DZIEŃ PATRONA
ZESPOŁU SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICHW tradycję listopadowych dni wrosła juŜ wspaniała uroczystość –Dzień
Patrona Zespołu Szkół im. Orląt Lwowskich w Urzędowie.
W tym roku obchody odbyły się 22 listopada, a więc dokładnie w 87 rocznicę
wyzwolenia Lwowa przez bohaterskich obrońców miasta.
Mieli po kilkanaście lat. Zamiast zabawy wybrali nocne warty, słuŜbę
w okopach, w śniegu i błocie. Bez rodziców, samotnie czuwali z karabinem
w ręku, na placówkach.
Lwowskie Orlęta- ukochane dzieci swego miasta. Na ich grobach na
odnowionym i poświęconym w tym roku Cmentarzu Orląt, zawsze leŜą kwiaty
i palą się znicze. Do nieba płynie modlitwa za bohaterów, którzy zginęli za
Polskę.
Motywem przewodnim tegorocznych uroczystości było upamiętnienie
osoby Józefa Rachwała - twórcy pomnika Orląt Lwowskich. Ten związany
z ziemią urzędowską, artysta rzeźbiarz, nauczyciel Progimnazjum, był takŜe
twórca wielu pomników nagrobnych znajdujących się na cmentarzach
w Urzędowie i Lublinie, rzeźb zdobiących budynki w rynku naszej
miejscowości i Teatru Narodowego w Warszawie. Olbrzymie zasługi dla
upamiętnienia dzieła i osoby Józefa Rachwała, ma pani Alfreda Latos, autorka
artykułu poświęconego jego osobie. To dzięki jej pomocy oraz olbrzymiemu
zaangaŜowaniu Pani Marianny Parczyńskiej i dyrektora Andrzeja Rolli, udało
się nawiązać kontakt z córkami i rodziną Józefa Rachwała, zgromadzić pamiątki
po artyście i zdjęcia jego prac. Społeczność naszej szkoły postanowiła uczcić
pamięć twórcy pomnika swojego patrona, poprzez umieszczenie w szkole
tablicy upamiętniającej jego osobę. Twórcą i fundatorem tablicy jest Pan Roman
Surdacki, wieloletni przyjaciel szkoły.
Uroczystości rozpoczęły się przemarszem całej społeczności szkolnej wraz
ze sztandarem do kościoła parafialnego. Mszę św. odprawił ksiądz proboszcz
Edward Kozyra. W homilii wezwał młodzieŜ by była godna pamięci swego
patrona. O oprawę mszy św. zadbał Pan Andrzej Słowik.
Po naboŜeństwie, uczniowie pod opieką pana Leszka Gozdalskiego oraz
delegacje Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich
z Lublina, Starosta Powiatu Kraśnickiego, władze samorządowe Urzędowa
i Zarząd Klubu TMLiKPW w Urzędowie złoŜyli kwiaty pod pomnikiem Orląt
Lwowskich na urzędowskich wałach, a następnie wszyscy udali się do GOK-u
na uroczystości uświetniające obchody tego, tak waŜnego dla szkoły dnia.
Uwagę wszystkich zgromadzonych przyciągnęła piękna dekoracja sceny,
a szczególnie szkice przedstawiające najbardziej znane rzeźby Józefa Rachwała.
Ich autorem jest absolwent naszej szkoły Mirosław Mróz.
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Dyrektor Andrzej Rolla powitał serdecznie przybyłych gości: przedstawicieli
władz powiatowych, gminnych i członków Towarzystwa Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo Wschodnich z Lublina i Urzędowa, dyrektorów
zaprzyjaźnionych szkół, wszystkich Przyjaciół Szkoły, nauczycieli emerytów,
grono pedagogiczne, rodziców, młodzieŜ oraz społeczność urzędowską.
W tym uroczystym dniu uczniowie klas pierwszych złoŜyli ślubowanie na
sztandar szkoły. To waŜne wydarzenie w Ŝyciu ucznia wywarło duŜe wraŜenie
na naszych „pierwszakach”.
