„ZŁOTE GODY” ORLĄT LWOWSKICH
Jubileusz 50-lecia to czas szczególny. Chwila refleksji i podsumowań. To
wielkie święto, którego coraz częściej – doczekują się tylko wyjątkowe,
najbardziej wytrwałe, instytucje. Do nich należy niewątpliwie Zespół Szkół im.
Orląt Lwowskich w Urzędowie.
Chłodnego, listopadowego dnia 2007 roku w szkole odbyły się uroczyste
obchody wyjątkowego jubileuszu połączone z Dniem Patrona Szkoły.
Uroczystości rozpoczął przemarsz Pocztów Sztandarowych oraz całej
społeczności szkolnej, do Kościoła parafialnego, w którym odprawiona została
msza święta w intencji szkoły. Podczas homilii ksiądz Edward Kozyra w kilku
słowach przypomniał wieloletnią historię placówki. Szczególną uwagę
poświęcił również Patronowi Szkoły, czyli bohaterskiej postawie Orląt
Lwowskich, kilkuletnim obrońcom ukochanego miasta, którzy ofiarowali mu
dar najcenniejszy.
Po nabożeństwie, w którym młodzież szkolna brała czynny udział,
uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod pomnik Orląt Lwowskich, gdzie
zaproszeni goście i ich przedstawiciele złożyli wiązanki kwiatów.
Centralna część obchodów jubileuszowych odbywała się w pobliskim
Gminnym Ośrodku Kultury.
W imieniu organizatorów zgromadzonych gości powitał Dyrektor Zespołu
Szkól im. Orląt Lwowskich, Pan Andrzej Rolla, który rozpoczął swe
przemówienie od słów zaczerpniętych z twórczości C.K. Norwida: „Trzeba
koniecznie pamiętać skąd się wyszło”.
Wśród zaproszonych znaleźli się przedstawiciele władz szczebla
centralnego i wojewódzkiego, między innymi: Posłowie na Sejm RP; Jarosław
Stawiarski oraz Wojciech Wilk, którzy reprezentowani byli przez pracowników
Biur Poselskich, Pani Renata Olszewska - Starszy Wizytator Kuratorium
Oświaty, Pan Marek Tomczak- były Wizytator Kuratorium Oświaty.
Ponadto uroczystość uświetnili: Starosta Kraśnicki - Pan Tadeusz Wojtak,
Dyrektor ZSO w Urzędowie - Pan Zbigniew Gawdzik, Radny Powiatu
Kraśnickiego - Pan Waldemar Rzepecki, Wójt Gminy Urzędów - Pan Jan
Woźniak, Przewodniczący Rady Gminy w Urzędowie – Pan Marek Przywara,
oraz przedstawiciele towarzystw regionalnych: Prof. dr hab. Władysław Stążka,
Pan Tomasz Wyka, Pan Marian Surdacki, Pan Bogusław Parczyński.
Święto 50-lecia szkoły nie mogłoby się odbyć bez obecności wszystkich
tych, bez pracy których nie doszłoby do tego wspaniałego jubileuszu. Wśród
gości nie zabrakło zatem byłych Dyrektorów, m.in. Pani Wiesławy Piwowarek,
Pana Walentego Biguszewskiego, jak również Pana Zdzisława Latosa.
Liczne grono zaproszonych powiększyli Dyrektorzy szkół powiatowych,
Rada Rodziców, przyjaciele szkoły.

