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Święta miłości kochanej ojczyzny,
Czują cię tylko umysły poczciwe! (…)
Byle cię można wspomóc, byle wspierać,
Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.
Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny

Szanowni Państwo,
w 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, pierwszej w Europie i drugiej na
świecie ustawy zasadniczej, oddajemy hołd jej twórcom, którym przyświecała myśl
zawarta w preambule tego jednego z najważniejszych aktów w naszej historii: (…) dla
dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej
granic z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy. Choć nie uchroniła
ona Polski przed rozbiorami, to stała się jednak testamentem, o którego wypełnienie
walczyły kolejne pokolenia Polaków przez długie lata zaborów.
Idee, które przyświecały autorom Konstytucji 3 Maja są aktualne również dzisiaj.
Podejmując trud naprawy Rzeczypospolitej powinniśmy troszczyć się przede wszystkim
o jej suwerenność i bezpieczeństwo. Wynikający z Konstytucji 3 Maja patriotyczny
imperatyw każe nam kierować się dobrem wspólnym, jakim jest pomyślny rozwój naszej
Ojczyzny i nie ulegać pokusie dbania wyłącznie o swoje prywatne interesy.
W obecnych czasach przed Polską i Polakami stoi jeszcze jedno bardzo ważne
zadanie. Musimy stać na straży polskiej tradycji i wartości cywilizacji europejskiej,
budowanej od stuleci na trzech wzgórzach: Kapitolu – rzymskiego symbolu prawa,
Akropolu – symbolu filozofii greckiej i Golgocie – symbolu chrześcijaństwa. Mądre
korzystanie z tego dorobku może stać się wzorem dla pozostałych państw Unii
Europejskiej, tak jak Konstytucja 3 Maja była państwowotwórczą inspiracją dla innych
krajów naszego kontynentu.
Konstytucja 3 Maja, której celem było zreformowanie i wzmocnienie chylącej się
ku upadkowi I Rzeczypospolitej miała swoich silnych i niebezpiecznych przeciwników.
Pod fałszywymi hasłami walki o zagrożoną demokrację szlachecką posuwali się oni do
tego, by prosić obce mocarstwa o pomoc w obronie swoich przywilejów. Niestety
stronnictwo ludzi pozbawionych sumienia i przywiązania do Ojczyzny wówczas
zwyciężyło, a w konsekwencji Polska zniknęła z mapy Europy na 123 lata. Tamte
wydarzenia powinny być również dzisiaj dla wszystkich nauką i przestrogą.

W to wielkie święto polskiej myśli konstytucyjnej, umocnieni ubiegłorocznym
jubileuszem stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, pragniemy czerpać z odwagi
i mądrości twórców Konstytucji 3 Maja, by swoją aktywnością publiczną dawać jak
najlepsze świadectwo w służbie wolnej i suwerennej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.
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