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Szanowni Państwo, Mieszkańcy Krasnobrodu, drodzy Goście !!! 

 

 Po dwóch latach pandemii, która ograniczała nam możliwość spotykania się 

obchodzimy dzisiaj 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja — wielkiego dzieła Sejmu 

Czteroletniego lat 1788-1792.  

Reformy Sejmu Wielkiego miały przerwać pasmo klęsk i niepowodzeń, jakie nawiedzały 

Rzeczpospolitą w XVIII wieku. Sąsiednie mocarstwa: Rosja, Austria i Prusy wykorzystywały 

wewnętrzną słabość Polski, prywatę magnaterii i wypaczoną zasadę liberum veto. 

 Przed Sejmem Czteroletnim armia Rzeczypospolitej była nieliczna i w żadnym stopniu 

nie przypominała zwycięskiej armii polsko-litewskiej, jaką znaliśmy z pól bitewnych 

Kircholmu, Chocimia i Wiednia. 

Rzeczypospolitej potrzebny był akt prawny, który niezwłocznie uzdrowiłby ustrój państwa. 

 Opracowaniem dokumentu zajęli się wybitni reformatorzy, Hugo Kołłątaj, Ignacy 

Potocki, Stanisław Małachowski, Adam Stanisław Krasiński, korzystający ze wsparcia króla 

Stanisława Augusta Poniatowskiego. 

 Wykorzystując sprzyjającą sytuację międzynarodową, Sejm po burzliwych obradach 

uchwalił Konstytucję, będącą fundamentem niezbędnych reform w Rzeczypospolitej. Ustawa 

zasadnicza Rzeczypospolitej Obojga Narodów, przyjęta 3 Maja 1791 roku na Zamku 

Królewskim w Warszawie przewidywała m.in.: wprowadzenie monarchii dziedzicznej, 

utworzenie silnej i nowoczesnej armii, częściowe zrównanie praw osobistych szlachty 

i mieszczaństwa, opiekę państwa nad chłopami, znosiła liberum veto, tworzyła nowoczesny 

rząd. 

 Nowa Ustawa budziła podziw i uznanie nie tylko w Europie zachodniej, lecz również 

w Stanach Zjednoczonych, które 2 lata wcześniej stały się wzorem dla narodów miłujących 

wolność, przyjmując pierwszą Konstytucję w dziejach Świata. (dzisiaj Stany Zjednoczone 

ponownie stoją na czele koalicji cywilizowanych państw dla których wolność i pokój są 

wartościami nadrzędnymi.) 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów stała się przykładem dla innych 

konstytucji europejskich. 

 Niestety, jak okazało się kilka lat później, Konstytucja 3 Maja została przyjęta zbyt 

późno. Zamiast stać się fundamentem reform Rzeczypospolitej, okazała się być ostatnią wolą 

i testamentem gasnącej Ojczyzny. Już 4 lata po jej uchwaleniu Rzeczpospolita przestała 

istnieć. Drapieżni sąsiedzi dokonali drugiego i trzeciego rozbioru Polski. 



 Rzeczpospolita upadła w wyniku postępującego rozkładu państwa oraz zdrady części 

szlachty i magnaterii, zabiegającej jedynie o własną pomyślność.  

 Dlatego nie zapominajmy, że zawsze istnieje interes ogólnonarodowy, który trzeba 

przedkładać nad własne ambicje polityczne czy ekonomiczne. Konfederacja targowicka, 

która doprowadziła, do obalenia Konstytucji 3 Maja jest dobitnym przykładem przedkładania 

partykularnych interesów nad dobro wspólne.  

 Rocznica uchwalenia Konstytucji przypada w bardzo trudnym czasie. 

Po dwóch latach pandemii musimy, jako społeczność międzynarodowa, mierzyć się z agresją 

Rosji na Ukrainę.  

 24 lutego słowo wojna znowu powróciło na usta całego świata. Niepodległość i pokój, 

które należą się każdemu narodowi na świecie zostały brutalnie zdeptane przez rosyjskich 

najeźdźców.  

 Ludobójstwo, kojarzone z najczarniejszymi kartami w historii świata ma dziś miejsce 

w Ukrainie, gdzie giną niewinni cywile: kobiety, dzieci, starcy – mordowani i wyrzucani ze 

swojego domu. Zmuszani są do masowej emigracji i opuszczenia Ojczyzny. 

 Polska, w tym Krasnobród, stały się nowym domem dla uchodźców z Ukrainy. Nie 

mam żadnych wątpliwości, że w chwili próby, mieszkańcy gminy stanęli na wysokości zadania 

i wykazali się ogromnym zaangażowaniem otwierając swoje domy i serca dla naszych 

sąsiadów potrzebujących teraz pomocy. 

 W tym wyjątkowym dla Polski dniu wyciągajmy wnioski z tej lekcji historii. Niech 

dobro Ojczyzny będzie dla nas wartością nadrzędną, tak jak było dla twórców i zwolenników 

Konstytucji 3 Maja, tak jak dzisiaj jest rzeczą nadrzędną dla obrońców Ukrainy. 

 Jak mówią słowa Konstytucji 3 Maja, postępujmy tak, aby na „błogosławieństwo, na 

wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć”. 

 

Szanowni Państwo ! 

 Życzę, aby Święto 3 Maja przyniosło Państwu radość z bycia Polakiem. Niech Majowa 

Jutrzenka zagości w naszych sercach, niech przyniesie wszystkim pokój, radość i optymizm. 

 Wierzę, że ten trudny okres, który obecnie nam towarzyszy wkrótce się zakończy. Do 

tego czasu musimy wykazać się odpowiedzialnością wobec siebie, wobec bliskich oraz tych 

którzy potrzebują naszej pomocy. 

 W tym dniu, nasza obecność niech będzie podkreśleniem naszego patriotyzmu. Niech 

powiewające flagi będą przypomnieniem słów św. Jana Pawła II, który mówił: „Jesteście 

świadkami historii. Przypominajcie, że Wolność jest nam nie tylko dana, ale i zadana”. 

Niech się święci 3 Maja !!! 

 


