
 

 
     

Od czasów rozbiorowych, aż do dnia dzisiejszego, kultywujemy postać wodza 

spod Racławic i twórcy Uniwersału Połanieckiego - „wybijania się na 

niepodległość”, prekursora dewizy „Za wolność Waszą i naszą”, bohatera 

dwóch kontynentów, wodza-tułacza i "„męczennika wolności".  

Tadeusz Kościuszko jest patronem naszej szkoły i stanowi dla naszej młodzieży 

wspaniały wzór do naśladowania. Naczelnik w chłopskiej sukmanie jest symbolem 

dążeń wolnościowych, jego  wspaniała  przeszłość uczy nas wszystkich męstwa i patriotyzmu, 

budzi szacunek i uznanie 

Czytajmy i uczmy się, 

chciejmy tylko a  

będziemy wolnymi.  

 

Lekcja 

języka polskiego i historii o  

Tadeuszu Kościuszce 

 

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSKIE: 

TO JA, TADEUSZ 

Informacje na temat konkursu znajdziesz na ostatniej 

stronie w niniejszej prezentacji: 

Lekcja języka polskiego i historii o Tadeuszu Kościuszce. 

 



Świadectwa kultu Tadeusza Kościuszki 

,,Jenerała Kościuszki, sława z ust do ust tu przechodzi, 

wszystkie domy są ozdobione jego kopersztychami i portretami.  

Wszyscy prawie siluetki jego albo w tabakierkach, albo w pierścionkach noszą.  

Pod portretami jego różni różne w wierszach dają napisy, słowem,  

za bohatera wielu i narodu naszego jest ogłoszony.’’ 
 

Fragment listu ( 12 stycznia 1793 r.) Józefa Świętorzeckiego (zaufanego agenta Ignacego Potockiego) do Ignacego Potockiego 
 

Za życia służył za temat dzieł sztuki.  

Po śmierci stał się bohaterem licznych utworów nasączonych szczerym i serdecznym 

uczuciem. Dla literatów był wzorem patrioty i człowieka silnego moralnie: 

Kult Tadeusza przejawia się w utworach muzycznych i scenicznych,  w poezji i prozie - z których  

"Rok 1794"  Wł. Reymonta  stanowi nieprzemijającą wartość. 

Ojczyzna upada, a przekupna magnateria bawi się i brata się z zaborcami dla własnej korzyści i przywilejów. Bohaterem insurekcji 

w trylogii Reymonta jest lud. Przedstawiciele średniej i drobnej szlachty podejmują trud przygotowania insurekcji, a chłopstwo i 

mieszczaństwo, stanowią główną siłę napędową powstania kościuszkowskiego.  

 

Tadeusz Kościuszko w najwybitniejszym dziele Adama Mickiewicza, zatytułowanym nie bez powodu  

,, Pan Tadeusz’’. Adam Mickiewicz, syn uczestnika insurekcji kościuszkowskiej, wyrastał w domu 

rodzicielskim w atmosferze kultu dla Naczelnika, kultu, który panował również i w tajnym studenckim 

Towarzystwie Filomatów. 

Wnętrze dworu Soplicowego zdobi portret Naczelnika. 

Tu Kościuszko w czamarce krakowskiej, z oczyma  

Podniesionymi w niebo, miecz oburącz trzyma; 

Takim był, gdy przysięgał na stopniach ołtarzów, 

Że tym mieczem wypędzi z Polski trzech mocarzów 

Albo sam na nim padnie. 

Stefan Żeromski  poświęcił Tadeuszowi Kościuszce  wiele pełnych uwielbienia słów w 

swoich Dziennikach. Zachwycał się jego dokonaniami, był jego idolem. 

Najwiekszy z bohaterów naszych, nasz spod Racławic ukochany zwycięzca. 

On jeden wiedział gdzie nasze zbawienie – w prawdziwej republice, gdzie każdy obywatel równy jest każdemu innemu. 

Stefan Żeromski, lat 18 , rok 1882 

Bohater Polski , Europy i wszechświata. On jeden odzień jest wieńca nieśmiertlelności… Czczę Go!  

Promienny wódz! Kościuszko! 

