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2 maja br., w przeddzieñ rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, w Senacie RP odby³o
siê Uroczyste Zgromadzenie Pos³ów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, zsynchronizo-
wane z Uroczystym Zgromadzeniem Pos³ów Sejmu Republiki Litewskiej. Parlamenty
³¹czy³y siê ze sob¹ za poœrednictwem telemostu.

Uroczystemu zgromadzeniu w Wilnie przewodniczyli przewodnicz¹cy Sejmu Repub-
liki Litewskiej Viktoras Muntianas oraz wicemarsza³ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
wspó³przewodnicz¹cy Polsko-Litewskiego Zgromadzenia Parlamentarnego Jaros³aw Kali-
nowski. Obrady w Warszawie prowadzili: marsza³ek Senatu RP Bogdan Borusewicz, mar-

szaùek Sejmu RP Ludwik Dorn oraz pierwszy zastæpca przewodniczàcego Sejmu Republiki

Litewskiej Èeslovas Jurðënas.

W uroczystym zgromadzeniu w litewskim Sejmie wziêli udzia³ m.in. prezydent Republi-
ki Litewskiej Valdas Adamkus, premier Gediminas Kirkilas, cz³onkowie rz¹du Republiki
Litewskiej, przewodnicz¹ca Riigikogu Republiki Estoñskiej Ene Ergma, przewodnicz¹cy
Bundestagu Republiki Federalnej Niemiec Norbert Lammert, delegacja polskich parlamen-
tarzystów z wiceprzewodnicz¹cymi Polsko-Litewskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
pos³ami Stanis³awem Gorczyc¹ i Stanis³awem Zaj¹cem oraz senatorem Dariuszem Górec-
kim, deputowani Rady Najwy¿szej Republiki Litewskiej – Sejmu Restytucyjnego, sygnata-
riusze Aktu Niepodleg³oœci Litwy z 1990 roku, cz³onkowie Parlamentu Europejskiego,
przedstawiciele S¹du Konstytucyjnego Litwy, S¹du Najwy¿szego i S¹du Apelacyjnego, hie-
rarchowie koœcio³a na Litwie, szefowie i przedstawiciele zagranicznych misji dyplomatycz-
nych na Litwie.

W Warszawie w uroczystym zgromadzeniu w sali posiedzeñ plenarnych Senatu wziê-
³y udzia³ prezydia i konwenty Sejmu i Senatu RP oraz wyznaczeni pos³owie i senatorowie,
a tak¿e zaproszeni goœcie: przewodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöttering,
przewodnicz¹ca Zgromadzenia Narodowego Republiki Wêgierskiej Katalin Szili, przewod-
nicz¹cy Senatu Republiki Czeskiej Pøemysl Sobotka, wiceprzewodnicz¹cy Ukraiñsko-Pol-
skiego Zgromadzenia Parlamentarnego Serhij Byczkow, wiceprzewodnicz¹ca
Litewsko-Polskiego Zgromadzenia Parlamentarnego Leokadija Poèikovska, przewodni-
cz¹cy Litewsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej Andrius Baranauskas, wicepremier, mini-

Rozpoczêcie Uroczystego

Zgromadzenia Pos³ów Sej-

mu Republiki Litewskiej
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ster edukacji narodowej Roman Giertych, przedstawiciel Bia³oruskiego Spo³eczeñstwa
Obywatelskiego Aleksander Milinkiewicz z ¿on¹ In¹ Kuley, prezes Trybuna³u Konstytucyj-
nego Jerzy Stêpieñ, prezes S¹du Konstytucyjnego Republiki Litewskiej Egidijus Kuris, szef
Biura Trybuna³u Konstytucyjnego Maciej Graniecki, kanclerz S¹du Konstytucyjnego Re-
publiki Litewskiej Viktoras Rinkevicius.

Obecni byli tak¿e: ambasador Republiki
Litewskiej Egidijus Meilûnas, ambasador
Ukrainy Olexander Motsyk, ambasador
Republiki Czeskiej Bedøich Kopecký, dy-
rektor Biura Informacyjnego Parlamentu
Europejskiego Jacek Safuta, doradca
w gabinecie politycznym przewodni-
cz¹cego Parlamentu Europejskiego Robert
Golañski, szef Przedstawicielstwa Komi-
sji Europejskiej Ró¿a Thun, chargé d’affa-
ires Republiki Wêgierskiej Ferenc Puskás,
zastêpca szefa gabinetu przewodnicz¹cej
Zgromadzenia Narodowego Republiki
Wêgierskiej József Simon, szef Gabinetu
Przewodnicz¹cego Senatu Republiki Cze-
skiej Edvard Ko�ušník, sekretarz Parla-
mentu Republiki £otewskiej Dzintars
Rasnaès, chargé d’affaires Republiki £o-
tewskiej Vita Dobele, naczelnik Wydzia³u
Protoko³u Parlamentu Republiki £otew-
skiej Inese Petersone.

Uroczyste zgromadzenia w Wilnie
i Warszawie rozpoczêto od odœpiewania
i odegrania hymnów narodowych: litew-
skiego – przez chór ch³opiêcy, i polskiego
– przez orkiestrê wojskow¹.

Uroczystemu Zgromadzeniu

Pos³ów Sejmu Republiki Litew-

skiej przewodniczyli: Viktoras

Muntianas, przewodnicz¹cy Sej-

mu Republiki Litewskiej, i Ja-

ros³aw Kalinowski, wicemar-

sza³ek Sejmu RP

Uroczystemu zgromadzeniu w Warszawie przewodniczyli:
marszaùkowie Sejmu i Senatu RP Ludwik Dorn i Bogdan
Borusewicz oraz pierwszy zastæpca przewodniczàcego Sej-
mu Republiki Litewskiej Èeslovas Jurðënas
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Polski hymn narodowy ode-

gra³a orkiestra wojskowa

Litewski hymn narodowy

odœpiewa³ chór ch³opiêcy

Rozpoczêcie Uroczystego

Zgromadzenia Pos³ów i Se-
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Uroczyste Zgromadzenie Pos³ów Sejmu Republiki Litewskiej w Wilnie otworzy³ prze-
wodnicz¹cy Viktoras Muntianas:

Wasza Ekscelencjo Prezydencie Republiki Litewskiej!
Ekscelencjo Premierze Rz¹du Republiki Litewskiej!
Dostojni Goœcie!
Drodzy Koledzy tutaj, w Sejmie Republiki Litewskiej, oraz Pos³owie i Senatorowie Polski!
Pocz¹tek maja na Litwie i w Polsce to nie tylko radosna zieleñ natury, ale te¿ dwie daty

zwi¹zane z wydarzeniami o znaczeniu wrêcz epokowym dla naszych narodów: w dniu 1 maja
2004 r. kraje nasze sta³y siê cz³onkami Unii Europejskiej, a w odleg³ym dniu 3 maja 1791 r.
uchwalona zosta³a Ustawa Rz¹dowa Korony Polskiej i Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego,
uzupe³niona 20 paŸdziernika tego¿ roku o Zarêczenie Wzajemne Obojga Narodów – w ca³o-
œci dokument ten nazywamy Konstytucj¹ 3 maja 1791 r.

Dzisiaj oddajemy ho³d jej znaczeniu i donios³oœci nie tylko dla ówczesnej Rzeczypospoli-
tej Obojga Narodów, ale te¿ dla rozwoju œwiatowej cywilizacji, a po zakreœleniu przez histo-
riê ³uku ponad dwustu lat – równie¿ dla ¿ycia Europy dni dzisiejszych.

Konstytucja 3 maja uwa¿ana jest za pierwsz¹ w Europie i drug¹ na œwiecie spisan¹ kon-
stytucjê. Uchwali³ j¹ tak zwany Sejm Czteroletni albo Sejm Reformatorski, s³ynny nie tylko
z powodu Konstytucji, ale te¿ z tego, ¿e jednoczeœnie po³o¿y³ fundamenty pod budowê spo³e-
czeñstw obywatelskich Litwy i Polski.

Niestety, zarówno Konstytucja, jak te¿ Rzeczpospolita Obojga Narodów wkrótce potem zo-
sta³y zniszczone. Litwa i Polska znalaz³y siê pod uciskiem potê¿niejszych pañstw, faktycznie
wymazane zosta³y z mapy œwiata. Dopiero w XX wieku oba pañstwa sta³y siê niepodleg³e,
a obecnie s¹ cz³onkami najpotê¿niejszych na œwiecie struktur wojskowych i gospodarczych.

