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Szanowni Państwo,
jak każdego roku, także i tym razem w 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji
3 Maja, pierwszej w Europie i drugiej na świecie ustawy zasadniczej, oddajemy hołd jej
twórcom i uświadamiamy sobie jej historyczne znaczenie. Autorzy tego jednego
z najważniejszych aktów prawno-ustrojowych w naszej historii kierowali się patriotyczną
troską o dobro wspólne i przyszłość Rzeczypospolitej, wyrażając to w jego preambule: (...) dla
dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic
z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy. Konstytucja 3 Maja stała się
testamentem do wypełnienia przez kolejne pokolenia Polaków w naszych trudnych
rozbiorowych i porozbiorowych dziejach. Mimo upływu prawie 230 lat jest ona nadal ważną
płaszczyzną odniesienia dla współczesnych koncepcji politycznych i postaw obywatelskich
wobec własnej Ojczyzny.
Tegoroczne uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja przyszło nam obchodzić
w trudnych warunkach światowej epidemii. Nie możemy organizować większych zgromadzeń
z udziałem służb państwowych i obywateli ani wygłaszać przemówień do licznie zebranych
uczestników. Nie powinno to jednak oznaczać zaniechania rocznicowych refleksji
i poszukiwania mądrych inspiracji dla naszej służby Polsce. W swoim codziennym
zaangażowaniu

powinniśmy

troszczyć

się

przede

wszystkim

o

jej

suwerenność

i bezpieczeństwo. Wynikający z Konstytucji 3 Maja patriotyczny imperatyw każe nam
kierować się dążeniem do dobra wspólnego, jakim jest pomyślny rozwój naszej Ojczyzny i nie
ulegać pokusie przedkładania interesów własnych nad dobro publiczne.
Ustawa zasadnicza ustanawia i określa ład i porządek w państwie. Jej przepisy są
powszechnie obowiązujące i muszą być przestrzegane niezależnie od warunków i okoliczności.
Stanowi to podstawę stabilności ustrojowej i społecznej

państwa. W państwie

demokratycznym, jakim jest dzisiaj Polska, jedną z konstytucyjnych zasad jest wyłanianie
władz publicznych w drodze wyborów. Mają one swoje reguły i terminy. Dlatego zdziwienie
budzą aktualne próby dowolnego przesuwania wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
na następną kadencję wbrew obowiązującej Konstytucji. Można i trzeba uczynić wszystko, aby
przebiegły one sprawnie i były bezpieczne dla wszystkich, ale nie wolno kwestionować
konieczności ich przeprowadzenia w konstytucyjnym terminie. Dojrzałość naszych ocen
i postaw wobec tego aktualnego dzisiaj problemu jest również miarą naszego patriotyzmu
i troski o polskie państwo.

W obecnych czasach przed Polską i Polakami stoi jeszcze jedno bardzo ważne zadanie.
Musimy stać na straży autentycznej suwerenności i podmiotowości naszej Ojczyzny, tradycji
i wartości cywilizacji europejskiej, budowanej od stuleci na trzech symbolicznych wzgórzach:
Kapitolu - rzymskiego symbolu prawa, Akropolu - symbolu filozofii greckiej i Golgocie symbolu chrześcijaństwa. Mądre korzystanie z tego dorobku może stać się wzorem nie tylko
dla współczesnej Polski, ale i dla innych państw, tak jak Konstytucja 3 Maja była twórczą
inspiracją dla naszych europejskich sąsiadów.
Konstytucja 3 Maja, której celem było ratowanie chylącej się ku upadkowi
I Rzeczypospolitej miała swoich niebezpiecznych przeciwników. Pod fałszywymi hasłami
walki o zagrożoną demokrację szlachecką posuwali się oni do tego, by sięgać po pomoc obcych
mocarstw w obronie swoich partykularnych pozycji i 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.
Obchodząc tegoroczne święto polskiej myśli konstytucyjnej i wyrażającego się
w niej patriotyzmu, mimo trudnych warunków i wielu ograniczeń, których aktualnie
doświadczamy, potraktujmy tę rocznicę jako dziejowe zaproszenie do czerpania z odwagi,
odpowiedzialności i mądrości twórców Konstytucji 3 Maja, abyśmy mogli jak najlepiej służyć
naszą aktywnością, pracą i podejmowanymi decyzjami naszej Ojczyźnie – wolnej i suwerennej
Rzeczypospolitej.
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