
Dzień Patrona Orląt Lwowskich w Urzędowie 20 listopada 2015 roku

                     Dnia 20 listopada 2015 roku w Zespole Szkół  CKZiU w Urzędowie 
odbyła  się  uroczystość Dnia  Patrona  upamiętniająca  obronę  Lwowa  przez 
Orlęta  Lwowskie.  Uroczystość  zgromadziła  młodzież,  nauczycieli,  emerytów 
i rodziców  uczniów  naszej  szkoły.  Starostę  kraśnickiego  reprezentował    Pan 
Zbigniew Leziak.
Obchody  rozpoczęła  Msza  Święta  w  Kościele  p.w.  Św.  Mikołaja  w  intencji 
społeczności  Zespołu  Szkół  im.  Orląt  Lwowskich,  wszystkich  poległych  za 
Ojczyznę, a szczególnie spoczywających na cmentarzach we Lwowie. Dyrektor 
zacytował  słowa  Ks.  Arcybiskupa  Metropolity  Lwowskiego  Bolesława 
Twardowskiego wypowiedziane nad mogiłami Obrońców Lwowa: „Stoimy na 
ziemi świętej kryjącej w swym wnętrzu około 3.000 bohaterskich Obrońców 
miasta  Lwowa,  którzy  rzucili  na  szalę  ofiarę  z  życia,  by  wywalczyć 
przynależność grodu do Rzeczypospolitej. Te liczne mogiły i tkwiące w nich 
krzyże –  to potężne  słupy granitowe, wskazujące,  że  ta ziemia  jest polską, 
a obroniona bohaterstwem, walecznością i ofiarą życia nieraz bezimiennych 
Bohaterów  –  na  zawsze  polską  pozostanie.  Dzięki  tym  którzy  z  hasłem: 
„Bóg i Ojczyzna” na ustach szli w bój – żyjemy dzisiaj wolni, cieszymy się 
niepodległością Ojczyzny, w obronie której oni życie swe położyli. (…)”

Po  Mszy  Świętej  zgromadzeni  udali  się  na  urzędowskie  wały.  Tam 
delegacje  złożyły  kwiaty  i zapaliły  znicze  pod  pomnikiem  Orląt  Lwowskich, 
były pamiątkowe zdjęcia.

W  szkole  po  wprowadzeniu  Sztandaru  i  odśpiewaniu  Hymnu 
Narodowego  dyrektor  Andrzej  Rolla  powitał  gości  słowami  Komendanta 
Lwowa  z  dni  listopadowych posła  Czesława  Mączyńskiego,  który  tak 
przemawiał  do  Orląt:  „Na  odzew  bojowego  hasła  z  dalekich  zakątków 
Rzeczypospolitej  po  przez  szeregi  nieprzyjacielskie  zbiegała  młodzież  na 
ciężki bój. Przybywała z pod Kijowa, studenci z Petersburga – z wszystkich 
rubieży  ziemi  polskiej  –  zjawiali  się  ochotnicy.  Na  zewnętrznych 
peryferiach  grodu  do  ostatniego  tchnienia  broniła  Lwowa Wierna  Straż. 
Chociaż  szeregi  Obrońców  malały  –  duch  pozostałych  pod  ich  wpływem 
rósł  i potężniał, nigdy nie  zwątpił w zwycięskie  zakończenie boju. – Cześć 
dla tych Świętych Narodowych słuszna i głęboka, uczą oni nas bowiem, jak 
dla Ojczyzny żyć, pracować i umierać.(…)”

Młodzi  bohaterowie  walcząc  w  obronie  Lwowa  stali  się  inspiracją  do 
przedstawienia  poruszającej  części  artystycznej.  Społeczność  szkolna  miała 
doskonałą okazję bliżej poznać tych „małych obrońców Ojczyzny”.
Część artystyczną rozpoczęła Klaudia Rybińska własnym utworem pt. „Więzi” 
Następnie słowami, które łączą teraźniejszość z przeszłością i poezją mogliśmy 
poznać  oraz  zrozumieć  tamte  listopadowe  dni.  Artyści  pozwolili  poczuć 
atmosferę entuzjazmu, walki, patriotyzmu ludzi budujących niepodległą Polskę. 
Jak  wiele  uczniowie  wynieśli  z  tej  akademii  można  było  się  przekonać  po 



wynikach krótkiego quizu, który został przeprowadzony po części artystycznej. 
Uczestniczyły  w  nim  trzyosobowe  drużyny  ze  wszystkich  klas  szkoły. 
Uczniowie  wykazali  się  bardzo  dużą  wiedzą  na  temat  Patrona  Szkoły 
i listopadowych  walk  o  Lwów  z  1918  roku.  Najlepiej  z  pytaniami  poradziła 
sobie  klasa  II  A,  która  wygrała  konkurs.  Zwycięzcy  otrzymali  atrakcyjne 
nagrody.
Święto Patrona Szkoły  to  również  czas  rozstrzygnięcia  konkursów o Patronie. 
W  konkursie  na  tekst  literacki  o  Patronie  Szkoły:    „ORLĘTA  LWOWSKIE 
PATRON  BLISKI CZY DALEKI?” – nagrodzono uczennice: Klaudię Rybińską 
i Patrycję Stęgierską.
            Dzień  Patrona  naszej  Szkoły  wypełnia  słowa  konsula  generalnego  RP 
Jarosława  Drozda,  który  powiedział:  „Żeby  Rzeczypospolita  mogła  istnieć, 
żebyśmy  mogli  się  w  niej  rozwijać,  najpierw  Orlęta  musiały  oddać 
najwyższą  ofiarę,  żeby  później  Orzeł  Biały  pilnował  porządku 
Rzeczypospolitej.  Zawsze  musimy  pamiętać  o  tym,  że  u  Rzeczypospolitej 
odrodzenia legła ofiara Orląt, które tutaj spoczywają i bardzo się cieszę, że 
możemy  kolejny  raz  oddać  im  cześć”  –  powiedział  Jarosław  Drozd,  a  my 
w „Szkole  Orląt”  cieszymy  się,  że  po  raz  kolejny  możemy  obchodzić  Dzień 
Patrona.

Andrzej Rolla
          


