
 
 

 

 

    

 

 
 

       
 

 

 

    

 
 

Czcigodna Siostro Dyrektor, 

Czcigodne Siostry, 

Szanowni Uczestnicy Przeglądu, 

Szanowni Państwo, 

 

serdecznie dziękuję za zaproszenie na VIII Przegląd Pieśni Patriotycznej „Jestem 

Polakiem”, który odbywa się dziś w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie. Obowiązki 

parlamentarne i rządowe sprawiły, że w tym roku niestety nie mogę wziąć w nim udziału 

osobiście. Mam jeszcze w żywej i wdzięcznej pamięci ubiegłoroczny Przegląd, w którym 

dane mi było uczestniczyć. Proszę 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. 

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. 

Przegląd Pieśni Patriotycznej „Jestem Polakiem” organizowany przez Warsztat 

Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN w Szumowie to wartościowa 

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. Przegląd rokrocznie przyciąga osoby o dużej wrażliwości, z szacunkiem 

odnoszące się do polskiej tożsamości i historii narodowej.  

 

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

Wiceminister Spraw Wewnętrznych  

i Administracji 

Jarosław Zieliński 

 Państwo Polskie jest wspólnym dobrem wszystkich 

obywateli (…) Każde pokolenie obowiązane jest wysiłkiem 

własnym wzmóc siłę i powagę Państwa. 

 

fragment Konstytucji kwietniowej z 1935 roku 



 

W tym szczególnym dniu oddaję głęboki szacunek wszystkim osobom 

niepełnosprawnym, które codziennie stykają się z barierami edukacyjnymi, zawodowymi, 

komunikacyjnymi, prawnymi i społecznymi, a także ich rodzinom oraz opiekunom. 

Budujące jest to, że są wśród nas ludzie, którzy nie zważając na przeciwności decydują się 

poświęcić nie tylko serce, ale i swoje siły, aby nieść pomoc osobom niepełnosprawnym. 

Cieszę się, że Przegląd Pieśni Patriotycznej „Jestem Polakiem” od wielu lat integruje 

środowisko skupione wokół osób ze specjalnymi potrzebami. Inicjatywa ta jest niezwykle 

potrzebna, gdyż inspiruje osoby niepełnosprawne do twórczej aktywności, która jest jedną z 

najlepszych metod terapii. Ta kilkumilionowa grupa społeczna wymaga wsparcia i na nie 

zasługuje. Wszyscy wiemy, że polskie państwo podejmuje szereg działań służących 

poprawie warunków życia i funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. 

Dziękuję wszystkim zaangażowanym w organizację tegorocznego Przeglądu. Życzę, 

aby w kolejnych edycjach cieszył się on jeszcze większym zainteresowaniem, a ta 

szlachetna idea w przyszłości przynosiła coraz cenniejsze owoce. 

 

        Z wyrazami szacunku i patriotycznymi pozdrowieniami 

 

                                                                         Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

    Wiceminister Spraw Wewnętrznych 

       i Administracji 

 

        

     Jarosław Zieliński 
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