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Klasa VI
Temat:

Wojna w obronie konstytucji i II rozbiór Polski

1. Przeczytaj uważnie temat str. 188-190. Zapisz notatkę do zeszytu:
• Konfederacja targowicka. Przeciwnicy konstytucji (przywódcy 

obozu hetmańskiego), w kwietniu 1792 udali się do Petersburga do 
carycy i sporządzili tam akt konfederacji, która fałszywie datowali na
14 maja 1792 roku. Ogłosili ją w miasteczku Targowica w dobrach 
Szczęsnego Potockiego na Ukrainie. Wezwali Katarzynę II, jako 
gwarantkę praw kardynalnych do przywrócenia liberum veto i 
wolnej elekcji. Był to pretekst carycy do ataku na Rzeczpospolitą. 
Przywódcy konfederacji targowickiej to: Stanisław Szczęsny 
Potocki, Franciszek Ksawery Branicki, Seweryn Rzewuski.

• Wojna w obronie konstytucji 3 maja – 1792.
a) do Polski wkroczyła 100 – tysięczna armia carska w celu przywrócenia 
dawnego porządku – maj
b) 18 czerwca 1792 – bitwa pod Zieleńcami pod dowództwem księcia 
Józefa Poniatowskiego (bratanek króla). Po tej bitwie król Stanisław 
August Poniatowski ustanowił order Virtuti Militari (patrz str.188)
c) 18 lipca 1792 – bitwa pod Dubienką pod dowództwem generała 
Tadeusza Kościuszki
d) 24 lipca 1792 – pod wpływem Straży Praw (Rząd) król przystąpił do 
konfederacji targowickiej. Myślał, że zapobiegnie groźbie kolejnego 
rozbioru. Część szlachty przyłączyła się do konfederacji. Za swoją 
siedzibę obrali miasto Grodno na Litwie.

• 1793 r. - II rozbiór Polski (patrz mapka str.190). Rosja zabrała ziemie
białoruskie, ukraińskie i Podole. Prusy zabrały Wielkopolskę, część 
Mazowsza oraz Toruń i Gdańsk. Austria nie brała udziału.

• Sejm rozbiorowy w Grodnie – 1793 (ostatni sejm I RP)
POSTANOWIENIA:
a) zatwierdził II rozbiór Polski
b) unieważnił Konstytucję 3 maja i reformy sejmu Wielkiego
c) przywrócił dawne zasady ustroju Polski (m.in.: liberum veto, wolna 
elekcja)
d) przywrócono Radę Nieustającą



Zwolennicy Konstytucji udali się (wyjechali do Saksonii) na emigrację. W 
kraju rządy sprawował ambasador rosyjski i targowiczanie. Patrioci 
myśleli o powstaniu zbrojnym.

ZADANIE: Uzupełnij tekst:
Uchwalenie Konstytucji 3 maja spotkało się ze sprzeciwem stronnictwa : 
…........................................ Jego przywódcy zwrócili się o pomoc do 
carycy …................................................... Następnie podpisali w 
Petersburgu …......................................., którą ogłosili w maju 
…...................................... roku w miejscowości 
…................................................... Wezwanie przez konfederatów wojsk 
rosyjskich zapoczątkowało wojnę w obronie 
…................................................... W czasie trwania walk wysławił się 
książę Józef Poniatowski w bitwie pod ….............................................. 
oraz Tadeusz Kościuszko w bitwie pod …............................................... Po
bitwie król ustanowił najwyższe polskie odznaczenie wojenne - 
…................................................................... Przystąpienie króla do 
…................................................ targowickiej oznaczało koniec wojny z 
Rosją. Skutkiem klęski był dokonany przez Rosję i 
…..................................... w 1793 roku ….................................................. 
Polski.

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń


