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Rosyjska deklaracja wojny (wobec Rzeczpospolitej) Rzeczypospolitej 
(18 maja 1792)5 – fragment z części końcowej. 

(…) By wywiązać się ze swych obietnic, Jej Cesarska Mość wydała rozkaz 
części swych wojsk wkroczenia w granice Rzeczypospolitej. Wojska te okażą się jako 
przyjacielskie, by współpracować w dziele odbudowy jej praw i przywilejów. Wszyscy ci, 
którzy je przyjmą jako takie, mogą liczyć poza zapomnieniem przeszłości, na wszystkie 
rodzaje pomocy i zapewnienie nienaruszalności ich osób i mienia. Jej Cesarska Mość 
łudzi się, że każdy dobry Polak, naprawdę kochający swoją ojczyznę, będzie potrafił 
docenić jej intencje i zda sobie sprawę, że będzie służył swojej własnej sprawie łącząc 
swoje serce i broń z jej szlachetnymi wysiłkami, które ona podejmuje w zgodzie                            
z prawdziwymi patriotami by przywrócić w Rzeczypospolitej wolność i prawa, które 
zagrabiła jej uzurpatorska konstytucja 3 maja. (…) 

 
Buta i bezczelność rosyjskiej dyplomacji tłumacząca zasiew wojny                                 

i zniszczenia, pożogi polskich miast, wsi i zaścianków, mordowania przeciwników 
rosyjskich imperialnych zapędów – ubrana była a jakże w ckliwe deklaracje                             
o zaprowadzaniu w Rzeczypospolitej praworządności i należnej narodowi polskiemu 
sprawiedliwości, wolności i szczęśliwości. Wszystko zaś spinała i uzasadniała uchwalona 
rok wcześniej Konstytucja 3 maja, którą to cesarzowa Rosji Katarzyna II – siłą wojskową 
nakazała obalić – ponieważ zagrażała interesom Cesarstwa Rosyjskiego i na całość 
okoliczności tej powołując się na oblicze Boga i mocarstw sąsiednich, by sprawiedliwie 
rozsądzić i zakończyć polskie niegodne cywilizowanego świata poruszenie. 

 
Na co oczywiście z niecierpliwością czekano w Królestwie Prus, spokojnie 

odliczając dni do już zaplanowanego (na syczeń 1773 roku) II rozbioru ziem 
Rzeczpospolitej. Zaś król Poniatowski z obozem targowickich zdrajców wszystkiemu 
przytakiwał, dziwnie upatrując w swym zaprzaństwie zbawienia narodu pod rosyjskim                  
i pruskim knutem.  

  
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Na stronie pierwszej na tle flagi – herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów – źródło Wikipedia. 
© TTH 2013-2022    Fotografia, tekst i opracowanie: Henryk Gałkowski. 

                                                 
5 Zacytowano za: https://pl.wikisource.org/wiki/Rosyjska_deklaracja_wojny_Rzeczypospolitej_(18_maja_1792)  
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Witaj, majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie … 

 
 
 

231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
       3 maja 1791                           3 maja 2022 

 

 
3 maja – uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 

 
2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 
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IX Majówka TTH – 2 maja 2022 r. (poniedziałek) – ramowy plan dnia: 
* od godz. 9.45 – zbiórka uczestników na Rynku w Niemodlinie (pod zabytkową latarnią); 
* ok. godz. 10.00 – start i złożenie kwiatów i odśpiewanie pieśni Rota pod pomnikiem Obrońców 
Przebraża w Niemodlinie; 
* godz.10.00 do 15.30 – przejazd grupy rowerowej na trasie: Niemodlin, Gościejowice Małe, 
Gościejowice, Nowa Jamka, Ciepielowice, Dąbrowa, Sokolniki, Wawelno, Polska Nowa Wieś, 
Komprachcice, Ochodze, Tułowice, Skarbiszowice (około 40 km); 
* godz. 15.30 – złożenie  kwiatów, zapalenie zniczy pod tablicą pamiątkową poświęconą 200. 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Tułowicach;, odśpiewanie hymnu państwowego oraz 
odmówienie dziesiątki różańca w intencji Ojczyzny; 
* godz. 15.45 – przejazd grupy rowerowej do ogniska (Skarbiszowice – polana przy Jeżowym Stawie); 
* godz. 16.00 – ognisko, przy ognisku w ramach wpisowego: kiełbasa, bułka, oranżada; 
* ok. godz. 18.00 – zakończenie imprezy. 
 
 
Uczestnictwo w imprezie jest dorozumiane jako zgoda uczestnika na ewentualne wykorzystanie 
wizerunku w materiałach graficznych Tułowickiego Towarzystwa Historycznego – w przypadku 
braku takiej zgody, należy poinformować o tym organizatora. 
 
Co należy zabrać ze sobą: 
* okrycie przeciwdeszczowe, prowiant na cały dzień; sprawny rower z podstawowym 
wyposażeniem oraz zapasową dętkę; bandaż, plaster, wodę utlenioną. 
 
Z A P R A S Z A M Y Wpisowe wynosi 5 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trasa przejazdu IX Majówki TTH. Mapę podkładową dla trasy IX Majówki TTH pobrano ze 
strony internetowej mapa.szukacz.pl - Mapa Polski z planami miast wg stanu na dzień 
27.04.2021 r. 
  
