


POWSTANIE KOŚCIUSZKOWSKIE 
1794 

WOLNOŚĆ, CAŁOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ 
Po haniebnym drugim rozbiorze Polski, wśród nasilającego się ucisku 

i doznawanych upokorzeń od rosyjskiego zaborcy, budziło się w narodzie 
gorące pragnienie wydobycia Ojczyzny z upadku i poniżenia. 

W kraju i poza jego granicami zaczęto tworzyć tajne związki, mające 
na celu wywołanie narodowego powstania zbrojnego pod wodzą Tadeu-
sza Kościuszki. 

Powstanie wybuchło, kiedy 
opierając się redukcji wojska ge-
nerał Antoni Madaliński ze swoją 
brygadą kawalerii narodowej pod-
ążył znad Narwi do Krakowa. Na 
wieść o tym przybył do Krakowa 
Tadeusz Kościuszko. Tu na Ryn-
ku Krakowskim 24 marca 1794r. 
złożył przysięgę i ogłosił akt po-
wstania biorąc w swoje ręce wła-
dzę dyktatora jako najwyższy Na-
czelnik Siły Zbrojnej Narodowej. 
Hasłem powstania było: "WOL-
NOŚĆ, CAŁOŚĆ, NIEPODLE-
GŁOŚĆ". 

"Kościuszko, objąwszy dykta-
turę, głosił zasadę, która stać się 
miała jedną z podwalin nowo-
czesnej Polski: "Walcząc o wol-
ność wszystkich ziem naszej mie-
szkańców uszczęśliwić pragnie-
my." W rozwoju form demokraty-
cznych upatrywał Kościuszko naj-

skuteczniejszą drogę prowadzącą do zwycięstwa." Powołał więc do broni 
lud wiejski, którego uzbrojeniem były kosy i piki. Zwiastowało to nową do-
bę w dziejach Polski. "Budził się do życia politycznego naród w najszer-
szych swoich warstwach /.../ stawał do boju o wolność i niepodległość 
lud siermiężny". Postanowił też "przeprowadzić już w czasie powstania 

Tadeusz K o ś c i u s z k o 
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pewne reformy tymcza-
sowe, które miały dać 
ludowi wiejskiemu kon-
kretną poprawę jego 
doli, /.../ wydał kilka roz-
porządzeń i uniwersa-
łów, w których regulo-
wał położenie ludności 
chłopskiej. /.../ Znosił 
Kościuszko swymi uni-
wersałami poddaństwo, 
zmniejszał pańszczy-
znę, zapewniał posiada-
nie ziemi". 

"Powstanie Kościu-
szkowskie należy do 
największych wysiłków 
zbrojnych, na jakie zdo-

był się naród polski w okresie walk o niepodległość. Ze wszystkich po-
wstań to właśnie ogarnęło 
największą przestrzeń kra-
ju. Akcja powstańcza roz-
wijała się w Krakowie, War-
szawie, Wilnie i Wielkopol-
sce, a nawet w Inflantach i 
Kurlandii. Walka ta toczyła 
się równocześnie na dwa 
fronty, z Rosją i Prusami, a 
później także z wkraczają-
cym wojskiem austriackim. 

Bohaterski zryw narodu 
nie przyniósł jednak uprag-
nionej wolności i niepodle-
głości. Przyszedł tragiczny 
dzień 10 października "Kościuszko pod Racławicami" 
1794Г.: klęska pod Macie- (fragment obrazuj. Matejki) 
jowicami i niewola Kościu-
szki. Wkrótce, 4 listopada, nastąpił bestialski szturm Suworowa na szań-
ce Pragi i rzeź jej mieszkańców, a 16 listopada 1794r. kapitualcja resztek 
wojska polskiego pod Radogoszczą i upadek powstania. 

C h o r ą g i e w , pod k tó rą Tadeusz K o ś c i u s z k o s k ł a d a ł przysięgę 
24 m a r c a 1794 r . 
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Wraz z upadkiem powstania nastąpł trzeci rozbiór Polski. Trzy czarne 
orły, Rosja, Prusy i Austria "rozszarpały resztę Rzeczypospolitej i zaprzy-
sięgły sobie, że Polska zniszczona została na zawsze i nigdy nie pozwolą 
na jej odbudowę". 

Powstanie Kościuszkowskie, choć upadło, to jednak "godnie uzupełni-
ło Konstytucję Majową i wskazało drogę walki o wolność przez zbiorowy 
wysiłek całego narodu". 

ROZBIORY POLSKI 
1772 - 1795 
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