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Po raz siódmy nasza szkoła zorganizowała uroczystość pod nazwą Święto
Szkoły dla upamiętnienia wydarzeń, które rozegrały się w Marcinkowicach 99
lat temu dnia 6 grudnia 1914r. Wtedy to Józef Piłsudski na czele Legionistów
stoczył bój z Rosjanami. Od 1998 r. Marszałek jest patronem naszej szkoły, a od
2007r. obchodzimy Święto Szkoły.
Uroczystość rozpoczęliśmy od wprowadzenia pocztu sztandarowego
i odśpiewania hymnu szkoły. Następnie uczniowie klasy 4 i 6b zaprezentowali
krótki program artystyczny, w którym przypomnieli społeczności szkolnej
znaczenie symboli narodowych oraz przybliżyli postać naszego patrona, Józefa
Piłsudskiego.
Kolejną część spotkania otwierał turniej wiedzy o Marszałku, w którym
wzięły udział 3-osobowe zespoły z klas 3-6. Pytania konkursowe przygotował
pan Robert Cempa, który również poprowadził turniej. Uczniowie wykazali się
dużą wiedzą na temat życia i działalności politycznej Józefa Piłsudskiego.
Ostateczne wyniki turnieju były następujące:
I miejsce – klasa 6a w składzie: Michał Olesiak, Konrad Garbacz,
Jakub Krzyszkowski
II miejsce – klasa 6b
III miejsce – klasa 4
IV miejsce – klasa 3 i klasa 5.
Następnie odbył się konkurs pieśni legionowych i patriotycznych. Jury
w składzie: pani dyrektor Ewa Pierzchała, pani Elżbieta Kulig i pani Celina
Pacholarz oceniało poprawność rytmu i melodii, wyrazistość śpiewanych słów
i ogólny wygląd artystyczny.
Najładniej zaprezentowały się dzieci z klasy 0b oraz z klasy 4 i 6b.
Najmłodsi zwycięzcy zaśpiewali pieśń „Przybyli ułani”, natomiast z klas
starszych klasa 4 zaprezentowała pieśń „Piechota, a klasa 6b - pieśń „O mój
rozmarynie”. Pozostałe klasy i miejsca to:
Klasy 0-3:
II miejsce – klasa 3
III miejsce – klasa 0a

IV miejsce – klasa 2
Klasy 4-6:
II miejsce – klasa 5
III miejsce – klasa 6a
Do młodych poetów skierowany był konkurs poetycki „Józef Piłsudski –
patron naszej szkoły”. Złożono 11 utworów lirycznych, a nagrodzono czterech
autorów:
I miejsce – Elżbieta Tobiasz
Sebastian Mordarski
II miejsce – Patrycja Kwiatkowska
III miejsce – Mateusz Szyszka.
Oto nagrodzone wiersze:
***
Smutno było w Polsce,
Rządził nami wróg.
Nad niedolą naszą
Zlitował się Bóg.
Zasłał nam Marszałka –
Dzielnym wodzem był.
Walczył za ojczyznę,
Wrogów naszych bił.
Do chwały, do chwały
Powiódł polski lud.
Cześć jego pamięci,
Cześć za wielki trud.
Marszałek Józef Piłsudski
Jest dla nas ważny,
Bo walczył za naszą ojczyznę,
Którą obronił przed wrogami.
Elżbieta Tobiasz
Klasa 3

MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI
Czy to duży,
Czy to mały,
Każdy o tym wie,
Że Józef Piłsudski,
Marszałkiem się zwie.
To wielki bohater,
Człowiek silnej woli,
Dzięki niemu Polska
Wydostała się z niewoli.
Tenże oto komendant
Waleczny, wesoły
Został właśnie patronem
Naszej marcinowickiej szkoły.
Był twórcą Legionów,
Naczelnikiem Polski,
A także dwa razy
Zawitał do naszej wioski.
Zatrzymał się on w Dworku
U pana Morawskiego,
Dziedzica Marcinkowic,
Człowieka szlachetnego.
Podano mu mleko,
Pożywne i zdrowe,
Lecz dopić nie dano,
Bo walczyć wezwano.
Ten wielki wódz Polski
Znał słowo „Ojczyzna”
Nie straszna mu była
Krew ani blizna.
Kochał Polskę należycie,
Za nią gotów oddać życie.
Niech on dla nas wzorem będzie
Teraz, tutaj, no i wszędzie.

