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W tym roku przypada 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. 3 maja w kalendarzu polskim
to wyjątkowy dzień, gdyż ta uroczystość łączy w sobie wiele elementów naszej przeszłości
i teraźniejszości, a zarazem scala wymiar narodowy, patriotyczny i religijny.
Niestety, tegoroczne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja nie mają hucznej oprawy,
mimo, że jest to jedno z najważniejszych świąt dla Polaków.
Epidemia całkowicie zmieniła nasze życie, wymuszając dystans społeczny ograniczając nasze
prawa i wolności, w tym również prawo organizacji zgromadzeń.
Pomimo tych przeszkód pragniemy złożyć hołd twórcom Konstytucji 3 maja, swoistego
testamentu Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Aktu prawnego, który połączył chrześcijańskie
tradycje Europy i wartości Oświecenia, a który zawierał tak ważne wartości, jak wolność
wyznania, równość wobec prawa, tolerancja, podział władzy, rządy oparte na woli narodu.
W tamtych, jakże trudnych, a zarazem niezbyt chlubnych czasach, znaleźli się odważni, którzy
wykazali się w owym czasie niezwykłą dojrzałością polityczną i odpowiedzialnością za ojczyznę,
którzy, świadomi zagrożeń, podjęli się trudu naprawy Ojczyzny, zaś zwieńczeniem tychże
wysiłków i zarazem ich ponadczasowym symbolem stała się Konstytucja 3 maja.
Jedenaście artykułów Konstytucji wprowadzało trójpodział władzy, monarchię dziedziczną,
opiekę prawną nad chłopami i mieszczaństwem oraz znosiło liberum veto. Ograniczyło znacząco
demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie
nieposiadającej ziemi. Gwarantowało tolerancję religijną. Ustawa rządowa zapowiadała także
reformę sądownictwa.
Konstytucja obowiązywała niewiele ponad rok, jednak mimo rozbiorów pamięć o drugiej
w dziejach świata spisanej konstytucji narodowej przez kolejne pokolenia pomagała
podtrzymywać polskie dążenia do niepodległości i stworzenia sprawiedliwego społeczeństwa.
Była uznawana za ukoronowanie wszystkiego, co dobre i oświecone w polskiej historii i kulturze.
O tym, że tegoroczna rocznica jest traktowana w sposób szczególny, niech świadczy fakt, że
Sejm Polski Uchwałą z 27 listopada ubiegłego roku ustanowił rok 2021 rokiem Konstytucji
3 maja. Pozwolę sobie zacytować: "Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, świadomy znaczenia
Konstytucji 3 maja jako ważnego elementu pamięci zbiorowej, oddając hołd wszystkim, którzy
przyczynili się do powstania tego wiekopomnego aktu - myślicielom politycznym, posłom na
Sejm Czteroletni, przedstawicielom ówczesnego obozu patriotycznego oraz pokoleniom
Polaków, których niezłomna walka pozwoliła na przetrwanie lat niewoli i odzyskanie
niepodległości, zachęca do refleksji nad dziedzictwem Konstytucji 3 maja współcześnie
i ustanawia rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 maja".

Również parlament litewski, dla którego ta konstytucja jest także ważnym dokumentem, już
w kwietniu ubiegłego roku, podjął podobną uchwałę ustanawiając, że rok 2021 będzie na Litwie
obchodzony jako Rok Konstytucji 3 maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów. Litewscy
posłowie w przyjętym dokumencie podkreślają, że założenie konstytucyjne z 1791 roku
zakończyło uchwalenie 20 października Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów, które „było
zasadniczą poprawką”, wprowadziło ważny dla strony litewskiej proporcjonalny udział
Litwinów i Polaków w strukturach zarządzania przyszłym unitarnym państwem.
Znaczącym jest fakt, że w tegoroczne święto 3 maja przewidziano uroczyste zgromadzenie
posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej oraz posłów Republiki Litewskiej z udziałem
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz prezydenta Republiki Litewskiej
Gitanasa Nausėdy.
Szanowni Państwo
Miniony rok był dla wszystkich czasem trudnym. Ograniczenie swobód, wolności, świadomość
realnego zagrożenia, nie tylko wymusiły weryfikację naszych planów, ale też były sprawdzianem
odpowiedzialnych postaw. Niejednokrotnie priorytetem stała się walka o zdrowie, a nawet
życie.
Wierzmy jednak, że jak każde zagrożenie, tak i to przeminie. Że kolejne święta narodowe
będziemy mogli obchodzić radośnie i czcić je wspólnie z przynależną im godnością i oprawą.
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Zapraszam wszystkich do obejrzenia przygotowanego przez Jasielski Dom Kultury programu
artystycznego „Witaj majowa jutrzenko …” uczcimy cię wierszem i piosenką! Koncert online
w wykonaniu recytatorów i wokalistów JDK, prezentowany jest na stronach internetowych
domu kultury i urzędu miasta.
I mimo braku warunków do hucznego świętowania, zachęcam Państwa serdecznie do
świętowania razem, chociaż osobno.
Dziękując Państwu za uwagę życzę Wszystkim wiele zdrowia!
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