
Dzień Patrona Orląt Lwowskich w Urzędowie

           Dnia 21 listopada 2014 roku w ZS - CKZiU w Urzędowie odbyła się
uroczystość  Dnia  Patrona  upamiętniająca  obronę  Lwowa  przez  Orlęta
Lwowskie.  Starostę  kraśnickiego  reprezentował   Pan  Zbigniew  Leziak.
Uroczystość zgromadziła młodzież, nauczycieli, emerytów i rodziców uczniów
naszej szkoły.
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 napis z symbolicznej mogiły żołnierzy drugiej obrony Lwowa:
„W  tej  dolinie  spoczywa  tysiąc  żołnierzy,  którzy  DOCHOWALI
WIERNOŚCI…  polegli  w walkach,  bronili  Lwowa  przed  hitlerowskim
najeźdźcą. Żyjąc, służyli wiernie Bogu, Ojczyźnie i Rodzinie. Polegli… służą
już  tylko  Panu  Bogu.  Niech  Pan  Bóg  wynagrodzi  wszystkim,  tym  którzy
polecają w modlitwie dusze poległych obrońców Ojczyzny”
Po Mszy Świętej zgromadzeni udali się na urzędowskie wały. Tam delegacje
złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod pomnikiem Orląt Lwowskich.

W  szkole  Dyrektor  Andrzej  Rolla  witając  gości  mówił: „Tegoroczny
Dzień  Patrona  naszej  Szkoły  obchodzimy  po  raz  12.  Przez  wszystkie  lata
staramy  się  uroczyście  obchodzić  Święto  Szkoły.  Celem  jest  wychowanie
naszego  pokolenia,  naszej  młodzieży  szkolnej  i całej  społeczności  lokalnej
w pełnym patriotyzmie  i pamięci  o czynach bohaterów narodowych.  Patron,
którego wybraliśmy, do tego zobowiązuje. Jesteśmy dumni. Ofiara życia, jaką
złożyły Orlęta, nie pozostaje więc daremną - to szkoła wielkiego patriotyzmu,
gorącej miłości polskiej mowy, kultury i tradycji do tej Świętej Ziemi, w którą
wsiąkała Ich krew”. 
Sylwetki  młodych  obrońców  Lwowa  stały  się  inspiracją  do  przygotowania
poruszającej  serca  części  artystycznej.  Społeczność  szkolna  miała  doskonałą
okazję  bliżej  poznać  tych  „malutkich  rycerzy,  męczenników  za  wolność
Ojczyzny”.
Część  artystyczną  rozpoczęła  Klaudia  Rybińska.  Podczas  recytacji  własnego
wiersza,  wytłumaczyła związki Urzędowa ze Lwowem i wskazała  na wagę i
podniosłość tej uroczystości dla społeczności szkolnej. Następnie poprzez słowo
wiążące, przeplatane poezją i wyświetlanymi prezentacjami wszyscy mogliśmy
poznać  i  zrozumieć  tamte  lwowskie  listopadowe  dni.  Doświadczyć  tamtej
atmosfery entuzjazmu, walki, patriotyzmu ludzi budujących niepodległą Polskę.
Widzowie nagrodzili gromkimi brawami Michała Kołbuka za wykonanie pieśni
„O mamo, otrzyj oczy,…….” oraz pozostałych artystów z klasy II A i IIIA za
piękną recytację i wzruszenia, których nam dostarczyli. 
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.



Uczestnicy  wykazali  się  bardzo  dużą  wiedzą  na  temat  patrona  szkoły  i
listopadowych walk o Lwów z 1918 roku. Najlepiej z pytaniami poradziła sobie
klasa I A, która wygrała ten konkurs. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody.
Święto Patrona Szkoły to również czas rozstrzygnięcia konkursów o Patronie.
Konkurs  na  tekst  literacki  o  Patronie  Szkoły:   „ORLĘTA  LWOWSKIE-
PATRON  BLISKI CZY DALEKI?” – nagrodzeni uczniowie: Klaudia Rybińska,
Anna Łoboda, Eliza Kania, Paulina Suchanowska. Konkurs na plakat o Patronie
Szkoły:  „BLIZEJ PATRONA SZKOŁY”  nagrodzeni uczniowie: Anna Łoboda,
Patrycja Stęgierska. Dyrektor szczególne podziękowanie skierował do Michała
Kołbuka, który zawsze uroczystości szkolne uświetnia śpiewem i grą na trąbce.
      Dzień Patrona 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.
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