
II miejsce dla Szkoły Podstawowej w Nowinach w „VIII Wiosennym Turnieju z Klasą, 

Cuda Wianki z Marzanną” - czyli zmagania międzyszkolne Chęciny 2016 

Już po raz VIII uczniowie naszej szkoły z klas IV-VI wzięli udział w radosnym powitaniu wiosny  

w Chęcinach. Spotkanie rozpoczęło się przemarszem z Marzannami wszystkich dziesięciu drużyn  

z Rynku Górnego w Chęcinach do hali widowiskowo-sportowej „Pod Basztami”. Turniej przebiegał  

w kategoriach: zawody sportowe, quiz wiedzy o partnerskiej gminie oraz prezentacja Marzanny. Suma 

wyników wszystkich kategorii decydowała o wyniku końcowym. Nasza Szkoła zdobyła II miejsce 

spośród 10 szkół, a reprezentowały ją: Magda Majewska VI a, Julia Miś V a, Bartłomiej Łyczak V c, 

Daniele Moroz VI c, Szymon Krajewski VI a, Adam Warowiec VI c, Jakub Malarczyk VI c, Hubert Głuch 

VI a, Mateusz Kruzel VI a, Jakub Kundera V d, Kamila Orlińska V d, Maks Petelicki V a.  

Opis Marzanny: 

My, dzieci z gminy Nowiny 

Mamy dość już tej dziwacznej zimy! 

Raz deszcz, 

Potem śnieg, niby, 

Wiatry, wichury, 

Dziwne temperatury, 

Nasze bazie już się obudziły, 

Cebulki kiełki wypuściły, 

Wszystkie pierwiosnki zwariowały, 

Bo poczynań zimy nie przewidziały. 

I myślą biedulki: rosnąć, czy chować się, a może…. 

Mam pomysł – Wyślemy Tą Panią za morze. 

Myślała więc, że jak przebierze się za hipiskę, 

To pomiesza w naszej gminie pory roku wszystkie.  

Ale nie dajmy się zwieść jej urodzie, 

Hipiski, w dzisiejszych czasach nie są już w modzie! 

 

Kwiatów na niej jak w ogrodzie, 

Takie stroje były kiedyś w modzie. 

A cóż na jej nogach głośno dzwoni, 

Jak pędzące stado koni? 

Oczywiście dzwony- spodni takich teraz mało, 



Czy ponosić by się ich nie chciało? 

I tęczowe koraliki, też uroku jej dodają, 

Widać taką rolę w hipisowskim stroju mają. 

Barwna bluzka wzrok przyciąga, 

Każdy za nią się rozgląda. 

Włosy źle są uczesane, 

Lecz opaską przewiązane. 

Okulary ma na nosie przebojowe, 

To lenonki – takie były wtedy w modzie. 

 

Ale będzie głośna wrzawa, 

Kiedy zacznie się zabawa. 

Utopimy hipisowską zimę już, 

Niech popłynie hen do mórz. 

Chcemy, żeby wiosna już przybyła 

I zielenią świat nasz ubarwiła. 

 


