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Uczestnikami niecodziennej lekcji patriotyzmu byli uczniowie 

i nauczyciele marcinkowickiej podstawówki. Dnia 6 grudnia 2007 r. 

z inicjatywy pani dyrektor Ewy Pierzchały obchodzone było Święto Szkoły. 

Data uroczystości nie była przypadkowa. Tego dnia bowiem 93 lata temu na 

polach Pasternika rozegrał się bój z Rosjanami. Legionistami dowodził 

Marszałek Józef Piłsudski, którego imię w 1998 r. przyjęła szkoła podstawowa.  

 

Święto Szkoły rozpoczęło się w Kościele Parafialnym w Marcinkowicach. 

Cała społeczność szkolna zebrała się na uroczystej Mszy Św. pod 

przewodnictwem naszego katechety, księdza Sławomira Głodzika. Msza Św. 

poprzedzona była występem młodzieży, w czasie którego wysłuchaliśmy 

pięknych strof o ojczyźnie i pieśni legionowych. W prezbiterium stanął poczet 

sztandarowy naszej szkoły, podkreślając patriotyczne przesłanie wspólnej 

Eucharystii. Śpiew i modlitwa była wyrazem wdzięczności poległym za dar 

wolności. Po zakończonej liturgii Mszy Św. delegacja uczniów udała się na 

Cmentarz Legionistów i złożyła kwiaty na grobach bohaterskich żołnierzy. 

 

Po części oficjalnej udaliśmy się do budynku szkoły, gdzie obejrzeliśmy 

ciekawą wystawę, poświęconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Uczniowie 

z klasy szóstej przypomnieli swoim młodszym kolegom najważniejsze 

wydarzenia z życia naszego Wielkiego Patrona. Zrobili to w tak interesujący 

sposób, że postać Marszałka wydała się jakby obecna wśród nas.  

 

Teraz już mogły rozpocząć się zmagania konkursowe. Uczniowie 

prześcigali się w znajomości szczegółów z życia naszego patrona. Nic dziwnego 

wszak byli to najlepsi z najlepszych. Wyłonieni w klasowych eliminacjach 

przeszli już wcześniej przez gęste sito trudnych i podchwytliwych pytań. 

Prezentowali się więc wspaniale, wzbudzając zachwyt u swoich nauczycieli i na 

pewno zazdrość u kolegów. Po laur zwycięstwa w konkursie wiedzy o patronie 

sięgnęli: Sebastian Jargut, Agnieszka Hornik oraz Konrad Wójs. Jeszcze raz 

gratulujemy im wytrwałości w odnajdywaniu szczegółów z życia patrona naszej 

szkoły.  

 

Równie ciekawy i emocjonujący okazał się konkurs plastyczny na 

najładniejszy portret Józefa Piłsudskiego. Dzieci pokazały wiele fantazji 

i wyobraźni. Rysunki przygotowane przez uczniów w domu ukazywały 

Marszałka w przeróżnych pozach. Szczególnie piękne były rysunki 



najmłodszych. Ich świeże spojrzenie na temat zadany w konkursie przyniosło 

ciekawe rezultaty. Marszałek na ich rysunkach przedstawiany był jako 

przywódca, z którego twarzy biła powaga, mądrość i męstwo. Jury miało wielki 

kłopot w typowaniu zwycięzców. Ostatecznie wygrali: Bartłomiej Budnik, 

Monika Zwolińska, Piotr Zapart (z klas młodszych) oraz Katarzyna Sarata, 

Natalia Mróz i Mirosław Konar (z klas starszych). Wszystkie prace 

prezentowane są w holu naszej szkoły i zapraszamy rodziców do ich obejrzenia. 

 

W naszej szkole mamy wielu młodych poetów. Ich wiersze publikowane 

już były w różnych tomikach poezji. Dla nich przeznaczony był konkurs 

poetycki pod hasłem „Józef Piłsudski - patronem naszej szkoły”. Do jury 

złożono aż 60 wierszy. Większość z nich ukazywała bogaty warsztat poetycki 

autorów. Prezentacja nagrodzonych i wyróżnionych wierszy odbyła się podczas 

trwania uroczystości szkolnej. Autorzy osobiście deklamowali swoje wiersze, 

wzbudzając zachwyt społeczności szkolnej. Najlepsze z nich przeczytacie 

poniżej:  

 

„Patron naszej szkoły” 

 

Urodził się w Zułowie, matka patriotyzmu go uczyła, 

I tę jego cechę cała Polska zobaczyła. 

 

Gdy dorósł, był polskim Marszałkiem, 

Dowodził Legionami, odzyskał Warszawę. 

 

Pochowany został na Wawelu, 

Jego grób po dziś dzień odwiedza wielu. 

 

Nasza szkoła nosi jego imię, 

Gdyż przebywał i walczył w marcinkowickiej krainie. 

 

Właśnie tu w grudniu bitwa się stoczyła, 

I tu na cmentarzu jest wspólna żołnierzy mogiła. 

 

Niepodległość Polski z ofiar i z krwi się narodziła, 

Jedenastego listopada godzina wolności nam wybiła. 

 

Marszałku Piłsudski – hołd Ci dziś składamy, 

Bo dzięki Twej postawie wolną Polskę mamy. 

    Anna Zapart, kl. VI 

 



„Wspomnienie” 

 

Był taki żołnierz, 

Dzielny waleczny, 

Piłsudski się nazywał. 

Bronił on Polski, 

Stworzył Legiony, 

W Marcinkowicach też był. 

 

Razu pewnego, 

Było to w grudniu, 

Odwiedził dwór Morawskiego. 

Mleka skosztował, 

Lecz go nie dopił 

Walka czekała na niego. 

 

Odpierał wroga od Marcinkowic, 

Bitwę tę krwawą zwyciężył. 

Wielu żołnierzy tutaj zginęło, 

A wrogów także niemało.  

Ślady tej bitwy cmentarz przypomni, 

Mogił tu kilka zostało. 

 

Dziś szkoła nasza 

Ma patrona swego, 

A jest nim Józef Piłsudski. 

Wszyscy się bardzo cieszymy z tego, 

Hymn szkoły dumnie śpiewamy 

I o historii wsi pamiętamy. 

 

  Damian Szyszka, kl. IVa 

 

 

„Nasz Patron” 

 

Marszałek Józef Piłsudski – patron naszej szkoły 

Był bardzo dobry, waleczny i wesoły. 

Walczył na naszej marcinkowickiej ziemi 

I nie oszczędzał sił i krwi, 

Żebyśmy teraz bezpiecznie do szkoły szli. 

Okrutny i zły wróg atakował 

I nie dał Ci mleka w dworku spróbować. 

Winniśmy Ci miłość, pamięć i cześć, 



Przyrzekamy kochać Ojczyznę i służyć jej, 

A niedopita szklanka mleka 

W dworku na Ciebie czeka. 

 

  Michał Wojtowicz, kl.IVb 

 

 

 

 Uroczystości szkolne zakończyły się wręczeniem nagród i dyplomów 

zwycięzcom konkursów. Mamy nadzieję, że Święto Szkoły wejdzie na stałe do 

kalendarza imprez szkolnych. Jako młodzi marcinkowiczanie mamy obowiązek 

pamiętać i pięknej historii naszej wsi, szczególnie gdy tak ściśle łączy się ona 

z historią naszej szkoły. 

 

     Koordynator uroczystości: 

Irena Szajewska 

 


