Roman Pisarski – biografia i charakterystyka twórczości
Biografia
Roman Pisarski – polski pisarz, nauczyciel, autor książek dla dzieci i młodzieży, któremu
największą sławę przyniosło zwłaszcza opowiadanie pt. „O psie, który jeździł koleją”, opisujące
przygody niezwykłego psa podróżnika imieniem Lampo. Pisarz urodził się 23 marca 1912 r. w
Stanisławowie.
Swe dzieciństwo i młodzieńcze lata Roman Pisarski spędził w Krakowie, gdzie ukończył szkołę
średnią. Pasjonowała go zwłaszcza literatura, dlatego jako kierunek studiów wybrał właśnie
filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zaraz po zdobyciu dyplomu rozpoczął pracę
jako nauczyciel. Zawód ten uprawiał z poczuciem misji i powołania, gdyż bardzo lubił kontakt z
dziećmi i satysfakcjonowało go to, że mógł rozbudzać w nich pasje, a także kształtować
właściwe postawy.
Z czasem ujawnił się też jego talent literacki i zacięcie pisarskie. Dość wcześnie rozpoczął
swoją przygodę z pisaniem i niebawem ukazały się jego pierwsze próby literackie. Pisarski dalej
pracował jako nauczyciel i potrafił umiejętnie łączyć swój zawód z pasją literacką. Spod jego
pióra wyszły nie tylko książki i opowiadania dla dzieci, ale również dwa podręczniki do
gramatyki języka polskiego.
Roman Pisarski zmarł 10 lipca 1969 r. w Warszawie.
Charakterystyka twórczości
Roman Pisarski już jako młody człowiek postanowił, że w życiu będzie robił wyłącznie to co lubi,
a ponieważ kochał literaturę i przepadał za kontaktem z dziećmi jako swój zawód wybrał
właśnie zostanie nauczycielem oraz pisarzem. Połączenie to okazało się idealne i przysporzyło
mu poczucia spełnienia i pełnej samorealizacji.
Artysta dość wcześnie podjął pierwsze próby literackie. Debiutował na łamach „Świerszczyka”
tekstami dla najmłodszych czytelników, które szybko zdobyły uznanie w oczach krytyki. To
zmotywowało pisarza do dalszej pracy i zaczął pisywać do innych dziecięcych gazet (publikował
swe teksty m. in. w „Płomyku”). Był również autorem dwóch podręczników do nauki j. polskiego.
Jego marzeniem było napisanie takich książek i podręczników, które będą zachęcać
najmłodszych do nauki i pogłębiania swej wiedzy; podręczników, które nie będą naszpikowane
tylko sztywnymi i mało przemawiającymi do wyobraźni ucznia regułkami. Jego praca nad tym
dziełem zaowocowała dwoma podręcznikami: „Rzekła rzepa rzepakowi” oraz „Kolorowa
Gramatyka”.
Pisarski tworzył też scenariusze spektakli dla dzieci i młodzieży oraz liczne słuchowiska
radiowe.
Największą sławę przyniosły mu jednak opowiadania i powieści dla dzieci, zwłaszcza sporą
popularność zyskał dzięki wspaniałej, wzruszającej historii o przygodach psa – podróżnika
Lampo („O psie, który jeździł koleją”). Książka ta zyskała sporą rzeszę wielbicieli i weszła nawet
do kanonu lektur szkoły podstawowej.
Inne znane dzieła Pisarskiego to m. in.:

- „Domy, zamki, pałace”,
- „Podróże małe i duże”,
- „Straż nad Odrą”,
- „Wakacje w ZOO”,
- „Petros Pelikan”,
- „Gliniane kogutki”,
- „Jak się mieszka tu i tam”.

