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Szanowni Państwo! 

Drodzy Jaworzanie! 

Wiek osiemnasty to czas kiedy w zapomnienie odchodzi niegdysiejsza wielkość 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Polska sukcesywnie traci swoją suwerenność, ulegając 

potędze i wpływom swoich sąsiadów. Wszyscy doskonale znamy takie daty, jak 1772, 1793 

i 1795, kiedy krok po kroku wymazywano nasz kraj z mapy politycznej Europy. Ale wśród 

tych dat pojawia się jeszcze jedna, a mianowicie 3 maja 1791 roku, która, jak czas pokaże, 

zapisze się w historii Polski złotymi zgłoskami.  

Oto dla ratowania Państwa Polskiego Sejm nazwany potem Wielkim, wykorzystując 

sprzyjające okoliczności, podjął w zasadzie ostatnią próbę ratowania Polski przed 

niechybnym losem. Wieczorem 2 maja 1791 w domu marszałka Stanisława Małachowskiego 

osiemdziesięciu czterech posłów i senatorów podpisało tzw. „Assekuracyę” o treści: W 

szczerej chęci ratunku ojczyzny, w okropnych na Rzeczpospolitą okolicznościach, projekt pod 

tytułem Ustawa Rządu w ręku jego wysokości marszałka sejmowego i konfederacji koronnej 

złożony do jak najdzielniejszego popierania przyjmujemy, zaręczając to nasze 

przedsięwzięcie hasłem miłości ojczyzny i słowem honoru, co dla większej wiary podpisami 

naszymi stwierdzamy. Już następnego dnia połączone stany uchwaliły przytłaczającą 
większością ustawę rządową która de facto była pierwszą nowoczesną, spisaną konstytucją 
w Europie i drugą – po przyjętej cztery lata wcześniej w Stanach Zjednoczonych – na świecie. 

Zresztą sam król Stanisław August Poniatowskie miał powiedzieć, że polska konstytucja była 

„oparta w głównej mierze na konstytucji Stanów Zjednoczonych, lecz bez błędów w niej 

zawartych, zaadaptowana do warunków panujących w Polsce”. 

Ustawa Konstytucyjna miała na celu uczynić Rzeczpospolitą krajem oświeconym, 

nowoczesnym i praworządnym, a zarazem ustabilizować fundamenty państwa, na tyle, na ile 

można było to w tamtych okolicznościach uczynić. W uniwersale ogłoszonym przez 

marszałków sejmowych 7 maja 1791 roku czytamy: „Ojczyzna nasza już jest ocalona. 

Swobody nasze zabezpieczone. Jesteśmy odtąd narodem wolnym i niepodległym. Opadły pęta 

niewoli i nierząd”. Jak bardzo były te słowa na wyrost, dzisiaj wiemy już bardzo dobrze. Nie 

było Polsce dane długo cieszyć się Konstytucją, która obowiązywała zaledwie czternaście 

miesięcy. Z kart historii doskonale wiemy, jak potoczyły się losy Polski – obalenie 

Konstytucji wskutek przegranej wojny polsko-rosyjskiej oraz przystąpienia króla do 

konfederacji targowickiej, a w rezultacie likwidacja państwa wskutek rozbiorów. 

Niemniej znaczenie Konstytucji 3 Maja jest nie do przecenienia. Był to akt ustrojowy 

i polityczny o olbrzymim potencjale przyszłościowym, kierujący Polskę na drogę 
do nowoczesności, wolności i światłych rządów prawa, a który wyszedł spod piór 

najświatlejszych umysłów doby polskiego oświecenia – ludzi, którym na sercu leżało przede 

wszystkim dobro naszej Ojczyzny.  

Sięgnijmy do preambuły Konstytucji, by poczuć ducha tamtych czasów: 

„Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji 

narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego 
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wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, 

która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej 

nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i 

wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc (…) na 

wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, (…), dla ugruntowania wolności, 

dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha, niniejszą konstytucję 

uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie 

prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego 

artykułu. 

Szanowni Państwo! 

Co roku świętujemy rocznicę uchwalenia konstytucji trzeciomajowej – dzisiaj to już 
225 lat odkąd ujrzała ona światło dzienne. Ale czy tak naprawdę mamy świadomość, jaka 

była jej treść i dlaczego była tak usilnie zwalczana przez ówczesnych, a chwalona przez 

współczesnych? Przyjrzyjmy się jej zatem na chwilę.  