Stefan Żeromski, lat 21 , rok 1885 

Pięknie i sugestywnie pisał Stefan Żeromski o Tadeuszu Kościuszce   

na kartach młodzieńczej noweli Pocałunek: 

„Gdy stanąłem przy grobowcu Kościuszki, czułem ten żal przeniknięty czcią, jaki muzułmanin czuć musi w Kaabie. Kościuszki 

grób! Chce się przylgnąć ustami do tego piaskowca i wypłakać wielkim popiołom synostwo niewoli….  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juliusz Słowacki o Kościuszce 

Listy do matki ( fragm.. listu z Genewy z 15 marca 1833) 

Raz wieczorem zapytałem panny Patty o Kościuszce. Opowiedziała mi o nim 

następujący rys: Po śmierci Kościuszki jeden z obywateli kupił po nim konia, na którym 

stary Kościuszko często jeździł, koń przeszedłszy do nowego pana, ilekroć 

zaprzężonym był do woza i wiózł szlachcica drogą, zatrzymywał się i stawał przed 

każdym żebrakiem, tak go dawny pan przyzwyczaił rozdawaniem jałmużny. Nowy 

nabywca znudził się takim narowem konia i odsprzedał go... Nieprawda, że ta powieść 
ślicznie maluje ostatnie chwile życia naszego bohatera? Spokojność i dobroczynność w 

konia się nawet wcieliły... O matko moja, jak bym chciał być dobrym człowiekiem...”  

                                                                        

                                 

 

Odwołując się do retoryki III części 

Mickiewiczowskich Dziadów, pozwolę 
sobie na następujące stwierdzenie: 

15 października 1817 r. umarł  

Kościuszko - człowiek,  

narodził się  

Kościuszko - symbol! 

Źródło:  Krzysztof Karol Daszyk -  
https://dziennikpolski24.pl/bo-imie-jego-jest-polska-tadeusz-kosciuszko-

bohater-symbol/ar/12573024 

 
 

Maria Dąbrowska o Kościuszce 

Kościuszko! Twoja skromność nie dba o pochwały, 

 

W boju mężny, w pokoju umysł masz wspaniały, 

 

Wielki przez rozum, cnoty i waleczne sprawy, 

 

Nikt więcej nie miał prawa nad Ciebie do sławy! 

 

 

Artur Oppman ( Ort- ort) 

Ostatnie lata życia Kościuszki 

 

W pięknej, wolnej Szwajcarii pod nieb jasnych topielą, 

 

Duma starzec samotny troski głowę mu bielą. 

 

Już nie ujrzy swej ziemi gnany wiatrem liść lotny… 

 

W pięknej wolnej Szwajcarii duma starzec samotny. 

 

 

 

 

 

https://dziennikpolski24.pl/bo-imie-jego-jest-polska-tadeusz-kosciuszko-bohater-symbol/ar/12573024
https://dziennikpolski24.pl/bo-imie-jego-jest-polska-tadeusz-kosciuszko-bohater-symbol/ar/12573024


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      Źródło: Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji, Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych 

                                                                                     Tadeusz Kościuszko – bohater dwóch Narodów i kontynentów 
Portret Tadeusza Kościuszki na koniu (Racławice), 

mal. Juliusz Koss 

 

Cesarz  Napoleon Bonaparte  
 

nazwał  
 

Tadeusza Kościuszkę 
 

,,bohaterem północy’’ 
 

 

Caryca  
 

Katarzyna Wielka  
 

nazwała  
 

Tadeusza Kościuszkę 
 

,,bestią’’ 
 

Thomas Jefferson  
 

nazwał  
 

Tadeusza Kościuszkę 
 

,,najczystszym spośród synów wolności’’ 
 
 

 

Ja, 

Tadeusz Kościuszko… 

Czy Polacy wybić się mogą na niepodległość? 

Trzeba przyznać, iż Polacy nie  

cierpią jarzma, mają entuzjazm do  

wolności i cnoty, ale wadą ich jest, iż  

jak są żywymi w zaczęciu śmiałych  

czynów, tak niestałymi w dokonaniu  

i słabiejącymi w przeciwnościach. 

