Patriotyzm to nasz obowiązek
W dniu 11 listopada 2011 roku na zaproszenie Konsula Generalnego
Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie delegacja Zespołu Szkół im. Orląt
Lwowskich z Urzędowa uczestniczyła w obchodach Święta Niepodległości
we Lwowie.
Powiat Kraśnicki, Urzędów i szkołę reprezentowali: Dyrektor Szkoły
Andrzej Rolla, nauczycielka Marianna Parczyńska i uczniowie z Pocztem
Sztandarowym Patryk Pawelec i Michał Gładkowski. Delegacja uczciła pamięć
i oddała cześć, składając wieńce i zapalając znicze „Bohaterskim żołnierzom
ze wszystkich dzielnic Polski, którzy polegli lub zmarli z ran w obronie
Lwowa i Kresów Wschodnich w latach 1918-1920.”
Obchody Narodowego Święta Niepodległości we Lwowie rozpoczęły się od
Mszy św. w bazylice archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny. Mszy św. przewodniczył abp lwowski Mieczysław Mokrzycki. Po
nabożeństwie przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP, polskich organizacji
i szkół złożyli kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza na Cmentarzu Orląt.
Zebrane przez naszą młodzież szkolną „Światełka dla Cmentarza Orląt”
zapłonęły na grobach Obrońców Lwowa, Kresów i Polski. Wieniec ufundowany
przez Pana Starostę Kraśnickiego spoczął przy Pomniku Chwały. Uczestnicy
uroczystości pokłonili się również poległym żołnierzom spoczywającym na
Cmentarzu Janowskim i profesorom lwowskich uniwersytetów pomordowanym
na Wzgórzach Wuleckich przez hitlerowców w 1941 roku. Polskie groby na
Cmentarzu Janowskim we Lwowie miały o wiele mniej szczęścia niż te na
Cmentarzu Łyczakowskim. Dotyczy to nie tylko kwatery Obrońców Lwowa,
która została zdewastowana zaraz po wojnie, gdy żeliwne, ażurowe krzyże
zostały ścięte i wywiezione na złom, ale i innych grobów, w tym Kwatery
Wojskowej Lotników. W czasie jednej z wizyt we Lwowie śp. Andrzej
Przewoźnik zastanawiał się nad godnym upamiętnieniem tego miejsca. Obecnie
pozostało po dewastacji około 30 grobów.
Biorąc czynny udział w Święcie Niepodległości, pamiętaliśmy słowa Pana
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, które są zawsze aktualne:
„Nie uda się pozbawić nas niepodległości. Wiele tysięcy naszych rodaków padło
w tej drodze w czasie walki, wiele tysięcy znalazło się w więzieniach, na
Wschodzie i w innych miejscach, wiele tysięcy zostało zmuszonych do emigracji.
Polska otrzymała niepodległość nie tylko w wyniku tego, że pierwsza wojna
światowa zakończyła się klęską wszystkich trzech zaborów. Polska odzyskała
niepodległość dlatego, że podjęła o nią walkę, że zbudowała wszystko co jest
potrzebne do tego, żeby państwo stworzyć, obronić je, i wywalczyć jego
granice”.
Dzięki tej uroczystości wiemy, że trzeba budować nowy patriotyzm,
który będzie patrzył w przyszłość, ale pozostanie zakorzeniony w pamięci

o bohaterach i patriotach, którzy ofiarowali swoje życie za Niepodległość
Polski.
Dnia 10 listopada 2011 r. w Zespole Szkół im. Orląt Lwowskich odbyła się
uroczysta
akademia
z
okazji Święta
Niepodległości. Młodzież
w zaprezentowanej części artystycznej przypomniała sylwetkę Komendanta
I Brygady, a następnie Naczelnika państwa polskiego – Józefa Piłsudskiego.
Uczniowie pokazali na scenie radosne emocje, jakie towarzyszyły
wydarzeniom 11 listopada 1918 r., kiedy to Niemcy opuszczali Warszawę,
a z rocznego internowania w Magdeburgu powrócił do stolicy Józef Piłsudski.
Część artystyczną uświetniły piosenki żołnierskie z tamtego okresu.
