
24,04 PIĄTEK 

Temat: (w podręczniku nr 32.) Powstanie kościuszkowskie 

 

Przeczytaj poniższy tekst. W 9 punktach streściłem przyczyny przebieg i upadek powstania 

kościuszkowskiego. 

1. Przyczyny wybuchu powstania: 

A) Niemożność samodzielnej egzystencji Rzeczypospolitej pod względem gospodarczym i 

politycznym 

B) Branie przykładu z Francji, która w 1789 r. doprowadziła do Wielkiej Rewolucji 

Francuskiej mobilizując cały naród i pokonując przeważające siły obcych państw 

C) Po drugim rozbiorze Rzeczpospolita była okupowana przez wojska rosyjskie dokonujące 

wielu grabieży, a także prześladowań politycznych 

D) Rosja planowała zmniejszyć liczebność naszej armii o 50% 

E) Oczywiście tuż po Targowicy od razu Rosja narzuciła nam zniesienie reform Sejmu 

Wielkiego. Konstytucja 3 Maja przestała obowiązywać 

2. Bezpośrednia przyczyna wybuchu powstania to odmowa przeprowadzenia redukcji wojska i 

marsz brygady gen. Antoniego Madalińskiego z Ostrołęki w kierunku na Kraków. Było to 12 

marca 1794 r. 

3. 24 marca 1794 r. na rynku w Krakowie Tadeusz Kościuszko ogłasza Akt Powstania, obejmując 

najwyższą władzę dyktatorską jako naczelnik sił zbrojnych. Ten moment uznaje się za 

początek powstania 

4. W dniu 4 kwietnia 1794 r. dzięki m.in. atakowi kosynierów w bitwie pod Racławicami zostają 

rozbite wojska rosyjskie 

5. 17.kwietnia do walki włącza się Warszawa (tam na czele staje Jan Kiliński); w nocy z 22/23 

kwietnia powstanie wybucha w Wilnie ( Jakub Jasiński).  

6. W dniu 7 maja 1794 r. zostaje ogłoszony Uniwersał Połaniecki, by zachęcić chłopów do walki 

z Rosją i Prusami. Zgodnie z tym dokumentem: 

a) Chłopom nadana jest wolność osobista 

b) Zniesiona jest władza panów nad chłopem 

c) Zmniejsza się pańszczyznę 

d) Zawiesza się pańszczyznę chłopom idącym na wojnę 

7. W dniu 6 czerwca wojska polskie ponoszą klęskę pod Szczekocinami 

8. W dniu 10 października wojska polskie ponoszą klęskę pod Maciejowicami, a Kościuszko 

dostaje się do niewoli 

9. W dniu 4 listopada rosyjskie wojska Aleksandra Suworowa dokonują rzezi Pragi (mordowanie 

mieszkańców dzielnicy Warszawy), powstanie upada. 

 

Notatka do zeszytu: 

12.03.1794 wobec niemożności samodzielnej egzystencji Rzeczypospolitej pod względem 

gospodarczym i politycznym wybucha insurekcja czyli powstanie kościuszkowskie (faktyczna 

data to 24.03.1794 – Kościuszko zostaje przywódcą). Tadeusz Kościuszko 7 maja 1794 r. 

wydaje Uniwersał Połaniecki dając chłopom wolność osobistą, znosząc sądową władzę nad 

chłopem, zmniejszając pańszczyznę i zawieszając ją chłopom idącym na wojnę. Mimo sukcesu 

pod Racławicami po klęskach pod Szczekocinami, Maciejowicami i po zdobyciu Warszawy 

powstanie upada.  

 


