
„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci.”

W. Szymborska

Dokładnie 160 lat temu 22 stycznia 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe – 

jeden z największych zrywów niepodległościowych w historii Polski. Wymierzone przeciwko 

władzy carskiej toczyło się w zaborze rosyjskim. Choć przegrane, stało się jednym                    

z najważniejszych symboli polskiego dążenia do niepodległości. Dla upamiętnienia tej 

bohaterskiej walki  o wolność w naszej szkole organizowane są już od 9 lat obchody Święta 

Patrona, które miały w tym roku szczególny charakter. Jako społeczność szkolna włączyliśmy 

się bowiem w obchody powiatowo-miejsko-gminne tego wielkiego wydarzenia. Rozpoczęła 

je uroczysta Msza Święta odprawiona 22 stycznia o godzinie 11.00 w kościele pod 

wezwaniem WNMP, którą koncelebrował bp Tadeusz Bronakowski w ornacie ufundowany 

przez Radę Rodziców. O oprawę liturgiczną zadbali s. Nikodema i ks. Adam. Pani 

Wicedyrektor Małgorzata Grzeszczuk odczytała teksty liturgii słowa, młodzież modlitwę 

wiernych oraz niosła dary. Po mszy uczestnicy uroczystości udali się przed obelisk 

poświęcony pamięci powstańców z 1863 roku, gdzie znajdował się szpital polowy. 

Odtworzony został Hymn Państwowy, odczytano Apel Pamięci, oddano wystrzały salwy 

honorowej, zapalono znicz oraz złożono kwiaty. Ostatnim punktem obchodów tego dnia był 

koncert galowy w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Siedlec, który odbył się w sali 

widowiskowej Klubu 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie. 

23 stycznia odbyły się natomiast szkolne obchody tego święta. Na tak doniosłej 

uroczystości mieliśmy zaszczyt gościć: Radosława Brzózkę- szefa Gabinetu Politycznego 

Ministra Edukacji i Nauki, Zbigniewa Chrupka- Starostę Ostrowskiego, Józefa 

Rostkowskiego- Wicestarostę Ostrowskiego, Krzysztofa Winiarskiego- Radnego Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego, Dorotę Subdę- Przewodniczącą Rady Powiatu, Michała 

Giersa- Dyrektora Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie, Bartosza 

Kublika- Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, ks. dr Jana Okułę- 

proboszcza parafii pod wezwaniem WNMP w Ostrowi Mazowieckiej, mł. insp. Krzysztofa 

Szymańskiego- Komendanta Powiatowego Policji, st.bryg. Janusza Iwanowskiego- 

Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, porucznika Wojciecha Szydlaka                   

z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie, Artura Wnuka- Dyrektora Samodzielnego 



Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, Karola Madaja- Dyrektora Muzeum Dom 

Rodziny Pileckich, Karolinę Kolbuszewską – Kierownika Działu Historyczno- Edukacyjnego 

w  Muzeum Dom Rodziny Pileckich, Kacpra Kempistego- pracownika Muzeum Dom 

Rodziny Pileckich, Mirosława Rombalskiego- Inżyniera Nadzoru Nadleśnictwa w Ostrowi 

Mazowieckiej, Agnieszkę Gaś- Dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini 

Górnej, Monikę Kuziak- Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, 

Piotra Siwka- Dyrektora Zespołu Szkół nr 1, Romana Malickiego- Dyrektora Zespołu Szkół 

CKR w Lubiejewie, Roberta Krajewskiego -Dyrektora Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Ostrowi Mazowieckiej, Urszulę Zaniewską – Dyrektora Bursy Szkolnej 

oraz Marię Wolff i Jerzego Mincewicza- przedstawicieli Koła Absolwentów i Wychowanków 

przy Zespole Szkół nr w Ostrowi Mazowieckiej. Gości przywitał Pan Dyrektor Bogusław 

Konrad, który podziękował zebranym za przyjęcie zaproszenia. W swoim wystąpieniu 

przypomniał historię związaną z nadaniem szkole imienia, która miała miejsce 9 lat temu w 