Stosunki Litwy i Polski sta³y siê doskona³ym przyk³adem europejskiej koegzystencji. Naj-
wa¿niejszy krok ku normalizacji stosunków miêdzy naszymi krajami stanowi³ podpisany
w 1994 r. Traktat miêdzy Republik¹ Litewsk¹ a Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ o przyjaznych stosun-
kach i dobros¹siedzkiej wspó³pracy. W jego preambule zosta³o podkreœlone, ¿e œwiadomoœæ
dobrych i z³ych kart historii naszych pañstw ma s³u¿yæ utrwalaniu wzajemnego zrozumienia
w jednocz¹cej siê Europie. Dziœ oba nasze narody nale¿¹ do zjednoczonej Europy. W³aœnie
dlatego mo¿liwe sta³o siê nasze nowe spojrzenie równie¿ na Konstytucjê 3 maja.

Czêœæ litewskiego spo³eczeñstwa dotychczas ocenia³a j¹ niejednoznacznie, podejrzewa-
j¹c, ¿e zosta³y w niej zniszczone ostatnie oznaki litewskiej pañstwowoœci. Jednak¿e wnikliw-

Uczestnicy zgromadzenia w War-

szawie s³uchaj¹ przemówienia

przewodnicz¹cego Sejmu Repu-

bliki Litewskiej Viktorasa Mun-

tianasa



sza analiza Konstytucji, a co najwa¿niejsze, jej nieod³¹cznego dodatku, Wzajemnego
Zarêczenia z 20 paŸdziernika, umo¿liwia zrehabilitowanie jej litewskiego aspektu.

Na czym polega znaczenie Konstytucji 3 maja? Przede wszystkim oba narody wówczas
zatwierdzi³y fundamenty demokratycznego spo³eczeñstwa i wolnoœci obywatelskich. Kon-
stytucja, wespó³ z Zarêczeniem Wzajemnym z 20 paŸdziernika, wed³ug s³ów ostatniego króla
Polski i wielkiego ksiêcia litewskiego Stanis³awa Augusta, sta³a siê wcieleniem „marzenia
dobrego obywatela”.

Pod sztandarem Konstytucji Litwini i Polacy niejednokrotnie szli broniæ pañstwa na fron-
tach wojennych i powstañczych. Mo¿emy uwa¿aæ Konstytucjê za zwiastuna nowoczesnego
parlamentaryzmu, wieszcza obecnej samorz¹dnoœci i w ogóle za niezwykle cenny wk³ad do
zachodnioeuropejskiej kultury politycznej.

Mo¿na twierdziæ, ¿e Trzeci Maja da³ nam si³ê do przetrwania wszystkich okupacji
i wschodnich wichrów XX wieku. Rola naszych narodów jest doœæ imponuj¹ca równie¿
w kontekœcie historycznym ca³ej Europy. Ju¿ sama Konstytucja 3 maja, ale równie¿ powsta-
nia za wolnoœæ Litwy i Polski z XIX wieku, to w historii Europy drogocenne klejnoty, których
posiadaczami s¹ narody litewski i polski.

Wczoraj Litwa i Polska obchodzi³y trzeci¹ rocznicê przyst¹pienia do Unii Europejskiej.
Ju¿ po naszym przyst¹pieniu do grona cz³onków Unii Europejskiej do³¹czy³y kolejne dwa
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kraje, a niejeden jeszcze d¹¿y do tego cz³onkostwa. Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e atrakcyjnoœæ
Unii Europejskiej nie maleje. Przyznajmy, ¿e cel Wspólnoty, to znaczy stanie siê najbardziej
dynamiczn¹ globaln¹ si³¹, jest idea³em tysi¹cletniej Europy.

Przemawiaj¹c niedawno, z okazji podpisania Deklaracji Berliñskiej, przewodnicz¹cy
Parlamentu Europejskiego, pan Hans-Gert Pöttering, oœwiadczy³, ¿e litewsko-polska Kon-
stytucja 3 maja 1791 r. stanowi³a pierwszy przyk³ad jednocz¹cej siê Europy. Narody litewski
i polski szczyciæ siê mog¹ tak wysok¹ ocen¹. To historyczne doœwiadczenie dodaje nam si³ na
dalszej drodze postêpu Europy.

Szanowni Pañstwo, pozdrawiam Wilno i Warszawê, Litwê i Polskê z okazji 3 Maja, ¿y-
cz¹c Litwinom i Polakom europejskiej jednoœci, a dzisiaj równie¿ œwi¹tecznego nastroju.

Uroczyste Zgromadzenie Pos³ów i Senatorów RP w Warszawie otworzy³ marsza³ek Bog-

dan Borusewicz:

Panie Prezydencie!
Pañstwo Przewodnicz¹cy Parlamentów!
Szanowni Pañstwo!
Rocznicê Konstytucji 3 maja obchodzimy w tym roku wyj¹tkowo uroczyœcie. Po raz pierw-

szy nie czynimy tego sami ani ka¿dy oddzielnie. Istniej¹ po temu powa¿ne powody polityczne,
historyczne i praktyczne. W zwi¹zku z tym Seimas, Senat i Sejm podjê³y jednobrzmi¹ce uchwa-
³y. Nasze wspólne stanowisko ma zwróciæ uwagê wspó³czesnej Europy na dwie sprawy.

Konstytucja 3 maja by³a triumfem wartoœci obywatelskich i poczucia odpowiedzialnoœci
za dobro wspólne. Rocznicê jej uchwalenia obchodzimy wspólnie z jej wspó³twórcami, ra-
zem z naszymi s¹siadami i przedstawicielami zjednoczonej Europy. Chcemy te¿ przypomnieæ
pozosta³ym cz³onkom Unii Europejskiej, ¿e wszyscy spadkobiercy Rzeczypospolitej Obojga
Narodów maj¹ europejskie powo³anie.

Szanowni Pañstwo! Nie uciekniemy dziœ od mówienia o historii. Doœwiadczenie Unii
Polsko-Litewskiej pokazuje si³ê i znaczenie pojednania oraz równoœci dla rozwoju spo³e-
czeñstw i bogactwa narodów. To one buduj¹ potencja³, który przyci¹ga i wyzwala w nas to,
co najlepsze. Dziœ Unia Europejska idzie t¹ sam¹ drog¹.

Pierwsza Rzeczpospolita, wielonarodowe pañstwo, które zbudowa³a Unia Polski i Litwy,
a które objê³o dzisiejsz¹ Ukrainê i Bia³oruœ, to pierwowzór integracji europejskiej w wymia-

Przemawia marsza³ek Senatu RP

Bogdan Borusewicz



rze naszej czêœci kontynentu. Do Rzeczypospolitej Obojga Narodów chcia³y przyst¹piæ
i Wielki Nowogród, i zsekularyzowane zakony rycerskie w Prusach i Kurlandii. „Nogami
g³osowali” dysydenci z Francji, Szkocji, W³och i Niderlandów.

Idea okaza³a siê silniejsza od uprzedzeñ, kompleksów i stereotypów. Opowiedzieliœmy siê
za takimi wartoœciami, które mia³y przed sob¹ przysz³oœæ, i wytrwaliœmy przy nich. W wy-
miarze dziejowym prawda okaza³a siê si³¹ decyduj¹c¹.

Unia Polski i Litwy, zainicjowana w koñcu XIV wieku, oznacza³a pojednanie koñcz¹ce
wieloletnie pograniczne konflikty. Wyzwolona tym sposobem dynamika okaza³a siê równie
skuteczna i proeuropejska jak w ci¹gu minionego pó³wiecza motor francusko-niemiecki.
Zjednoczone pod jednym ber³em pañstwo stanê³o przed trudnym zadaniem u³o¿enia sobie
stosunków z kulturowym i politycznym centrum Europy.

Przywo³ujemy nasze najlepsze doœwiadczenia nie z pró¿noœci. Ta czêœæ Europy, w której
¿yjemy, zna tak¿e dramatycznie odmienne przyk³ady wspó³pracy miêdzynarodowej. Takim
zaprzeczeniem integracji europejskiej by³y rozbiory Polski w koñcu XVIII wieku oraz pakt
Ribbentrop-Mo³otow. Za ka¿dym razem oznacza³y one nie tylko nasze nieszczêœcie – by³y ta-
k¿e zdrad¹ Europy. Nie zmienimy naszego geograficznego po³o¿enia, ale mo¿emy zmieniaæ
Europê. Zmieniaæ, czyli budowaæ jej jednoœæ.

