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 Już po raz szósty cała społeczność naszej szkoły brała udział 

w grudniowej uroczystości pod nazwą Święto Szkoły. Również w tym roku 

miała ona uroczysty charakter. Tradycyjnie było wspomnienie o patronie naszej 

szkoły, Józefie Piłsudskim, który 6 grudnia 1914r. w Marcinkowicach stoczył 

bój z Rosjanami. Polegli podczas tej potyczki Legioniści spoczywają na 

tutejszym cmentarzu wojskowym. W tym roku przypada 98. Rocznica Bitwy 

Marcinkowickiej. 

 

 Naszą uroczystość rozpoczęliśmy od wprowadzenia sztandaru 

i odśpiewania hymnu szkoły. Następnie uczniowie klasy 5b przedstawili krótką 

inscenizację, która przybliżyła nam postać naszego patrona Marszałka Józefa 

Piłsudskiego oraz przypomniała najważniejsze fakty związane z Bitwą 

Marcinkowicką. Wszyscy uczniowie obejrzeli również prezentację 

multimedialną o Józefie Piłsudskim z pieśniami legionowymi w muzycznym tle.  

 

 Dalsza część spotkania wypełniona była konkursami. Nad ich 

prawidłowym przebiegiem czuwało jury w składzie: pani dyrektor Ewa 

Pierzchała, pani Elżbieta Kulig, pani Celina Pacholarz.   

Rozpoczęliśmy od turnieju wiedzy o Józefie Piłsudskim, który 

przygotował i poprowadził nauczyciel historii, pan Robert Cempa. Pierwszy raz 

w historii Święta Szkoły uczestniczyli w turnieju najmłodsi uczniowie z klasy 2. 

Każdą klasę 2-6 godnie reprezentowały 3-osobowe zespoły, które musiały 

wykazać się dużą wiedzą o życiu i działalności Piłsudskiego. Po kilku 

konkursowych etapach zwycięzcami turnieju zostali uczniowie z klasy 3: Jessica 

Janus, Julia Niemas i Jan Piszczek. Kolejne miejsca zajęli: 

 

II miejsce – klasa  2 

III miejsce – klasa 4 

IV miejsce – klasa 5a, 5b 

V miejsce – klasa 6. 

 

 Kolejny konkurs polegał na zaprezentowaniu pieśni legionowych. 

Przeznaczony był dla uczniów klas 0-6 i przebiegał w dwóch kategoriach 

wiekowych: klasy 0-3 oraz klasy 4-6. Uczniowie młodszych klas przygotowali 

wokalne wykonanie wcześniej wylosowanej pieśni, natomiast 8-osobowe 

zespoły z klas 4-6 musiały przygotować  pięć przydzielonych utworów, które 

losowali tuż przed występem. Jury oceniało poprawność rytmu i melodii, 



wyrazistość śpiewanych słów oraz ogólny wyraz artystyczny. Komisji 

oceniającej najbardziej spodobało się wykonanie pieśni przez uczniów klasy 3 

i 0b oraz klasy 5b. Klasa 3 zaśpiewała pieśń „Legionu”, klasa 0b – „Przybyli 

ułani”, natomiast zespół z klasy 5b zapewnił sobie zwycięstwo pieśnią 

„Wojenko, wojenko”.  

 

Zwycięzcy konkursu pieśni legionowych: 

 

Klasy 0-3: 

I miejsce – klasa 3 oraz klasa 0b 

II miejsce – klasa 2 

III miejsce – klasa 0a oraz klasa 1 

 

Klasy 4-6: 

I miejsce – klasa 5b 

II miejsce – klasa 6 

III miejsce – klasa 4 oraz klasa 5a. 

 

 Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs plastyczny 

„Marcinkowickie anioły”, który polegał na własnoręcznym wykonaniu aniołka 

przy zastosowaniu różnych materiałów i dowolnej techniki. Złożono 78 

aniołków, które wyeksponowano na wystawie w holu szkolnym.  

Zwycięzcy konkursu: 

 

Klasa 0: 

I miejsce – Julia Wójcik, Patrycja Pustułka 

II miejsce – Krzysztof Sikorski, Maja Chmura 

III miejsce – Agnieszka Tobiasz, Agnieszka Szajewska 

 

Klasa 1-3: 

I miejsce – Weronika Mróz, Patryk Wójcik, Jessica Janus 

II miejsce – Angelika Bińkiewicz, Jan Pawłowski 

III miejsce – Mateusz Leśnik, Natalia Słaby 

 

Klasy 4-6: 

I miejsce – Monika Zapart, Elżbieta Marszałek 

II miejsce – Agnieszka Wójsik 



III miejsce – Natalia Pokrywka, Emilia Słaby 

 

 Rozstrzygnięty został również konkurs klasowy na najładniejszą choinkę, 

ozdobioną ręcznie wykonanymi ozdobami. Jury oceniło różnorodność ozdób 

oraz sposób ich wyeksponowania na choince. Przyznano następujące miejsca: 

 

Klasy 0-3:  

I miejsce – klasa 0b oraz klasa 2 

II miejsce – klasa 0a oraz klasa 3 

III miejsce – klasa 1 

 

 

Klasy 4-6: 

I miejsce – klasa 4 

II miejsce – klasa 5b oraz klasa 6 

III miejsce – klasa 5a. 

 

 Na zakończenie uroczystości pani dyrektor Ewa Pierzchała ogłosiła 

zwycięzców konkursów i wręczyła dyplomy oraz wspaniałe nagrody. 

           ISz. 

 

 

 


