
 
UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCONA PAMIĘCI PPŁKA PIL. MARIANA PISARKA 

 

29 października 2010 r. z inicjatywy Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, a w szczególności 

historyka Grzegorza Jelenia i uczniów SP nr 1 im. ppłk.pil. Mariana Pisarka odbyła się 

uroczystość upamiętniająca 70. rocznicę Bitwy o Anglię. Jest to bardzo ważne wydarzenie 

dla naszej szkolnej społeczności, ponieważ w bitwie brał udział patron naszej szkoły, ppłk pil. 

Marian Pisarek - postać niezwykła, prawdziwy patriota, który dla ojczyzny gotów był 

poświęcić wszystko, nawet najwyższe dobro, jakim jest życie. Marian Pisarek - syn Ziemi 

Radzymińskiej to duma nie tylko naszej szkoły, ale także wszystkich mieszkańców 

Radzymina i okolic. Dlatego zdecydowaliśmy, że uroczystość nie zostanie zamknięta jedynie 

w szkolnych murach, ale odbędzie się także poza nimi, aby władze miasta z Burmistrzem i 

społeczność Radzymina również mieli możliwość uczestnictwa w tym doniosłym 

wydarzeniu. 

Obchody zostały zainaugurowane prezentacją w naszej szkole gry strategiczno-edukacyjnej 

pt. "303", której autorami są dr Tomasz Ginter i Karol Madaj - pracownicy Instytutu Pamięci 

Narodowej. Uczniowie klas szóstych walczyli zacięcie, jednak ostateczną bitwę zwyciężyła 

Monika Ochwat pokonując Norberta Kamińskiego. Tego dnia wszyscy w szkole mówili tylko 

o jednym- o ogromnym poświęceniu naszych lotników, byliśmy naprawdę dumni z tego, że 

losy ich dywizjonu stały się inspiracją do stworzenia tak wspaniałej gry edukacyjnej, która , 

jak mówią autorzy: "przypomina nam o wspólnej walce o wolność" i mają nadzieję, że "gra 

będzie znana także poza granicami naszego kraju". 

Dopełnieniem pierwszej części było obejrzenie wystawy pt. "Za 

waszą i naszą wolność", gdzie na 24 planszach przedstawiona 

została historia polskich dywizjonów od 1.09.1939 r. aż do roku 

1946. W szkole zorganizowane zostały też liczne konkursy, w 

których uczniowie mieli okazję przedstawić graficznie Bitwę o 

Anglię, uczcić pamięć poległych wierszem, a najmłodsi 

malowali lotnikom laurki. 

Wieczorem o godzinie 18.00 nastąpił punkt kulminacyjny obchodów- Msza święta w 

radzymińskiej Kolegiacie. Mszę świętą w intencji poległych odprawił Ksiądz Proboszcz 

naszej parafii Stanisław Kuć. 

Swoją obecnością zaszczycili nas też licznie przybyli goście: brat Mariana Pisarka- 

Aleksander Pisarek z żoną, córką i synem, Warszawski Klub Seniorów Lotnictwa z pocztem 

sztandarowym, Grupa Historyczna Lotnictwa Polskiego, autorzy książek poświęconych 

polskim pilotom: Robert Gretzyngier, Wojtek Matusiak i  Krzysztof Kubala oraz ppłk pil. 

Marek Grzeszczak, który reprezentował Dowódcę Garnizonu Warszawa. Po Mszy świętej 

uczniowie pod kierunkiem  Joanny Karłowicz-Budzik i  Joanny Bożyk zaprezentowali krótki 

program artystyczny. 

Obchody uświetniła muzyka w wykonaniu Radzymińskiej 

Orkiestry Dętej. W duchu patriotyzmu, w który wprowadziły 

nas słowa "Roty", wyruszyliśmy do pomnika Tadeusza 

Kościuszki, gdzie odbył się Apel Poległych. Symbolicznym 

gestem, jakim były wznoszące się do nieba lampiony, 

oddaliśmy cześć poległym w walce lotnikom. Dziękujemy im za 

oddanie, honor i patriotyczną postawę, która nas, jako uczniów 

szkoły noszącej imię jednego z wielkich patriotów, zobowiązuje do tego, aby ją naśladować i 

aby godnie reprezentować nasz kraj. 
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