20 listopada – Dzień Patrona w Zespole Szkół im. Orląt Lwowskich
w Urzędowie
„Polegli w wielkim krwawym boju,
który toczyło miasto Lwów o polskość swą,
swoich murów i swojej ziemi,
bo dusze miało zawsze polską (…)”
W tym roku, ta wyjątkowa dla szkoły uroczystość była wprawdzie skromna, ale równie
podniosła, jak w ubiegłych latach. Trzy pierwsze lekcje młodzież spędziła w szkole, uczestnicząc
w prezentacji na temat historii Orląt Lwowskich i miasta Lwowa, przygotowanej przez pana Leszka
Gozdalskiego – nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie oraz pana Marcina Szlendaka –
nauczyciela informatyki. W ten sposób uczniowie mogli pogłębić wiedzę na temat odległej, lecz
ważnej przeszłości, a tym samym utożsamić się z niezwykłymi ludźmi, będącymi często ich
rówieśnikami.
Podążając za pocztem sztandarowym „Orlęta” udały się następnie do Kościoła pod
wezwaniem św. Mikołaja w Urzędowie. Tuż przed rozpoczęciem Mszy Św. dyrektor ZS Andrzej
Rolla powitał wszystkich zgromadzonych, czyli: panią Danutę Karczmarską – Kierownik Wydziału
Edukacji Starostwa Powiatowego, młodzież, nauczycieli, emerytów oraz rodziców. Pan dyrektor
przypomniał bohaterską walkę stoczoną we Lwowie przez Młodych Ludzi 91 lat temu –
22 listopada 1918 r., dzięki której przyczynili się do umocnienia niepodległości naszej Ojczyzny.
Mszę Św., z udziałem młodzieży naszej szkoły, celebrował ksiądz wikariusz Krzysztof
Marczak, który w wygłoszonej homilii również wspominał Orlęta Lwowskie. W trakcie Mszy Św.
zostały poświęcone krzyże, które zostaną zawieszone na ścianach sal lekcyjnych w naszej szkole –
(…) Niech będą one znakiem naszej wiary. Niech Chrystus przez swoją obecność wskazuje nam
właściwe drogi, uczy miłości i wzajemnego szacunku (…) – czytała jedna z uczennic w trakcie
składania darów na ołtarzu.
Po zakończeniu Mszy Św. jej uczestnicy złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem
młodych bohaterów, na urzędowskich wałach. Tym ważnym akcentem zakończyła się część
oficjalna uroczystości poświęcona naszemu Patronowi.
Zebrani pod pomnikiem zaproszeni goście, nauczyciele i pracownicy szkoły, po zrobieniu
pamiątkowego zdjęcia, udali się na spotkanie integracyjne, które miało miejsce w kawiarni
urzędowskiej „Starościanka”. Na początku spotkania pani kierownik Danuta Karczmarska
przekazała zgromadzonym słowa pana Tadeusza Wojtaka – Starosty Powiatu Kraśnickiego
wystosowane z okazji naszego Święta, którym przyświecało motto: Świat należy do ludzi, którzy
maja odwagę marzyć i ryzykować, aby spełniać swoje marzenia. I starają się robić to jak najlepiej.
Wszystkich zaskoczyła nieoczekiwana, lecz bardzo sympatyczna wizyta, zaprzyjaźnionego ze
szkołą księdza Bogusława Laskowskiego z Towarzystwa Świętego Pawła ze Zgromadzenia
Zakonnego Księży i Braci Paulistów. Nasza szkoła od kilku lat przyjmuje w swe mury liczną grupę
pielgrzymów idących do Częstochowy, których opiekunem jest właśnie ksiądz Bogusław.
W trakcie niezwykle interesującej, przeplatanej humorem rozmowy, nasz gość przekazał na ręce
pana Andrzeja Rolli kalendarze oraz miesięcznik „Familia”, którego sam jest współautorem.
Dalsza część spotkania upłynęła przede wszystkim w atmosferze wspomnień, szczególnie
starszych nauczycieli oraz nauczycieli emerytów, nader chętnie słuchanych przez młodsze grono.
I tak, pełni podniosłych uczuć spędziliśmy ten ważny dla nas dzień, dzień pamięci, który
pozostał już w sercach na stałe.
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