
16 16 listopada 2021

RADZYMIN l Obchody 103. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

Święto Niepodległości i Wyróżnienie 
Honorowe „Primus inter Pares 
im. J. Ochorowicza” dla Grzegorza Jelenia

Radzymińska „Stalowa 
Jedynka” odznaczona
Medalem „Opiekun Miejsc 
Pamięci Narodowej”
W uznaniu zasług dla krzewienia idei pamięci narodowej 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka 
w Radzyminie, odznaczona została Medalem „Opiekun 
Miejsc Pamięci Narodowej”. W czwartek, 4 listopada 
uroczystego aktu dekoracji sztandaru „Stalowej Jedynki” 
dokonał p. Lesław Karst – Prezes Warszawskiego Klubu 
Seniorów Lotnictwa.

Z wielką radością przychodzi nam 
poinformować, że decyzją Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 
Wicepremiera prof. Piotra Glińskiego, 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. 
M. Pisarka w Radzyminie, odznaczona 
została Medalem „Opiekun Miejsc Pa-
mięci Narodowej”.
Odznaczenie zostało 
przyznane na wniosek 
Warszawskiego Klubu Se-
niorów Lotnictwa.
Ceremonia udekorowania 
sztandaru radzymińskiej 
„Stalowej Jedynki” presti-
żowym medalem odbyła 
się w czwartkowe popołu-
dnie, 4 listopada podczas 
apelu patriotycznego, zor-
ganizowanego w ramach 
szkolnych obchodów 81. 
rocznicy Bitwy o Anglię, 
ale w szerszym kontekście 
odwołującego się do wie-
loletniej tradycji szkoły, w myśl której 
społeczność szkolna uznaje listopad za 
miesiąc pamięci narodowej. 
Uroczystość odbywająca się pod wy-
mownym hasłem „Niech pamięć o 
Nich przetrwa wśród pokoleń”, stała 
się okazją do oddania hołdu polskim 
pilotom, walczącym w Bitwie o Anglię, 
a także do podsumowania szkolnych 
inicjatyw, podejmowanych przez na-
uczycieli i uczniów w ramach systema-
tycznej, całorocznej opieki nad groba-
mi i miejscami pamięci narodowej.
Z uwagi na pandemię koronawirusa, 
uroczystość miała kameralny charak-
ter i odbyła się z zachowaniem zasad 
reżimu sanitarnego. Apel zaszczycili 
swoją obecnością tylko przedstawi-
ciele Warszawskiego Klubu Seniorów 
Lotnictwa: pan Lesław Karst wraz z p. 
Andrzejem Szymczakiem oraz pan płk 
pil. Kazimierz Pogorzelski ze Stowa-
rzyszenia Lotników Polskich.
W trakcie apelu odczytana została 

decyzja MKiDN o przyznaniu szkole 
Medalu „Opiekuna Miejsc Pamięci 
Narodowej”. Aktu dekoracji sztanda-
ru dokonał pan Lesław Karst – prezes 
WKSL. Odśpiewano Hymn Państwo-
wy oraz Hymn Szkoły.

– To  uhonorowanie wieloletniej dzia-
łalności uczniów, rodziców i nauczy-
cieli, mającej na celu upowszechnianie 
wiedzy o ojczystej historii i otaczanie 
opieką miejsc pamięci narodowej. Ser-
decznie dziękujemy – powiedziała Dy-
rektor Szkoły, p. Elżbieta Jeleń.
Na zakończenie odbyła się krótka 
część artystyczna, którą przygotowa-
li uczniowie klasy VI a pod opieką p. 
Weroniki Lewandowskiej oraz chór 
szkolny pod batutą p. Iwony Kalickiej.
Po uroczystości, zgromadzeni mogli 
obejrzeć okolicznościową wystawę, 
przygotowaną przez uczniów z Koła 
Historycznego „Wiarus”, pod opieką 
p. Grzegorza Jelenia. Pierwsza część 
ekspozycji poświęcona była udziałowi 
polskich lotników w Bitwie o Anglię. 
Druga prezentowała miejsca pamięci 
i mogiły, którymi od lat opiekuje się 
społeczność szkolna.

/opr. R.L./

Główne uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Radzyminie, 
tradycyjnie zainaugurowała Msza Święta w intencji Ojczyzny, którą odprawiono w 
Kolegiacie. Następnie, zgromadzeni w asyście pocztów sztandarowych przemaszerowali 
na Plac Tadeusza Kościuszki, gdzie odbył się uroczysty apel oraz wspólne odśpiewanie 
Hymnu Państwowego.

