
SPOTKALI ŚMY SIĘ WE LWOWIE….. 
 

 
„ Lwowianom dla pokrzepienia serc, Innym - by pamiętali o tym najbardziej 
polskim z polskich miast” 
 Pod tym hasłem spotkaliśmy się 24 listopada 2004 r. by uczcić Dzień Patrona Zespołu 
Szkół im. Orląt Lwowskich w Urzędowie. 
Uroczystości rozpoczęły się przemarszem całej społeczności szkolnej wraz ze sztandarem do 
kościoła p. w. św. Mikołaja, gdzie odprawiona została msza dziękczynna w intencji szkoły. 
W pięknej i pouczającej homilii ksiądz proboszcz Edward Kozyra, przybliŜył młodzieŜy 
dzieje i sylwetki orląt, porównał ich walkę z czynami powstańców warszawskich. Następnie 
wezwał młodych do naśladowania kolegów sprzed lat, jednocześnie wyraŜając nadzieję, Ŝe 
jedynym patriotyzmem, jakim będą musieli się wykazać będzie praca dla dobra własnego 
i społeczności, do których naleŜą. O piękną i uroczystą oprawę mszy św. zadbał pan Andrzej 
Słowik. 
 Po naboŜeństwie, uczniowie pod opieką pani Anny Kuśmierz oraz delegacje 
TMLiKPW z Lublina, Burmistrz Miasta Kraśnika, władze samorządowe Urzędowa i Zarząd 
Klubu TMLiKPW w Urzędowie złoŜyli kwiaty pod pomnikiem Orląt Lwowskich na 
urzędowskich wałach, a następnie wszyscy udali się do GOK na uroczystości uświetniające 
obchody tego, tak waŜnego dla szkoły dnia. 
 Wszystkich zachwyciła piękna i niezwykle symboliczna scenografia wykonana przez 
panią ElŜbietę śarkowską. DuŜe wraŜenie zrobiły zwłaszcza umieszczone po obu stronach 
sceny lwy, symbolicznie stojące na straŜy wartości prezentowanych przez zajmujące centralne 
miejsce logo szkoły i hasło przewodnie uroczystości. 
 Dyrektor Andrzej Rolla powitał serdecznie przybyłych gości: przedstawicieli władz 
powiatowych, gminnych i miejskich, członków Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów 
Południowo Wschodnich z Lublina i Urzędowa, dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół, 
wszystkich przyjaciół szkoły, nauczycieli emerytów, grono pedagogiczne, rodziców, 
młodzieŜ oraz społeczność urzędowską. 
 W tym uroczystym dniu uczniowie klas pierwszych złoŜyli ślubowanie na sztandar 
szkoły. Zobowiązali się kierować w Ŝyciu przesłaniem: „Idziesz przez świat i światu dajesz 
kształt przez swoje czyny”. To waŜne wydarzenie w Ŝyciu ucznia wywarło duŜe wraŜenie na 
naszych „pierwszakach”. 
 Tak uroczyste chwile są okazją do podziękowań i wyróŜnień. Niezwykle podniosłym 
wydarzeniem był moment wręczenia Medalu Starosty Kraśnickiego pani Marii Gozdalskiej, 
emerytowanej nauczycielce i wieloletniej dyrektorce szkoły. Wręczenia dokonał v-ce Starosta 
Kraśniki Tomasz Mularczyk. Pan Starosta wręczył równieŜ podziękowania dla pani Anety 
Gozdalskiej-Dzikowskiej oraz uczniów Mateusza Wołoszyna i Pawła Wojewody za udział 
w konkursie „Odkryj swój szlak”. W ramach projektu Euroregion Bug opracowali oni szlak 
„Po ziemi urzędowskiej”. Prace młodzieŜy z całego powiatu zostały wydane w pięknym 
wydawnictwie, które przy tej okazji Pan Starosta wręczył gościom spoza powiatu: Prezesowi 
TMLiKPW prof. dr hab. Władysławowi St ąŜce i pani Teresie Miszczak dyrektorce 
Zespołu Szkół nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie. 
 Na szczególne wyróŜnienie zasługuje równieŜ troska, z jaką Społeczny Komitet 
Opieki nad Pomnikiem Orląt Lwowskich dba o jego otoczenie. W tym roku powstały schody 
umoŜliwiające zejście z wałów. Panom: Wójtowi J. Woźniakowi, M.AmbroŜkiewiczowi oraz 
S.Mazikowi serdeczne podziękowania złoŜył prof.dr hab.Władysław StąŜka. 
 Ostatni rok pracy szkoły był owocny w udział uczniów w konkursach i zawodach na 
róŜnym szczeblu. Oto kilka przykładów: „Odkryj swój szlak”,IV Wojewódzki Konkurs 
Ortograficzny, konkurs historyczny „Polska Walcząca”, Powiatowy Przegląd Kolęd 
i Pastorałek, Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu, Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej, konkurs 
plastyczny „Lwów - miasto mojego patrona”, Konkurs Wiedzy PoŜarniczej, rozgrywki 
sportowe Licealiada, konkursy „Słynni Polacy związani ze Lwowem”, „Spacerkiem po 
Lwowie”, „śycie i twórczość Czesława Miłosza”. 



