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Dnia 4 czerwca 2003r. odbyła się doniosła uroczystość nadania Imienia i Sztandaru 
Zespołowi Szkół w Urzędowie. 
 Dostojnych gości powitał dyr. Andrzej Rolla wyraŜając radość z przybycia: 
Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego Ks. prof. dr hab. Józefa śycińskiego, władz, rodziców, 
grona pedagogicznego, absolwentów, młodzieŜy oraz pocztów sztandarowych i społeczności 
urzędowskiej. 
 Nauczyciele odczytali listy gratulacyjne nadesłane od Prezydenta RP, Pani Minister 
Edukacji Narodowej i Sportu Krystyny Łybackiej i Ks. kan. Aleksandra Bacy, obecnego 
kapelana Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich, który w 1988 
roku dokonał poświęcenia odrestaurowanego pomnika Orląt Lwowskich. 
Podczas Mszy Świętej Przewodniczący Rady Powiatu Kraśnickiego Pan Eugeniusz Pelak 
odczytał uchwałę i akt nadania Imienia Szkole, a Ks. Arcybiskup dokonał poświęcenia 
sztandaru. W dowód wdzięczności młodzieŜ wręczyła Jego Ekscelencji statuetkę 
urzędowskiego pomnika Orląt wykonaną z gliny przez Pana Wojciecha AmbroŜkiewicza – 
ojca absolwenta Wieczorowego Technikum Rolniczego, obecnie dziadka  ucznia Liceum 
Profilowanego. 
 Dyrektor Andrzej Rolla podziękował Ks. Arcybiskupowi za uroczyste poświęcenie 
sztandaru, a rodzicom za wkład w jego ufundowanie. 
 Doniosłym momentem był symboliczny akt wbijania gwoździ fundacyjnych dokonany 
przez dostojnych gości: Ks.Arcybiskupa Józefa śycińskiego, Marszałka Województwa 
Lubelskiego Kuratora Oświaty, Starostę Kraśnickiego, Prezesa TMLiKPW, Wójta Gminy, 
Przedstawiciela Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 
 Zgodnie z ceremoniałem uroczystości rodzice przekazali szkole Sztandar, dyrektor 
dokonał jego prezentacji, następnie oddał go w ręce młodzieŜy, która złoŜyła uroczyste 
ślubowanie. 
 Niezwykle podniosłym wydarzeniem był moment wręczenia nauczycielom odznaczeń 
i wyróŜnień za wkład w stworzenie obecnego wizerunku szkoły. Medalem Starosty 
Kraśnickiego za wybitne zasługi dla oświaty została uhonorowana Pani Wiesława Piwowarek, 
emerytowana nauczycielka i wieloletni kierownik szkoły. Okolicznościowe wyróŜnienia 
wręczono byłym dyrektorom, nauczycielom i emerytom: Wiesławie Piwowarek, Danucie 
Kani, Henryce Mikicie, ElŜbiecie Smolińskiej, Leszkowi Pietrzykowi, Marii Gozdalskiej, 
Władysławowi Matysiakowi, Zdzisławowi Latosowi. Mariannie Parczyńskiej oraz 
Andrzejowi Rolli od Rady Pedagogicznej. Wręczenia wyróŜnień dokonał Lubelski Kurator 
Oświaty Pan Waldemar Godlewski, a w jego imieniu Pani wizytator Hanna Mulawa. 
 Kolejnym doniosłym aktem było wręczenie okolicznościowych podziękowań: Panu 
Wojciechowi AmbroŜkiewiczowi za wykonanie pomnika Orląt Lwowskich i udostępnienie 
sprzętów gospodarstwa domowego  z minionych wieków na  wystawę  oraz Panu Romanowi 
Surdackiemu – fundatorowi tablicy z wykutym Imieniem Szkoły. 

WyróŜnieniem za naukę, pracę i godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz zostali 
uhonorowani uczniowie i słuchecze: Dorota Kłos – absolwentka WTR, Anna Mokszyńska, 
Anna Retmańczyk, Agnieszka Wójcik, Agnieszka Wójtowicz z Liceum Technicznego. 
Wręczenia nagród dokonał Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Pan 
Ryszard Piórkowski. 

