Opatów, 17.09.2018r.

Szanowni Państwo
W dniu 26 września 2018r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Opatowie odbędzie się uroczystość z okazji
nadania szkole imienia gen. bryg. Stanisław Gano.
Stanisław Gano to wybitny oficer Wojska Polskiego. Pochodził z patriotycznej rodziny o tradycjach
niepodległościowych, ściśle związanej z Opatowem od połowy XIX wieku. Urodził się 17 V 1895 r. Opatowie.
Podczas I wojny światowej walczył m.in. w szeregach 4 Dywizji Strzelców Polskich. Po odzyskaniu niepodległości
służył w 2 Dywizji Piechoty Legionów i walczył podczas wojny polsko-bolszewickiej. Za zasługi z okresu wojen o
odrodzenie państwowości polskiej otrzymał order Virtuti Militari, kilkakrotnie Krzyż Walecznych i Medal
Niepodległości. Był oficerem dyplomowanym piechoty Wojska Polskiego II RP oraz Polskich Sił Zbrojnych na
Zachodzie. W 1941 r. został Szefem Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza Rządu RP na Uchodźstwie. Był
jednym ze współtwórców sukcesów polskiego wywiadu podczas II wojny światowej, niezwykle cenionym przez
sojuszników. Za służbę podczas II wojny światowej został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami,
trzykrotnie medalem Wojska, Orderem Imperium Brytyjskiego III kl., orderem amerykańskim Legion of Merit IV
kl. Po zakończeniu wojny i wprowadzeniu w Polsce sowieckiej dyktatury pozostał na emigracji. 26 września
1946r. zdominowany przez komunistów Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej odebrał mu obywatelstwo
polskie. Po demobilizacji PSZ Stanisław Gano wyjechał do Maroka. W 1964r został awansowany przez gen.
W. Andersa do stopnia generała brygady. Zmarł na obczyźnie, w Casablance 5 VII 1968r..
Nie sposób przecenić zasług gen. bryg. Stanisława Gano w walce o odrodzoną i niepodległą Polskę.
Jesteśmy szczególnie dumni, że będzie on patronem naszej szkoły. Nadać imię szkole to określić jej
podstawowe wartości. Odwaga Stanisława Gano, niezłomność w walce i dążeniu do celu, miłość do kraju
i pełna ofiarności praca na jego rzecz są przykładem dla nowych pokoleń Polaków. Jego osobiste przymioty
i cechy charakteru takie jak: uczciwość, pracowitość, chęć ciągłego doskonalenia się, dokładność i sumienność
w pracy są we współczesnym świecie cechami godnymi naśladowania. Na niedawno odsłoniętym w Maroku
grobie generała widnieje napis „Niech się Polska przyśni Tobie…”. Cała społeczność SP nr 1 w Opatowie wierzy,
że swoją pracą i wysiłkiem pomoże budować Polskę, o której śnił nasz wielki rodak -Stanisław Gano.
Nadanie szkole imienia wybitnego żołnierza pozwoli nam uczcić zarówno wysiłek i trud pokoleń
Polaków walczących o wolną Polskę na wszystkich frontach świata, jak i pracę współczesnych polskich żołnierzy,
których główną misją jest służba dla kraju oraz umacnianie stabilnego bezpieczeństwa międzynarodowego.
Wybór daty uroczystości w rocznicę pozbawienia Stanisława Gano w 1946r. obywatelstwa polskiego będzie
symbolicznym gestem zadośćuczynienia dla zasłużonego dla Polski oficera oraz wyrazem solidarności ze
wszystkimi Polakami represjonowanymi po II wojnie światowej z przyczyn politycznych. Uroczystość ta
ponadto wpisuje się w obchody 100-lecia niepodległości Polski oraz 200-lecia powstania w Opatowie pierwszej
Elementarnej Szkoły, której kontynuacją jest Szkoła Podstawowa nr 1.
Jesteśmy przekonani, że Wasza obecność pozwoli nam w szczególny sposób upamiętnić imię wybitnego
Opatowianina, wielkiego Polaka, niezłomnego żołnierza i oddanego patrioty. Będziemy czuć się zaszczyceni,
jeżeli przyjmiecie Państwo zaproszenie na tą wyjątkową dla naszej społeczności uroczystość.
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