorącej
Dziękując za wolność
W naszej pięknej Polsce.
Piotr Wójs
Klasa 6

WIELE DOKONAŁ
Marszałek Józef Piłsudski
Patron naszej szkoły,
Zesłany na Syberię,
Na wszystko gotowy.
Był Naczelnikiem Państwa Polskiego,

Dokonał przewrotu majowego,
Osadzony w twierdzy,
Powrócił do Warszawy.
Zyskuje sławę wojną polsko – ruską,
Którą nazwano „Cudem nad Wisłą.
Niedopita szklanka mleka w dworku Morawskiego,
Śmierć w Belwederze,
Serce na Rossie.
Iwona Domagała
Klasa 6

NASZ PATRON
To nasz patron,
Wskrzesiciel tej, co nigdy nie zginęła
I mimo niewoli
Trwała w sercach i duszach naszych przodków.
On ziścił ich pragnienia,
Legiony szły za nim na front
I dla ojczyzny nie żałował
Przelania swej żołnierskiej krwi.
Mówiono do niego Dziadek,
Lecz on tylko siwe wąsy miał
I duszę romantyka,
A moc i siłę lwa.
Gdy w bojach ginęli bohaterzy,
On przy ich grobach łkał,
Lecz wiedział, że okupem dla Polski zmartwychwstania
Musiała być żołnierska krew.
Przez lata wymazywany z pamięci
W ludowym kraju,
Piszącym nową świetlaną historię,
Bez prawdziwych bohaterów.
Kto taki, ten szkoły naszej patron?

Dziś na szczęście każde polskie dziecko wie
I z dumą prosto z serca do odpowiedzi się rwie:
To Marszałek Józef Piłsudski.
Klaudia Kwiatkowska
Klasa 6

Na konkurs plastyczny „Józef Piłsudski – patron naszej szkoły” złożono
kilkadziesiąt prac plastycznych wykonanych różnymi technikami. Wszystkie
prace wyeksponowano na wystawie i mogliśmy je podziwiać. Nagrodzono
najładniejsze z nich:
Klasy 1-3:
I miejsce - Karol Czop
II miejsce - Patrycja Leśnik
III miejsce - Martyna Wąsowicz
Klasy 4-6:
I miejsce - Katarzyna Sopata
II miejsce - Damian Szyszka
III miejsce - Maciej Mężyk
W konkursie pieśni patriotycznych wystąpiły zespoły z klas 4-6,
natomiast solo zaśpiewał Sebastian Mordarski z klasy 1 i zaprezentował pieśń
„Warczą karabiny”.

Sebastian Mordarski zdobywca I miejsca w konkursie wokalnym.
Zaśpiewał pieśń „Warczą karabiny”

II miejsce za wykonanie pieśni „Wojenko, wojenko”
uzyskały dziewczynki z klasy 4a:
Karolina Wójsik,
Kinga Piszczek,
Kinga Mordarska.

Zdobywcy III miejsca w konkursie pieśni patriotycznych,
uczniowie klasy 5:
Damian Czop,
Kasper Mróz,
Ireneusz Wojtarowicz,
Kamil Weber,
Rafał Świderski.
Chłopcy zaśpiewali pieśń „My, Pierwsza Brygada”.

Dziewczynki z klasy 4b:
Karolina Cabała,
Gabriela Kucia,
Patrycja Dyda
śpiewają pieśń „My, Pierwsza Brygada”.

Uczniowie z klasy 6b:
Marcin Leśnik,
Dominika Pacholarz,
Klaudia Kwiatkowska,
Katarzyna Sopata,
Gabriela Mróz
wykonali pieśń „Nigdy z królami”.

Pieśń „Biały krzyż” zaśpiewali uczniowie z klasy 6b:
Karolina Feryńska,
Sylwia Cabała,
Piotr Wójs,
Kinga Gawlik,
Iwona Domagała.

Ostatnim punktem uroczystości było ogłoszenie zwycięzców. Pani
dyrektor, Ewa Pierzchała, pogratulowała uczniom, którzy brali udział
w konkursach, a najlepszym wręczyła nagrody. Wszyscy uczestnicy konkursów
otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Koordynator uroczystości: Irena Szajewska