Wśród zgromadzonych wyjątkową grupę stanowili absolwenci szkoły,
którzy z ogromnym wzruszeniem rozpoznawali w tłumie zgromadzonych
swych dawnych kolegów ze szkolnej ławy.
Już wówczas potwierdziły swą wartość zacytowane na początku
uroczystości słowa dotyczące powinności wspólnej pamięci.
O jej szczególnym charakterze przekonali się zgromadzeni na sali, którzy
mieli okazję wysłuchania dokładnej historii szkoły i planów jej funkcjonowania
w przyszłości którą przedstawił Dyrektor Rolla:
„Jako obecny dyrektor mam wiele zadań, które staram się wypełnić
najlepiej jak umiem, ale mam też marzenia:
1. Marzeniem moim jest zapewnić szkole warunki lokalowe do godnego
funkcjonowania. Realizację zamierzeń upatruję we współpracy
samorządów gminnego i powiatowego oraz przy wsparciu funduszy Unii
Europejskiej.
2. Marzeniem moim jest Aby 50 -letnia tradycja szkoły nie została
zaprzepaszczona - musimy dalej kształcić w tych profilach, ponieważ
dysponując takim doświadczeniem i kadrą pedagogiczną gwarantujemy
usługę edukacyjną o wysokiej jakości. W celu zwiększenia atrakcyjności
kształcenia w szkołach młodzieżowych zaproponujemy ofertę edukacyjną
w nowych zawodach technicznych, w szkołach policealnych należy podjąć
ścisłą współpracę z wyższymi uczelniami, tak aby absolwenci szkół
policealnych byli przyjmowani na wyższe uczelnie jako kontynuacja do
uzyskania licencjatu.
3. Marzeniem moim jest więc szkołę rozwijać i zmieniać, ale jednocześnie
zachować to, co od początku było jej celem – kształcenie przyszłych kadr
dla polskiego rolnictwa, rolnictwa nowoczesnego, europejskiego, nie tylko
dla potrzeb wsi, ale i miasta. Nie zamierzam rezygnować z kształcenia
młodzieży i dorosłych w różnych formach związanych z rolnictwem, bo choć
trudno w dzisiejszych czasach znaleźć ludzi, którzy potrafią poświęcić
trudnej pracy na roli całe swoje życie, ja miałem to szczęście znać takich
ludzi, bo wychowałem się na wsi. Niestety odchodzą, a młodzi szukają
lżejszego chleba w mieście i za granicą, musimy im też dać szansę zdobycia
dobrego zawodu i przygotować do dalszego życia, ucząc ich pracy, szacunku
i miłości do ziemi ojczystej.
Szanowni Zebrani!
Jeśli moje marzenia się spełnią spotkamy się tu w Urzędowie na
następnym jubileuszu i nie będzie to ostatni. Szczerze w to wierzę i bardzo
dziękuję wszystkim za wysłuchanie jednocześnie prosząc o wspieranie naszych
działań, by móc słowa zamienić w czyn dla naszego wspólnego dobra, jakim jest
ta nasza szkoła w Urzędowie.”
Następnie przyszedł czas na oddanie głosu zaproszonym gościom. Swoimi
wspomnieniami podzielili się m.in. Wiesława Piwowarek oraz Zdzisław Latos.

