
„ Mamy Patrona” 
 

Od kilku lat młodzieŜ z Zespołu Szkół w Urzędowie poszukiwała wzorca 
patriotycznego na patrona Szkoły. W roku szkolnym 2001/2002 został rozpisany konkurs 
w celu wyłonienia Patrona. Kandydatami byli: 

- Marcin z Urzędowa 
- BłaŜej Dzikowski 
- „ Orlęta Lwowskie” 

Wybór był jednogłośny. Samorząd Uczniowski i Rada Słuchaczy wybrały, a Rada 
Pedagogiczna i Rada Rodziców zatwierdziły w czerwcu 2002 r. na Patrona Zespołu Szkół 
„Orl ęta Lwowskie”. 
 9 październik 2002r. Rada Powiatu podjęła uchwałę o nadaniu „ Imienia Szkole”. Od 
tego dnia oficjalnie mamy zaszczyt powoływać się na „ Orlęta Lwowskie”. 

Imię Szkoły jest ściśle związane z historią Urzędowa. Na pamiątkę udziału Ŝołnierzy 
Polskiej Organizacji Wojskowej w walkach o Lwów z Ukraińcami w listopadzie 1918 r. 
nauczyciele urzędowskiej „ Jagiellonki” pod kierownictwem Leopolda Warchałowskiego 
wybudowali w 1926 r. pomnik na historycznych wałach. Na pomniku widnieje napis: 
„Orlętom, Dzieciom – bohaterom poległym w roku 1918/19 w walkach o polskość Lwowa 
i niepodległość Ojczyzny”.  
 Pomnik, który wykonał rzeźbiarz z Urzędowa Józef Rachwał przetrwał do czasów 
stalinowskich kiedy to został zburzony. Obecny wizerunek pomnika to rok 1988 r. 
Z inspiracji Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej zrekonstruowano go i odbudowano. 
Gminnemu Komitetowi Odbudowy Pomników przewodniczył Eligiusz Gozdalski. 
Rekonstrukcję i odtworzenie orłów wykonał Tadeusz Surdacki. Uroczystego odsłonięcia 
dokonano 30 października 1988r. w przededniu 70 rocznicy rozbrojenia wojsk austriackich 
przez urzędowskie POW.  

Legenda Lwowskich Orląt naleŜy do polskich mitów patriotycznych. W mitologii 
narodowej czyn gimnazjalistów i studentów broniących kresowej straŜnicy, będącej skarbcem 
kultury polskiej, funkcjonuje podobnie jak obrona Częstochowy przed Szwedami, wiktoria 
Sobieskiego pod Wiedniem, czyn I Brygady Piłsudskiego, "Cud nad Wisłą", a w czasach nam 
bliŜszych Westerplatte, Monte Cassino, Powstanie Warszawskie. W wielopokoleniowych 
bojach Polaków o niepodległość trzytygodniowe walki o Lwów od 1 do 22 listopada 
w 1918 r. mogą być kwalifikowane jako krótki barwny epizod. Weszły one do historii Polski 
narodowej pod nazwą "Obrona Lwowa". Polegli obrońcy Lwowa, to ci którzy zginęli 
w listopadzie 1918 roku przy oswobadzaniu miasta zajętego przez wojska Ukraińskie Cesarza 
Austro-Węgier. Polegli wówczas to w większości młodzi ludzie, uczniowie, studenci. 
Francuski generał  J. Barthèlemy obserwator walk we Lwowie tak powiadział: 

"Skłaniam nisko głowę przed kobietami szlachetnymi i bohaterskimi dziećmi, by głośno 
stwierdzić, by krzyczeć na cały świt, Ŝe chcą do Polski naleŜeć". 

 

 

 

 

 

 



 
     Setki "Orląt Lwowskich" padło broniąc swojej ojcowizny, torując drogę odsieczy z głębi 
Polski. Legli później pospołu na cmentarzu, który był jedną z największych świętości Polski 
i jedną z najciekawszych osobistości w świecie. Za ich to czym m.in. państwo polskie 
odznaczyło Lwów - jako jedyne miasto polskie - KrzyŜem Virtuti Militari. Uzasadniając tę 
decyzję marszałek Józef Piłsudski powiedział: 
 

 

"Tu [to jest we Lwowie] codziennie walczyć trzeba było o nadzieję, 
codziennie walczyć o siłę wytrwania. Ludność starała się wojskiem, wojsko 
starało się ludnością. I kiedym ja, jako sędzia wojskowy dający nagrody, 
odznaczający ludzi, myślał nad kampanią pod Lwowem, to wielkie zasługi 

waszego miasta oceniłem tak, jak gdybym miał jednego zbiorowego Ŝołnierza i ozdobił 
Lwów KrzyŜem Orderu "Virtuti Militari", tak Ŝe wy jesteście jedynym miastem w Polsce, 
które z mojej ręki, jako Naczelnego Wodza, za pracę wojenną, za wytrzymałość otrzymało 
order" 

 MłodzieŜ z naszej szkoły tak motywuje wybór Patrona: 
Po pierwsze – uczniowie naszej szkoły powinni kierować się takimi samymi 

wartościami jak „Orlęta Lwowskie”, czyli Patriotyzmem, Bohaterstwem i Miłością do 
Ojczyzny. 

Po drugie – nasza Szkoła powinna być trwała i zdolna do pokonywania wszelkich 
trudności, a Orlęta powinny pomóc jej w umocnieniu silnej pozycji w oświacie 
ponadgimnazjalnej. 

Po – trzecie pomnik „Orląt Lwowskich” jest jedynym w Polsce hołdem złoŜonym 
Lwowskim dzieciom. 

 
 
 

O cmentarzu Obrońców Lwowa  

Na te groby powinni z daleka przychodzić pielgrzymi, 
bysię uczyć miłości do Ojczyzny. 
Powinni tu przychodzić ludzie małej wiary, 
aby się napełnić wiarą niezłomna, 
ludzie miałkiego ducha, aby się nadyszyć bohaterstwa. 
A Ŝe tu leŜą uczniowie w mundurach, 
przeto ten cmentarz jest jak szkoła, 
najdziwniejsza szkoła, 
w której dzieci jasnowłose i błekitnookie nauczają siwych o tym, 
Ŝe ze śmierci ofiarnej najbujniejsze wyrasta Ŝycie. 

Kornel Makuszyński 

 

 


