
Tadeusz 

Kościuszko 
Trochę inaczej… 



Takie są fakty 

Andrzej Kościuszko, a nie Tadeusz. Tadeusz miał na drugie,

Majątek Siechnowicze- podarowany przez Zygmunta Starego 

stał się gniazdem rodziny Kościuszków. 



Nauka, nauka, nauka…

Tadeusz postanawia zostać wojskowym i przy pomocy książąt Czartoryskich 

wstępuje do Szkoły Rycerskiej,

Tam studiuje wszystko, co może przydać się dowódcy. Od języków obcych po 

prawo, ekonomię, arytmetykę, miernictwo, geometrię, a nawet filozofię,

Kościuszko kończy szkołę i udaje się do Paryża, gdzie znów wsparcia 

udzielają Czartoryscy. Kontynuuje nauki w wersalskiej Akademii Wojskowej. 

5-cio letni pobyt we Francji całkowicie zmienia sposób postrzegania świata i 

przekonania polityczne. 



Tadeusz artysta 

Przejawiał talent do rysunku i malarstwa, rzemiosła uczył się w 

Paryżu, a nawet komponował utwory,

Skomponował „Poloneza Kościuszki”, narysował portret 

Thomasa Jeffersona, obraz „Tryumf Flory” oraz „Akt męski”. 





„Polonez Kościuszko”

🎵🎵🎵



Niechciany 

Po zakończeniu nauk, wraca do niczym 

nieprzypominającej dzisiejszej Polski i wbrew 

swoim przewidywaniom, nie załapuje się do 

wojska polskiego,

Z rodzimego majątku dla Tadeusza pozostało 

niewiele, co wystarcza na skromne życie,

Postanawia ożenić się z Ludwiką, lecz nie 

spotyka się ze zrozumieniem teścia,

Udaje się do Drezna, gdzie usiłuje wstąpić do 

armii saskiej, jednak mu odmówiono. 



Nadzieja umiera ostatnia 

Powraca do Paryża, gdzie usłyszał o wojnie, jaką właśnie 

toczyła Ameryka z Wielką Brytanią,

Dołącza do szeregów amerykańskiej piechoty i walczy o 

wolność oraz niepodległość. 



Cenny gość

Dzięki nabytej wcześniej wiedzy, dostaje zlecenie 

na opracowanie fortyfikacji Filadelfii. 

Z zadania wywiązuje się na tyle dobrze, że 

dostaje kolejne zlecenia, aż w końcu opracowuje 

plan twierdzy West Point,

Ostatecznie Amerykanie zwyciężają 

Brytyjczyków, dzięki zasługom zdolnego inżyniera 

i wojskowego- Tadeusza Kościuszki,

Za wsparcie i wykonaną pracę, bohater otrzymuje 

stopień generała brygady, duży kawałek 

amerykańskiej ziemi, a także pieniądze. 



Inwestycje

Za otrzymane pieniądze, Kościuszko wykupuje wolność 

Murzynów, uwalniając ich od niewolnictwa oraz finansuje im 

naukę,

Tadeusz zawsze stawiał wolność nad chciwością i łamaniem 

praw,

Przekonał się o tym indiański wódz- Mały Żółw, któremu 

Kościuszko podarował dwa pistolety i polecił ich użyć w 

imię wolności. 



Dom i polska armia 

Bardzo skromne życie w rodzinnym majątku,

Powstanie sejmu Czteroletniego staje się szansą do wstąpienia, do 

wojska polskiego,

Uzyskanie tytułu generała majora wojsk koronnych, jest spełnieniem 

marzeń oraz rozwiązaniem kłopotów finansowych,

Król Stanisław August Poniatowski przystępuje do Targowicy, czego 

skutkiem jest dymisja Kościuszki i kolejna emigracja. 



Powrót z pompą 

Tadeusz ogłasza się Najwyższym 

Naczelnikiem Siły Zbrojnej Narodowej 

i przysięga użycia władzy tylko by 

bronić granic i wolności ojczyzny,

Odnosi kilka spektakularnych 

zwycięstw, jak choćby to pod 

Racławicami,

Ostatecznie cała akcja kończy się 

klęską i trzecim rozbiorem Polski. 



Czy to już jest koniec?

Rosyjska niewola wymusza podjęcie wiernopoddańczej przysięgi,

Dzięki przysiędze, z niewoli zostaje uwolnionych 20 tysięcy Polaków. Tadeusz 

znów okazuje się wielkim dowódcą,

Zakaz powrotu do kraju, wymusił liczne podróże po świecie-gdzie wszędzie był 

przyjmowany jako bohater

Kościuszko, zgodnie z przysięgą, nigdy do Polski nie wrócił- za życia. Po jego 

śmierci prochy sprowadzono na Wawel, a urnę z sercem przewieziono do 

zamku Królewskiego w Warszawie.



Wielkość Kościuszki

Jefferson nazwał go ,,najczystszym synem wolności jakiego poznał’’,

Berek Joselewicz- posłańcem od Boga,

Napoleon- boharerem północy,

A Katarzyna II po prostu… bestią,

Kościuszko miał znaczący wpływ na kształt świata, a jego ślady 

znajdziemy dziś aż na trzech kontynentach.



Parki, ulice, miasta, szkoły…

Bohater narodowy nie tylko nad Wisłą, lecz także w 

USA i na Białorusi,

Patronuje licznym szkołom-Szkoła Podstawowa w 

Działoszycach im. Tadeusza Kościuszki, miastom, 

ulicom nie tylko w Polsce,

Pojawia się na obrazach, w filmach, sztukach 

teatralnych, znaczkach pocztowych,

Najwyższy szczyt Australii nosi nazwę naszego 

bohatera narodowego,

Co ciekawe, nazwisko Kościuszki rozsławiają także 

jednostki pływające



Dziękuję, Jan Porada kl.4

Zaprezentowany materiał o imienniku mojej szkoły jest najlepszym dowodem na to , że 

Tadeusz Kościuszko to godny patron i niezwykła osobowość. Jestem dumny, że moja 

szkoła ma takiego patrona.
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