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Polska Bliska Upadku

◦W XVIII wieku polska chyliła się ku upadkowi. 

Wpłynęły na to takie wydarzenie jak powstanie 

Chmielnickiego i wojny z sąsiadami (Szwecja, Rosja i 

Turcja (Imperium Osmańskie) ). Powstanie 

Chmielnickiego bardzo osłabiło Polskę od wewnątrz, 

natomiast wojny z sąsiadami spowodowały w Polsce 

kryzys. Utracono wiele terenów i dóbr narodowych.



Nowy Król

Po śmierci króla, szlachta wybrała na króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego. Król został wybrany dzięki poparciu władczyni Rosji, 

carycy Katarzyny II. Spowodowało to, że Rosja miała duże wpływy na 

rządy w państwie.

Odtąd wszystkie decyzje podejmowane przez króla nie miały 

znaczenia, póki Katarzyna II nie stwierdziła, że

Są one korzystne dla Rosji. Wówczas zawiązano konfederację barską. 

Była to organizacja walcząca z wojskami rosyjskimi. Jedną z 

ważniejszych bitw toczonych przez konfederatów była bitwa pod 

Lanckoroną.



Pierwszy Rozbiór Polski

◦Osłabienie Polski po upadku konfederacji barskiej 

wykorzystały Rosja, Prusy i Austria. Państwa te 

dążyły do rozbioru, czyli zagarnięcia części 

polskiego terytorium. W 1772 roku zawarły one 

traktat rozbiorowy określany do dziś jako pierwszy 

rozbiór Polski.



Sejm Rozbiorowy

◦ Rosja, Prusy i Austria zażądały, aby postanowienia rozbiorowe 

zatwierdził sejm Rzeczypospolitej. Woelu posłów zostało przekupionych 

lub zastraszonych przez państwa zaborcze. Posłowie przegłosowali 

wszystkie żądania

◦ Zaborców. Nie pomógł sprzeciw grupy parlamentarzystów na czele z 

Tadeuszem Rejtanem. Sejm wyraził zgodę na rozbiór Polski i potwierdził

prawa kardynalne, które miały być podstawą ustroju Rzeczypospolitej. 

Funkcję rządu wspomagającego króla w sprawowaniu władzy objęła 

Rada Nieustająca, złożona ze zwolenników Rosji.



Uchwalenie konstytucji 3 maja

◦ Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była jedną z najważniejszych ustaw w Polsce. Była ona drugą

konstytucją w świecie - po Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 r. - spisaną ustawą tego 

typu . Konstytucja była próbą radykalnego uzdrowienia państwa i wyeliminowania wpływów 

obcych mocarstw, czego dalszą konsekwencją była wojna w obronie konstytucji i kolejne 

rozbiory. Konstytucję 3 Maja uchwalono w najbardziej sprzyjających dla uchwalenia 

pierwszych dniach maja, gdyż większość posłów opozycji, sprzeciwiających się konstytucji 

była jeszcze na urlopie wielkanocnym. Aby nic nie przeszkodziło w uchwaleniu ustawy, 

zdecydowano złamać obowiązujący w sejmie zwyczaj, który nakazywał wcześniejsze 

ogłoszenie projektu. Po siedmiogodzinnych obradach, ignorując protesty opozycji, 

konstytucję przyjął sejm a następnie podpisał król. Autorami Konstytucji 3 Maja byli : król 

Stanisław August Poniatowski , Ignacy Potocki , Hugo Kołłątaj , któremu przypisuje się

ostateczną jej redakcje.
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