Szkoła Podstawowa nr 1
im. ppłk. pil. Mariana Pisarka w Radzyminie

19 maja 2015 r.

Wiersz o patronie

Szanowni Państwo,

Czy znacie Mariana Pisarka?
On zwany był Asem
Przestworzy.
Za swoją kochaną ojczyznę,
był gotów kres życia położyć.

drodzy Uczniowie!
Z tej niezwykłej okazji,
jaką jest Święto Szkoły,
oddajemy w Wasze ręce
okolicznościowe wydanie naszej
gazetki. Będziecie mogli poznać
historię naszej szkoły i jej
patrona – podpułkownika pilota
Mariana Pisarka, oraz zapoznać
się z twórczością naszych
uczniów.

Jego domem był samolot
i w nim spędza większość życia,
lecz nie była to przyjemność,
ale walka o przeżycie.
On wsławił nasze lotnictwo,
kunsztem i umiejętnością.
Jest patronem naszej szkoły,
do niej chodzę z przyjemnością.

Redakcja

W niebie jesteś dziś wysoko,
z dywizjonem 303.
Patrzysz w naszą wolną Polskę,
o którą walczyłeś Ty.
Natalia Skonieczna
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Prezesa
Koła
Emerytowanych
Nauczycieli, p. Magdaleny Szypulskiej, p.
Marka
Rowickiego,
p.
Pawła
Tchórznickiego reprezentujących Radę
Rodziców, na szkolnej scenie odbyła się
uroczysta
akademia
pt.
„As
przestworzy...”, przygotowana przez ucz.
kl. VIB i VIC pod opieką wychowawców:
p. Katarzyny Marzec i p. Jolanty
Cholewa.
Na
tle
barwnej
scenografii
przedstawiającej przestworza, której
pomysłodawcą była p. Marzena Mazur,
uczniowie zaprezentowali dwuaktowy
program artystyczny. Pierwszy akt
poświęcony był pamięci ppłka pil. Mariana
Pisarka.
(Uczniowie,
w
niezwykle
sugestywny
sposób
przedstawili
bohaterską sylwetkę swojego patrona).
Nie zabrakło też recytacji pięknych
wierszy, gry na skrzypcach i klawiszach
oraz występu szkolnego chóru, którego
opiekunem jest p. Joanna Bożyk.
Szczególną wymowę miał brawurowo
wręcz wykonany utwór Elektrycznych
Gitar
zatytułowany
„Dywizjon
303”. (Każdy uczeń Stalowej Jedynki
poczuł się dumny z polskich lotników i
patrona szkoły).
Święto szkoły to też radość dla naszych
uczniów, dlatego w drugim akcie
widowiska, na szkolnej scenie pojawił się
dobrze
znany
uczniom
kabaret
„Humorek”. W niezwykle prześmiewczy
sposób
młodzi
satyrycy
przedstawili scenki
na
motywach
znanych baśni, których morałem była
walka ze złymi nawykami.
Na koniec, po gromkich brawach
podsumowano wyniki konkursu „Daty z
życia podpułkownika pilota Mariana
Pisarka – jednego z bohaterów Bitwy o
Anglię”, w którym udział wzięło 62
uczniów klas IV-VI. Pani Dyrektor
Elżbieta Jeleń i pan pułkownik Wojciech

