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Państwo Polskie jest wspólnym dobrem wszystkich
obywateli (…) Każde pokolenie obowiązane jest wysiłkiem
własnym wzmóc siłę i powagę Państwa.
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fragment Konstytucji kwietniowej z 1935 roku

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

Szanowna Pani Dyrektor,
Szanowni Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie,
Szanowni Goście,
serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w finale XIII Konkursu Poezji
i Piosenki Patriotycznej „Polska to my”, który odbywa się dziś w III Liceum
Ogólnokształcącym im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży. Obowiązki
parlamentarne i rządowe sprawiły, że niestety nie mogę osobiście uczestniczyć
w uroczystym rozstrzygnięciu tego Konkursu. Proszę więc o przyjęcie tą drogą kilku słów
okolicznościowej refleksji.
Narodowe Święto Niepodległości, które obchodziliśmy kilka dni temu to od 101 lat
dzień polskiej radości i dumy. Nasza Ojczyzna po prawie 150 latach od pierwszego
rozbioru i 123 latach niewoli odzyskała upragnioną niepodległość. Walczyły o nią kolejne
pokolenia Polaków ponosząc ofiarę życia, syberyjskich zsyłek, przymusowych emigracji
i przegranych powstań. Polacy bardzo dobrze wiedzą, ile znaczy wolność i posiadanie
własnego, suwerennego państwa.
Ten dzień powinien być także dla nas i przyszłych pokoleń czasem refleksji.
Pierwsza Rzeczpospolita była potężnym państwem, które decydowało nie tylko o własnym
losie, ale i o historii Europy, jednak prywata, egoizm, zdrada i wpływy obcych mocarstw
doprowadziły w krótkim czasie do upadku naszej Ojczyzny. Dzisiaj, choć zmieniły się
uwarunkowania geopolityczne, można dostrzec pewne analogie do tamtych historycznych
wydarzeń. Nasze i następne pokolenia powinny przede wszystkim wypełnić swój
obowiązek wobec Ojczyzny: „Wysiłkiem własnym wzmóc siłę i powagę Państwa”.
Przeżywając radosne Święto Niepodległości powinniśmy przede wszystkim
uświadomić sobie, jak wielką wartością jest niepodległa Ojczyzna. Wszyscy musimy dla
niej pracować. Niech naszym wspólnym celem będzie budowa i wzmacnianie silnego,
suwerennego, liczącego się w Europie i na świecie państwa, stanowiącego wzór dla innych
krajów i gwarancję niepodległego bytu naszej Ojczyzny dla przyszłych pokoleń.

Konkurs Poezji i Piosenki Patriotycznej organizowany w III Liceum
Ogólnokształcącym w Łomży to cenna inicjatywa i piękna tradycja. Uczestnicy jego
poprzednich edycji prezentowali wysoki poziom artystyczny przedstawiając interpretacje
polskich utworów patriotycznych, które stanowią odzwierciedlenie marzeń, pragnień
i postaw nie tylko tych, którzy je tworzyli, ale także naszych przodków, którym
zawdzięczamy niepodległość i obecny kształt naszej Ojczyzny.
Prezentacja utworów patriotycznych i świadome przeżywanie ich treści sprawia,
że rodzi się w nas przywiązanie i miłość do naszej Ojczyzny, a także kształtują się postawy
obywatelskie oparte na szacunku do polskiej tradycji oraz tożsamości i historii narodowej.
Konkurs to również okazja do współzawodnictwa i wyzwanie do podnoszenia umiejętności
artystycznych przez jego uczestników.
Dziękuję wszystkim zaangażowanym w organizację tegorocznej edycji Konkursu.
Życzę, aby w kolejnych edycjach cieszył się on jeszcze większym zainteresowaniem, a ta
piękna idea w przyszłości przynosiła coraz cenniejsze owoce. W trwającym roku szkolnym
oraz na przyszłe lata życzę całej kadrze pedagogicznej, a także Wam, drodzy uczniowie,
wielu sukcesów i powodów do satysfakcji.
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