
Relacja z uroczystości szkolnej -  premiery tomiku poetyckiego pułkownika 

Witolda Lisowskiego 

 

Białołęckie brzozy, stare dęby i wierzby zielone. 

Dziś o waszym pięknie mało kto pamięta. 

A ja wciąż powracam w bliską sercu stronę. 

Bo tu każda gruda ziemi jest po prostu święta. 

                                   Witold Lisowski „Białołęckie brzozy” 

 

10.09.21 nasza szkoła miała zaszczyt współorganizować uroczystość z 

okazji premiery tomiku poetyckiego opublikowanego przez białołęcki samorząd. 

 Jego autor – pułkownik Witold Lisowski urodził się tu, na Białołęce, 

był uczniem Szkoły Powszechnej w Henrykowie, z której wywodzi się Szkoła 

Podstawowa nr 257.  

 

Jego biografią można obdzielić kilka osób: był członkiem Szarych 

Szeregów, uczestnikiem powstania warszawskiego.  Za ukrywanie w czasie 

wojny Józefa Inwentarza – syna sąsiadów z rodziny żydowskiej w 1994 roku 

nagrodzony został, wraz z matką, tytułem i medalem Sprawiedliwy Wśród 

Narodów Świata.  

  Jako oficer wojska polskiego oraz  historyk wychowania i medycyny 

przeszedł liczne szczeble kariery w szkolnictwie wojskowym i cywilnym. Pełnił 

funkcję   dyrektora Muzeum Wojska Polskiego, był twórcą wielu wystaw 

krajowych i zagranicznych. Opublikował ponad 700 artykułów poświęconych 

m.in.: zasłużonym Polakom, historii polskich powstań i symboli narodowych, 

historii polskich szkół kadetów, historii medycyny i Polonii Amerykańskiej. Jest 

też autorem 34 książek oraz 3 tomików wierszy. 

 

Mieszka w Warszawie i wciąż aktywnie działa społecznie, między innymi 

jako prezes Fundacji Grobu Nieznanego Żołnierza, która jest organizatorem 

licznych imprez dla młodzieży w stolicy. Choć odbył wiele podróży, wiąż wraca 

do rodzinnych stron, swojej ukochanej dzielnicy, z którą czuje się szczególnie 

związany. Od wielu lat opowiada o swojej historii w białołęckich szkołach, 

inspirując naszą młodzież do wartościowego życia oraz miłości do Białołęki - 

naszej „małej ojczyzny”.  

 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C3%B3zef_Inwentarz&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sprawiedliwy_W%C5%9Br%C3%B3d_Narod%C3%B3w_%C5%9Awiata
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sprawiedliwy_W%C5%9Br%C3%B3d_Narod%C3%B3w_%C5%9Awiata
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Wojska_Polskiego


Jedno z takich spotkań  o szczególnie uroczystym charakterze miało 

właśnie miejsce w naszej szkole. Odbyło się ono z okazji promocji najnowszego 

tomiku poetyckiego Witolda Lisowskiego zatytułowanego „Zaduma”, który 

wydany został  przez białołęcki samorząd.  

 

Uroczystości tej przyświecało hasło „Białołęka Moja Mała Ojczyzna”. 

Oprócz najważniejszego gościa naszego spotkania - pana Witolda Lisowskiego 

oraz członków jego rodziny, dyrekcji  i pracowników naszej szkoły, a także  

licznych reprezentantów społeczności uczniowskiej,  uczestniczyli w niej 

również: przedstawiciel gabinetu Prezydenta m.st. Warszawy pani Agnieszka 

Pawelec,  Burmistrz Dzielnicy Białołęka - pan Grzegorz Kuca, pani Anna 

Majchrzak - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Białołęka, pan Janusz Owsiany – 

prezes Zarządu Stowarzyszenia Monopol Warszawski i współtwórca Domu 

Wsparcia dla Powstańców Warszawy oraz przedstawiciele kombatantów. 

 

Spotkanie to poprowadziła z ramienia szkoły pani pedagog Beata 

Sapiejewska- Dąbrowska oraz pani Barbara Szymańska z Wydziału Kultury 

Dzielnicy Białołęka, które w imieniu gospodarza miejsca Pani Dyrektor  Beaty 

Pergałowskiej  serdecznie przywitały znamienitych gości i wszystkich 

uczestników spotkania oraz zaprezentowały sylwetkę pułkownika Witolda 

Lisowskiego. W klimat zadumy i tematykę twórczości bohatera naszej 

uroczystości wprowadziła nas prezentacja wiersza pt. „Godność narodowa” 

z promowanego tomiku poezji w wykonaniu uczniów naszej szkoły.   

