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 DWIE ROCZNICE

Redakcja „Przeglądu” pragnie przypomnieć o dwóch roczni-
cach, które w szczególny sposób powinniśmy obchodzić.

Trzeciego Maja minęły 224 lata od uchwalenia pierwszej w Eu-
ropie, a drugiej na świecie, konstytucji. My, Polacy, możemy być 
dumni, że nasi przodkowie byli światłymi ludźmi i rozumieli ko-
nieczność wprowadzenia nowatorskich, jak na owe czasy, praw.

Konstytucja ta nabiera jeszcze większego znaczenie, ponieważ 
została uchwalona w Europie, w okresie, gdy we Francji, postrze-
ganej jako kraj ludzi oświeconych, trwała krwawa rewolucja.

Poniżej cytujemy kilka fragmentów tekstu konstytucji, by uka-
zać mądrość naszych rodaków żyjących w XVIII wieku.

I. RELIGIA PANUJĄCA

Religią narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymska 
katolicka ze wszystkimi jej prawami; przejście od wiary panującej 
do jakiegokolwiek wyznania jest zabronione pod karami apostazji. 
Że zaś taż sama wiara święta przykazuje nam kochać bliźnich na-
szych, przeto wszystkim ludziom jakiegokolwiek bądź wyznania, 
pokój w wierze i opiekę rządową winniśmy i dlatego wszelkich 
obrządków i religii wolność w krajach polskich, podług ustaw 
krajowych warujemy.
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II. SZLACHTA I ZIEMIANIE 

Szanując pamięć przodków naszych jako fundatorów rządu 
wolnego, stanowi szlacheckiemu wszystkie swobody, wolno-
ści, prerogatywy pierwszeństwa w życiu prywatnym i publicz-
nym najuroczyściej zapewniamy, szczególniej zaś prawa, statuta 
i przywileje temu stanowi od Kazimierza Wielkiego, Ludwika 
Węgierskiego, Władysława Jagiełły  i Witolda brata jego, Wiel-
kiego Księcia Litewskiego, nie mniej od Władysława i Kazimierza 
Jagiellończyków, od Jana Alberta, Aleksandra i Zygmunta Pierw-
szego braci, od Zygmunta Augusta, ostatniego z linii jagiellońskiej, 
sprawiedliwie i prawnie nadane, utwierdzamy, zapewniamy i za 
niewzruszone uznajemy. Godność stanu szlacheckiemu w Polszcze 
za równą wszelkim stopniom szlachectwa gdziekolwiek używa-
nym przyznajemy. Wszystką szlachtę równymi być między sobą 
uznajemy, nie tylko co do starania się o urzędy i o sprawowanie 
posług Ojczyźnie, honor, sławę, pożytek przynoszących, ale oraz 
co do równego używania przywilejów i prerogatyw stanowi szla-
checkiemu służących. 

III. MIASTA I MIESZCZANIE

Prawo na teraźniejszym Sejmie zapadłe pod tytułem: Miasta 
Nasze Królewskie wolne w państwach Rzeczypospolitej [13] w zu-
pełności utrzymane mieć chcemy i za część niniejszej konstytucji 
deklarujemy, jako prawo wolnej szlachcie polskiej, dla bezpieczeń-
stwa ich swobód i całości wspólnej Ojczyzny nową, prawdziwą 
i skuteczną dające siłę.

 
IV. CHŁOPI WŁOŚCIANIE

Lud rolniczy, z pod którego ręki płynie najobfitsze bogactw 
krajowych źrodło, który najliczniejszą w narodzie stanowi lud-
ność, a zatem najdzielniejszą kraju siłę, tak przez sprawiedliwość, 
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ludzkość i obowiązki chrześcijańskie, jako i przez własny nasz 
interes dobrze zrozumiany, pod opiekę prawa i rządu krajowego 
przyjmujemy…

***

Druga rocznica, o której musimy pamiętać, to 80 rocznica śmier-
ci Józefa Piłsudskiego.

Byłam wtedy dziewięcioletnią dziewczynką, ale te dni majowe 
pamiętam bardzo dobrze. Piękna wiosna, słońce, drzewa obsypane 
kwiatami, na łąkach zielono. żółto, biało… 7 maja… na te cuda 
wiosenne padają duże płatki śniegu… Trwa to krótko… śnieg 
przestaje padać, topnieje…

Zjawisko to, zupełnie nieznane w owych czasach tak piękną 
wiosną, zatrwożyło Polaków… spotka nas wielkie nieszczęście, 
mówiono…

12 maja – umiera marszałek, ukochany „Dziadek Legionowy”.

W tę smutną rocznicę drukujemy artykuł profesora Drozdow-
skiego, który w jasny sposób przedstawia nam politykę Marszałka, 
stawiającego ponad interes partyjny, czy swój osobisty, interes 
państwa i narodu. 

Przed wojną słyszałam, że Piłsudski powiedział: Jechałem czer-
wonym tramwajem, ale wysiadłem na stacji „Niepodległość”.

Nie wiem, czy te słowa na pewno powiedział Marszałek, wiem 
jednak, że tak myślał i postępował.


