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w sprawie XX-lecia Konstytucji RP 

 
W XX-lecie uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej my, polscy samorządowcy, 

starostowie i przedstawiciele powiatów wyrażamy wielkie uznanie i szacunek dla twórców 

polskiej Konstytucji stanowiącej od 20 lat podstawę rozwoju naszej Ojczyzny, Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

PREAMBUŁA KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, 

odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, 

my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej,  

zarówno wierzący w Boga 

będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna,  

jak i nie podzielający tej wiary,  

a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, 

równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski, 

wdzięczni naszym  przodkom za ich pracę, za walkę 

o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, 

za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach, 

nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, 

zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, 

co cenne z ponad tysiącletniego dorobku, 

złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie, 

świadomi gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności 

i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, 

pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, 

a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, 

w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, 

ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej 

jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, 

współdziałaniu władz, dialogu społecznym 

oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. 

Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, 

wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, 

jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, 

a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.  



Pod rządami konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku nasza Ojczyzna zrobiła ogromny skok 

cywilizacyjny, z tą konstytucją zapewniającą bezpieczeństwo obywateli i nienaruszalność granic 

Rzeczypospolita Polska weszła w skład sojuszu północno-atlantyckiego NATO. W zgodzie 

z Konstytucją z 1997 roku Rzeczypospolita Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, integrując się 

z krajami Europy dla podniesienia poziomu życia Polaków i w trosce o cywilizacyjny, dynamiczny 

rozwój naszego kraju. Ogromny ciężar rozwoju kraju wzięły na siebie samorządy, najpierw 

gminy, a od 1999 roku powiaty i województwa. To samorząd mieszkańców pracuje na rzecz 

rozwoju naszych Małych Ojczyzn.  

Panie i Panowie! Wspólnie spełniliśmy obowiązek wynikający z powierzonego nam przez 

wyborców mandatu. (…) Zbudowaliśmy mocny fundament, na którym może się oprzeć i rozwijać 

nasza ojczyzna. Oddajemy w ręce narodu tę konstytucję z przekonaniem, że jest to akt 

nowoczesny, w prawidłowy sposób regulujący stosunki ustrojowe w Rzeczypospolitej. Jest to 

zarazem akt, w którym znalazły wyraz zarówno uniwersalne tendencje współczesnego 

konstytucjonalizmu, jak wartości oraz idee – uznawane przez pokolenia – drogie i bliskie 

naszemu narodowi – powiedział 2 kwietnia 1997 roku marszałek Sejmu Józef Zych do członków 

Zgromadzenia Narodowego, które 20 lat temu uchwaliło obowiązującą do dzisiaj ustawę 

zasadniczą. 

Zgromadzeni na Jasnej Górze w Częstochowie wzywamy wszystkie instytucje 

i przedstawicieli władzy do poszanowania i respektowania postanowień  Konstytucji, która przez 

ostatnie 20 lat zapewniała naszej Ojczyźnie i Narodowi poczucie bezpieczeństwa, wspólnoty 

i przynależności do europejskiej wspólnoty Narodów. 
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