Trochę historii
Nasze gimnazjum jest członkiem „Klubu Szkół Monte Cassino”, którego główny
cel stanowi propagowanie, popularyzowanie i rozszerzanie wśród młodzieży
pamięci i wiedzy na temat walk o wolność, niepodległość i suwerenność Ojczyzny,
ze szczególnym uwzględnieniem szlaku bojowego 2 Korpusu Polskiego gen.
Władysława Andersa w kampanii włoskiej.
Mimo krótkiego czasu istnienia klubu, niemal tradycją stały się autokarowe
wyjazdy na miejsca pamięci związane ze szlakiem bojowym 2 Korpusu Polskiego.
Także reprezentanci naszej szkoły brali udział w takich wyjazdach.
W dniach 16-20 maja 2004 r. pani dyrektor Elżbieta Marczak i Poczet
Sztandarowy (Marta Kurlej, Martyn Majsner, Wojciech Dubielak) brali udział
w obchodach 60. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Organizatorami wyjazdu
do Włoch i obchodów uroczystości byli Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych
na Zachodzie oraz prezydenci Aleksander Kwaśniewski i Ryszard Kaczorowski.
We Włoszech delegacja naszego gimnazjum podążała szlakiem 2 Korpusu, była
na Polskim Cmentarzu w Loreto oraz przy grobie Patrona Szkoły. Zostali także
zaproszeni do Rzymu na audiencję u Ojca Świętego. Na Placu Świętego Piotra,
wspólnie z Kombatantami, prezydentami (Ryszardem Kaczorowskim
i Aleksandrem Kwaśniewskim) oraz rodziną generała Andersa, mieli zaszczyt
spotkać się z papieżem Polakiem Janem Pawłem II.
40 osobowa grupa uczniów naszej szkoły została zaproszona na uroczystości
wieńczące obchody 60- tej rocznicy bitwy o Monte Cassino, które odbyły się
w Warszawie.
Od 21 do 23 kwietnia 2005 r. Poczet Sztandarowy (Paulina Kowalska, Natalia
Wielkopolan, Kamil Pląskowski) oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego, pani
Agnieszka Rybnik, uczestniczyli w obchodach 60. rocznicy wyzwolenia Bolonii
i zakończenia walk 2 Korpusu Polskiego.
18 maja 2005r.- Poczet Sztandarowy z delegacją uczniów wszystkich klas brał
udział w uroczystościach przy Pomniku Monte Cassino w Warszawie.
26 listopada 2005r - udział w IV Sejmiku Szkół Karpackich we Wrześni.
Sztandar Gimnazjum został odznaczony przez Kierownika Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych medalem „Pro Memoria” za wybitne
zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość
Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Medalem „Pro Memoria"
odznaczona została również dyrektor szkoły Elżbieta Marczak.

Gimnazjum im. gen. Władysława Andersa w Ostrowach decyzją Ministra Obrony
Narodowej z dnia 10.05.2006r. wyróżnione zostało Brązowym Medalem
„Za zasługi dla obronności kraju". Medalem tym udekorowany został Sztandar
szkoły.
18 maja 2006 r. delegacja naszej szkoły brała udział w uroczystościach
patriotyczno – religijnych, upamiętniających czyny bojowe żołnierzy 2 Korpusu
Polskiego wsławionego bitwą o Monte Cassino i wyzwoleniem Bolonii.
Uroczystości te odbywały się pod Pomnikiem Bitwy o Monte Cassino
w warszawskim Ogrodzie Krasińskich.
W dniach 11-13 października 2006 r. Poczet Sztandarowy (Agnieszka Bujalska,
Magdalena Wojtczak, Przemysław Szprengiel) oraz nauczyciel historii, pani Renata
Tokarska, brali udział w obchodach 63. rocznicy Bitwy pod Lenino. Na Białoruś
zostaliśmy zaproszeni przez gubernatora Mohylewa i kombatantów.
