
UCHWAŁA

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku

Uroczyście obchodząc rocznicę Ustawy Rządowej przyjętej przez Sejm Królestwa

Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego w dniu 3 maja 1791 r. oraz mając w pamięci

Zaręczenie Wzajemne z 20 października 1791 r., składamy hołd Polakom i Litwinom,

twórcom Konstytucji 3 Maja, testamentu Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zbudowanej

wokół praw i swobód obywatelskich, tolerancji, wolności wyznania, pokoju i opartej na

zasadach równości współpracy pomiędzy dwoma europejskimi państwami.

Konstytucja 3 Maja połączyła chrześcijańskie tradycje Europy i wartości Oświecenia,

umożliwiła powstanie i przetrwanie przez okres zaborów, niewoli i okupacji nowoczesnych

narodów polskiego i litewskiego. Wartości zawarte w pierwszej pisanej konstytucji w Europie

– wolność wyznania, równość wobec prawa, tolerancja, podział władzy, rządy oparte na woli

narodu – stały się fundamentem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w naszych

państwach.

Konstytucja 3 Maja 1791 r. zabezpieczyła dziedzictwo wspólnego, powstałego na

drodze pokojowej państwa, wkrótce potem brutalnie zniszczonego. Po upływie ponad 200 lat,

nawiązujemy do konstytucyjnych idei przodków, dziś jako pełnoprawni i solidarni

członkowie Unii Europejskiej i Traktatu Północnoatlantyckiego. Jedność Europy,

przystąpienie Litwy i Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej jest

spełnieniem przesłania Rzeczypospolitej Obojga Narodów, prawdziwie pokojowego,

demokratycznego i praworządnego państwa na naszym kontynencie. Przesłanie to było

inspiracją dla walki Solidarności i Sajūdisu, walki o odrodzenie wolnych Rzeczypospolitej

Polskiej i Republiki Litewskiej.
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Utrwalanie niepodległości narodów wolnego świata wymaga konsekwentnych działań

na rzecz wolności i demokracji. Dzisiejszym zadaniem jest połączenie wysiłków podczas

rozwiązywania bieżących problemów naszych państw, Europy i świata. Osiągamy nasze

wspólne cele, rozwijając stosunki dwustronne i współpracę w Unii Europejskiej. Staramy się

dzielić doświadczeniami z innymi krajami w Europie, pragnąc umacniać wolność i

demokrację. Tym samym uważamy, że dzieło integracji Europy nie będzie zakończone, jeżeli

nie przystąpią do niego narody, których europejskie powołanie jest naszym wspólnym

zobowiązaniem.

Pozostajemy wierni przekonaniu naszych ojców, że wolność narodów, pokój i

demokracja pozostaną najwyższymi wartościami także dla przyszłych pokoleń. Wierność

ideom zawartym w pierwszej pisanej konstytucji w Europie oznacza i dziś

współodpowiedzialność za przyszłość zjednoczonej i silnej Europy.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej

„Monitor Polski”.

WICEMARSZAŁEK SENATU
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