
Księże Prałacie, Księże Proboszczu, Szanowni Goście,  

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Ciechanowiec! 

 

 

 Dziś mija 221 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – wydarzenia, 

które choć tak już odległe czasowo, wprowadziło Polaków do nowoczesnej 

historii świata. Doniosłość i dalekowzroczność tego Dokumentu spowodowała, 

że nasz Naród na moment wyprzedził swoją epokę i wprowadzając konstytucję 

jako drugie państwo na świecie, otworzył sobie wrota nowoczesności w jej 

najlepszym znaczeniu. Niestety już rok później wrota te zamknęli na głucho 

czuwający sąsiedzi przy niechlubnym udziale grupy targowiczan. Przez kolejne 

123 lata po 3 rozbiorze Polski nie wolno było oficjalnie czcić rocznicy 

Konstytucji Majowej. Kolejny raz od roku 1940 do 1989 rocznica ta wyrzucona 

była z oficjalnego kanonu podyktowanego przez tych samych sąsiadów. Dziś 

dopiero po raz dwudziesty drugi z rzędu czcimy oficjalnie święto Konstytucji  

3 Maja, najradośniejsze i najbardziej optymistyczne z naszych świąt. Święto 

świadczące o tym, że Polacy mogą dokonać rzeczy wielkich pod warunkiem, że 

na bok odłożą stare kłótnie i spory. 

 

 W skali kraju przybyło nam ostatnio wydarzeń bezpośrednio z majowym 

świętem związanych. Dokładnie przed rokiem odbyła się beatyfikacja Jana 

Pawła II, przed którego pomnikiem chylimy dziś czoła i który patronuje 

naszemu gimnazjum i wielu dobrym dziełom tworzonym wśród nas. Minęło już 

siedem lat od Jego niezapomnianej śmierci, której najbliższym owocem stanie 

się pewnie zapowiadana już wkrótce kanonizacja.   

 

 Jak co roku nie brakuje nam też ważnych, lokalnych rocznic których 

wymowa potwierdza radość i optymizm płynący z ducha Konstytucji Majowej. 

W tym roku przypada 50-ta rocznica powstania jedynej w swoim rodzaju 

inicjatywy społecznej jaką jest Muzeum Rolnictwa im. Księdza Krzysztofa 

Kluka. Powstanie i rozwój tej placówki poparte bezinteresowną życzliwością 

całego naszego środowiska jest pięknym przykładem dobrze wykorzystanego 

patriotyzmu lokalnego. Ten piękny, złoty jubileusz jest okazją do zadumy  

i świętowania przez wszystkich, którzy czy to jako wolontariusze czy 

pracownicy wnosili przez te długie lata swój cichy wkład w to czym 

ciechanowieckie muzeum jest dzisiaj – a jest niewątpliwie Perłą, z której 

możemy być dumni. Dla uczczenia tej rocznicy za kilka dni najnowsza ulica 

Ciechanowca otrzyma imię współzałożyciela i długoletniego pierwszego 

dyrektora Muzeum Rolnictwa Kazimierza Uszyńskiego. 

 

 W przededniu święta św. Floriana nie sposób zapomnieć o kolejnym 

jubileuszu strażackim. Po obchodach 100-lecia straży ciechanowieckiej  

i 50-lecia kozarskiej w tym roku nadeszła pora na uczczenie 50-lecia istnienia 



Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie Królach. Druhowie z tej jednostki 

po rozbudowie i remoncie ich – nie zawaham się powiedzieć – pięknej remizy  

i po otrzymaniu niezawodnego samochodu pożarniczego doczekali się 

najważniejszego momentu w życiu jednostki strażackiej – nadania im sztandaru. 

Sztandar jest zawsze synonimem dojrzałości instytucji, która go otrzymuje  

i zwieńczeniem wieloletnich starań, tych którzy ją współtworzyli. Tej 

dojrzałości i wytrwałości druhom ochotnikom z Radziszewa Króli gratulujemy. 

  

Młodzież gimnazjum im. Jana Pawła II w dzisiejszej akademii 

przypomniała słowa niedawno zmarłej poetki Wisławy Szymborskiej: 

 

Ziemio ojczysta, ziemio jasna, 

nie będę powalonym drzewem. 

Codziennie mocniej w ciebie wrastam 

radością, smutkiem, dumą, gniewem. 

Nie będę jak zerwana nić. 

Odrzucam pusto brzmiące słowa. 

Można nie kochać cię - i żyć, 

ale nie można owocować. 

 

I tego właśnie owocowania wszystkim tu zebranym życzę, niech to 

dzisiejsze święto będzie dla każdego z osobna motywacją do tworzenia  

i pomnażania dobra wspólnego w wolnej Polsce . 

 

 

 

 

   

 

 
 