 

 

 



,, Każdy ma swoje miejsce ulubione w dzieciństwie i to jest ojczyzna duszy’’ 

Stefan Żeromski  

 

Dom rodzinny Tadeusza Kościuszki - Mereczowszczyzna na Polesiu,  

mal. Zygmunt Ajdukiewic 

 

 
T. Kościuszko w wieku chłopięcym, autor nieznanego ok. 1761 r. fot. WikimediaCommons. 

 
                 Tadeusz Kościuszko , mal. Bolesław Jan Czedekowski 

 
Antoine AlexandreCardon wg Richarda Coswaya, Portret Tadeusza Kościuszki, 1798 r 

 Tadeusz Kościuszko w Sosnowicach - Pierwsza miłość, 1765 r.mal. Zygmunt Ajdukiewicz 

 

 

Mereczowszczyzna  

Kraj dzieciństwa i młodości, kraj powrotów 

Tadeusza Kościuszki 

 

Chłopiec z Polesia 

,, Uczeń szkoły Pijarów z Lubieszowa marzył, że tak jak jego wybrany bohater 

Timoleon z Koryntu będzie wielkim wodzem i wielkim rolnikiem. Oba 

marzenia się spełniły.’’ 

Źródło: Barbara Wachowicz, Matki wielkich Polaków. 

 

 

 

Człowiek ambitny i pracowity. 

Geniusz artylerii i fortyfikacji. 

,, Trzeba przyznać, że wszyscy ludzie są obdarzeni wystarczająco 
zdrowym rozsądkiem, aby odróżnić dobro od zła, aby odpowiednio się 
zachowywać, przeprowadzać rozumowania, ujmować i porównywać 

stosunki, jak również rozszerzać swe idee drogą refleksji i studiów’’. 
T. Kościuszko 

 

Człowiek wytrwały w dążeniu do celu. 

,,Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi.’’  

,,Czytajmy i uczmy się, chciejmy tylko a będziemy wolnymi’’. 

T. Kościuszko 

 

 

Człowiek rozważny i romantyczny 

Miłość do Ojczyzny była najważniejsza, żadna inna namiętność nie miała nad nim władzy. 

,,Panie, panie, panie Kościuszko. Ojciec Ludwiki Hetman Polny dojrzawszy pustkę twej sakiewki 

mówiąc żeś do wojaczki zdolny, miast córki czarną dał polewkę. Dwie tylko w życiu pokochałeś.  

Tylko dwa razy tak bolało. Tak bolało, tak bolało choć dość tytułów i godności’’. 

 

piosenka ,, Pan Kościuszko’’  do tekstu Zbigniewa Książka i Piotra Rubika. 

 

 

 

 



 

Waszyngton składa gratulacje Kościuszce, mianując go generałem,  

 

 

 

 

 

 

 
mal. Zygmunt Ajdukiewi 

cz.  

 

 
Jacob Mangot, Tadeusz Kościuszko z uniesioną szabl 

 

 
 
Wojciech Kossak, Przysięga Tadeusza Kościuszki na Rynku w Krakowie, Muzeum Tadeusza Kościuszki w Maciejowicach, fot. Barbara Kukulska. 

 

Człowiek szlachetny, skromny, uczciwy. Wybitny inżynier, strateg i 
dowódca. 

 
Wsławił się zaplanowaniem i przygotowaniem umocnień dla wojsk amerykańskich pod 

Saratogą w 1777 r. Zbudował forty w Filadelfii i słynny do dziś West Point. 
 

,, Ten generał polski ściągnął na siebie wzrok Europy przez męstwo, jakiego niewiele jest 

przykładów, przez wyższe zdolności wojskowe i przez daleko jeszcze większe 

przymioty, jedyne, które otwierają ludziom bramy do świątyni sławy: ludzkość, 

umiłowanie sprawiedliwości i bezinteresowności’’ 

M.A. Gallet, historyk francuski, Paryż 1805 r. 

Człowiek honoru i pełen miłości do Ojczyzny 

,,Wzbudzić potrzeba miłość kraju w tych, którzy dotąd nie wiedzieli nawet, 
że Ojczyznę mają’’. 

,,Za samą szlachtę bić się nie będę, chcę wolności dla całego narodu i dla niej 
wystawię tylko me życie.’’  

,,Marzyłem o tej szabli, odkąd ją ujrzałem… 

Ta jasna broń wolności objęła mi szałem serce i nie dawała odetchnąć 

spokojnie, sycąc duszę od młodu myślami o wojnie’’. 

Tadeusz Kościuszko 

Źródło: Honor i Ojczyzna, Antoni Bogusławski 

 
 

Człowiek idei 

,,Tylko wierność ludziom czyni z nas człowieka’’. 

