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Kim był?

Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko herbu Roch III 

(ur. 4 lutego 1746 w Mereczowszczyźnie, zm. 15 

października 1817 w Solurze) – inżynier wojskowy, 

fortyfikator, polski i amerykański generał, mąż stanu, 

uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, 

Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w czasie 

insurekcji kościuszkowskiej 

Podpis Kościuszki:



Pochodzenie, rodzina

Tadeusz Kościuszko urodził się 

4 lutego 1746 roku w Mereczowszczyźnie na 

Polesiu jako czwarte dziecko miecznika                  

brzeskiego Ludwika Tadeusza, pułkownika

regimentu buławy polnej litewskiej i Tekli

Kościuszko z domu Ratomskiej.

Ród Kościuszków wywodził się

od dworzanina wielkoksiążęcego

Aleksandra Jagiellończyka

i Zygmunta I, 

Konstantego Fiodorowicza



Dokonania

W USA

W Polsce



Dokonania w USA

Gdy dowiedział się o rewolucji 

w Ameryce Północnej na ochotnika

przybył tam i w 1776 roku wsparł

buntowników ze Stanów Zjednoczonych. 

Jego zdolności inżynieryjne i umiejętne

dowodzenie pozwoliły odnieść wiele

zwycięstw nad Anglikami, co spowodowało, 

że Kościuszko cieszył się wielkim

szacunkiem, Kongres Stanów

Zjednoczonych awansował go

do rangi generała brygady i obdarzył 

hojnym nadaniem ziemskim.



Dokonania w Polsce

Wracając do Polski w roku 1784. 

Tam zaangażował się w politykę,

stając się jednym z zagorzałych 

zwolenników stronnictwa patriotycznego.

Po uchwaleniu Konstytucji 3 Maja miał

być jednym z wielu dowódców, 

którzy mieli zorganizować 

odrodzoną i silną armię polską.
.



Dokonania w Polsce cd.

W czasie wojny polsko – rosyjskiej roku 1792 uczestniczył 

w działaniach wojennych w stopniu generała majora, 

dowodząc w bitwie pod Dubienką.

Kiedy wyszły na jaw plany redukcji wojsk polskich przez 

Rosjan, Kościuszko powrócił do kraju i 24.03.1794 roku 

złożył na rynku słynne śluby, ogłosił się też Naczelnikiem 

Siły Zbrojnej Narodowej.

Jako wódz powstania odniósł zwycięstwo w bitwie pod 

Racławicami (4.04.1794), wkrótce potem zaś, 7.05.1794 

uniwersał połaniecki, mający przyciągnąć chłopów do 

powstania obietnicami poprawy ich bytu i ograniczenia 

pańszczyzny.



Odznaczenia i wyróżnienia

Złoty medal Virtuti Militari, 1792 r. Kościuszko był 

pierwszą osobą odznaczoną tym odznaczeniem. 

Później zastąpił medal krzyżem kawalerskim VM.

Order Cyncynata otrzymał 5 maja 1784 r. z rąk 

Waszyngtona w Filadelfii.

Jedna z planetoid odkryta przez amerykańskiego 

astronoma Edwarda Bowella, nazwana została 

Kosciuszko.

W 1792 roku Stanisław August Poniatowski chciał 

nadać Kościuszce Order Orła Białego. Ten jednak, 

jako republikanin z przekonania, miał odmówić jego 

przyjęcia.



Śmierć

Kościuszko zmarł 

15 października

1817 roku w Solury

(Szwajcaria).



Upamiętnienie Kościuszki

14 października 1861, w przeddzień patriotycznych obchodów 

rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki, rosyjski namiestnik 

Karol Lambert wprowadził w Królestwie Polskim stan wojenny. 

Brutalne stłumienie uroczystości rocznicowych przez wojsko 

rosyjskie, połączone m.in. ze sprofanowaniem kościołów, 

przyspieszyło przygotowania powstańcze. Po II wojnie 

światowej jego imieniem nazwano hutę w Chorzowie. W 2000 

huta powróciła do nazwy historycznej: „Huta Królewska”. W 

wielu polskich miastach znajdują się ulice im. Tadeusza 

Kościuszki, które spotyka się również za granicą – głównie w 

USA, na Białorusi, ale np. także w stolicy Węgier Budapeszcie. 

Istnieje też wiele parków jego imienia, np. Kosciuszko Park w 

Chicago oraz w mieście Milwaukee w stanie Wisconsin.



Dziękuję za uwagę :)
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