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Dnia 5 grudnia 2016 r. Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach 

obchodziła uroczystość pod nazwą Święto Szkoły. Już po raz dziesiąty cała 

społeczność szkolna wspominała wydarzenia sprzed 102 lat. Święto Szkoły 

organizowane jest bowiem na pamiątkę Bitwy Marcinkowickiej, która rozegrała 

się 6 grudnia 1914 r., a dowodzona była przez Józefa Piłsudskiego – patrona 

szkoły.  

Naszą uroczystość uświetnili swoją obecnością goście specjalni: 

Wicewójt Gminy Chełmiec, pan Artur Bochenek, dyrektor Gminnego Zespołu 

Edukacji, pan Radosław Potoczek, przewodniczący Komisji Oświaty, pan 

Andrzej Tyrkiel, sołtys wsi Marcinkowice, pani Katarzyna Bobak, Radni Gminy 

Chełmiec pochodzący z naszej miejscowości: pan Zbigniew Kuźma i pana 

Tadeusz Lis. 

 

 

 
 

Konferansjerzy: Angelika Bińkiewicz i Jan Pawłowski 

 

Święto Szkoły rozpoczęliśmy od wystawienia pocztu sztandarowego 

i odśpiewania hymnu szkoły. Następnie konferansjerzy - Angelika Bińkiewicz 

i Jan Pawłowski z klasy 6 - zaprosili uczniów do udziału w konkursach: turnieju 

wiedzy o Józefie Piłsudskim i konkursie pieśni legionowych. Turniej wiedzy 

o patronie poprowadził pan Robert Cempa. Uczniowie z klas 4-6 wykazali się 



dużą wiedzą o życiu i dokonaniach Marszałka. Dla drużyn z klasy 4 i 6 

zorganizowano dogrywkę, która jednak nie wyłoniła mistrzów, bo uczniowie 

świetnie odpowiadali na pytania. Jury zdecydowało przyznać pierwsze miejsce 

drużynie z klasy 4 w składzie: Ewelina Gizicka, Tomasz Klag i Kacper Łukasik 

oraz drużynie z klasy 6, którą tworzyli: Angelika Bińkiewicz, Natalia Słaby 

i Mateusz Leśnik. 

 

 

 
 

Turniej wiedzy o Józefie Piłsudskim 



 
 

 

Wielu wrażeń dostarczył konkurs pieśni legionowych. Zespoły 

z wszystkich klas zaprezentowali wylosowane wcześniej pieśni. Bardzo podobał 

się występ najmłodszych uczniów z oddziału przedszkolnego, którzy zaśpiewali 

pieśń „Przybyli ułani”.  

Zespół z klasy 2b pieśń „Pierwsza kadrowa” wzbogacił strojami 

i ciekawym układem tanecznym, a uczniowie z klasy 4 do swojej pieśni mieli 

piękne białe róże.  

Ostatecznie zwycięzcami konkursu pieśni legionowych w dwóch 

kategoriach wiekowych zostały zespoły z klasy 2b, 3 oraz klasy 6. 

 
 



 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

Konkurs pieśni legionowych 



 

Drugą część uroczystości rozpoczął występ uczniów klas 4-6, którzy 

zaprezentowali montaż słowno-muzyczny pt. „Niepodległość – trudne słowo”, 

przygotowany pod kierunkiem pani Iwony Bałuszyńskiej, pani Ewy Pajor-

Wojsław i pani Celiny Pacholarz. 

 

 

 
 

Montaż słowno-muzyczny  

„Niepodległość – trudne słowo” 

 



 
 

 

 

Ostatnim punktem spotkania i momentem oczekiwanym przez uczniów 

było ogłoszenie wyników konkursów.  

 

 



 
 

Zwycięzcy turnieju wiedzy o Józefie Piłsudskim 

 

 

Oprócz zwycięzców turnieju wiedzy i konkursu pieśni legionowych 

wszyscy zebrani poznali nazwiska nagrodzonych w dwóch konkursach: 

plastycznym i poetyckim pod hasłem „Józef Piłsudski-patron naszej szkoły”. 

Konkurs plastyczny cieszył się dużym zainteresowaniem, bo złożono aż 85 prac 

wykonanych różnymi technikami. Na konkurs poetycki wpłynęło 8 wierszy.  