Pilnie potrzebujemy wspólnej polityki energetycznej. Wspólnej, czyli takiej, która wyzwo-
li wewnêtrzne mechanizmy bezpieczeñstwa i efektywnoœci. Wspólne inwestycje w energety-
ce, ta w Mo¿ejkach i ta zapowiedziana w Ignalinie, s¹ œwiadectwem optymizmu obu naszych
krajów i naszych s¹siadów. Optymizm bierze siê st¹d, ¿e wiemy, jak wielkie rezerwy tkwi¹
w synergii, któr¹ niesie cz³onkostwo w Unii Europejskiej.

Realny socjalizm oznacza³ zamro¿enie znacznej czêœci cywilizacyjnego potencja³u ludz-
koœci. Spêtani nieludzkim, absurdalnym re¿ymem byliœmy dla reszty œwiata gorzej ni¿ bezu-
¿yteczni. Nasz wysi³ek pos³u¿y³ g³ównie marnotrawieniu surowców i niszczeniu œrodowiska.
Powrót Europy Œrodkowo-Wschodniej do wolnego œwiata oznacza, ¿e praca i zasoby milio-
nów ludzi nie bêd¹ marnowane.

Unia Europejska jest triumfem idei integracji, która przynios³a Europie piêædziesi¹t lat
pokoju. Pamiêtajmy jednak, ¿e Rzeczpospolita Obojga Narodów zapewnia³a swoim obywa-
telom pokój, wolnoœæ i bezpieczeñstwo na znacznie d³u¿szy czas. Jednak tylko tak d³ugo, jak
d³ugo byliœmy gotowi broniæ w³asnych granic.

Jesteœmy w Unii i chcemy czuæ siê czêœci¹ Wspólnoty. Opowiadamy siê za Uni¹ solidar-
n¹, a wiêc za Europ¹ „wasz¹ i nasz¹”, ale nie za Europ¹ dwóch prêdkoœci.

W wyniku wielkiego poszerzenia Europa staje przed nowymi wyzwaniami. Unia ma no-
wych s¹siadów i sama te¿ jest nowym s¹siadem. Tradycja wielonarodowej Rzeczypospolitej
mo¿e staæ siê fundamentem Wymiaru Wschodniego w ramach Europejskiej Polityki S¹siedz-
twa. Z tego powodu uwa¿amy, ¿e na podobieñstwo Euroœródziemnomorskiego Zgromadze-
nia Parlamentarnego powinno powstaæ Zgromadzenie Parlamentarne Europy
Œrodkowo-Wschodniej.

Dziœ zebraliœmy siê tak¿e po to, aby naszym s¹siadom i braciom powiedzieæ, ¿e europej-
ska perspektywa jest dla wszystkich tutaj obecnych nadal aktualna.

Warszawa pozdrawia Wilno. Sejm i Senat pozdrawiaj¹ parlament litewski.

Prezydent Litwy Valdas Adamkus w swoim wyst¹pieniu w Wilnie przypomnia³, ¿e
przed szeœciu laty Polsko-Litewskie Zgromadzenie Parlamentarne postanowi³o wspólnie
obchodziæ rocznicê Konstytucji 3 maja 1791 r., stanowi¹cej wa¿ne dla obu narodów dziedzi-
ctwo pañstwowe i prawne.
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W opinii prezydenta, odczytywana na no-
wo Konstytucja pomaga obu narodom i pañ-
stwom jeszcze bardziej oddaliæ siê od
rutynowego, stereotypowego sposobu pojmo-
wania historii, pozwala lepiej zrozumieæ siê
nawzajem, odnaleŸæ wspólne wartoœci
w przesz³oœci, teraŸniejszoœci i przysz³oœci.

Konstytucja 3 maja ma te¿ ogromne znacze-
nie narodowe i miêdzynarodowe. Jak podkreœli³
prezydent V. Adamkus, nieprzypadkowo w Ber-
linie, podczas obchodów piêædziesi¹tej rocznicy
podpisania traktatów rzymskich, Konstytucja
3 maja wspomniana zosta³a jako jedno z pierw-
szych Ÿróde³ idei Unii Europejskiej. „Nie po-
mniejszajmy wiêc jej znaczenia, zw³aszcza
w takich chwilach, kiedy nasze pañstwa postrze-
gane s¹ jako czêœæ Europy o s³abych tradycjach
demokratycznych. Konstytucja 3 maja przypo-
mina, ¿e idee pañstwa prawa i wspólnoty naro-
dów w tym regionie zosta³y wyra¿one
najwczeœniej” – podkreœli³.

Prezydent zaapelowa³, aby pamiêtaj¹c o dokonaniach naszych przodków, rozwijaæ i pie-
lêgnowaæ idee demokratyczne, a tak¿e broniæ wolnoœci obywatelskich, które ju¿ onegdaj
stanowi³y najwy¿sz¹ wartoœæ. „Chroñmy tê wartoœæ, szanuj¹c swoj¹ przesz³oœæ. A jedno-
czeœnie pamiêtajmy, ¿e wiernoœæ ideom pierwszej spisanej europejskiej konstytucji oznacza
dziœ wspóln¹ odpowiedzialnoœæ za przysz³oœæ zgodnej i silnej Europy” – stwierdzi³ prezy-
dent V. Adamkus na zakoñczenie swojego wyst¹pienia.

Marsza³ek Sejmu Ludwik Dorn w swym wyst¹pieniu powiedzia³:

Panie Prezydencie!
Szanowna Pani i Panowie Przewodnicz¹cy Parlamentów!
Szanowni Pañstwo Parlamentarzyœci!
Ustawa Rz¹dowa z 1791 r., znana jako Konstytucja 3 maja, powsta³a w wyj¹tkowym

momencie i mia³a szczególny charakter, który na d³ugo okreœli³ sposób jej funkcjonowa-
nia w œwiadomoœci narodowej Polaków. Z jednej strony by³a wielkim przedsiêwziêciem
reformy konkretnego pañstwa, by³a kon-
stytucjonalizacj¹ wieloletnich prac nad
napraw¹ Rzeczypospolitej, radykalnym
wyrwaniem jej z patologii ustroju I Rze-
czypospolitej; z drugiej strony te zabiegi
reformatorskie ³¹czy³y siê organicznie
z wysi³kiem na rzecz obrony i utrwalenia
niepodleg³oœci pañstwa. Szczególny cha-
rakter Konstytucji sprawi³, ¿e zapad³a
ona g³êboko w œwiadomoœæ historyczn¹
narodów Rzeczypospolitej i promienio-
wa³a na zewn¹trz, na Europê Œrodko-
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wo-Wschodni¹ i na ca³¹ Europê, staj¹c siê przedmiotem refleksji myœlicieli tak ró¿nych
jak Thomas Paine, Edmund Burke czy Immanuel Kant.

Ten szczególny charakter Ustawy Rz¹dowej wynika nie tylko z faktu, ¿e by³a pierwsz¹ spi-
san¹ konstytucj¹ europejsk¹, w skali œwiatowej ustêpuj¹c¹ miejsca jedynie Konstytucji Sta-
nów Zjednoczonych z 1787 r. Konstytucja 3 maja – choæ by³a piln¹ potrzeb¹ chwili, prób¹
naprawy ustroju i ratowania bytu politycznego konkretnego pañstwa – w swych g³ównych
za³o¿eniach opiera³a siê na wartoœciach uniwersalnych. W rozpoczynaj¹cej preambu³ê In-
vocatio Dei da³a jednoznaczne œwiadectwo wiernoœci dziedzictwu chrzeœcijañskiemu,
a w pierwszym rozdziale zapewni³a „pokój w wierze i opiekê rz¹dow¹” ludziom innych wy-
znañ, nawi¹zuj¹c tym samym do najpiêkniejszych kart tradycji tolerancji, z której Polska od
wieków s³ynê³a.

Twórcy Konstytucji 3 Maja pragnêli daæ wielki impuls do budowy nowoczesnego pañ-
stwa i spo³eczeñstwa, mobilizuj¹c do tego dzie³a ca³y naród. By³o to mo¿liwe poprzez budo-
wê zgody narodowej, wprowadzenie zasad równoœci i zagwarantowanie wolnoœci. Tote¿
przyjêty przez Sejm ju¿ w paŸdzierniku 1791 r. i poparty przez króla dokument, Zarêczenie
Wzajemne Obojga Narodów, gwarantuj¹cy polityczn¹ suwerennoœæ i równoœæ Wielkiego
Ksiêstwa w relacjach z Koron¹ Polsk¹, by³ konsekwencj¹ zapisów Ustawy Rz¹dowej i ich lo-
gicznym uzupe³nieniem.