„Bądź

jak Patron mojej szkoły
W nauce biegły, wysiłku wytrwały.
Bądź jak On ojczyźnie wierny.
Pamięcią otaczaj dni minione
W przyszłość patrz z nadzieją .
W ojczyzny sprawach bądź jak stal .
Pamiętaj nigdy nie bądź bierny.
To dzięki Niemu i poległym tysiącom
żyjesz,
pracujesz i uczysz się w wolnym kraju.”
Joanna lat 13
W środę, 29 kwietnia, w 73.
rocznicę bohaterskiej śmierci ppłka pil.
Mariana
Pisarka,
uczniowie
radzymińskiej
„Stalowej
Jedynki”
obchodzili święto swojej szkoły.
Już od rana na szkolnym
korytarzu, w sali gimnastycznej i holu
można było podziwiać wystawę
o
tematyce lotniczej przygotowaną przez
Koło Historyczne „Wiarus” pod opieką
nauczyciela historii
p. Grzegorza
Jelenia.
Prace
budziły
wielkie
zainteresowanie wśród uczniów.
To oczywiście nie wszystkie atrakcje
tego dnia, albowiem w obecności zacnych
gości: p. Krzysztofa Dobrzynieckiego –
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w
Radzyminie, p. pułkownika Wojciecha
Skrabalaka – reprezentującego 23 Bazę
Lotnictwa
Taktycznego
w
Mińsku
Mazowieckim, brata naszego patrona p.
Aleksandra Pisarka z synem Zbigniewem
i córką Elżbietą, p. Leokadii i Władysława
Pisarków,
p.
Teresy
i
Henryka
Skłodowskich, p. Henryki i Janusza
Rasińskich, p. Haliny Trzaskoma oraz p.
Marii Agnieszki Siweckiej (Dąb Pamięci
poświęcony jej ojcu dumnie rośnie przed
szkołą), p. Roberta Gretzyngiera i
Wojtka Matusiaka z Grupy Historycznej
Lotnictwa Polskiego, p. Hanny Grzegorek
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Skrabalak
uhonorowali
laureatów
konkursu
nagrodami,
medalami
i
pamiątkowymi plakatami z samolotami
myśliwskimi MIG 29 z portretem
patrona szkoły na statecznikach. (Warto
w tym miejscu dodać, że te samoloty są
na wyposażeniu 23 BLT). Konkurs
zainaugurował szkolne obchody 75.
rocznicy Bitwy o Anglię. Mają one na
celu
przypomnienie
pamiętnych
wydarzeń 1940 roku i uczczenie pamięci
145 polskich pilotów, uczestników tej
bitwy. (Patron Szkoły Podstawowej nr 1
w Radzyminie ppłk pil. Marian Pisarek był
jednym z tych nielicznych, którym „tak
wielu zawdzięcza tak wiele” co z dumą
podkreślamy).
Po uroczystej akademii, jeszcze długo
trwały rozmowy przy kawie i ciastku o
przyszłości polskiej szkoły i znaczeniu
historii w życiu narodu.

został wybrana na dzień święta naszej
szkoły. Po raz pierwszy uroczyście
obchodziliśmy
to
święto
przed
dwudziestu cztery laty w 1992 roku.
2. W jaki sposób szkoła pielęgnuje
pamięć o Marianie Pisarku?
W niedzielę 3 maja 1991 roku zostało
nadane imię ppłk pilota Mariana Pisarka
naszej szkole. Na szkolnym korytarzu
odsłonięto pamiątkową tablicę a szkolny
poczet otrzymał z rąk ówczesnej
dyrektor Zofii Iwanowskiej, ufundowany
przez rodzinę, wojsko, uczniów i
mieszkańców Radzymina, sztandar. Od
tamtego pamiętnego dnia przyjęliśmy na
siebie honorowy obowiązek kultywowania
pamięci o podpułkowniku pilocie Marianie
Pisarku i polskich lotnikach walczących o
honor naszej ojczyzny na frontach II
wojny
światowej.
Imię
patrona
zobowiązuje szkolną społeczność nie
tylko do okolicznościowych akademii, ale
również do rozsławiania jego imienia
poprzez wytężoną pracę, osiąganie
sukcesów w nauce, kulturze i sporcie.
Tylko tak kolejne roczniki uczniów mogą
zaświadczyć, że są godni imienia, które
nosi szkoła. Rolą zaś nas nauczycieli jest
takie
organizowanie
procesu
dydaktycznego, aby, każdy z uczniów
poprzez własne osiągnięcia budował
renomę naszej szkoły. Kultywując pamięć
o ppłk pil. Marianie Pisarku od lat
organizujemy
konkursy
wiedzy
o
patronie,
konkursy
literackie
i
plastyczne. We współpracy z Instytutem
Pamięci
Narodowej
zachęcaliśmy
uczniów do poznawania historii polskich
skrzydeł poprzez gry planszowe „303” i
„111” W tym roku odbędzie się kolejny
Bieg Patrona, zawody sportowe „Sprawni
jak lotnicy”, a uczniowie zafascynowani
sportem będą mieli kolejną okazję na
zdobycie Szkolnej Odznaki Sportowej

