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Jak co roku, tak i tym razem w miejskich uroczystoÊciach z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja
wzi´li udzia∏ przedstawiciele w∏adz, mieszkaƒcy i kuracjusze uzdrowiska.

Obchody rozpocz´∏y si´ mszà Êwi´tà w koÊciele
parafialnym. Nast´pnie odby∏ si´ przemarsz pocztów
sztandarowych oraz zebranych goÊci pod pomnik Ro-
mualda Traugutta. Tam nastàpi∏a druga cz´Êç uroczys-
toÊci. Tradycyjnie swe przemówienie wyg∏osi∏ burmistrz
Ciechocinka, który przypomnia∏: 223 lata temu nasi
przodkowie zgromadzeni na Sejmie Wielkim uchwalili

pierwszà w dziejach Europy konstytucj´. W ten sposób
nasz naród sta∏ si´ wspó∏twórcà zasad nowoczesnego
paƒstwa i w∏adzy publicznej sprawowanej dla dobra
obywateli. Trzeciomajowe przes∏anie da∏o nam wiar´
we w∏asne mo˝liwoÊci, przypomina o sile, jaka p∏ynie
z szerokiego porozumienia i z solidarnego dzia∏a-
nia. W s∏owach gospodarza miasta nie zabrak∏o tak˝e
refleksji na temat czasów wspó∏czesnych: Czy dziÊ po-
trafimy wykorzystaç najlepsze wzorce z postaw na-
szych przodków? Czy zdo∏amy przekuç je w coÊ trwa-
∏ego? Przed nami wcià˝ wielkie nadzieje, oczekiwania
i wyzwania, a jednoczeÊnie ogromne mo˝liwoÊci ro-
zwoju i spe∏nienia oczekiwaƒ spo∏ecznych. Stoimy
przed wielkà szansà i obowiàzkiem tworzenia Polski
godnej swej historii. Polski dumnej ze swej przesz∏oÊci
i narodowych wartoÊci. Polski nowoczesnej swojà
demokracjà, tolerancjà i otwartoÊcià. Burmistrz ape-
lowa∏: Wierz´, ˝e potrafimy wykrzesaç z siebie wiele
zapa∏u, dobrych, pozytywnych uczuç, nowych idei.
Nie marnujmy tej energii. Wykorzystujmy jà do budo-
wania dobrego paƒstwa. Niech taka wizja i takie
szanse pomogà nam odrzuciç nieufnoÊç, swary, s∏a-
boÊci. Niech to przes∏anie stanie si´ ideà dla ka˝dego,
nie tylko w Êwiàtecznym dniu 3 maja, lecz codzien-
nie, w ka˝dej spo∏ecznej roli. Wspólnie piszemy nowy
rozdzia∏ historii Polski. W dziele tym nie mo˝e zabrak-
nàç zaanga˝owania, wysi∏ku, rozwagi i mi∏oÊci Ojczy-
zny nikogo z nas!

Nast´pnie pod pomnikiem Romualda Traugutta,
przed którym wart´ pe∏nili harcerze z ciechociƒskiej
dru˝yny ZHR, wiàzanki kwiatów z∏o˝y∏y: delegacje
w∏adz, szkó∏, sanatoriów i organizacji. Odby∏ si´ tak-
˝e koncert orkiestry d´tej Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
z Racià˝ka.
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