W dniu 23 sierpnia 2006r.- 36 osobowa delegacja szkoły została zaproszona
na obchody 63. rocznicy wyprowadzenia z ZSSR armii gen. Władysława Andersa.
Uroczystości odbyły się przy pomniku Nieznanego Żołnierza w Warszawie.
Podczas uroczystości wystawiony był Sztandar szkoły, składaliśmy kwiaty.
Delegacja spotkała się z prezydentem Ryszardem Kaczorowskim oraz
Kombatantami II wojny światowej, przedstawicielami Stowarzyszenia Żołnierzy
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, MON i przedstawicielami rządu.
Rok 2007 - Rokiem Generała Władysława Andersa.
16 maja 2007r. - udział społeczności szkolnej w uroczystościach religijno patriotycznych w Krośniewicach, złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową ku czci
gen. Władysława Andersa w Błoniu.
18 maja 2007r. - udział delegacji szkoły w uroczystościach patriotyczno religijnych, upamiętniających czyny bojowe żołnierzy 2 Korpusu Polskiego
wsławionego Bitwą o Monte Cassino i wyzwoleniem Bolonii. Uroczystości
te odbyły się w Warszawie pod Pomnikiem Bitwy o Monte Cassino.
20-26 sierpnia 2007r. - wycieczka do Włoch. Gimnazjaliści odwiedzili Bolonię,
Rzym, Watykan. Byli także na Monte Cassino, w Loreto, Wenecji, Castel
Gandolfo.
W dniach 26-27 września 2008r. 22 osobowa delegacja składająca się
z nauczycieli i uczniów naszej szkoły gościła w Krakowie. Była to piękna,
podniosła uroczystość przekazania tradycji i pamięci Karpatczyków młodzieży
Klubu Szkół Monte Cassino. Uroczystość odbyła się w Katedrze na Wawelu,
połączona została z poświęceniem Sztandaru Klubu i przekazaniu go młodzieży

na Dziedzińcu Wawelskim. Termin wrześniowy został wybrany ze względu
na rocznicę sprowadzenia prochów gen. Sikorskiego na Wawel. Młodzież złożyła
kwiaty na grobie gen. Sikorskiego. W trakcie uroczystości odbyła się dekoracja
medalami i odznaczeniami sztandarów oraz osób zasłużonych.
Dyrektor Gimnazjum Elżbieta Marczak Postanowieniem Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej odznaczona została Brązowym Krzyżem Zasługi oraz
Decyzją Ministra Obrony Narodowej wyróżniona została Brązowym Medalem
„Za Zasługi Dla Obronności Kraju".
Nauczyciele Gimnazjum: pani Aneta Wiśniewska, pani Agnieszka Ujazdowska,
pani Elżbieta Cieślak oraz pan Paweł Żebrowski odznaczeni zostali Krzyżem
Pamiątkowym 3 Dywizji Strzelców Karpackich.
18 maja 2010r. - Uroczyste obchody Dnia Patrona Szkoły oraz 10 - lecia
Gimnazjum.
22 października 2012 r. - w Piasecznie k/Warszawy przedstawiciele naszego
Gimnazjum brali udział w uroczystościach pogrzebowych Pułkownika Tadeusza
Czerkawskiego - przyjaciela naszego gimnazjum, żołnierza armii generała
Władysława
Andersa, założyciela
i
wieloletniego
Prezesa
Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy PSZ "Karpatczycy". W ostatniej drodze Panu
Pułkownikowi towarzyszyli – dyrektor Gimnazjum - p. Elżbieta Marczak,
nauczyciele: p. Katarzyna Wielkopolan, p. Renata Tokarska oraz poczet
sztandarowy szkoły.
