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Temat: Święto Narodowe Trzeciego Maja. 229. rocznica uchwalenia Konstytucji 1791 r. 
    (dwie jednostki lekcyjne) 06.05.20r. 08.05.2020 r. 

Cele lekcji: 

 kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej, motywującej do odpowiedzialnego 

uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym, 

 analiza źródła ikonograficznego na podstawie obrazu Jana Matejki - Konstytucja 3 Maja. 

 

1. Przypomnij sobie lekcję Próby ratowania Polski – Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja 
 

2. Zapoznaj się z poniższą animacją. 

Jan Matejko "Konstytucja 3 maja 1791 roku" Animacja 

https://www.youtube.com/watch?v=_EjUJZPd2tk 

 

3. Kim był Jan Matejko? 
,,Autoportret",1892, olej na płótnie, w zbiorach 

Muzeum Narodowego w Warszawie 

Jan Matejko to jeden 

z najwybitniejszych polskich malarzy, 

który swoją historiozoficzną twórczością 

zyskał uznanie na całym świecie. Żyjący 

w XIX w. artysta był gorącym patriotą, 

a jego dzieła wyjątkowym wyrazem idei 

niepodległościowych. 

Jan Matejko urodził się w 1838 r. 

w Krakowie. W 1858 r. ukończył tam 

Szkołę Sztuk Pięknych, następnie kształcił 

się w Monachium i w Wiedniu. Już 

młodzieńcze dzieła Matejki zyskały 

międzynarodowe uznanie, a artystę 

okrzyknięto jednym z najwybitniejszych 

twórców malarstwa historycznego 

w Europie. Stworzył on ponad trzysta 

obrazów olejnych oraz setki rysunków 

i szkiców. Jest też autorem polichromii 

kościoła Mariackiego w Krakowie. Swoje 

obrazy Matejko wielokrotnie prezentował 

na wystawach w najważniejszych 

europejskich ośrodkach kultury. Zdobył 

liczne prestiżowe nagrody i odznaczenia 

oraz został honorowym członkiem wielu 

akademii artystycznych. W 1873 r. 

mianowano go dyrektorem krakowskiej 

Szkoły Sztuk Pięknych. Funkcję tę pełnił 

do końca życia. Uczniami Jana Matejki byli wybitni twórcy Młodej Polski, m.in. Stanisław Wyspiański, 
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Jacek Malczewski i Józef Mehoffer. Ponadto Matejko angażował się w prace związane z konserwacją 

krakowskich zabytków. Zmarł w 1893 r. w Krakowie. 

 

4. Przeczytaj informacje dotyczące obrazu Konstytucja 3 Maja 1791 roku. 

Monumentalny obraz, który podziwiać możemy na Zamku Królewskim w Warszawie, nosi 

(jak wiele innych dzieł Matejki) bogaty przekaz i opowieść historyczną. Dowiadujemy się 

z niego nie tylko o głównych bohaterach sejmowego uchwalenia Konstytucji, ale również 

o ponadczasowych postawach Polaków. 

Wielki tłum wypełnił tego dnia ulicę świętojańską w Warszawie, będącą najkrótszą drogą z 

Zamku Królewskiego do kolegiaty św. Jana - kościoła parafialnego królewskiej siedziby. 

Ten właśnie moment uchwycił mistrz Jan Matejko na obrazie namalowanym w 1891 r.  

Co widzimy na tym przedstawieniu? Wielu osobom wydaje się, że centralną postacią jest 

Stanisław August Poniatowski. Nawet Jacek Kaczmarski w utworze "Krajobraz po uczcie" 

śpiewał "na rękach niesiony uśmiecha się król", jednak bohaterem tym jest Stanisław, ale 

Małachowski. Ten wybitny polityk, marszałek Sejmu Wielkiego, dzierży w swej prawej 

dłoni tekst ustawy zasadniczej, w lewej zaś laskę marszałkowską. Obok niego, również na 

ramionach, niesiony jest Kazimierz Nestor Sapieha, marszałek litewski. Za nim na 

własnych nogach kroczy Andrzej Zamoyski, który dokonał kodyfikacji prawa 

(uporządkowania, ułożenia) Rzeczypsopolitej, wspierający się ramieniem na Stanisławie 

Staszicu, który był nauczycielem dzieci Zamoyskiego. 
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Tymi, którzy dzierżą na swych ramionach Małachowskiego, są posłowie ziemi krakowskiej 

Aleksander Linowski oraz poznańskiej Ignacy Zakrzewski. W ten sposób symbolicznie 

uhonorowane są Małopolska i Wielkopolska.  

