
229 rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja



W roku 1772 dokonał się pierwszy z trzech rozbiorów Polski.

W październiku 1788 roku w Warszawie zebrał się Sejm, który miał przywrócić
suwerenność i przyspieszyć reformy gospodarcze kraju. Obrady nie skończyły się,
jak to było wówczas przyjęte, po sześciu tygodniach, lecz kontynuowano je do
1792 roku. Jest nazywany Sejmem Wielkim lub Sejmem Czteroletnim.
Obradował ostatni raz w maju 1792 roku.



3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację
ustawę rządową, która przeszła do historii, jako Konstytucja 3 Maja.
Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą zasadniczą.



Głównym celem przyjęcia ustawy miało być ratowanie Rzeczypospolitej,
której terytorium zostało uszczuplone w wyniku I rozbioru.



Konstytucja została uchwalona na Zamku Królewskim w Warszawie.
Została zapisana w 11 artykułach, które poprzedzał uroczysty wstęp (preambuła).
Ustawa Rządowa wprowadzała trójpodział władzy: na ustawodawczą,
wykonawczą, sądowniczą. Zapewniała ponadto prawo powszechnej wolności dla
szlachty oraz mieszczaństwa. Regulowała prawa i obowiązki obywateli oraz zasady
funkcjonowania władz państwowych.



Konstytucja 3 Maja kształtowała ustrój Rzeczypospolitej zaledwie przez
kilkanaście miesięcy. Potem stała się wzorem i symbolem marzeń
o niezawisłości państwa i wolności jego obywateli.

Medal wybity w 1791 z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja



Próba wprowadzenia konstytucji w życie została zaprzepaszczona bardzo szybko.
Przeciwnicy konstytucji zawiązali 27 kwietnia 1792 roku w Petersburgu
konfederację w celu jej obalenia.

Oficjalnie konfederację ogłoszono 14 maja 1792 roku w Targowicy na Ukrainie.
Konfederatom pomocy udzieliła caryca Katarzyna II. Rozpoczęła się zbrojna
interwencja Rosji, a niedługo później nastąpił II rozbiór Polski.
24 października 1795 roku monarchowie Rosji, Prus i Austrii uzgodnili wzajemnie
traktat, zgodnie, z którym przeprowadzili ostatni, III rozbiór Rzeczypospolitej.



Konstytucja 3 Maja do dziś niesie kilka uniwersalnych przesłań dla Polaków.
Jest wzorem politycznego konsensusu pomiędzy zwaśnionymi stronami
i wspólnego działania dla państwa. Duch Konstytucji 3 Maja to katalog wartości,
zasad i postaw, który do dzisiaj jest aktualny.



Uchwalenie Konstytucji 3 Maja zostało uznane za święto już 5 maja 1791 roku.
W okresie zaborów Polski obchodzenie rocznic Konstytucji 3 Maja było zakazane.
3 maja 1916 roku w Warszawie po raz pierwszy odbyły się legalne obchody
rocznicowe. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, rocznica Konstytucji 3 Maja
została uznana za święto narodowe uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia
1919 roku. Po II wojnie światowej władze komunistyczne zakazały obchodzenia
rocznic konstytucji. Święto obchodzono potajemnie. W kościołach 3 mają odbywały
i odbywają się nadal msze za ojczyznę. Dopiero w 1981 roku władze ponownie
pozwoliły obchodzić rocznicę Konstytucji 3 Maja.



Święto Narodowe 3 Maja przywrócono ustawą z 6 kwietnia 1990 roku.
Jest jednym z najważniejszych polskich świąt państwowych. Od roku 2007 święto
Konstytucji 3 Maja obchodzone jest również na Litwie.

Obchody Konstytucji 3 Maja na Placu Zamkowym w Warszawie 
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