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Szóstego grudnia 2010 r. już po raz czwarty obchodziliśmy Święto Szkoły. 

Związane jest ono z postacią patrona naszej szkoły – Marszałka Józefa 

Piłsudskiego, który 6 grudnia 1914 roku w Marcinkowicach stoczył bój 

z Rosjanami. Polegli podczas tej potyczki Legioniści spoczywają na tutejszym 

cmentarzu wojskowym. W tym roku przypadała 96. rocznica Bitwy 

Marcinkowickiej. 

 

Święto Szkoły organizowane jest po to, aby przypomnieć te ważne dla 

społeczności marcinkowickiej wydarzenia, ale również jest okazją do 

zaprezentowania się na forum szkoły talentów literackich, wokalnych 

i muzycznych. Rolę konferansjera przyjęła nasza koleżanka z klasy 6, Justyna 

Obrzut.   

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu szkoły. Potem Monika 

Zwolińska i Kinga Cięciwa przypomniały najważniejsze fakty z życia 

Marszałka Józefa Piłsudskiego.  

Pierwszym konkursem był turniej wiedzy o Józefie Piłsudskim, prowadzony 

przez p. Roberta Cempę. W turnieju zmagały się ze sobą drużyny z klasy 2 oraz 

klas 4-6. Najlepiej przygotowani okazali się uczniowie z klasy 6 – Aleksandra 

Mróz i Kamil Weber. 



 

Dalsza część uroczystości polegała na przedstawieniu wierszy i piosenek 

o każdej klasie. Sami uczniowie byli autorami tekstów. Były one bardzo 

ciekawe i humorystyczne. Uczniowie prześcigali się w oryginalności ich 

pokazania na scenie. Ostatecznie zwyciężyła klasa 5a, która zaprezentowała 

wiersz napisany przez Kingę Mordarską.  

 



Potem obejrzeliśmy prezentację o Marszałku J. Piłsudskim. Usłyszeliśmy 

również nagranie głosu i wypowiedzi Marszałka. 

Kolejnym konkursem był konkurs pieśni legionowych. Jury oceniało: 

poprawność rytmu i melodii, wyrazistość śpiewanych słów oraz ogólny wyraz 

artystyczny. Te zmagania wokalne jak zwykle cieszyły się największym 

zainteresowaniem. Usłyszeliśmy wiele pięknych wykonań pieśni przy 

akompaniamencie uzdolnionych muzycznie dzieci. Najładniej zaśpiewała solo 

Justyna Ziobrowska z klasy 4 i to ona zdobyła pierwszą nagrodę. 

 

 

Ostatnim punktem uroczystości było rozstrzygnięcie konkursu na 

najciekawszy album klasowy. Każda klasa w bardzo barwnej i ciekawej formie 

graficznej zaprezentowała najważniejsze zdarzenia z życia klasy oraz 

osiągnięcia w konkursach. We wszystkich albumach znalazło się wiele zdjęć 

i opisów, dlatego jury zdecydowało wyróżnić wszystkie albumy i każda klasa 

otrzymała słodki upominek. 



 

 Najmilszą chwilą Święta Szkoły było ogłoszenie zwycięzców konkursów 

i wręczenie nagród.  

 



Bardzo dziękujemy pani dyrektor Ewie Pierzchale za patronowanie Świętu 

Szkoły i sfinansowanie cennych nagród, organizatorowi uroczystości p. Irenie 

Szajewskiej, wszystkim wychowawcom za przygotowanie uczniów do 

konkursów i opiekę nad swoimi klasami. 

 

      Koordynator uroczystości: Irena Szajewska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


