Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Zwoleniu

Program artystyczny przygotowany przez uczniów zwoleńskiego liceum i
niepublicznego gimnazjum, będący odpowiedzią na ważne dla Polaków pytanie,
uroczysta msza święta z pocztami sztandarowymi oraz złożenie kwiatów pod
Pomnikiem Nieznanego Żołnierza – tak wyglądały tegoroczne obchody upamiętniające
rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie i drugiej na świecie konstytucji. W
uroczystościach wzięli udział samorządowcy, przedstawiciele instytucji, placówek i
organizacji oraz służb mundurowych, a także mieszkańcy Zwolenia.

„Po co nam historia?”
Obchody rocznicowe rozpoczęły się 29 kwietnia występem uczniów Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego i Niepublicznego Gimnazjum w Zwoleniu.
Przybyłych gości powitała dyrektor placówki Bożena Baryła. Wśród nich znaleźli się: starosta
zwoleński Stefan Bernaciak, wicestarosta Waldemar Urbański, sekretarz powiatu Edyta Sulima,
przewodniczący Rady Powiatu w Zwoleniu Piotr Fijołek, członek Zarządu Powiatu Mirosław
Chołuj, burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima, zastępca burmistrza Grzegorz Molendowski,
ksiądz proboszcz Bernard Kasprzycki, dyrektorzy i przedstawiciele placówek i instytucji z
terenu powiatu zwoleńskiego, a także uczniowie i nauczyciele zwoleńskiego liceum,
niepublicznego gimnazjum oraz Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu.
Młodzież przedstawiła inscenizację pod inspirującym tematem „Po co nam historia?”.
Program artystyczny obfitował w przemyślenia dotyczące dziejów Polski. Były one przeplatane
scenkami aktorskimi oraz prezentacjami wokalnymi. Występom uczniów towarzyszył także
pokaz multimedialny. Zakończenie akademii było powrotem do pytania, od którego zaczęło się
spotkanie. Uczniowie wspólnie na nie odpowiedzieli. – Historia potrzebna jest nam wszystkim.
Wsłuchując się w głos przeszłości uczymy się rozumieć i mądrze kształtować teraźniejszość –
mówili młodzi artyści.
Na zakończenie spotkania głos zabrał starosta zwoleński Stefan Bernaciak, który w
imieniu kierownictwa powiatu podziękował za część artystyczną uroczystych obchodów. –
Sposób, w jaki uczniowie zaprezentowali historię tak trudnego dla Polski czasu, był bardzo
przejmujący i poruszający. W narodzie powinna być silna wola, a tę budujemy właśnie poprzez
pamięć o ważnych wydarzeniach – podsumował starosta Stefan Bernaciak.

Biało-czerwone kwiaty
Kolejna część uroczystości miała miejsce 3 maja. Rozpoczęła się mszą świętą z udziałem
pocztów sztandarowych, odprawioną w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu.
Następnie zebrani przemaszerowali przed Pomnik Nieznanego Żołnierza w Zwoleniu. Tam
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia odegrała Mazurka Dąbrowskiego, po którym
przyszedł czas na okolicznościowe przemówienie. Głos zabrał starosta zwoleński Stefan
Bernaciak. – O Konstytucji 3 Maja mówimy z dumą, bo do dziś niesie kilka uniwersalnych
przesłań dla Polaków. Jej wielką wartością był polityczny kompromis zawarty między
zwaśnionymi stronami. Wykazano się wyobraźnią i długofalowym myśleniem dla dobra kraju –
mówił starosta Stefan Bernaciak. Przypomniał także ważne dla Polski daty i nawoływał do
likwidowania podziałów oraz dbania o zgodę narodową. - Słowa powinny otwierać drzwi do
dialogu i porozumienia, nie obrażania i umniejszania innych. Obecnie podzielony jest kraj,
miasta, wsie i rodziny. Kłamstwo i pomawianie stało się metodą na osiąganie swoich celów i
zarabianie pieniędzy. A tymczasem potrzebna jest nam mądrość, opamiętanie się i zgoda
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narodowa. To pozwoli na zbudowanie silnego państwa liczącego się na arenie międzynarodowej.
Życzę Państwu i sobie silnej, zamożnej, bezpiecznej i dobrze zorganizowanej Polski, Polski
wszystkich Polek i Polaków – dodał starosta.
Po okolicznościowym przemówieniu licznie przybyłe delegacje złożyły biało-czerwone
wiązanki pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza. Starostwo Powiatowe w Zwoleniu
reprezentowali: starosta Stefan Bernaciak, wicestarosta Waldemar Urbański, przewodniczący
Rady Powiatu w Zwoleniu Piotr Fijołek, członek Zarządu Powiatu Andrzej Skorek oraz sekretarz
powiatu Edyta Sulima. Wśród pozostałych delegacji znaleźli się przedstawiciele: instytucji
rządowych i samorządowych, szkół, partii politycznych, stowarzyszeń, kombatantów, jednostek
i organizacji oraz służb mundurowych. Na zakończenie uroczystości Młodzieżowa Orkiestra
Dęta zagrała „Rotę”.
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