
 

KLASA 6b 

-LEKCJA ON-LINE: środa 06.05.2020r, godz. 10.00 – 10.30 Microsoft Teams, 

- proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego: 

T: Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski 

Cel: będę wiedział (a) dlaczego wybuchło powstanie kościuszkowski i jakie były skutki jego 

upadku. 

1. Powstanie kościuszkowskie: 

- wybuchło w 1794 roku, 

- inna nazwa tego wydarzenia to insurekcja (czyli zbrojne wystąpienie) kościuszkowska, 

-naczelnikiem powstania został Tadeusz Kościuszko (wychowanek Szkoły Rycerskiej, który w 

marcu 1794 roku złożył na rynku w Krakowie przysięgę wierności ojczyźnie),, 

- Racławice – zwycięstwo Polaków, ten sukces spowodował, że powstanie objęło inne rejony 

- podczas powstania walczyli kosynierzy – chłopi uzbrojeni w kosy,  

- Wojciech Bartos – chłop, który czapką zgasił lont armaty rosyjskiej. Za ten czyn został 

mianowany oficerem, uwolniony od pańszczyzny i przybrał nazwisko Głowacki, 

- lud Warszawy poprowadził szewc – Jan Kiliński, 

-w trakcie powstania wydano Uniwersał połaniecki- dokument ten między innymi przyznał 

chłopom wolność osobistą, obniżył pańszczyznę o połowę. 

-w trakcie powstania po stronie Rosji dołączają Prusy, 

- Maciejowice – klęska Polaków, upadek powstania i trzeci rozbiór Polski. 

2. 1795 rok – III rozbiór Polski. Udział biorą: 

-Rosja zagarnia: Litwę, ziemie białoruskie, Polesie i Wołyń, 

-Prusy zagarnęły: część Mazowsza z Warszawą, 

-Austria zajęła pozostały obszar Mazowsza oraz teren między Pilicą a Bugiem. 

 -ciekawostki, których nie trzeba przepisać:) 

* Tadeusz Kościuszko awansował za wojnę o niepodległość USA na generała armii 

amerykańskiej, jako jeden z pierwszych uhonorowany Orderem Virtuti Militari. Tadeusz 

Kościuszko oprócz obywatelstwa polskiego posiadał obywatelstwo francuskie i 

amerykańskie. 

* Na potrzeby powstania wydrukowano pieniądze papierowe zwane biletami skarbowymi.  

* W czasach PRL ulica Morska nazywała się ulicą Czerwonych Kosynierów. 

* Większość chłopów mimo Uniwersału połanieckiego z nieufnością odniosła się do 

powstania kościuszkowskiego uważając je za „sprawę panów”.  

-proszę obejrzeć film:  

Powstanie kościuszkowskie i III rozbiór - Lekcje historii pod ostrym kątem - Klasa 6 

https://www.youtube.com/watch?v=bbWnUn-1wpw  

Pozdrawiam i życzę zdrówka Jolanta Głodowska. 

https://www.youtube.com/watch?v=bbWnUn-1wpw

