NOTATKA

3.6. Powstanie Stanów Zjednoczonych.
1. Kolonie angielskie w Ameryce Północnej:
a) w XVI w. na mapie świata, obok Hiszpanii i Portugalii, pojawiły się nowe państwa
kolonizatorskie: Holandia, Anglia i Francja;
b) do połowy XVIII w. Anglia założyła 13 kolonii w Ameryce Północnej, uznających
zwierzchnictwo króla i parlamentu; kolonie różniły się od siebie pod względem formy
samorządu, sposobu gospodarowania, struktury społecznej; jednak zależność od metropolii
była uciążliwa dla każdej z nich;
c) w

koloniach

północnych

dominowała

niewielka

własność

rolna

tzw. farmy, a główną siłę reprezentowali wolni farmerzy, oprócz rolnictwa rozwijało się
rzemiosło i handel, powstawały miasta;
d) w koloniach południowych i środkowych w wyniku nadań ziemi powstała wielka
własność ziemska, rozwinęły się wielkie plantacje bawełny i tytoniu oparte na pracy
niewolników sprowadzanych z Afryki;
e) monarcha mianował do rządzenia koloniami urzędników-gubernatorów, choć
poszczególne kolonie organizowały również samorządy;
f) wśród ludności kolonii wyróżniali się purytanie, którzy charakteryzowali się poczuciem
równości, braterstwa, religijnością, skromnością, cechy te stały się podstawą rozwoju
gospodarczego Stanów Zjednoczonych.
2. Przyczyny konfliktu kolonii z metropolią:
a) kolonie były traktowane przez metropolię, jak rynku zbytu dla brytyjskich towarów, co
hamowało rozwój amerykańskiego rzemiosła; kolonie były także miejscem pozyskiwania
tanich surowców;
b) kolonia była dla metropolii źródłem dochodów (w postaci ceł, opłat nakładanych na
kolonistów, podatków);
c) udział w wojnie siedmioletniej (1756-1763) zmusił rząd brytyjski do wprowadzenia
w 1765 r. ustawy stemplowej, czyli opłaty od dokumentów i publikacji np. gazet, książek,
umów prawnych; Wielka Brytania, mimo wygranej i przyłączenia w 1763 r. Kanady,
poniosła duże koszty prowadzonej wojny: zadłużenie oraz problemy polityczne
i gospodarcze; ustawa była złamaniem zasady wolności i samodzielności kolonii, co stało
się przyczyną wielkich protestów;
d) władze brytyjskie przyznały Kompani Wschodnioindyjskiej monopol na handel
herbatą, ograniczając wolny handel kolonii; efektem tej decyzji było „bostońskie picie
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herbaty”, czyli wrzucenie ładunku herbaty do morza w Bostonie przez kolonistów
w grudniu 1773 r.; wyrok na winnych jeszcze bardziej zaostrzył konflikt;
e) kolejne represyjne ustawy rządu brytyjskiego były związane z włączeniem do Kanady
terenów miedzy górami Appalachami a rzeką Missisipi; w 1774 r. utworzono granicę między
koloniami a Dzikim Zachodem, dokąd udawali się nowi osadnicy.
3. W przededniu wojny:
a.

w 1774 r. odbył się I Kongres Kontynentalny kolonii (bez Georgii) w celu połączenia

sił kolonistów w walce z represjami władz brytyjskich, ogłoszono ponowny bojkot towarów
oraz powołanie oddziałów milicji obywatelskiej;
b.

w maju 1775 r. odbył się II Kongres Kontynentalny kolonii; na czele milicji

obywatelskiej stanął Jerzy Waszyngton;
c.

w 1775 r., amerykańscy koloniści zaatakowali brytyjski Quebek w Kanadzie, aby

zmusić kanadyjskich kolonistów do wspólnych działań przeciwko metropolii.
4. Deklaracja niepodległości:
a.

Deklarację Niepodległości Ameryki została uchwalona przez Kongres Kontynentalny,

4 lipca 1776 r. w Filadelfii,; tekst deklaracji stworzyli Thomas Jefferson, Benjamin Franklin,
John Adams;
b.

dokument został podpisany przez 13 amerykańskich kolonii;

c.

powoływał do istnienia nowe państwo Stany Zjednoczone Ameryki;

d.

na podstawie deklaracji powstały późniejsze konstytucje poszczególnych kolonii (odtąd

określane jako stany) oraz Konstytucja USA;
e.

uchwalenie deklaracji było jednoznaczne z wypowiedzeniem wojny Wielkiej Brytanii;

f.

