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Kurier Wileński | 222. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W Wilnie w piątek 3 maja obchodzono 222.
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Podstawowa uroczystość odbyła się na wileńskiej
Rossie przy Grobie Matki i Serca Syna, Józefa
Piłsudskiego.

Na uroczystość przybyło wielu gości z Polski i
placówki dyplomatycznej RP w Wilnie, przewodniczący
Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, poseł do
Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski.
Zebrały się także poczty sztandarowe organizacji,
instytucji, szkół i ich kierownictwa, przybyło wielu
mieszkańców Litwy, by wspólnie uczcić dzień
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Na płytę Mauzoleum
składano kwiaty i wieńce, na honorowej warcie stali
harcerze i kombatanci.

Na cmentarzu została odprawiona Msza święta, którą celebrował ksiądz Mirosław Grabowski.
Ambasador RP w Wilnie Janusz Skolimowski — podziękował wszystkim za ośmmioletnią owocną
współpracę, ponieważ wkrótce opuszcza placówkę Wilnie, wygłosił okolicznościowe przemówienie:

— Jest to dzień specjalny. Święto Konstytucji 3 Maja jest świętem wyjątkowym. Jest to święto myśli. W tym
dniu nie świętujemy żadnej wiktorii militarnej, nie wspominamy poniesionych of iar, lecz celebrujemy
zwycięstwo nowoczesnej myśli politycznej.
Szef  polskiej placówki dyplomatycznej w Wilnie zaznaczył, że święto Konstytucji 3 Maja od kilku lat jest
obchodzone razem z Litwinami. W 2007 roku z inicjatywy konserwatysty Emanuelisa Z ingerisa uchwałą
sejmową przyjęto to święto jako narodowe święto Litwy.

Z okazji święta 3 Maja w Warszawie są obecne wysokie delegacje z Litwy na czele z
wiceprzewodniczącym Sejmu Gediminasem Kirkilasem.
Z okazji święta Konstytucji 3 Maja wielu gości z Polski przybyło na Rossę, aby właśnie
w tym miejscu uczcić ten dzień.
— Nie wyobrażam sobie, żeby 3 maja będąc w Wilnie
mogłabym być w innym miejscu, a nie na Rossie. To
jest święto wszystkich Polaków, które wymaga
postawy patriotycznej. Wydaje mi się, że serca
wszystkich Polaków powinny być tutaj, przy sercu
Józef a Piłsudskiego, który jest symbolem wolności,
niepodległości i symbolem wartości patriotycznej —
powiedziała „Kurierowi” Barbara Bojaryn z
Białegostoku.

Barbara Bojaryn przyjechała z rodziną do Wilna,
ponieważ jej dzieci nie wiedziały tego miasta. To dla
niej jest ważne, aby dzieci zapoznały się ze swoją
historią, korzeniami i tradycją. Dlatego wczoraj rodzina
Bojarynów była na Rossie.
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Licznie na uroczystość przybyli także Polacy Wileńszczyzny.

— Wszyscy wiedzą, że Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie. Świętowanie 222.
rocznicy jej uchwalenia wyraża naszą potrzebę pielęgnowania chlubnych wydarzeń w historii naszego
narodu. Myślę, że Konstytucja 3 Maja jest bardzo ważna w życiu każdego Polaka, niezależnie od tego,
gdzie on mieszka. Stanowiła ona bowiem ważny krok na drodze do państwa współczesnego — powiedziała
nam wilnianka Danuta Krupowicz.
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