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serdecznie dziękuję za zaproszenie do uczestnictwa w jubileuszowych obchodach  

25-lecia III Liceum Ogólnokształcącego im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii 

Krajowej w Łomży. Żałuję, że ze względu na obowiązki poselskie i rządowe nie mogę wziąć 

bezpośredniego udziału w tej ważnej uroczystości. Proszę więc tą drogą przyjąć najszczersze 

życzenia i kilka słów okolicznościowej refleksji. 

 Dzisiejszy jubileusz ćwierćwiecza funkcjonowania Szkoły jest doskonałą okazją do 

podsumowania dotychczasowych osiągnięć i planowania przyszłości. Analizując działalność 

Szkoły i jej wkład w łomżyńską edukację trzeba wyrazić wielkie uznanie dla tych, którzy ją 

tworzyli i rozwijali. Przez lata III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu 

Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży aktywnie kształtowało patriotyczne i obywatelskie 

postawy młodych ludzi. Warto przy tej okazji wspomnieć o Konkursie Poezji i Piosenki 

Patriotycznej „Polska to my”, który od wielu lat z powodzeniem organizowany jest w Waszej 

Szkole. To niezwykle cenne przedsięwzięcie idealnie wpisuje się w misję edukacyjno-

wychowawczą, do której powołana jest każda polska szkoła, a mianowicie krzewienia miłości 

Ojczyzny, która przecież jest naszą pierwszą wobec Niej powinnością. Uczymy się jej  

w domu, w szkole i w Kościele, a umacniają ją w nas wielkie dzieła naszej kultury, której 

niezwykle ważną częścią jest polska literatura. To dzięki niej kolejne pokolenia mogą głęboko 

identyfikować się z wielowiekowym dziedzictwem, któremu na imię Polska. Cieszy mnie też 

to, że jesteśmy obecnie świadkami odradzania się oraz umacniania patriotyzmu młodych 

Polaków, którzy chętnie utożsamiają się z żołnierzami Armii Krajowej – niezłomnymi 

bohaterami walki o niepodległość naszej Ojczyzny.  

III Liceum Ogólnokształcące przyjmując za patronów Żołnierzy Obwodu 

Łomżyńskiego  Armii  Krajowej  nakreśliło kierunek, w którym chce podążać. To wielki

   

 

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

Wiceminister Spraw Wewnętrznych  

i Administracji 

Jarosław Zieliński 

„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 

 



 

 

 

 

zaszczyt, ale również ogromna odpowiedzialność wobec naszych przodków i wobec 

przyszłych pokoleń. Szkoła powinna nie tylko przekazywać wiedzę, ale aktywnie 

uczestniczyć w kształtowaniu postaw i charakterów młodego pokolenia. Przecież „takie 

Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie”.  

Z głębi serca życzę całej społeczności III Liceum Ogólnokształcącego im. Żołnierzy 

Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży kolejnych lat owocnej pracy  

i niesłabnącego zaangażowania w edukacyjne dzieło pokoleń. Dziękuję wszystkim kolejnym 

dyrektorom, nauczycielom, pracownikom oraz osobom, które swą pracą wspierały i wspierają 

działalność edukacyjną i oświatową Szkoły za ich wkład i wysiłek we wspólne dobro, jakim 

jest III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej  

w Łomży i nasza polska edukacja. 

 

  

      Z wyrazami szacunku 

                                                                 

                Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 
 

           Wiceminister Spraw Wewnętrznych 

           i Administracji 

       

 

         Jarosław Zieliński 
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