Konstytucja 3 maja zosta³a uchwalona w momencie szczególnym, gdy narody Rzeczypo-
spolitej, jak stwierdzono w preambule, sta³y siê wolne „od hañbi¹cych obcej przemocy na-
kazów”. I dziœ musimy pamiêtaæ, ¿e Rzeczpospolita Obojga Narodów to nie tylko Korona
i Wielkie Ksiêstwo Litewskie, ale te¿ Kurlandia i Inflanty. St¹d dzisiejsza Polska czuje natu-
raln¹ solidarnoœæ nie tylko z Litw¹, ale te¿ z £otw¹ i Estoni¹, tak przez wspólne cz³onkostwo
w Unii Europejskiej, jak i przez pamiêæ o wspólnej historii. To w³aœnie solidarnoœæ – pojêcie,
które przez sw¹ historyczn¹ treœæ politycznie i spo³ecznie ci¹gle promieniuje na ca³¹ Europê
– nakazuje jasno stwierdziæ, ¿e te pañstwa i narody, które staj¹ siê obiektem nacisku, mog¹
liczyæ na nasze wsparcie.

S³owa te kierujê do wszystkich, ale chcia³bym, ¿eby w tej konkretnej sytuacji nasi estoñscy
przyjaciele odebrali je jako wyraz mocnego zobowi¹zania.

W obszarze promieniowania idei Konstytucji 3 maja wœród pañstw i narodów, które albo
ju¿ znalaz³y swoje miejsce w Unii Europejskiej, albo te¿ znajd¹ w niej swoje miejsce w przy-
sz³oœci, winniœmy jako wolni z wolnymi, równi z równymi budowaæ mosty: energetyczne, go-
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spodarcze, kulturowe, polityczne i czysto ludzkie. Do tego zobowi¹zuj¹ nas nasza przesz³oœæ
i nasza przysz³oœæ.

Czerpi¹c z osi¹gniêæ myœli europejskiego Oœwiecenia, Konstytucja wprowadzi³a montes-
kiuszowsk¹ zasadê trójpodzia³u w³adzy, potwierdzi³a znaczenie silnej i skutecznej w³adzy
wykonawczej, a izbê poselsk¹, „jako wyobra¿enie i sk³ad wszechw³adztwa narodowego”,
nazwa³a „œwi¹tyni¹ prawodawstwa”. Wprowadzi³a te¿ wiele zdumiewaj¹co odwa¿nych,
nowatorskich rozwi¹zañ, miêdzy innymi parlamentarn¹ odpowiedzialnoœæ ministrów. U¿y-
waj¹c pewnej przenoœni, mo¿na pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e Konstytucja 3 maja jest metry-
k¹ narodzin nowo¿ytnego pañstwa i narodu polskiego, metryk¹ polskiego wspó³czesnego
patriotyzmu, impulsem do d¹¿eñ niepodleg³oœciowych.

Chcia³bym zakoñczyæ refleksj¹ osobist¹. Pod rz¹dami komunistycznymi, gdy Polska by³a
pañstwem wasalnym Zwi¹zku Sowieckiego, rocznicê 3 Maja wykreœlono z katalogu œwi¹t
pañstwowych i narodowych. W latach siedemdziesi¹tych opozycja niepodleg³oœciowa i de-
mokratyczna organizowa³a nielegalne obchody rocznicy Konstytucji 3 maja. Zdarza³o siê,
¿e robi³em to wspólnie z moim obecnym koleg¹ z Prezydium Sejmu, panem marsza³kiem Bro-
nis³awem Komorowskim. Pamiêtam takie obchody, kiedy zostaliœmy wspólnie spa³owani
przez komunistyczn¹ milicjê. Dziœ, maj¹c u swego boku dawnego opozycyjnego kolegê, wy-
stêpujê na obchodach rocznicy wspólnie z Sejmem litewskim, z Sejmem niepodleg³ego pañ-
stwa litewskiego. To jedno z najpiêkniejszych ludzkich spe³nieñ, jakie dobry Bóg, Pan
historii, móg³ mi w swej dobroci ofiarowaæ. Kornie mu za to dziêkujê.

Zdaniem sygnatariusza Aktu Niepodleg³oœci Litwy Vytautasa Landsbergisa, Konstytu-
cja 3 maja, która by³a podstaw¹ dla Polski i Litwy i ustala³a demokratyczne zasady rz¹dzenia
w obu pañstwach, dzisiaj nie traci na aktualnoœci i zmusza nas do refleksji.

W swoim wyst¹pieniu zaznaczy³, ¿e w 1791 r. Rzeczpospolita Obojga Narodów przyjê³a
kilka aktów pañstwowych, które mia³y niezwyk³e znaczenie dla historii póŸniejszej Europy.
Przypomnia³ jednoczeœnie, ¿e dokumenty te na pocz¹tku nie by³y nazywane konstytucj¹, ale
ustaw¹ rz¹dow¹.

„Konstytucja 1791 r. w obu swych podstawowych czêœciach by³a aktem odnowy, solidar-
noœci i przeciwstawienia siê przemocy – i te sprawy nie trac¹ na znaczeniu równie¿ dzisiaj,
gdy cieñ Katarzyny Wielkiej znów przes³ania Europê” – powiedzia³.

Przemawia Vytautas Landsbergis



Zdaniem eurodeputowanego V. Landsbergisa, w XX wieku w Europie by³y dwie wielkie
tragedie: „czerwona” i „brunatna”. Trzeba o obu tych sprawach pamiêtaæ. Trzeba te¿ oba te
akty przeciwko ludzkoœci jednoczeœnie ganiæ.

W Warszawie przewodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöttering powie-
dzia³:

Wielce Szanowni Kole¿anki i Koledzy Pos³owie!
Wielce Szanowni Panie i Panowie!
Szczególnie serdecznie pragnê tutaj powitaæ laureata Nagrody Sacharowa Parlamentu

Europejskiego, pana Aleksandra Milinkiewicza. Przekazujemy panu, ¿e jesteœmy po pana
stronie, jesteœmy za woln¹ i demokratyczn¹ Bia³orusi¹!

Jestem zaszczycony i wzruszony pañstwa przyjacielskim zaproszeniem. Pragnê bardzo
serdecznie podziêkowaæ za mo¿liwoœæ zabrania g³osu z okazji tak wa¿nej uroczystoœci.
W imieniu Parlamentu Europejskiego pragnê przekazaæ pañstwu najserdeczniejsze pozdro-
wienia i ¿yczenia z okazji œwiêta narodowego Polski. Dotycz¹ one oczywiœcie równie¿ na-
szych przyjació³ na Litwie.

Zebraliœmy siê dziœ dla uczczenia najstarszej wolnoœciowej konstytucji na naszym konty-
nencie. Ta rocznica i ta uroczystoœæ pokazuj¹ ponownie, ile Europa, w ramach naszego
wspólnego zaanga¿owania dla wolnoœci, zawdziêcza Polsce i Litwie. Konstytucja z 1791 r.
by³a Konstytucj¹ Rzeczypospolitej, Rzeczypospolitej Obojga Narodów – Polski i Litwy. To¿-
samoœæ europejska i to¿samoœæ Polski i Litwy s¹ ze sob¹ zwi¹zane. Wartoœci europejskie nie
by³yby pe³ne bez udzia³u wartoœci polskich i litewskich, wartoœci wnoszonych do naszej
wspólnej europejskiej to¿samoœci. Wolnoœæ Europy nie jest mo¿liwa bez wolnoœci narodów
polskiego i litewskiego.

Ale wskutek tragicznych zdarzeñ dosz³o do brutalnego zniweczenia w latach 1830–1831
liberalnej rewolucji w Polsce. Tysi¹ce polskich uchodŸców trafi³o nastêpnie do Niemiec.
Wielu z nich w maju 1832 r. wziê³o udzia³ w wielkiej uroczystoœci na zamku w Hambach, któ-
ra by³a pocz¹tkiem liberalnego, demokratycznego ruchu w Niemczech. Polaków przyjmo-
wano z serdecznoœci¹, z szacunkiem i braterskimi uczuciami. „Bez wolnej Polski nie bêdzie
wolnych Niemiec” – powiedzia³ jeden z mówców i doda³: „bez wolnej Polski nie bêdzie
trwa³ego pokoju, nie bêdzie b³ogos³awieñstwa dla innych narodów europejskich”.