(  
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Mazurek trzeciego Maja (Witaj majowa jutrzenko)4 
(Konstytucja 3 maja – Ustawa Rządowa uchwalona 3 maja 1791 r.) 
(Najpopularniejsza wersja tekstu napisana w okresie Powstania Listopadowego 1830-1831) (Słowa 
Rajnold Suchodolski (1804-1831), muzyka – domniemanie, że autorem melodii mazurka jest Fryderyk 
Chopin (1810-1849)) 

 
Witaj majowa jutrzenko, 
Świeć naszej polskiej krainie, 
Uczcimy ciebie piosenką, 
Która w całej Polsce słynie: 
/Witaj Maj, piękny Maj, 
U Polaków błogi raj!/bis 
 
Nierząd braci naszych cisnął, 
Gnuśność w ręku króla spała, 
A wtem trzeci Maj zabłysnął, 
I nasza Polska powstała. 
/Wiwat Maj, piękny Maj, 
Wiwat wielki Kołłątaj!/bis 
 
Ale chytrości gadzina, 
Młot swój na nas gotowała, 
Z piekła rodem Katarzyna 
Moskalami nas zalała; 
/Chociaż kwitł piękny Maj, 
Rozszarpano biedny kraj./bis 
 
Na ustroniu jest ruina, 
W której pamięć Polak chował; 
Tam za czasów Konstantyna 
Szpieg na naszych łzach czatował. 
/Gdy nadszedł Trzeci Maj, 
Kajdanami brzęczał kraj./bis 
 
Wtenczas Polak ze łzą w oku, 
Smutkiem powlókł blade lice, 
Trzeciego Maja co roku, 
Wspominał lubą rocznicę. 
/I wzdychał; „Boże daj, 
By zabłysnął trzeci Maj!”/bis 
 
W piersiach rozpacz uwięziona 
W listopadzie wstrząsła serce, 
Wstaje Polska z grobu łona, 
Pierzchają dumni morderce. 
/Błysnął znów Trzeci Maj, 
Teraz nasz wesoły kraj!/bis 

                                                 
4 Tekst za: https://bibliotekapiosenki.pl/strona/pliki/files/teksty_i_nuty/108_witaj_majowa_jutrzenko_t.pdf  
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Na zdjęciu – Skwer Konstytucji 3-go Maja w Tułowicach. 
Tablicę pamiątkową, w roku   200-lecia Konstytucji 3 Maja, odsłonięto 11 listopada 1991 r. 

  
 

Wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów 
 
     ... Wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad 
szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność 
wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na 
błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo 
przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego,  dla 
ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością 
ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną 
deklarujemy, ... 
                                                       (fragment preambuły Konstytucji 3-go Maja) 
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Rota1 
(Słowa pieśni-wiersza napisała Maria Konopnicka w 1908 r., w czasie pobytu w Cieszynie) 
(Słowa Maria Konopnicka (1842-1910), muzyka Feliks Nowowiejski (1877-1946)) 

 
 
Nie rzucim ziemi skąd nasz ród! 
Nie damy pogrześć mowy! 
My, polski naród, polski lud, 
Królewski szczep piastowy. 
Nie damy, by nas zgnębił wróg! 
Tak nam dopomóż Bóg!/bis 
  
Do krwi ostatniej kropli z żył 
Bronić będziemy ducha, 
Aż się rozpadnie w proch i pył 
Krzyżacka zawierucha 
Twierdza nam będzie każdy próg. 
Tak nam dopomóż Bóg!/bis 
 
Nie będzie Niemiec pluć nam w twarz, 
Ni dzieci nam germanił. 
Wstanie potężny hufiec nasz, 
Duch będzie nam hetmanił 
W ten dzień, gdy zagrzmi złoty róg! 
Tak nam dopomóż Bóg!/bis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Tekst za: https://bibliotekapiosenki.pl/utwory/Rota_(Nie_rzucim_ziemi_skad_nasz_rod_)/tekst  
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Hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej  
„Mazurek Dąbrowskiego”2 3    
Słowa napisał (w północnych Włoszech w mieście Reggio nell’Emilia) w 1797 r. Józef Wybicki (1747-
1822). Melodia – autor nieznany. Wytłuszczono wersy w których najczęściej popełniane są błędy 
językowe. Pierwsze publiczne wykonanie odbyło się 20 lipca 1797 r. na rynku w Reggio nell’Emillia. 

 
Jeszcze Polska nie zginęła, 
Kiedy my żyjemy. 
Co nam obca przemoc wzięła, 
Szablą odbierzemy. 
 
Marsz, marsz Dąbrowski, 
Z ziemi włoskiej do Polski. 
Za twoim przewodem 
Złączym się z narodem. 
 
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 
Będziem Polakami. 
Dał nam przykład Bonaparte, 
Jak zwyciężać mamy. 
 
Marsz, marsz ... 
 
Jak Czarniecki do Poznania 
Po szwedzkim zaborze, 
Dla ojczyzny ratowania 
Wrócim się przez morze. 
 
Marsz, marsz ... 
 
Już tam ojciec do swej Basi 
Mówi zapłakany –  
Słuchaj jeno, pono nasi 
Biją w tarabany. 
 
Marsz, marsz ... 

                                                 
2 Tekst i nuty oraz zasady zachowywania się przedrukowano z broszury Hymn Polski ze strony Urzędu Wojewódzkiego 
w Gdańsku za: https://www.gdansk.uw.gov.pl/attachments/article/2051/broszura_Hymn.pdf  
3 Zasady zachowywania się w trakcie wykonywania Hymnu Państwowego 
 
Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego obowiązuje zachowanie powagi i spokoju. 
Osoby obecne podczas publicznego wykonywania lub odtwarzania hymnu stoją w postawie wyrażającej szacunek. 
Mężczyźni w ubraniach cywilnych – zdejmują nakrycia głowy. 
Osoby w umundurowaniu obejmującym nakrycie głowy, niebędące w zorganizowanej grupie – oddają honory 
przez salutowanie. 
Poczty sztandarowe podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu oddają honory przez pochylenie sztandaru. 


