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TADEUSZ KOŚCIUSZKO (1746-1817) 

 

 Urodził się 4 lutego 1746 r. w Mereczowszczyźnie koło Kossowa na Polesiu. W wieku 9 lat rozpoczął naukę w 

Kolegium Pijarów w Lubieszowie. W 1760 r. z powodu finansowych kłopotów rodziny, przerwał naukę. Dziedzicem 

niewielkiego majątku rodzinnego został jego brat Józef, dlatego Tadeusz wybrał karierę wojskową. W 1765 r. 

Kościuszko wstąpił do Korpusu Kadetów Szkoły Rycerskiej, uczestniczył tam w specjalnym kursie inżynierskim dla 

wyróżniających się słuchaczy. Szkołę ukończył w stopniu kapitana.  

W 1769 r. Kościuszko wyjechał do Paryża, gdzie studiował w Akademii Malarstwa i Rzeźby. Pięcioletni pobyt w 

przedrewolucyjnej Francji wywarł poważny wpływ na jego przekonania polityczne i społeczne. Kościuszko powrócił 

na krótko do kraju w 1774 r., jednak wobec braku perspektyw zatrudnienia, wyjechał do Drezna. Nie znajdując i tam 

zajęcia, ruszył do Paryża. Tam dowiedział się o wojnie w Ameryce.  

Na amerykańskiej ziemi znalazł się w 1776 r., miesiąc po ogłoszeniu Deklaracji Niepodległości. Dzięki listom 

polecającym Kościuszko został mianowany na inżyniera armii amerykańskiej. Brał udział w budowaniu fortyfikacji w 

wielu obozach wojskowych. W uznaniu zasług został w 1783 r. awansowany na generała brygady. Otrzymał też 

specjalne podziękowania, nadanie gruntu oraz znaczną sumę pieniędzy.  
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Tadeusz Kościuszko w wieku chłopięcym 



Dwór w Mereszowszczyźnie 



 

TADEUSZ KOŚCIUSZKO (1746-1817) 

 

 W 1784 r. Kościuszko powrócił do kraju, gdzie zaangażował się w działalność polityczną. Dzięki 

postanowieniom Sejmu Wielkiego zwiększającym liczebność armii do 100 tys. Kościuszko otrzymał nominację na 

generała majora wojsk koronnych. Odznaczył się w walce z oddziałami rosyjskimi, za co otrzymał order Virtuti 

Militari.  

 Po przyłączeniu się króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do konfederacji targowickiej, Kościuszko 

podobnie jak wielu działaczy politycznych, wyjechał z kraju. Kiedy w 1793 r. ogłoszono drugi rozbiór Polski, 

Kościuszko przyjechał do Drezna, gdzie zaczął opracowywać koncepcję powstania narodowego. Insurekcja, 

nazwana kościuszkowską, rozpoczęła się w 1794 r. i mimo bohaterskich walk, zakończyła się klęską i III 

rozbiorem, po którym Polska ostatecznie zniknęła z mapy. Kościuszko, który podczas walk dostał się do 

rosyjskiej niewoli, po odzyskaniu wolności, wyjechał na krótko do Stanów Zjednoczonych, potem powrócił do 

Europy. W latach 1798–1815 mieszkał pod Paryżem, brał wtedy m.in. udział w tworzeniu Legionów Polskich. 

 Zmarł 15 października 1817 r. w Solurze w Szwajcarii. Rok później szczątki bohatera zostały przewiezione 

do Krakowa i spoczęły w kryptach królewskich w katedrze na Wawelu. Urna z sercem Kościuszki trafiła do 

Polski dopiero w 1927 r. – umieszczono ją w dawnej kaplicy królewskiej Zamku Królewskiego w Warszawie.   
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Urna z sercem Tadeusza Kościuszki na Zamku Królewskim w Warszawie 



INSUREKCJA KOŚCIUSZKOWSKA 

24 III 1794 – 16 XI 1794 



 

INSUREKCJA KOŚCIUSZKOWSKA 

 

 Powstanie narodowe przeciw Rosji, a następnie przeciw Prusom, rozpoczęte 24 III 1794 r., zakończone     

16 XI 1794 r. Spowodowane zostało II rozbiorem Polski i rządami Targowicy, przygotowane przez koła 

patriotyczne w kraju i na emigracji (m.in. H. Kołłątaj, I. Potocki), kierujące rozgałęzionym spiskiem. Wybuch 

powstania przyspieszyła zarządzona przez dowódcę wojsk rosyjskich I. A. Igelströma redukcja wojska polskiego o 

50% i przymusowy werbunek zredukowanych żołnierzy do armii rosyjskiej i pruskiej, jak również aresztowania 

wśród warszawskich sprzysiężonych.  

 12 III 1794 r. brygadier J. Madaliński odmówił redukcji wojska i na czele 1200 żołnierzy kawalerii 

narodowej wyruszył w kierunku Krakowa.  

