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     Andrzej Tadeusz Bonawentura 
Kościuszko urodził się 4 lutego 1746 roku 
w Mereczowszczyźnie na Polesiu jako 
czwarte dziecko miecznika brzeskiego 
Ludwika Tadeusza, pułkownika regimentu 
buławy polnej litewskiej i Tekli Kościuszko, 
z domu Ratomskiej. 

     Ród Kościuszków wywodził się 
od Konstantego Fiodorowicza, nazywanego 
zdrobniale „Kostiuszką”, będącego 
dworzaninem wielkoksiążcym Aleksandra 
Jagiellończyka i Zygmunta I. Imię to stało 
się po latach nazwiskiem rodowym. 
Zygmunt I Stary jako wielki książę litewski 
w 1509 r. w spisanym w języku 
starobiałoruskim przywileju nadał 
Konstantemu na własność majątek 
Siechnowicze. Miejsce to stało się gniazdem 
rodowym Kościuszków. Z czasem ród 
uległ polonizacji. 

 



     W 1755 roku Tadeusz razem ze starszym bratem Józefem rozpoczął naukę 
w Kolegium Pijarów w Lubieszowie. W 1760 r., ze względu na kłopoty rodzinne, 
wrócili obaj do domu. Ponieważ dziedzicem niewielkiego rodzinnego majątku 
miał zostać Józef, Tadeusz wybrał karierę wojskowego. 

     W 1765 roku z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego 
powstała Szkoła Rycerska. Miała ona przygotować kadrę oficerów, ludzi 
światłych, postępowych i dobrych obywateli. Dzięki wsparciu 
Czartoryskich Kościuszko wstąpił 18 grudnia 1765 r. do Korpusu Kadetów 
Szkoły Rycerskiej, gdzie wyróżniał się spośród innych. Studiował tam historię 
Polski i historię powszechną, filozofię, łacinę, język polski, francuski i niemiecki 
oraz prawo, ekonomię, arytmetykę, geometrię i miernictwo. W 1766 r. wyróżnił 
się na egzaminie tygodniowym z geometrii. Pobierał specjalny kurs inżynierski 
dla wyróżniających się słuchaczy. Pozostał w Szkole Rycerskiej jako instruktor 
podbrygadier w stopniu chorążego. Szkołę ukończył w stopniu kapitana. 

 



Odznaczenia i wyróżnienia 
• Złoty medal Virtuti Militari, 1792 r. Kościuszko był pierwszą osobą 

odznaczoną tym odznaczeniem. Później zastąpił medal krzyżem kawalerskim 
VM. 

• Order Cyncynata otrzymał 5 maja 1784 r. z rąk Waszyngtona w Filadelfii. 

• Jedna z planetoid odkryta przez amerykańskiego astronoma Edwarda 
Bowella, nazwana została (90698) Kosciuszko. 

• W 1792 roku Stanisław August Poniatowski chciał nadać Kościuszce Order 
Orła Białego. Ten jednak, jako republikanin z przekonania, miał odmówić 
jego przyjęcia. 

 



Upamiętnienie 
     Tadeusz Kościuszko jest uznawany za bohatera narodowego Polski, Stanów 
Zjednoczonych Ameryki oraz Białorusi. 

     14 października 1861, w przeddzień patriotycznych obchodów rocznicy 
śmierci Tadeusza Kościuszki, rosyjski namiestnik Karol Lambert wprowadził 
w Królestwie Polskim stan wojenny. Brutalne stłumienie uroczystości 
rocznicowych przez wojsko rosyjskie, połączone m.in. Ze sprofanowaniem 
kościołów, przyspieszyło przygotowania powstańcze. Po II wojnie światowej 
jego imieniem nazwano hutę w Chorzowie. W 2000 huta powróciła do nazwy 
historycznej: „Huta Królewska”. W wielu polskich miastach znajdują się ulice 
im. Tadeusza Kościuszki, które spotyka się również za granicą – głównie w 
USA, na Białorusi, na Ukrainie oraz na Węgrzech (Budapeszt), w Serbii 
(Belgrad), Rosji (Petersburg, Wołgograd i Kopiejsk) i Kazachstanie 
(Karaganda). Istnieje też wiele parków jego imienia, np. Kosciuszko 
Park w Chicago oraz w mieście Milwaukee w stanie Wisconsin. 

 



Insurekcja kościuszkowska 
     24 marca 1794 na rynku krakowskim złożył narodowi uroczystą przysięgę i 
objął formalnie przywództwo insurekcji jako Najwyższy Naczelnik Siły 
Zbrojnej Narodowej. 

„Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi 
Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz 
jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samowładności Narodu i 
ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi Panie Boże dopomóż 
i niewinna męka Syna Jego”. 

 



     W czasie powstania Kościuszko zreformował armię polską, wprowadzając w niej kilka 
innowacji. Przypisuje mu się autorstwo pomysłu tworzenia jednostek ruchomej milicji 
chłopskiej –kosynierów, a także utworzenie pierwszych oddziałów strzelców 
celnych prekursorów snajperów. Decyzja stworzenia takich oddziałów w Wojsku 
Polskim zapadła według ustaleń sejmu 8 października 1789 roku. Projekt ich utworzenia 
opracował Tadeusz Kościuszko, który po amerykańskich doświadczeniach wzorował je na 
oddziałach Rangersów. Podobnie jak w Ameryce rekrutowano do nich myśliwych 
oraz leśniczych, a szczególnie Kurpiów, którzy słynęli w Rzeczypospolitej z umiejętności 
strzeleckich. Kościuszko napisał dla nich instrukcję ćwiczenia strzelców celnych wydaną 
przez Komisję Wojskową dnia 20 kwietnia 1791 roku. 

• 24 marca – 16 listopada 1794 – insurekcja kościuszkowska. 

• 4 kwietnia 1794 – zwycięska bitwa pod Racławicami. 

• 7 maja 1794 – wydanie Uniwersału połanieckiego. 

• 10 października 1794 – w bitwie pod Maciejowicami ranny Kościuszko dostał się do 
niewoli, po czym został uwięziony w twierdzy Pietropawłowskiej w Petersburgu. 

     Prawdopodobnie właśnie podczas pobytu w niewoli rosyjskiej, Kościuszko (który był 
świetnym pianistą) skomponował dwa polonezy i walc, wszystkie dedykowane armii polskiej 



Pomniki 
• Na Wawelu stoi konny pomnik Tadeusza Kościuszki, 

• Pomnik Tadeusza Kościuszki w Łodzi u zwieńczenia ulicy Piotrkowskiej na placu Wolności 
zbudowany w latach 1927–1930, 

• W Chicago pomnik Kościuszki stoi na prestiżowej promenadzie widokowej „Solidarity 
Drive” w centrum miasta, nad jeziorem Michigan. W rocznicę Konstytucji 3 Maja 
organizacje polonijne składają wieńce i kwiaty pod tym pomnikiem. 

• Pomnik Tadeusza Kościuszki w Waszyngtonie wzniesiony w 1910 według 
projektu Antoniego Popiela, który ufundowany został przez amerykańską Polonię –
Komitet Narodowy Polski ustawiony w parku Lafayette. Jego kopia znajduje się na osi 
Ogrodu Saskiego w Warszawie, 

• Pomnik na polu bitwy pod Saratogą, 

• Pomnik w Detroit, 

• Pomnik w Łęcznej, 

• Posąg oraz tablica pamiątkowa w Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych West Point. 
W Filadelfii, którą wybudował Kościuszko w czasie amerykańskiej wojny o niepodległość. 

 



     Rok szkolny 1969/1970 rozpoczęto bardzo uroczyście 2. września 1969 roku 
wraz z rozpoczęciem roku otrzymaliśmy sztandar oraz zostało przywrócone 
imię szkoły. Na placu szkolnym nastąpił najbardziej uroczysty moment – 
ślubowanie młodzieży. 

Ślubowanie  

„My uczniowie i uczennice Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 
w Wysokiem Mazowieckiem zebrani na uroczystości przekazania sztandaru 
ślubujemy … zawsze i wszędzie wzorować się na bohaterze naszej szkoły 
Tadeuszu Kościuszce…”  

Od tamtego czasu Tadeusz Kościuszko jest patronem naszej szkoły. 

 

Patron naszej szkoły 



     Tadeusz Kościuszko jest bliski naszej społeczności szkolnej. Jego 
patriotyzm, troska o losy ojczyzny nie straciły na aktualności. Tradycją 
szkoły jest organizowanie w każdym roku konkursów poświęconych naszemu 
patronowi oraz przygotowywanie gazetki na jego temat.  

     Rok 2017 obchodzony był jako Rok Tadeusza Kościuszki. W ten sposób Sejm i Senat 

Rzeczypospolitej Polskiej nawiązał do 200. rocznicy śmierci bohatera polskiego i 

amerykańskiego, obywatela honorowego republiki francuskiej, przywódcy insurekcji 

1794 r., który poświęcił życie idei niepodległej ojczyzny. 

 

 