 Uczniowie i słuchacze zostali wyróŜnieni za naukę, pracę, godne reprezentowanie 
szkoły w tak licznych konkursach i zawodach oraz wysokie średnie ocen i wzorowe 
zachowanie.Wręczenia nagród dokonał kierownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu 
i Turystyki Ryszard Piórkowski. 
 Wielki aplauz wywołała informacja przekazana przez dyrektora Andrzeja Rollę 
o decyzji Zarządu Powiatu dotyczącej rozbudowy szkoły. W związku z rozrastaniem się 
szkoły,tworzeniem nowych oddziałów  stajemy przed szansą budowy sali gimnastycznej 
i kilku klas. Wielkie brawa dla naszych władz za tą decyzję.Duch Orląt czuwa nad naszą 
szkołą. 
 Następnie głos zabrał mgr Bogusław Parczyński Prezes Klubu Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo- Wschodnich w Urzędowie. Przedstawił on cele działalności Klubu 
a następnie zwrócił się do społeczności Urzędowa z apelem o wsparcie finansowe 
przedsięwzięcia podjętego przez Urząd Miasta Lublina renowacji pomnika Adama 
Mickiewicza we Lwowie. Okazją do tego remontu jest setna rocznica odsłonięcia tego 
pomnika. Dodatkową zachętą niech będzie fakt, Ŝe pozostał on w chwili obecnej zaledwie 
jednym z trzech polskich pomników w tym na wskroś polskim mieście. 
 Z wielkim wzruszeniem obejrzeliśmy prezentację multimedialną przedstawiającą 
zdjęcia z wycieczek do Lwowa i innych polskich miast pozostających obecnie poza granicami 
naszego kraju oraz Huculszczyzny. Dla uczestników tych wyjazdów była to okazja do 
wspomnień i wzruszeń, dla tych, którzy na kresach jeszcze nie byli,wspaniała zachęta. Bo kto 
raz tam pojechał, będzie wracał ciągle.  
 Radością i refleksjami z tego spotkania podzielili się dostojni goście: v-ce starosta 
kraśniki, prezes TPLiKPW, z-ca wójta Urzędowa oraz zaproszeni goście. 
 Odśpiewanie Roty i wyprowadzenie pocztów sztandarowych zakończyło oficjalną 
część uroczystości, po której młodzieŜ przedstawiła program poetycko-muzyczny 
przygotowany przez Mariannę Parczyńską przy współpracy Jana Kowala. Recytatorzy 
z ogromnym zaangaŜowaniem przywołali strofy wierszy sławiących bohaterskie dzieci 
Lwowa i zaśpiewali pieśni o tym najwierniejszym z polskich miast. 
 Po tych wzruszeniach przyszedł czas na śmiech. Zaprezentowana została kabaretowa 
część artystyczna przygotowana przez ElŜbietę śarkowską i ElŜbietę Gąsiorowską. ZłoŜyły 
się na nią skecze,krótki pokaz tańca break-dance oraz pokaz mody nauczycielskiej. 
 Wspaniałym podsumowaniem spotkania stała się niespodzianka przygotowana przez 
przyjaciół szkoły: Państwa Irenę i Romana Surdackich, którzy zaprosili do Urzędowa 
grupę teatralną „POD GÓRKĘ”. W jej skład wchodzą: Zbigniew Rymarz (przy pianinie) 
oraz aktorzy Stanisław Górka i Wojciech Machnicki. Znamy ich doskonale z serialu 
„Plebania” oraz „Pensjonat pod róŜą”. Zaprezentowali oni niezwykle wzruszający spektakl 
lwowskich batiarów Szczepcia i Tońcia. Z iście lwowską fantazją bawili nas dowcipnymi 
skeczami, by za chwilę do łez wzruszać nostalgicznymi pieśniami o utraconym Lwowie. 
Szczególnie obecnym na sali rodowitym lwowiakom silniej zabiło ze wzruszania serce, ale i 
młodzieŜ z wielkim zainteresowaniem obejrzała spektakl. Autografom i zdjęciom nie było 
końca. 
 Zgodnie z polską gościnnością uroczystość zakończyła się wspólnym obiadem 
przygotowanym pod fachowym okiem ElŜbiety Smolińskiej, Marii Rej, BoŜeny Reszka, 
Anny Pietroń, Ewy Tomczak i Iwony Kawa. 
Podczas posiłku Ŝywo dyskutowano o wzruszeniach, jakich dostarczył wszystkim ten 
wspaniały dzień,złoŜono podziękowania artystom oraz sponsorom. 
 „Spotkali śmy się w Urzędowie, ale tak naprawdę we Lwowie”-napisał jeden 
z gości w kronice szkoły. Te słowa chyba najlepiej oddają atmosferę tego niezwykłego 
święta. Na ten jeden dzień przenieśliśmy się w czasie i przestrzeni. Odwiedziliśmy 
przedwojenny polski Lwów, spotkaliśmy lwowskich batiarów, zajrzeliśmy do cukierni 
Zaleskiego i kina Bajka, podziwialiśmy Katedrę Najświętszej Marii Panny, by wreszcie 
stanąć w zadumie nad grobami najlepszych synów tej ziemi-Orląt. Ten dzień połączył 
pokolenia, połączył nas wszystkich poprzez cudowny klimat, wspaniałą, patriotyczną 
atmosferę, która dostarczyła zebranym niepowtarzalnych wraŜeń. 
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