Rozmowa z panem
Grzegorzem Jeleniem.
1. 29

Kwietnia obchodzimy święto
szkoły. Dlaczego akurat ta data jest
tak ważna dla społeczności szkolnej?
W tym dniu przed siedemdziesięciu
trzema laty patron naszej szkoły nie
powrócił z lotu bojowego nad Francję.
Operacja Cirrus 145, w której Marian
Pisarek dowodził I Polskim Skrzydłem
Myśliwskim ( Dywizjon 303, 316 i 317)
okazała się jedną z najnieszczęśliwszych
dla polskiego lotnictwa w całej drugiej
wojnie światowej. Po dramatycznej walce
z niemieckimi myśliwcami Focke Wolf
190 nad Francją w niewyjaśnionych do
dziś okolicznościach zginął nasz patron i
dowódca Dywizjonu 317 major Piotr
Ozyra. Data chwalebnej śmierci ppłk
pilota Mariana Pisarka, co oczywiste,
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im. ppłk pil. Mariana Pisarka. Jest
przecież o co walczyć, gdyż odznaka ma
aż cztery kategorie, na brylantowej
odznace kończąc. Działające przy szkole
Koło Historyczne „Wiarus” i redakcja
szkolnej gazetki „Lustro Jedynki” dba,
aby informacje o szkolnych inicjatywach
trafiały nie tylko do uczniów, ale i
mieszkańców
Radzymina.
Dzięki
wieloletniej, owocnej współpracy, ( za co
serdecznie dziękujemy) z Redakcją
tygodnika regionalnego Kurier W mamy
możliwość upowszechniania wiedzy o ppłk
pil. Marianie Pisarku i polskich lotnikach
nie tylko w powiecie wołomińskim, ale w
pięciu
powiatach
ościennych.
Wspominając naszego patrona nie
zapominamy o lotnikach poległych w
nierównej walce w czwartek 7 września
1939
roku
nad
Radzyminem,
a
pochowanych na Cmentarzu Poległych.
Staramy się również upowszechniać
wiedzę o zapomnianym lotnisku w
Zielonce, z którego stratowały samoloty
Brygady Pościgowej do walki w obronie
Warszawy we wrześniu 1939 roku.
Niewiele osób wie, że w Zielonce jest
małe muzeum poświęcone lotnisku do
zwiedzenia, którego zachęcamy. Warto
zobaczyć wystawę, uczniowie klasy IVd i
IVe już tam byli. Jako jedna z
nielicznych szkól w Polsce mamy własny
komiks
poświęcony
patronowi
pt:
„Ostatni Lot”. Autorem komiksu jest
Paweł Wardak a, co warte podkreślenia,
komiks
otrzymał
wyróżnienie
w
ogólnopolskim konkursie „Epizody z
historii najnowszej Polski 1980 – 1989 w
komiksie” w 2014 roku, którego
organizatorem jest IPN. Podsumowując
możemy powiedzieć, że upowszechniając
wiedzę o naszym patronie i polskich
lotnikach okazujemy na nasz szkolny
sposób wdzięczność Tym, którzy polegli
abyśmy my mogli żyć w wolnej Polsce.

