
„PoÊród niesnasków Pan Bóg uderza

W ogromny dzwon.

Dla S∏owiaƒskiego oto Papie˝a

Otwarty tron.

Ten przed mieczami tak nie uciecze

Jako ten W∏och,

On Êmia∏o, jak Bóg, pójdzie na miecze,

Âwiat mu - to proch”.
Juliusz S∏owacki

MAJOWE ÂWI¢TO W CIECHOCINKUMAJOWE ÂWI¢TO W CIECHOCINKU

ROCZNICA KONSTYTUCJI 3 MAJA



Szanowni Paƒstwo,
uderzono w dzwony w Polsce, w Watykanie, na ca∏ym Êwiecie. Uderzono dwukrotnie:
2 kwietnia ok. godz. 22°° i 8 kwietnia w po∏udnie. Dla polskiego papie˝a otworzy∏
si´ tron - tron niebieski.

Nie sposób dzisiaj, w trzeciomajowe Âwi´to Narodowe Konstytucji 3 Maja i
KoÊcielne Matki Bo˝ej Królowej Polski nie przytoczyç s∏ów naszego wieszcza
Juliusza S∏owackiego i wspomnieç Jana Paw∏a II - Najwi´kszego z Polaków,
Umi∏owanego Papie˝a, Wielkiego Cz∏owieka, Dobrego Ojca, Wiecznego Pielgrzyma,
Wielki Autorytet Moralny.

Nie wiadomo, ile jeszcze s∏ów i zwrotów byÊmy nie u˝yli, oka˝à si´ one
nieporadne, niedoskona∏e, nieadekwatne do naszych odczuç i emocji, w ˝aden
sposób nie oddajàce tego kim i czym by∏ -szczególnie dla nas, Polaków - Papie˝
Jan Pawe∏ II.

Maj 1791 roku i maj roku 2005.
Tak ró˝ne, tak odleg∏e czasowo od siebie, a tak wiele majàce ze sobà wspólnego.

Konstytucja Trzeciego Maja by∏a dowodem tego, ˝e Polacy znaleêli w sobie wol´
udoskonalenia Rzeczypospolitej. 214 lat temu nasi przodkowie zgromadzeni na
Sejmie Wielkim, uchwalili pierwszà w dziejach Europy Konstytucj´ - zasady
nowoczesnego paƒstwa i w∏adzy publicznej sprawowanej dla dobra obywateli. To
trzeciomajowe przes∏anie daje nam wiar´ we w∏asne mo˝liwoÊci, przypomina o
sile, jaka p∏ynie z szerokiego porozumienia, z solidarnego dzia∏ania, z ogromnego
potencja∏u, który mo˝e byç wyzwolony, gdy wzniesiemy si´ ponad jednostkowe
i partykularne interesy.

DoÊwiadczyliÊmy tego i tegorocznej wiosny, gdy ruszy∏o „pospolite ruszenie"
Polaków: m∏odych, starszych, wykszta∏conych intelektualistów i prostych ludzi
pracy, sportowców i walczàcych ze sobà klubów kibiców, polityków wszelkiej
proweniencji i ich potencjalnych wyborców w czekajàcych nas w roku bie˝àcym
wyborach.

A wszystko to za sprawà S∏owiaƒskiego Papie˝a, którego odejÊcie uÊwiadomi∏o
nam jego wielkoÊç i znaczenie; spowodowa∏o, ˝e nareszcie zacz´liÊmy go s∏uchaç,
uzmys∏owi∏o starà prawd´, ˝e nic nie jest dane raz na zawsze.
Miejmy nadziej´, ˝e taka postawa nas, Polaków zaowocuje màdrymi decyzjami w
wyborach parlamentarnych i prezydenckich, ˝e kandydaci b´dà przekonywaç
argumentami, a nie arogancjà i bezczelnoÊcià, ˝e nie trzeba b´dzie czekaç na
kolejne wydarzenie o wymiarze  ogólnoÊwiatowym,  by polityczni przeciwnicy
podali sobie r´ce.

Niech klamrà spinajàcà nasze dzia∏ania w najbli˝szej przysz∏oÊci b´dzie zarówno
przes∏anie Ojca Âwi´tego jak i przes∏anie Konstytucji 3 Maja.

  Leszek Dzier˝ewicz
(fragmenty z wystàpienia podczas uroczystoÊci Âwi´ta Konstytucji 3 Maja w

Ciechocinku)
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