W pamięci widzów zostały słowa z przesłania Jana Pawła II, skierowanego do
młodzieży: Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali
(…). Przyszłość Polski zależy od was i musi od was zależeć. To jest nasza
Ojczyzna. To jest nasze być i nasze mieć.
W dniu 25 listopada Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich obchodził
Dzień Patrona. Młodzież nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście oddali cześć
Orlętom Lwowskim, które 93 lat temu 22 listopada 1918 roku wyzwoliły Lwów,
umacniając niepodległość Ojczyzny. Tak szczególny dzień uświetnili zaproszeni
goście: Pan Zbigniew Leziak - Kierownik Wydziału Edukacji Starostwa
Powiatowego w Kraśniku, Przewodniczący Rady Rodziców - Pan Ireneusz
Pawelec, Ks. Krzysztof Marczak i społeczność Urzędowa, której na sercu leży
Dobro Szkoły i Ojczyzny.
W świąteczny nastrój wprowadzili zebranych członkowie Koła Miłośników
Żywego Słowa, którzy pod kierownictwem Pani Marianny Parczyńskiej
zaprezentowali program artystyczny poświęcony pamięci niezwykłym
obrońcom Lwowa – Orlętom, wzbogacony o prezentację multimedialną,
przygotowaną przez panie Katarzynę Biegaj, Monikę Ciastek i Małgorzatę
Rachoń.
W romantycznym nastroju, w blasku płonących świec zebrani wysłuchali
przejmującej historii młodocianych polskich patriotów, wierszy i pieśni
sławiących ich heroizm, wzbogacili swą wiedzę o miejscach spoczynku Orląt
Lwowskich. Wspomniana prezentacja dostarczyła zebranym wielu wrażeń
estetycznych, dotyczących niepowtarzalnej architektury Lwowa, pięknego
o każdej porze roku.
Po przedstawieniu już chyba nikt nie wątpił, że Lwów to miasto magiczne,
wyjątkowe, warte opiewania… i odwiedzenia. O nim to „Lwowska Fala” śpiewa
od lat: „Ta ni ma jak Lwów! Ta joj!”. Następnie uczestnicy święta wzięli udział
we Mszy Świętej, celebrowanej przez Ks. Krzysztofa Marczaka, odprawionej
w intencji obrońców „polskiej Troi”, twórcy pomnika Orląt Lwowskich – pana
Józefa Rachwała i całej społeczności szkolnej. Mszy Świętej przyświecały
słowa wiersza „Katechizmu polskiego” Władysława Bełzy pt. „Co kochać?”,
mówiące o miłości do Boga, rodziny i Ojczyzny.

Uwiecznieniem uroczystości szkolnej było złożenie wiązanki u stóp
wspomnianego pomnika, zapalenie zniczy i wykonanie wspólnego zdjęcia
w słonecznej, listopadowej scenerii.
Dzień Patrona Urzędowskiej Szkoły to wyraz wielkiego patriotyzmu
i wdzięczności wobec tych, którzy w tamtych czasach nie poddali się
ciężarom niewoli i nie przestali wierzyć, że nadejdzie kiedyś jutrzenka
wolności i dali świadectwo bohaterstwa i umiłowania Ojczyzny.
Obie uroczystości zostały przygotowane przez członków Koła Miłośników
Żywego Słowa: Monikę Bełdyga, Paulinę Furmańczyk, Katarzynę Liszkiewicz,
Karolinę Prokop, Katarzynę Głaz, Monikę Jacniacką, Bohdana Antonyuka,
Patryka Pawelca, Mateusza Majewskiego, Kamila Kwiatka, Emila Chwieja,
Patryka Tokarskiego, Krystiana Sajdaka, Justynę Skórską, Damiana
Boczkowskiego, Kamila Kotułę. Opiekunki Koła Pani Marianna Parczyńska
i Agnieszka Resztak.
Dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowania Panu Tadeuszowi
Wojtakowi Staroście Kraśnickiemu za ufundowanie kwiatów i Panu Andrzejowi
Kudlickiemu z biura turystycznego Quand za organizację przejazdu delegacji do
Lwowa.
Andrzej Rolla