 W Krakowie 24 III ogłoszono akt powstania, mocą którego Tadeusz Kościuszko został proklamowany 

Najwyższym Naczelnikiem powstania z władzą dyktatorską.  

 04 IV stoczono z wojskami rosyjskimi bitwę pod Racławicami. Zwycięstwo wojsk polskich przyspieszyło 

wybuch powstania na różnych terenach Polski, na przełomie marca i kwietnia do powstania przyłączyły się 

oddziały polskie z Lubelszczyzny i zachodniego Wołynia. 
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Józef Chełmoński, Modlitwa przed bitwą 



 

INSUREKCJA KOŚCIUSZKOWSKA 

 

 17–18 IV mieszkańcy Warszawy (z J. Kilińskim na czele) i wojsko polskie rozbiły silny garnizon rosyjski i 

wyzwoliły stolicę, władzę w niej objęła umiarkowana Rada Zastępcza Tymczasowa, ulegająca wpływom króla, ale 

czasem także lewicy (jakobini polscy). 22–23 IV wybuchło powstanie w Wilnie kierowane przez J. Jasińskiego. 

24 IV została powołana w Wilnie Rada Najwyższa Litewska, miała ona charakter zdecydowanie radykalny i 

została rozwiązana w końcu maja przez Kościuszkę.  

 07 V w obozie pod Połańcem wydał Kościuszko uniwersał, zarządzenia uniwersału były jednak sabotowane 

przez szlachtę, co zniechęcało chłopów do powstania.  

 Dużą rolę w powstaniu kościuszkowskim, zwłaszcza w Warszawie, odegrał lud miejski, popierający program 

jakobinów, pod jego naciskiem stracono 09 V w Warszawie 4 targowiczan.  

Do walki z powstańcami przyłączyła się 10 V armia pruska.  

 06 VI Kościuszko poniósł klęskę pod Szczekocinami, a 08 VI generał J. Zajączek został pobity pod 

Chełmem. Wojska powstańcze cofnęły się ku Warszawie. 15 VI Prusacy bez walki zajęli Kraków, bitwa stoczona 

w początkach lipca pod Warszawą powstrzymała nieprzyjaciela i pozwoliła zakończyć przygotowania do obrony 

miasta. Od 22 VII do 5 IX Warszawa (ufortyfikowana pod kierunkiem Kościuszki) była oblężona.  
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Poświęcenie szabel w domku loretańskim 



 

INSUREKCJA KOŚCIUSZKOWSKA 

 

 20–23 VIII wybuchło powstanie w Wielkopolsce, wiadomości o jego sukcesach skłoniły wojska pruskie do 

wycofania się spod Warszawy. Równocześnie korpus rosyjskiego generała I. I. Fersena cofnął się nad dolną 

Pilicę, na pomoc powstańcom wielkopolskim Kościuszko wysłał korpus pod dowództwem J. H. Dąbrowskiego – 

02 X zdobył on Bydgoszcz i wkroczył na Pomorze.  

 Powstanie na Litwie zostało stłumione w okresie sierpnia i września (12 VIII padło Wilno). Nowa armia 

rosyjska (m.in. pod dowództwem A. W. Suworowa) odniosła zwycięstwo pod Krupczycami i Terespolem (17 i 

19 IX), aby nie dopuścić do połączenia się wszystkich wojsk rosyjskich, Kościuszko wydał Fersenowi bitwę pod 

Maciejowicami (10 X), która zakończyła się klęską Polaków.  

 Ranny Kościuszko dostał się do niewoli. Nowym naczelnikiem powstania został T. Wawrzecki, a faktyczne 

dowództwo wojska objął generał J. Zajączek. W kierownictwie ruchu powstały spory między przedstawicielami 

różnych kierunków politycznych, Suworow połączywszy się z wojskiem Fersena, ruszył na Warszawę. 
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Przysięga Kościuszki na rynku krakowskim 24 marca 1794 



 

INSUREKCJA KOŚCIUSZKOWSKA 

 

 Warszawa kapitulowała 05 XI Wawrzecki z częścią wojska wycofał się na południe, 04 IX zdobył szturmem 

Pragę (m.in. zginął J. Jasiński), dokonując rzezi ludności. 16 XI pod Radoszycami nastąpiło ostateczne 

rozwiązanie oddziałów. 

 

 Po upadku powstania Austria, Prusy i Rosja dokonały 1795 r. III rozbioru Polski.  

 

 Powstanie kościuszkowskie miało ogromny wpływ na rozwój polskiej myśli politycznej. 

 Próby Kościuszki wciągnięcia do walki mas ludowych i radykalizm społeczny jakobinów tworzyły tradycję 

 nurtu lewicowego polskich ruchów wolnościowych, łączących walkę o niepodległość z programem reform 

społecznych.  

