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Uroczystości 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Justyna Drożdż
04.05.2022

Funkcjonariusze Karpackiego Oddziału SG wzięli udział w
obchodzonych w województwach małopolskim oraz świętokrzyskim
uroczystościach, związanych z 231. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3
Maja.

Kraków

Komendant Karpackiego Oddziału SG gen. bryg. SG Stanisław Laciuga wziął
udział w uroczystościach, jakie odbyły się w Krakowie. Obchody rozpoczęły
się od złożenia kwiatów przy pomniku Żołnierzy Polski Walczącej na Powiślu.
Następnie w Katedrze na Wawelu odprawiona została msza święta w
intencji Ojczyzny, przewodniczył jej metropolita krakowski ksiądz arcybiskup
Marek Jędraszewski.

Po nabożeństwie zgromadzeni przeszli ze wzgórza na pl. ojca Studzińskiego,
gdzie nastąpiło złożenie kwiatów przy krzyżu katyńskim. Odbył się
przemarsz na pl. Matejki, gdzie przy Grobie Nieznanego Żołnierza
rozpoczęły się główne uroczystości.

Po odśpiewaniu hymnu, uroczystej zmianie warty i odczytaniu apelu
pamięci, złożone zostały kwiaty. Komendant KaOSG wraz z
przedstawicielami małopolskich służb mundurowych, złożył wieniec pod
Grobem Nieznanego Żołnierza. Funkcjonariusze Wydziału Odwodowego
(Reprezentacyjnego) KaOSG wystawili pod pomnikiem posterunek
honorowy. Uroczystości zakończyła defilada pojazdów reprezentacyjnych
służb mundurowych i formacji konnych.

 

Nowy Sącz

fot. malopolska.policja.gov.pl fot. malopolska.policja.gov.pl fot. malopolska.policja.gov.pl

http://karpacki.strazgraniczna.pl/dokumenty/zalaczniki/17/17-212566_g.jpg
http://karpacki.strazgraniczna.pl/dokumenty/zalaczniki/17/17-212567_g.jpg
http://karpacki.strazgraniczna.pl/dokumenty/zalaczniki/17/17-212568_g.jpg


 

Przedstawiciele Karpackiego Oddziału SG, na czele z Zastępcą Komendanta
KaOSG – płk SG Renatą Obrzut, wzięli udział w nowosądeckich obchodach
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości w Nowym Sączu
odbyły się na Placu 3 Maja, gdzie posterunek honorowy wystawili
funkcjonariusze Wydziału Odwodowego (Reprezentacyjnego) KaOSG.
Następnie delegacja KaOSG złożyła kwiaty przed pomnikiem marszałka
Sejmu Wielkiego Stanisława Małachowskiego. Wcześniej w sądeckiej
bazylice p.w. św. Małgorzaty została odprawiona msza święta za Ojczyznę,
którą  koncelebrował Kapelan KaOSG ks. por. SG Robert Młynarczyk.

 

Kielce

 

Komendant Placówki SG w Kielcach – ppłk SG Daniel Wojtaszkiewicz, wziął
udział w uroczystych obchodach uchwalenia Konstytucji 3-go Maja w
Kielcach. Uroczystość rozpoczęto mszą świętą w intencji Ojczyzny w
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kieleckiej Bazylice Katedralnej.

Następnie przy pomniku Stanisława Staszica w Parku Miejskim w Kielcach
przedstawiciele administracji rządowej, parlamentarzyści, samorządowcy,
przedstawiciele służb mundurowych oraz Kielczanie oddali hołd twórcom
pierwszej w Europie ustawy zasadniczej. W czasie uroczystości odegrano
hymn państwowy, odbył się apel pamięci oraz ceremonia złożenia wieńca.

Kolejnym punktem obchodów był Piknik Historyczny „Vivat 3 Maja!”
podczas którego sprzęt używany w codziennej służbie zaprezentowali
funkcjonariusze z Placówki SG w Kielcach.

Obchodom rocznicy towarzyszył również występ Orkiestry Reprezentacyjnej
Straży Granicznej.

 

Zakopane

 

Natomiast w stolicy polskich Tatr, w uroczystościach upamiętniających
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wzięli udział przedstawiciele
Placówki SG w Zakopanem, na czele z Komendantem ppłk. SG Andrzejem
Karkoszką. Zakopiańska Placówka wystawiła również  poczet z proporcem
jednostki. Uroczystości rozpoczęły się pod Drzewem Wolności, skąd po
złożeniu wiązanek wszyscy przemaszerowali w uroczystym pochodzie do
Sanktuarium Najświętszej Rodziny na Krupówkach na mszę świętą. Dalsza
część uroczystości odbyła się pod Pomnikiem Grunwaldzkim na Placu
Niepodległości, gdzie złożono wiązanki kwiatów.
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