„ OJCZYZNO ŚWIĘTA, BĄDŹ POZDROWIONA...”
Rycerskie zawołanie Orląt Lwowskich „Ojczyzno Święta, bądź pozdrowiona przez
tych, co z dumą za Ciebie mrą!” stało się mottem tegorocznych obchodów Dnia Patrona
Zespołu Szkół im. Orląt Lwowskich w Urzędowie, które odbyły się 28 listopada.
W tym roku uroczystość rozpoczęła się w budynku szkoły, a została zainaugurowana
ślubowaniem uczniów klas pierwszych na sztandar szkoły. Młodzi ludzie w obecności
dyrekcji szkoły, wychowawców, starszych kolegów i koleŜanek złoŜyli następującą
przysięgę:
„Ślubujemy Tobie Ojczyzno sztandaru strzec,
Bronić Twych granic, suwerenności i honoru,
PomnaŜać dobra narodowe i ogólnoludzkie w imię miłości człowieka,
Uczciwą pracą i rzetelną nauką słuŜyć prawdzie, pokojowi i sprawiedliwości,
Wyrabiać w sobie silną wolę, koleŜeństwo, uczynność, odwagę i prawdomówność,
Dbać o honor szkoły i ucznia,
Z młodzieńczym zapałem i wiarą wytrwale pod tym sztandarem, jednoczyć wysiłki
dla Dobra Ojczyzny”.
Ta uroczysta chwila stała się doskonałą okazją do rozstrzygnięcie konkursu
historycznego o Lwowie. Pani Katarzyna Tomaszewska i Pan Leszek Gozdalski
pogratulowali wiedzy i wręczyli nagrody ksiąŜkowe laureatom: Magdalenie Oszust (kl.Ic),
Magdalenie Nester (kl.Ib), Anecie Surdackiej (kl. Ib) i Annie Pluskwa (kl. Ib). Po oficjalnej
części uroczystości młodzieŜ przygotowana przez Panią Mariannę Parczyńską,
zaprezentowała montaŜ słowno - muzyczny poświęcony drogom Polski do niepodległości
i kolejnym zrywom narodowowyzwoleńczym Polaków. Pięknym tekstom poetyckim
towarzyszyły piosenki Ŝołnierskie i pieśni narodowe w wykonanie chóru pod kierunkiem
Pana Jana Kowala. Uwagę oglądających zwróciła scenografia rodem z wnętrza dworku
polskiego. Część artystyczną zakończył symboliczny gest okrycia krzyŜa polską flaga
narodową, na której wyszyto hasła: BÓG, HONOR, OJCZYZNA. Niezwykły nastrój
podtrzymywały pieśni lwowskie w wykonaniu chóru.
Następnie cała społeczność szkolna wraz ze sztandarem przemaszerowała do kościoła
p.w. św. Mikołaja. Podczas uroczystej mszy świętej dyrektor szkoły - Andrzej Rolla gorąco
powitał zgromadzonych gości: księdza kanonika – Edwarda Kozyrę, wicestarostę –
Krzysztofa Babisza, wójta gminy Urzędów – Jana Woźniaka, profesora Władysława StąŜkę,
zarząd TMLiKPW wraz z pocztem sztandarowym, prezesa TZU - Tomasza Wykę, prezesa
Koła TMLiKPW w Urzędowie - Bogusława Parczyńskiego, młodzieŜ, emerytów, rodziców
i nauczycieli. Ksiądz kanonik Edward Kozyra w homilii przypomniał postacie młodych
bohaterów Lwowa i porównał je z obrońcami Warszawy z 1944 r. Zwrócił uwagę na ideały,
które przyświecały powstańcom warszawskim i Orlętom Lwowskim: patriotyzm, odwaga,
poświęcenie, szacunek dla wartości narodowych. Zachęcił młodzieŜ do naśladowania w
swoim Ŝyciu takich postaw, a szczególnie do poszanowania mogił narodowych. Patriotyczną
wymowę homilii podkreśliły biało - czerwone kwiaty zdobiące ołtarz główny. Podczas
modlitwy wiernych zgromadzeni modlili się w intencji bohaterów Lwowa oraz przyszłości
szkoły. Wielkie marzenia naszej szkoły wyraziły następujące słowa modlitwy: „Panie, daj
nam przez Maryję siebie tak, by nie ciąŜyło zmęczenie, trud nie opóźniał kroków,
przeszkody odwagi nie gasiły, a smutek nie taił radości serca”. O wzruszającą i piękną
oprawę naboŜeństwa zadbała Pani Barbara Kapica.

Po mszy św. zgromadzeni udali się na urzędowskie wały. Tam delegacje TMLiKPW
z Lublina, władze powiatowe, władze gminne młodzieŜ oraz Zarząd Klubu TMLiKPW
w Urzędowie złoŜyły kwiaty pod pomnikiem Orląt Lwowskich.
Uroczystość zakończyła się obiadem przygotowanym pod czujnym okiem pani Marii
Rej. Wzruszającym wspomnieniom i niezwykłej atmosferze wspólnego posiłku towarzyszyły
piosenki lwowskie w wykonaniu chóru prowadzonego przez Pana Jana Kowala. Goście
z podziwem oglądali gazetki szkolne poświęcone wybitnym Polakom wywodzącym się
z Kresów oraz zabytkom Lwowa. Prace wykonała młodzieŜ naszej szkoły pod kierunkiem
Pani Marianny Parczyńskiej oraz Pani ElŜbiety śarkowskiej.
Ten dzień uzmysłowił, Ŝe pamięć o Orlętach Lwowskich jest wciąŜ Ŝywa. Heroiczna
postawa młodych bohaterów Lwowa jest godna podziwu, a wartości prezentowane przez nich
są wciąŜ aktualne. Legenda Orląt Lwowskich łączy pokolenia. 28 listopada w naszej szkole
spotkała się przeszłość z teraźniejszością.
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