T. Kościuszko 

,, A działo się to na krakowskim Rynku… Jak posag biały, stałeś, 

Naczelniku. W krąg wojska barwne w bojowym ordynku, 

mieszczan i ludu, narodu bezliku - a oczy wszystkie do Ciebie się 

śmiały, a usta wszystkie imię Twe szeptały….. 

Prezentowanej broni błysk…I, blady, wraz występujesz… 

 

,,Ja Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu 

narodowi polskiemu, że…’’ 
 

Źródło: Józef Relidzyński, Na stulecie śmierci Tadeusza 

Kościuszki 

 

 

 



 

 
Pozdrowienie wodza - Przegląd wojsk chłopskich przez Naczelnika; 

mal. Zygmunt Ajdukiewicz, 1890 r.  

 

 

 
Wojciech Kossak, Tadeusz Kościuszko prowadzi kosynierów do ataku,  
bitwa pod Racławicami  (obraz z 1924r.) 
 

 
 

 

Człowiek, który miłował gorąco wolność i niepodległość narodową. 

,, Wolność to najsłodsze dobro, którego człowiek na ziemi kosztować może […] ‘’ 

,,Na głos Ojczyzny wszelkie zastanowienia, wszelkie względy niknąć powinny.’’ 

T. Kościuszko 

 

 

Człowiek odważny, roztropny. 

,,Pierwszy krok do zrzucenia niewoli to odważyć się być wolnym, pierwszy krok do 
zwycięstwa poznać się na własnej sile’’ 

T. Kościuszko 

 
,, I wysunął się Kościuszko na przodek szeregu, 

I zawołał – Wiara bracia,  
Od brzegu do brzegu’’. 

Anczyc 
 

,,On, Naczelnik narodu, ze słodkim uśmiechem, stał przed oczyma ciągle - a dalekim echem 

moskiewskie spod Racławic ścichały mi działa, gdy kanonierów chłopska kosa wycinała.’’ 

Źródło: Honor i Ojczyzna, Antoni Bogusławski 

 

 
Człowiek pełen nadziei i wiary w zwycięstwo. 

,, Ile serce moje pełne jest przywiązania do ojczyzny naszej, tyle mnie odebrane dnia 

dzisiejszego wiadomości najwyższą przejęły radością. Stolica Polski wolna i oswobodzona 

dzielnością jej mieszkańców, chwila burzy i zamieszania przemieniona w porządek i 

regularne tymczasowego rządu odbywanie, przykład świetny, dany reszcie narodu…’’ 

                                                                          T. Kościuszko,  

Źródło: Marian Marek Drozdowski, Bitwa Warszawska 17 i 18 kwietnia 1794 r. 

 

„Wacław” -poemat 

,,Kłaniało mu się chłopstwo, żydy, zboże, Dziwne! Serdeczna miłość tyle może! Gdzie 

ona wstanie, a rządzić zaczyna, Nic tam oporu próżnego nie stawi: Nic nie pnie wyżej – 

wszystko się nagina, Wszystko krzyż bierze, a mąk nie przeklina, Taki był ów duch – pół 

ludzki i boski, Pierwszy narodu anioł – Kościuszki.’’ 

Juliusz Słowacki w 1838 roku we Florencji  

 

 

 



Wjazd T. Kościuszki do Warszawy, rysunek Piotra Szałkowskiego 

 

Scena z bitwy pod Maciejowicami, Upadek Kościuszki z konia, 

rycina Victora Adama 

 
Gen. I Fersen jako zwycięzca bo bitwie pod Maciejowicami odwiedza uwięzionego i rannego 

 T. Kościuszkę – rysunek Piotra Szałkowskiego 

 

 
 
 
 
 
 

Coś ty, Kościuszko, zawinił na świecie?… 
C. K. Norwid, Wiersze polskie, Wyd. Łódzkie, Łódź 1988, s. 90 

 

,, Ale za którymś razem koń potknął się i zapadł przednimi nogami w bagnie. Niczym 

katapulta przez koński łeb, do przodu wyrzucił ciało jeźdźca, który uderzył głową chyba 

wprost w leśny kamień. I leżał nieruchomy bez życia i bez czucia…..’’ 

 

,, Przecież to sam Naczelnik, a on bez czucia leży. Kozacy zmiarkowali, że ważna to osoba. 
Na wóz, co zabierał rannych, nie chcieli go położyć.  