3. Wiemy, że szkoła utrzymuje
kontakty
i
współpracuje
ze
środowiskiem
lotniczym,
możemy
dowiedzieć się czegoś więcej na ten
temat?
Tak to prawda. Od wielu lat nasza szkoła
współpracuje z Fundacją Historyczną
Lotnictwa
Polskiego.
Dzięki
tej
współpracy została wydana książka
Krzysztofa Kubali „Ppłk pil. Marian
Pisarek – dowódca 308 Dywizjonu
Myśliwskiego
„Krakowskiego”
i
I
Skrzydła Myśliwskiego” z okazji 100
rocznicy urodzin i 70 rocznicy śmierci
pilota a w szkole często prezentowane
są okolicznościowe wystawy poświęcone
polskim skrzydłom. Bardzo owocna jest
też wieloletnia już współpraca z Grupą
Historyczną
Lotnictwa
Polskiego.
Panowie Robert Gratzinger, Wojtek
Matusiak , Krzysztof Kubala i Marek
Rogusz – autorzy książek o polskich
lotnikach z Kampanii Wrześniowej 1939
roku i walk na Zachodzie zawsze chętnie
wspierają
nasze
inicjatywy.
Ich
prelekcje wzbogacone autentycznymi
rekwizytami z czasów wojny są „żywą”
lekcją historii
budzącą ogromne
zainteresowanie
uczniów.
Z
nieukrywaną satysfakcją pragnę dodać,
że budzący powszechny podziw projekt
„Kosynierzy Warszawscy” polegający na
malowaniu na podwójnym
usterzeniu
pionowym samolotów Mig – 29 z 23 Bazy
Lotnictwa
Taktycznego
z
Mińska
Mazowieckiego
portretów
najsłynniejszych polskich pilotów i nie
tylko narodził się podczas podróży
członków GHLP do naszej szkoły w lutym
2012 roku. Celem odwiedzin było
ustalenie szczegółów obchodów Roku
Patrona oraz zakresu pomocy Grupy w
przygotowanie
okolicznościowej
wystawy. Co warte podkreślenia wśród
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pierwszych czterech pilotów w ten
sposób uhonorowanych i przypomnianych
po latach był nasz patron. W dniu 2
czerwca 2012 roku po raz pierwszy po
72 lat wzbił się w powietrze samolot
myśliwski Mig – 29 o numerze
taktycznym 56 z
podpułkownikiem
pilotem Marianem Pisakiem na pokładzie
aby strzec błękitu polskiego nieba.
Z członkami Warszawskiego Klubu
Seniorów Lotnictwa od kilku lat razem
czcimy pamięć trzech załóg samolotów
bombowych PZL P 37 B „Łoś” , którzy
zginęli w powietrznej walce
nad
Radzyminem we wrześniu 1939 roku.
Szkoła współpracuje również z lotnikami
z 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w
Mińsku
Mazowieckim.

staramy się ,aby wiedza uczniów była
jak najpełniejsza. Przecież to Oni już
niedługo
będą decydować o losach
naszej ojczyzny. To z tą myślą od ponad
20 laty organizujemy w szkole wolne
wybory
do
władz
Samorządu
Uczniowskiego , których ordynacja
oparta jest na Konstytucji RP. Staramy
się również przypominać mało znane
fakty z historii naszej „małej i dużej
ojczyzny” Jesteśmy też inicjatorami
wielu patriotycznych wydarzeń nie tylko
na skalę gminy. Dbamy o pamięć, bo
pamięć o czasach minionych powinna być
bardzo ważna
dla pokoleń młodych
Polaków. Historia, wspólnota dziejów,
kultura to podstawa trwania Narodu,
którego jesteśmy cząstką. Patriotyzm
natomiast powinien przejawiać się troską
o wspólne dobro jakim jest Polska . W
naszej szkole staramy się
tylko
sumiennie wypełniać nasze obowiązki .

4. Szkoła często określana jest
mianem "Stalowej Jedynki", z czego
to wynika?
Powszechnie
już
używana
nazwa
„Stalowa Jedynka” pochodzi od koloru
stylizowanego
na
lotnicze
umundurowania
naszego
szkolnego
Pocztu Sztandarowego , który wzbudza
na różnego rodzaju uroczystościach
patriotycznych spore zainteresowanie

6. Osiągnięcia uczniów, z których
szkoła jest najbardziej dumna?
Trudno wyliczyć wszystkie osiągnięcia
naszych uczniów
z ostatniego roku
szkolnego . Możecie poczytać o nich na
naszej szkolnej stronie internetowej.
Umieszczone są również w zakładce
„Napisali o nas” Szeroko opisywane były
na łamach współpracującego z naszą
szkołą tygodnika regionalnego Kurier W .
Było ich naprawdę dużo. Jesteśmy z nich
dumni.
Serdecznie
dziękujemy
uczestnikom
konkursów,
zawodów
sportowych za godne reprezentowanie
szkoły
w gminie, powiecie, Polsce.
Najbardziej jesteśmy jednak dumni z
tych małych sukcesów naszych uczniów,
które osiągają na miarę swoich
możliwości, gdy pokonują ograniczające
je bariery.

