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Święta miłości kochanej Ojczyzny,
Czują cię tylko umysły poczciwe!
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny,
Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe.
Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny,
Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe,
Byle cię można wspomóc, byle wspierać,
Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.
Ignacy Krasicki, „Hymn do miłości ojczyzny”

Szanowna Pani
Grażyna Chodnicka
Dyrektor
III Liceum Ogólnokształcącego
im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK
w Łomży

Szanowna Pani Dyrektor,
Szanowni Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie,
Szanowni Goście – Pleno Titulo,
serdecznie dziękuję za zaproszenie do uczestnictwa w finale XI Konkursu Poezji
i Pieśni Patriotycznej „Polska to my”, który odbywa się dziś w III Liceum Ogólnokształcącym
im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży. Żałuję, że ze względu na obowiązki
poselskie i rządowe nie mogę wziąć bezpośredniego udziału w uroczystym rozstrzygnięciu tego
Konkursu. Pragnę więc tą drogą przekazać najszczersze gratulacje jego laureatom oraz kilka
słów okolicznościowej refleksji.
Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej organizowany w III Liceum Ogólnokształcącym
w Łomży tuż po Narodowym Święcie Niepodległości to już tradycja. W jego jedenastu
edycjach udział wzięło wielu uczniów Ziemi Łomżyńskiej, którzy prezentowali wysoki poziom
recytatorski i wokalny przedstawiając własne interpretacje znanych utworów o charakterze
patriotycznym. Konkurs przyciąga młodzież o wybitnej wrażliwości artystycznej, która
z szacunkiem odnosi się do polskiej tożsamości i historii narodowej. Polskie utwory
patriotyczne stanowią odzwierciedlenie marzeń, pragnień i postaw nie tylko tych, którzy je
tworzyli, ale także naszych przodków, którym zawdzięczamy niepodległość i obecny kształt
naszej Ojczyzny. Wśród recytowanych dziś utworów znajdziemy takie, które towarzyszyły
ważnym momentom w naszej historii.
Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej „Polska to my” ma istotny wkład w proces
edukacyjno-wychowawczy. Jest on dobrą okazją do współzawodnictwa, ale stanowi również,

tak jak inne tego typu przedsięwzięcia, wyzwanie do podnoszenia umiejętności artystycznych
uczestników. Wybór utworów do prezentacji oraz ich analiza dokonywana w trakcie
przygotowań jest procesem samokształcenia prowadzącym do głębszego poznania nie tylko
piękna danego utworu, ale również towarzyszącego

mu

kontekstu historycznego.

Ponowne odkrywanie wartości polskiego dziedzictwa kulturowego, na które składa się m. in.
poezja i polskie pieśni patriotyczne, prowadzi również do lepszego zrozumienia samego siebie.
W dzisiejszym świecie zdominowanym przez konsumpcję i bylejakość XI Konkurs Poezji
i Pieśni Patriotycznej „Polska to my” jest wyjątkowo cenny, ponieważ kształtuje postawy
patriotyczne młodego pokolenia.
Raz jeszcze serdecznie dziękuję za pamięć i zaproszenie. Z głębi serca życzę
organizatorom niesłabnącego zainteresowania młodzieży Konkursem Poezji i Pieśni
Patriotycznej oraz kontynuacji tej pięknej idei, by w przyszłości przynosiła ona coraz
cenniejsze owoce.
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