Dzień Patrona Orląt Lwowskich w Urzędowie 17 listopada 2016 roku
Dnia 17 listopada 2016 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: „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 Kornela
Makuszyńskiego – „Cmentarz lwowskich bohaterów nie jest miejscem
ponurym, gdzie się łzawe odprawia zaduszki: jest to pole chwały, łąka życia,
na której spod ziemi, spod darni grobów, jak przeczyste źródło bije
promienisty blask, jak to gniazdo orłów, co jarzącymi patrzą się oczyma,
czy żyje wśród nas to, co oni zbudzili krzykiem serc i szczękiem oręża. Na
tym dziwnym cmentarzu czasem tylko oczy napełniają się łzami, ale dusze
napełniają się dumą, bo na tym dziwnym cmentarzu rośnie radość
rozkwiecona z tego, że „żyje duch”. Na te groby powinni z daleka
przychodzić pielgrzymi, aby się uczyć miłości Ojczyzny. (…)”
Część artystyczną poprzedziła prezentacja zdjęć z uroczystości „Lwowski
Listopad w Lublinie”, „Orlęta Lwowskie – tradycja i współczesność” oraz
wyjazdu delegacji Szkoły na Święto Niepodległości Polski we Lwowie.
Dyrektor rozpoczął ją słowami Wiceprezydenta Lwowa Marcelego Chlamtacza,
który przemawiając na otwarciu Cmentarza Orląt powiedział: „I spełniły się na
koniec marzenia kilku pokoleń. Wolność zdobyliśmy krwią naszych braci i
dzieci. Nie żądają oni hołdu za swoje czyny, oni obowiązek swój tylko
spełnili, nie czekają słów pochwalnych za swe bohaterstwo, ono było
szlachectwem ich duszy. Czekają oni natomiast, co poczniemy z ich
spuścizną; czy z wolności okupionej ich życiem korzystać będziemy umieli.
Wiekopomne zdarzenie, które upamiętni Kaplica Obrońców Lwowa, jest

uderzającym objawem żywotności naszego narodu. Następne pokolenia
krzepić nim będą wiarę i otuchę do dalszych poczynań dla dobra ogółu i
narodu”. Prezentacja uświadomiła młodzieży jak ważna jest pamięć o Kresach i
obrońcach Ojczyzny tam spoczywających.
Młodzi lwowscy bohaterowie, którzy dzielnie walczyli w obronie swojego
miasta stali się inspiracją do zaprezentowania ich patriotycznych postaw
w poruszającym montażu słowno-muzycznym pt. „ORLĘTOM CZEŚĆ
I CHWAŁA” W części artystycznej młodzież, wykorzystała fragmenty
wspomnień o Orlętach Lwowskich, wiersze oparte na polskiej poezji
niepodległościowej i utwory muzyczne. Aby bardziej przybliżyć i oddać nastrój
tamtych historycznych wydarzeń, które miały miejsce 98 lat temu widownia
została powitana wierszem Edwarda Słońskiego pt. „Przyśniła się dzieciom
Polska” w interpretacji uczennicy klasy IIIA Sylwii Piłat, następnie uczeń klasy
IIIA Kacper Gieneja zaśpiewał wzruszającą pieśń pt. „966” przy własnym
gitarowym akompaniamencie. Kolejne minuty części artystycznej stanowiły
interpretację wierszy w wykonaniu uczniów klasy IIA, które zostały połączone
z fragmentami pieśni patriotycznych. W przygotowaniu młodzieży do
przedstawienia oraz stworzenia oprawy scenicznej, do tak dostojnej uroczystości
brali udział uczniowie Technikum i nauczyciele naszej szkoły: Anna Kuśmierz,
Katarzyna Tomaszewska, Justyna Popiołek- Czarnota, Katarzyna Biegaj, Aneta
Gozdalska-Dzikowska.
Zgromadzeni goście oraz społeczność szkolna miała doskonałą okazję do
przeżycia wspaniałej lekcji historii i poznania tych „Małych obrońców
Ojczyzny”. Artystyczne występy uczniów pozwoliły poczuć atmosferę
entuzjazmu, walki, patriotyzmu ludzi budujących wolną i 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 dwuosobowe drużyny ze wszystkich klas. Uczniowie
wykazali się bardzo dużą wiedzą na temat Patrona Szkoły i listopadowych walk
o Lwów z 1918 roku. Najlepiej z pytaniami poradziła sobie klasa III A, która
wygrała konkurs. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez
Andrzeja Maja Starostę Kraśnickiego, Jarosława Stawiarskiego Wiceministra
Sportu i dyrektora Szkoły.
Święto Patrona Szkoły to również czas rozstrzygnięcia konkursów
o Patronie. W tym roku odbyły się:
Konkurs czytelniczy: „Książka, której nie zapomnę” – opiekun
Katarzyna Tomaszewska, uczennice Natalia Zwierzchowska i Karolina Gałat
Konkurs na tekst literacki o patronie szkoły pod hasłem „Orlęta lwowskiepiórem malowane” opiekun Agnieszka Resztak, uczennica Anna Łoboda
Konkurs na plakat o patronie szkoły pod hasłem „Bliżej Patrona Szkoły”
opiekun Agnieszka Resztak, uczennica Anna Łoboda.
Dzień Patrona naszej Szkoły wypełnia słowa Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy wypowiedziane 11 listopada:

„Niech żyje niepodległa Polska!”, … „Niech Bóg błogosławi naszą wolną,
niepodległą, suwerenną Ojczyznę! Niech Bóg błogosławi nam, którzy w niej
żyjemy! I niech Bóg błogosławi naszym rodakom rozsianym po całym
świecie!”.. My w „Szkole Orląt” cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy
obchodzić Dzień Patrona.
Andrzej Rolla