Król Stanisław August Poniatowski namalowany jest w lewej części obrazu. Został ujęty w 

momencie wchodzenia na stopnie kościoła, niezgodnie z prawdą historyczną ubrany w 

czerwony płaszcz koronacyjny. W drzwiach kościoła witają go księżna kurlandzka Dorota 

Biron i morganatyczna żona władcy, Elżbieta Grabowska.  

Po lewej stronie Poniatowskiego zauważyć możemy dziewczynę w żółtej sukni - to córka 

prezydenta Warszawy, Marianna Dekert, której ojciec (Jan) znajduje się na lewo od niej 

(pochylony). Co prawda sam Dekert już wtedy nie żył, ale Matejko chciał zaznaczyć jego 

rolę w wymuszeniu na Sejmie Wielkim prawa o miastach - zasadniczej z punktu widzenia 

cywilizacyjnego ustawie regulującej prawa mieszczan. 

Charakterystyczną postacią na koniu jest szwoleżer Józef Poniatowski, bratanek króla. Ten 

wybitny dowódca odegra ważną rolę podczas wojny w obronie Konstytucji, a na początku 

XIX wieku zasłynie jako znakomity wojskowy i pierwszy cudzoziemiec uhonorowany 

tytułem marszałka Francji. Zginie w wodach Elstery w 1813 r.  

W czarnej sutannie pośrodku obrazu znajduje się również Hugon Kołłątaj, myśliciel 

oświeceniowy, który odegrał znaczącą rolę przy pisaniu oraz uchwaleniu Konstytucji. Kilka 

dni wcześnie przyjął obywatelstwo miasta Warszawy W późniejszych latach zapisze się w 

historii jako wybitny znawca geologii. To on jako pierwszy określi jasno pojęcie czasu 

geologicznego. 

Dramatyczna scena rozgrywająca się na pierwszym planie miała faktycznie miejsce. Poseł 

ziemi kaliskiej Jan Suchorzewski, przeciwny uchwaleniu Konstytucji próbował 

sterroryzować zgromadzonych grożąc zabiciem swego wyrywającego się syna. Rękę z 

nożem powstrzymuje Stanisław Kublicki - jeden z najaktywniejszych reformatorów Sejmu 

Wielkiego. Karty wysypujące się z kieszeni Suchorzewskiego to aluzja do przekupstwa, 

jakiemu się poddał ze strony posła rosyjskiego. 

Obraz Jana Matejki powstał w setną rocznicę Konstytucji 3 Maja. Choć ostateczne prace 

nad nim zostały zakończone w październiku 1891 r., to już na obchody jubileuszowe można 

było zaprezentować go publicznie. Obecnie znajduje się w galerii Zamku Królewskiego w 

Warszawie. 

Marcin Dobrowolski, Konstytucja 3 Maja - Jana Matejki: Kto jest na tym obrazie?, 2018. 
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Pytania:  

1. Jakie wydarzenie przedstawił na obrazie Jan Matejko?  

2. W którym roku powstał obraz Jana Matejki? 

3 Podaj rok przedstawionego na ilustracji wydarzenia. 

4. W jakim mieście wydarzenie to miało miejsce? 

5. Dokąd i w jakim celu podążają posłowie i senatorowie przedstawieni na obrazie? 

6. Czy Jan Matejko wyznaczył królowi Stanisławowi Poniatowskiemu centralne miejsce na 

swoim obrazie? O czym to świadczy?  

7. Co marszałek Sejmu Wielkiego trzyma w dłoni? /Zwróć uwagę, że trzymany przez niego 

dokument został przedstawiony na tle godła Rzeczpospolitej/.  

8. W jakiej pozie przedstawił Jan Matejko Franciszka Ksawerego Branickiego? Co wyraża 

jego poza?  

9. Sprawdź, jakie zachowanie posła Jana Suchorzewskiego przedstawił na obrazie malarz.  

10. Jaki obraz Jana Matejki /na ostatniej lekcji w szkole/ udało nam się przeanalizować? 

 

Uwaga! 

Praca ta podlega ocenie. Przesyłacie  tylko odpowiedzi w załączonym pliku tekstowym lub 

pdf. Uczniowie, którzy nie mają takiej możliwości wysyłają tak jak do tej pory:) 

Termin: 

klasa 6 a i 6 b 14.05.20 r. 

klasa 6 c i 6 d 15.05.20 r. 
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Zasoby źródłowe: 

https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/aktualnosci/jan-matejko-zyciorys-i-tworczosc-mistrza-malarstwa-

historycze 
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