W ubiegły czwartek, 11 listopada  w obchodach pod pomni-
kiem Tadeusza Kościuszki, obok strażackiej kompanii ho-
norowej złożonej z pocztów sztandarowych jednostek OSP z 
terenu gminy Radzymin, a dowodzonej przez Komendanta 
Miejsko-Gminnego ZOSP RP dh Krzysztofa Rostkowskie-
go, udział wzięły także liczne poczty sztandarowe organiza-
cji społecznych i placówek oświatowych. Oprawę muzyczną 
uroczystości zapewniła jak zawsze niezawodna Radzymiń-
ska Orkiestra Dęta.
Poza licznie zgormadzonymi mieszkańcami w obchodach 
udział wzięli: Wiceminister Rozwoju i Technologii Piotr 
Uściński, Członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego Paweł 
Dąbrowski, Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński wraz 
z Wiceburmistrzem Krzysztofem Dobrzynieckim, Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej w Radzyminie Elżbieta Darka 
oraz Radni Rady Miejskiej, Prezes Zarządu Oddziału Miej-
sko-Gminnego ZOSP RP w Radzyminie dh Artur Kacper-
czak, a także dyrektorzy placówek oświatowych. Obecni byli 
przedstawiciele: Klubu Prawa i Sprawiedliwości na czele z p. 
Marzeną Małek, Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, 
Towarzystwa Przyjaciół Radzymina na czele z prezesem, a 
zarazem Honorowym Obywatelem Radzymina p. Janem 
Wnukiem, Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. AK 
Ziemi Radzymińskiej, harcerze z 9 Radzymińskiej Drużyny 
Harcerskiej „Labirynt”, jak również bracia Totus Tuus i ry-
cerze Zakonu Św. Jana Pawła II. Obchody uświetnili swoją 
obecnością radzymińscy kawalerzyści z 201. Ochotniczego 
Pułku Szwoleżerów oraz rekonstruktorzy z SH Grom w 
Barwach 13 Pułku Ułanów AK, na czele z p. Sławomirem 
Gajewskim.
Przemówienia okolicznościowe wygłosili: Burmistrz Krzysz-
tof Chaciński, Członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego 
Paweł Dąbrowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta 
Darka, a także Wiceminister Piotr Uściński, który odnosząc 
się do niepokojącej sytuacji na granicy białoruskiej podkre-
ślił, że nasza niepodległość będzie trwać dzięki jej pielęgno-
waniu i wychowywaniu dzieci w duchu patriotyzmu.

Po zakończeniu wystąpień okolicznościowych przyszedł 
czas na wzruszającą ceremonię, podczas której Burmistrz 
Krzysztof Chaciński wraz z Przewodniczącą Rady Miej-
skiej Elżbietą Darką, dopełnili uroczystego aktu wręczenia 
Nagrody Burmistrza Radzymina „Primus inter Pares im. 
J. Ochorowicza”. Miło nam poinformować, że wyróżnienie 
honorowe otrzymał pan Grzegorz Jeleń – znany i ceniony 
radzymiński historyk, społecznik, nauczyciel w Szkole Pod-
stawowej nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka w Radzyminie oraz w 
Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Chełmońskiej - Szczepan-
kowskiej w Słupnie. Jako pedagog z wieloletnim doświad-
czeniem od lat upowszechnia historię Polski ze szczegól-
nym uwzględnieniem dziejów ziemi radzymińskiej, kładąc 
szczególny nacisk na patriotyczne wykształcenie młodzieży. 
To właśnie z jego inicjatywy, na zajęciach Koła Historycz-
nego „Wiarus” w Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. M. 
Pisarka w Radzyminie narodził się słynny program eduka-
cyjny „Katyń…ocalić od zapomnienia”, w ramach którego 
nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie sadzone są Dęby 
Pamięci, upamiętniające polskich oficerów zamordowanych 
przez NKWD wiosną 1940 roku. Pan Grzegorz Jeleń był 
na przestrzeni lat współtwórcą wielu wydarzeń, projektów 
i inicjatyw patriotycznych, (m.in. Biegu Niepodległości od-
bywającego się przez wiele lat na radzymińskiej Rejentówce) 
oraz dorocznego Jesiennego Biegu im. Ojca Józefa Jońca). 
Od chwili powołania Międzyszkolnego Klubu Historyczne-
go im. AK Ziemi Radzymińskiej jest aktywnie zaangażowa-
ny w jego działalność.
Odbierając wyróżnienie honorowe, przyznane przez Burmi-
strza Radzymina i Radę Miejską „w uznaniu zasług na rzecz 
edukacji, kształtowania postaw patriotycznych i utrwalania 
pamięci o chlubnej przeszłości Ziemi Radzymińskiej wśród 
mieszkańców naszej gminy, szczególnie wśród młodzieży”, 
p. Grzegorz Jeleń nie ukrywał, że jest mile zaskoczony i 
wzruszony. Gromkie brawa od mieszkańców potwierdziły, 
że nagroda trafiła we właściwe ręce. (Panie Grzegorzu, ser-
decznie gratulujemy).
Oficjalną część obchodów zakończyła ceremonia złożenia 
wieńców pod pomnikami: T. Kościuszki i W. Witosa. Na-
stępnie odbył się piknik historyczny przygotowany przez 
rekonstruktorów.
Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Radzymi-
nie to także wydarzenia kulturalne. W szkołach i przedszko-
lach na terenie gminy zorganizowano uroczyste akademie. 
Późnym popołudniem, 11 listopada, w Miejskiej Sali Kon-
certowej wystawiono widowisko teatralne pt. „Królowie 
świata - czyli bojówki literackie i wyzwolone kobiety XX-
lecia międzywojennego”, przygotowane przez Teatr Maska-
rada pod kierunkiem p. Małgorzaty Puzio.
Tradycyjnie, w wigilię Święta Niepodległości zorganizowany 
został doroczny Wieczór Patriotyczny Towarzystwa Przyja-
ciół Radzymina. (Relacja z tego wydarzenia w kolejnym nu-
merze „Kuriera W”).

/opr. R.L., źródło: Gm. Radzymin; foto: Paweł Cybulski/