Bo wóz ciągnęły woły, Wodzowi nie uchodzi. Nosze zrobili sami, z sitowia, pik i trawy. 
Rannego ułożyli ponieśli w stronę zamku’’. 

 
Źródło: Leszek Marek Krześniak, Za chwilę… Poemat spod Maciejowic. 

 

 

Pokonany wódz, cierpiący bohater. 

,, Gdy rano się obudził bolała strasznie głowa i bok pokłuty piką. 

Poruszać też się nie mógł. Podobno przyszedł Fersen razem ze swoją świtą. 
Popatrzył – jeniec żywy. Buntownik , co trząsł Polską, a teraz , tutaj leży…’’ 

 
Źródło: Leszek Marek Krześniak, Za chwilę… Poemat spod Maciejowic. 

 

„Smutki” 

 ,,Gdy mnie wiodą przez pola, zasłane już trupem, Gdy chciwy nieprzyjaciel, dzielący się 

łupem Wesela i zwycięstwa okrzyki już szerzył Co za okropny odgłos w uszy me uderzył 

„Kościuszko już nie żyje, Kościuszko pojmany!” Zdrętwiałem, a niepomny na własne me 

rany, Los wodza, przyjaciela rzewnie opłakuję. Ależ poczet żołnierzy z wolna postępuje, Na 

łożu z dzid i liścia polnego usłanym, Kurzawą i czarną krwią zewsząd oblanym, Mężu 

dzielny! Na połyś zdrętwiały spoczywał, Ostatek szat rozdartych rany twe okrywał. Blady, 

słabyś wydawał jęki i tchnienie, Śmierć zdała się nad tobą rozciągać swe cienie. ‘’ 

Julian Ursyn Niemcewicz, poeta i przyjaciel Tadeusza Kościuszki, ranny jak on pod Maciejowicami 10 października 1794 roku.   

 

 

 

” Pamięci Kościuszki” 

,,W dwóch światach praw człowieka obrońca waleczny, Konającej Ojczyzny 

wziął ster niebezpieczny, Spełnił się wyrok smutny – runął gmach 

wspaniałych. Padliśmy - a on nie dał upaść nam bez chwały! Zniknie pamięć, 

na spiżach i marmurze ryta, lecz cię w sercach Polaków potomność wyczyta.’’ 

Franciszek Grzymała 

 Poeta i publicysta, żołnierz napoleoński. Wiersz ten jest świadectwem szacunku narodu do człowieka, którego imię 

stało się symbolem prawości i miłości do Ojczyzny. 

 

 

 



 

Tadeusz Kościuszko w celi petersburskiego więzienia, mal. Zygmunt Ajdukiewicz 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Człowiek samotny i nieszczęśliwy. 

 

,,I w cerkwi go zamknęli. Już się na zimę miało.  

Na północ go powieźli do Petersburga prosto.  

A tam więzienie srogie, nie czekać tu ratunku…’’ 

 
Źródło: Leszek Marek Krześniak, Za chwilę… Poemat spod Maciejowic. 

 

 

Człowiek szczęśliwego losu. 

,,A kiedy przyszła zima, trzecia jego w niewoli, nagle się 

los odmienił bo straże złagodniały. Carycę apopleksja 

zwaliła i zabrała i przyszedł car do niego i wolność mu 

darował…’’ 

Źródło: Leszek Marek Krześniak, Za chwilę… Poemat spod Maciejowic. 
 

 

” Do Pawła”  

Wielki sławny uczeń Waszyngtona, Miłośnik ludu, wolności obrona, 

Gdy z mocarstwami trzema wojnę toczy Za kraj i prawa umierać 

ochoczy, Mocą, ranami, zdradą zwyciężony, Poszedł w niewolę aż w 

północne strony, Tam przez dwa lata smutną chwilę gonił Za to , że 

wiernie ojczyznę bronił. Aż też nareszcie Paweł tron osiada Ten nową 

drogę do sławy wyśledził Kiedy nareszcie Kościuszkę odwiedził ............. 

Wchodząc – więc rzecze – wolność ci przynoszę i zwyciężonego, car, o 

przyjaźń proszę... 

                                     Julian Ursyn Niemcewicz 

Po bitwie maciejowickiej został wywieziony razem z Naczelnikiem do Petersburga i osadzony w twierdzy 

pietropawłowskiej. Doczekał tam, po dwóch latach, śmierci Katarzyny II, uwolnienia Kościuszki i siebie 

przez nowego cara Rosji – Pawła I.  

