
Dziesiąte obchody Dnia Patrona Szkoły Orląt Lwowskich

           Dnia 22 listopada 2013 roku w ZS- CKZiU w Urzędowie odbyła się
uroczystość Dnia Patrona, upamiętniająca Orlęta Lwowskie. Swoją obecnością
zaszczycił nas  Starosta Kraśnicki - pan Andrzej Maj oraz Radny Powiatu - pan
Stanisław Tompolski. Uroczystość zgromadziła młodzież, nauczycieli emerytów
i rodziców uczniów naszej szkoły.
          Dyrektor szkoły Andrzej Rolla przedstawił historię 10 – letnich obchodów
Dnia Patrona w szkole ze szczególnym uwzględnieniem wymiernych korzyści
płynących z jego wyboru. 
1) Szkoła nasza umocniła swoją pozycje w środowisku, stajemy się dostrzegani

przez  dorosłych  i  młodzież  (zafunkcjonowały  nowe  kierunki  i  zawody,
staliśmy  się  znaczącą  placówką  w  gminie  i  powiecie,  gdzie  jako  jedyni
cierpimy nadal na brak wygodnej bazy lokalowej),

2) Nawiązaliśmy  współpracę  z  TMLiKPW,  poznając  wspaniałych  ludzi,
Polaków,  patriotów i  miłośników kultury  narodowej.  Jesteśmy  dumni,  że
możemy  uczestniczyć  z  naszym  Sztandarem  w  uroczystościach
organizowanych przez Lwowiaków w Lublinie (w ostatnią niedzielę). To dla
nas wielki zaszczyt. 

3) Przy  szkole  zrodził  się  Klub  Miłośników  Lwowa  w  Urzędowie,  który
podejmuje  szereg  cennych  inicjatyw.  W  tym  roku  wspólnie  planujemy
odnowienie  mogiły  Pani  Józefy  Wójtowicz  –  Orlicy,  Lwowianki,
uczestniczki  walk  o  Lwów  –  nauczycielki  w  Urzędowie  i  Kraśniku,
spoczywającej na cmentarzu urzędowskim.

4) Sztandar Szkoły został odznaczony w 2005 roku Krzyżem Drugiej Obrony
Lwowa.

5) Poznaliśmy Szkoły o tym samym Imieniu z którymi wyjeżdżamy od lat do
Lwowa  i  tam  na  zaproszenie  Konsula  Generalnego  i  Arcybiskupa
Metropolity  Lwowskiego  Mieczysława  Mokrzyckiego  uczestniczymy  w
obchodach  Święta  Niepodległości  we  Lwowie  na  cmentarzu  Orląt
Lwowskich,  Łyczakowskim,  Janowskim  i  Wzgórzach  Wuleckich,  gdzie
spoczywają obrońcy Rzeczypospolitej.

6) Odwiedzamy  Lwów  ze  Światełkiem  dla  Cmentarza  Orląt  Lwowskich.
Młodzież nasza corocznie  przekazuje  znicze,  które  zapalamy na mogiłach
bohaterów.

7) Nawiązaliśmy kontakt z dwiema polskimi szkołami we Lwowie nr 10 i 24,
które z młodzieżą odwiedziliśmy już w 2003 roku.

8) Na  Dniach  Patrona  gościliśmy  artystów  z  Polski  i  Ukrainy:  Teatr  „Pod
Górkę”  z  Warszawy,  Zespół  Pieśni  i  Tańca  UMCS,  „Lwowską  Falę”
z Ukrainy i lokalne -  Kapelę Janka. Uroczystości te gromadziły wielu gości.

9) Zawsze uczestniczymy ze sztandarem szkoły w obchodach wszystkich Świąt
Państwowych, wojewódzkich i samorządowych.



10) Opiekujemy się jedynym przedwojennych Pomnikiem Orląt Lwowskich
na naszych historycznych Wałach. 

11) Odsłoniliśmy w szkole pamiątkową tablicę artysty, rzeźbiarza – twórcy
pomnika Orląt w Urzędowie - Józefa Rachwała. 

12) Swym  przykładem  Patriotyzmu  zaraziliśmy  „pozytywnie”  innych:  do
Lwowa pojechali  z  nami  Urzędowianie,  władze  samorządowe  (Pan Wójt,
Profesorowie wyższych uczelni.

