
  

Obradujący w latach 1788–1792 Sejm, zwany Wielkim lub Czteroletnim, podjął dzieło naprawy 

Rzeczypospolitej. Jedna z pierwszych uchwał Sejmu Czteroletniego podnosiła liczbę wojska do 100 

tysięcy. 44-letni już Tadeusz Kościuszko 12 października 1789 r. został mianowany generałem-

majorem w wojsku koronnym. Dla Kościuszki była to szansa kariery wojskowej w rodzimej armii. 

Otrzymywał teraz wysoką pensję 12 tys. złotych rocznie, co przyniosło kres trapiącym go od kilku lat 

kłopotom finansowym. Na początku maja 1792 r. dokonana została reorganizacja wojsk polskich. Król 

mianował księcia Józefa Poniatowskiego wodzem armii koronnej, liczącej około 17 tys. żołnierzy, zaś 

dowódcą jednej z trzech dywizji, tworzących armię koronną – Tadeusza Kościuszkę. Kościuszko 

ćwiczył podległa sobie brygadę wojska na Podolu.  

Tymczasem w Warszawie została uchwalona Konstytucja 3 maja 1791 r. Dążenia Polaków do 

wzmocnienia ojczyzny wywołały niepokój Rosji oraz Prus, a także części rodzimej magnaterii, 

związanej z obcymi mocarstwami. Już w kwietniu 1792 r. spiskowcy magnaccy – Szczęsny Potocki, 

Seweryn Rzewuski i Franciszek Ksawery Branicki – przygotowali akt konfederacji, znoszącej 

postanowienia Konstytucji 3 maja. Gwarantem przywrócenia dawnych praw miała być caryca 

Katarzyna II. Akt konfederacji ogłoszony został 14 maja, w pogranicznej miejscowości Targowica.  

18 maja 1792 r. wojska rosyjskie (w sile około 100 tys. żołnierzy) wkroczyły na terytorium 

Rzeczypospolitej. Rozpoczęła się wojna polsko-rosyjska. Kościuszko odznaczył się w bitwach pod 

Zieleńcami (18 czerwca), Włodzimierzem (7 lipca) i pod Dubienką (18 lipca), za co otrzymał order 

Virtuti Militari. Po walkach, w których odparto około trzykrotnie silniejsze wojska rosyjskie, 

ukształtowała się opinia o wysokich umiejętnościach dowódczych Kościuszki.   

Po przystąpieniu do konfederacji targowickiej króla Stanisława Augusta, Kościuszko podał się do 

dymisji i wyjechał do Lipska. 26 sierpnia 1792 r. francuskie Zgromadzenie Prawodawcze nadało 

Tadeuszowi Kościuszce obywatelstwo francuskie. W 1793 r., z ramienia emigracji polskiej, Tadeusz 

Kościuszko udał się do Paryża, by uzyskać pomoc dla Polski od francuskiego rządu rewolucyjnego. 

Jego misja jednak nie powiodła się. Przewidziany na przyszłego wodza powstania w Polsce, brał 

udział w pracach sprzysiężenia powstańczego 1793-1794. Do Polski powrócił w marcu 1794 r. 

Przywiózł ze sobą przygotowany wraz z Hugonem Kołłątajem oraz Ignacym Potockim akt powstania, 

którego ogłoszenie miało być hasłem do podjęcia walki przez cały naród. 

24 marca 1794 r. Tadeusz Kościuszko został proklamowany Najwyższym Naczelnikiem Siły 

Zbrojnej Narodowej. Wtedy też na krakowskim rynku, wypełnionym przez tłumy, Tadeusz jako 

Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej, złożył słynną przysięgę. Maria Konopnicka tak 

przedstawiła tę uroczystą chwilę: 

 

"Na krakowskim rynku wszystkie dzwony biją, 

Cisną się mieszczany z wyciągniętą szyją. 

Na krakowskim rynku tam ludu gromada, 

Tadeusz Kościuszko dziś przysięgę składa. 

Zagrzmiały okrzyki, jak tysiączne działa... 

Swego bohatera Polska wita cała!" 

 

Kościuszko liczył na masowy udział chłopów w powstaniu, czyniąc im obietnice poprawy losu. Lecz 

mimo wielkich wysiłków organizatorzy powstania nie byli w stanie uzbroić i wyżywić tak licznej armii. 

Główną siłą pozostały więc wojska regularne (mieszczanie), ale trzon armii stanowiła szlachta, 

szkolona w wojennym rzemiośle. Nową natomiast formacją były oddziały złożone wyłącznie z chłopów 

zbrojnych w piki i kosy. Symbol chłopa-kosyniera obrońcy ojczyzny pozostał w świadomości 

społecznej wymownym symbolem kościuszkowskiego planu.  

 


