
PODZIĘKOWANIE PREZESOWI INSTYTUTU TRADYCJI NARODOWEJ 
PANI URSZULI BARTOSIAK  

za działania na rzecz świadomości narodowej 
 

 
 

 
Nazywam się Piotr Szczepankowski-Chełmoński. Jestem mieszkańcem Bełchatowa. 

Zostałem zaproszony na uroczystość Instytutu Tradycji Narodowej, która miała miejsce  
w gminie Słupno w tutejszej Szkole Podstawowej nr 2 imienia Michaliny Chełmońskiej-
Szczepankowskiej. Pragnę bardzo podziękować za zaproszenie mnie przez Panią Urszulę  
Bartosiak - Prezes Instytutu Tradycji Narodowej. 

W ostatnim czasie Pani Urszula Bartosiak, będąc nauczycielką SP nr 2 w Słupnie  
- wraz z mężem podjęła inicjatywę założenia Instytutu Tradycji Narodowej, którego celem 
jest propagowanie wartości patriotycznych, kulturalnych i narodowych pośród młodego,  
jak i starszego pokolenia. Pani Prezes wyznacza kierunki i cele szczegółowych działań  
w terenie. 

Ideą przewodnią Instytutu Tradycji Narodowej jest przywiązanie do Polski oraz  
narodowych wartości, streszczone w zawołaniu: Bóg, Honor, Ojczyzna. Nimi kieruje się ITN 
przy organizacji różnego rodzaju wydarzeń patriotycznych, uroczystości, dni, spotkań.  
Wypełniają je prelekcje edukacyjne, historyczne, występy wokalno-instrumentalne i inne. 
Praca Instytutu zdobywa coraz szersze zaufanie odbiorców. Tworzone są coraz to nowe,  
wartościowe programy ukazujące tradycję, ducha narodowego, przykłady polskich bohaterów 
oraz piękno naszej Ojczyzny.  Projekty Instytutu realizowane są w różnych stronach Polski. 
Praca Instytutu Tradycji Narodowej dokumentowana jest na stronie internetowej 
www.itn.edu.pl.   

Cały czas poszerza się krąg osób oraz instytucji współpracujących z ITN.  
Jednym z nich jest również Krąg Przyjaciół Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej.  
Jestem przekonany, że podejmowane w ramach ITN działania stanowią w istocie bardzo  
ważną misję na polu wychowania patriotycznego. W misję Pani Urszuli Bartosiak włącza się 
coraz więcej naszych Rodaków, którzy – mam taką nadzieję – zadbają o to, aby nie wygasły – 
siła naszego narodowego ducha oraz aktywność Instytutu Tradycji Narodowej. 



Jednym z przykładów działalności Instytutu jest choćby organizacja uroczystości  
w Słupnie w dniu 3 listopada 2018 roku, w ramach Powiatowego Przeglądu Pieśni i Piosenki 
Patriotycznej: Rozśpiewana Niepodległa, na którą przybyli: dyrektor Szkoły Podstawowej 
pani Barbara Moczulska, żołnierze Wojska Polskiego, grono nauczycielskie oraz inni, licznie 
zgromadzeni goście, w tym młodzież i dzieci ze swoim duszpasterzem. Przegląd Pieśni  
nie był jedynym powodem spotkania tak szacownego gremium. Podstawową racją  
uroczystości był fakt oddania po dwóch latach przebudowy - miejscowej stuletniej Szkoły 
Podstawowej w Słupnie - gruntownie zrewitalizowanej i rozbudowanej w czasie,  
gdy wieloletnim Dyrektorem tejże szkoły była pani Anna Madoń. Obecnie Słupno może  
pochwalić się budynkiem szkolnym naprawdę imponującej wielkości. Nadmienię,  
że Patronką Szkoły jest Michalina Chełmońska-Szczepankowska. I tak, w stulecie  
Niepodległej, stuletnia szkoła w Słupnie odrodziła się niejako na nowo; zyskała nową jakość. 
Fakt ten, wobec obchodzonego Narodowego Jubileuszu jest bardzo wymowny i w historii 
lokalnej społeczności wręcz epokowy. 

W tę jakość, wymowę i epokowość wpisuje się również aktywność Instytutu Tradycji 
Narodowej założonego i kierowanego przez Prezes Urszulę Bartosiak. Bez niej uroczystość 
nie byłaby ani tak uroczysta, ani tak doniosła i historyczna. W imieniu własnym  
oraz wszystkich zgromadzonych, w tym miejscu składam serdeczne podziękowanie  
Pani Urszuli - Prezesowi ITN. Dziękuję nie tylko za zaangażowanie w przygotowaniu  
uroczystości, ale i za powołanie Instytutu na Ziemi Radzymińsko-Mazowieckiej, za trud  
i zaangażowanie w krzewieniu wartości patriotycznych, które spina w jedno hasło:  
BÓG – HONOR – OJCZYZNA!   

Piękną poetycką ilustracją tego hasła są słowa Michaliny Chełmońskiej, Patronki 
szkoły w Słupnie, „namalowane” słowami wiersza pod tytułem: „Prezentuj broń!”. 

 
Prezentuj broń!… 

Patrz: sztandar nasz – 
Głowę swą skłoń 

I pełnij straż. 
Tyś Polski syn: 
Do prawdy dąż, 
Ukochaj czyn, 

Zwalczaj zło wciąż. 

Trzeba mieć dłoń 
Silną, jak stal – 
Prezentuj broń! 

Patrz bacznie w dal. 

Wytężaj słuch! 
Stłum bólu jęk! 

Mężny twój duch 
Nie zna, co lęk. 

Szablę czy pług 
Ujmij w swą dłoń – 

Dopomóż, Bóg! 
Prezentuj broń! 
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