
Dzień Patrona – lekcja historii 
 

 Dnia 14 maja 2015r. w Zespole Szkół w Grabowie nad Pilicą odbyły się uroczystości związane 

z Dniem Patrona. Postacią, która łączy obie szkoły Publiczną Szkołę Podstawową i Publiczne 

Gimnazjum, jest sylwetka generała Władysława Andersa oraz żołnierzy II Korpusu Polskiego. 

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Polskich spod Monte Cassino nazwę swoją 

otrzymała w dniu 22 maja 1993r., uzasadnienie było następujące: „wśród wielu cech narodowych, 

jakimi charakteryzują się Polacy, Żołnierze II Korpusu wykazali te najpiękniejsze, te których inny naród 

nie ma: bohaterstwo, w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu, wolę walki i nieprawdopodobną 

determinację, cechy, które ożywają zawsze wtedy, gdy Ojczyzna w potrzebie. Takie cechy 

odpowiadają młodzieży, takich poszukuje. Drugim niebagatelnym argumentem był fakt, że z gminy 

Grabów walczyło pod Monte Cassino trzynastu żołnierzy”. Wśród nich byli: Franciszek Dudek, Józef 

Kocyk, Antoni Komorek, Jan Korczak, Jan Kowalski, Bronisław Kuciński, Kazimierz Michalski, Stanisław 

Misiak, Andrzej Majewski, Mieczysław Pietruszka, Mieczysław Skwira, Józef Staszewski, Wacław 

Szatan. Publiczne Gimnazjum im. Generała Władysława Andersa swoją nazwę otrzymało 21 kwietnia 

2004r. 

 Wśród zaproszonych gości byli: Sekretarz Gminy Grabów nad Pilicą pan Zdzisław Zygmunt 

Karaś, pani dyrektor Grażyna Ewa Wnuk, pani Janina Durka, pani Marianna Tudrej, Pani Regina 

Granat, pani Józefa Kocyk, przewodniczące rady rodziców: pani Renata Mianowska i pani Ewa 

Zawodnik, rodzice oraz pani dyrektor Edyta Lusarczyk i pani wicedyrektor Agnieszka Durajczyk. 

Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe: ze Szkoły Podstawowej w Bożem z panią Magdaleną 

Borowską, ze Szkoły Podstawowej w Rozniszewie z panią dyrektor Agnieszką Suską, z Publicznego 

Gimnazjum w Mniszewie z panem Danielem Jakubiakiem, ze Szkoły Podstawowej w Augustowie  

z panem dyrektorem Sławomirem Madejem. 

 O godzinie 10.00 w Kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy w Grabowie nad Pilicą odbyła się 

uroczysta msza święta w intencji gen. Władysława Andersa oraz żołnierzy II Korpusu Polskiego. Ksiądz 

kanonik Stanisław Drąg w kazaniu przypomniał o najważniejszych zasługach i wartościach 

przyświecających Naszym Patronom. Po skończonej mszy poczty sztandarowe, zaproszeni goście, 

nauczyciele, rodzice i uczniowie udali się na uroczysty apel, który odbył się na sali gimnastycznej w 

budynku Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą. W czasie części oficjalnej zostały wprowadzone poczty 

sztandarowe szkół, ośpiewano hymn państwowy, następnie zostali powitani zaproszeni goście. 

Później glos zabrała pani dyrektor Edyta Lusarczyk. Wyznaczeni uczniowie wraz z towarzyszącymi 

gośćmi złożyli wiązanki i zapalili znicze pod tablicami pamiątkowymi. Po wyprowadzeniu pocztów, 

głos zabrała pani dyrektor Grażyna Ewa Wnuk, która przedstawiła sylwetkę wielkiego przyjaciela 

szkoły pułkownika Tadeusza Mieczysława Czerkawskiego oraz jego historię i wspomnienia związane z 

walką o Ojczyznę w czasie wojny oraz później. 

 Następnie uczniowie szkoły przedstawili program artystyczny utrzymany w konwencji 

Sensacji XX wieku. Całość utrzymana była w duchu powagi wydarzeń historycznych, wzbogacona 

pokazem multimedialnym, muzyką, poezją oraz fragmentami wspomnień kombatantów. 



Ostatnim elementem obchodów Dnia Patrona było spotkanie pani Grażyny Wnuk z rodzicami 

pod hasłem „Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za to co robimy, także za to, czego nie robimy”.  

 Była to prawdziwa, żywa lekcja historii, która przypomniała nam o ponadczasowych 

wartościach, które powinny przyświecać wszystkim Polakom. 

Napisała: Małgorzata Cichowska 


