
             POWSTANIE KOŚCIUSZKOWSKIE Ii III ROZBBIÓR POLSKI
                                 KLASA 6A, 6C, 6D,6E – 08.06.2020r
  INSUREKCJA-ZBROJNE WYSTĄPIENIE LUDNOŚCI  SKIEROWANE PRZECIWKO
WŁADZY
Po II rozbiorze Rada Nieustająca  zgodziła się zmniejszyć liczebność wojska Rzeczypospolitej
pod  naciskiem  Rosji.  Wywołało  to  bunt  i  nawoływanie  do  powstania  w  celu  odzyskania
niepodległości.
    24 marca 1794 r. w Krakowie na Rynku Tadeusz Kościuszko zaprzysiągł akt powstania-
insurekcji kościuszkowskiej.Został mianowany  naczelnikiem sił zbrojnych – otrzymał władzę
dyktatorską i prawo do powoływania członków rzadu powstańczego.
W tym celu ogłoszono obowiązkowy pobór do wojska  dla mężczyzn między 18- 40 rokiem życia.
Aby zmobilizować chłopów do walki w powstaniu 7 maja 1794r. Kościuszko wydał w Połańcu
rozporządzenie- uniwersał dotyczący chłopów.Miało ono obowiązywać tylko w czasie powstania.
                           POSTANOWIENIA UNIWERSAŁU POŁANIECKIEGO
-Zagwarantowanie chłopom wolności osobistej- prawo do opuszczania wsi.
Zakaz usuwania  chłopów z uprawianej przez nich roli .
-Zmniejszenie wymiaru pańszczyzny
-Rekruci chłopscy powołani do wojska zostali zwolnieni z obowiązku pańszczyzny
-Zniesienie sądowej władz panów  nad chłopem
Na czele tych sił  za dwa tygodnie pokonał  oddziały rosyjskie w bitwie pod Racławicami .Walki
powstańcze  wybuchły też w  Warszawie pod dowództwem Jana Kilińskiego i  w Wilnie pod
dowództwem Jakuba Jasińskiego.
         Przełomowym wydarzeniem było przystąpienie PRUS do działań wojennych w lipcu
1794r.  W  październiku  1794  r.oddziały  Kościuszki  poniosły  klęskę  w  bitwie  pod
Maciejowicami.Poległo ok.4 tys. powstańców.Miesiąc później wojska rosyjskie zdobyły Pragę ,
dokonując rzezi - wymordowano ok.20 tys. ludności cywilnej
                          Król w tym czasie przebywał w  Zamku Królewskim.
5 listopada została podjęta decyzja o kapitulacji Warszawy.
                                      III ROZBIÓR POLSKI
      PRZYCZYNY     SKUTKI

Niezdolność do obrony kraju Utrata niepodległości na 123 lata

Zdrada magnatów i szlachty

Upadek powstania kościuszkowskiego
                                                  MAPA- STR.195

             PRUSY        ROSJA     AUSTRIA

Mazowsze z Warszawą, Ziemie  na  wschód  od   rzeki
Niemen- Bug

Małopolska 
z Krakowem,

Podlasie,część Małopolski Lubelszczyzna,
część Podlasia i Mazowsza

 Król St.August Poniatowski abdykował i wyjechał do carycy Katarzyny do Petersburga.
Polska zniknęła z mapy Europy na  123 lata.

PRACA DOMOWA
Zeszyt ćwiczeń – ćw. 2,3,4 str.77
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