Wielkim zaszczytem było odznaczenie sztandaru szkoły KrzyŜem Drugiej
Obrony Lwowa. Uroczystej dekoracji dokonał prezes TMLiKPW prof.
Władysław StąŜka. Takim KrzyŜem odznaczony został równieŜ dyrektor szkoły
- Pan Andrzej Rolla. Takie uroczystości to równieŜ czas na przyznanie
specjalnych wyróŜnień. Medalem Starosty uhonorowani zostali Państwo Irena
i Roman Surdaccy. Jest to wyraz wdzięczności za wielkie serce okazywane od
lat całej społeczności naszej szkoły. Oficjalną część uroczystości zakończyły
przemówienia zaproszonych gości. Głos zabrali Starosta Kraśnicki - Jarosław
Stawiarski, Wójt Gminy Urzędów - Jan Woźniak oraz Kierownik Artystyczny
Zespołu Pieśni i Tańca UMCS w Lublinie prof. Stanisław Leszczyński.
Szczególną radość wśród zgromadzonych wywołała informacja ogłoszona przez
Pana Wójta o przekazaniu gruntów pod budowę sali gimnastycznej dla naszej
szkoły. Dziękujemy i prosimy o dalszą pomoc.
Po wyprowadzeniu sztandarów nastąpiła część artystyczna uroczystości.
Rozpoczęli ją uczniowie naszej szkoły, którzy pod kierunkiem Pani Marianny
Parczyńskiej przygotowali montaŜ słowno - muzyczny poświęcony sylwetce
Józefa Rachwała. W niezwykle wzruszającej formie przybliŜyli oni widzom
postać tego „Antka z Popkowic”, który miał jednak więcej szczęścia od swego
literackiego pierwowzoru, gdyŜ jemu udało się zdobyć wykształcenie i naleŜną
pozycję. W skład montaŜu weszły wiersze poświęcone artystom-rzeźbiarzom
oraz utwory muzyczne w wykonaniu młodziutkiej Gabrysi Łakomej
Drugą część występu stanowił koncert Zespołu Pieśni i tańca UMCS
w Lublinie. Z niezwykłym wzruszeniem i wręcz entuzjazmem obejrzeliśmy
brawurowo wykonane polskie tańce narodowe, pieśni patriotyczne i ludowe
przyśpiewki. Zachwycały wspaniałe kostiumy, profesjonalizm artystów i uroda
występujących dziewcząt. Wszyscy zgodnie orzekli, „Ŝe takich tańców jeszcze
w Urzędowie nie było”. Bardzo dziękujemy Państwu Surdackim za zaproszenie
tak wspaniałych gości, a takŜe Panu prof. Leszczyńskiemu i całemu zespołowi,
za przyjęcie zaproszenia.
Po tej wspaniałej uczcie duchowej, uroczystości przeniosły się do szkoły,
gdzie dokonano odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej Józefowi
Rachwałowi. Po poświęceniu i krótkiej modlitwie księdza proboszcza,
odsłonięcia dokonały córki artysty.
Ostatnim elementem uroczystości był wspólny obiad przygotowany pod
fachowym okiem Pani ElŜbiety Smolińskiej i Marii Rej.
W ten zimny i wilgotny wtorek przeŜyliśmy wspólnie niezapomniane chwile,
pełne wzruszeń, patriotycznych i artystycznych uniesień, a nawet łez. Całej
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uroczystości towarzyszył niepowtarzalny, podniosły nastrój, poczucie wspólnoty
i odpowiedzialności za losy Ojczyzny - tej małej - Urzędowskiej i tej wielkiejPolskiej. Nie zaprzepaśćmy tych wartości, kultywujmy je w sobie i w sercach
młodzieŜy. Nie pozwólmy by „straciła ona pamięć”, bo jak wspomniał w swoim
wystąpieniu prof. StąŜka „…naród, który nie zna swojej przeszłości, ma teŜ byle
jaką teraźniejszość i nie jest godzien przyszłości, która go czeka”.
ElŜbieta Gąsiorowska
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