 



Człowiek, który wyprzedzał swoje czasy 

ostatnie 10 lat swojego życia spędził w Szwajcarii. 

,,A gdyś nazbyt stęskniony ojczyzny twej starej 
Do późnych gwiazd wśród szumu zadumał się Aary, 

Musiałeś czuć się wtedy nad tą obcą rzeką, 
Jak emigrant, gdy wracać mu już za daleko’’ 

                                                                                                   Kazimierz Wierzyński 
 

,,Niech cię prowadzi Opatrzność; co do mnie , nie będąc w stanie służyć z pożytkiem 

ojczyźnie, udam się do Szwajcarii. Wiesz, czylim się przyczynił, o ile ode mnie było zawisło, 

do powszechnego dobra. Ściskam cię , kochany książę, z uczuciem prawdziwej przyjaźni’’. 

Tadeusz Kościuszko z listu do ks. A. Czartoryskiego Wiedeń, 13 czerwca 1815 r. 
 

 

 „Obywatel, który chce szczycić się być dobrym Polakiem, powinien poświęcić 
wszystko dla Ojczyzny i być zawsze ludzkim i sprawiedliwym” 

Tadeusz Kościuszko 

 

Tadeusz Kościuszko w parku – Solura, mal. Zygmunt Ajdukiewicz. 

Źródło: Tadeusz Kościuszko, Alex Storożyńsk 

 

 

W Solurze żył stałym rytmem. Latem wstawał o 5 rano, 

zimą o 6. Pił kawę z glinianego kubka i czytał poranną 

prasę, albo książki. Uczył dzieci.  Następnie udawał się na 

konną przejażdżkę. W dni deszczowe – spacerował po 

domu!  Robił „dla chłopów polskich" drewniane chodaki, 

które rzekomo zapobiegały reumatyzmowi i innym 

chorobom. Z apetytem i w dobrym humorze zasiadał do 

kolacji o 5 po południu. Na deser najchętniej jadł 

truskawki. O zmroku siadał z gospodarzami i 

przyjaciółmi, aby pogwarzyć. Po zapaleniu świec grał w 

szachy albo wista. O 22-giej regularnie kładł się spać. 

Źródło: Tadeusz Kościuszko, Alex Storożyński 

 

 
„Szajne-katerynka” 

,,Muzyka gra Poloneza Kościuszki. Hej uciszyć puste mowy! Fajki z gęby, czapki z 

głowy- Oto macie kopiec łzawy, co to broni polskiej sławy - Hen na górze Bronisławy! 

Pod nim leży człowiek prawy, Naczelnikiem niegdyś zwany, A od ludu ukochany: Bo 

go wiódł do boju boso, A ciąć kazał wrogów kosą, I podźwignął silną dłonią Tych co 

żywią i co bronią. ‘’ 

Wincenty Pol, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Rękopis składający się z ze stu kilkudziesięciu obrazków z historii Polski zaginął w 1846 roku. Ocalała w zapiskach 

lub odtworzono zaledwie 35. Jeden z ocalałych dotyczy naszego Patrona.   

 

 



JAKI BYŁ KOŚCIUSZKO 

 

Tadeusz Kościuszko 1794. Rysunek piórem tuszem.  

Muzeum Narodowe w Krakowie. 

,,Rysy twarzy jego nie były ciężkie i grubo ciosane, przeciwnie- delikatne i cienkie, łagodzące nieregularności, […] 

oczy bystre, nos mały i zadarty, wargi cienkie, usta raczej szerokie[…].  

Był szatynem, włosy miał bujne i po trochu siwiejące, zaczesane nad czołem w puklach naturalnych spadały na 

ramiona.  

Wzrostu średniego, bardzo smukły, żołnierskiej postawy, z piersią podaną naprzód, dolną szczęką silnie 

wysuniętą. 

Nie był zbyt rozmowny, mówił cicho i lakonicznie, choć często się ożywiał.  

Nastrój miał zwykle żartobliwy, jednak czasem mówił z dyskretną ironią.  

Dla przyjaciół był serdeczny, do obcych odnosił się z rezerwą.  

