
 

ORYGINAŁ: Nowa Preambuła do Konstytucji z r.1997 – uznająca Prawo Naturalne, zasady cywilizacji 

łacińskiej i etyki katolickiej za obowiązujące w polskim prawodastwie i polskim życiu społeczno-

państwowym – z opracowania autorskiego „Projektu nowej Konstytucji” dr inż.  Andrzeja Józefa 

Horodeckiego z r.2005 

 

W imię Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego! 

 

My, Naród Polski, dziękując Opatrzności za ocalenie z ateistycznej niewoli socjalkomunizmu i 

liberalizmu, świadomi potrzeby opowiedzenia się za życiem społecznyym i państwowym, zgodny z 

Prawem Naturalnym i naszą odwieczną wiernością religi rzymskokatolickiej, uznając państwo nasze – 

Rzeczpospolitą Polską – za najwyższy podmiot prawa wspólnotowego, ukształtowany historycznie przez 

cywylizację łacińską – prawa i obowiązki wypływające z tej cywilizacji chcemy przestrzegać. 
 

My Naród Polski uznajemy, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże jako osoba 

ludzka, co jest dla nas źródłem personalizmu, w myśl nauczania św Ireneusza : „Od początku Bóg 

zakorzenił w sercach ludzi zasady prawa naturalnego. Potem ograniczył się do ich przypomnienia. Był to 

Dekalog.”  

 

Za pierwszą zasadę naczelną cywilizacji łacińskiej uznajemy zasadę personalizmu, wyrażającą się 
poprzez postawę osobową w relacjach tak między obywatelami, jak i w relacjach obywatel – państwo, 

obywatel – wspólnota. Zwyczajowe pojęcie obywatela przyznajemy osobom z innych niż łacińska 

cywilizacji, jako upoważniające do gościnnego mieszkania pod polskim dachem, pod warunkiem 

przestrzegania praw Rzeczpospolitej, bez czynnego i biernego prawa wyborczego do pełnienia 

jakiejkolwiek władzy.  

Zasada personalizmu wymaga  przestrzegania zasad etyki katolickiej, tak w życiu osobistym jak i w życiu 

publicznym. 

Zasada personalizmu wymaga odpowiedzialności osobistej, co oznacza że nie ma takiej sprawy prywatnej 

czy publicznej, za którą nikt nie byłby odpowiedzialny z tytułu obowiązującego prawa lub z uwagi na głos 

sumienia. 

Zasada personalizmu wyklucza wszelką własność akcyjną. 
Zasada personalizmu trwa poprzez pokolenia w rodzinie opartej ma monogamicznym, sakramentalnym 

małżeństwie, błogosławionym przez Kościół Rzymskokatolicki i chronionym prawnie przez 

Rzeczpospolitą. 
Deklarowana prawnie wolność osobista jest umocowana obligatoryjnie przez prawo każdej osoby do 

równego uczestniczenia w dobrach, wypracowanych przez Naród w ciągu całej jego historii, włączajac w 

to w szczególności majątek nieruchomy w granicach Rzeczpospolitej. 

Wszelkie spory w Rzeczpospolitej podlegają sądownictwu powszechnemu. Osoba prawna jest 

obligatoryjnie reprezentowana przez jedną i tę samą, upełnomocnioną osobę fizyczną. 
Przyjmując zasadę nieingerencji w osobową relację między Bogiem a człowiekiem, wszystkie rodzaje i 

szczeble władzy, podlegają osądowi moralnemu w kategoriach Prawa Naturalnego przez Kościół 

Rzymskokatolicki, bez jakichkolwiek obligatoryjnych, pozakościelnych konsekwencji formalno-

prawnych.  

Drugą naczelną zasadą cywilizacji łacińskiej jest harmonijny rozwój pięciu kategorii bytu 
społecznego: prawdy i dobra jako kategorii transcendentnych, zdrowia i dobrobytu jako kategorii 

doczesnych oraz piękna jako zwornika całości. 

Trzecią zasadą naczelną cywilizacji łacińskiej jest rozwój osoby poprzez zharmonizowanie pracy 

fizycznej i umysłowej, stanowiące jej dobro immanentne.  

Czwartą zasadą naczelną cywilizacji łacińskiej jest równowaga prawna pomiędzy obywatelem a 
państwem. Dla pielęgnowania tej równowagii niezbędne jest współdziałanie postaw prospołecznych i 

propaństwowych.  

Na tych czterech zasadach, My, Naród Polski opieramy niniejszą Konstytucję i postanawiamy jej 

wierność po wszytskie czasy. Tak nam dopomóż Bóg! 

 

Można pobrać ze strony https://akademiapolityczna.wordpress.com/2019/10/09/nowa-preambula-do-

konstytucji-z-r-1997-uznajaca-prawo-naturalne-zasady-cywilizacji-lacinskiej-i-etyki-katolickiej-za-

obowiazujace-w-polskim-prawodastwie-i-polskim-zyciu-spoleczno-panstwowym/  