29 kwietnia 2013 r. miało miejsce odsłonięcie pomnika gen. Andersa
w Krośniewicach. W uroczystościach tych uczestniczyło wielu znamienitych gości:
kombatantów, byłych żołnierzy 2 Korpusu Polskiego, przedstawicieli licznych
instytucji, władz państwowych i samorządowych, a także mieszkańcy gminy
i liczne grupy dzieci i młodzieży, w tym Poczet Sztandarowy naszego gimnazjum.
W dniach 17-18 maja 2014 r. Poczet Sztandarowy (Karolina Arkita, Klaudia
Milczarek) oraz nauczyciel języka polskiego, pani Katarzyna Wielkopolan,
uczestniczyli w obchodach 70. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Uroczystości
miały miejsce na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino.
Maj 2016 r. - obchody Dnia Patrona w Gimnazjum im. gen. Władysława Andersa
w Ostrowach.
Obchody rozpoczęły się już 12 maja. W tym dniu Poczet Gimnazjum
im. gen. Wł. Andersa w Ostrowach, delegacje uczniów z wszystkich klas oraz
opiekunowie brali udział w uroczystościach patriotycznych w Warszawie.
Związane one były z obchodami rocznic historycznych, tj. 46. rocznicą śmierci

gen. Wł. Andersa, 72. rocznicą zdobycia Monte Cassino i 81. rocznicą śmierci
J. Piłsudskiego.
Także 12 maja inna grupa gimnazjalistów wzięła udział w 10. Gwiaździstym
Rajdzie Rowerowym „Krośniewickie Maki”. W trakcie pokonywania trasy
rowerowej młodzież miała możliwość wykazania się znajomością biografii
bohatera spod Monte Cassino. Końcowym etapem rajdu był udział
w uroczystościach i złożenie kwiatów pod pomnikiem gen. Władysława Andersa
na skwerze miejskim w Krośniewicach.
16 maja odbyły się szkolne obchody Dnia Patrona. Podczas apelu uczczono
pamięć bohaterów – generała Władysława Andersa i jego żołnierzy. Montaż
słowno-muzyczny i prezentacja multimedialna przypomniały młodzieży
wydarzenia sprzed 72 lat oraz przybliżyły sylwetkę Patrona.
Ostatnim punktem obchodów Dnia Patrona był wyjazd przedstawicieli szkoły
do Włoch. Znaleźliśmy się wśród 43 szkół, których delegacja (pani Aneta
Kalkstein, Justyna Plucińska i Anna Kieszkowska) została zaproszona przez Radę
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na uroczystości 72. rocznicy Bitwy o Monte
Cassino. Delegacja wraz ze sztandarem Gimnazjum brała udział w obchodach pod
pomnikiem II Korpusu Polskiego w Acquafondata, przy pomniku w San Vittore del
Lazio oraz pomniku 6 Pułku Pancernego im. Dzieci Lwowskich w Piedimonte San
Germano. Głównym celem wyprawy do ziemi włoskiej były uroczystości
na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino. Uczennice i towarzyszący
im nauczyciel mieli okazję spotkać się z weteranami biorącymi udział w bitwie
o Monte Cassino, córką Patrona naszego Gimnazjum- panią Anną Marią Anders,
a także zobaczyć i usłyszeć wystąpienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy. Przedstawicielki naszej szkoły uczciły pamięć poległych
Polaków oraz oddały im hołd, a żyjącym kombatantom złożyły wyrazy
wdzięczności.
08-10 września 2016 r. - uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w X Sejmiku
Szkół Karpackich. Udział w sejmiku wzięły delegacje szkół z całej Polski, w tym
przedstawiciele Gimnazjum im. gen. Władysława Andersa w Ostrowach
zrzeszonego w Stowarzyszeniu Klubu Przyjaciół Szkół i Organizacji Monte
Cassino.
Zjazd
został
zorganizowany
przez
Zespół
Szkół
Technicznych
im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku. Gościem honorowym sejmiku była
córka patrona naszego gimnazjum- senator RP- pani Anna Maria Anders.

