
Szanowne Poczty Sztandarowe, Księże Dziekanie, Księże Proboszczu, Szanowni 

Goście, Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Ciechanowiec! 

 

 

 O wyjątkowości tegorocznych obchodów naszego Narodowego Święta 3 Maja, 

z którym bezpośrednio związane jest Święto Pracy oraz Dzień Flagi, świadczy 

niezwykły jak na tę porę roku rozwój naszej przyrody. Tak wczesnej   i pięknej wiosny 

nie notowano u nas jeszcze nigdy, a tempo wegetacji roślin zrównało się ze zwykle 

znacznie wcześniejszym w Niemczech czy Francji. Na dokładkę maj przywitał nas 

temperaturami wyższymi niż te nie tylko w Hiszpanii, Francji, Portugalii, czy we 

Włoszech, ale nawet znacznie wyższymi niż w północnej Afryce.  Niech to będzie 

dobrym znakiem dla nas świętujących w tym roku stulecie Odzyskania 

Niepodległości. Zanim jednak przystąpimy do uczczenia tej długo oczekiwanej 

rocznicy, świętujemy 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Mimo, że tak 

wiele lat minęło od zatwierdzenia przez polski Sejm tego symbolicznego dla nas 

dokumentu, to dopiero po raz 49 możemy uczcić to oficjalnymi obchodami                  

i wywieszeniem flagi narodowej. Przez 178 lat nie pozwalano Polakom cieszyć się       

z tej rocznicy i narzucano nam w jej okolicach inne święta, które nigdy na dłużej się 

nie przyjęły. 

 

 Wspomniane wcześniej Święto Flagi, które obchodziliśmy wczoraj stało się      

w naszej tradycji jednocześnie Świętem Polonii i Polaków za Granicą. Dzień ten 

skłania nie tylko do zadumy nad losem tych, których wywieziono lub tych, którzy 

musieli emigrować „za chlebem”. Jest on dla nas zobowiązaniem do troski nad tymi, 

których przodków wywieziono tylko za to, że byli Polakami. Taka okazja pojawia się 

ponownie. Kilka miesięcy temu zgłosiła się do nas rodzina polska z Kazachstanu, 

której przodków wywieziono tam w 1936 r. Po załatwieniu formalności z wizą 

imigracyjną, przed kilkoma dniami ponowili oni swoją chęć przyjazdu do 

Ciechanowca. Naszym zadaniem jest znaleźć im dom i pracę. Dom czeka na nich już 

od kilku lat, a praca dla obojga rodziców też z pewnością się znajdzie. 

  

 Kilka miesięcy temu obchodziliśmy 205 rocznicę odwrotu wojsk napoleońskich 

spod Moskwy. Powstanie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. a potem wyprawa wojsk 

Napoleona na Rosję budziły wśród Polaków największe emocje i dawały nadzieję na 

szybkie przywrócenie państwa polskiego na mapę Europy. Niestety wojna z Rosją 

skończyła się w 1813 r. katastrofą. Świadectwem tej nadziei i krwawego jej stłumienia 

jest odsłonięty przed dwoma laty w Pobikrach pomnik upamiętniający pochowanych 

tam 365 żołnierzy Wielkiej Armii Napoleona. Prawie 100 lat temu dziennikarz 

jednego z warszawskich czasopism narzekał, że braterska mogiła żołnierzy 

napoleońskich w Pobikrach wciąż nie doczekała się upamiętnienia.  Dziś zmarli, 

którzy nieśli kiedyś Polakom nadzieję zostali godnie uhonorowani z dala od swych 

rodzinnych domów. Pomnik w Pobikrach jest jednym z bardzo nielicznych 

upamiętnień zbudowanych na bezimiennych mogiłach, którymi usłany jest szlak 

odwrotu Wielkiej Armii od Moskwy aż do Francji.  

 



 W lutym świętowaliśmy inną ważną dla naszej historii rocznicę. Była to 250 

rocznica zawiązania Konfederacji Barskiej, której głównym bohaterem był 

wywodzący się z pobliskiego Pułazia, gen. Kazimierz Pułaski, późniejszy „ojciec 

kawalerii amerykańskiej” i bohater amerykańskiej wojny o niepodległość. To 

wydarzenie stało się okazją do kolejnego upamiętnienia, którego dokonało 

Łomżyńsko-Drohickie Bractwo Kurkowe z Ciechanowca. Na murze kościelnym 

umieszczono pamiątkową tablicę, której towarzyszy replika armaty z tamtych czasów.  

 

 Świętować można jednak nie tylko przez wznoszenie pomników czy 

umieszczanie tablic pamiątkowych, ale przez budowę użytecznych obiektów, które 

mają szansę służyć nam wszystkim przez długie lata. Naszą wielką rocznicę stulecia 

Odzyskania Niepodległości chcemy w gminie Ciechanowiec uczcić otwarciem 

budynku nowej Biblioteki Miejskiej. Będzie to nowoczesny obiekt łączący w sobie 

funkcję biblioteki i sali widowiskowo-kinowej. Fakt, że część widowiskowa obiektu 

powstaje w murach dawnego kina, które wcześniej mieściły synagogę, pokazuje 

symbolicznie, że każde kolejne pokolenie wnosi swój wkład w istnienie i przyszły 

rozwój miasta. Dawny kompleks ciechanowieckich synagog stanie się teraz 

kompleksem kulturalnym łączącym siedzibę Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury        

i Sportu oraz Biblioteki Miejskiej wraz z salą widowiskowo-kinową. 

 

 Zaszczytem dla nas stało się znalezienie w gronie Czterech Podlaskich Pereł 

obok Drohiczyna, Supraśla i Tykocina. Wspólnie z tymi trzema urokliwymi miastami 

opublikowaliśmy album dla uczczenia stulecia Odzyskania Niepodległości i razem 

chcemy promować unikalne piękno Podlaskiego i gościnność jego mieszkańców. Na 

tytuł jednej z Czterech Podlaskich Pereł pracowały pokolenia mieszkańców Miasta       

i Gminy Ciechanowiec i jest to piękna nagroda za trud obecnego pokolenia, 

poprzedzony pracą naszych poprzedników przez całe 589 lat istnienia Miasta.  

  

 Dzisiejsza uroczystość Matki Boskiej Królowej Polski, w której dniu 

obchodzimy Święto Konstytucji 3 Maja poprzedza jutrzejsze wspomnienie               

św. Floriana, który właśnie 4 maja 304 r. poniósł męczeńska śmierć w nurtach rzeki 

Anizy. Św. Florian patron kominiarzy, piekarzy i strażaków niech błogosławi 

wszystkim, którym patronuje. Szczególnej jego opieki życzę druhom strażakom          

z każdej jednostki w naszej gminie. W tym roku jednostka OSP w Pobikrach świętuje 

90 a jednostka w Ciechanowcu 110 rocznicę powstania. Najserdeczniejsze gratulacje 

druhom świętującym tak wyjątkowe rocznice. Pobikrom życzę sztandaru, który doda 

dostojeństwa rocznicowym obchodom. 