Chwilą pełną patosu było przekazanie urny z ziemią z cmentarza Orląt Lwowskich 
przez Prezesa Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich prof. dr 
hab. Władysława StąŜkę i obrazu podarowanego szkole przez prof. dr hab. Tadeusza 



Radomańskiego. W dowód wdzięczności drodzy lwowiacy otrzymali glinianą miniaturkę 
urzędowskiego pomnika Orląt. Dyrektor Andrzej Rolla nadmienił, iŜ współpracę 
i kształtowanie patriotycznych postaw umocni wycieczka nauczycieli wraz z członkami 
TMLiKPW szlakiem polskich twierdz wschodnich. Planowany jest takŜe wyjazd młodzieŜy 
ze szkół Lubelszczyzny noszących imię Orląt Lwowskich do polskich placówek oświatowych 
we Lwowie. Mówca podkreślił, i Ŝ związek Urzędowa z Orlętami Lwowskimi zapisała 
chwalebna historia, bowiem członkowie urzędowskiej POW w 1918r. brali udział w walkach 
o polskość Lwowa i niepodległość Ojczyzny. W naszym królewskim grodzie pracowała 
nauczycielka, „Orlica Lwowska”, Pani Józefa Wójtowicz, spoczywająca na parafialnym 
cmentarzu. 

W atmosferze przepojonej gorącym patriotyzmem Pani dr Domicela Pomykalska-
Wośko dokonała odsłonięcia tablicy na szkole, którą poświęcił Ks. Arcybiskup Józef 
śyciński. Radością i refleksjami wynikającymi z tego niezwykle doniosłego wydarzenia 
podzielili się dostojni goście: Lubelski Kurator Oświaty, Starosta Kraśnicki, Wójt 
Urzędowski i zaproszeni goście. 
 Wyprowadzenie pocztów sztandarowych zakończyło część oficjalną uroczystości, po 
której młodzieŜ przedstawiła program poetycko-muzyczny przygotowany przez Panią 
Mariannę Parczyńską przy współpracy Pana Jana Kowala i Pana Józefa Barana. Inscenizacja 
powstała w oparciu o scenariusz opracowany dla szkoły przez lwowiankę – Panią Krystynę 
Chruszczewską. 
Recytatorzy z ogromnym zaangaŜowaniem przywołali strofy wierszy sławiących Hektorów 
„polskiej Troi” i zaśpiewali pieśni o bohaterskich dzieciach Lwowa. Na dźwięk słów 
„O mamo otrzyj oczy” wielu słuchaczom popłynęły łzy wzruszenia. 
 Oprawą do pełnego patosu  występu była piękna  słoneczna pogoda i tło cudownie 
zielonych nadrzecznych olszyn, świadków niezwykłego historycznego wydarzenia. 
 Niewątpliwą atrakcja dla przybyłych gości były wystawy: wystawa fotograficzna 
„Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie” Tadeusza Budziaka oraz sprzętu gospodarstwa 
domowego z minionych wieków przygotowane przez Panie Wiesławę Podgajną,  Katarzynę 
Szwarnowską i Monikę Kuśmierz z udziałem młodzieŜy szkolnej. 
  Zgodnie z polską gościnnością, uroczystość została przypieczętowana wspólnym 
obiadem przygotowanym przez rodziców pod fachowym okiem Pani ElŜbiety Smolińskiej, 
Teresy Sukiennik i Marii Rej. 
Podczas biesiady panowała oŜywiona atmosfera przepojona dyskusją na temat bardzo dobrej 
organizacji uroczystości ogromnego zaangaŜowania młodzieŜy, wyjątkowego nastroju 
i profesjonalnego kierowania nią przez dyrektora Andrzeja Rollę, któremu zebrani odśpiewali 
tradycyjne 100 lat! 
 Godny podkreślenia jest  fakt, iŜ nadanie Szkole Imienia i Sztandaru nadało jej 
toŜsamość, wyróŜniło ją z szeregu bezimiennych i sprawiło, Ŝe stała się ona jedyną 
i niepowtarzalną. W mury budynku wstąpił nowy duch! 
 Podniosła uroczystość stała się dla jej uczestników, niezapomnianą lekcją historii, 
o której wieść odbiła się szerokim echem w urzędowskim środowisku i poza nim. 

 
 


