
Dzień Patrona Szkoły – Tadeusza Kościuszki



Dzień Patrona Szkoły to wyjątkowe święto w naszym szkolnym 

kalendarzu. Organizując co roku z tej okazji między klasowy turniej 

wiedzy o Tadeuszu Kościuszce, wciąż na nowo poznajemy fakty z jego 

życia, analizujemy jego wielkie czyny, by doskonalić siebie, ale też 

wspólnie bawić się i miło spędzić czas.



Kościuszko człowiekiem wielkich czynów nie stał się z dnia na dzień. 

Wytrwale dążył do celu, sumiennie wywiązywał się ze swoich 

obowiązków, stawiał czoła przeciwnościom losu i rzetelnie zapracował   

na szacunek i uznanie.

Urodził się w 1746 r. na Mereczowszczyźnie. Od wczesnych lat marzył           

o tym, by zostać żołnierzem. Jako młody chłopiec rozpoczął naukę              

w Kolegium Pijarskim, a następnie kształcił się w założonej przez króla 

Stanisława Poniatowskiego  w 1765 r. Szkole Rycerskiej w Warszawie.      

Po ukończeniu szkoły wyjechał do Paryża, gdzie kontynuował naukę               

w Akademii Sztuk Pięknych. Równolegle pobierał nauki w Wersalskiej 

Akademii Wojskowej.



Smutny był powrót wielkiego patrioty do ojczyzny. Zastał Polskę 

osłabioną pierwszym rozbiorem w 1772 r. Dla niego samego nie było 

miejsca w polskiej armii. Załamany postanowił szukać szczęścia       

w innych krajach. Przez Drezno i Paryż trafił do Ameryki. Przez osiem 

lat walk w Ameryce zaskarbił sobie uznanie i szacunek.

Stał się bohaterem 

narodowym Stanów 

Zjednoczonych. 

Naczelny wódz 

amerykańskiej armii 

Jerzy Waszyngton 

mianował go  

generałem.



W 1784 r. Tadeusz wrócił do 

ojczyzny. W dalszym ciągu nie 

było dla niego miejsca              

w polskiej armii. Dopiero 

uchwały Sejmu Czteroletniego 

otworzyły mu drogę do 

spełnienia marzeń.                   

W 1789 r. otrzymał nominację 

na generała majora wojsk 

koronnych. Wsławił się            

w obronie Konstytucji 3 maja

odnosząc wspaniałe 

zwycięstwo w bitwie pod 

Dubienką w 1792 r. W dowód 

uznania otrzymał order Virtuti 

Militari i został awansowany  

do stopnia                      

generała – lejtnanta.



Po przyłączeniu się króla do konfederacji targowickiej, 

Kościuszko, podobnie jak wielu działaczy politycznych wyjechał       

z kraju. Kiedy w 1793 r. ogłoszono drugi rozbiór Polski, przyjechał 

do Drezna, gdzie wraz z innymi emigrantami zaczął opracowywać 

koncepcję powstania narodowego.



Insurekcja, nazwana Kościuszkowską, rozpoczęła się w 1794 r., była 

ostatnią próbą ratowania Rzeczypospolitej. 24 marca 1794 r. Tadeusz 

Kościuszko złożył na rynku krakowskim przysięgę na wierność 

Rzeczypospolitej i objął przywództwo nad powstaniem jako Najwyższy 

Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej.



Z powodu braku wystarczającej ilości broni  nakazał 

utworzenie oddziałów chłopskich uzbrojonych w postawione       

na sztorc kosy. Do historii przeszli jako kosynierzy. Dzięki ich 

atakowi na rosyjskie armaty wojska Kościuszki zwyciężyły             

4 kwietnia 1794 r. pod Racławicami.


