
Temat: Tadeusz Kościuszko i jego powstanie. 

1.Powstanie, rebelia, insurekcja, czyli  zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, 

skierowane przeciw dotychczasowej władzy.  

Powstania często dążyły do uzyskania niepodległości państwa.  

Powstanie Kościuszkowskie - wybuch 24.03.1794 r., miejsce wybuchu- Kraków.                                                                                                                                                                    

Organizator i Naczelnik Powstania- Tadeusz Kościuszko.                                                                                                                           

Upadek powstania-  kapitulacja powstańców - 16.11.1794 r. 

Kosynierzy- partyzanci, chłopi uzbrojeni w kosy z ostrzami postawionymi na sztorc. 

2.Przyczyny (dlaczego wybuchło?): 

- podpisanie II rozbioru Polski (1793 r., pomimo wprowadzenia Konstytucji 3 Maja w 1791 r., która miała ratować 

Polskę przed upadkiem politycznym,  I rozbiór- 1772 r., Polska rozebrana częściowo pomiędzy : Rosję, Prusy i 

Austrię) 

-chęć odzyskania niepodległości 

3. Najważniejsze bitwy: 

Bitwa pod Racławicami (4 kwietnia 1794) 

Insurekcja warszawska (17-18 kwietnia 1794)  - dowodził obroną mistrz szewski –Jan Kiliński 

Insurekcja wileńska (22-24 kwietnia 1794) – na Litwie insurekcją  dowodził płk. Jakub  Jasiński 

Bitwa pod Szczekocinami (6 czerwca 1794) 

Oblężenie Warszawy (10 lipca – 6 września 1794) –  

Bitwa pod Maciejowicami, stoczona 10 października 1794 – klęska powstańców , ranny T. Kościuszko trafił do 

niewoli rosyjskiej. 

4. Skutki  upadku powstania : 

- zniszczeniami materialnymi  i śmiercią powstańców  

-24 października 1795 Rosja, Prusy i Austria dokonały III rozbioru Polski. Rzeczpospolita zniknęła z mapy Europy 

5. Zadania dla Ciebie:  

I.  korzystając z podręcznika – s. 91-93 , Wikipedii  oraz przykładowych   artykułów, zbiorów informacji – linki 

poniżej   i odpowiedz na pytania :                                                                                     

 a) Jaki związek z powstaniem kościuszkowskim miał chłop Bartosz? 

b) Dlaczego Tadeusza Kościuszkę uważa się za bohatera Polski i Stanów Zjednoczonych? 

II. wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń s. 55-57 . 

Odpowiedzi na powyższe pytania  (w pliku word  lub scan/foto) oraz scan/fotografię                                                                     

z zadań w zeszycie ćwiczeń- s.55-56   wyślij na adres @ sp-mro-historia-4@wp.pl  , w terminie do  01.04.2020 r. 

To co musisz wiedzieć, zapamiętać:  kiedy i gdzie   wybuchło postanie Kościuszkowskie, kto je zorganizował, jakie 

były jego przyczyny i skutki, kim byli i jaką  rolę odegrali  w powstaniu  kosynierzy. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Ko%C5%9Bciuszko 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Bartos_G%C5%82owacki 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Insurekcja_ko%C5%9Bciuszkowska 

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,156046,6508316,powstanie-kosciuszkowskie-przyczyny-zasieg-

skutki.html 

III. Zadanie dla chętnych- zeszyt ćwiczeń, s.53-54 . Pomocny będzie  podręcznik s.85-88.  

Obejrzyj  ilustracje zamieszczone poniżej.  

Powodzenia! 
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