Cześć Jego Pamięci,
Cześć Mu i Chwała,
Oby takich Polaków
Polska zawsze miała.
Sebastian Mordarski
Klasa 5

MARSZAŁEK
Żył kiedyś taki żołnierz, Piłsudski się zwał,
Razem ze swym wojskiem wroga złego przegnał.
Ojczyznę swą kochał, życia nie żałował,
Legiony utworzył i z nimi wojował.
Co roku w grudniu Marszałka wspominamy,
Modlimy się za niego i hołd mu składamy
O nim śpiewamy, o nim wiersze piszemy,
Za jego odwagę z serca dziękujemy.
Mateusz Szyszka
Klasa 6a

JÓZEF PIŁSUDSKI – NASZ PATRON
Mamy patrona wspaniałego,
Marszałka Józefa Piłsudskiego.
On w wielu bitwach nas bronił
I małej łzy nawet nie uronił.
Był u nas i mleko wypił prawie,
Ale bitwa była i był w obawie.
Kołysał dzieci, z nimi się bawił,
Ale na wojnie od razu się zjawił.
Nie wszyscy już o nim pamiętają,
Więc niech ten wiersz czytają.
Gdyż on o Piłsudskim im przypomni,
Niech pamiętają o nim potomni.
Patrycja Kwiatkowska
Klasa 6a

Wiersze te dołączono do tomiku poezji poświęconego Marszałkowi. W tej
chwili tomik zawiera już 98 utworów napisanych przez uczniów naszej szkoły.
Tomiki wierszy otrzymali w nagrodę zwycięzcy konkursu poetyckiego.
Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs plastyczny „Józef Piłsudski
– patron naszej szkoły”. Złożono 45 prac tematycznie związanych z postacią
patrona naszej szkoły. Były to przede wszystkim portrety wykonane różnymi
technikami plastycznymi. Nagrodzono następujących uczniów:
Klasy 0-3:
I miejsce – Patrycja Konar
Miłosz Marszałek
II miejsce – Jakub Kubacki
III miejsce – Kamil Pietrzak
Filip Glaser
Wyróżnienia – Jan Konar
Jakub Budnik
Mikołaj Froehlich
Klasy 4-6:
I miejsce – Martyna Wąsowicz
Jessica Janus
II miejsce – Laura Garbacz
III miejsce – Magdalena Szkaradek
Wyróżnienia – Alicja Pacholarz
Karol Pietrzak.
Dużego wkładu pracy wymagało wykonanie choinki na konkurs
artystyczny „Marcinkowickie choinki”. Wszyscy uczniowi mogli podziwiać 96
prac wyeksponowanych w korytarzu szkolnym. Nagrodzono autorów prac
w dwóch kategoriach tematycznych (choinki płaskie i przestrzenne) oraz trzech
kategoriach wiekowych (klasy 0, klasy 1-3 oraz klasy 4-6).

Oto lista nagrodzonych:
Kategoria - choinki płaskie:
Klasa 0:
I miejsce – Martyna Górka
II miejsce – Bartosz Mróz
Klaudia Plata
III miejsce – Michał Bednarczyk
Wyróżnienia – Agnieszka Piszczek
Katarzyna Wójs
Kategoria – choinki przestrzenne:
Klasa 0:
I miejsce – Nadia Pawlik
II miejsce – Agnieszka Szajewska
III miejsce – Julia Dyda
Wyróżnienia – Patrycja Konar
Anna Rusnarczyk
Szymon Janczyk
Klasy 1-3:
I miejsce – Damian Gawlik
Karolina Zapart
II miejsce – Katarzyna Bębenek
III miejsce – Aleksandra Konar
Wyróżnienia – Julia Tobiasz
Miłosz Pociecha
Paweł Konar
Paulina Ligas
Klasy 4-6:
I miejsce – Monika Zapart
Dominik Wójcik
II miejsce – Bogdan Pawlik
Alicja Pacholarz
III miejsce – Dominik Pociecha
Wyróżnienia – Patrycja Kwiatkowska

Klaudia Ligas
Weronika Mróz
Patryk Wójcik
Patrycja Leśnik
Nagrodzono również trzy osoby w konkursie krzyżówkowym. Konkurs
polegał na poprawnym rozwiązaniu krzyżówki związanej z postacią Józefa
Piłsudskiego i wrzuceniu jej do specjalnej skrzynki. Jury dokonało oceny 74
krzyżówek, poprawnie rozwiązanych było 36. Zwycięzcy w konkursie
krzyżówkowym to:
Justyna Mróz
Gabriela Wojtarowicz
Michał Mężyk.
Ostatnim punktem uroczystości było wręczenie przez panią dyrektor,
Ewę Pierzchałę, nagród zwycięzcom konkursów oraz wręczenie dyplomów
wszystkim uczestnikom konkursów.
Pani dyrektor pogratulowała nagrodzonym i podziękowała organizatorom
uroczystości: pani Irenie Szajewskiej, pani Celinie Pacholarz i panu Robertowi
Cempie. Kolejne Święto Szkoły już za rok.
ISz.

