
Historia dla kl. VIC i VI D na 4 i 6. 05  

 

Temat jest w podr. str. 196-198  , proszę go przeczytać, notatkę przepisać lub 

wydrukować i wkleić do zeszytu.   

 

Temat: Sejm po rozbiorze Polski i jego postanowieni 1773 

 

1. Przyczyny zwołania sejmu porozbiorowego  

Pomysłodawcami zwołania sejmu po I rozbiorze były państwa, które dokonały 

rozbioru ( Rosja, Austria, Prusy). Państwa te oczekiwały zgody strony polskiej na 

grabież, którego w Polsce dokonały. Wobec sprzeciwu Polaków, co do zwołania sejmu 

zaborcy grozili zajęciem kolejnych polskich ziem.  

2. Zwołanie sejmu porozbiorowego  1773- 1775 

Sejm zwołano do Warszawy a jego obradowy trwały prawie 2 lata. Sejmu tego nie 

wolno było zerwać bo posłowie szlacheccy wskazani przez Rosję zawiązali 

konfederację. Posłem, który zaprotestował przeciwko zatwierdzeniu I rozbioru był 

T. Rejtan z ziemi nowogródzkiej. Nie chcąc wpuścić posłów do sali obrad rzucił się 

im pod nogi. Niestety posłowie za nic mieli jego patriotyczną postawę. Weszli do sali 

by tam wyrazić zgodę na I rozbiór Polski. 

3. Reformy sejmu rozbiorowego 1773 r. 

Obok fatalnej zgody posłów na tym sejmie zdecydowano też o korzystnych zmianach. 

Na sejmie powołano:                                                                                                                              

-  rząd pod nazwą Rady Nieustającej, w której zasiadali posłowie, senatorowie i 

król. Był to sprawnie działający organ, któremu udało się zreformować sądownictwo, 

administrację i gospodarkę. 

-  Komisję Edukacji Narodowej (KEN),  która była pierwszym ministerstwem 

oświaty na świecie. Celem tej instytucji było przeprowadzenie reform czyli zmian w 

szkolnictwie, które było zacofane i zaniedbane. W tym samym czasie papież rozwiązał 

zakon jezuitów a Komisja przejęła zarząd nad szkołami prowadzonymi przez jezuitów. 

Szkoły te uczyć miały nowocześnie i przygotowywać do wypełniania określonych 

zadań. Nauka odbywała się w języku polskim. Komisja przeprowadziła też zmiany na 

uniwersytecie w Krakowie i w Wilnie. 

4. Nowoczesne programy nauczania i podręczniki w Polsce powstałe na polecenie 

KEN. 

-  wybitni działacze KEN : Hugo Kołłątaj , Grzegorz Piramowicz. 

Uwagi do tematu: 

Widzimy, że pomimo b. trudnej sytuacji w Polsce po I rozbiorze nie brakowało ludzi, 

którzy mimo wszystko pragnęli ratować Polskę.  Podejmowali różne działania by kraj 

podźwignąć. Wiedzieli oni, że od jakości nauczania w szkołach zależy przyszłość  

Polski.  

   
 

 