151 rocznicę wybuchu powstania. Podziękował swojej poprzedniczce ówczesnej Pani 

Dyrektor Teresie Zienkiewicz, radzie pedagogicznej, rodzicom i uczniom za tę niezwykle 

ważną inicjatywę, która dla współczesnej społeczności szkolnej jest wielkim wyróżnieniem,                                      

ale i zobowiązaniem. Zwrócił uwagę na obecną sytuację naszej placówki, która  rozwija się, 

unowocześnia  i modernizuje, a w lokalnym środowisku cieszy się bardzo dobrą opinią. 

Młodzież osiąga dobre i bardzo dobre wyniki na egzaminach maturalnych i zawodowych, 

sukcesy na olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych. To wszystko, jak podkreślił Pan 

Dyrektor, to wielka zasługa kadry pedagogicznej, której serdecznie podziękował. Dodał 

również, że nauczyciele ciągle podnoszą swoje kwalifikacje, biorąc udział w warsztatach, 

wykładach, prelekcjach, konferencjach i seminariach. W swoim przemówienie słowa 

podziękowania skierował także w stronę Pana Starosty, Wicestarosty, Zarządu Powiatu i całej 

Rady Powiat oraz Pana Bartosza Kublika Prezesa Banku Spółdzielczego. Przypomniał 

zebranym o współpracy z Bankiem Spółdzielczym, który sprawuje patronat nad młodzieżą 

kształcącą się w zawodzie  technik ekonomista oraz z Międzynarodowym Stowarzyszeniem 

Przewoźników i Spedytorów Ziemi Ostrowskiej, które objęło swoim patronatem spedytorów 

oraz z innymi instytucjami w powiecie ostrowskim: „ Dziękuję Dyrektorom, Prezesom, 

Komendantom i księdzu za niezwykłą troskę o naszą szkołę oraz owocną współpracę”.           

Pan Dyrektor zwrócił się również do młodzieży, dziękując jej za dokonany wybór oraz 



życząc, aby ideały powstańców styczniowych opisane w bogatej literaturze, utrwalone                   

w malarstwie czy muzyce, były zakorzenione na trwałe w ich sercach i umysłach.                         

Na zakończenie swojego wystąpienia przywołała słowa Prezydenta Andrzeja Dudy                              

z przemówienia wygłoszonego w Katedrze Wileńskiej: „ Jedność narodów Europy Środkowej 

to niezbędny i najmocniejszy fundament, gwarancja wolności, siły i niepodległości naszych 

państw. I głęboko, mocno wierzę, że właśnie w tym duchu będziemy nadal działać, razem 

budując szczęśliwą Europę Środkową wielu Narodów.” 

Kolejnym punktem programu były wystąpienia zaproszonych gości.  Pana Kacper 

Kempisty wygłosił referat „ Sens mierzony wartościami. O co walczyli Powstańcy 

Styczniowi?”. Wspomniał w nim o mieszkańcach naszego powiatu, którzy zapisali się 

chlubną kartą  w dziejach powstania oraz o Janie Harusewiczu, który w 1888 roku przyjął 

stanowisko lekarza powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie rozpoczął tajną pracę 

narodową. Był inicjatorem tworzenia sieci kół tajnej oświaty. Pan Bartosz Kublik - Prezesa 

Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej przybliżył zebranym postać Wiktora 

Godlewskiego – Powstańca Styczniowego pochowanego w Jasienicy, zesłańca na Sybir, 

przyrodnika, ornitologa oraz współzałożycielu Ostrowskiego Towarzystwa Pożyczkowo–

Oszczędnościowego – późniejszego Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.              

