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ppłk pil. Marian Pisarek 

dowódca 141 Eskadry Myśliwskiej                                            

w Kampanii Wrześniowej, 

     pilot Dywizjonu 303 „kościuszkowskiego”,                                    

-  dowódca Dywizjonu 308 „krakowskiego”,                                                              

 dowódca I Skrzydła Myśliwskiego,  

patron Szkoły Podstawowej nr 1,                                                     

syn radzymińskiej ziemi 

 

                   KALENDARIUM 

 

03.01.1912 - Marian Pisarek urodził się w Łosiu niedaleko Radzymina; 

1920/21 -1932 

- uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Radzyminie następnie do    

Gimnazjum Humanistycznego w Warszawie oraz do Korpusu 

Kadetów w Chełmnie; 

1934 
- ukończył  Szkołę Podchorążych Piechoty  w Komorowie k/Olstrowi  

Mazowieckiej uzyskując Patent Oficerski podporucznika piechoty; 

12.IX.1934 
- zgłosił się do lotnictwa i ukończył kurs pilotażu po, którym 

otrzymuje przydział do 6 Pułku Lotniczego we Lwowie; 

1936 
- ukończył Lotniczą Szkołę  Strzelania i Bombardowania 

w Grudziądzu z przydziałem do 4 Pułku Lotniczego w Toruniu; 

02.IX.1939 
- zostaje dowódcą 141 Eskadrą Myśliwską w Kampanii 

Wrześniowej.  W czasie walk strącił 2,5 samolotów nieprzyjaciela; 

18.IX.1939 

- przekroczył granicę z Rumunią, a następnie przedostał się do 

Francji gdzie pracował w Inspektoracie Polskich Sił Powietrznych 

w Paryżu; 

VI.1940 - po klęsce Francji przedostaje się do Anglii; 

VII – X.1940 
- uczestniczy w ,,Bitwie o Anglię’’ walcząc w składzie Dywizjonu 

303 ,,Kościuszkowskiego’’; 

07.IX.1940 
- po trafieniu samolotu przez nieprzyjaciela ratował się skokiem 

ze spadochronem; 

I.1941 - walczy w składzie 315 Dywizjonu Myśliwskiego „Dęblińskiego”; 

30.III.1941 - otrzymał awans na stopień kapitana; 

30.III -

22.VI.1941 
- walczy w składzie 308 Dywizjonu ,,Krakowskiego’’; 

23.VI.1941 - zostaje dowódcą 308 Dywizjonu Myśliwskiego; 

04.XII.1941 
- otrzymał  awans na stopień majora (drugi raz w ciągu jednego 

roku); 
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10.XII.1941 - został Oficerem Łącznikowym w II Grupie Myśliwskiej; 

17-29.IV.1942 
- Dowódca I Polskiego Skrzydła Myśliwskiego                                          

(dywizjony: 303, 316, 317); 

29.IV.1942 
- zginął w locie bojowym nad Kanałem La Manche. 

Pośmiertnie awansowany na stopień podpułkownika; 

1939 - 1942 
- łącznie strącił 11 samolotów nieprzyjaciela samodzielnie                           

2 zespołowo, 1  prawdopodobnie a 2 uszkodził. 

 

 

 

Był odznaczony Srebrnym Krzyżem  Virtuti Militari  (nr 08830), czterokrotnie 

Krzyżem Walecznych, brytyjskim DFC, a pośmiertnie Złotym Krzyżem Virtuti 

Militari (nr 143). 

 

 

• Od 1979 r. -   jego imię nosi jedna z ulic w Warszawie. 

• 3.05.1991 r. - zostaje patronem Szkoły Podstawowej  nr 1 w Radzyminie. 

 

Niech pamięć o jego czynach nigdy nie zaginie… 

 

Paweł Wardak  - Koło Historyczne „Wiarus” 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyminie 

 

 

„Bądź jak patron naszej 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 i uczysz się w wolnym kraju.” 

 

/Joanna lat 13/ 
 

 