 

 

Prezentujemy wiersze złożone na konkurs poetycki „Józef Piłsudski – 

patron naszej szkoły”. 

 

Józef Piłsudski - Marszałek 

 

Józef Piłsudski - Marszałek 

to dzielny kawaler. 

Nie szczędził krwi i znoju, 

garnął się o wolną Polskę do boju. 

Kiedy był w Marcinkowicach, 

nie dopił szklanki mleka, 

bo Moskal przyszedł z daleka. 



W bitwie z Moskalami 

pożegnał się z kilkoma swymi żołnierzami. 

Żołnierze ci spoczywają 

w naszej marcinkowickiej ziemi, 

pamięcią za oddane życie przez młodzież otoczeni. 

W bitwie o Warszawę pokonał Moskali, 

którzy w pośpiechu z Polski uciekali. 

Marszałek był przez Polaków kochany, 

a przez żołnierzy - Dziadkiem nazywany. 

 
Michał Chmura  klasa I 

z Dziadkiem 

 

 

JÓZEF PIŁSUDSKI 

 

Józef Piłsudski Marszałkiem się zwie, 

każdy z nas o tym wie. 

Jest on zawsze szanowany, 

dla niektórych był kochany. 

 

Na bitwy często wyruszał, 

nikogo nigdy nie zmuszał. 

Po walce był witany,  

nie przeszkadzały mu rany. 

 

Miał swojego konika 

i podkręconego wąsika. 

Szanował wszystko i wszystkich, 

zawsze bronił swoich bliskich. 

 

O Polskę dzielnie walczył, 

zwycięstwo nam wywalczył. 

Za to co roku go wspominamy 

I za niego teraz o Ojczyznę dbamy. 

 
  Bożena Konar  

klasa 6 

 

 

 

 

 

 



Cofnąć się w czasie 

 

Chciałbym dziś cofnąć się w czasie 

i spotkać Piłsudskiego, 

zobaczyć mężne legiony 

i sławną Kasztankę jego. 

 

Był taki dzień grudniowy, 

gdy w pałacu Morawskiego 

pił mleko, lecz go nie dopił, 

bo wróg napierał na niego. 

 

Bitwa tu była sroga, 

walczyli dzielni żołnierze, 

a ci co życie oddali, 

w mogiłach pod lasem leżą. 

 

Dzisiaj ich wspominamy 

i wiersze o nich piszemy, 

rysunki piękne robimy, 

tak cześć im oddajemy. 

 

Chciałbym ja wodza zobaczyć, 

a tamten czas niespokojny 

zmieniłbym tak, by na świecie 

nie było żadnej wojny. 
  Piotr Szyszka  

klasa 5 

 

 

KOCHAŁ POLSKĘ 

 

Józef Piłsudski kochał Polskę 

I dla niej wodzem był. 

Walczył za nasz kraj 

I pięknego pod nosem wąsa miał. 

Jeździł na swym rumaku 

I wiele bitew stoczył. 

 

Józef Piłsudski  

Uratował naszą niepodległość. 
  Agnieszka Szajewska  

klasa 2b 

 



MARSZAŁEK 

 

Marszałek Józef Piłsudski 

Patron naszej szkoły, 

Gdy szablą swą władał, 

Swe serce oddawał. 

 

Bronił i chronił, 

Od kul nie uciekał. 

 

Za jego próby i starania 

Bardzo mu dziękujemy, 

Miło wspominamy, 

Bo był miły i kochany. 
  Patrycja Haberka  

klasa 6 

 

 

MARSZAŁEK Z MARCINKOWIC 

 

100 lat temu u nas w pałacach 

Józef Piłsudski razem z Morawskim 

Na śniadaniu był 

I mleko pił. 

 

Wtem przybiegł do nich 

Z depesza łącznik wojskowy. 

„Do boju, Marszałku, 

Walczmy o Polskę  

I przyszłość Marcinkowic!”. 

 

Ruszył do boju, mleka nie dopił,  

Lecz obietnicę zostawił,  

Iż dokończy mleko, 

Gdy łomot Moskalom sprawi. 

 

Cztery długie lata  

Przez Polskę ich gonił, 

By Ojczyznę oswobodzić 

I wolność nam dać. 

