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Dnia 7 grudnia 2015r. Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach obchodziła 

swoje święto. Już po raz dziewiąty cała społeczność szkolna uczestniczyła 

w uroczystości pod nazwą Święto Szkoły. Jest ono związane z postacią patrona 

szkoły – Marszałka Józefa Piłsudskiego, który 6 grudnia 1914 roku 

w Marcinkowicach stoczył bój z Rosjanami. W tym roku przypadała 101. 

rocznica Bitwy Marcinkowickiej. 

 

 Uroczystość uświetnili przybyli goście: Przewodniczący Komisji 

Oświaty, pan Andrzej Tyrkiel, Radny Gminy Chełmiec pochodzący z naszej 

miejscowości, pan Zbigniew Kuźma, sołtys wsi Marcinkowice, pani Katarzyna 

Bobak oraz pani Alicja Wąsowicz, dyrektor sąsiedniej szkoły. 

 

Święto Szkoły rozpoczął montaż poetycko – muzyczny przygotowany 

przez uczniów klas 3 i 6 pod kierunkiem pani Beaty Karbowiak, pani Ewy 

Pajor-Wojsław i pani Celiny Pacholarz. 

 

 

 
 

 



Po obejrzeniu przedstawienia goście, pani dyrektor, Ewa Pierzchała 

i delegacja uczniów udali się na Cmentarz Legionistów, by złożyć kwiaty na 

mogiłach poległych. 

 

Po części oficjalnej rozpoczęły się zmagania konkursowe. Najpierw odbył 

się turniej wiedzy o życiu i działalności Józefa Piłsudskiego. Klasy 4-6 

reprezentowały 3-osobowe drużyny.  

Największą wiedzą wykazali się uczniowie klasy 6: Laura Garbacz, 

Weronika Mróz i Jan Piszczek. To właśnie oni zostali zwycięzcami konkursu. 

Turniej przygotował i poprowadził pan Robert Cempa.  

 

 

 
 

 

Następnie odbył się konkurs pieśni legionowych. Publiczność usłyszała 

piękne wykonania znanych i lubianych pieśni. Szczególnie podobał się występ 

najmłodszych uczniów szkoły, czyli dzieci z oddziałów przedszkolnych. 

Zaprezentowali oni pieśń pt. „Przybyli ułani” i wywalczyli sobie I miejsce 

w kategorii klas 0-3. Równorzędne I miejsce zdobył zespół z klasy 2.  

Natomiast w kategorii klas 4-6 najlepiej zaprezentowali się  uczniowie 

z klasy 6. Wykonali oni pieśń pt. „Szara piechota”. 

 



 
 

 

 

 

 
 



Oprócz wymienionych wyżej konkursów zorganizowane były również 

dwa konkursy artystyczne. Dla klas ogłoszony był konkurs na najładniejszą 

gazetkę ścienną poświęconą Świętu Szkoły i patronowi. Najładniejsze gazetki 

wykonali uczniowie z klas: 0b, 1b, 5.  

 

 

 

 
 

Gazetka klasy 0b 



 
 

Gazetka klasy 1b 

 

 
 

Gazetka klasy 5 



Dużym zainteresowaniem cieszył się drugi z konkursów artystycznych, 

mianowicie konkurs plastyczny na najładniejszą kartkę pocztową związaną 

z miejscowością lub szkołą. Na konkurs złożono aż 65 kartek pocztowych.  

Oto nazwiska nagrodzonych: 

W kategorii klasy 0: 

I miejsce – Grzegorz Wilk 

II miejsce – Kamila Jargut 

III miejsce – Wiktoria Mróz. 

 

W kategorii klas 1-3: 

I miejsce – Magdalena Mróz 

  Roksana Wilk 

II miejsce – Oliwia Janus 

Agnieszka Szajewska 

Wyróżnienie – Konrad Budnik. 

 

W kategorii klas 4-6: 

I miejsce – Tomasz Sowa 

II miejsce – Patrycja Haberka 

III miejsce – Jan Pawłowski. 

 

 



 

Wszystkie kartki pocztowe można oglądać na wystawie w hollu szkolnym. 

 Rozstrzygnięty został również Turniej Tenisa Stołowego o Puchar 

Dyrektora Szkoły. Dyplomy i puchary otrzymali najlepsi sportowcy w tenisie 

stołowym, czyli: Julia Niemas i Dawid Brzęczek. 

 

 

 
 

 

Na zakończenie uroczystości pani dyrektor, Ewa Pierzchała, ogłosiła 

zwycięzców konkursów i wraz z zaproszonymi gośćmi wręczyła dyplomy 

i nagrody.  

 

Serdecznie dziękujemy konferansjerom: Angelice Bińkiewicz i Janowi 

Pawłowskiemu z klasy 5, którzy podjęli się trudnego zadania prowadzenia 

uroczystości. 

 



 
 

 

 

 
 

 



 Dziękujemy również pani Irenie Szajewskiej, koordynatorowi imprezy 

oraz pani Celinie Pacholarz, która zadbała o oprawę muzyczną. 

 

Święto Szkoły weszło na stałe do kalendarza wydarzeń. Jest 

uroczystością, która w atrakcyjny dla dzieci sposób uczy historii miejscowości 

i szkoły, przypomina o dokonaniach Józefa Piłsudskiego, patrona szkoły 

i postaci trwale związanej z Marcinkowicami.  

/I. Sz./ 


