
 
 
Dziś, stając na wielkopolskiej ziemi, tak pięknie umajonej zielenią pól, łąk i lasów, siłą 
ludzkiej pracy i wysiłkiem wielu pokoleń, łza serdecznej wdzięczności, która pojawia się 
w moich oczach, niech będzie  dowodem mego wzruszenia z powodu możliwości 
odwiedzin Racotu. 
  
Niedawno odrodzona Ojczyzna nasza pełna jest jeszcze tego żywego gwaru, który ojcom 
naszym towarzyszył, gdy szli na pruskie karabiny i kiedy Ignacy Paderewski wlewał w 
serca nasze nadzieję, a Poznańczykom dawał iskrę, która wznieciła pożar w polskich 
sercach! Z dumą, na tej ziemi, wspominam bohaterów tamtych dni, którzy walczyli na 
wielu powstańczych frontach. W pamięci mam Franciszka Masztalerza i tak wielu 
młodych mężczyzn – ojców, synów, braci, mężów, którzy ramię w ramię ze swymi 
kompanami, ale i wspierającymi ich niewiastami szli tam, gdzie polska ziemia, gdzie groby 
naszych dziadów, gdzie kłosy zbóż nasycone polską krwią i ozdobione pracą naszych 
przodków. Chwała im za ich poświęcenie, chwała tym, którzy o ich ofierze pamiętają i 
którzy zachowują ją dla przyszłych pokoleń. 
  
Ojczyzna nasza odkupiona po 123 latach niewoli wielkim jest naszym wyzwaniem i 
zobowiązaniem. Wolność, do której tak dążyliśmy, niegdyś nam odebrana, okupiona tak 
wielkim wysiłkiem jest darem upragnionym, ale też wymagającym. Historia żąda od nas 
abyśmy wyciągali naukę z lekcji, które naznaczyły nasze dzieje. Pamiętać musimy o tym, 
co trudne, bolesne, co niechciane. Uczyć się musimy pokory i szacunku dla wolności. To, 
co odzyskaliśmy, łatwo możemy stracić. Wolność jest niczym owo ziarno rzucone w 
ziemię. By wydało plon, potrzebuje darów nieba i pracy człowieka. Pozostawione samo 
sobie łatwo stanie się żerem dla ptactwa lub zginie zduszone jarzmem chwastu. Dzisiaj ta 
wolność jest równie ważna. Od nas zależy czy przyniesie plon: dobrobyt naszej Ojczyźnie, 
pokój w naszych domach, wsiach i miastach, zgodę wśród naszych rządzących, jedność w 
czasie wyzwań, lęków i trudnych chwil, zarówno tych, które są udziałem dnia 
dzisiejszego, ale i tych, które nadejdą. 
  
Kolumny tego pałacu były świadkiem wielkiej historii, która nie ominęła tej ziemi. Rzec 
by się chciało, że pierwsza z nich to świadek polskiej historii rodu Jabłonowskich, druga 
czasów holenderskiej bytności w Racocie, trzecia rządów weimarczyków, czwarta 
wreszcie to dzień dzisiejszy i czas, gdy do tego miejsca przybywał mój szacowny 
poprzednik prezydent Wojciechowski, a za nim i ja. Wszystkie jednak kolumny wespół 
jedną tworzą całość i razem dźwigają historię tego miejsca i tej ziemi, której obrazem stał 
się górujący nad nami herb, niemy głos minionych czasów. 
  
Ziemia wielkopolska jest mi szczególnie droga. Patrząc na wasze dokonania, pracowitość, 
solidność, zazdrościć mogę, że nie jestem synem kolebki Piastów. Ale zaraz staje mi przed 
oczyma wzór, jaki dla Ojczyzny naszej stanowicie. Dzisiaj wołam do was i proszę byście 



 
tym wzorem nieustannie byli. I chociaż czas się zmieni, przyjdą nowe wyzwania, nowe 
trudy i znoje, wy zawieść nie możecie! 
  
Wielki nasz poeta Kazimierz Przerwa-Tetmajer powiedział, że „Patriotyzm powinien 
polegać na miłości swoich, zbyt często zaś polega na nienawiści obcych”. Wasz Racot, mój 
i nasz Racot, niech będzie dowodem tego, że rozumiemy te słowa, że przyszłość chcemy 
budować na pamięci i przebaczeniu. Polska do dom wielu pokoleń, w którym gwar radości 
przeplata się z krzykiem kłótni. Wierzę jednak, że tego drugiego będzie coraz mniej i że 
spełnią się słowa Aleksandra Fredry: „Tak jest, zgoda, a Bóg wtedy rękę poda! 
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