Pierwsze w Polsce Gimnazjum im. gen. Władysława Andersa
Gimnazjum w Ostrowach zostało powołane z dniem 1 września 1999 r.
uchwałą Rady Gminy Nowe Ostrowy nr 37/VII/99 z 15 marca1999 r.
We wrześniu 1999 r. naukę w szkole rozpoczęło 75 uczniów. Zajęcia
odbywały się w Szkole Podstawowej w Ostrowach i w Imielnie. W tym czasie
trwała budowa gimnazjum. Rok później oddano do użytku parter nowego budynku
szkoły.
W wyniku debaty wśród społeczności szkolnej na patrona szkoły wybrano
gen. Władysława Andersa, syna ziemi kutnowskiej. Rada Gminy propozycję
tę zatwierdziła w 2001 r.
We wrześniu 2000 r. szkoła nawiązała kontakt ze Stowarzyszeniem Byłych
Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie „Karpatczycy”. Z Zarządu
Głównego „Karpatczyków” szkoła otrzymała podziękowanie za decyzję przyjęcia
na patrona niezapomnianego dowódcy, żarliwego patrioty, wzorowego obywatela,
a przede wszystkim wypróbowanego przyjaciela młodzieży, której wiele tysięcy
wyprowadził z „ziemi nieludzkiej”, ratując ją tym od zagłady. „Karpatczycy”
ufundowali drzewce do sztandaru szkoły oraz przekazali urnę z ziemią spod Monte
Cassino.
Dnia 22 sierpnia 2001r. delegacja Gimnazjum wraz z Wójtem Gminy Nowe
Ostrowy została zaproszona przez Marszałka Macieja Płażyńskiego do Sejmu RP.
Sejm przyjął okolicznościową uchwałę w 60 rocznicę utworzenia w ZSRR armii
polskiej pod dowództwem generała Władysława Andersa.
W uroczystościach brała udział Pani Irena Anders – żona Generała, z którą
mieliśmy zaszczyt i przyjemność rozmawiać.
Wójt Gminy Nowe Ostrowy Jakub Świtkiewicz, dyrektor szkoły Elżbieta
Marczak, pani Renata Tokarska - nauczyciel historii i pani Katarzyna Wielkopolan
- nauczyciel języka polskiego, odznaczeni zostali Krzyżem Pamiątkowym 3
Dywizji Strzelców Karpackich.
Uroczyste otwarcie nowego budynku gimnazjum, nadanie mu imienia,
przekazanie sztandaru oraz odsłonięcie tablicy ku czci Patrona odbyło się 8
września 2001 r. Przecięcia wstęgi w drzwiach nowego obiektu szkolnego
dokonali: kuzynka generała Andersa, żołnierz Szarych Szeregów – pani Teresa
Lirsz, delegat prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego – pan Ignacy Wieczorek,
Rzecznik Praw Dziecka – pan Paweł Jaros, Wójt Gminy Nowe Ostrowy – pan
Jakub Świtkiewicz, Dyrektor Gimnazjum – pani Elżbieta Marczak,
Przewodniczący Rady Rodziców – pan Wojciech Janakowski. Poświęcenia
sztandaru dokonał biskup łowicki – Józef Zawitkowski. Podczas nadania imienia
szkole, gościliśmy żołnierzy generała Andersa z kraju i z Londynu.

