7 maja 2019

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

W dniu 3 maja 2019 r. Mszą Świętą za Ojczyznę odprawioną w Kościele parafialnym
w Maciejowicach uczczono 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
O godzinie 8:45 poczty sztandarowe szkół, Ochotniczych Straży Pożarnych z Maciejowic, Podłęża i
Podwierzbia oraz mieszkańcy wraz z władzami gminy udały się do Kościoła na uroczystą Mszę
Świętą odprawioną przez ks. kan. Stanisława Marczuka. Po Mszy Św. wszyscy uczestnicy wydarzenia
pod pomnikiem „Obrońcom Ojczyzny” odśpiewali hymn państwowy.
Wójt Gminy Maciejowice Pan Tomasz Kwiatkowski w swoim wystąpieniu podkreślił, iż Święto 3 maja
to jedno z najważniejszych i najradośniejszych świąt państwowych. ”Wartości zawarte w pierwszej
pisanej Konstytucji w Europie – wolność wyznania, równość wobec prawa, suwerenne rządy oparte
na woli narodu – stały się fundamentem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Dzisiaj
niech będą dla nas zawsze najważniejszym wzorem do naśladowania.”- zaznaczył Wójt Gminy.
W przeddzień św. Floriana Pan Wójt podziękował także strażakom za trud ich służby, życząc
bezpiecznych wyjazdów i szacunku społecznego.
Następnie Pan Edward Jaworski odczytał list skierowany do mieszkańców przez Panią Marię Koc –
Wicemarszałek Senatu RP.
Głos zabrał również Pan Waldemar Trzaskowski – Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego.

Kolejną częścią uroczystości było złożenie ziemi z grobu ks. Józefa Burzyńskiego – inicjatora
usypania Kopca Kościuszki w Krępie. „Dzisiejszy dzień to pewien symbol, bowiem ziemia z grobu ks.
Józefa Burzyńskiego z dalekiej Syberii zostanie złożona na maciejowickiej ziemi” – zaznaczył Wójt
Gminy.
Na zakończenie wszystkie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem „Obrońcom Ojczyzny”. Wiązanki
kwiatów w imieniu Posła na Sejm RP Pana Grzegorza Woźniaka złożyli przedstawiciele Prawa i
Sprawiedliwości z terenu Maciejowic.
Tego dnia w Kościele parafialnym w Maciejowicach odbyła się również wystawa poświęcona postaci
ks. Józefa Burzyńskiego. W Muzeum im. Tadeusza Kościuszki w Maciejowicach można było obejrzeć
wystawę upamiętniającą uchwalenie Konstytucji 3 maja.
W imieniu Wójta Gminy Maciejowice Pana Tomasza Kwiatkowskiego serdecznie dziękujemy
wszystkim uczestnikom wydarzenia.

