POWSTANIE KOŚCIUSZKOWSKIE- KLASA 4A,4B,4C
St.August Poniatowski był ostatnim królem Polski przed rozbiorami
Po objęciu władzy w 1764r.zostały przeprowadzone reformy , które zaniepokoiły państwa
ościenne- Rosję, Austrię i Prusy.Wykorzystali sytuację , w jakiej była Rzeczpospolita:
– brak dochodów – pusty skarb państwa
– słaba armia
– anarchia w kraju
– zniszczenia po wojnach w XVII wi
W 1769r.Austria wkroczyła
i zajęła południe Polski, a Prusy Pomorze
i
Wielkopolskę.Wybuchło zbrojne powstanie przeciw Rosji , ale konfederaci szybko ponieśli
klęskę.
Wtedy król Prus – Fryderyk II zainicjował I rozbiór Polski w 1772r,gdyż chciał połączyc
swoje ziemie rozdzielone przez Polskie Pomorze.
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W 1788r został ogłoszony Sejm Wielki -Czteroletni , który obradował do 1792r. w celu
przeprowadzenia reform ustroju państwa.
Największym jego dokonaniem było uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791 r.- pierwszej w
Europie.
Niestety , zdrajcy polscy- SEWERYN RZEWUSKI, IGNACY POTOCKI, KSAWERY
BRANICKI w porozumieniu z carycą Katarzyną doprowadzili do wprowadzenia 100 tys.
armii. W 1792 r-Konstytucja została zniesiona mimo zwycięskiej bitwy pod dowództwem
księcia Józefa Poniatowskiego i Tadeusza Kościuszki.
Konsekwencją przegranej wojny z Rosja był II ROZBIÓR POLSKI- 23.01.1793r.dokonany
przez Rosję i Prusy
II ROZBIÓR POLSKI -1793R.
PRUSY
ROSJA
Gdańsk.,
WielkopolskazPoznaniem,Toruń,Kujawy
zach.Mazowsze

Białoruś, Ukraina ,Podole

58 tys.km kw.
250 tys. km kw.
Wtedy wybuchło powstanie pod wodzą Tadeusza Kościuszki.Król abdykował i wyjechał do
Rosji. Polska była osamotniona.
24 marca 1794 r.złożył przysięgę i został naczelnikiem powstania. 4 kwietnia zwyciężył wojska
rosyjskie w bitwie pod Racławicami.
7 maja ogłosił ,,Uniwersał” w Połańcu, aby zachęcić chłopów do walki i uniezależnić ich od
szlachty.Przewaga zaborców była jednak zbyt duża.
Powstanie upadło-Warszawa skapitulowała, a Rosjanie dokonali tam straszliwych morderstw
na ludności cywilnej!
Po upadku insurekcji- powstania- ASTRIA , ROSJA I PRUSY dokonały III ROZBIORU
POLSKI- 24 PAŹDZIERNIKA 1795 r .
PRACA DOMOWA -Temat 16
Pozdrawiam.
J.Dolecińska

