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RADZYMIN l Obchody XIII Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Uczniowie „Stalowej Jedynki” 
oddali hołd Ofiarom Zbrodni 
Katyńskiej

Rozstrzygnięcie XVII 
Szkolnego Konkursu 
Historycznego
„Drogi do Niepodległej – 
Powstania Śląskie”We wtorek, 13 kwietnia w ramach obchodów XIII Narodowego Dnia Pamięci Ofiar 

Zbrodni Katyńskiej, delegacja uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. 
Mariana Pisarka złożyła kwiaty pod pomnikiem – Krzyżem Katyńskim, znajdującym 
się na radzymińskim Cmentarzu Poległych, a także zapaliła znicze pod kilkunastoma 
Dębami Pamięci.

Znamy już laureatów XVII Szkolnego Konkursu 
Historycznego „Drogi do Niepodległej - Powstania 
Śląskie”, zorganizowanego w tym roku w trybie zdalnym, 
w Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka 
w Radzyminie.

Minutą ciszy uczniowie radzymińskiej „Sta-
lowej Jedynki” uczcili pamięć o bestialsko 
zamordowanych Polakach. Młodzież wraz z 
opiekunami złożyła wiązankę biało-czerwo-
nych kwiatów i zapaliła znicze pod symbolicz-
nym Pomnikiem Katyńskim, nawiązującym 
formą do krzyża Virtuti Militari.
Znicze na znak naszej pamięci zapłonęły rów-
nież  pod jedenastoma Dębami Pamięci, dum-
nie rosnącymi wzdłuż ogrodzenia cmentarza 
na terenie papieskiego lądowiska oraz pod 
Dębami Pamięci, rosnącymi przed budynkiem 
naszej szkoły.
Warto w tym miejscu dodać, że to właśnie 
w Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. M. 
Pisarka w Radzyminie powstał ogólnopolski 
program edukacyjny „Katyń, ocalić od zapo-
mnienia”, którego celem jest upamiętnienie 
każdego zamordowanego polskiego oficera. 
Tworzymy żywy pomnik poprzez posadzenie 
Dębu Pamięci, zadedykowanego każdej z ofiar 
i oznaczonego kamieniem z wyrytym imie-
niem i nazwiskiem zamordowanej osoby.
Polscy patrioci - oficerowie, policjanci, lekarze, 
naukowcy, nauczyciele, prawnicy, duchowni i 
inni zginęli od strzału w tył głowy. Polscy  ofi-
cerowie trafili do sowieckiej niewoli po zdra-
dzieckim ataku Armii Czerwonej 17 września 
1939 r. Decyzja o ich wymordowaniu zapadła 
w marcu 1940 r. Zbrodni dokonali funkcjona-
riusze NKWD  w wielu miejscach – w Katyniu, 
Charkowie, Twerze, a także Mińsku i Kijowie. 
Symbolem mordu stał się Las Katyński, gdzie 
znaleziono pierwsze masowe mogiły. 
Święty Jan Paweł II powiedział: „Tragiczne 
wydarzenia, które miały miejsce na wiosnę 
1940 r. w Katyniu, Charkowie i Miednoje, są 
rozdziałem w martyrologium polskim, który 
nie może być zapomniany. Ta żywa pamięć 
powinna być zachowana jako przestroga dla 
przyszłych pokoleń.”
Niech te potężniejsze co roku Dęby Pamięci 
świadczą, że my nie pozwolimy  zapomnieć o 
zbrodni, która nie została osądzona. Teraz i w 
przyszłości jesteśmy zobowiązani do przeka-

zania prawdy o rzeczywistych jej sprawcach. 
Walka o prawdę i pamięć nigdy się bowiem nie 
kończy.
Otaczajmy Ofiary Zbrodni Katyńskiej wielką 
czcią i serdeczną pamięcią!

/Koło Historyczne „Wiarus”/

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 
im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Ra-
dzyminie doskonale wiedzą, że pod-
waliną nowoczesnego patriotyzmu jest 
solidna wiedza historyczna, gdyż jak 
mawia wybitny historyk prof. Norman 
Davies „aby człowiek wiedział, dokąd 
idzie, musi wiedzieć, skąd przychodzi. 
Naród bez historii błądzi, jak człowiek 
bez pamięci”. Dlatego od wielu lat sta-
rają się czynić zadość  tej prawdzie, 
uczestnicząc w kolejnych edycjach 
szkolnego konkursu historycznego 
„Drogi do Niepodległej”.
XVII edycja Konkursu odbyła się w 
piątek, 12 marca 2021 r. Głównym 
celem konkursu, zorganizowanego 
przez Koło Historyczne „Wiarus” było: 
pogłębienie i utrwalenie wiedzy histo-
rycznej wśród młodego pokolenia na 
temat walki Polaków o Niepodległość 
Ojczyzny w okresie zaborów oraz 
kształtowanie granic i ustroju Polski na 
progu niepodległości, kształtowanie 
postaw patriotycznych, promowanie 
idei suwerenności narodu, wypracowa-
nie postawy szacunku i tolerancji, pro-
mowanie postawy aktywnego uczest-
nictwa w życiu publicznym i edukacja 
historyczna dzieci i młodzieży. Celem 
konkursu  było również upamiętnienie 
100-lecia Powstań Śląskich, rozszerza-
nie wiedzy oraz podtrzymywanie pa-
mięci o Powstaniach Śląskich  wśród 
pokolenia młodych Polaków. W kon-
kursie uczestniczyło 41 uczniów klas 
VI, VII i VIII   Z powodu pandemii 
koronawirusa konkurs odbył się zdal-
nie, a uczestnicy mieli do rozwiązania 
w określonym czasie quiz, składający 
się z 40 szczegółowych pytań doty-
czących dziejów Polski w latach 1764 
– 1923, historii Powstań Śląskich oraz  
historii odzyskania niepodległości na 
radzymińskiej ziemi. Młodzi pasjonaci 
historii, co warte podkreślenia, wyka-
zali się doskonałą znajomością wyda-
rzeń historycznych, co przyznali po 
sprawdzeniu prac członkowie Komisji 
Konkursowej.
Laureatami konkursu zostali: I miejsce 
– Piotr Łapiński (kl. VI c); II miejsce 
– Jan Żółkowski (kl. VII b); III miej-
sce (ex aequo): Wiktoria Korytkowska 
(kl. VII e) oraz Maksymilian Staszak 
(kl. VII e).
Gratulujemy!
Dyplomy  i nagrody książkowe, ufun-
dowane przez Radę Rodziców zostaną 
wręczone laureatom podczas najbliż-
szej uroczystości szkolnej, po powrocie 
do nauczania stacjonarnego. Jeszcze 
raz serdecznie gratulujemy zwycięz-
com i  gorąco dziękujemy wszystkim 
uczestnikom Konkursu.
Jesteśmy z Was dumni. /Koło Historyczne „Wiarus”/
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