Dzisiaj mo¿emy powiedzieæ, ¿e ¿yjemy w Europie w pokoju dziêki wolnoœci Polski i Litwy. Je-
steœmy dumni z tego, ¿e Polska i Litwa s¹ znów wœród nas jako wolne, demokratyczne pañstwa
konstytucyjne. Przyst¹pienie Polski i Litwy do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. by³o logi-
cznym skutkiem tego nowego pocz¹tku w zje-
dnoczonej i demokratycznej Europie.

Musimy skorzystaæ z tej szansy dla dob-
ra kolejnych pokoleñ Europejczyków. Pre-
ambu³a Konstytucji 3 maja 1791 r. tak
wyra¿a³a ¿yczenie jej sygnatariuszy:
„chc¹c korzystaæ z pory, w jakiej siê Euro-
pa znajduje, […] na b³ogos³awieñstwo, na
wdziêcznoœæ wspó³czesnych i przysz³ych
pokoleñ zas³u¿yæ”. Panie i Panowie, ta
myœl z roku 1791 obowi¹zuje równie¿ dzi-
siaj. Musimy skorzystaæ z tej sytuacji,
w której dziœ znajduje siê Europa. Mamy
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niepowtarzaln¹ szansê, aby posun¹æ naprzód sprawê wolnoœci, jednoœci i solidarnoœci
w Unii Europejskiej. Dzisiaj stoimy przed wielk¹ odpowiedzialnoœci¹, jak¹ jest sprostanie
próbie naszych czasów.

Potrzebujemy konsensusu odnoœnie do treœci traktatu konstytucyjnego i potrzebujemy je-
go ratyfikacji przed kolejnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego w roku 2009. Wszys-
cy szefowie rz¹dów pañstw Unii Europejskiej byli zgodni co do tego celu. Deklaracja
Berliñska z 25 marca 2007 r., podpisana przez przewodnicz¹cych Rady Europejskiej, Komi-
sji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, jest wi¹¿¹ca dla nas wszystkich. Jest to bardzo
obiecuj¹cy pocz¹tek w o¿ywianiu na nowo pozytywnego ducha Unii Europejskiej.

Konstytucja z roku 1791 zrewolucjonizowa³a krajobraz polityczny w Europie, gdy¿ po-
strzega³a ona przysz³oœæ pod k¹tem niesionych przez ni¹ szans. Nie zwlekanie bowiem, scep-
tycyzm czy obawy, ale optymizm, nadzieja i wiara w nasze mo¿liwoœci jako europejskiej
rodziny w Unii Europejskiej powinny determinowaæ nasze myœlenie i dzia³anie. I tak¹ naukê
mo¿emy wyci¹gaæ z roku 1791. D¹¿enia wolnoœciowe Polaków i Litwinów oraz innych naro-
dów Europy, w tym równie¿ mojego narodu, oraz „Solidarnoœæ” i duchowa si³a moralna
wielkiego papie¿a Jana Paw³a II umo¿liwi³y u schy³ku XX wieku wielki prze³om w Europie.
Jest to dla nas wszystkich zobowi¹zanie, aby uwieñczyæ proces jednoczenia siê Europy. Jest
to równie¿ najlepszy sposób uczczenia bohaterów z roku 1791 oraz wszystkich tych, którzy
w ostatnich dziesiêcioleciach walczyli o wolnoœæ i jednoœæ Europy.

To dobry znak dla przysz³oœci Unii Europejskiej, ¿e dziœ mo¿emy na ca³ym kontynencie
prowadziæ debatê o przysz³oœci Europy. Ale Unia Europejska to nie tylko europejskie debaty
polityków. Staje siê ona coraz bardziej Europ¹ jej obywatelek i obywateli, Europ¹ stawia-
j¹c¹ na pierwszym planie ludzi, Europ¹ opieraj¹c¹ siê na naszych wspólnych wartoœciach
– godnoœci cz³owieka, prawach cz³owieka, tolerancji, równouprawnieniu i niedyskryminacji
– Europ¹, której obywatelki i obywatele mog¹ kszta³towaæ swoje ¿ycie wed³ug swoich wyob-

ra¿eñ, w wolnoœci i bezpieczeñstwie.
Panie i Panowie, wiemy, ¿e musimy zacho-

waæ ró¿norodnoœæ Europy w czasach globa-
lizacji, a uda nam siê to zrobiæ tylko wtedy,
gdy bêdziemy wzajemnie uzupe³niali nasze
mocne strony, gdy bêdziemy tworzyli wolê
polityczn¹ do wspólnego pokonywania
wspólnych wyzwañ i gdy w naszym pokojo-
wym dzia³aniu zaakceptujemy prymat prawa
europejskiego. Musimy równie¿ d¹¿yæ do
rozwijania coraz wiêkszego wzajemnego za-
ufania. Wzajemne zaufanie jest podstaw¹
wzajemnej solidarnoœci. Dotyczy to równie¿,
na przyk³ad, bezpieczeñstwa w dziedzinie
energii, o czym wspomnia³ pan marsza³ek
– w pe³ni siê z panem zgadzam. I w³aœnie za-
ufanie jest podstaw¹ wzajemnej solidarno-
œci, a solidarnoœæ – przes³ank¹ do skutecznej
obrony naszych wspólnych europejskich in-
teresów i wartoœci.

Oby dziœ ponownie Polska i Litwa sta³y
siê dla nas Ÿród³em inspiracji, oby Polska

Wyst¹pienie przewodnicz¹cej Parlamentu Estonii Ene

Ergmy



i Litwa da³y siê zainspirowaæ innym Europejczykom i oby dzieli³y one, wspólnie z nami wszy-
stkimi, wizjê zjednoczonej Europy XXI wieku.

Sto lat! Niech ¿yje, ¿yje nam!

Zabieraj¹c g³os w litewskim Seimasie, przewodnicz¹ca Parlamentu Estonii Ene Ergma

podkreœla³a, ¿e mówi¹c o znaczeniu Konstytucji 3 maja, nie mo¿na zapominaæ o Europie
wspó³czesnej i stoj¹cych przed ni¹ wyzwaniach. Opowiedzia³a siê za dalszym pog³êbianiem
integracji europejskiej – wzmocnieniem bezpieczeñstwa energetycznego, budowaniem
wspólnej polityki zagranicznej, wzmacnianiem partnerstwa z NATO, zwi¹zków transatlan-
tyckich i wspó³pracy w regionie Morza Ba³tyckiego.

Na zakoñczenie swego wyst¹pienia E. Ergma podziêkowa³a Litwie za wsparcie podczas
„niespokojnych dni, kiedy groteskowe cienie w nocy zaczê³y wêdrowaæ po ulicach Tallina,
przypominaj¹c o niebezpieczeñstwie sowieckim”. Odnios³a siê w ten sposób do rozruchów
w Tallinie w zwi¹zku z usuniêciem z centrum miasta pomnika ¿o³nierzy radzieckich.

Przemawiaj¹c w polskim Senacie, przewodnicz¹ca Zgro-
madzenia Narodowego Republiki Wêgierskiej Katalin Szili

nazwa³a czasy Sejmu Wielkiego najwa¿niejszym etapem pol-
sko-litewskiego parlamentaryzmu. Jej zdaniem, Konstytucja
3 maja oznacza³a g³êbokie i wszechstronne zmiany, reformy
spo³eczne, gospodarcze, legislacyjne i wojskowe – stworzy³a
w obydwu czêœciach Rzeczypospolitej Obojga Narodów zró-
wnowa¿one relacje w³adzy, otworzy³a perspektywê rozwoju
spo³eczeñstwa obywatelskiego. W czasie Sejmu Wielkiego
wzros³a pewnoœæ siebie pañstwa i jego si³a.

K. Szilli stwierdzi³a, ¿e w spo³eczeñstwie wêgierskim
uczucia sympatii wobec Polaków by³y zawsze silne. W swoim
wyst¹pieniu przypomnia³a o historycznych aktach solidarno-
œci obu narodów. Podkreœli³a, ¿e równie¿ w czasach transfor-
macji ustrojowej wspólne by³y polskie i wêgierskie d¹¿enia
w zakresie polityki zagranicznej. „Te cele osi¹gnêliœmy, a teraz
potrzebujemy nowej doktryny w polityce zagranicznej, która
pozwoli³aby miêdzy innymi skutecznie reprezentowaæ intere-
sy narodowe i interesy naszego regionu. Zobowi¹zuje nas to
do tego, byœmy, odnawiaj¹c nasz¹ tradycyjn¹ polsko-wê-
giersk¹ wspó³pracê, wspólnie wystêpowali w polityce euro-
pejskiej i œwiatowej, ponownie pod has³ami a wolnoœæ wasz¹
i nasz¹ i a solidarnoœæ wasz¹ i nasz¹!” – powiedzia³a K. Szili.