Pełen prostoty i skromności potrafił niektórych trzymać na dystans: zimnym spojrzeniem lub ironicznym 

milczeniem odsuwał tych, co się za bardzo chcieli spoufalić. ‘’ 

Źródło: Wirydianna Fiszerowa, ,, Dzieje moje własne i osób postronnych’’ 

 

 ,,Życzliwy, otwarty i wrażliwy, ale łatwo go można było zrazić, tracąc jego zaufanie. 

Na wydarzenia reagował elastycznie, w sposób konstruktywny i pragmatyczny. 

Cenił sobie niezależność, na ogół nie był podatny na sugestie i naciski otoczenia. 

Miewał chwile załamań. 

Stronił od niepotrzebnych konfliktów, był dobrym mediatorem. 

Skromny, rozważny, odważny, pracowity, honorowy. 

Nie przepadał za życiem towarzyskim, ale cechowała go duża zdolność adaptacyjna do nowego otoczenia. 

Jego ubiór cechowała schludność, prostota i niewyszukana elegancja.’’ 

Wirydianna Fiszerowa, żona adiutanta Naczelnika 



 

 

Tadeusz Kościuszko. Źródło: CBN Polona 

 

 

 

 

Spragniony ciepła rodzinnego 

Namiastkę własnego domu i rodziny znalazł w Berville u przyjaciół: 

 Petera Josepha Zeltnera i jego żony Andżeliki. Czwórka dzieci Zeltnerów dosłownie 

wchodziła mu na głowę, wypełniała jego pokój hałasem. Brał je na kolana i bawił się 

z nimi... a czasami nawet strofował. 

Najwięcej czasu poświęcał półrocznej Thaddei, której był ojcem chrzestnym. Często 
widywano go na ulicach miasta, jak spaceruje z maleństwem. 

Źródło: Tadeusz Kościuszko, Alex Storożyński 

,,Każdy ma swoje miejsce ulubione w dzieciństwie i to jest ojczyzna duszy’’. 

Stefan Żeromski 

,, Anusia najbardziej z całego rodzeństwa kochała Tadeusza. Drobnego, niewielkiego, 

zadartonosego, milczącego. Ubranego niepozornie. Bo ani się o co upominał. Ani stroić lubił. 

Jemu mówiła rusińskie porzekadło: Ne rodysa krasnym a szczasnym ( ,, Nie ródź się pięknym, lecz 

szczęśliwym’’). Jemu śpiewała najpiękniejsze kolędy. Jemu pokazywała, jaki kwiat jej zakwitł 

w tę siarczystą zimę. Tadeusz bardzo kochał swoją siostrę, była dla niego najlepszą 

przyjaciółką’’. 

Barbara Wachowicz, Matki wielkich Polakó 

 

 

 

Popularny wiersz nieznanego autora recytowany w polskich domach w XIX i XX w. 

,,Co to za obraz wisi na ścianie? Rycerz z płaszczem w chłopskiej sukmanie, 

czworograniasta czapka na głowie, powiedz mi mamo jak on się zowie! 

Zaraz ci powiem, moje serduszko- jest to nasz rodak sławny Kościuszko. 

Czy żyje jeszcze? Umarł od dawna, ale cześć jego jest taka sławna, 

 że dziś w obrazach ozdabia ściany 

Panom i kmieciom jest tak kochany, że żaden Polak dziś bez wzruszenia  

nie wypowie jego imienia. 

Jakie ma imię? On – Tadeusz piękne imię nosiła ta dusza, a odważny był jak rzadko 

który, bił się za Polskę, tłuk wrogów z góry, aż sam spadł z konia krwią swą zalany. 

Oto wiesz teraz synu kochany. A jak się więcej o nim nie dowiesz…  

na dziś wystarczy, jutro ci powiem.’’ 
 

Źródło: Kancelaria Senatu, Biuro analiz, dokumentacji i korespondencji,  

Tadeusz Kościuszko – bohater dwóch narodów i kontynentów. 

 

 



Co lubił:  

 Chętnie spędzał czas w ogrodzie. Na niewielkim skrawku ziemi miał mnóstwo 

róż. 

 

 Przyrządzał kawę na maszynce spirytusowej. W nawyk picia aromatycznego 

napoju wpadł w czasie rewolucji amerykańskiej. Na szlaku bojowym pił kawę 

kilka razy dziennie, w różnej postaci. 

