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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 

Armii Krajowej w Łomży 

 

 

 
 

 

Szanowna Pani Dyrektor, Szanowna Rado Pedagogiczna, 

Szanowni Nauczyciele i Wychowawcy,  

Szanowni Rodzice, Szanowni Goście, Drodzy Uczniowie 
 

 

 

 Serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w finale IX Konkursu Poezji i Piosenki 

Patriotycznej „Polska to my”. Niestety, w związku z trwającym pierwszym posiedzeniem 

rozpoczynającej się ósmej kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i zaplanowanymi na dziś 

ważnymi głosowaniami nie mogę uczestniczyć w uroczystym podsumowaniu Konkursu 

„Polska to my”. 

 Gratuluję III Liceum Ogólnokształcącemu im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii 

Krajowej podjęcia się wysiłku organizacji tego bardzo wartościowego przedsięwzięcia.  

Miłość Ojczyzny 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 literatura patriotyczna. To dzięki niej kolejne pokolenia mogą głęboko 

identyfikować się z tym wielowiekowym dziedzictwem, któremu na imię Polska. Patriotyzm 

jest podstawą wspólnoty narodowej. Pieśń i poezja patriotyczna tę wspólnotę spaja  

i umacnia. Potrzebne jest to nam wszystkim, a zwłaszcza młodym. Warto czerpać z tego 

wielkiego narodowego i artystycznego rezerwuaru wartości.  
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 Wyrażam wielką radość płynącą z faktu, że polska szkoła pomimo wielu barier potrafi 

realizować swoją misję kształtowania głębokiego związku młodzieży z naszą Ojczyzną. 

Niezwykle cieszy też to, że jesteśmy obecnie świadkami odradzania się oraz umacniania  

patriotyzmu młodych Polaków, czego dowodów mamy ostatnio wiele, a jednym z nich były 

pozostające w świeżej naszej pamięci młodzieżowe, a dojrzałe marsze niepodległości 

zorganizowane przez samą młodzież z okazji Święta Odzyskania Niepodległości 11 listopada. 

 

 

 

 

 

 

Z wyrazami szacunku  

i edukacyjnymi pozdrowieniami 

 

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 

Jarosław Zieliński 
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