
DZIEŃ  PATRONA  SZKOŁY 
(w Zespole Szkół im. Orląt Lwowskich w Urzędowie) 

 
 

        Po uroczystym nadaniu w czerwcu 2003 r. Zespołowi Szkół w Urzędowie imienia  Orląt Lwowskich w 
dniu 25 listopada 2003 r. odbyły się uroczystości Dnia Patrona Szkoły.  
        MłodzieŜ, poczty sztandarowe, nauczyciele, zaproszeni goście udali się do miejscowego Kościoła, gdzie 
odprawiono mszę świętą w intencji społeczności szkolnej. 
Ks. Proboszcz Edward Kozyra w wygłoszonym kazaniu nawiązał do patriotyzmu Orląt Lwowskich i wyraził 
wielkie uznanie dla młodego pokolenia, które wybrało dla swojej szkoły takiego Patrona, kontynuując tradycje 
narodowe. 
Dzięki zaangaŜowanie Andrzeja Słowika młodzieŜ szkolna wzięła aktywny udział w liturgii mszalnej. 
        Po uroczystej mszy świętej młodzieŜ pod opieką Lecha Daniela złoŜyła wieńce przed miejscowym 
pomnikiem Orląt Lwowskich, gdyŜ „na te groby powinni z daleka przychodzić pielgrzymi, by się uczyć miłości 
do Ojczyzny”.  
        Kolejnym punktem uroczystości była Akademia przygotowana przez dyrekcję szkoły, grono 
nauczycielskie i młodzieŜ szkolną. 
Na wstępie wprowadzono uroczyście nadany w czerwcu b.r. sztandar szkoły i odśpiewano Hymn Narodowy. 
Dyrektor Andrzej Rolla powitał przybyłych gości: władze gminne oraz powiatowe, grono pedagogiczne, 
rodziców, absolwentów, młodzieŜ i społeczność urzędowską. 
W swoim powitaniu dyrektor zacytował:  
„Jeszcze słyszę znad Lwowa echa orlich skrzydeł straconych w mroku. Od pamięci uciekać nie trzeba, ale 
trzeba dotrzymać jej kroku...”, zwracając w ten sposób uwagę, jak waŜna jest pamięć o wydarzeniach z historii 
dla wychowania nowych pokoleń młodzieŜy.  
        W swoim wykładzie na temat:„ Dzieje budowy i unicestwienia cmentarza Orląt Lwowskich” dyrektor 
szkoły zapoznał zebranych z historią powstania cmentarza Orląt na słynnym cmentarzu na Łyczakowie. Jego 
początki sięgają  1830 r. JuŜ w 1918 r. myślano o wydzieleniu kwatery, a prace rozpoczęto jesienią 1920 r.  
W 1939 r. po dwudziestu latach budowy, cmentarz Obrońców Lwowa prawie osiągnął swój kształt ostateczny, 
by w latach powojennych stać się miejscem niszczonym i zapomnianym przez władzę oraz społeczeństwo.  
Obecnie, rekonstrukcja cmentarza została prawie zakończona, by dać pamięć dzieciom, którym „przyśniła się 
Polska w purpurze Ŝołnierskiej, szła w pole bitnym gościńcem, szła i pukała do drzwi”. 
        Podczas uroczystości, wręczone zostały nagrody ksiąŜkowe i dyplomy dla finalistów konkursu 
plastycznego przeprowadzonego przez ElŜbietę śarkowską. Konkurs dotyczył zabytków sakralnych Lwowa i 
cmentarza Orląt Lwowskich. 
        W fundacji sztandaru szkoły zapisało się wiele osób, dyrektor szkoły serdecznie podziękował wszystkim 
fundatorom, a obecnym na uroczystości wręczył tytuły „Honorowego Przyjaciela Szkoły”. 
        Następnym punktem uroczystości było odśpiewanie  „Roty”, po czym nastąpiło wyprowadzenie 
sztandarów. 
        Akordem kończącym oficjalną część obchodów był program poetycki przygotowany pod kierunkiem 
Marianny Parczyńskiej i GraŜyny Wójcik. Przekazano w nim najpiękniejsze strofy wierszy i pieśni sławiących 
Orlęta Lwowskie. 
Program ten, moŜna podsumować słowami, uroczyście odśpiewanego Hymnu Szkoły „Orląt Lwowskich” 
 

„Orląt Lwowskich” nasza Szkoła. 
              Ona nas do czynu woła. 
              My na apel ten stajemy. 
             Wiarę, wiedzę zdobędziemy 
             Nas bezdroŜa nie omamią. 
             Hartu ducha nam nie złamią. 

 
          Z wielu Ŝycia dróg w swój ojczysty próg. 

Niech nas wiedzie dobry Bóg. Bóg. 
 

Największy aplauz wzbudziły zaprezentowane na zakończenie scenki humorystyczne zawierające dowcipne 
aluzje w stosunku do nauczycieli i przedmiotów nauczania. Poziomu większości z nich nie powstydziły by się 
popularne kabarety. 



        Cały ten, urozmaicony program obchodów Dnia Patrona, został przypieczętowany wspólnym obiadem 
przygotowanym przez ElŜbietę Smolińską i Marię Rej. 
        Dzień Patrona Zespołu Szkół im. Orląt Lwowskich, stał się dniem szczególnie waŜnym dla współczesnego 
pokolenia młodzieŜy naszej szkoły oraz całej społeczności lokalnej. Został wpisany na stałe w kalendarz 
uroczystości szkolnych, powiatowych i wojewódzkich jako pomnik patriotyzmu i pamięci o czynach bohaterów 
narodowych. 