Przede wszystkim całkowicie na nowo regulowała organizm państwa, który wskutek 

źle pojmowanej wolności szlacheckiej stał się całkowicie niewydolny. Ojcowie konstytucji 

zupełnie inaczej widzieli organizację władz, opierając je na monteskiuszowskiej zasadzie 

trójpodziału – tak czytamy: „Wszelka władza (…) początek swój bierze z woli narodu. Aby 

więc wolność obywatelską, porządek społeczności i całość państw Rzeczypospolitej na zawsze 

zabezpieczyć; trzy władze rząd narodu polskiego składać powinny i z woli prawa niniejszego 

na zawsze składać będą; to jest: władza prawodawcza w stanach zgromadzonych; władza 

najwyższa wykonawcza w królu i straży, i władza sądownicza w juryzdykcyach na ten koniec 

ustanowionych lub ustanowić się mających.”.  

To właśnie w oparciu o nią wprowadzono zasadę władzy przedstawicielskiej: „Jako 

zaś prawodawstwo sprawowane być nie może przez wszystkich i naród wyręcza się w tej 

mierze przez Reprezentantów czyli posłów swoich, dobrowolnie wybranych (…)”, a także 

wprowadzono zasadę podejmowania decyzji sejmowych większością: „Wszystko i wszędzie 

większością głosów decydowane być powinno. Przeto liberum veto, konfederacye wszelkiego 

gatunku i sejmy konfederackie, jako duchowi niniejszej konstytucyi przeciwne, rząd 

obalające, społeczność niszczące, na zawsze znosimy.”. 

Konstytucja, aby skutecznie wypełniać swoją misję, musi także należeć do narodu, co 

oznacza, że winna być ona głównym źródłem praw i obowiązków obywateli. Tak samo 

widziano to w Sejmie Wielkim. Na podstawie ustawy rządowej mieszczanie z królewskich 

miast uzyskali nietykalność osobistą, prawo nabywania dóbr ziemskich, dostęp do urzędów 

cywilnych, godności kościelnych i stopni oficerskich. Ustawa ułatwiała nobilitację 
mieszczan, a chłopi zostali przejęci przez Konstytucję „pod opiekę prawa krajowego”. 

Zapewniono wolność osobistą nowym osadnikom z zagranicy, a panów zachęcano 

do zawierania z poddanymi umów dotyczących nadawania im świadczeń. 

Konstytucja 3 Maja odnosiła się również do spraw religijnych i chociaż wprowadzała 

religię panującą, to mimo wszystko stała na gruncie tolerancji i pokoju religijnego. W Ustawie 
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Rządowej czytamy m.in.: „Że zaś taż sama wiara święta przykazuje nam kochać bliźnich 

naszych, przeto wszystkim ludziom jakiegokolwiek bądź wyznania, pokój w wierze i opiekę 

rządową winniśmy i dlatego wszelkich obrządków i religii wolność w krajach polskich, podług 

ustaw krajowych warujemy”. Z tego krótkiego, ale jakże wymownego zdania można 

wnioskować, że osiemnastowieczna Polska potwierdzała dawną maksymę, że to 

Rzeczpospolita państwo bez stosów, w którym żyć wspólnie mogą wyznawcy różnych religii 

– także niechrześcijańskich. 

Konstytucja majowa nie przeszła bez echa i w świecie. Pisano o niej we Francji, 

w Wielkiej Brytanii, w tym w najważniejszej w tamtych czasach gazecie „The Times”, a także 

i po drugiej stronie Atlantyku. W sierpniu 1791 r. Edmund Burke – brytyjski parlamentarzysta 

w broszurze pt.  „An Appeal from the New to the Old Whigs”: „Widzimy, jak za jednym razem 

położono kres anarchii i obalono poddaństwo, wzmocniono tron dla ochrony narodu, nie 

naruszając przy tym jego wolności, przekreślono, dzięki zmianie  monarchii z elekcyjnej na 

dziedziczną, wszystkie obce intrygi... Nikt nie poniósł strat, ani nie został poniżony. Wszyscy, 

od króla do prostego robotnika, polepszyli swoje położenie... Do tego cudownego wydarzenia 

