
Szanowni Goście, Księże Prałacie, Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy 

Ciechanowiec! 

 

Ponownie spotykamy się pod pomnikiem Wielkiego Polaka, Karola Wojtyły, który do historii 

wszedł jako papież Jan Paweł II, aby uczcić 217 już rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Co roku wspominamy to wydarzenie i dokument, który choć obowiązywał tylko rok stał się 

symbolem polskiej demokracji na pokolenia. Dziś tylko nieliczni z nas znają treść samej 

Konstytucji, a szkoda bo warto spędzić nad nią trochę czasu żeby lepiej zrozumieć nie tylko 

naszą historię, ale i dzisiejszą rzeczywistość naszego kraju. Jedyna starsza od naszej 

konstytucja amerykańska nigdy nie została zmieniona a tylko czasami, z ważnych powodów, 

jest uzupełniana. Nasza nie została aż tak uszanowana i zmieniana była później wielokrotnie 

od podstaw. Każda nowa władza miała ambicje napisania nowej konstytucji bez oglądania się 

na tę najstarszą XVIII wieczną. Efekt jest taki, że choć minęło już ponad 200 lat i przerabiano 

już najważniejszy dokument Rzeczpospolitej wielokrotnie, do dziś twórcy naszych kolejnych 

konstytucji nie mieli odwagi wpisać kilku rozwiązań, które były wpisane do Konstytucji 3 

Maja i które nadal są aktualne i do dziś nie załatwione. Zachęcam wszystkich do lektury tego 

jakże doniosłego, ale jednocześnie zapomnianego dokumentu, który zapoczątkował w naszej 

historii wielkie nadzieje dla uczczenia których przecież tu się dziś zebraliśmy. 

 

W dzisiejszej inscenizacji, którą przygotowały nam dzieci ze szkoły podstawowej padły 

słowa „Byle razem, ramię w ramię, a wszystko zło się przełamie”. Na tę samą zgodę i 

jedność mieliśmy nadzieję w ubiegłym roku ale czas pokazał, że nie jest o nią łatwo. O wiele 

łatwiej jest dzielić i robić zamieszanie. Podobnie jak za czasów Sejmu Czteroletniego trudno 

jest przyznać się do błędów i zło nazwać złem. Mimo upływu 200 lat i wielu zmian jakie w 

tym czasie się dokonały nic nie zmieniło się w podstawowych wartościach, które wciąż 

wyznajemy. Konstytucja 3 Maja była tryumfem uczciwości i sprawiedliwości nad prywatą i 

nadużywaniem mienia wspólnego przez wąską grupę ludzi. Dziś powoli dokonuje się to 

samo. Nie możemy chronić zła, choć nie do nas też należy osądzanie ludzi którzy je czynili. 

 

Święto dzisiejsze jest też okazją przypomnienia drugiej osoby, która w XX wieku wywarła 

wielki wpływ na kilka pokoleń Polaków. Jest nią Marszałek Józef Piłsudski. Ponieważ te 

dwie postacie – papież Jan Paweł II i Marszałek Piłsudski ukształtowały współczesną Polskę 

najsilniej, zrodziła się inicjatywa ufundowania w Ciechanowcu pomnika Marszałkowi. 

Ponieważ pomnik Papieża stanął przy głównym Placu 3 Maja więc najwłaściwszym miejscem 

dla pomnika Marszałka może być tylko drugi plac - Plac Jana Pawła II, który w swojej historii 

widział już różne pomniki, ale żadnego z woli mieszkańców. 

   

W wigilię święta św. Floriana należy też wspomnieć o innej pięknej rocznicy. W tym roku 

mija 100 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu. Główne obchody tego 

święta odbędą się w sierpniu, ale już teraz gratuluję wszystkim obecnym Druhom strażakom, 

wraz ze wspaniałą orkiestrą strażacką tak pięknego jubileuszu. Za 100 lat ofiarnej pracy 

dziękuję strażakom emerytowanym i składam hołd tym, którzy przez cały wiek stali na straży 

bezpieczeństwa naszego mienia, zdrowia i życia. 

 

Na koniec chciałbym jeszcze wrócić do słów piosenki, którą przypomniały nam dzisiaj dzieci: 

„Jak długo w sercach naszych choć kropla polskiej krwi. Tak długo w sercach naszych, 

ojczysta miłość tkwi”. Niech wyrazem tej miłości do Ojczyzny będą dziś wywieszone flagi 

narodowe i wzajemna życzliwość i wiara w to, że: „Byle razem, ramię w ramię, a wszystko 

zło się przełamie”. 


