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B

yć wolnymi od hańbiących obcej przemocy nakazów – to zasadnicza idea wpisana
do preambuły Konstytucji 3 Maja – a odnosiła się stanu spowodowanego przez króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego, który w czwartym roku swojego panowania (w lutym 1768 roku) zawarł
z Cesarstwem Rosyjskim – Traktat o wieczystej przyjaźni – czyniąc Rzeczpospolitą de facto rosyjskim
protektoratem.
Obcej przemocy nakazy z każdym rokiem narastały i wzmacniały się, i jak to trafnie
oceniono i ujęto w akcie założenia Konfederacji Barskiej (29 lutego 1768 roku) powodowały
„w obywatelach bezwstydną bojaźń i pomieszanie, a co najnieszczęśliwsza: że żadnej dotkliwości
nie czując, nachylają swe niegdyś niezwyczajne głowy wolnego narodu pod jarzmo niewolnicze”.
Perspektywa czasowa (23 lata od lutego 1768 roku) była wystarczająco długa i czytelna
dla autorów tekstu preambuły i samych zasad wpisywanych do projektu przygotowywanej
konstytucji, żeby w sposób wyraźny i oczywisty nazwać stan, w którym panoszący się
w Rzeczpospolitej rosyjscy przedstawiciele cesarskiej administracji rządowej – choć niby na nic
wpływu nie mieli – to jednak oni podejmowali najważniejsze i kluczowe decyzje i zlecali ich
wykonanie królowi Poniatowskiemu.
W takich warunkach rzeczywistości politycznej i dławienia samodzielności rządzenia
słusznym i jakże przewidującym było wpisanie do konstytucyjnej preambuły zwrotu
… Wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów …

Witaj, majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie …

230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
3 maja 1791
3 maja 2021

3 maja – uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Na stronie pierwszej na tle flagi – herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów – źródło Wikipedia.
© TTH 2013-2021 Fotografia, tekst i opracowanie: Henryk Gałkowski.
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VIII Majówka TTH – 2 maja 2021 r. (niedziela) - ramowy plan dnia:
* od godz. 9.45 – zbiórka uczestników na Rynku w Niemodlinie (pod zabytkową latarnią);
* ok. godz. 10.00 – start i złożenie kwiatów pod pomnikiem Obrońców Przebraża w Niemodlinie;
* godz.10.00 do 15.45 – 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. 15.45 – 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. 16.00 – przejazd grupy rowerowej do ogniska (Skarbiszowice – polana przy Jeżowym Stawie);
* godz. 16.30 – ognisko, przy ognisku w ramach wpisowego: kiełbasa, bułka, oranżada;
* ok. godz. 18.30 – zakończenie imprezy.
Uczestnicy VIII Majówki TTH zobowiązani są do przestrzegania aktualnych rygorów sanitarnych
ogłaszanych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Witaj, majowa jutrzenko1
(Słowa napisał Rajnold Suchodolski,
nieznany jest kompozytor)

Witaj, majowa jutrzenko,
świeć naszej polskiej krainie,
uczcimy ciebie piosenką
która w całej Polsce słynie.
Witaj Maj, Trzeci Maj,
u Polaków błogi raj !
Nierząd braci naszych cisnął,
gnuśność w ręku króla spała,
a wtem Trzeci Maj zabłysnął
i nasza Polska powstała.

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.

Wiwat Maj, piękny Maj,
wiwat wielki Kołłątaj !

Co należy zabrać ze sobą:
* okrycie przeciwdeszczowe, prowiant na cały dzień; sprawny
wyposażeniem oraz zapasową dętkę: bandaż, plaster, wodę utlenioną.

Tam w Łazienkach jest ruina,
w której Polak pamięć chował,
tam za czasów Konstantyna
szpieg na nasze łzy czatował.

rower

z

podstawowym

Z A P R A S Z A M Y Wpisowe wynosi 5 zł

I gdy nadszedł Trzeci Maj,
Kajdanami brzęczał kraj.
W piersiach rozpacz uwięziona
w listopadzie wstrząsła serce,
wstaje Polska z grobów łona
pierzchają dumni morderce.

Na zdjęciu – Skwer Konstytucji 3-go Maja w Tułowicach.
Tablicę pamiątkową, w roku 200-lecia Konstytucji
3 Maja, odsłonięto 11 listopada 1991 r.

Błysnął znów Trzeci Maj
i jest wolny błogi kraj!

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)

Trasa przejazdu VIII Majówki TTH. Mapę podkładową dla trasy VIII Majówki TTH pobrano
ze strony internetowej mapa.szukacz.pl - Mapa Polski z planami miast wg stanu na
dzień 27.04.2021 r.

1 Tekst początkowo była znany jako wiersz. Został napisany w czasie Powstania Listopadowego, którego Rajnold
Suchodolski był uczestnikiem. Melodia ma cechy stylizowanego mazurka. Rajnold Suchodolski (ur. 1804, zm.
8 września 1831 w Warszawie) – poeta, działacz niepodległościowy, uczestnik Powstania Listopadowego. Był bratem
znanego malarza Januarego. W gimnazjum w Świsłoczy należał do tajnego Towarzystwa Zorzan, związanego
z Towarzystwem Filaretów. Po wybuchu powstania 1830 roku został członkiem Towarzystwa Patriotycznego. Jako
żołnierz gwardii honorowej, a później jako podchorąży 5 pułku strzelców pieszych brał udział w Powstaniu
Listopadowym. Ranny pod Ostrołęką. Zginął w czasie obrony Warszawy na Pradze.
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