Starosta Kraśnicki Tadeusz Wojtak wręczył na ręce byłego dyrektora Zdzisława
Latosa Medal Starosty Kraśnickiego. Głos zabrali: przedstawiciele Biur
Poselskich, Kuratorium, władz lokalnych.
Wyprowadzenie Pocztów Sztandarowych rozpoczęło część nieoficjalną,
podczas której młodzież szkolna pod opieką Pani Marianny Parczyńskiej
przedstawiła montaż słowno-muzyczny pod tytułem: „Nasze Szkółkowo, czyli
opowieść o szkole lat dziecinnych”.
Oczom zebranych ukazali się młodzi aktorzy, którzy doskonale wcielili się w
bohaterów posługujących się językiem stylizowanym na ten znany wszystkim z
„Pana Tadeusza” A. Mickiewicza. Surowy Profesor, zakochany w koleżance ze
szkolnej ławy młodzieniec, nie do końca sumienny uczeń, to tylko nieliczne
postaci, od których na kilka minut zaroiła się scena.
Część artystyczną obchodów jubileuszu Szkoły uświetnił również występ
szczególnych gości. Na zaproszenie Dyrektora, Pana Andrzeja Rolli, na scenie
Gminnego Ośrodka Kultury, pojawili się goście wprost ze Lwowa.
Kilkuosobowy zespół „Lwowska Fala” perfekcyjnie odtworzył atmosferę i
odgłosy ulic i placów ukochanego dla wielu słuchaczy miejsca. Repertuar pełen
przedwojennych szlagierów, przeplatany anegdotami z życia miasta i jego
znanych mieszkańców, bawił i wzruszał do łez wielopokoleniową publiczność.
Coraz rzadziej zdarza się, by przy tych samych utworach bawili się i ci starsi i
młodsi widzowie. Koncert „Lwowskiej Fali” udowodnił, że nadal jest to
możliwe.
Po zakończonym kilkuminutowymi oklaskami i licznymi bisami
koncercie, zgromadzeni goście zaproszeni zostali na obiad i poczęstunek do
kawiarni „Starościanka”. Tu rozmowy i wspomnienia niejednej twarzy
przywracały wygląd i blask sprzed kilkunastu, bądź nawet kilkudziesięciu lat.
Święto pięćdziesięciolecia Zespołu Szkół im. Orląt Lwowskich
udowodniło, że szkoła nie jest jedynie placówką oświatową, udowodniło że
szkoła zawodowa w Urzędowie ma rację bytu i jest bardzo ważną instytucją
kulturotwórczą. Wszyscy uczestnicy jubileuszu byli świadkami, chwili
niecodziennej. Kilka pokoleń absolwentów stało się w tym dniu ponownie
jedną szkolną społecznością, w której słowa: pamięć i przyjaźń nie pozostają
jedynie wzniosłymi hasłami.
Alicja Ostrowska
Przez okres 50 lat szkołę ukończyło ponad 2000 uczniów. Absolwenci
podejmują pracę we własnych gospodarstwach rolnych, pracują w handlu
i usługach, studiują na wyższych uczelniach, pełnią ważne funkcje zawodowe
i społeczne. Wielu z nich w murach tej szkoły spotkało swych partnerów
życiowych. Doliczyliśmy się 37 małżeństw szkolnych. Dzisiaj nie ma
wątpliwości, że wizerunek szkoły jest pozytywny, inaczej nie istniałaby 50
lat. Najważniejszym elementem o tym świadczącym jest to, że jest to szkoła

rodzinna, wielopokoleniowa, uczęszczali do niej ojcowie, chodzą ich dzieci,
a niedługo przyjdzie czas na ich wnuki.

Kalendarium:
1957 – założenie Szkoły Przysposobienia Rolniczego w Urzędowie
1972 – powstanie Zasadniczej Szkoły Rolniczej
1977 – założenie Wieczorowego Technikum Rolniczego dla Dorosłych
1976 do 1996 ZSR i WTR dla Dorosłych są filią Zespołu Szkół Rolniczych
w Kluczkowicach
1996 – 27 czerwca 1996 r. decyzja Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej w sprawie przekształcenia ZSR i WTR dla Dorosłych będących
filią ZSR w Kluczkowicach w samodzielna jednostkę organizacyjną
1997 – 31 stycznia 1997 r. Minister Rolnictwa powołuje Zespół Szkół
Rolniczych w Urzędowie
1999 – organem prowadzącym szkołę przestaje być Minister Rolnictwa a
zostaje Powiat Kraśnicki
2000 – założenie Liceum Technicznego
2002 – przekształcenie Zespołu Szkół Rolniczych w Zespół Szkół w Urzędowie
2002 – założenie Liceum Profilowanego
2002 – 9 października 2002 Uchwała Rady Powiatu w sprawie nadania
Zespołowi Szkół w Urzędowie imienia „Orląt Lwowskich”
2002 – założenie Technikum
2003 – 4 czerwca 2004 nadanie Szkole Sztandaru
2003 – założenie Policealnej Szkoły Zawodowej
2004 – powołanie przy szkole Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do
przeprowadzania egzaminów na tytuł rolnika

Andrzej Rolla

