
    OSTATNIE ŚWIĘTO GIMNAZJUM NR 4 IM. ALEKSANDRA KAMINISKIEGO  

                                                  W LEGIONOWIE   

 

   W ramach przygotowania do Święta Szkoły członkowie Stowarzyszenia 

Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców : gen. Czerwiński, gen. Poznański,     

gen. Samarcew, gen. Zieliński, płk Lasota i płk Duluk przeprowadzili cykl spotkań 

z uczniami klas siódmych, ósmych i gimnazjum poświęconych Aleksandrowi 

Kamińskiemu. Spotkania te służyły realizacji jednego z celów stowarzyszenia- 

wspierania wychowania patriotycznego młodego pokolenia opartego na 

wzorach bohaterstwa i patriotyzmu. Patron szkoły to postać niezwykła. Był 

nauczycielem, wychowawcą, instruktorem harcerskim i współtwórcą Szarych 

Szeregów. To autor słynnej powieści ,,Kamienie na szaniec” w której 

przedstawia młodych ludzi jako tych, którzy potrafili zachować się bohatersko 

w czasach II wojny światowej w okupowanej przez Niemców Warszawie. Nie 

stracili własnej godności, podjęli walkę, oddali życie dla ojczyzny. Aleksander 

Kamiński to wreście człowiek głoszący, że należy doskonalić swój charakter, 

przez całe życie służyć ile sił ojczyźnie, wspierać swych przyjaciół, własną 

postawą i pracą budować przyszłość Polski. Spotkania przeprowadzono w 13 

klasach dla 320 uczniów. 

    Tegoroczne obchody Święta Gimnazjum miały wyjątkową oprawę z uwagi na 

okoliczności w jakich przebiegały. Rok 2018 – to 100 lecie odzyskania przez 

Polskę niepodległości oraz ostatni rok funkcjonowania Gimnazjum i ostatnie 

Święto Szkoły. 

    Uroczystość święta szkoły odbyła się 8 listopada 2018 roku i przebiegała  pod 

znakiem spotkania pokoleń. Na uroczystość przybyli m.in. : Anna Klinowicz- 

inicjatorka i koordynatorka projektu ,,O tym nie można zapomnieć”, byłe 

więźniarki obozu Ravensbruck – Krystyna Zając, Alicja Gawlikowska-

Świerczyńska, Marianna Janowska, Barbara Piotrowska i Janina Iwańska. 

Stowarzyszenie Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców reprezentował płk Jan 

Duluk i płk Stefan Lasota. 

 

     



 

  

  

    Podczas uroczystości wiceprezes SORK płk Jan Duluk przekazał na ręce 

dyrektor Agnieszki Jakubowskiej Adres z życzeniami od Stowarzyszenia dalszej 

pomyślności dla grona pedagogicznego i uczniów w nowej rzeczywistości 

edukacyjnej związanej z wygaszaniem gimnazjum. 

 



 

    Obecni na uroczystości obejrzeli wzruszającą notację historyczną z udziałem 

zaproszonych byłych więźniarek obozu hitlerowskiego Ravensbruck oraz 

montaż słowno-muzyczny, złożony z wierszy poświęconych historii naszej 

Ojczyzny pani Aldony Kraus, a także pieśni i ich ilustrację wykonanych przez 

klasę IIIa gimnazjum. 

  

 



 

 

    Po części artystycznej wręczono nagrody laureatom Ogólnopolskiego 

Konkursu Poetyckiego ,,Piękno świata, piękno człowieka”, którego mottem były 

słowa popularnej pieśni ,,Ojczyzna mnie woła”. 

 

                                                                                         Tadeusz Foremski 


