
Historia dla kl. VIC i VI D na 20 i 22 maja  

 
Temat jest w podr. str. 211-216 proszę go przeczytać, notatkę przepisać lub wydrukować i wkleić 

do zeszytu.   

 

Temat: Wojna w obronie Konstytucji 3 Wielki 1791r. II rozbiór Polski 
 

1.Reakcja innych państw na uchwalenie Konstytucji 3 maja:                                                 

-  Władczyni Rosji caryca Katarzyna była przeciwniczką reform w Polsce i silnej Polski, 

-  Prusy wrogo przyjęły wiadomość o postępowych zmianach w Polsce, 

-  Władca Austrii uznał, że reformy wzmocnią Polskę i uczynią z niej sojusznika Austrii. 

2. Reakcja Polaków: 

Magnaci pragnący utrzymać swoje przywileje byli przeciwni konstytucji, postępowa szlachta i 

mieszczanie, którzy otrzymali ograniczone prawa z entuzjazmem przyjęli uchwalenie majowej 

konstytucji. Król złożył przysięgę, że będzie stał na straży konstytucji. 

3. Wyjazd zdrajców do Petersburga z prośbą o pomoc w obaleniu Konstytucji 3 

maja – kwiecień 1792r. 

Na czele tej grupy stali magnaci: Szczęsny Potocki, Ksawery Branicki, Seweryn Rzewuski. 

W Petersburgu zawiązali konfederację, co potwierdzili w dokumencie, w którym występowali 

przeciwko konstytucji. Domagali się zniesienia reform.   

4. Ogłoszenie aktu konfederacji w Targowicy- maj 1792  

Dla zachowania pozorów dokument powstały w Petersburgu ogłoszono w Targowicy stąd 

mówi się o konfederacji targowickiej. Niewielka grupa poparła zdrajców, którym z pomocą 

pospieszyły rosyjskie wojsko - niecałe 100 tys.. 

5. Wojna w obronie Konstytucji 3 maja1792 

Armia polska była dużo mniejsza. Obroną kraju kierowali : T. Kościuszko( znany wam z walk 

o niepodległość Stanów Zjednoczonych), książę Józef Poniatowski - królewski bratanek. 

Książe Poniatowski pobił wojska rosyjskie pod Zieleńcami na Ukrainie. Król w dowód 

uznania ustanowił odznaczenie Virtuti Militari ( męstwu wojennemu), które zasłużenie 

otrzymał jego bratanek. Wojsko dowodzone przez Kościuszkę odniosło sukces pod Dubienką. 

Król nie wierzył, że Polacy mogą wygrać z wrogiem. Przystąpił do zdrajców w lipcu 1792r. 

i wydał rozkaz o wstrzymaniu działań wojennych. Miał nadzieje, że jego decyzje są 

ratunkiem dla Polski. Nie wiedział jak bardzo się mylił. 

6. II rozbiór Polski 1793  

Targowiczanie z pomocą Rosjan obalili konstytucję i myśleli o wprowadzeniu swoich rządów 

w Polsce. Wielu patriotów na znak protestu udało się na emigrację. Rosja i Prusy porozumiały 

się i dokonały II rozbioru, odebrały Polsce kolejne ziemie - 1793r 

7. Zwołanie do Grodna sejmu celem wyrażenia zgody przez Polskę na II rozbiór 1793 

Zastraszeni posłowie wraz z królem zgodę wyrazili. Król był marionetką, rządy w Polsce 

faktycznie sprawował rosyjski ambasador. 

 
 


