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Elblążanie upamiętnili w miniony piątek 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wspólne
świętowanie rozpoczęło się w Katedrze Św. Mikołaja i trwało na skwerze katedralnym.

Galeria zdjęć
Uroczystość rozpoczęła Msza Święta (z odśpiewaniem Bogurodzicy) w intencji Ojczyzny i
mieszkańców Elbląga, odprawiona przez Biskupa Elbląskiego Jacka Jezierskiego, z udziałem
pocztów sztandarowych i kompani honorowej wojska. W swojej homilii biskup Jezierski
wskazywał na niezwykłą wagę w dokumentu, który miał reformować Rzeczpospolitą. Po Mszy
Świętej przedstawiciele samorządu, wicewojewoda Sławomir Sadowski, prezydent Witold
Wróblewski, wiceprezydent Edward Pietrulewicz i przewodniczący Rady Miejskiej Antoni
Czyżyk złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II. Chwilę później obchody
przeniosły się na scenę przed katedrą, gdzie zebrani elblążanie odśpiewali hymn przy
akompaniamencie Orkiestry Wojskowej.
Do zebranych zwrócił się następnie wicewojewoda warmińsko-mazurski Sławomir Sadowski,
który omówił nie tylko kolejne sekwencje wprowadzenia Ustawy Rządowej, ale przedstawił
również kontekst ówczesnych czasów, w tym największe bolączki, które doprowadziły do
upadku I Rzeczpospolitej.
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Prezydent Witold Wróblewski mówił natomiast: - Konstytucja 3 Maja jest dla Polaków powodem
do szczególnej dumy. Wzorowana na pierwszej w świecie konstytucji amerykańskiej, była także
pierwszą tego rodzaju ustawą zasadniczą w Europie. Jest to dla nas jednocześnie dowód na to,
że w chwilach próby Polacy mogą się porozumieć, umiejętnie rozgrywać sprawy na politycznej
arenie, przede wszystkim zaś dostrzegać wspólne dobro i ująć strategiczne wyzwania w ramy
prawne.
Jak wiemy z historii konstytucja nie uratowała naszej niepodległości. Kilka lat później w wyniku
rozbiorów Polska przestała istnieć. Ale siła konstytucji była wielka, także w czasach naszej
niewoli. Obchodzone, często nielegalnie - w okresie zaborów czy totalitarnego zniewolenia,
rocznice uchwalenia Konstytucji, były dowodem patriotyzmu i niezależności kolejnych pokoleń
Polaków. Dziś z dumą możemy wskazywać na długą drogę od 3 maja 1791 roku do 11
listopada 1918 roku, w którym Polacy zawalczyli o swoją państwowość.
Dziś w życiu publicznym pozostaje nam czerpać z tej patriotycznej tradycji, wskazywać
obywatelskie wzorce młodym pokoleniom, szanować prawo, zawierać kompromisy tam, gdzie
służą one obywatelom. Szanowni Państwo! Z okazji Narodowego Święta Konstytucji życzę
wszystkim elblążanom radosnego świętowania oraz powodzenia w życiu osobistym i
zawodowym.
Antoni Czyżyk, przewodniczący Rady Miejskiej wskazywał w swym przemówieniu - 228 lat temu
Polska zadziwiła Europę. Byliśmy drugim po Stanach Zjednoczonych państwem, w którym
spisano nowoczesną konstytucję. Znosiła liberum veto, tworzyła instytucje centralne i stałą
armię. Miała być sposobem na silne, niezależne państwo, zbudowane na
zachodnioeuropejskich ideach Oświecenia. Było to ukoronowanie polskiej, oświeconej myśli,
zwieńczenie wysiłku wielkich osobistości i znamienitych patriotów. Tegoroczne obchody święta
3 Maja mają szczególny kontekst. 30 lat temu, w czerwcu 1989 roku odbyły się w Polsce
pierwsze po kilkudziesięcioletniej przerwie częściowo wolne wybory, a 15 lat temu, w maju 2004
roku Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Trzeba uznać za oczywiste, że wszystkie te
wydarzenia nie były możliwe, gdybyśmy nie byli silni jako naród ukształtowany przez liczne
wydarzenia historyczne, wśród których Konstytucja 3 Maja zajmuje jedno z ważniejszych
miejsc. Warto, aby dzisiaj, naszej wspólnej, patriotycznej radości z osiągnięć naszych
przodków, towarzyszyła refleksja nad współczesnością. Nasza Konstytucja z pewnością nie jest
wolna od mankamentów. Dla nas jednak, polskich obywateli, to ona jest najważniejsza.
Po części oficjalnej wystąpił Mikołaj Miernik, uczeń ósmej klasy Szkoły Podstawowej nr 21 w
Elblągu, który wyrecytował „Redutę Ordona” Adama Mickiewicza. Po Mikołaju na scenie
zaprezentowała się Adrianna Lisowska, uczennica Zespołu Szkół Gospodarczych, laureatka
konkursu piosenki patriotycznej w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Ada
wykonała piosenkę „Miasto-44” z filmu o tym samym tytule. Następnie elblążanom
zaprezentował się ceniony duet Ryszard i Marcin Skotniccy, którzy wykonali suitę tańców
dawnych od średniowiecza do baroku. I następny przeskok w muzycznych epokach, na
zakończenie przed mieszkańcami wystąpiły tancerki, uczennice ze Sportowej Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków. Zespół otrzymał wyróżnienie w I Miejskim
Konkursie Tanecznym „Od Poloneza do Hip-Hop-u” organizowanym przez MDK z okazji
100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Dziewczyny wykonały dwa układy taneczne
do muzyki DISCO DANCE i HIP HOP.
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