Ks. dr Jan Okuła zwrócił uwagę na ogromną rolę i zaangażowanie kobiet oraz duchownych                  

z terenu naszego powiatu w powstanie. W okresie przedpowstaniowym kobiety nadawały ton 

uroczystościom, ubierając na przemian stroje narodowe lub żałobę, tworzyły komitety 

witające pielgrzymki. Podejmowały się także agitacji w środowiskach mieszczańskich 

i chłopskich, często płacąc za tę działalność aresztem, a nawet zesłaniem. Wzięły na siebie 

trud niesienia pomocy poszkodowanym. Pan Radosław Brzózka- szefa Gabinetu Politycznego 

Ministra Edukacji i Nauki w imieniu Ministra Przemysława Czarnka podziękował za 

zorganizowanie wydarzenia, które jest hołdem złożonym obrońcom ojczyzny oraz wspaniałą 

lekcją dziejów Rzeczypospolitej i patriotycznych postaw dla młodych ludzi. Na pamiątkę 

podarował również publikację o Prymasie Stefanie Wyszyńskim, który w swoich zapiskach 

wspominał piękną rodzinną tradycję odwiedzania wraz z rodzicami mogił i krzyży 

powstańczych. Miłym akcentem uroczystości było wręczenie gościom pamiątkowych 

reprodukcji z godłem powstańczym. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ostr%25C3%25B3w_Mazowiecka


Tak doniosła uroczystość była również doskonałą okazją do podsumowania 

konkursów: historycznego, literackiego i plastycznego, które miały upowszechnić wiedzę                 

o tym ważnym niepodległościowym zrywie. Pierwszym z nich był Powiatowy Konkurs 

Historyczny „Powstanie Styczniowe na ziemi ostrowskiej”, nad którym honorowy patronat 

objął Starosta Ostrowski Pan Zbigniew Chrupek. Laureaci: I miejsce Maria Leszczyńska,                 

II miejsce  Maciej Rutkowski uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja 

Kopernika, III miejsce Łukasz Pawlak uczeń z naszej szkoły, otrzymali nagrody rzeczowe 

ufundowane przez Starostwo Powiatowe. Zwycięzcy jak również wyróżnieni w szkolnym 

konkursie literacki i plastycznym zostali nagrodzeni dyplomami oraz książkami. W konkursie 

literackim I miejsce przyznano Anecie Zawiszy z  kl. III LO, II Pawłowi Brejnakowi z kl. III 

TI, a III Mai Borawskiej z kl. I LO. Wyróżnienia otrzymali również Dawid Rypiński i Igor 

Wilczyński z kl. III TI. W konkursie plastycznym I miejsce zajęła Daria Pierzchanowska        

z kl. I LO, II Wiktoria Todorczuk z kl. I TS, a III Bartosz Żach z kl. I TI. 

Uroczystość uświetnił montaż słowno-muzyczny „ Ojców naszych Ziemia Święta…” 

przygotowany przez uczniów pod kierunkiem Pani Marzeny Tyszki – Kosowskiej oraz Pana 

Krzysztofa Wiśniewskiego. Była to ciekawa lekcja historii i  przeżycie artystyczne. 

Wysłuchaliśmy  pieśni, wierszy oraz relacji z walk na ziemiach polskich, ze szczególnym 

uwzględnieniem naszego powiatu. Całość dopełniła piękna dekoracja, za którą 

odpowiedzialne były Pani Urszula Zadroga i Pani Klaudia Szymańską.  

Bohaterowie walk Powstania Styczniowego są patronami naszej szkoły. Flagi                      

i  sztandary to symbole historyczne naszego narodu i państwa. Symbole walki o wolność 

społeczną i narodową, to bardzo ważne czynniki wiążące duchowo ze sobą  ludzi. Mimo 

klęski, wzmocnione zostało poczucie narodowej solidarności wśród Polaków. Stajemy dziś               

z pochyloną głową, pełni zadumy i skupienia. Stajemy, by uczcić pamięć wszystkich tych, 

którzy walczyli o niepodległą Polskę. My, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej 

sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Niech bohaterowie i ich czyny 

pozostaną na zawsze w Waszej pamięci, w historii Polski i dziejach Narodu Polskiego. 