(tego połączenia mądrości i szczęśliwego losu, o jakim nigdy nie słyszano) trzeba jeszcze 

dodać, że nie przelano jednej kropli krwi, że nikogo nie zdradzono, nikogo nie spotwarzono..., 

nie wyśmiewano się z religii, moralności ani zasad, że nie było żadnego zepsucia, żadnych 

konfiskat mienia..., że nikt nie został uwięziony ani wygnany”. Z kolei prezydent Stanów 

Zjednoczonych Jerzy Waszyngton stwierdził: „Polska podjęła wielkie i nieoczekiwane 

działania dla zapewnienia sobie wolności”., natomiast Thomas Jefferson napisał, że „świat 

zyskał trzy konstytucje warte pamięci i szacunku – według kolejności ich uchwalenia: 

amerykańską, polską i francuską”. Były to niewątpliwie słowa znacznie ponad miarę polskich 

reform ustrojowych, ale kiedy ostatnio tak gremialnie chwalono polskie prawo konstytucyjne, 

że widziano w nim również przykład dla świata? 

Szanowni Państwo!  

Ktoś kiedyś powiedział, że 3 Maja był lekarstwem co prawda właściwym, ale podanym 

zbyt późno ciężko chorej Rzeczypospolitej; jednak pomógł przetrwać zabory, a dzisiaj jest 

pięknym dziedzictwem polskiej tradycji konstytucyjnej i państwowotwórczej, o czym nikt w 

Polsce nie może zapominać – nieważne czy piastuje władzę w gminie, czy na jakimkolwiek 

innym szczeblu. Z niej bowiem płynie przesłanie o wolnym, silnym i sprawnym państwie, 

kierującym się takimi wartościami, jak prawo i praworządność, niepodległość, suwerenność 
i wolność, wreszcie prawo do stanowienia o swoich sprawach. 

Przywołując wcześniej niektóre szczegóły z Konstytucji z 1791 roku, chciałem byśmy 

nie tylko uczcili 225. już rocznicę jej uchwalenia, ale także byśmy zajrzeli w jej serce. Ta 

wiedza jest kluczowa, by jeszcze z większą dumą przeżywać tę piękną kartę z historii naszego 

kraju.  
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Drodzy Państwo! 

Świętujemy dziś wspólnie 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, czyniąc to w 

wolnej Polsce. Ale chciałbym sięgnąć pamięcią do dwusetnej rocznicy, czyli tej obchodzonej 

dwadzieścia pięć lat temu – w 1991 roku. Była to pierwsza rocznica uchwalenia tej 

konstytucji, którą obchodziliśmy w samodzielnym administracyjnie Jaworzu. Dzięki 

zaangażowaniu licznych jaworzan i jasieniczan, ówczesnych samorządowców, organizacji 

społecznych, członków rady sołeckiej i wielu, wielu innych osób uzyskaliśmy prawo do 

samostanowienia o sobie – tutaj w gminie. Naszą lokalną konstytucją była ustawa o 

samorządzie gminnym oraz uchwalony na jej podstawie statut, które dają nam narzędzia 

decydowania o rozwoju Jaworza i kształtowania jego przyszłości.  

Chciałbym tutaj tym wszystkim, których nie sposób wymienić z imienia i nazwiska, a 

którzy przyczynili się do uzyskania przez Jaworze podmiotowości administracyjnej, z serca 

podziękować. Dziękuję również i tym, którzy przez minione lata sprawami Jaworza 

zawiadywali – wszystkim wójtom, ich zastępcom, członkom zarządów oraz radnym 

wszystkich kadencji. Słowa podziękowań kieruję także do mieszkańców Jaworza, osób 

zaangażowanych w życie społeczne, pracowników wszystkich instytucji gminnych, bez pracy 

których nie bylibyśmy w miejscu, w którym jesteśmy. Ale ćwierćwiecze – mam taką nadzieję 
– to dopiero małe preludium tego, co nasze Jaworze czeka. Wierzę, że wspólnie potrafimy 

zajść znacznie dalej.  

Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja życzę wszystkim jaworzanom i Państwu tu 

zgromadzonym wytrwałości i spełnienia marzeń. Byśmy umieli godnie żyć w ojczyźnie, o 

jaką walczyli twórcy Konstytucji 3 Maja i następne pokolenia, oraz cieszyć się z takiej Polski, 

jaką mamy – wolnej i dumnej. Bo ona, nasza Ojczyzna na to zasługuje. 

 


