
Warszawa, 2 maja 2018 r.

Organizatorzy i Uczestnicy Uroczystości
- Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
- Święta Narodowego Trzeciego Maja 
   i Najświętszej Marii Panny Królowej Polski
- Dnia Strażaka i ich Patrona św. Floriana

Szanowni Państwo,

Polska majówka, zwłaszcza w ostatnich latach, to czas niezwykły. Przypadająca na pierwsze dni 
maja sekwencja świąt państwowych i kościelnych układa się w logiczny ciąg wspomnień wydo-
bywanych ze zbiorowej pamięci Narodu Polskiego. Wspomnień, które naszą wspólnotę jednoczą 
wokół historycznych idei i wydarzeń, które ukonstytuowały naszą współczesną świadomość Po-
laków – córek i synów Ojczyzny. Ojczyzny rozumianej jako Państwo Polskie, kultura i myśl polska, 
które te granice przekraczają, ale też tzw. Małej Ojczyzny czyli tego skrawka ziemi ojczystej, po 
której stąpamy codziennie.

1 maja – niegdyś socjalistyczne święto pracy, w 1955 r. Papież Pius XII niejako „ochrzcił” 
przenosząc na ten dzień wspomnienie Świętego Józefa Rzemieślnika.

2 maja to święto stosunkowo młode, bo Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzimy 
dopiero od 2004 r. Jego wprowadzeniu towarzyszyło słuszne przekonanie rządzących, że nasze 
symbole narodowe wymagają nie tylko szacunku ale też domagają się, by były bardziej widoczne  
w przestrzenie publicznej. I to właśnie flaga, jako najprostsza emanacja Herbu Rzeczypospolitej 
-  koronowanego Orła Białego w czerwonym polu, jest tym symbolem państwowym i narodow-
ym, który towarzyszy nam przy obchodach najważniejszych świąt państwowych. Widzimy ją 
podniesioną przed gmachami publicznymi, ale też z roku na rok upowszechnia się piekny zwyczaj 
prywatnego manifestowania patriotyzmu i Biało-Czerwona coraz częściej wkracza też w przestrzeń 
domu, mieszkania, osiedla... Mamy piękne symbole i nie wstydźmy się manifestować naszej miłości 
do nich!

2 maja to także Dzień Polonii i Polaków mieszkających na dawnych Kresach Rzeczypospolitej. 
Pamiętajmy, poza granicami Kraju żyje i mieszka, czuje po polsku, co najmniej kilkanaście mil-
ionów rodaków. To jedna trzecia Narodu. Nie tylko tego dnia, ale szczególnie 2 maja pomyślmy  
o naszych rodakach; niejedna polska rodzina ma swojego bliskiego poza granicami Polski. Bądźmy 
z nimi przez cały rok. 

I kolejne w sekwencji - Święto Narodowe Trzeciego Maja to nasza niegasnąca duma z faktu, że 
mieliśmy pierwszą w Europie, a drugą po Stanach Zjednoczonych nowoczesną ustawę zasadniczą



na świecie. Nie była Konstytucja 3 Maja zbiorem praw, które dziś skłonni bylibyśmy przyjąć, ale  
w swoim epoce stanowiła przełom, bo z jednej strony jej twórcy czerpali z dorobku poprzedników, 
tworzących polskie prawa co najmniej od XV wieku, a z drugiej strony ona sama była dowodem 
na niebywały wprost rozkwit nowoczesnej myśli politycznej i ustrojowej w ówczesnym pokoleniu 
szlachty polskiej, właśnie w – paradoksalnie chylącej się ku upadkowi – Rzeczpospolitej schyłku 
XVIII w. To piękna karta w dziejach i moje serce – Senatora RP, ale też historyka – cieszy się niezmi-
ernie, że 3 Maja jest w Polsce tak uroczyście obchodzone nie tylko w stolicy, ale także mniejszych 
ośrodkach – miasteczkach i gminach, także w powiecie – mieście czy gminie...

Tego samego dnia, 3V w polskim Kościele katolickim obchodzimy święto – jakże polskie  – Matki 
Boskiej Królowej Polski, tej która tyle razy w historii broniła i chroniła nas swym płaszczem, od 
nieszczęść, które źli ludzie tego świata chcieli nam zesłać. Póki jesteśmy z Nią i z Jej Synem, Naród 
nasz nie zginie!

I wydaje się, że na tym koniec, ale nie... Polska majówka to także 4 maja, uroczyście obchodzony 
w Polsce lokalnej Dzień Strażaka, któremu zwykle towarzyszy Msza św. ze wspomnieniem Pat-
rona strażaków św. Floriana. Wyjątkowe poświęcenie i męstwo, zwłaszcza strażaków – ochotników, 
są pięknym przykładem i wzorem do naśladowania. Ofiarna służba Druhen i Druhów zasługuje 
na najwyższy szacunek społeczeństwa i uznanie ze strony władz, które przekładać się musi także 
na materialne wsparcie działań Ochotników. Korzystając z okazji życzę wszystkim strażakom  
z Państwa gminy, by ich służba była powodem do dumy i satysfakcji. I by z wyjazdów do akcji każdy 
z Was wracał zdrów i cały. 

Szanowni Państwo, świętujcie. Z radością i refleksją. Za to, że zadbaliście o uroczystą oprawę tych 
świąt serdecznie Wam dziękuję.

                  Z wyrazami szacunku, 