 

Następnie głos zabrali zaproszenie goście.  Pani Agnieszka Pawelec - 

przedstawiciel gabinetu Prezydenta m.st. Warszawy podziękowała 

za zaproszenie w imieniu Prezydenta Rafała Trzaskowskiego i pogratulowała 

wydania tomiku. Pan Burmistrz Grzegorz Kuca w imieniu całego zarządu 

dzielnicy wyraził dumę z tego, że takie osoby jak pułkownik są wśród nas, 

sprawiają oni bowiem, że możemy docenić piękno naszej dzielnicy, cieszyć się 

wolnością, dają świadectwo przeszłości i służą swoim doświadczeniem. 

W imieniu mieszkańców Warszawy podziękował też za działania pana 

pułkownika oraz zachęcił do wsparcia wraz z władzami gminy Domu 

Powstańca, z którym współpracuje. Zastępca Burmistrza pani Anna Majchrzak 

w swoim wystąpieniu podkreśliła, że pan Witold Lisowski pomimo ciężkich 

doświadczeń życiowych jest bardzo pogodną i entuzjastyczną osobą 

oraz przybliżyła niektóre z jego dokonań. Pan Janusz Owsiany podziękował 



za możliwość zaprezentowania twórczości pana pułkownika oraz przeniesienia 

wystawy prezentującej jego dorobek do Domu Powstańca.  

 

Mieliśmy wreszcie okazję posłuchać samego pułkownika, który 

opowiedział o najważniejszych wydarzeniach i osobach ze swojego życia. 

Przedstawił wspomnienie o swojej matce w formie wiersza, który przeczytał z 

wielkim wzruszeniem. Przywołał trudne czasy wojny, okupacji oraz 

doświadczenie powstania. Opowiedział o swoich związkach z rodzinną ziemią – 

choć objechał wiele stron świata, z każdej z nich wracał z utęsknieniem do 

miejsc mu najbliższych, do Henrykowa, Płud, Wiśniewa i Tarchomina – swojej 

ukochanej Białołęki, której również poświęcił jeden z wierszy. Na zakończenie 

zwrócił się do obecnej na spotkaniu młodzieży z apelem, aby dziś pracowali 

na jutrzejszy dzień i pamiętali, że jak powiedział A. Frycz Modrzewski 

„Człowiek nie urodził się sobie”, kochali dzień dzisiejszy i to dokąd zmierzają. 

Z wielkim wzruszeniem  podziękował też władzom swojej dzielnicy i swojego 

miasta oraz wszystkim obecnym za to spotkanie i możliwość podzielenia 

się doświadczeniem żołnierza i syna tej ziemi. 

 

Podczas tej uroczystości nasza szkoła zyskała nie tylko możliwość 

spotkania z niezwykłym człowiekiem, ale również otrzymała od niego cenne 

materiały i książki, które przekazał w darze potwierdzonym przez uroczysty 

akt przekazania, który odczytała pani Beata Sapiejewska – Dąbrowska.   

Nasz gość  również nie wyszedł ze spotkania z pustymi rękoma. Ponieważ  

nasza szkoła wywodzi się z placówki, w której uczył się pan pułkownik,  Pani  

Dyrektor  Beata Pergałowska w ramach podziękowania przekazała mu pierwszą 

kronikę  szkoły. Zadeklarowała też, że nie jest to ostatnie spotkanie z nim u nas.  

 

  Na zakończenie uroczystości zostaliśmy zaproszeni do wysłuchania 

koncertu w wykonaniu zespołu artystycznego DRAGON Klubu Dowództwa 

Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych  pod kierownictwem artystycznym Beaty 

Burczak oraz stolika z książkami, przy którym pułkownik Witold Lisowski 

podpisywał swój najnowszy tomik poezji i poczęstunek.  

 

Spotkanie to zapewne na długo pozostanie w pamięci naszych uczniów. 

Mieli oni okazję uczestniczyć w żywej lekcji historii, poznać niezwykłego 

człowieka, wzór patrioty, który swoim życiem i twórczością daje inspirację 

do zaangażowania na rzecz „małej ojczyzny”, stawania się lepszym 



człowiekiem i obywatelem. Jesteśmy dumni, że nasza szkoła mogła być 

miejscem i organizatorem takiego spotkania. 


