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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

Czcigodny Ksiądz Kanonik
Andrzej Godlewski
Proboszcz Parafii pw. Krzyża Świętego
w Łomży

Czcigodny Księże Biskupie, Czcigodny Księże Proboszczu,
Szanowni Goście, Szanowni Państwo,
serdecznie dziękuję za zaproszenie do uczestnictwa w XII Ogólnopolskim Konkursie
Krasomówczym im. Hanki Bielickiej „Radość spod Kapelusza”, który dziś ma miejsce
w Łomży. Żałuję, że ze względu na obowiązki poselskie i rządowe nie mogę wziąć
bezpośredniego udziału w tym wydarzeniu. Proszę więc tą drogą przyjąć najszczersze
życzenia i kilka słów okolicznościowej refleksji.
Konkurs Krasomówczy im. Hanki Bielickiej „Radość spod Kapelusza” na stałe wrósł
w kalendarz wydarzeń kulturalnych Łomży i województwa podlaskiego. Zorganizowany już
po raz dwunasty Konkurs o charakterystycznym i twórczym tytule „Radość spod kapelusza”,
który odbywa się dzięki Proboszczowi Parafii pw. Krzyża Świętego w Łomży Czcigodnemu
Księdzu Kanonikowi Andrzejowi Godlewskiemu oraz współpracującym z Nim nauczycielom
i animatorom kultury stanowi niezwykle wartościową inicjatywę artystyczno-edukacyjną
pozwalającą zainteresowanym uczniom zaprezentować swoje talenty literackie, recytatorskie,
wokalne i muzyczne. Takie inicjatywy są niezwykle cenne, gdyż uwrażliwiają młodzież na
piękno i bogactwo języka polskiego oraz pozwalają dostrzec jego wyjątkowość w skali
Europy i świata. Idea ta przyświecała również patronce Konkursu śp. Hance Bielickiej,
mocno związanej z Łomżą, która swoją działalnością artystyczną i społeczną dawała
świadectwo o pięknie naszego ojczystego języka. Za swoją zasługi Pani Hanka Bielicka była
wielokrotnie odznaczana najwyższymi odznaczeniami państwowymi, w tym Krzyżem
Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Coroczne ogólnopolskie spotkania w Centrum Katolickim im. Jana Pawła II w Łomży,
nawiązujące do postaci i dorobku patronki Konkursu Hanki Bielickiej, są również doskonałą
promocją Łomży oraz aspiracji i uzdolnień jej mieszkańców. Wzmacniają też więzi
z miejscem urodzenia i dumę ze swego miasta w myśl słów utworu „My z Łomży”
śpiewanych przez Hankę Bielicką, które każdy z nas może z łatwością odnieść do swojego
„kraju lat dziecinnych”, do miejsca, w którym się urodziliśmy i spędziliśmy pierwsze lata
naszego życia:
„Jeśli zdolny, uczony, to z Łomży, kompozytor ceniony, to z Łomży,
zasłużony dyrektor, profesor czy rektor, to z Łomży, to z Łomży, jak nic!
Nie liczymy na cuda, my z Łomży, nie boimy się trudu, my z Łomży,
bo my z Łomży, a Łomża jest perłą wśród miast,
najpiękniejszą gwiazdeczką wśród gwiazd.”
Gratuluję wszystkim laureatom i uczestnikom Konkursu talentów i zdolności
artystycznych, które dziś zaprezentowaliście przed tak zacną publicznością. Pozdrawiam
uczestników Konkursu z województwa podlaskiego i z całej Polski, wraz z Ich opiekunami,
nauczycielami i rodzicami. Z serca życzę Wam wszystkim radości poznawania świata
i sukcesów na dalszych etapach edukacji oraz szczęścia w życiu.
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