5. "Stalowa Jedynka" cieszy się opinią
placówki słynącej z patriotycznego,
ponadprogramowego
kształcenia
młodzieży. Czy tak jest naprawdę?
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na
to pytanie. Nasza szkoła nawiązuje do
tradycji dobrej przedwojennej polskiej
szkoły Na przestrzeni lat zawsze wierni
byliśmy hasłu Bóg, Honor, Ojczyzna,
Nauka i Pamięć.
Jeden z filozofów
powiedział, że ,, to przez nieznajomość
historii nie rozumiemy współczesnego
świata”, dlatego w naszej szkole

Dziękujemy za rozmowę.
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Honorowym gościem uroczystości był pan
Janusz
Rasiński
–
prezes
Stowarzyszenia Seniorów z Miasta Cudu
nad
Wisłą,
a
prywatnie
krewny
funkcjonariusza
Policji
Państwowej
zamordowanego przez NKWD wiosną
1940 roku. Wraz z dyrektor szkoły panią
Elżbietą Jeleń, bardzo serdecznie
podziękował młodzieży i nauczycielom za
pielęgnowanie pamięci o elicie polskiego
narodu
skrytobójczo
zamordowanej
strzałem w tył głowy na rozkaz Stalina.
Pani dyrektor w słowie skierowanym do
uczniów
przypomniała,
że
na
absolwentach
i
wychowankach
radzymińskiej
„Stalowej
Jedynki”
będzie
spoczywać
w
przyszłości
obowiązek kontynuowania akcji sadzenia
Dębów Pamięci w ramach programu
„Katyń… ocalić od zapomnienia”, bo
każde drzewo to żywy pomnik jednego
zamordowanego człowieka.

„Tam, Wojsko Polskie w katyńskim lesie
śpi
Drzewa przed Nimi salutują i jeszcze
dom rodzinny śni.
Niech wiatr Im nasza pieśń zaniesie,
Niech śpią spokojni, choć
zamordowani…”
My,
w
Radzyminie
Pamiętamy…

wiemy,

my

W piątek, 17 kwietnia, w naszej szkole,
odbyły się uroczyste obchody 75.
rocznicy Zbrodni Katyńskiej, połączone
ze wspomnieniem ofiar katastrofy
prezydenckiego
samolotu
pod
Smoleńskiem, sprzed pięciu lat.
Po uprzedniej modlitwie w intencji
zamordowanych, poprowadzonej przez
ks.
Pawła
Placka,
uczniowie
pod
kierunkiem pań: Weroniki Szymankiewicz
i Doroty Poznańskiej, zaprezentowali
zgromadzonym
wzruszający
montaż
słowno-muzyczny
pod
wymownym
tytułem: „Katyń – tu leży Polska zabita
strzałem w tył głowy”, na który złożyły
się fragmenty listów, dokumentacji
historycznej, oraz wiersze o tematyce
katyńskiej.
Obok
tematu
zbrodni
katyńskiej, wiele uwagi poświęcono
również zainicjowanemu właśnie w naszej
szkole programowi „Katyń… ocalić od
zapomnienia”, a także wspomniano o
ofiarach katastrofy prezydenckiego
samolotu pod Smoleńskiem. Całość
poruszającego
widowiska
dopełniła
prezentacja
multimedialna
oraz
wzruszające,
chóralne
wykonanie
„Piosenki o Katyniu” Kapeli znad Baryczy.
Widowisku
towarzyszyła
również
okolicznościowa
ekspozycja
przygotowana przez Koło Historyczne
„Wiarus” pod okiem nauczyciela p.
Grzegorza Jelenia.

