
Kartka z historii miasta Żychlina.

29 VII 1847 w Żychlinie, przy kościele parafialnym został pochowany  

FELIKS TYKIEL.

Jego ojciec – FRANCISZEK ANTONI TYKIEL  
był posłem na SEJM CZTEROLETNI

zwany również, SEJMEM WIELKIM 
na którym 3 maja 1791 roku uchwalono 

USTAWĘ RZĄDOWĄ
dziś nazywaną 

KONSTYTUCJĄ 3 MAJA.     



Jaki był ustrój Rzeczypospolitej Polski 

przed uchwaleniem Konstytucji 

3 maja 1791 roku?

Przed uchwaleniem Konstytucji 3 maja panowała w Polsce monarchia. 
Panował wtedy w Polsce Stanisław August Poniatowski, który został 
wybrany na króla Polski podczas wyborów wolnej elekcji.
Jego kandydaturę popierała caryca Katarzyna, od której później król brał 
pieniądze. Caryca liczyła no, iż gdy władze w Polsce obejmie Stanisław 
August będzie ona miał pełny dostęp do polskiej polityki i będzie mogła 
ingerowad w sprawy wewnętrzne naszego paostwa.
Gdy Poniatowski został królem nie mógł zrobid nic by naprawid sytuację 
polityczną Polski, ponieważ rzeczywistą władze w Polsce sprawowali 
zaborcy. Jednak kiedy byli oni pochłonięci swoimi wojnami król dostrzegł 
szansę naprawy polskiej sytuacji politycznej i zebrał Sejm Wielki, na 
którym w 1791r. uchwalono Konstytucje 3 maja.



Stanisław August Poniatowski

Król Polski w latach 1764–1795. 
Umożliwił przeprowadzenie, za zgodą Rosji, ograniczonych reform 
wewnętrznych. Zmiany sprowokowały jednak do zbrojnego 
wystąpienia częśd szlachty, przeciwnej także rosyjskiej ingerencji w 
wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej i prorosyjskiej polityce króla i 
jego stronników. 

Wielka księżna Katarzyna 
Aleksiejewna, późniejsza cesarzowa 

Katarzyna II, wielka miłośd 
Poniatowskiego

Elekcja Stanisława Augusta

Herb Stanisława Augusta
z łaocuchem Orderu 

Orła Białego



Konstytucja 3 maja.    
Uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca 
ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 
Została zaprojektowana w celu zlikwidowania 

obecnych od dawna wad opartego na wolnej 
elekcji i demokracji szlacheckiej systemu 
politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 
Konstytucja zmieniła ustrój paostwa na monarchię 
konstytucyjną, ograniczyła znacząco demokrację 
szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji 
w sprawach paostwa szlachcie nieposiadającej 
ziemi, wprowadziła polityczne zrównanie 
mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod 
ochroną paostwa, w ten sposób łagodząc najgorsze 
nadużycia paoszczyzny.  

Zaprzysiężenie Konstytucji 3 maja, rysunek 
Jana Piotra Norblina

Przyjęcie Konstytucji 3 maja spowodowało 
opozycję republikanów oraz sprowokowało 
wrogośd Imperium Rosyjskiego.
W wojnie w obronie konstytucji Polska, została 
pokonana przez wojska rosyjskie Katarzyny 
Wielkiej, wspierające konfederacją targowicką –
spisek polskich magnatów przeciwnych zmianie 
ustroju Rzeczypospolitej. 
Po utracie niepodległości w 1795 roku, przez 123 
lata rozbiorów, przypominała o walce o 
niepodległośd. Zdaniem dwóch współautorów, 
Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja była 
„ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”.

Rzeczpospolita w latach 1789–1792.



Konstytucja 3 Maja 1791 roku” to olej na płótnie o wymiarach 247x446 cm.  
Obraz Matejki ukazujący uczestników pochodu zmierzającego do Kolegiaty św. Jana, by zaprzysiąc tekst nowej konstytucji. Tło to 
ulica Świętojaoska, u jej wylotu widoczna jest fasada Zamku Królewskiego.  Posłom towarzyszy wiwatujący tłum warszawiaków, 
widad  żołnierzy, którzy ochraniają pochód.
Mistrz posłużył się symboliką, nadrzędnym celem dzieła było bowiem ukazanie doniosłości wydarzenia.

