
Jubileusz 55 – lecia i Dzień Patrona Zespołu Szkół – CKZiU  

im. Orląt Lwowskich w Urzędowie 

 

16 listopada 2012 roku w Zespole Szkół CKZiU im. Orląt Lwowskich 

w Urzędowie odbyły się uroczystości: Szkoła obchodziła Jubileusz - 55 lecia 

powstania oraz coroczny Dzień Patrona.  
Na uroczystość przybyli: Tadeusz Wojtak – Starosta Kraśnicki, Jan Woźniak – 

Wójt Gminy Urzędów, Prof. dr hab. Władysław Stążka, Prof. dr hab. Marian 

Surdacki Wiceprezes TZU, Prof. dr hab. Jan Buraczyński – Prezes Towarzystwa 

Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich w Lublinie wraz 

z delegacją, Tomasz Wyka  - Prezes TZU, Irena Sabeł - Prezes Koła TMLiKPW 

w Urzędowie, Bogusław Parczyński Wiceprezes Koła TMLiKPW w Urzędowie, 

emerytowani nauczyciele szkoły, rodzice. Licznie w uroczystości uczestniczyła 

młodzież szkolna.     

„Czasem wspomnienia czekają uśpione na impuls, co je ożywi” M. Leśniak.  

Tymi słowami zostali powitani goście i młodzież. Dyrektor szkoły Andrzej 

Rolla przedstawił pięćdziesięciopięcioletnią tradycję szkolnictwa zawodowego 

w Urzędowie. Zapoznał z historią, wymienił wszystkie zawody, kierunki 

i profile, w których kształciła się młodzież i dorośli od 1957 roku. Podkreślił 

zaangażowanie „Orląt Lwowskich” w środowisko lokalne, czynny udział w 

życiu kulturalno – oświatowym, obchody świąt narodowych, kultywowanie 

tradycji patriotycznych i regionalnych, wyrazem czego jest coroczna organizacja 

Dnia Patrona oraz współpraca z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów 

Południowo- Wschodnich.  

Następnie Pan Starosta Tadeusz Wojtak za wybitne zasługi dla Powiatu 

odznaczył Panią Mariannę Parczyńską - wieloletnią nauczycielkę języka 

polskiego, opiekuna Koła Miłośników Żywego Słowa, członka Towarzystwa 

Ziemi Urzędowskiej i Klubu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – 

Wschodnich oraz Pana prof. dr hab. Władysławowi Stążka – przyjaciela szkoły, 

Medalami Starosty. 

Goście obejrzeli dwie prezentacje multimedialne związane z historią szkoły 

(przygotowane przez panie: Renatę Wieczorek, Katarzynę Biegaj i Katarzynę 

Tomaszewską) oraz część artystyczną poświęconą pamięci Orląt Lwowskich, 

przygotowaną przez młodzież szkolną z Koła Miłośników Żywego Słowa. 

Uczniowie przedstawili program artystyczny poświęcony Orlętom Lwowskim i 

ich ukochanemu miastu – Semper Fidelis. Zaprezentowany montaż słowno – 

muzyczny, wzbogacony o bardzo interesującą prezentację, reżyserowała pani 

Marianna Parczyńska we współpracy z paniami: Katarzyną Biegaj i Małgorzatą 

Rachoń. Wystąpili w nim uczniowie: Karolina Prokop, Anna Drobek, Ewelina 

Bartoszek, Adriana Małek, Żaneta Stępniak, Patryk Pawelec, Krystian Sajdak, 

Bohdan Antonyuk, Michał Kołbuk. Na organach grał Patryk Tokarski, 

nagłośnienie Michał Gładkowski. 

Po części artystycznej wszyscy udali się na Msze Świętą, po której złożyli 

kwiaty pod pomnikiem Orląt Lwowskich na Urzędowskich Wałach. Uczestnicy 



jubileuszu, dzięki wzruszającej lekcji historii wrócili do domów w podniosłych 

nastrojach, przepojeni duchem patriotyzmu.  

Prezentację dotyczącą Jubileuszu 55-lecia naszej szkoły oraz wspomniane 

wyżej przedstawienie obejrzeli również mieszkańcy Urzędowa oraz członkowie 

Towarzystwa Miłośników Żywego Słowa – Klub w Urzędowie. Przybyli oni do 

szkoły wieczorem, 19 listopada, by bliżej poznać historię Orląt Lwowskich oraz 

uroki miasta, za które młodzi herosi oddali życie. 

„Orlęta Lwowskie” są widoczne w środowisku lokalnym poprzez czynne 

angażowanie się w życie kulturalno – oświatowe, obchody świąt narodowych, 

kultywowanie tradycji patriotycznych i regionalnych. Wyrazem tego jest 

coroczna organizacja Dnia Patrona oraz współpraca z Towarzystwem 

Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich, Parafią rzymsko – 

katolicką, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Towarzystwem Ziemi Urzędowskiej. 

Wychowanie patriotyczne młodzieży jest jednym z priorytetów naszej 

działalności. W dowód uznania za godne propagowanie wzniosłych ideałów 

wśród młodzieży, sztandar szkoły został odznaczony Krzyżem Drugiej Obrony 

Lwowa. 

Z dumą przyjęliśmy również podziękowania i gratulacje od Zarządu TMLiKPW 

w Lublinie za wzruszające widowisko Jubileuszu 55 – lecia i Dnia Patrona, 

zaakcentowane słowami wiersza Mariana Hemara, które wyrażają najpełniej 

odpowiedzialność i nadzieje, jakie spoczywają na całej społeczności szkolnej: 

„... Do czyich rąk ostatni z nas 

Odda chorągwi drzewce, 

Komu przekaże, gdy nadejdzie czas, 

Aby ją niósł do domu…”  

Dzisiaj nie ma wątpliwości, że wizerunek Szkoły Orląt jest pozytywny. 

