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Szanowni Państwo,
nasi przodkowie w swojej patriotycznej trosce o niepodległość, siłę
i samodzielny byt państwa uchwalili 227 lat temu przełomowy w dziejach Polski akt
prawny – Konstytucję 3 Maja. Stała się ona wzorem dla Europy i jest do dzisiaj
przedmiotem naszej dumy narodowej. Obchodząc to wyjątkowe Święto nie tylko
przypominamy wielkie dzieło polskiej myśli politycznej, stanowiące próbę ratowania
zagrożonej upadkiem Rzeczypospolitej, ale także zastanawiamy się nad obecnym
kształtem naszego państwa i drogą ku przyszłości, którą powinno ono podążać.
Nasza Ojczyzna, jako wspólne dobro i wielowiekowe dziedzictwo, również
w naszych niełatwych czasach wymaga obywatelskich starań, aby jej suwerenność
była mocna i niezachwiana. Rzeczywistość, w której aktualnie funkcjonujemy
uświadamia nam, jak wiele musimy w Rzeczypospolitej naprawić, aby stanowiła ona
prawdziwy dom wszystkich Polaków, w którym obecne i przyszłe pokolenia odnajdą
dla siebie należne i godne miejsce. Powinniśmy umacniać i rozwijać polskie państwo,
które było tworzone pracą, walką i ofiarą naszych ojców. Polska wymaga naszego
osobistego zaangażowania w przekonaniu, że w sztafecie pokoleń przypadł nam
w udziale wspólny trud, z którego owoców czerpać będą nasi następcy. Pomni
przyświecającej naszym przodkom idei suwerennej i niepodległej Polski, możemy
naszą codzienną pracą i postawą zapobiegać temu, co wynika z egoizmu, prywaty
oraz lekceważenia polskiego interesu narodowego. By zrealizować współczesne dzieło
naprawy Rzeczypospolitej w wymiarze państwowym i społecznym, potrzebne jest
patriotyczne zaangażowanie każdego obywatela i całej wspólnoty narodowej.
Warunkiem bezpiecznego i sprawiedliwego państwa jest silna i nowoczesna
armia, sprawnie działające instytucje publiczne, solidaryzm społeczny, podejmowanie
ważnych decyzji w imię dobra wspólnego oraz patriotyczne elity wolne od obcych
wpływów. Do nas wszystkich należy podejmowanie wysiłków, by młode pokolenie
Polaków miało gruntowną wiedzę o dziejach swojego narodu i chciało kontynuować
patriotyczne czyny i postawy naszych ojców. Dlatego tak ważnym zadaniem jest dziś

edukacja i przekazanie utrwalonych w tradycji wartości młodemu pokoleniu. Jeśli
wszyscy będziemy troszczyć się o naszą Ojczyznę jako wspólne dobro pokoleń,
wielkie ponadtysiącletnie dziedzictwo, jeśli nasze serca będą biły w rytm jej potrzeb,
będziemy mogli być spokojni o przyszłość naszych dzieci i wnuków w wolnej
i suwerennej Polsce.
Przypominając dzisiaj rok 1791 z historii czynimy naukę na obecny czas –
powinniśmy ją mądrze wykorzystać. W jubileuszowym roku 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości w wyjątkowy sposób poświęćmy jeszcze
bardziej niż dotąd nasze serca, umysły i czyny dla Niepodległej. Niech to będzie nasza
wspólna deklaracja i patriotyczne zobowiązanie wobec przyszłości. Dbajmy o to, aby
nasza codzienna postawa, słowa i działania poszerzały przestrzeń dobra publicznego.
Jest to zadanie, które wynika z naszych dziejowych i narodowych doświadczeń, dumy
i umiłowania wolności, niepodległości i suwerenności
Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej. Przecież – jak pisał Stanisław Wyspiański:
„Jest tyle sił w narodzie,
Jest tyle mnogo ludzi;
Niechże w nie duch Twój wstąpi
I śpiące niech pobudzi.”
Warto w to naprawdę uwierzyć i uczynić z tego źródło naszej siły do oddanej
służby Polsce.
Z wyrazami szacunku
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