
 „Przyśniła się dzieciom Polska…” -  ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOSCI WE 

LWOWIE 

 

Nadszedł kolejny dzień Niepodległości Polski. W dniu 11 listopada 2010 roku 

na zaproszenie Konsula Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie Pana 

Grzegorza Opalińskiego, delegacja Zespołu Szkół im. Orląt Lwowskich w 

Urzędowa uczestniczyła w obchodach Narodowego Święta Niepodległości na 

Ziemi Lwowskiej. 

Naszą szkołę, a tym samym cały Powiat Kraśnicki reprezentowali: Dyrektor 

Szkoły Andrzej Rolla, nauczycielka Justyna Popiołek-Czarnota i uczniowie z 

Pocztem Sztandarowym: Iwona Kasak, Karolina Chruścielewska, Michał 

Gładkowski. Po trudach podróży rozpoczętej we wczesnych godzinach porannych 

szczęśliwie udało się nam dotrzeć wspólnie z pozostałymi delegacjami z 

województwa lubelskiego. Wśród nich znalazły się Towarzystwo Miłośników 

Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich z Lublina z profesorem Władysławem 

Stążką na czele oraz delegacje szkół im. Orląt Lwowskich. 

Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się o godzinie 10
00

 Mszą Św. w 

Katedrze Lwowskiej, której przewodniczył arcybiskup lwowski Mieczysław 

Mokrzycki. Przywitał zgromadzonych przedstawicieli organizacji polskich, 

dyplomatów Konsulatu Generalnego RP we Lwowie oraz rodaków przybyłych z 

całej Polski na tą uroczystość. Przed liturgią arcybiskup powiedział: „Dzisiejsze 

Święto uświadamia nam przede wszystkim, że jesteśmy zarządcami niepodległości i 

wolności, o którą tak bohatersko i ofiarnie niegdyś walczono, przelewając krew i 

oddając swoje życie”. Podkreślił, że „musimy wspólnie budować społeczeństwo, 

oparte na najwyższych wartościach niezależnie od opcji politycznych i 

światopoglądowych”. Po zakończeniu Mszy Św. uroczystości przeniosły się na 

cmentarz Orląt Lwowskich. 

Na cmentarzu Orląt Lwowskich delegacje z całej Polski oddały hołd młodzieży i 

żołnierzom polskim pomordowanym w obronie Lwowa. Ranek płakał deszczem, a 

każda delegacja we wzniosłym milczeniu, zbliżała się do symbolu chwały i 

męczeństwa narodu polskiego gdzie na mogile Nieznanego Żołnierza na Cmentarzu 

Orląt Lwowskich, zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. W imieniu naszej szkoły 

i Starosty Kraśnickiego również została złożona wiązanka i zapalono znicze, a 

młodzież godnie reprezentowała społeczność naszej szkoły z Pocztem 

Sztandarowym. Z każdą chwilą deszcz ustępował miejsca na niebie kojącym 

promieniom słonecznym. Można by to zinterpretować jako swoisty symbol nielekkiej 



drogi Polski przez wieki, przez chłód i smaganie zaborów, do słońca niepodległości 

dni obecnych. Po oficjalnym zakończeniu uroczystości na cmentarzu Orląt 

Lwowskich cała grupa z woj. lubelskiego łącznie z delegacją naszej szkoły 

odwiedziła inne miejsca upamiętniające walkę i męczeństwo naszych rodaków 

poległych na Ziemi Lwowskiej w imię wolności i niepodległości. Delegacje 

upamiętniły również profesorów lwowskich uniwersytetów pomordowanych na 

Wzgórzach Wuleckich wraz z rodzinami przez hitlerowców w 1941 roku. Oddano 

cześć również „Bohaterskim żołnierzom ze wszystkich dzielnic Polski, którzy polegli 

lub zmarli z ran w obronie Lwowa lub Kresów Wschodnich w latach 1918-1920” 

spoczywającym na Cmentarzu Janowskim. 

Wieczorem uroczystości z okazji Dnia Niepodległości przeniosły się do Opery 

Lwowskiej gdzie dla wszystkich uczestników tak ważnych wydarzeń została 

wystawiona „Zemsty” A. Fredry w wykonaniu artystów Teatru Polskiego z Bielska 

Białej.  

Kończąc wspomnienia z tak uroczystego wydarzenia można by rzec, że dzień 

11 listopada dla wszystkich, którzy dotarli do Lwowa był dniem pełnym refleksji 

i wzniosłych przeżyć, który na pewno pozostanie każdemu w pamięci. Szczególnie 

młodzieży, która tak licznie i godnie uczestniczyła w obchodach Święta 

Niepodległości. Była to dla wszystkich uczestników doskonała żywa lekcja historii, 

którą warto jest przybliżać, każdemu młodemu Polakowi po to, aby znał swoją 

wartość i tożsamość historyczną.  

Natomiast 19 listopada nasza społeczność szkolna doświadczyła kontynuacji tych 

podniosłych wydarzeń historycznych. W tym dniu Zespół Szkół im. Orląt 

Lwowskich jak co roku obchodził Dzień Patrona Szkoły. W ramach uroczystości 

odbyła się Msza Św., w kościele parafialnym pod przewodnictwem księdza kanonika 

Edwarda Kozyry, po której młodzieży razem z Gronem Pedagogicznym udała się pod 

pomnik Orląt Lwowskich, gdzie oddali hołd i cześć bohaterskim obrońcom Lwowa 

składając okolicznościowy wieniec. Miesiąc listopad po raz kolejny w naszej szkole 

zostanie zapamiętamy jako czas, w którym wspominamy naszą przeszłości 

historyczną, a tym samym przybliżamy ją naszej młodzieży i staramy się wzbudzać 

w nich postawy patriotyczne. 

 

Opracowała: Justyna Popiołek-Czarnota 