Zdaniem przewodnicz¹cego Senatu Republiki Czeskiej
Pøemysla Sobotki, pañstwa Europy Œrodkowo-Wschodniej
s¹ czêœci¹ szerszej przestrzeni euroatlantyckiej, któr¹ pomaga-
li budowaæ liczni przedstawiciele, m.in. z Polski i Litwy.

Przemawiaj¹c w Warszawie, przewodnicz¹cy przypom-
nia³, ¿e na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku,
kiedy run¹³ blok sowiecki, a œrodkowoeuropejskie i nad-
ba³tyckie republiki mog³y znowu swobodnie rozwijaæ siê w ra-
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mach demokracji parlamentarnej, w jego
kraju sta³o siê popularne has³o: „Z powro-
tem do Europy!”. „By³ to modny dzienni-
karski slogan, który bardzo mi siê nie
podoba³, poniewa¿ jestem przekonany, ¿e
choæ na d³ugo zaw³adn¹³ nami totalitarny
re¿im komunistyczny, Europy nigdy nie
opuœciliœmy! Oddzielono nas od niej, co
prawda, drutami kolczastymi na naszych
granicach, ale powietrza ani sposobu myœ-
lenia nie zmieniliœmy! Dotyczy to oczywi-
œcie te¿ naszych polskich s¹siadów, jak
równie¿ naszych przyjació³ na Litwie,
w £otwie i w Estonii, mimo i¿ ucisk naro-
dów ba³tyckich by³ o wiele d³u¿szy i bru-
talniejszy” – powiedzia³ P. Sobotka.

W swoim wyst¹pieniu w Wilnie prze-
wodnicz¹cy niemieckiego Bundestagu
Norbert Lammert podkreœli³, ¿e uczcze-
nie Konstytucji 3 maja i jej znaczenie s¹
nie tylko dla Polski i Litwy po¿¹danym
wk³adem we wspóln¹ drogê do europej-

skiego traktatu konstytucyjnego, który bêdzie nowoczesn¹ podstaw¹ regulacji wspó³pracy
pomiêdzy pañstwami Unii Europejskiej w XXI wieku.

„Europa siê zrasta. Teraz ju¿ przyzwyczailiœmy siê prawie do tego i to, co przez dziesiê-
ciolecia uwa¿aliœmy za wykluczone, zaczêliœmy uwa¿aæ za zrozumia³e samo przez siê – jed-
noœæ i integracjê naszego kontynentu”.

„Miejmy nadziejê, ¿e Europa raz na zawsze wyci¹gnê³a naukê z dwóch straszliwych wojen
œwiatowych. Niemcy, kraj, który tutaj reprezentujê, z ca³¹ pewnoœci¹ tak¹ naukê wyci¹gn¹³.
Wyci¹gniête wnioski doprowadzi³y do stworzenia nowych stosunków, nowych form
wspó³pracy, a po wielkich i rewolucyjnych przemianach pod
koniec minionego stulecia nasz kontynent otrzyma³ po raz
pierwszy konkretn¹ szansê na kszta³towanie wspólnej przy-
sz³oœci w pokoju i wolnoœci” – powiedzia³ przewodnicz¹cy
Bundestagu.

Zdaniem N. Lammerta, Europa powstaje dziêki wspól-
nym wysi³kom. A fakt, ¿e Polska i Litwa s¹ dzisiaj samo-
dzielnymi, niezale¿nymi pañstwami, jest dowodem, ¿e
osi¹gniêto w historii wielki postêp. Jest to dla nas zobowi¹za-
nie, jeœli chodzi o wspóln¹ przysz³oœæ kontynentu, za który
odpowiadamy jako Europejczycy.

W imieniu przewodnicz¹cego Sejmu Republiki £otew-
skiej Indulisa Emsisa serdeczne gratulacje w dniu obchodów
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja z³o¿y³ sekretarz
Parlamentu Republiki £otewskiej Dzintars Rasnaès. Jak

Przemawia Norbert Lammert, przewodnicz¹cy niemiec-

kiego Bundestagu
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stwierdzi³ w sali polskiego Senatu, z dzisiejszej perspektywy Konstytucja 3 maja to jedno
z tych osi¹gniêæ, z których dumna mo¿e byæ nie tylko Polska, ale równie¿ ca³a Europa. Jej
celem by³o nie tylko uregulowanie stosunków wewnêtrznych w ówczesnej polsko-litew-
skiej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, lecz równie¿ utworzenie nowoczesnej, prawo-
rz¹dnej i bardziej demokratycznej organizacji spo³ecznej. Powsta³y fundamentalne prawne
podstawy, które póŸniej wywar³y ogromny wp³yw na kszta³towanie zarysu wielu innych pa-
ñstw narodowych. Jego zdaniem, owe karty historii s¹ Ÿród³em natchnienia oraz wa¿n¹ czê-
œci¹ wspólnego, historyczno-prawnego dziedzictwa Europy.

Przewodnicz¹cy Sejmu Republiki Litewskiej Viktoras Muntianas odczyta³ list gratula-
cyjny nades³any przez wiceprzewodnicz¹c¹ Komisji Europejskiej Margot Wallström.

W swoim liœcie wiceprzewodnicz¹ca podkreœli³a, ¿e jednym z najbardziej wyrazistych efek-
tów pierwszego piêædziesiêciolecia integracji europejskiej jest zjednoczenie kontynentu, który
przez stulecia by³ polem bitew. W ci¹gu ostatnich piêædziesiêciu lat wojnê zast¹pi³ pokój. Kon-
flikty zast¹pi³o poczucie wspólnoty i codzienna wspó³praca ludzi i pañstw Unii Europejskiej.
Dyktatury i re¿imy totalitarne stopniowo ust¹pi³y miejsca demokratycznym systemom opartym
na pañstwie prawa – od Grecji po Litwê, od Portugalii i Hiszpanii po Polskê.

Zdaniem M. Wallström, Europa by³a podzielona zbyt d³ugo. Ale prawdziwe historyczne
zjednoczenie wreszcie siê dokona³o i podzia³ naszego kontynentu nale¿y ju¿ do przesz³oœci.

„Jestem przekonana, ¿e Polska i Litwa – kraje, które odegra³y znacz¹c¹ rolê w historii
Europy i pomog³y w rzeczywistym historycznym jej zjednoczeniu – równie¿ wszechstron-
nie przyczyni¹ siê do tego, aby Unia dwudziestu siedmiu pañstw mog³a pracowaæ równie
skutecznie jak Unia szeœciu pañstw” – napisa³a wiceprzewodnicz¹ca M. Wallström.

Przewodnicz¹cy V. Muntianas poinformowa³ równie¿ o listach nades³anych przez prze-

wodnicz¹cego Izby Deputowanych Czech oraz przewodnicz¹cego Rady Narodowej

S³owacji.

Przemawiaj¹c w Wilnie, wicemarsza³ek Sejmu RP, wspó³przewodnicz¹cy Polsko-Litew-
skiego Zgromadzenia Parlamentarnego Jaros³aw Kalinowski powiedzia³:

Szanowny Panie Przewodnicz¹cy! Panowie Marsza³kowie!
Szanowne Panie i Panowie! Pos³owie i Senatorowie!
Ekscelencje!
Szanowni Goœcie!
Cieszê siê, ¿e tu, w gmachu litewskiego Sejmu, mogê przekazaæ w imieniu polskiego par-

lamentu przes³anie solidarnoœci i radoœci w dniu wspólnego œwiêta, Œwiêta 3 maja, ludziom
reprezentuj¹cym tak bliski Polakom naród litewski.

