
Historia dla kl. VIC i VI D na 25 i 26 maja  

 
Temat jest w podr. str. 218-223 proszę go przeczytać, notatkę przepisać lub wydrukować i 

wkleić do zeszytu.   

 

Temat: Powstanie Kościuszkowskie (insurekcja) - wybuch, przebieg , upadek 

1794.  

 

Przyczyny wybuchu powstania 

Rozkradanie majątku polskiego przez targowiczan, obecność wojsk rosyjskich budziły 

niezadowolenie Polaków. Mimo, że sytuacja była bardzo trudna wielu z nich myślało o 

zorganizowaniu powstania w obronie Ojczyzny.  

Przygotowania do powstania 

Walkę przeciw Rosji organizowali m. in. przebywający na emigracji w Saksonii: H.Kołłataj i 

I. Potocki, w kraju w działalność tę zaangażowało się wielu patriotów. Na przywódcę 

powstania planowano T. Kościuszkę – obrońcę Konstytucji 3 maja i bohatera walk o 

niepodległość Stanów Zjednoczonych.  

Wybuch powstania marzec 1794 

Jego bezpośrednią przyczyną była decyzja o zmniejszeniu liczby wojska polskiego. W tej 

sytuacji 22 marca 1794r. do Krakowa przybył T. Kościuszko i ogłosił o wybuchu powstania i 

przyjęciu funkcji Naczelnika. Do walk o wolność Polski Kościuszko zaprosił chłopów. Zostali 

oni uzbrojeni w kosy postawione na sztorc, stąd nazywano ich kosynierami. 

Bitwy powstania kościuszkowskiego: 

-  pod Racławicami  w IV 1794 r. kosynierzy odnieśli  zwycięstwo. 

Sukces uskrzydlił Polaków, dał im nadzieję na pokonanie wrogów . J.Matejko, wybitny 

historyczny malarz w setną rocznicę tego wydarzenia namalował Bitwę pod Racławicami. 

Orginał dzieła znajduje się we Wrocławiu. 

-  pod Szczekocinami w VI 1794   powstańcy przegrali, 

-  pod Maciejowicami w  X 1794 powstańcy zostali pobici przez rosyjskie  wojska, które 

potem wkroczyły  do Warszawy. 

Ranny Naczelnik dostał się do niewoli rosyjskiej, a wrogie wojska zamordowały ok. 20tys. 

mieszkańców stolicy. 

Insurekcja warszawska  i wileńska kwiecień 1794  

 Na wieść o wydarzeniach w Krakowie i zwycięstwie pod Racławicami mieszkańcy 

Warszawy i Wilna zorganizowali powstanie na znak poparcia dla działań T. Kościuszki. 

Uniwersał wydany przez Kościuszkę w Połańcu nad Wisłą czyli nowe prawa dla chłopów 

V 1794 

 Kościuszko chciał zachęcić chłopów do powstania i wydał dokument, w którym napisał 

m.in.o zmniejszeniu pańszczyzny, o wolności osobistej dla chłopów.  

 

III rozbiór Polski -1795r. 

 Kiedy powstanie upadło Rosja , Austria , Prusy podzieliły ziemie polskie i tym samym 

państwo polskie przestało istnieć. Był to dramat dla tych, którzy kochali swoją Ojczyznę i 

próbowali ją ratować. 
 


