
1791 - 2017 
226 rocznica uchwalenia 

Konstytucji 3 maja 
 Była pierwszą konstytucją w Europie i drugą na świecie,                     
po konstytucji Stanów Zjednoczonych. Regulowała zasady funkcjonowania 
władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów.  

 3 maja 1791 roku Sejm Wielki uchwalił ustawę rządową, zwaną 
później Konstytucją 3 maja. Dokument ten stał się symbolem tradycji 
niepodległościowych państwa polskiego. 



Słynny obraz Jana Matejki 

• Historyczny moment zaprzysiężenia uchwalonej 
konstytucji 100 lat później utrwalił na płótnie 
znany polski malarz, Jan Matejko.  

• Główną postacią obrazu jest król Stanisław 
August Poniatowski. Nad pochodem góruje 
postać marszałka Sejmu Wielkiego – Stanisława 
Małachowskiego. Niesiony na ramionach 
przedstawicieli szlachty i mieszczaństwa odbiera 
hołd  za stworzenie projektu reform. 

 





             Król Stanisław August Poniatowski 

Król w otoczeniu posłów skierował się do warszawskiej katedry.  
Tam nastąpiła uroczystość zaprzysiężenia uchwalonej konstytucji. 

Orszakowi królewskiemu towarzyszyli wiwatujący mieszkańcy stolicy. 
  
  

 



Stanisław Małachowski – marszałek Sejmu Wielkiego 

Nad pochodem góruje postać Stanisława Małachowskiego.                             
Niesiony na ramionach przedstawicieli szlachty i mieszczaństwa odbiera hołd        

za stworzenie projektu reform. 

 



Jan Suchorzewski, poseł kaliski 

Na pierwszym planie Matejko umieścił również posła kaliskiego,                            
Jana Suchorzewskiego, protestującego przeciwko konstytucji. Groził, że zabije 
własnego syna, jeśli ustawa wejdzie w życie.  

 

 



Hugon Kołłątaj 
Zwraca uwagę postać Hugona Kołłątaja, wielkiego reformatora.   
Władczym gestem stara się powstrzymać swojego sekretarza,     
Kazimierza Konopkę, wykonawcę jakobińskich samosądów,                       
od powieszenia obecnego tu magnata, Antoniego Stanisława 
Czetwertyńskiego. 
  
 



Stanisław Staszic 

Do pochodu niemal na siłę wprowadzony zostaje chłop, przypatrujący się 
całemu wydarzeniu. Włościanin nie bardzo wierzy w poprawę swego losu. 
Reformator Stanisław Staszic usiłuje go przekonać, że od teraz będzie         
pod opieką rządu i króla. 
  
 



Inne postacie historyczne na obrazie 
Jana Matejki 

• książę Józef Poniatowski - jako komendant warszawskiego garnizonu bronił 
wraz z żołnierzami ustawy rządowej, czyli Konstytucji trzeciego maja  

• Jan Dekert - prezydent Warszawy 

• Franciszek Ksawery Branicki - hetman wielki koronny, przyszły 
targowiczanin i zadeklarowany przeciwnik konstytucji 

• Andrzej Zamojski – Kanclerz Wielki Koronny   

• Tadeusz Kościuszko - generał wojsk koronnych, który wrócił właśnie z bitwy 
pod Dubienką, gdzie został ranny 

• Ignacy Potocki - Marszałek Wielki Litewski, współautor konstytucji 

• Jan Kiliński - mistrz szewski, członek Rady Warszawy  

• Adam Kazimierz Czartoryski -  komendant Szkoły Rycerskiej, poseł na Sejm 
Wielki 

• Kazimierz Sapieha - marszałek Sejmu Wielkiego, współtwórca konstytucji   

 

  

 



Kim są postacie na słynnym obrazie                
Jana Matejki? 