Uchwalenie Konstytucji w dniu 3 maja 1791 r. przez pos³ów obraduj¹cego w Warszawie
Sejmu Czteroletniego, pos³ów Królestwa Polskiego i Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, by³o
dowodem m¹droœci i dalekowzrocznoœci jej twórców, a tak¿e pamiêci historycznej. Jak Sejm
Czteroletni rekomendowa³ narodowi uchwalon¹ przez siebie Konstytucjê i uzasadnia³ ko-
niecznoœæ jej przyjêcia, tak zgromadzenie poselskie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Sejmu
Republiki Litewskiej, pomne m¹droœci twórców Konstytucji, obraduj¹c w Warszawie na Za-
mku Królewskim dok³adnie szeœæ lat temu, w dniu 9 czerwca 2001 r., zarekomendowa³o obu
naszym Sejmom ten historyczny dokument jako czêœæ wspólnego dziedzictwa obojga naro-
dów. Dzisiejsze zsynchronizowane, wspólne posiedzenie obu parlamentów jest spe³nieniem
postanowienia naszego zgromadzenia, aby dzieñ 3 maja ka¿dego roku by³ uroczyœcie
i wspólnie obchodzony w obu krajach.
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Choæ pañstwo nasze nazywano Rzecz¹po-
spolit¹ Obojga Narodów, dziœ mamy cztery
narody przyznaj¹ce siê do spuœcizny po Wiel-
kim Ksiêstwie Litewskim. Wiêzi historyczne
podkreœlaj¹ Litwini i Bia³orusini – ich zie-
mie, naród i jêzyk stanowi³y zawsze integral-
n¹ czêœæ tego tworu pañstwowego.
Starobia³oruski by³ jêzykiem urzêdowym
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego do roku
1700; w jêzyku tym powsta³ tak wa¿ny po-
mnik prawodawstwa europejskiego, jakim
by³y Statuty Litewskie. „Pogoñ” to dziœ herb
niepodleg³ej Litwy, ale tak¿e symbol demo-
kratycznych, wolnoœciowych ruchów na Bia-
³orusi. I wreszcie s¹ Ukraiñcy, których
nierównoprawne traktowanie w tamtym cza-
sie sta³o siê jedn¹ z najwa¿niejszych przy-
czyn upadku naszego pañstwa, zwi¹zanego
przez Uniê Lubelsk¹ ponad dwieœcie lat.

Po wiekach niewoli i krótkich latach nie-
podleg³oœci w wieku XX dzieje narodów da-

wnej Rzeczypospolitej znów zale¿a³y od kaprysów potomków dawnych zaborców, Stalina
i Hitlera, którzy arbitralnie wyznaczali granice i skazywali ca³e narody na zag³adê i przesie-
dlenia. Dziœ niepodleg³a Polska, daj¹c przyk³ad, od 1989 r. prowadzi politykê dobrej woli
i dobrego s¹siedztwa. Ta polityka przynosi dobre skutki. Mimo spraw spornych obecnie na
linii Polska – Litwa, Polska – Ukraina nie ma ¿adnych zaognionych kwestii. Okaza³o siê, ¿e
dla krajów powsta³ych z naszej dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów droga do demo-
kratycznej wspólnoty europejskiej prowadzi przez przyjazn¹ wspó³pracê w duchu szacunku
dla wspólnej historii, zrozumienia i uznania ró¿nic oraz odrêbnoœci, w poczuciu odpowie-
dzialnoœci za przysz³e pokolenia.

Polska i Litwa to dziœ odnowione, równoprawne pañstwa europejskiej rodziny narodów.
Po ponad dwustu latach od upadku I Rzeczypospolitej historia zatoczy³a wielkie ko³o. Znów
jesteœmy razem. Ju¿ trzy lata jesteœmy, Polacy wraz z Litwinami, wolnymi wœród wolnych
w europejskiej rodzinie narodów.

Jestem przekonany, ¿e zjednoczona Europa nie bêdzie kompletna, jeœli do tego przedsiê-
wziêcia nie zaprosimy wszystkich s¹siadów. Musimy ich wspieraæ, zw³aszcza narody dawne-
go Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, w d¹¿eniach do europejskiej integracji, tak samo jak
kiedyœ i my byliœmy wspierani w naszych aspiracjach. Europejska polityka s¹siedztwa musi
nieœæ przes³anie ukazuj¹ce Europê siln¹, stabiln¹ i bezpieczn¹.

Dziœ ¿yjemy w œwiecie, w którym spe³ni³o siê nasze marzenie. A nieoczekiwan¹ puentê do-
pisuje ¿ycie: Polska wraz z demokratyczn¹ Ukrain¹ goœciæ bêdzie wspólnie w 2012 r. m³o-
dych sportowców z ca³ej Europy.

Szanowni Pañstwo! Zacz¹³em od odniesienia do historii i do niej chcia³bym na zakoñcze-
nie wróciæ. Bo trudno nie przywo³aæ w tym momencie raz jeszcze s³ów z preambu³y Trzecio-
majowej Konstytucji. Jest tam nakaz, by korzystaæ z chwili, która nas samym sobie wróci³a
i uwolni³a od hañbi¹cych obcej przemocy nakazów. Wtedy, w koñcu XVIII wieku, oba nasze
narody przegra³y. Dziœ stworzyliœmy sobie sami szansê, by wykorzystaæ odmienion¹ history-

Wyst¹pienie wicemarsza³ka Sejmu RP Jaros³awa Kali-

nowskiego



czn¹ koniunkturê i zapewniæ naszym narodom pomyœlnoœæ, bezpieczeñstwo i dobrobyt na
wiele pokoleñ. Niech tak siê stanie! Tegul taip ivyksta! Aèiû labai.

Pierwszy zastêpca przewodnicz¹cego Sejmu Republiki Litewskiej, wspó³przewodni-
cz¹cy Litewsko-Polskiego Zgromadzenia Parlamentarnego Èeslovas Jurðënas w swoim
wyst¹pieniu w Warszawie powiedzia³:

Szanowni Przewodnicz¹cy Parlamentów! Mili Koledzy!
Drodzy Przyjaciele w Wilnie i tu, w Warszawie!
Panowie Marsza³kowie!
Gdy mówimy o Konstytucji 3 maja, ka¿dy z nas odbiera j¹ po swojemu: jedni – s³awi¹ j¹,

inni – badaj¹, czy Konstytucja ogarnê³a wszystko, i doszukuj¹ siê tego, co nie zosta³o spisa-
ne. Ja jednak uwa¿a³bym, ¿e racjê ma litewski historyk Meèislovas Juèas, który stwierdzi³:
Konstytucja jest poczynion¹ przez naszych przodków g³êbok¹ lekcj¹ historyczn¹, wrêcz te-
stamentem dla przysz³ych pokoleñ.

Konstytucja to dzie³o epoki Oœwiecenia, pomnik myœli prawnej dzia³aczy – reformatorów
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, naszych czcigodnych prekursorów. Nie bez powodu by³a
obiektem zainteresowania na Zachodzie i zosta³a szybko przet³umaczona na jêzyk francuski,
angielski, niemiecki, a póŸniej równie¿ na inne jêzyki.

Tymczasem w swym domu Konstytucja zosta³a przyjêta niejednoznacznie. Zarówno re-
formatorzy, jak i wstecznicy uwa¿ali uchwalenie Konstytucji za rewolucjê. Jeden z autorów
Konstytucji, Hugo Ko³³¹taj, nazwa³ j¹ ³agodn¹ rewolucj¹. Okreœlenia „rewolucja” u¿y³ ju¿
3 maja 1791 r., bodaj¿e jako pierwszy, marsza³ek ówczesnego Sejmu Stanis³aw Ma³achow-
ski. Oœwiadczy³ on, ucinaj¹c uwagi o nieprzestrzeganiu procedur sejmowych, ¿e jest to dzieñ
rewolucji, dlatego te¿ nie da siê przestrzegaæ wszystkich formalnoœci. Nawiasem mówi¹c,
choæ nasz obecny czas nie jest czasem rewolucji, to spory dotycz¹ce procedur nadal nie ci-
chn¹. Krótko mówi¹c, jedni z ówczesnych oponentów mówili, ¿e jedynie nie kochaj¹ rewolu-
cji – to znaczy Konstytucji – inni zaœ przed stolic¹ imperium rosyjskiego skar¿yli jej autorów
jako „agentów paryskiego klubu jakobinów”.

