
Polacy nabrali wiary w możliwość zwycięstwa, a powstanie rozszerzyło się na inne rejony 

kraju. Na przełomie marca i kwietnia do powstania przyłączyły się oddziały polskie z 

Lubelszczyzny i zachodniego Wołynia. Zamierzeniem Tadeusza Kościuszki była próba 

przebicia się do Warszawy. Wygranie bitwy (pod Racławicami) doprowadziło do rozszerzenia 

powstania na inne regiony kraju, a przede wszystkim do wybuchu 17 kwietnia 1794 roku w 

Warszawie powstania kościuszkowskiego (nazwanego insurekcją 1794 roku). Powstanie 

stopniowo rozszerzało się. Wkrótce całe terytorium okrojonej terytorialnie Polski objęte 

zostało powstaniem.   

 

6 czerwca 1794 r. doszło do bitwy pod Szczekocinami, w której wojska polskie starły się z 

połączonymi siłami rosyjsko-pruskimi Fiodora Denisowa i Fryderyka Wilhelma II. Po 

zaciętych walkach Polacy zmuszeni zostali do odwrotu ku Warszawie, a Kościuszko został 

lekko ranny. Straty polskie były duże, poległo 2 tys. żołnierzy. W walce zginęli dwaj 

generałowie: Józef Wodzicki i Jan Grochowski. Śmiertelnie ranny został Bartosz Głowacki. 

8 czerwca 1794 r. w bitwie pod Chełmem generał Józef Zajączek poniósł klęskę w starciu z 

wojskami rosyjskimi. 15 czerwca skapitulował Kraków, 13 lipca wojska rosyjskie i pruskie 

dowodzone przez króla Fryderyka Wilhelma II rozpoczęły oblężenie Warszawy. Ponieśli 

jednak znaczące straty podczas walk z obrońcami stolicy. Przejawiły się tu najpełniej talenty 

organizatorskie i umiejętności fortyfikacyjne Kościuszki, który zmusił wojska pruskie do 

rezygnacji z oblężenia, przeciwstawił się też nadciągającej od wschodu armii rosyjskiej, na 

której czele stał utalentowany i bezwzględny Suworow. W walkach śmierć poniosło ok. 4,5 

tys. Rosjan, a ambasador carski musiał uciekać pod opiekę Prusaków, którzy stacjonowali w 

pobliżu miasta. Wśród obrońców Warszawy byli też m.in. książę Józef Poniatowski i generał 

Henryk Dąbrowski.  

10 października 1794 r. miała miejsce bitwa pod Maciejowicami, w której ranny Tadeusz 

Kościuszko dostał się do niewoli rosyjskiej. Miał wówczas wymówić słowa: Finis Poloniae! 

Następnie został uwięziony w twierdzy pietropawłowskiej w Petersburgu. Po roku 1794 był 
więźniem carycy Katarzyny II, potem uwolniony został przez jej syna Pawła I Romanowa w 
1796 r. Car wypuścił Kościuszkę po złożeniu przysięgi wiernopoddańczej, co było ceną za 
uwolnienie z rosyjskich więzień i łagrów 20 tys. Polaków. Kościuszko musiał także przyrzec, 
że nie wróci do Polski.  
 
Naczelnikiem powstania został Tomasz Wawrzecki.  
 
Powstanie Kościuszkowskie przyspieszyło niewątpliwie ostateczny rozbiór Polski. Wysiłki 
wojsk polskich i samego Naczelnika nie wystarczyły do obronienia ojczyzny, ale sprawiły 
Rosji dostatecznie dużo kłopotów, by zrezygnowała ona z próby utrzymania protektoratu nad 
całym terytorium bardzo już okrojonej, ale formalnie jeszcze niepodległej Rzeczypospolitej. 
Po upadku powstania Austria, Prusy i Rosja dokonały 24 października 1795 r. III rozbioru 
Polski. Rzeczpospolita zniknęła z mapy Europy. 

 
 


