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 Tradycją naszej szkoły stała się nasza wewnętrzna uroczystość, czyli 

Święto Szkoły. Zorganizowane ono już było po raz piąty, a związane jest 

z postacią patrona naszej szkoły, Józefa Piłsudskiego, który 6 grudnia 1914r. 

w Marcinkowicach stoczył bój z Rosjanami.  

Uroczystość rozpoczęliśmy od wprowadzenia sztandaru szkoły 

i odśpiewania hymnu. Potem wszyscy zebrani uczniowie i nauczyciele obejrzeli 

animowaną „Historię Polski” – hit światowej wystawy EXPO 2010 

w Szanghaju. 

Po tej krótkiej powtórce z historii Natalka Wójs i Mariusz Kowalczyk 

z klasy 4 przypomnieli najważniejsze fakty związane z wydarzeniem nam 

bliskim, czyli z Bitwą Marcinkowicką. 

 

 

 
 

Następnie rozpoczęły się konkursy. Jury w składzie: pani dyrektor Ewa 

Pierzchała, pani Elżbieta Kulig, pan Michał Piotrowski czuwało nad ich 

prawidłowym przebiegiem. Trzyosobowe zespoły z klas 3-6 zmagały się 

w turnieju wiedzy o Józefie Piłsudskim. Pytania, czasem bardzo szczegółowe, 

zadawał historyk naszej szkoły, pan Robert Cempa. 



Najlepsi okazali się uczniowie klasy 3 – Marek Samek, Sebastian 

Mordarski i Artur Brdej. Zdobyli oni I miejsce. 

Kolejne lokaty to: 

II miejsce –  klasa 6a w składzie: Kinga Mordarska, Karolina Guzik, Karolina 

Wójsik, 

III miejsce –klasa 4b w składzie: Karol Czop, Mariusz Kowalczyk, Arkadiusz 

Domagała 

oraz klasa 5 w składzie: Ksymena Berezowska, Gabriela Stachoń, 

Wiktor Sojka, 

IV miejsce – klasa 4a, 

V miejsce –  klasa 6b. 

 

 

 
 

 

 Kolejnym punktem uroczystości był konkurs pieśni legionowych 

i atriotycznych. Usłyszeliśmy piękne wykonania m.in. takich pieśni jak: 

„Wojenko, wojenko”, „Szara piechota”, „Pierwsza kadrowa”. W tym konkursie 

brały udział zespoły z klas 1-6. 



 W kategorii klas 1-3 najlepsi byli uczniowie klasy 2, którzy pieśnią 

„O mój rozmarynie” wyśpiewali I miejsce. W grupie tych wspaniałych 

wokalistów znaleźli się: Julia Niemas, Jessica Janus, Gabriela Wojtarowicz, Jan 

Piszczek, Michał Świderski. II miejsce zajęli uczniowie klasy 1, III miejsce – 

uczniowie klasy 3. 

 W kategorii klas 4-6 najładniej zaprezentował się zespół zklasy 6a, 

wykonując pieśń „Wojenko, wojenko”. II miejsce zdobyła klasa 6b, III miejsce  

- klasa 5. 

 

 

 
 

 

 Po emocjach związanych z konkursem muzycznym przyszedł czas na 

chwilę zadumy. Nastąpiła bowiem prezentacja najciekawszych wierszy 

złożonych na konkurs poetycki pod hasłem „Józef Piłsudski – patron naszej 

szkoły”. W tym konkursie nagrodzono następujące osoby: 

I miejsce –  Patrycja Haberka z kl.1 

  Kinga Mordarska z kl.6a 

II miejsce –  Patrycja Leśnik z kl.4b 

III miejsce – Mateusz Szyszka z kl.4a. 



 
 

Nagrodzeni w konkursie poetyckim: 

Mateusz Szyszka 

Patrycja Hacerka 

Kinga Mordarska 

Patrycja Leśnik 

 

 

 

 

Oto wiersze nagrodzonych młodych poetów: 

 
 

PATRON NASZEJ SZKOŁY 

 

Widzisz tę twarz? 

To patron nasz! 

Marszałek Józef Piłsudski! 

Legiony stworzył 

I drogę do wolnej Polski otworzył. 

