
 

 

 

 

 

 

 
 

Szkoła  Podstawowa  nr 1   
im. Tadeusza Kościuszki 

w  Wysokiem  Mazowieckiem 
 



Tadeusz Kościuszko (1746- 1817) – inżynier 
wojskowy, generał polski i amerykański, 
bohater wojenny obu krajów. Tadeusz 
Bonawentura Kościuszko urodził się w 1746 
roku w Mereczowszczyźnie. Uczył się w 
kolegium pijarów w Lubieszowie. Majątek 
miał w całości odziedziczyć jego brat, 
dlatego Tadeusz wybrał karierę wojskową. 
Gdy król Stanisław August Poniatowski 
stworzył w Warszawie Szkołę Rycerską, 
Kościuszko wstąpił do niej dzięki wsparciu 
Czartoryskich. 



Ród Kościuszków wywodził się od dworzanina króla Zygmunta I, 
Konstantego, zwanego zdrobniale Kostiuszko. Tenże za nieznane bliżej 
zasługi otrzymał w 1509 r. na własność majątek Siechnowicze, który 
stał się gniazdem rodowym Kościuszków. 



  
Niezbyt zamożny szlachcic, czwarte dziecko 
pułkownika Ludwika Tadeusza, rozpoczął 
kształcenie w szkole pijarów w Lubieszowie w 
1755 roku. Osierocony musiał przerwać naukę 
w 1760 roku, ale dzięki wsparciu Czartoryskich 
mógł kontynuować ją w Szkole Rycerskiej. 
Wyjątkowo uzdolniony, uzyskał królewskie 
stypendium na studia ... sztuk pięknych w 
Paryżu. Bardziej interesowała go inżynieria 
wojskowa, którą studiował poprzez prywatne 
korepetycje (jako cudzoziemiec nie mógł 
studiować na francuskiej uczelni wojskowej). 



W 1760 wrócił do domu i wybrał 
karierę wojskową  
W 1765 r wstąpił do korpusu kadetów 
Szkoły Rycerskiej. 
W październiku 1769rwyjechał jako 
królewski stypendysta do Paryża. 
Studiował w akademii Malarstwa i 
Rzeźby. 



 W październiku 1769 r. Kościuszko razem z Józefem 
Orłowskim, kolegą ze szkoły rycerskiej, wyjechał dzięki 
wsparciu Adama Kazimierza Czartoryskiego jako stypendysta 
królewski do Paryża. 

 Latem 1775 r. (trzy lata po I rozbiorze Polski, dokonanym przez 
Rosję, Austrię i Prusy) wrócił do kraju. Nie znalazł 
zatrudnienia w wojsku Rzeczypospolitej, ówcześnie 
zredukowanym do 10 000 żołnierzy. W rodzinnym majątku 
gospodarzył brat, a plany małżeńskie spaliły na panewce, gdyż 
nie miał majątku. 

  
 Jesienią 1775 r. wyjechał do Drezna. Nosił się z zamiarem 

wstąpienia do służby na dworze saskim lub w armii elektora. 
Starania te nie przyniosły powodzenia, dlatego podjął dalszą 
podróż do Paryża. 
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•Na wiosnę 1777 Kościuszko został wysłany na północ 
nad granicę kanadyjską pod wodzą generała Horatio 
Gatesa. Przez wiele miesięcy Kościuszko fortyfikował 
różne obozy wojskowe Armii Kontynentalnej (m.in. 
Fort Ticonderoga). Rozgłos przyniósł mu wkład jego 
prac fortyfikacyjnych do amerykańskiego zwycięstwa w 
bitwie pod Saratogą. 
•W lipcu 1784 pożegnał się z przyjaciółmi, wrócił do 
Polski (12 sierpnia 1784). Sytuacja w kraju była bardzo 
zła. Po raz kolejny powrócił więc Kościuszko do 
rodzinnych Siechnowicz, gdzie spędzić miał teraz bez 
mała pięć lat 



•Na początku maja 1792 dokonana została reorganizacja 
wojsk polskich. Wodzem armii koronnej, liczącej około 17 
tys. żołnierzy, król mianował księcia Józefa Poniatowskiego. 
Dowódcą jednej z trzech dywizji, tworzących armię 
koronną, został Tadeusz Kościuszko. 
•Kościuszko 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. 
•24 marca 1794 na rynku krakowskim złożył narodowi 
uroczystą przysięgę i objął formalnie przywództwo 
insurekcji jako Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej 
Narodowej. 
•10 października 1794 – w bitwie pod Maciejowicami 
ranny Kościuszko dostał się do niewoli, po czym został 
uwięziony w twierdzy Pietropawłowskiej w Petersburgu. 

 



W latach 1798–1815 mieszkał  
w Breville pod Paryżem u Piotra Zeltnera i wziął udział w 
tworzeniu Legionów Polskich. W roku 1799 (17 października i 
6 listopada) spotykał się z Napoleonem 

Tadeusz Kościuszko zmarł 15 
października 1817 r. w Solurze,  
w domu Zeltnera, i został 
pochowany w pobliskim Zuchwilu. 
Zgodnie z testamentem wydobyte z 
ciała serce Kościuszki zostało 
umieszczone w urnie i przekazane 
Emilii Zeltner, córce Franciszka. 