4 lipca jest w USA świętem narodowym.

5. Wojna o niepodległość USA:
a.

wojna rozpoczęła się od serii porażek Amerykanów; po pierwsze armia brytyjska była

lepiej wyszkolona, po drugie Anglia blokowała amerykańskie porty, utrudniając Europie,
szczególnie Francji udzielania pomocy buntownikom;
b.

Francuzi pomagali szkolić wojsko amerykańskie (taktyka partyzancka), jednak

oficjalnego poparcia udzielili dopiero po pierwszym znaczącym zwycięstwie;
c.

wielkim sukcesem Amerykanów była bitwa pod Saratogą w 1777 r.; to wtedy nastąpiła

zamiana ról, a kolejne zwycięstwa zaczęli odnosić Amerykanie;
d.

decydującym starciem była bitwa pod Yorktown w 1781 r.; armia brytyjska

skapitulowała;
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e.

w 1783 r. podpisano w Paryżu pokój, Wielka Brytania uznała niepodległość Stanów

Zjednoczonych Ameryki oraz oddałaim rozległe tereny między Appalachami a rzeką
Missisipi, czyli drogę na Dziki Zachód.
6. Udział Polaków w walkach o niepodległość USA:
a)

największą sławę za oceanem zdobyli Kazimierz Pułaski oraz Tadeusz Kościuszko;

b) Kazimierz Pułaski zorganizował amerykańską kawalerię; walczył w stopniu generała;
w 1779 r. pokonał wojska angielskie pod Charlestown; zmarł w tym samym roku od ran
odniesionych podczas oblężenia na Savannah;
c)

Tadeusz Kościuszko był inżynierem wojskowym; kierował budową fortec, uczestniczył

w przygotowaniu szańców obronnych; awansował od pułkownika do stopnia generała;
amerykański Kongres przyznał mu dożywotni żołd oraz 5 tys. akrów (ok. 250 ha ziemi).
7. Budowa nowego państwa USA:
a)

aby zaradzić problemom młodego państwa, postanowiono wzmocnić władzę centralną;

b)

17 września 1787 r. uchwalono Konstytucję Stanów Zjednoczonych;

c)

Kongres- dwuizbowy parlament złożony z Senatu i Izby Reprezentantów, ustanawiał

prawa;
d)

Prezydent – wybierany na 4 lata w wyborach dwustopniowych, stał na czele rządu oraz

reprezentował państwo; był zwierzchnikiem armii i floty, powoływał i odwoływał ministrów
(tzw. sekretarzy stanu), nominował wyższych urzędników, oficerów, sędziów federalnych;
e)

Sądy – niezależne i kontrolujące wszystkich obywateli (łącznie z prezydentem),

najważniejszy Sąd Najwyższy (orzekał o zgodności prawa stanowionego z konstytucją oraz
rozstrzygał o konfliktach między różnymi organami władzy);
f)

najważniejszą cechą systemu ustrojowego USA był podział kompetencji między władzę

stanową (zachowały własne konstytucje, ordynacje wyborcze do zgromadzeń stanowych
oraz skarb, policję, administrację), a władzę federalną (decyzje w sprawie polityki
zagranicznej, ceł, waluty, podatków, armii, kontroli sądownictwa).
8. Dodatek:
a)

w 1777 r. na Kongresie Kontynentalnym ustalono flagę USA – 13 pasów czerwonych

i białych ułożonych na przemian, a w lewym górnym rogu niebieskie pole z 13 gwiazdami,
obecnie jest 50 gwiazd, świadczą one o ilości stanów;
b)

godłem został orzeł umieszczony na pieczęci;

c) w 1790 r., podjęto decyzję o utworzeniu nad rzeką Potomac nowego osiedla;
9 września 1791 r. na cześć pierwszego prezydenta USA Jerzego Waszyngtona miasto to
nazwano Waszyngton;
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d) siedzibą Kongresu został Kapitol, pierwsze posiedzenie w nowej stolicy odbyło się
w 1800 r., budowa trwała natomiast od 1793 r.
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