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"Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy.”
Piotr Skarga

Szanowni Państwo

Uchwalona 225 lat temu Konstytucja 3 Maja wyrastała z patriotycznej troski
o niepodległość i siłę państwa. Stała się wzorem dla całej 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 wówczas upadkiem Rzeczypospolitej, ale także zastanawiamy się nad obecnym
kształtem naszego państwa.
Polska, jako nasze dobro wspólne, w tych także niełatwych czasach, wciąż wymaga
naszych starań, aby jej niepodległość była mocna i niezachwiana. Otaczająca nas obecnie
rzeczywistość uświadamia nam, jak wiele musimy jeszcze naprawić, aby Rzeczpospolita
była silna swoją suwerennością i stanowiła prawdziwy dom wszystkich Polaków. Nie
możemy pozwolić na zburzenie tego wielkiego dziedzictwa, które było tworzone pracą
i walką wielu pokoleń naszych przodków. Niestety nie brakuje dzisiaj działań szkodzących
naszej Ojczyźnie, prób wprowadzania destrukcji i chaosu. Nasza codzienna postawa
powinna temu zapobiegać. By zrealizować dzieło naprawy naszej rzeczywistości
państwowej i społecznej, potrzebne jest zaangażowanie każdego z nas i całej wspólnoty
narodowej.
Bezpieczne i sprawiedliwe państwo to silna armia, sprawnie działające instytucje
publiczne, solidaryzm społeczny, podejmowanie decyzji w interesie narodowym, elity
wolne od obcych wpływów. Do nich, ale również do wszystkich obywateli należy
podejmowanie wysiłków, by młode pokolenie Polaków nie było pozbawione wiedzy
historycznej o dziejach swojego narodu oraz chciało kontynuować patriotyczne czyny
i postawy naszych przodków. To młodzież przecież jest przyszłością i nadzieją na lepsze
jutro.

Przypominając dzisiaj rok 1791 z historii czynimy naukę na obecny czas
– powinniśmy ją mądrze wykorzystać. Dbajmy o to, aby nasza codzienna postawa, słowa
i czyny poszerzały przestrzeń dobra publicznego w Polsce. Jest to zobowiązanie, które
wynika z naszej wielowiekowej tradycji, narodowego doświadczenia, dumy i umiłowania
wolności, niepodległości i suwerenności Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.
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