Dlatego często go wspominamy 

Cześć i szacunek mu składamy. 
Patrycja Haberka 

Klasa 1 



 

OBROŃCA 

 

Nasz obrońca, 

Nasz wybawca, 

Jest ogromnie znany 

I przez wszystkich szanowany, 

Bo przemierzył nasze wioski 

I ocalił nasz ród polski. 
Patrycja Leśnik 

Klasa 4b 

 

 

LEGIONY 

 

Legiony utworzył, 

W legionach był. 

Mówił: Hej! Hej! Do pracy 

Rodacy! 

Na legionów stał czele, 

Codziennej pracy miał wiele. 
Patrycja Leśnik 

Klasa 4b 

 

 

NASZ PIŁSUDSKI 
 

Nasz Piłsudski dumny 

Na koniu ze swym wojskiem jedzie. 

Mija pola, lasy,  

Wolność Polsce wiezie. 

My wszyscy krajanie z uniesioną głową, 

Z łezką w oku będziemy go wspominać, 

Gdyż on chlubą narodową. 

 

Chciał, by ziemie dziadów były zawsze polskie, 

A językiem naszym tylko język polski. 

Z dumą dzisiaj przed nim czoła pochylamy,  

Aby o tym wiedział, że go pamiętamy. 
Patrycja Leśnik 

Klasa 4b 

 

 

 

 



JÓZEF PIŁSUDSKI 

 

Józef Piłsudski – Marszałkiem zwany, 

Był przez naród Polski  

Bardzo szanowany. 

 

To Wielki bohater, którego wszyscy znają 

Bo dzięki niemu 

W wolnej Polsce mieszkają. 

 

Aby ta wolność po prostu była, 

Niejedna bitwa się o to toczyła. 

Była Syberia, więzienie było, 

Lecz dzięki Bogu dobrze się skończyło. 

 

Nie był prezydentem, 

Lecz owszem premierem, 

Mądrze rządził Polską, 

Słuchało go wojsko. 

 

Dążył do celu, zawzięcie, wytrwale, 

Dziadzio mu mówiono, 

Bo go tak ceniono. 

 

Żeby Polska więcej takich ludzi miała, 

Jak Józef Piłsudski – CZEŚĆ MU I CHWAŁA. 
Kinga Mordarska 

Klasa 6a 

 

 

 Jak co roku dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs plastyczny. 

Uczniowie klas 1-6 w ciekawej formie i przy zastosowaniu różnych technik 

plastycznych przedstawili postać Józefa Piłsudskiego i najważniejsze 

wydarzenia z Bitwy Marcinkowickiej. Wszystkie prace zostały wyeksponowane 

na wystawie na szkolnym korytarzu. Oto wyniki konkursu: 

 

Kategoria klas 1-3: 

I miejsce –  Klaudia Ligas z kl.3 

  Martyna Kowalczyk z kl.1 

II miejsce -  Jakub Kubacki z kl.1 

III miejsce - Angelika Bińkiewicz z kl.1 

 



Kategoria klas 4-6: 

I miejsce -  Gabriela Kucia z kl.6b 

II miejsce -  Martyna Wąsowicz z kl.4b 

III miejsce - Michał Olesiak z kl.4a 

Wyróżnienie – Kinga Mordarska z kl.6a 

 

 

 
 

Uczniowie nagrodzeni w konkursie plastycznym 

 

 

Ostatnim konkursem były klasowe prezentacje zainteresowań i pasji 

uczniów. W przeddzień Święta Szkoły uczniowie w swoich klasach 

przygotowali bardzo bogate i ciekawe wystawki przedmiotów związanych z ich 

zainteresowaniami i zdolnościami. Jury w składzie: pan Tadeusz Widomski 

i pan Michał Piotrowski po wnikliwej ocenie wystaw przyznali zaszczytny tytuł 

„Klasy z pasją” uczniom z klasy 1 i uczniom z klasy 6a. indywidualnie za 

oryginalny pomysł, ciekawą realizację i wkład pracy nagrodę otrzymał Hubert 

Mordarski z kl.5. 

 



 
 

Zwycięzcy konkursu „Klasa z pasją” 

 

 

Uroczystość zakończyła się ogłoszeniem zwycięzców i wręczeniem 

nagród i dyplomów. Dziękujemy pani dyrektor za honorowy patronat nad 

uroczystością i sponsorowanie pięknych nagród. Pani Irenie Szajewskiej 

dziękujemy za koordynowanie prac związanych z przygotowaniem 

i przebiegiem Święta Szkoły. 

          ISz. 


