
28.05 CZWARTEK Temat: Polska podzielona po raz czwarty. 

Bardzo proszę przeczytajcie ten tekst. To jest to, co chciałbym wam powiedzieć, gdybyśmy byli w 

klasie. 

 

I znów niewola czyli czwarty rozbiór Polski 

 

Za cofającą się wielką armią, a raczej jej nie do bitkami, na ziemie Księstwa Warszawskiego wkraczali 

Rosjanie. To był koniec krótkiego okresu niepodległości.  Prysły nadzieje na odbudowę państwa 

polskiego. 

 

Zwycięskie państwa decydowały teraz o losach Europy a więc i o losach narodu polskiego. Aby 

przywrócić dawny porządek, w 1815 roku delegacje wielu państw zebrały się na naradę w Wiedniu.  

Był to kongres wiedeński.  Na owym kongresie podjęto decyzję o likwidacji Księstwa Warszawskiego. 

Od Księstwa Warszawskiego oderwali Poznańskie i Bydgoskie i oddali pod panowanie Prusom. Obszar 

ten nazwano Wielkim Księstwem Poznańskim.  Austrii przydzielono Wieliczkę i Podgórze. O Kraków i 

jego okolice wspierały się wszystkie państwa zaborcze, nie dano go więc żadnemu, tworząc miasto-

państwo pod nazwą Rzeczpospolita Krakowska. Nie miało ono pełnej samodzielności ponieważ 

pozostawiono je pod kontrolą wysłanników państw zaborczych. 

 

 Pozostała część Księstwa Warszawskiego otrzymała nazwę Królestwo Polskie i została oddana pod 

władzę Rosji.  Każdy car rosyjski był odtąd jednocześnie królem Polski. Nie oznaczało to jednak 

odbudowy państwa polskiego. Po prostu zabór rosyjski powiększył się o nowe ziemie, należące 

dawniej do Prus. Królestwo, w przeciwieństwie do pozostałych ziem dawnej Rzeczypospolitej, miało 

zachować pewną samodzielność. Car zobowiązał się w Wiedniu że nada mu konstytucję. Nowe 

państwo nazywane też było przez Polaków Królestwem Kongresowym (bo utworzono je na mocy 

decyzji Kongresu Wiedeńskiego), albo po prostu Kongresówką. 

 

Wspomnijmy jeszcze o losie Gdańska. Pamiętajmy, że Gdańsk nie należał do Księstwa 

Warszawskiego, lecz został ogłoszony przez Napoleona wolnym miastem. I teraz pragnął zachować 

ten status. Niestety, próśb tych nie uwzględniono. Polacy nazwali decyzję silnych państw 

europejskich obradujących w Wiedniu czwartym rozbiorem Polski i chyba jest to określenie bardzo 

trafne. Dzielono ziemię, nie licząc się z wolą narodu, lecz tylko kierując się własnymi korzyściami 

gospodarczymi i politycznymi. 

 

Wczoraj czekałem na was online od godz. 11.00 do 11.30, jak zapowiadałem to w środę w tamtym 

tygodniu. Miało to być spotkanie dla tych, którzy chcieli poprawić stopnie. Z waszej klasy nie pojawił 

się nikt. Rozumiem, że żadnych ocen poprawiać nie musicie, a takie wam odpowiadają. Pozdrawiam. 


