
Szanowni Państwo!

Dzisiaj w sposób szczególny nakładają się na siebie dwie rocznice. Setna rocznica 

wybuchu III Powstania Śląskiego oraz 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Spoglądając na oba te wydarzenia na myśl przychodzą słowa: SZANSA i 

WYZWANIE.

Twórcy Konstytucji dostrzegli w niej, wtedy w 1791 roku, wyzwanie i szansę na 

naprawę kraju, szansę na wzmocnienie Rzeczypospolitej, szansę na jej rozwój. 

Niestety, mimo iż próbowali tę szansę wykorzystać nie udało się zachować państwa. 

Pozostał symbol do którego odwoływały się kolejne pokolenia walczące o Polskę i 

wolność. Przecież nawet tu wśród nas są osoby, które pamiętają czasy gdy flaga 

obowiązkowo wywieszona na 1-go maja musiała zniknąć przed 3 maja bo tego 

święta nie można było celebrować i się do niego odwoływać.

W 1921 roku, raptem miesiąc po podpisaniu pokoju z bolszewikami w Rydze, Polska 

usłyszała o niekorzystnym rozstrzygnięciu podziału Śląska. Wtedy Ślązacy też stanęli

przed wyzwaniem i szansą. Polska stanęła przed szansą. Czy powodzenie powstania 

było oczywiste? Czy łatwo było wyjść z domu aby walczyć z bronią w ręku? O 

godzinie 2 w nocy oddziały powstańcze rozpoczęły walkę. Najważniejszy jest fakt że

tę szansę i to wyzwanie udało się wykorzystać. Powstanie zakończyło się sukcesem, 

a Polska otrzymała istotną część Śląska.

Dwie rocznice i dwie szanse, dwie rocznice i dwa wyzwania.

Dzisiaj Polska, ale też i nasze miasto Racibórz, stoi przed wyzwaniem i szansą. 

Oczywiście jest to wyzwanie i szansa w innym wymiarze, ale jednak odnosząca się 

do pomyślności i rozwoju Polski i Raciborza. Pandemia zmieniła wiele, stajemy 

przed nowym czasem w którym wykuwał się będzie nowy porządek świata, nowa 

rzeczywistość. 



Mając w pamięci ofiary, trud i poświęcenie tych wszystkich, którzy przed nami 

podejmowali wyzwania i szanse dla pomyślności Rzeczypospolitej my, w sposób 

naturalny jesteśmy zobowiązani do podjęcia naszego wyzwania i wykorzystania 

naszej szansy.

Odrzućmy spory polityczne, mimo różnic jakie są między nami od władz 

najwyższych aż do poszczególnych obywateli podejmijmy razem wyzwanie i 

wykorzystajmy szansę jaka stoi przed Raciborzem i przed Polską. 

Niech się świeci 3 maja.

Niech żyje Polska. Niech żyje Racibórz. 


