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Święto Konstytucji 3 Maja
Wojewódzkie obchody Święta Konstytucji 3 Maja odbyły się w Parku Miejskim w Kielcach. Uroczystościom
przewodniczyła wojewoda Agata Wojtyszek.

Obchody Święta Konstytucji rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny w kielecklej bazylice katedralnej. Po
nabożeństwie uczestnicy uroczystości przemaszerowali przed pomnik Stanisława Staszica w Parku Miejskim. Okolicznościowe
przemówienie wygłosiła wojewoda - W dzisiejszej Polsce, kraju wolnym, bezpiecznym i demokratycznym, to my tworzymy
patriotyzm i staramy się to robić w sposób jak najbardziej obywatelski. Bez wątpienia świadomość przeszłości jest tutaj
niezwykle ważna, a co za tym idzie niezbędna jest również edukacja - nauka postawy obywatelskiej oraz świadomości
historycznej i tolerancji, bez której życie w obecnych czasach nie jest możliwe. Pracujmy tak, by – mówiąc słowami
Konstytucji Trzeciego Maja – na „błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć”. Jesteśmy
silnym i wspaniałym narodem, czasem jednak do działania brakuje nam bodźca. Okazją do manifestacji uczuć przywiązania
do ojczyzny są wszystkie święta narodowe, wśród nich Święto Konstytucji 3 Maja – mówiła Agata Wojtyszek.
Podczas uroczystości przed pomnikiem złożony został wieniec od społeczeństwa. Wojewoda wręczyła sprzęt kawaleryjski
ułanom Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii.
Po południu rozpoczął się piknik historyczny „Vivat 3 Maja!”. W Parku Miejskim goście zwiedzali stoiska grup rekonstrukcji
historycznych prezentujących swoje autorskie programy. W czasie trwania wydarzenia rozdawano bezpłatną grochówkę.
Odbyła się także prezentacja rzemiosła i rękodzieła związanego ze starymi zawodami. Pokazy prowadzone były na zasadzie
warsztatów m.in.: garncarstwa, kowalstwa czy tkactwa. W obrębie muszli koncertowej rozstawiony został dmuchany plac
zabaw dla dzieci. Podczas pikniku odbyła się również Gra Miejska, po zakończeniu której nagrody zwycięzcom wręczyła
wojewoda.
Na zakończenie, w muszli koncertowej Parku Miejskiego, odbył się koncert  "Gałązka Rozmarynu" w wykonaniu zespołu
estradowego "Patrol".

Dzisiejsze uroczystości poprzedził tradycyjny już Bieg Konstytucji 3 Maja.
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