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Lekcja 8

Temat: Wojna w obronie Konstytucji. II rozbiór Polski.                                                                str. 171 – 173

Cel: poznajemy okoliczności II rozbioru Polski

Opis  lekcji:  praca  z  tekstem  przygotowanym  przez  nauczyciela,  praca  z  materiałem  filmowym,  podręcznikiem,

zapisanie notatki.

Przebieg lekcji:

Obejrzyj  materiał  filmowy,  który  wprowadzi  Cię  do  dzisiejszej  lekcji:  https://www.youtube.com/watch?v=w1Tr_-

lmo2E Znajdź Targowicę na mapie (str. 172).

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 171 oraz opis zamieszczony poniżej:

Po  uchwaleniu  Konstytucji  3  Maja  przeciwnicy  reform  udali  się  do  Katarzyny  II,  by  prosić  ją  o  pomoc

w obaleniu  Konstytucji.  W Targowicy  (miejscowość  na  Ukrainie)  zawiązali  oni  konfederację  przeciw  Konstytucji.

Prosili  o  pomoc  Katarzynę  II.  Co  ciekawe,  akt  konfederacji  spisany  był  w  Petersburgu,  w  Targowicy  tylko  go

ogłoszono. Na czele konfederacji stanęło trzech magnatów: Szczęsny Potocki, Franciszek Ksawery Branicki, Seweryn

Rzewuski. Stali się później symbolem zdrady narodowej. 

Katarzyna  II  oczywiście  udzieliła  wsparcia  i  wysłała  swoje  wojska.  Rozpoczęła  się  wojna  w  obronie

Konstytucji. W czasie walk patrioci wykazywali się olbrzymią odwagą i wolą walki. Chcąc ich uczcić, Stanisław August

Poniatowski  ustanowił order Virtuti Militari (Męstwu Żołnierskiemu), który do dzisiaj jest najwyższym odznaczeniem

wojskowym. W książce na stronie 171 masz pierwotny wygląd orderu.  Dzisiaj wygląda on tak:

Niestety wojna zakończyła się klęską Rzeczypospolitej. Karą za próbę unowocześnienia państwa był kolejny

rozbiór ziem, w którym uczestniczyły dwa państwa: Rosja i Prusy. Było to w 1793 roku (data do zapamiętania). 

Przeczytaj  tekst  na  stronie  172,  przyjrzyj  się  mapie  i  oceń,  które  państwo  zabrało  podczas  II  rozbioru

najwięcej ziem.

Zapisz notatkę:

1. Targowica – konfederacja przeciw Konstytucji 3 Maja. Konfederaci wzywają na pomoc Katarzynę II. Symbol

zdrady narodowej.

2. Wojna w obronie Konstytucji. Armią Rzeczpospolitej dowodził bratanek króla Książę Józef Poniatowski

a. Początkowe zwycięstwa wojsk Rzeczpospolitej: bitwy pod Zieleńcami, Dubienką

b. Ustanowienie orderu Virtuti Militari

3. Przystąpienie króla targowiczan. Unieważnienie Konstytucji 3 Maja.

4. 1793 – II rozbiór Polski

a. Rosja – wschodnia część Rzeczypospolitej, Ukraina, Podole

b. Prusy – Gdańsk, Wielkopolska, część Mazowsza

https://www.youtube.com/watch?v=w1Tr_-lmo2E
https://www.youtube.com/watch?v=w1Tr_-lmo2E


5. Sejm rozbiorowy w Grodnie.  Sejm niemy –  milczące zatwierdzenie  rozbioru  Polski.  Grodno obstawione

rosyjskimi wojskami

Jeśli  chcesz  dowiedzieć  się  więcej,  odwiedź  stronę  dostępną  pod  linkiem:

https://epodreczniki.pl/a/konfederacja-targowicka/D9VPPNEa6

https://epodreczniki.pl/a/konfederacja-targowicka/D9VPPNEa6