To, ¿e konserwatywne krêgi obojga narodów poszukiwa³y pomocy za granic¹, otrzyma³y
j¹ i zawi¹za³y konfederacjê targowick¹, tylko potwierdza pogl¹d, ¿e Konstytucja dotyczy³a
istotnych problemów Rzeczypospolitej, stanowi³a kulminacjê reform, a jednoczeœnie da³a
silny bodziec do nowych prac Sejmu Czteroletniego, zwane-
go te¿ Sejmem Wielkim. Konstytucja rzeczywiœcie ustanowi-
³a bardziej postêpowy system rz¹dzenia pañstwem,
zbudowa³a fundament nowoczesnego parlamentaryzmu:
przewidzia³a konkretny podzia³ w³adz, reprezentowanie na-
rodu przez pos³ów na sejm, parlamentarn¹ kontrolê w³adzy
wykonawczej, wyra¿anie wotum nieufnoœci wobec mini-
strów, s¹d sejmowy dla dygnitarzy, którzy zawinili. Czy¿ nie
brzmi godnie okreœlenie samego parlamentu, a dok³adnie
izby poselskiej, zawarte w art. VI: „Izba Poselska jako wy-
obra¿enie i sk³ad wszechw³adztwa narodowego bêdzie
œwi¹tyni¹ prawodawstwa”?

Œwi¹tyni¹, Panie i Panowie, chcieliœmy byæ! A kto dziœ
jest œwiêtym?

I jeszcze, Panie i Panowie, jedna szczególnie istotna
kwestia: ca³kowite zniesienie liberum veto. By³ to najnie-
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zbêdniejszy, ju¿ od dawna dojrzewaj¹cy do wykonania krok do uzdrowienia systemu po-
litycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wyplenienia nie³adu i anarchii.
Jednoczeœnie oznacza³o to jednak odrzucenie tej pere³ki wolnoœci szlacheckich. Ale rze-
czywiœcie, fenomen liberum veto wiele kosztowa³ Rzeczpospolit¹. Przejawiaj¹ca hiper-
trofiê wolnoœæ szlachecka niszczy³a pañstwo. Liberum veto bezlitoœnie wykorzystywali
nie tylko polscy i litewscy magnaci – wed³ug dzisiejszej terminologii: oligarchowie – ale
i przedstawiciele zagranicy, po prostu przekupuj¹c pos³ów. Dlatego te¿ jest zrozumia³e,
¿e likwidacjê liberum veto, prawa jednego pos³a do zburzenia wszystkiego, w Konstytu-
cji motywuje siê g³êbiej: „Wszystko i wszêdzie wiêkszoœci¹ g³osów udecydowane byæ po-
winno; liberum veto, konfederacyje wszelkiego gatunku, […] jako duchowi niniejszej
Konstytucyi przeciwne, rz¹d obalaj¹ce, spo³ecznoœæ niszcz¹ce, na zawsze znosimy”.

Przy tej okazji nie mo¿na nie zauwa¿yæ, ¿e czasem i u nas dyskutuje siê o literze i duchu
obowi¹zuj¹cych konstytucji. Nawet zadawane s¹ pytania, sk¹d siê ten duch bierze. Okazuje
siê, ¿e niektóre odpowiedzi by³y ju¿ pod koniec XVIII wieku jasne dla naszej ówczesnej inteli-
gencji.

Panie i Panowie, koñcz¹c swe wyst¹pienie, chcê jeszcze wróciæ do reakcji na uchwalenie
Konstytucji 3 maja. Wed³ug specjalistów by³o ono oceniane bardziej pozytywnie, wrêcz en-
tuzjastycznie. Przypomnê tylko jedno przemówienie. Przedstawiciel litewskiego powiatu

wi³komierskiego, Koœcia³kowski, nie uczestniczy³ w posiedze-
niu Sejmu 3 maja, albowiem „los mu na to nie pozwoli³”, ale
16 maja w Sejmie podziêkowa³ za Konstytucjê. Co prawda
znalaz³ w niej pewne niedoskona³oœci, mimo to jednak, rzecz
najwa¿niejsza, oœwiadczy³, ¿e czuje siê teraz „obywatelem
przoduj¹cego kraju w Europie”.

Dzisiaj my, Litwa i Polska, jesteœmy równoprawnymi
cz³onkami Unii Europejskiej, maj¹cymi znacz¹ce dziedzictwo
historyczne, aktywnie w³¹czaj¹cymi siê w ogólnoeuropejskie
procesy, odwa¿nie patrz¹cymi na przysz³oœæ Europy, a tak¿e
sami j¹, wspólnie, tworz¹cymi.

Za wspóln¹ pracê, Panie i Panowie! Za wspóln¹ przy-
sz³oœæ!

Podczas uroczystego zgromadzenia w Wilnie g³os zabra³
pose³ na Sejm Republiki Litewskiej, sygnatariusz Aktu Odro-
dzenia Niepodleg³oœci Litwy Emanuelis Zingeris. Jego zda-
niem, Konstytucja 3 maja powinna staæ siê fundamentem
ideologii nie tylko nowych cz³onków Unii Europejskiej, nie
tylko Litwy i Polski, ale równie¿ starych cz³onków Unii, obok
myœli Roberta Schumana oraz wypracowanych przez narody
Anglii, Francji i Niemiec fundamentalnych praw cz³owieka.

W swoim wyst¹pieniu w Warszawie wiceprzewodnicz¹cy
Ukraiñsko-Polskiego Zgromadzenia Parlamentarnego Serhij

Byczkow podkreœla³, ¿e Konstytucja 3 maja to wielkie wyda-
rzenie w historii rozwoju parlamentaryzmu w Europie Œrod-
kowo-Wschodniej.

„Doœwiadczenia przesz³oœci ucz¹ nas, ¿e jedynie razem,
jedynie wspólnym wysi³kiem mo¿emy zagwarantowaæ roz-

Przemawia Emanuelis Zingeris

Przemawia Serhij Byczkow



wój naszych pañstw, stworzyæ rzeczywiste warunki dla podniesienia dobrobytu naszych
narodów. Dlatego te¿ wspó³praca, która w ostatnich szesnastu latach rozwija siê miêdzy
Ukrain¹, Polsk¹ i Litw¹, ma dzisiaj ogromne znaczenie i jest popierana przez nasze naro-
dy. Strategicznym celem polityki zagranicznej naszego kraju jest uzyskanie przez Ukrainê
pe³noprawnego cz³onkostwa w strukturach europejskich i euroatlantyckich” – stwierdzi³ S.
Byczkow.

Przemawiaj¹c w sali polskiego Senatu, przedstawiciel
Bia³oruskiego Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Aleksander

Milinikiewicz zaakcentowa³, ¿e Konstytucja 3 maja jest na-
szym wspólnym dziedzictwem. Jak stwierdzi³, wolnoœæ to
podstawowa wartoœæ, na której budowane jest obywatelskie
poczucie cz³owieczeñstwa. Wspólne dzieje w Rzeczypospo-
litej – Bia³orusinów, Polaków, Litwinów i innych narodów –
daj¹ wspólne poczucie godnoœci obywatela.

A. Milinkiewicz zaapelowa³ te¿ do parlamentów Pol-
ski i Litwy o pomoc w powstrzymaniu dzia³alnoœci obec-
nych w³adz Bia³orusi: „Zwracam siê do Sejmu i Senatu
Polski, do Sejmu Litwy: pomó¿cie! Pomó¿cie zatrzymaæ
to barbarzyñstwo! Jesteœmy wdziêczni za wasze przejawy
solidarnoœci i pomoc w naszym d¹¿eniu do wolnoœci, za
to, ¿e czujecie wspólnotê historyczn¹ naszego losu, ¿e ro-
zumiecie wartoœæ wolnoœci narodu”.

*

Na zakoñczenie przebiegaj¹cych równolegle uroczystych zgromadzeñ przyjêto wspóln¹
uchwa³ê w rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 maja. Tekst uchwa³y odczyta³ w Warszawie
marsza³ek Sejmu L. Dorn. Podpisy pod uchwa³¹ z³o¿yli:
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� w Warszawie – marsza³ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Ludwik Dorn, marsza³ek Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej Bogdan Borusewicz oraz pierwszy zastêpca przewodni-
cz¹cego Sejmu Republiki Litewskiej, wspó³przewodnicz¹cy Litewsko-Polskiego
Zgromadzenia Parlamentarnego Èeslovas Jurðënas;

� w Wilnie – przewodnicz¹cy Sejmu Republiki Litewskiej Viktoras Muntianas oraz wice-
marsza³ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, wspó³przewodnicz¹cy Polsko-Litewskiego
Zgromadzenia Parlamentarnego Jaros³aw Kalinowski.

Uczestnicy Uroczystego Zgroma-

dzenia w sali Senatu Rzeczypo-

spolitej Polskiej