 Na arenie międzynarodowej kierownictwo powstania bezskutecznie starało się uzyskać pomoc rewolucyjnej 

Francji, powstanie, wiążąc siły pruskie, uniemożliwiło Prusom działanie przeciw Francji. 
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Michał Stachowicz, Bitwa pod Szczekocinami 1794 



BITWA POD RACŁAWICAMI 

 4 KWIETNIA 1794  



 

BITWA POD RACŁAWICAMI  

 

 Po ogłoszeniu insurekcji w Krakowie Tadeusz Kościuszko, obdarzony na czas wojny władzą niemal 

dyktatorską, wyruszył na północ, aby zmierzyć się z nadciągającymi wojskami rosyjskimi. Mniej licznymi, ale lepiej 

uzbrojonymi, wyszkolonymi i wyposażonymi w działa. 

 

 Armia Kościuszki liczyła około 4 tysięcy ludzi. Naprzeciw stały wojska gen. Aleksandra Tormasowa. Pierwsi 

zaatakowali Rosjanie powodując w szeregach powstańców spore zamieszanie. Sytuacja stawała się niebezpieczna i 

wtedy Kościuszko zdecydował się zaatakować środek wojsk nieprzyjaciela przy pomocy oddziałów kosynierów i 4 

kompanii piechoty oraz przy wsparciu artylerii. 

 

 Według słów rosyjskiego dowódcy Aleksandra Tormasova "chłopi uzbrojeni w piki szli do ataku z 

niewiarygodnym męstwem". 

 

 W pierwszym natarciu, osobiście dowodzonym przez naczelnika powstania, kosynierzy rozbili część piechoty 

wroga i zdobyli działa.  
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Jan Matejko, Kościuszko pod Racławicami 



 

BITWA POD RACŁAWICAMI  

 

 Drugie starcie przeprowadzono na prawym skrzydle Rosjan. Brawurowy atak kosynierów zaskoczył piechotę 

nieprzyjacielską, żołnierzy rosyjskich ogarnęła panika.  

 

 Bitwa została wygrana, a przybyły na pole walki oddział Denisowa, który miał okrążyć armię Kościuszki nie 

podjął walki. Rosjanie stracili około tysiąca ludzi i 12 dział. Straty polskie były o połowę mniejsze. 

 

 Bohaterski przywódca kosynierów Wojciech Bartos za swój czyn mianowany został chorążym i otrzymał 

nazwisko Głowacki. Wprawdzie Rosjanie zablokowali Kościuszce drogę do Warszawy, ale moralne znaczenie 

wygranej bitwy z udziałem chłopskich oddziałów miało wymiar historyczny.   

 

 Bitwa pod Racławicami doprowadziła do rozszerzenia powstania na inne regiony kraju, a przede wszystkim 

do wybuchu 17 kwietnia 1794 r. insurekcji w Warszawie. 
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Michał Stachowicz, Wprowadzenie do Krakowa 12 rosyjskich armat zdobytych pod Racławicami 



UNIWERSAŁ POŁANIECKI  

7 MAJA 1794  



 

UNIWERSAŁ POŁANIECKI 

 

 Zarządzenie w sprawie chłopskiej, wydane przez Tadeusza Kościuszkę w czasie powstania 

kościuszkowskiego dnia 07 V 1794 r. w okolicach miasta Połaniec. 

 

Postanowienia Uniwersału dotyczyły: 

 

 ograniczenia poddaństwa chłopów, 

 nadania im wolności osobistej, 

 przyznania prawa opuszczenia ziemi, po spełnieniu określonych warunków (spłata długów, zaległych 

podatków, zawiadomienie wojewódzkiej komisji porządkowej), 

 uznania ograniczonego prawa chłopów do dochodzenia swoich spraw w sądach, 

 zapewnienia nieusuwalności z ziemi, zakazania rugów i potwierdzenia własności podległej, 

 zmniejszenia pańszczyzny z obietnicą dalszych ulg po wygranym powstaniu. 
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Uniwersał połaniecki 



 

 

UNIWERSAŁ POŁANIECKI 

 

 Zawieszenie wykonania pańszczyzny chłopom powołanym do wojska. 

 Polecenie zawierania umów między szlachtą a chłopami. 

 Wprowadzenie urzędu dozorcy, który był pierwszym w dziejach Polski urzędnikiem państwowym 

reprezentującym sprawy chłopskie. Jeden dozorca miał mieć pod swoją opieką okręg liczący ok. 1000 

gospodarstw. Miał dbać o przestrzeganie postanowień Uniwersału. Dozorcy – terenowi urzędnicy 

państwowi ustanowieni podczas powstania kościuszkowskiego przez Uniwersał połaniecki 07 V 1794 r. 

 

 

Uniwersał jak większość aktów prawnych wydanych w czasie insurekcji kościuszkowskiej, nie przetrwał jej 

upadku i nie miał prawie żadnego wpływu na faktyczną sytuację chłopów. Głównym powodem jego 

wydania było zalegalizowanie oddziałów kosynierów i umożliwienie chłopom walki zbrojnej w ramach 

armii powstańczej. Z biegiem lat nabrał on jednak znaczenia symbolicznego. 
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Tadeusz Kościuszko, przygotowujący Uniwersał Połaniecki 07.05.1794 r. 
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