 

Gdy ich rozgonił 

W cztery świata strony, 



Jak obiecał  

powrócił w marcinkowickie strony, 

By mleko pić i w zgodzie żyć. 

 

My na pamiątkę tamtych wydarzeń 

Marszałka Piłsudskiego  

Za patrona mamy. 

Na szkolnych przerwach, 

Gdy mleko pijemy, 

O dokonaniach Marszałka 

Dla naszej Ojczyzny dyskutujemy. 

 
   Julia Malec  

klasa 2b 

 

 

W PAMIĘCI 

 

W poranek zimny, grudniowy 

Zebrała się pod lasem żołnierzy gromada, 

Koniom aż w śniegu grzęzły podkowy,  

Przygotowania trwały już od listopada. 

Bronić ojczyzny chcieli Polacy, 

Oddać bez walki? To nie odruch ludzki, 

Odważni, do boju szli waleczni tacy, 

Na czele z nimi Józef Piłsudski. 

Piątego grudnia to dla nas pamiętna data,  

Znają ją dzieci, też mama i tata. 

    
Kamil Pietrzak  

klasa 4 

 

 



 
 

 

 

 
 

Prace plastyczne złożone na konkurs 



 

 
 

 

 

 
 



Zwycięzcy konkursu plastycznego to:  

 

w kategorii klasy 0-3: 

I miejsce – Oliwia Janus, Klaudia Plata 

II miejsce – Maja Żak, Marcelina Morzywołek 

III miejsce – Agnieszka Szajewska, Julia Malec 

Wyróżnienie: Liliana Sojka, Dominik Jabłoński, Julita Jędraczka, Kamila Jargut, 

Bartłomiej Smajdor 

 

w kategorii klas 4-6: 

I miejsce – Karolina Długosz, Wiktoria Matuszny 

II miejsce – Elżbieta Tobiasz 

III miejsce – Katarzyna Opioła 

Wyróżnienie: Patrycja Haberka. 

 

 

 
 

Zwycięzcy konkursu plastycznego 

 

 

 

 

 



W konkursie poetyckim nagrodzeni zostali: 

 

w kategorii klas 1-3: 

I miejsce – Michał Chmura 

II miejsce – Agnieszka Szajewska 

III miejsce – Julia Malec 

w kategorii klas 4-6: 

I miejsce – Piotr Szyszka, Bożena Konar 

II miejsce – Kamil Pietrzak 

III miejsce – Patrycja Haberka. 

 

 

 
 

Zwycięzcy konkursu poetyckiego 

 

 

Ogłoszono również zwycięzców Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar 

Dyrektora Szkoły. Dyplomy, puchary i medale otrzymali: 

 

I miejsce – Bożena Konar i Kacper Zięba 

II miejsce – Natalia Słaby i Arkadiusz Potoczek 

III miejsce – Martyna Kowalczyk i Paweł Piszczek. 



 

 
 

 

Dyrektor szkoły, pani Ewa Pierzchała wraz z panem Wicewójtem, 

przewodniczącym i radnymi wręczyli dyplomy i nagrody książkowe 

zwycięzcom, a słodkości wszystkim uczestnikom konkursów.  

          ISz. 



 
 

 

Mikołajkową niespodzianką od Wójta Gminy Chełmiec, pana Barnarda 

Stawiarskiego, dla uczniów naszej szkoły były bezpłatne karnety na lodowisko, 

które wręczył pan Wicewójt. Pani dyrektor pogratulowała wszystkim uczniom 

nagrodzonym w konkursach i podziękowała nauczycielom, którzy przygotowali 

tę piękną uroczystość, w szczególności koordynatorowi imprezy -  pani Irenie 

Szajewskiej. 

 

 Święto Szkoły było ciekawą lekcją historii, w czasie której uczniowie 

wzbogacili swoją wiedzę na temat współczesnej historii Polski, w szczególności 

wydarzeń tworzących kulturę naszej Małej Ojczyzny. Dostarczyło również 

uczestnikom konkursów i widzom wielu wzruszeń i pozytywnych wrażeń. 

Uroczystość była kolejnym działaniem w ramach realizowanej w naszej szkole 

innowacji pedagogicznej z dziedziny regionalizmu.  

ISz. 