W centralnej części obrazu znajduje się Stanisław Małachowski, marszałek sejmu. Marszałek, niesiony przez posłów, dumnie unosi 
w prawej ręce tekst Konstytucji 3 maja, w lewej zaś dzierży laskę, symbol władzy marszałkowskiej.  
Nieco z tyłu, poniżej prawej ręki Małachowskiego znajduje się postad z opatrunkiem na głowie, przypominająca Tadeusza 
Kościuszkę. Owe bandaże to   symbol jego późniejszej ofiarnej walki i ran odniesionych w bitwie pod Maciejowicami.
Po lewej stronie widad godnie kroczącego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, ubranego w czerwony płaszcz koronacyjny.  
Przy drzwiach kolegiaty czeka na króla w lekkim ukłonie prezydent miasta, Jan Dekert z córką Marianną. Postad ta jest 
przedstawicielem mieszczan – warstwy, która dzięki konstytucji uzyskała nowe prawa. 
Jan Suchorzewski, poseł ziemi kaliskiej, na propozycję zaprzysiężenia konstytucji ograniczającej swobody szlacheckiej miał wyjąd 
nóż i zagrozid, że zabije swojego kilkuletniego synka, by nie musiał on żyd w takim kraju.  

Na obrazie można rozpoznad kilkanaście postaci historycznych, wśród nich znajdują się m.in.: Kazimierz 
Nestor Sapieha (niesiony na ramionach posłów). 



Konstytucja 3 maja 1791, czyniła
z Rzeczypospolitej Polskiej 
monarchię konstytucyjną.

Wprowadziła trójpodział władzy na :  
ustawodawczą, 
wykonawczą, 
sądowniczą. 

Ustawa Zasadnicza pozbawiała wielu 
przywilejów, najbogatsze warstwy 
społeczne. 
Ustawa Zasadnicza zrównała stany,
szlachtę i mieszczan a chłopi otrzymali 
ochronę paostwa.

Medal wybity w 1791 z okazji 

uchwalenia Konstytucji 3 maja



Konstytucja 3 Maja z 1791 roku została uchwalona podczas obrad 
Sejmu Czteroletniego zwanego również Sejmem Wielkim. 

Sejm obradował od 1788 do 1792 r.
Jednym z posłów na Sejm Czteroletni był Franciszek Antoni Tykiel.

Jego syn Feliks, oficer wojsk Księstwa Warszawskiego,  
29 lipca 1847 roku został pochowany przy kościele w Żychlinie.

Feliks TYKIEL
b. kpt. wojsk b. Księstwa Warszawskiego, najpierw w 3 pp pod dowództwem Żółtowskiego, później przy gen. Montbrun, następnie 
w sztabie króla neapolitaoskiego, na koniec osiadł na roli; zm. 26 VII 1847 w dobrach własnych Skrzeszewy w pow. gostyoskim, żył
lat 54, poch. 29 VII 1847 w m. Żychlinie, zostawił dwie córki, jedna zamężna za obywatelem gub. augustowskiej



Znaczną częśd tych listów  t. j. korespondencję z r.1791 wileoskiej 
izby kupieckiej z jej delegatem na sejm A. F. Tykiem ogłosiłem 
drukiem w warszawskim Przeglądzie historycznym *) w artykule 
p. t. „Z archiwum wileoskiej izby kupieckiej".
Franciszek Tykiel, kupiec warszawski, ławnik i delegowany miasta 
Starej Warszawy był równocześnie obywatelem m. Wilna, kupcem 
wileoskim i delegatem wileoskiej izby kupieckiej na sejm w r. 1791.







17-18 kwietnia 1794
Wybuch powstania 

w Warszawie.
Insurekcja warszawska.

Polskie straty to: 507 
zabitych i 437 rannych, 

natomiast z ludności 
cywilnej – 700 zabitych
i 1400 rannych. Straty 
rosyjskie były większe 

niż polskie, nieznane są 
dokładne dane.

