
 
 

 
                      

 

 

Tokio, 30 kwietnia 2021 r. 

 

Informacja prasowa (News Release) 
230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

 

 

                     Fot. J. Matejko, Konstytucja 3 Maja, Zamek Królewski w Warszawie 

 

3 maja 1791 roku Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego uchwalił 

Konstytucję 3 maja - jako pierwszą w Europie i drugą na świecie Ustawę Rządową, niosącą gwarancje 

swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia, która stała się 

dokumentem tworzącym późniejszą tożsamość suwerennego narodu.  

Zajmująca szczególne miejsce na kartach wspólnej historii Polski i Litwy majowa Ustawa 

Rządowa, przyjęta na Zamku Królewskim w Warszawie, regulowała organizację władz państwowych, 

prawa i obowiązki obywateli. 

Warto podkreślić, że ta doniosła, nowatorska reforma konstytucyjna stanowiła efekt procesu 

politycznego, a nie zbrojnej rewolucji i krwawych represji wobec całych klas społecznych.  



Wrogowie wolności uznali, że nowoczesna, wolnościowa Konstytucja 3 maja jest dla nich 

zagrożeniem. Absolutystyczna imperialna Rosja, przy wsparciu Prus, wywołała wojnę o konstytucję 

i zrobiła wszystko, aby zniszczyć jej dorobek.   

Opanowanie Rzeczpospolitej przez wojska carycy Katarzyny II w 1792 r. i przejęcie władzy 

przez przeciwników reform spod znaku konfederacji targowickiej oznaczało obalenie Konstytucji. W 

1795 r. nastąpił III i ostatni rozbiór Polski przez Rosję, Prusy i Austrię. Polska została na 123 lata 

wymazana z mapy Europy, na którą powróciła dopiero w 1918 r. po zakończeniu I wojny światowej. 

Jednak dzieło Konstytucji 3 maja przetrwało. W świadomości pokoleń zapisała się pamięć 

o przełomowej reformie ustrojowej, odwołującej się do najszczytniejszych uniwersalnych wartości.  

Dziedzictwo Konstytucji 3 maja to nieodłączna część najwspanialszego europejskiego 

dorobku. Nieprzypadkowo podczas obchodów 50. rocznicy traktatów rzymskich Konstytucja 3 maja 

została przywołana jako „jedno z pierwszych źródeł idei Unii Europejskiej”. 

 Sejm RP, podkreślając znaczenie Konstytucji 3 maja i oddając hołd wszystkim, którzy 

przyczynili się do powstania tego wiekopomnego aktu ustanowił rok 2021 Rokiem Konstytucji 

3 Maja. 

Artykuł Prezydenta RP Andrzeja Dudy: https://instytutpolski.pl/tokyo/wp-

content/uploads/sites/22/2021/04/Prezydent-A.-Duda-Duma-Rzeczypospolitej-PL.pdf  
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Ambasada RP w Tokio 

https://www.gov.pl/web/japonia/ambasada 

tokio.amb.sekretariat@msz.gov.pl  

Twitter: @PLinTokyo  

Facebook: 

https://www.facebook.com/Ambasada-RP-w-Tokio  

Instytut Polski w Tokio 

https://instytutpolski.pl/tokyo/pl/ 

tokio@instytutpolski.pl  

Twitter: @PLInst_Tokyo 

Facebook:  

https://www.facebook.com/InstytutPolskiTokio/ 
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