Historia
powstania
programu
edukacyjnego „Katyń – ocalić od
zapomnienia” zaczyna się w Radzyminie
Program edukacyjny „Katyń ocalić od
zapomnienia” to Ogólnopolska akcja
posadzenia ponad 21 tysięcy Dębów na
70-lecie Zbrodni Katyńskiej, która
został
zainicjowana
m.in.
przez
Burmistrza oraz Radę Miejską w
Radzyminie, Parafialny Oddział Akcji
Katolickiej
w
Radzyminie,
Stowarzyszenie Parafiada z Warszawy,
oraz Szkołę Podstawową nr 1 im. ppłk. pil.
M. Pisarka w Radzyminie.
Realizacja programu ma na celu
integrację społeczności lokalnych i
samorządowych do wspólnych działań
kształtujących poczucie przynależności
do narodu i państwa. Głównym zaś celem
programu jest upamiętnienie polskich
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oficerów zamordowanych w 1940 roku
przez NKWD., Co warte przypomnienia
Honorowym Patronatem program objął
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej śp.
Lech Kaczyński. Program edukacyjny
„Katyń… ocalić od zapomnienia” swą
inaugurację miał 13 kwietnia 2008 roku
w naszym mieście. Na Cmentarzu
Żołnierzy Polskich z 1920 roku odbyła
się wówczas uroczysta Msza Święta
koncelebrowana
przez
arcybiskupa
Sławoja Leszka Głódzia w asyście
duchowieństwa i zaproszonych z całego
kraju gości. W asyście wojskowej
odczytany został apel pamięci, odsłonięto
symboliczny pomnik poświęcony ofiarom
zbrodni katyńskiej oraz rozesłano ponad
200 sadzonek dębów wyhodowanych z
nasion poświęconych przez św. Jana
Pawła II, a ofiarowanych przez leśników.
Sama zaś idea programu narodziła się w
naszej szkole podczas zajęć Koła
Historycznego „Wiarus” jesienią 2007
roku. Dyskusja, jaką sprowokowało
wspólne obejrzenie filmu Andrzeja
Wajdy „Katyń", zaowocowała wieloma
działaniami mającymi na celu poznanie
prawdy
o
tamtych
tragicznych
wydarzeniach.
Czytanie
książek,
artykułów
prasowych,
ankiety
przeprowadzone
wśród
rodziców,
dziadków i mieszkańców naszej gminy
utwierdziły uczniów w przekonaniu, że
nie można zapomnieć o tych, których tak
brutalnie
odebrano
najbliższym,
odebrano
Polsce.
Uczestnicy
Koła
zastanawiali się, w jaki sposób oni,
zaledwie 12-latkowie, mogą zachować tę
pamięć na następne lata. Jakie działanie,
jaki pomnik byłby najwłaściwszy? Po
wielu
zażartych
dyskusjach
postanowiono, że pomnik poświęcony
pomordowanym
polskim
oficerom
powinien być pomnikiem żywym, co roku
potężniejszym,
przypominającym
o

zbrodni,
wołającym
o
prawdę
i
sprawiedliwość. Dęby, prastare polskie
drzewa okazały się najwłaściwszym
wyborem. Od tamtych pamiętnych dni
minęło już ponad siedem lat. Dęby
Pamięci rosną, przypominając o ofiarach
okrutnej sowieckiej zbrodni nie tylko w
Polsce, ale również po za jej granicami
min w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Północnej, Kanadzie, Rosji, na Węgrzech
… Pierwsze pięć Dębów Pamięci
posadzono 8 listopada 2008 roku w
Jełgawie leżącej niedaleko Rygi, stolicy
Łotwy. Co warte podkreślenia, akcja
trwa nadal. W środę 15 kwietnia kolejne
Dęby Pamięci zostały posadzone w XCIX
Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami
Dwujęzycznymi im Zbigniewa Herberta
w Warszawie.

W radzymińskiej szkole natomiast, co
roku odbywają się uroczyste akademie,
przygotowujemy
okolicznościowe
wystawy,
wspominamy
kapitana
Stanisława Siwickiego i majora Bolesława
Korzeniowskiego, których Dęby Pamięci
rosną przed naszą szkołą To nasze
pragnienie, aby sylwetki bohaterów dla
nas żyjących ocalić, w myśl poetyckiej
refleksji Józefy Radzymińskiej -„Jest

jeden czas miłości, jest jeden czas
wiary. Dla tych, którzy odeszli, dla
tych, którzy zostają. Wszystko staje
się jednym: żywe i umarłe, wszystko
splata się w jedną narodową pamięć.
Ona przeszłości i przyszłości sięga
przez serce, co w piersiach nam bije,
bo wolności jest tyle, ile nas poległo, i
wolności jest tyle, ile nas dziś żyje”.

Grzegorz Jeleń
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Osiągnięcia naszych uczniów

Izabela Giera kl. VI d – I miejsce
„Poezja – Pilecki moim bohaterem”

Z racji tego, że w naszej szkole
pielęgnuje się tradycje patriotyczne,
uczniowie chętnie biorą udział w wielu
konkursach sprawdzających wiedzę
historyczną.
Z okazji Święta Szkoły został
zorganizowany konkurs „Daty z życia
ppłk pil. Mariana Pisarka – jednego z
bohaterów Bitwy o Anglię”. Poniżej
publikujemy listę zwycięzców.