Insurekcja warszawska 1794 (Powstanie warszawskie 
1794) – zwycięskie powstanie wojska polskiego 
i mieszkaoców Warszawy przeciwko okupacyjnemu 
garnizonowi rosyjskiemu, w czasie insurekcji 
kościuszkowskiej. Miała miejsce w dniach 

17–18 kwietnia 1794 roku.

Franciszek Tykiel w dokumentach
Insurekcji warszawskiej.



Rada Najwyższa Narodowa – centralna władza cywilna podczas 
insurekcji kościuszkowskiej. Ustanowiona przez najwyższego 
naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej Tadeusza Kościuszkę 
10 maja 1794 w obozie pod Połaocem.



Osip IgelströmJan Kilioski.

W 1793 r. Wódz naczelnym armii rosyjskiej, 
stacjonującej w Polsce.

Z przesłuchania J. Kilińskiego przez Osipa Igelstroma.



Wojciech Kossak, Jan Kilioski prowadzi jeoców rosyjskich 
przez ulice Warszawy. 1908. Olej na płótnie. 

Muzeum Śląska Opolskiego, Opole

Lata 1776-1800 , Fragment anonimowej ryciny ze zbiorów Saskiego 
Krajowego Archiwum Głównego w DreźniePomnik Jana III Sobieskiego w Warszawie 

wzniesiony w 1788 roku



Dramat wydany w 1893 roku w Krakowie przez 
Redakcję "Kurjera Polskiego".

Włodzimierz Miarczyoski jako Kupiec 
Franciszek Tykiel
w sztuce Kilioski  

M. Bałuckiego : fotografia w kostiumie 
scenicznym

Teatr im. Juliusza 

Słowackiego, Kraków 

4.09.1920

Tak reżyser wyobrażał sobie 
Franciszka Tykla



12 października 1794 roku.  Apel do mieszkaoców Warszawy w sprawie kopania okopów na Pradze.
Podpisano – FRANCISZEK TYKIEL

4 listopada 1794 roku armia rosyjska pod dowództwem generała Aleksandra Suworowa wkroczyła do Warszawy.

Michał Stachowicz. Plan oblężenia Warszawy w 1794 roku, 
rysowany w pocz. XIX wieku.



Instrukcja Suworowa do szturmu na Pragę, odczytana wieczorem w dniu 
3 listopada wieczorem, głosiła: „Wal przez zasieki, strzelaj w głowy, kolumną przez przeszkodę na wał, 
strzelaj silnie w przestrzeo ulic,   rżnij nieprzyjaciela na ulicach!”

Po całkowitym przełamaniu oporu, wojska 
rosyjskie dokonały masakry na ludności 
cywilnej Pragi. Dziś tamte wydarzenia znane są 
jako „rzeź Pragi. Fakt ten, a także dramatyczna 
sytuacja pozostałych obrooców sprawiły, że 
stolica kapitulowała i 5 listopada wojska 
rosyjskie opanowały całą Warszawę.

Rzeź Pragi.  Juliusz Kossak.
Aleksander Orłowski, Rzeź Pragi.

Było to ostatnie starcie zbrojne insurekcji kościuszkowskiej i  ostatnia bitwa 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, stoczona w obronie Warszawy 

4 listopada 1794 roku.



Do twierdzy Pietropawłowskiej trafili m.in.: Tadeusz Kościuszko, 
Julian Ursyn Niemcewicz, Ignacy Potocki, Tomasz Wawrzecki i Jan 
Kilioski. Na Syberię zesłano ok. 12 tys. jeoców. Katarzyna II wybiła 
sobie medal z napisem w języku cerkiewnosłowiaoskim: 
Przywróciłam to, co było oderwane. 

Niecały rok później dokonano III rozbioru Polski.

Pożegnanie Europy – obraz olejny autorstwa 
Aleksandra Sochaczewskiego.

Obraz ma znaczenie symboliczne, Sochaczewski 
uwiecznił szereg znanych Sybiraków, zesłanych w 

różnych zsyłkach.

24 października 1795, monarchowie Rosji, Prus i Austrii   uzgodnili wzajemnie 
traktat, zgodnie z którym przeprowadzili ostatni, pełny, III rozbiór Rzeczypospolitej.




