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KIM BYŁ TADEUSZ KOŚCIUSZKO ?

Andrzej Tadeusz Bonawentura 
Kościuszko (herbu Roch) urodził 
się  4 lutego 1746 w 
Mereczowszczyźnie, a zmarł 15 
października 1817 w Solurze. 
Inżynier wojskowy, fortyfikator, 
polski i amerykański generał, 
uczestnik wojny o niepodległość 
Stanów Zjednoczonych 
(1775–1783), Najwyższy 
Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej 
w czasie insurekcji 
kościuszkowskiej (1794).



Tadeusz Kościuszko urodził 
się w Mereczowszczyźnie na 
Polesiu, jako czwarte dziecko 
miecznika brzeskiego –
Ludwika Tadeusza Kościuszki 
i Tekli z Ratomskich.

Ród Kościuszków wywodził 
się od dworzanina króla 
Zygmunta I – Konstantego.

DZIECIŃSTWO 



Dwór w Mereczowszczyźnie
miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki



W 1755 roku Tadeusz razem ze 
starszym bratem Józefem rozpoczął 
naukę w Kolegium 
Pijarów w Lubieszowie. W 1760 r., 
ze względu na kłopoty rodzinne, 
wrócili obaj do domu. Ponieważ 
dziedzicem niewielkiego rodzinnego 
majątku miał zostać Józef, Tadeusz 
wybrał karierę wojskowego.
W 1765 roku powstała Szkoła 
Rycerska. Dzięki 
wsparciu Czartoryskich Kościuszko 
wstąpił do Korpusu Kadetów Szkoły 
Rycerskiej, którą  ukończył                               
w stopniu kapitana.
W Paryżu wstąpił do Akademii 
Malarstwa i Rzeźby.

EDUKACJA 



Szkoła Rycerska w Warszawie



Matka Tadeusza nie 
chciała, aby dalej się 

kształcił. Mówiła: 
,,Tadeusz niechby szedł 

na księdza, książki 
przecież ma w głowie! 
Albo do palestry: niech 

praktykuje przy którymś 
z mecenasów, pisze 
wszakże pięknie”.



MIŁOŚĆ

Jego wielką młodzieńczą miłością 
była Ludwika Sosnowska , która 

została zmuszona do poślubienia 
innego mężczyzny. Legenda 

wielkiej miłości Ludwiki i Tadeusza 
jest żywa do dnia dzisiejszego . W 

ogrodzie, gdzie spotykali się 
kochankowie , dwa niegdyś 

zrośnięte drzewa- dąb i sosna są 
pamiątką tego uczucia.



Symbol miłości Ludwiki i Tadeusza



POBYT W AMERYCE
W latach 1776–1783 brał udział w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych 

Ameryki, podczas której zajmował się fortyfikowaniem miast i obozów wojskowych 
(budował m.in. forty wokół Saratogi, zaprojektował i wykonał umocnienia twierdzy 

West Point). W uznaniu zasług został awansowany do stopnia generała brygady armii 
amerykańskiej i odznaczony Orderem Cyncynata.

Budowa silnej twierdzy West Point nad rzeką Hudson.



POWRÓT DO KRAJU

Po powrocie do kraju, w 1789 r. otrzymał od króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego nominację na generała-majora wojsk koronnych. Uczestniczył                  

w wojnie polsko-rosyjskiej w obronie Konstytucji 3 maja (1792). W 1794 r. został 
Najwyższym Naczelnikiem Siły Zbrojnej Narodowej i przewodził pierwszemu 

polskiemu powstaniu. Stoczył kilka bitew, z których najważniejsza była bitwa pod 
Dubienką.



Przysięga Kościuszki 





W czasie powstania 
Kościuszko zreformował 

armię polską wprowadzając 
w niej kilka innowacji. 

Przypisuje mu się autorstwo 
pomysłu tworzenia milicji 
chłopskiej – kosynierów. 
Naczelny wódz pragnąc 

wobec całego wojska wyrazić 
uznanie sam zamienił swój 

generalski mundur na 
sukmanę.



Tadeusz Kościuszko zmarł 15 października 1817 r. w Solurze              
i został pochowany w pobliskim Zuchwilu. Zgodnie                               

z testamentem wydobyte z ciała serce Kościuszki zostało 
umieszczone w urnie i przekazane Emilii Zeltner. W 1921 r. 

polski Sejm podjął uchwałę o sprowadzeniu serca Kościuszki 
do kraju, co zostało zrealizowane w 1927 r. Od 13 czerwca 

1983 r. urna z sercem Tadeusza Kościuszki przebywa w Zamku 
Królewskim w Warszawie.



Minęło właśnie 200 lat od śmierci Tadeusza Kościuszki. Bohater 
dwóch narodów, polskiego i amerykańskiego i jeden                                       

z najsłynniejszych Polaków w naszej historii . Próżno szukać                           
w nowożytnej historii Polski postaci, która byłaby upamiętniana 

na tyle sposobów.









Dziękujemy za uwagę 