 

 Pracował na tokarce i robił różne cudeńka tabakierki, lichtarzyki i cukierniczki 

rozdawał jako upominki. 

 

 

 Lubił grać w wista, bo wymagała opracowania strategii. Zdarzało się, że grał ze 

znajomymi na drobne sumy. 

 

 Lubił grać w szachy z przyjaciółmi. 

 

 

 Uwielbiał projektować i rysować.  

 

,, Wszystkie panny chciały, żeby je namalował’’       Julian Ursyn Niemcewicz 

 

,,Jest jednym z najsubtelniejszych rysowników , jakiego kiedykolwiek 

poznałem’’ Gen. Gates. 

 

 Uwielbiał grać na fortepianie i tworzyć muzykę 

,, Lubił bardzo muzykę i urządzał małe koncerty, podczas których 

pierwszorzędni artyści wykonywali poszczególne numery w celu zrobienia 

mu przyjemności’’ 

,,Przyznał się kiedyś, że tak się zapalił do haromonijki, iż nie mógł się od niej 

oderwać, prześladowała go nawet we śnie i w końcu musiał zupełnie 

zaprzestać tej muzyki, tak go pochłaniała’’ 

Źródło: Tadeusz Kościuszko, Alex Storożyński 

 

 



Szczypta humoru o Tadeuszu 

 
źródło ilustracji: www.planszedydaktyczne.plplanszedydaktyczne.pl/pl/p/Tadeusz-Kosciuszko/498 

https://sklep.mnwr.pl/ksiazki/116-pol-jankes-czyli-tadeusz-kosciuszko-w-ameryce.html 

 
Krzyknął Tadzik z Mereczowszczyzny 

W zawiniątku dziecięcej bielizny; 
Matka w dłonie go bierze, 
Pójdź tu, mój bohaterze, 

Inne będziesz miał, prócz pępka, blizny. 

Artur Kozłowski -  „KOŚCIUSZKO. Friend of Humanity. Przyjaciel Ludzkości”. Antologia poezji i prozy. Wydawnictwo 
Kościuszko.  

  

Każdy jemu był ziomalem, 
Choć mu nie był krewnym wcale. 

Z ordynansem czarnoskórym 
Raz podzielił się mundurem. 

 

Barbara Lipińska-Postawa - „KOŚCIUSZKO. Friend of Humanity. Przyjaciel Ludzkości”. Antologia poezji i prozy. 

Wydawnictwo Kościuszko.  

  

Humor zeszytów 

Tadeusz Kościuszko był tak odważny że ma dwie góry jedną w Australii a drugą, która jest kopcem, w Krakowie.  

http://zeszyty.leszek-kwiatkowski.eu/humor-47.html 

 

Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 

 

http://www.planszedydaktyczne.pl/


BIBLIOTEKA SZKOLNA OGŁASZA KONKURS NA TEMAT:  

TO JA, TADEUSZ 

1. Przedstaw portret Tadeusz Kościuszki w karykaturze – technika wykonania dowolna. 

Format portretu: minimum A4. 

2. Zadedykuj humorystyczny wiersz Tadeuszowi Kościuszce pt. To Ja, Tadeusz  ( forma 

wiersza: Tadeusz mówi o sobie). 

Prace będą wystawione na wystawie prac uczniów, której otwarcie nastąpi w czasie 

obchodów święta szkoły w dniu 25 marca 2021 r.  – biblioteka szkolna. 

Wszelkie informacje dotyczące regulaminu konkursu oraz dokumentów jako załączniki do 

regulaminu będą udostępnione zgłaszającym się kandydatom. 

Informację na temat zgłoszenia się do w/w konkursu proszę kierować na librus – Grażyna 

Szymczyk. Proszę o podanie tematu: 1 lub 2, a może 1 i 2 ?  

TERMIN: Oddanie prac do dnia 19 marca. Wiersze można przesłać mi na pocztę szkolną na 

adres: szymczyk.g@lilo.edu.pl 

Obrazy, rysunki należy dostarczyć osobiście w godz. pracy biblioteki szkolnej  19 marzec – 

piątek – od godz. 8.00 – 14.00. 

Serdecznie zachęcam i zapraszam. To szansa na realizację swoich zdolności i zainteresowań.  

                                                                                                                nauczyciel – bibliotekarz  

                                                                                                                     Grażyna Szymczyk 

mailto:szymczyk.g@lilo.edu.pl