Sylwetki  młodych  obrońców  Lwowa  stały  się  inspiracją  do  przygotowania
poruszającej  serca  części  artystycznej.  Społeczność  szkolna  miała  doskonałą
okazję  bliżej  poznać  tych  „malutkich  rycerzyków,  męczenników za  wolność
Ojczyzny”.  W klimat  tamtych  dni  wprowadził  zgromadzonych  czarno-  biało
film pokazujący kilkunastoletnie dziewczęta i  młodych chłopców w mundurach
walczących w lesie z Ukraińcami o Lwów. Wzruszającą atmosferę potęgowała
pieśń „Orlątko”  wykonana przez rockowy zespół Forteca. Uczniowie mieli też
okazję wysłuchać wspaniałych pieśni patriotycznych o niezłomności i nadziei,
które  nie  umierają  nigdy w wykonaniu  naszego szkolnego artysty  -  Michała
Kołbuka.  Swój  autorski  wiersz  zaprezentowała  Klaudia  Rybińska.  Na scenie
wystąpili  również Paulina Dec, Martyna Kozak, Karol Drozd, Eryk Łaciński.
Uroczysta akademia została przygotowana pod fachowym okiem nauczyciele-
Małgorzaty Rachoń, Wiesławy Gonder,  Katarzyny Biegaj, Agnieszki Resztak,
Justyny Popiołek- Czarnoty.
       Święto  Patrona  Szkoły  stało  się  doskonałą  okazją  do  rozstrzygnięcia
konkursu o historii  Lwowa. Pamiątkowe nagrody i  dyplomy swoim uczniom
wręczył  pan  Leszek  Gozdalski,  a  Panie  A.  Resztak  i  J.  Popiołek-  Czarnota
uhonorowały uczestniczkę konkursu literackiego - Klaudię Rybińską.
      Następnie cała społeczność szkolna  wraz ze sztandarem przemaszerowała
do  kościoła  p.w.  św.  Mikołaja.  Prosząc  o  Mszę  Świętą  dyrektor  szkoły
zacytował słowa  z sierpnia 1939 roku, które na cmentarzu Orląt wypowiedział
do młodzieży arcybiskup Józef Bilczewski – Święty wyniesiony na ołtarze przez
Jana Pawła II:
„Ci, co polegli - byli młodzi, mieli prawo do życia, ale oddali je za wolność,
dlatego wy młodzi pilnujcie tego cmentarza, stańcie na straży obok lwów
kamiennych,  które  strzegą,  by  noga  świętokradcy  nie  przestąpiła  jego
bram. Miejsce to, bowiem, na którym stoicie, jest święte”. 
A zwracając się w stronę spoczywających Orląt, powiedział: 
„Jedno mogłoby zakłócić wasz sen spokojny. Mianowicie lęk,  czy my ten
gród, czy my tę ziemię, którą wy krwią swą okupiliście, utrzymamy? Otóż
śpijcie  spokojnie.  Na  krzyże  wznoszące  się  nad  waszymi  głowami  -
przyrzekamy, że utrzymamy.” 
Tak i my dziś zebrani w tej Świątyni – przyrzekamy, że ten gród, tą Ziemię,
tą Ojczyznę – UTRZYMAMY! 
Podczas mszy świętej ksiądz wikariusz w homilii przypomniał postacie młodych
bohaterów Lwowa  i  porównał  je  z  obrońcami  Warszawy  z  1944r.   Zwrócił



uwagę  na  ideały,  które  przyświecały  powstańcom  warszawskim  i  Orlętom
Lwowskim:  patriotyzm,  odwaga,  poświęcenie,  szacunek  dla  wartości
narodowych. Zachęcił młodzież do naśladowania w swoim życiu takich postaw,
a szczególnie do poszanowania mogił narodowych.  Podczas modlitwy wiernych
zgromadzeni modlili się w intencji bohaterów Lwowa oraz przyszłości  szkoły.
O wzruszającą i piękną oprawę nabożeństwa zadbała pani Barbara Kapica.  Po
mszy św. zgromadzeni udali się na urzędowskie wały. Tam delegacje uczniów
złożyły kwiaty pod   pomnikiem Orląt Lwowskich . 
      Ten dzień uzmysłowił , że pamięć o Orlętach Lwowskich jest wciąż żywa.
Heroiczna postawa młodych bohaterów Lwowa jest godna podziwu, a wartości
prezentowane przez nich są wciąż aktualne. Legenda Orląt Lwowskich  łączy
pokolenia. 
Dzień Patrona naszej Szkoły to wyraz wielkiego patriotyzmu i wdzięczności
wobec tych, którzy w tamtych czasach nie poddali się ciężarom niewoli i nie
przestali wierzyć, że nadejdzie kiedyś jutrzenka wolności i dali świadectwo
bohaterstwa i umiłowania Ojczyzny.

Andrzej Rolla
          