 

 

Czym jest dla nas Niepodległość?  

„Jesteśmy im wdzięczni za to, że możemy cieszyć się wolnością – wyznawać 

swoją wiarę i rozmawiać w ojczystym języku” 

 

Jest taki dzień, w którym Polacy na całym świecie obchodzą Narodowe Święto 

Niepodległości. Ale czym jest dla nas Niepodległość? Jest tylko słowem, czy 

raczej bezcennym darem, który otrzymaliśmy dzięki ofiarności Rodaków 

walczących o nią wiekami… 

11 listopada 2012 roku delegacja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego im. Orląt Lwowskich uczestniczyła w obchodach 

Narodowego Dnia Niepodległości Polski we Lwowie. W uroczystościach 

uczestniczył poczet sztandarowy uczniów i nauczycieli: Małgorzata Rachoń, 

Katarzyna Bryndza, Bohdan Antonyuk i dyrektor szkoły Andrzej Rolla.  

Święto rozpoczęła Msza Św. w intencji Ojczyzny w Bazylice Metropolitalnej 

pw. Wniebowzięcia NMP. To tu w 1656, w czasie potopu szwedzkiego, król Jan 

Kazimierz oddał Rzeczpospolitą pod opiekę Matki Boskiej. Parafia nie poddała 

się represjom i nie upadła podczas ateizacji w ZSRS, a odwrotnie – stała się 

http://www.kuriergalicyjski.com/index.php/polacynaukr/polskaaktywn/1343-czym-jest-dla-nas-niepodlego


ostoją polskości we Lwowie. Gdzież więc, jak nie tu, wznosić modlitwy o dobro 

Ojczyzny? 

Uroczystej Mszy Świętej, przewodniczył Wikariusz Generalny Kurii 

Metropolitalnej ks. prałat Józef Pawliczek. W świątyni licznie zgromadzili się 

przedstawiciele polskiej społeczności Lwowa i Ziemi Lwowskiej oraz 

pielgrzymi z Polski, w tym liczna grupa gości z Lublina – Towarzystwo 

Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Stowarzyszenie 

„Wspólne korzenie”, poczty sztandarowe szkół imieniem Orląt Lwowskich i 

nasza delegacja z Urzędowa.  Uczestniczyli także przedstawiciele Konsulatu RP 

we Lwowie z Konsulem Generalnym p. Jarosławem Drozdem na czele. 

Piękną i wzruszającą homilię wygłosił Proboszcz Archikatedry ks. Jan Nikiel. 

Swoje rozważania o prawdziwym wymiarze ludzkiej miłości i poświęcenia 

wobec bliźniego, w tym także wobec Ojczyzny, ks. kanonik oparł na 

przypowieści o wdowie z Ewangelii Św. Marka, a także przypomnieniu postaci 

Św. Maksymiliana Kolbe. 

Następnie zebrani w świątyni rodacy ze Lwowa i goście z Polski, udali się na 

Cmentarz Łyczakowski, aby przy Grobie Nieznanego Żołnierza oddać hołd 

Lwowskim Orlętom poległym w walce o Polskę. Uroczyste złożenie wieńców 

przez przedstawicieli polskich organizacji ze Lwowa i okolic oraz gości z Polski 

rozpoczęło się od wspólnego zmówienia Modlitwy Pańskiej i zapalenia zniczy. 

„Módlmy się za wszystkich, którzy walczyli o Ojczyznę, którzy spoczywają na 

tym cmentarzu i w innych miejscach. Jesteśmy im wdzięczni za to, że możemy 

cieszyć się wolnością – wyznawać swoją wiarę i rozmawiać w ojczystym 

języku” – przemówił proboszcz kościoła św. Antoniego we Lwowie o. 

Władysław Lizun. Konsul Generalny RP we Lwowie ambasador Jarosław Drozd  

wdzięczny za tak liczne przybycie, zarówno Polakom z ziemi lwowskiej, jak i 

Polakom, którzy przyjechali z Polski, żeby oddać hołd polskiemu żołnierzowi, 

powiedział: „Zawsze wierny Lwów, zawsze broniący Rzeczypospolitej, w walce 

o niepodległość w 1918 r. szczególnie się zasłużył, – Lwowskie Orlęta złożyły 

największą ofiarę na ołtarzu niepodległej ojczyzny”. 

 Z Cmentarza Orląt delegacje z Polski przejechały autokarami, aby zapalić 

znicze i pokłonić się poległym żołnierzom spoczywającym na Cmentarzu 

Janowskim i profesorom lwowskich uniwersytetów pomordowanym na 

Wzgórzach Wuleckich przez hitlerowców w 1941 roku. 

Czym więc jest dla nas 11 listopada? Okazją do przypomnienia sobie 

męczeńskiej drogi naszego kraju ku Wolności i oddania hołdu bohaterom? A 

może to jedyny dzień w roku kiedy przypominamy sobie o tym, że jesteśmy 

Polakami, dzień kiedy ustają spory i czujemy się wspólnotą? Rozważania o 

Niepodległości można snuć w nieskończoność.  

Chciałoby się wierzyć, że dumni jesteśmy w sercu z tego, że jesteśmy Polakami. 

Wierzyć, że nie zapominamy o tym na co dzień i swym życiem staramy się 

kształtować pozytywny wizerunek Polaka w oczach sąsiadów. 

 


