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Wiwat Trzeci Maj!

Drodzy Paƒstwo,
przychodzàc na t´ uroczystoÊç daliÊmy wyraz

przywiàzania do Ojczyzny, patriotyzmu i wartoÊci
zawartych na kartach Konstytucji 3 Maja. Uchwalajàc
Konstytucj´, naród nasz sta∏ si´ wspó∏twórcà zasad
nowoczesnego paƒstwa i w∏adzy publicznej, sprawo-
wanej dla dobra obywateli. Trzeciomajowe przes∏anie
daje nam wiar´ we w∏asne mo˝liwoÊci, przypomina
o sile, jaka p∏ynie z szerokiego porozumienia i z soli-
darnego dzia∏ania. W Konstytucji 3 Maja, ustanowio-
nej dla naprawy Rzeczypospolitej, widzimy obraz
Polski, która Êmia∏o i odpowiedzialnie wychodzi
naprzeciw wyzwaniom, która potrafi pracowaç nad
sobà i doskonaliç si´. Konstytucja 3 Maja to budowa-
nie wspólnego dobra. To wzniesienie si´ ponad jed-
nostkowe i partyjne interesy. To dowód patriotyzmu,
obywatelskiej dojrza∏oÊci, zrozumienia racji stanu.

W trzeciomajowym dziele odnajdujemy to, co
w Polakach najlepsze, co pozwoli∏o nam wychodziç
zwyci´sko nawet z najci´˝szych burz dziejowych.
CzymÊ graniczàcym z cudem by∏ fakt, ˝e dokona∏
tego naród, który pod koniec XVIII wieku wskazywa-
ny by∏ jako przyk∏ad chaosu, prywaty, niezdolnoÊci
do reform. I to w∏aÊnie ten naród wydoby∏ z siebie
wszystko to, co najlepsze. Polacy uwierzyli w siebie.
Zobaczyli, ˝e drzemià w nich pok∏ady zrozumienia
dla spraw publicznych, pok∏ady twórczej, nie destruk-
cyjnej wolnoÊci. Odczuli, ˝e sà narodem, ˝e stanowià
wspólnot´. I ta ÊwiadomoÊç sta∏a si´ êród∏em ogrom-
nej si∏y, która pomog∏a im przetrwaç d∏ugà noc za-
borów.

Nasi przodkowie potrafili przemieniç patriotycz-
ne uniesienie oraz ˝arliwy zapa∏ w dokument, który
przez lata zaborów przechowa∏ w sobie Polsk´, roz-

budzi∏ obywatelskie myÊlenie, da∏ lekcj´ nowoczes-

nego patriotyzmu. Dla nast´pnych pokoleƒ Konsty-

tucja 3 Maja by∏a dowodem woli wspó∏dzia∏ania

i odpowiedzialnoÊci za dobro wspólne, porozumienia,

wzniesienia si´ ponad interesy grupowe, skupienia

si´ wokó∏ narodowego celu. Jest wi´c dzieƒ 3 Maja

Êwi´tem odwagi, myÊli i si∏y wartoÊci paƒstwowych,

narodowej zgody i pojednania. Czy te wartoÊci, nas-

troje, zachowania, podnios∏e uczucia zdo∏a∏y prze-

kuç si´ w coÊ trwa∏ego? Wcià˝ stoimy przed wielki-

mi wyzwaniami i szansami, lecz przede wszystkim

obowiàzkiem tworzenia Polski godnej swej historii,

Polski dumnej ze swej przesz∏oÊci i wartoÊci narodo-

wych, Polski nowoczesnej swojà demokracjà, otwar-

toÊcià i tolerancjà. Niech taka wizja i takie szanse

pomogà nam odrzuciç ma∏oÊç, swary i s∏aboÊci. Niech

to przes∏anie stanie si´ ideà dla ka˝dego, nie tylko

w Êwiàtecznym dniu 3 Maja, lecz codziennie i w ka˝-

dej spo∏ecznej roli.

Takie jest bowiem przes∏anie Konstytucji 3 Ma-

ja. To wyzwanie przodków, by w naszym myÊleniu

o Polsce zwyci´˝a∏o to, co twórcze. Wielokrotnie udo-

wadnialiÊmy, ˝e potrafimy z siebie wykrzesaç wiele

zapa∏u, dobrych, pozytywnych uczuç, nowych idei.

Nie marnujmy wi´c tej energii, wykorzystujmy jà

do budowania dobrego paƒstwa. Wykorzystujmy jà

dla edukacji i rozwoju.

Pami´tajmy, ˝e nie rzucanymi przeciw sobie s∏o-

wami, lecz solidarnym dzia∏aniem najlepiej s∏u˝ymy

Rzeczypospolitej. Pracujmy dla Polski tak, by - mówiàc

s∏owami Konstytucji 3 Maja - na „b∏ogos∏awieƒstwo,

na wdzi´cznoÊç wspó∏czesnych i przysz∏ych pokoleƒ

zas∏u˝yç”.

UroczystoÊci zwiàzane z rocznicà uchwalenia Konstytucji 3 Maja jak co roku zgromadzi∏y wielu
mieszkaƒców i goÊci Ciechocinka.

W koÊciele parafialnym zosta∏a odprawiona msza
Êwi´ta za Ojczyzn´. Nast´pnie odby∏ si´  przemarsz
uczestników obchodów pod pomnik Romualda Trau-
gutta, gdzie burmistrz miasta Leszek Dzier˝ewicz
wyg∏osi∏ okolicznoÊciowe przemówienie. Nast´pnie
liczne delegacje: w∏adz miasta, s∏u˝b mundurowych,
przedstawicieli zak∏adów pracy z∏o˝yli wiàzanki pod
pomnikiem genera∏a. UroczystoÊç uÊwietni∏a Orkiestra
D´ta Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej z Racià˝ka.

Poni˝ej zamieszczamy przemówienie Burmis-
trza Miasta Leszka Dzier˝ewicza.
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