Julia Słońska kl. VI d – II miejsce
„Poezja –Pilecki moim bohaterem”
Aleksandra Cichy kl. IV b - II miejsce
„Poezja – Żołnierze Niezłomni”
KONKURS PLASTYCZNY „WOLNOŚĆ
OCZAMI DZIECKA”, „ROTMISTRZ
PILECKI W OCZACH DZIECI” –
ZIELONKA 2015.
Jakub Michalski kl. II c – I miejsce
Zuzanna Jabłecka kl. I c – II miejsce
Natalia Tyska II a – II miejsce
Zuzanna Bialik kl. I c – wyróżnienie
Piotr Romaszko kl. I f – wyróżnienie
Jakub Górecki kl. III b – wyróżnienie
Wiktoria Suchodolska kl. III d – wyr.

1. Leszczyński Jakub kl. IV a
2. Kwiatkowska Julia kl. IV b
3. Rosa Fabian kl. IV
1. Pieniążek Michał kl. V a
2. Marczuk Bronisław kl. V d
3. Wardak Dorota kl. V b

III Warszawski Konkurs „Tak żyć jak
żyłem, warto było” w kategorii
szkoły podstawowe „Znaczek pocztowy
– 100 rocznica I Kadrowej”

1. Wilczyńska Aleksandra kl. VI c
2. Dąbrowska Anna kl. VI d
3. Aleksandrowicz Władysław kl.VIb

Mateusz Kielczyk kl. V b – I miejsce
Nasi uczniowie osiągają sukcesy nie
tylko w konkursach szkolnych. Możemy
pochwalić się także osiągnięciami na
szczeblu gminnym i powiatowym.

Wiersze nagrodzone w konkursie o rotmistrzu
Pileckim i Żołnierzach Wyklętych:
MOGIŁA

POWIATOWY KONKURS O
POWSTANIU WARSZAWSKIM –
OSSÓW 2014

Na warszawskich wojskowych Powązkach
skromna mogiła stoi.
Nie zdobią jej marmury,
nie zdobi kutych liter brąz.
Z polnych kamieni usypany kopiec
i zwykły brzozowy krzyż .
Mogiła to , a może kurhan
pradawnym zwyczajem bohaterom sypany.
Czyje kości kryje? Jaką tajemnicę ?
Śpią tam Polski wierni synowie,
skrycie nocą zabici.
Odarci z godności , pozbawieni nazwiska .
Przez ludową władzę zdrajcami nazwani,

Aleksandra Cichy kl. IV b – II miejsce
Dorota Wardak kl. V b – III miejsce
Dominik Kita kl. VI b – wyróżnienie
Mateusz Wielocha kl. VI c – wyróżnienie
II KONKURS WIEDZY
HISTORYCZNEJ O ŻOŁNIERZACH
NIEZŁOMNYCH I KONKURS WIEDZY
O ROTMISTRZU PILECKIM –
ZIELONKA 2015.
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choć ich życie było jak łza czyste.
Po latach pogardy, zapomnienia
w blasku chwały do nas wracają .
Stańmy więc do apelu , znicze zapalajmy.
Każdego symbolicznie z niepamięci wołajmy
Polsce , światu Żołnierzy Niezłomnych przypominajmy.
W blasku zniczy widać Ich twarze
Polska nie zapomniała , my zapamiętamy.

Za to, że wierny przysiędze wojskowej był…
Za to ,że kochał , wierzył , walczył , żył…
Za to , że synem wolnej Polski był…
Już wiem , zrozumiałam.
Jestem Polką i On był Polakiem
Pójdę przez życie Rotmistrza wartości szlakiem.
Izabela Giera

Spotkanie z historią

Aleksandra Cichy

Dziecko moje – pyta się tata
Pierwszy marca , cóż to za data?
Obydwaj ją dobrze znamy,
Ty z lekcji historii a ja od mamy.
Syn zakłopotany ma zaniki pamięci
- To chyba będą Ci żołnierze wyklęci.
Pewien być nie może z jednej przyczyny.
Nie słuchał nauczyciela, a patrzył na
dziewczyny

