Gimnazjum w Ostrowach było pierwszym w Polsce gimnazjum
noszącym imię generała Władysława Andersa. Patron i tradycje szkoły z nim
związane były dumą naszej szkoły i naszego środowiska lokalnego.
Niestety, w związku z reformą edukacji z 2017 r., zdecydowano o likwidacji
gimnazjów. Tak więc w czerwcu 2019 r. ostatni gimnazjaliści opuszczą mury
naszej szkoły.
Co roku w maju uroczyście świętowaliśmy Dzień Patrona. W tym roku
Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie gimnazjum dołożyli wszelkich starań, by po raz
ostatni, z szacunkiem, godnie oddać cześć naszemu Patronowi – Generałowi
Władysławowi Andersowi. W związku z tym realizowaliśmy projekt: „Generał
Władysław Anders - Patron naszego Gimnazjum”.
W piątek 10 maja grupa uczniów z naszej szkoły wraz z opiekunami:
p. Jolantą Postolską i p. Agnieszką Czerniawską uczestniczyła
w XIII Gwiaździstym Rajdzie Rowerowym „Krośniewickie Maki”. Memoriał
upamiętniał postać generała Władysława Andersa i 75 rocznicę bitwy o Monte
Cassino. Miał on charakter edukacyjny i rekreacyjno – sportowy. Wykonując
zadania historyczne i sportowe, rywalizowaliśmy z uczniami: Zespołu Szkół
w Dąbrowicach, Szkoły Podstawowej im. gen. Wł. Andersa w Nowem, Szkoły
Podstawowej nr 1 w Krośniewicach i Zespołu Szkół nr 1 w Krośniewicach.
W ostatecznej klasyfikacji zajęliśmy drużynowo II miejsce. Podczas Rajdu
uczestniczyliśmy w uroczystym złożeniu kwiatów przy pomniku z popiersiem
gen. Władysława Andersa oraz pod tablicą upamiętniającą miejsce urodzin naszego
Patrona.
17 maja świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Patrona Gimnazjum. Tego
dnia odbył się Koncert dla naszego Patrona – Koncert dla Generała Władysława
Andersa.
Z kilku powodów był on wyjątkowy. Spotkaliśmy się przy tablicy ku czci
naszego Patrona, w miejscu, w którym 08 września 2001 roku odbyła się w naszym
gimnazjum piękna uroczystość nadania szkole imienia. Po drugie, na koncert
przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Nowe Ostrowy – p. Zdzisław Kostrzewa
oraz Przewodniczący Rady Gminy Nowe Ostrowy – p. Jacek Olesiński. Koncertu
wysłuchali: pani dyrektor Elżbieta Marczak, pani dyrektor Małgorzata Strębska,
nauczyciele i uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej – wszyscy ci, dla
których nasz Patron i związane z nim tradycje naszej szkoły były, są i pozostaną
ważne. Po trzecie, to był ostatni Dzień Patrona naszego gimnazjum.
W „Koncercie dla Andersa” wystąpili uczniowie i absolwenci Gimnazjum
im. gen. Wł. Andersa. Usłyszeliśmy pieśni „sercem pisane”- pieśni, których teksty
układają się w swoistą kronikę dramatycznych losów generała Władysława
Andersa i chlubnego szlaku bojowego II Korpusu Polskiego. Te piękne

i wzruszające pieśni to m.in.: „Modlitwa obozowa”, „Hymn Sybiraków”,
„Karpacka Brygada”, „To nie bzy”, „Marsz II Korpusu” czy „Gdzie są kwiaty…”.
Nie zabrakło oczywiście legendarnych „Czerwonych maków”. Są one przecież –
jak wspominał F. Konarski – „symbolem bohaterstwa i ofiary,
i hołdem żywych dla tych, którzy przez miłość wolności polegli dla wolności
ludzi”.
W tym wzruszającym koncercie wystąpili : Justyna Welenc, Iwona
Kobrzyńska, Natalia Kacprzak (Wielkopolan), Ewelina Bianga, Anna
Komorowska, Krzysztof Welenc, Anna Kondraszewska, Natalia Kaczmarek,
Emilia Kaczmarek, Joanna Dopieralska (Bartkowska), Sylwia Pietrzak (Bartczak),
Justyna Jabłonkowska, Zuzanna Ziółkowska, Klaudia Wiśniewska, Magdalena
Selder, Kacper Ciołkowski, Kacper Górczyński, Łukasz Kaczmarek, Eryk
Klepaczka.
Wszystkim artystom: uczniom i absolwentom Gimnazjum im. gen.
Władysława Andersa w Ostrowach serdeczne podziękowania składają panie:
Elżbieta Marczak, Katarzyna Wielkopolan i Agnieszka Ujazdowska.
Tradycją naszej szkoły były patriotyczne wyjazdy. 28 maja 2019r.
uczniowie klas trzecich gimnazjum oraz delegacje ze starszych klas
szkoły podstawowej wzięły udział w wycieczce do Warszawy z opiekunami:
p. Dyrektor Elżbietą Marczak, p. K. Wielkopolan, p. Renatą Tokarską,
p.
Agnieszką
Ujazdowską
i
p.
Agnieszką
Rybnik.
Wizytę w stolicy rozpoczęliśmy od spaceru po Cmentarzu Wojskowym
na Powązkach. Odwiedziliśmy przede wszystkim: kwatery powstańców
warszawskich, groby bohaterów „Kamieni na szaniec”- Alka, Rudego i Zośki.
Zatrzymaliśmy się przy Kwaterze Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie,
przy pomniku upamiętniającym ofiary katastrofy smoleńskiej oraz w tzw.
Kwaterze „Na łączce”. Następnie udaliśmy się do Ogrodu Krasińskich, gdzie
pod Pomnikiem Bitwy Monte Cassino złożyliśmy wiązankę biało-czerwonych
maków, a później do Katedry Polowej Wojska Polskiego i pod Pomnik
Powstania Warszawskiego. Zwiedziliśmy Świątynię Opatrzności Bożej,
a w niej Panteon Wielkich Polaków, gdzie pochowani zostali m.in. poeta Jan
Twardowski i ostatni Prezydent Rzeczypospolitej na Uchodźstwie –
Ryszard
Kaczorowski,
przy
którego
grobie
złożyliśmy
kwiaty.
W drodze powrotnej zajechaliśmy do Piaseczna. Tam na Cmentarzu
Komunalnym spoczywa żołnierz armii gen Wł. Andersa – pułkownik Tadeusz
Czerkawski. Tutaj na grobie przyjaciela naszego gimnazjum w dowód pamięci
pozostawiliśmy kwiaty.

