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230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Justyna Drożdż
04.05.2021

Funkcjonariusze Karpackiego Oddziału SG wzięli udział w
obchodzonych w województwach małopolskim oraz świętokrzyskim
uroczystościach, związanych z 230. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3
Maja. W tym roku także przebiegały one pod znakiem pandemii i miały
głównie symboliczny wymiar.

Kraków

Komendant Karpackiego Oddziału SG płk SG Stanisław Laciuga wziął udział w uroczystościach,
jakie odbyły się w Krakowie. W Katedrze na Wawelu odprawiona została msza święta w intencji
Ojczyzny,  przewodniczył  jej  metropolita  krakowski  ksiądz  arcybiskup  Marek  Jędraszewski.
Zwieńczeniem uroczystości był uroczysty apel na placu Jana Matejki w Krakowie. Komendant
KaOSG wraz z przedstawicielami małopolskich służb mundurowych, złożył wieniec pod Grobem
Nieznanego Żołnierza.
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Nowy Sącz

Przedstawiciele Karpackiego Oddziału SG, na czele z Zastępcą Komendanta KaOSG – płk.  SG
Markiem  Marciszem,  wzięli  natomiast  udział  w  sądeckich  obchodach  rocznicy  uchwalenia
Konstytucji  3  Maja.  Uroczystości  w  Nowym  Sączu  odbyły  się  na  Placu  3  Maja.  Następnie
delegacja  KaOSG  złożyła  kwiaty  przed  pomnikiem  marszałka  Sejmu  Wielkiego  Stanisława
Małachowskiego.  Bardzo  skromne  uroczystości,  odbywające  się  w  reżimie  sanitarnym,
poprzedziła msza święta za Ojczyznę, która została odprawiona w sądeckiej bazylice p.w. św.
Małgorzaty.  O  muzyczną  oprawę  zadbali  funkcjonariusze  z  Orkiestry  Reprezentacyjnej  SG.
Natomiast  posterunek  honorowy  na  Placu  3  Maja  wystawili  funkcjonariusze  Wydziału
Odwodowego  (Reprezentacyjnego)  KaOSG.

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 kieleckiej Bazylice Katedralnej. Główną część wojewódzkich
obchodów Święta Konstytucji zorganizowano przed Pomnikiem Stanisława Staszica w Parku
Miejskim.  Kieleckie  obchody,  z  uwagi  na pandemię koronawirusa,  również  zorganizowane
zostały w ograniczonej formule.
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