ZROZUMIAŁAM…
Na lekcji historii o Żołnierzach Wyklętych ,
Żołnierzach Niezłomnych nauczyciel
opowiadał.
Szukajcie informacji , życiorysy czytajcie –
podpowiadał.
Siedzę przed komputerem , za oknem noc, wiatr
wieje.
Rotmistrz Witold Pilecki w przeglądarkę
wbijam,
W pierwszą z brzegu stronę klikam.
Otwiera się monitora okno, tekstu tak wiele,
są zdjęcia – czytam.
Urodził się… , chodził do szkoły…
W 1920 roku przed bolszewikami bronił
Warszawy
W Kampanii Wrześniowej do końca się bił.
Do Kl. Auschwitz poszedł z własnej woli.
Uciekł, W powstaniu warszawskim toczył boje
Krzyżem Walecznych za odwagę odznaczony.
A po wojnie…aresztowany, uwięziony ,
torturowany….
Nie, nie rozumiem!!! Dlaczego?
Dla mnie to bohater…
Nie widzę w Nim żadnej winy…
Za jakie grzechy Go skazali …?
Za jakie występki zabili… ?
Za co , ciemną nocą do jamy w ziemi wrzucili ?
Biegnę do szkoły, nauczyciela pytam.
On mi odpowiada …
Za to ,że powiedział nie tym co ze wschodu
wkroczyli…
Tym co koronę z głowy orła strącili…

Ojciec czeka na odpowiedź syna,
Na jego twarzy niezadowolona mina.
Syn układając w głowie odpowiedź,
liczy na jakąś ojcowską podpowiedź.
Może to jest święto naszych żołnierzy,
ale w to co mówi nie do końca wierzy
Ojciec wyciąga z polskiej gazety
Dodatek specjalny, a w nim portrety.
Gdy syn zobaczył czarno – białe zdjęcia
Kołatały mu w myślach historyczne pojęcia.
Patriotyzm, bohaterstwo, przelana krew,
A w końcu męstwo…
Teraz już nie miał żadnych wątpliwości
Chodzi o żołnierzy z krwi i kości.
Tato to są Żołnierze Wyklęci
Chwała Bohaterom. Cześć Ich pamięci.
Julia Słońska
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NASZE PRACE

"ZDECYDUJ, CO BĘDZIESZ
CZYTAĆ!
OGÓLNOPOLSKIE WYBORY
KSIĄŻEK"
Statystyki czytelnictwa wśród
dzieci

Co to znaczy być człowiekiem? –
odwołaj

się

do

powieści

„Bracia

też

Śmieci

Minister Edukacji Narodowej Joanna
Kluzik-Rostkowska.

są

W

nikomu potrzebne, a o takich nie
potrafiących

pomóc

lekturze

uczniowie chętnie sięgają po lektury

też

tj. "Opowieści z Narnii", "Hobbit",

"Dzieci z Bullerbyn", czy "Kubuś

Bracia nie wahali się oddać swego

Puchatek".

życia, żeby pomóc sobie nawzajem.

Zachęcamy

Dla mnie „być człowiekiem” oznacza

o

współpracować

i

czytelnictwa,

i pobudzają wyobraźnię!

Nie można dbać tylko o siebie,
pomyśleć

do

potrzebującym.
Ludzie

potrafią

bo

książki wzbogacają nasze słownictwo

być szlachetnym i dobrym dla innych.
trzeba

wybory

uczniowie klas II-VI. Okazało się, że

dostrzegamy poświęcenie dla innych.

czasem

szkole

9.03.2015 r. Wzięli w nich udział

poświęcić dla drugiego człowieka. We
wyżej

naszej

przeprowadzone zostały 6.03.2015 r.,

ludziach,

zwyczajnie się zapomina. Trzeba się
wspomnianej

miesięcznika

Patronat nad wyborami objęła pani

nie

nie

redakcja

dlatego

co chcą czytać sami zainteresowani.

podejmowałby ryzyka, to byłby po
śmieciem.

lekturami,

za

Książek by dowiedzieć się u źródła,

Serce” Astrid Lindgren przekonuje

prostu

przepadają

że

zorganizować Ogólnopolskie Wybory

innych. Autorka powieści „Bracia Lwie
człowiek

wskazują,

"Biblioteka w Szkole" postanowiła

i nie być obojętnym na krzywdę

jeśli

nie

obowiązkowymi

Być człowiekiem – mieć uczucia

że

młodzieży

uczniowie

Lwie Serce” Astrid Lindgren.

nas,

i

przez to pomagać innym: na przykład
po pożarze organizują zbiórkę dla
potrzebujących.

Skład i opracowanie graficzne:
p. Anna Ciborowska
p. Agnieszka Cichy
p. Weronika Szymankiewicz

Nie warto zamykać się w sobie.
Maja Modliszewska, IV e
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