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W tym jednym słowie... wsie i miasta, pola, łąki i lasy.
Moja Ojczyzna $

T tym jednym słowie... wsie i miasta, pola, łąki i lasy. 
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Moja Ojcowizna ,'
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Mój dom
W tym... polskość i historia, honor i tradycja nasza.

Ojcąyzna
Myśli o Niej uwieczniam i swoje, i wasze.

Andrzej Król
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