
TADEUSZ KOŚCIUSZKO – 
PATRON NASZEJ 
SZKOŁY 
Łucja Lubowicka VII c 



DZIECIŃSTWO I 
MŁODOŚĆ 

  Tadeusz Kościuszko 
urodził się 4 lutego 1746 roku w 
Mereczowszczyźnie – tak 
nazywała się wieś i folwark 
pod Kossowem. Miał trójkę 
rodzeństwa. W 1755, jako 9-
latek wraz z bratem Józefem 
został zapisany do szkoły 
pijarskiej w Lubieszowie.  Nie 
zdołał jej ukończyć z powodu 
śmierci ojca, Ludwika. Dzięki 
wsparciu Czartoryskich 
Kościuszko wstąpił 18 grudnia 
1765 r. do Korpusu Kadetów 
Szkoły Rycerskiej. Studiował 
tam m.in. Historię Polski, 
filozofię, łacinę, język polski, 
francuski, prawo. Szkołę 
ukończył w stopniu kapitana. 



LATA 1769 - 1776 

 W październiku 1769 r. Kościuszko razem z Józefem 
Orłowskim, kolegą ze szkoły rycerskiej, wyjechał jako 
stypendysta królewski do Paryża. Jego pięcioletni pobyt 
we Francji zmienił jego przekonania polityczne i 
społeczne. 

  Do kraju wrócił, ale na krótko. W 1775 roku wyjechał do 
Drezna, a następnie do Paryża. Tam dowiedział się o 
wojnie w Ameryce, gdzie kolonie podjęły walkę z Wielką 
Brytanią o swoją odrębność oraz niepodległość. 



POBYT W STANACH 

   
  Kościuszko brał udział 

w wojnie o niepodległość 
Stanów Zjednoczonych. 
Fortyfikował tam obozy Armii 
Kontynentalnej. Po wojnie 
mianowany został 
amerykańskim generałem w 
uznaniu zasług, otrzymał 
Medal Cyncynata. 
Zdecydował się wtedy 
powrócić do kraju – 
przesiąknięty ideałami 
wolności.  
 

Pomnik Tadeusza Kościuszki w 
Waszyngtonie 



POWRÓT DO POLSKI 

  W związku z rozbudową krajowych sił zbrojnych 
Kościuszko uzyskał patent generalski i pensję. Podczas 
wojny w Obronie Konstytucji 3 Maja objął dowództwo 
dywizji koronnej. Odznaczył się w bitwach pod i 
Zieleńcami (18 czerwca), Włodzimierzem (7 lipca) i pod 
Dubienką (18 lipca 1792). Po walkach na linii Bugu, w 
których odparto około trzykrotnie silniejsze wojska 
rosyjskie, ukształtowała się opinia o wysokich 
umiejętnościach dowódczych Kościuszki, czego 
wyrazem była nominacja na generała lejtnanta, 
podpisana 1 sierpnia 1792.  
 



PRZYSIĘGA 

  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 
samodzielności Narodu i ugruntowania 
powszechnej wolności używać będę. Tak 
mi Panie Boże dopomóż i niewinna Męka 
Syna Twego’’ 

 



INSUREKCJA 
KOŚCIUSZKOWSKA  

 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. Po zwycięstwie pod 
Racławicami Kościuszko niezwłocznie wydał tak zwany 
Uniwersał Połaniecki z 7 maja 1794, który to łagodził rygor 
pańszczyzny, zwłaszcza dla ochotników. Niestety przegrana 
bitwa pod Szczekocinami przyćmiła nieco chwałę posunięć. 
Później sprawnie dowodził obroną Warszawy. Klęska pod 
Maciejowicami sprawiła jednak, że Kościuszko trafił do niewoli. 
Był to koniec powstania. 
 
 



BITWA POD 
RACŁAWICAMI 



ODZYSKANIE WOLNOŚCI I 
ŚMIERĆ 

  
  Po śmierci Katarzyny II 

Kościuszko odzyskał wolność. 
Wyjechał do Ameryki. 
Odzyskawszy dobra 
materialne za Oceanem, 
wrócił do Europy. Odbył 
dwa zasadnicze spotkania, 
mianowicie z Napoleonem i 
carem Aleksandrem. Widząc 
jednak instrumentalne 
podejście obu do sprawy 
polskiej, wyjechał do 
Szwajcarii. Zmarł w Solurze 
(Solothurn) w 1817 roku. 

Wawel - krypta św. 
Leonarda - grób T. 

Kościuszki 



„,,PIERWSZY KROK DO ZRZUCENIA NIEWOLI TO 
ODWAŻYĆ SIĘ BYĆ WOLNYM, PIERWSZY KROK DO 
ZWYCIĘSTWA – POZNAĆ SIĘ NA WŁASNEJ SILE.“ 
- TADEUSZ KOŚCIUSZKO 
 

Dziękuję za uwagę. 


