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

Tadeusz Kościuszko

Ko ciuszko
Tadeusz

Ko ciuszko
Tadeusz

1746–1817
polski inżynier wojskowy, 

polski i amerykański generał,
uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych 
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Ćwiczenie 1.

Ćwiczenie 2.

Z czym kojarzy ci się słowo bohater? Uzupełnij asocjogram.

Kogo w twoim kraju nazywa się bohaterem?
Dlaczego tak się nazywa te osoby? Co one zrobiły?
Czy znasz osoby, które są nazywane jednocześnie bohaterami twojego i innego kraju?

Połącz ze sobą słowa z kolumny A z defi nicjami z kolumny B.

BOHATER

A B

0. uciśniony a. wpłynąć na coś

1. przychylny b. spowodować, że ktoś weźmie udział w czymś, co już jest zorganizowane

2. najemnik c. pracując, dojść do czegoś

3. przyczynić się d. wiadomość, często niesprawdzona

4. korepetytor e. życzliwie usposobiony do kogoś

5. porwać f. słuszny, uczciwy

6. dosłużyć się g. taki, którego prawa, wolność zostały ograniczone przez władzę

7. spiskowiec h. uprowadzić kogoś lub coś wbrew czyjejś woli

8. włączyć i. osoba, która daje prywatne lekcje poza systemem edukacji

9. wieść j. żołnierz służący w obcym wojsku za pieniądze

10. godziwy k. ktoś, kto tajnie porozumiewa się z grupą osób dla osiągnięcia jakiegoś celu

0. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6. 7. 8. 9. 10.
g
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Ćwiczenie 3.

Ćwiczenie 4.

Przeczytaj pierwszą część opisu książki biograficznej Kościuszko. Książę chłopów 
autorstwa Alexa Storożyńskiego, prezesa amerykańskiej Fundacji Kościuszkowskiej 
i ułóż fragmenty tekstu we właściwej kolejności. 

Przeczytaj drugą część opisu książki biograficznej Kościuszko. Książę chłopów 
i wybierz jedną z trzech propozycji słowa, które pasuje do kontekstu zdania.

A Książka Alexa Storożyńskiego ukazała się po angielsku w 2009 roku i zebrała w USA bardzo przychylne 
recenzje. Przedstawia Tadeusza Kościuszkę jako człowieka szlachetnego, obrońcę uciśnionych, chłopów, Żydów,

B
W odróżnieniu od innych najemników amerykańskiej wojny o niepodległość, szukających - jak pisze Storożyński 
- łatwych pieniędzy i szybkiej sławy, Kościuszko zachowywał się jak profesjonalista. Jego prace nad fortyfi kacją 
West Point,

C (Storożyński odnotowuje 11 wersji jego nazwiska w dokumentach Waszyngtona), długo pozostawał w cieniu bo 
nie zabiegał o zaszczyty i pieniądze. Historia w pewnym sensie przyznała jednak Kościuszce sprawiedliwość -

D a także amerykańskich czarnych niewolników. Thomas Jefferson powiedział o nim, że był „najczystszym spośród 
synów wolności”. Kościuszko był jednak nie tylko romantycznym „rycerzem wolności” -

E
jak pisze Storożyński - ale też wykształconym w Szkole Rycerskiej i na uczelniach paryskich fachowcem, 
wybitnym specjalistą w dziedzinie inżynierii wojskowej, który podchodził do swych obowiązków niezwykle 
profesjonalnie.

F po Waszyngtonie ma on największą liczbę pomników w USA, a jego imieniem nazwano miejscowości, auto-
strady, mosty i parki.

G
inżynieryjne przygotowanie bitwy pod Saratogą przyczyniły się do sukcesu tego epizodu wojny o niepodległość 
Stanów Zjednoczonych. Kościuszko, którego nazwiska głównodowodzący George Waszyngton nie potrafi ł 
nawet napisać poprawnie

0. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6.
A

0. a. szlacheckiej b. szlachetnej c. kulturowej
1. a. powodów b. szans c. dowodów
2. a. podbić b. odbić c. rozbić
3. a. zaopatrzony b. dopatrzony c. wypatrzony
4. a. przekazał b. odmówił c. przekonał
5. a. zajął b. wziął c. objął

Urodził się 4 lutego 1746 roku w niezamożnej rodzinie ____0. Brak koneksji i majątku stał się przyczyną 
tragedii miłosnej. Storożyński pisze, że pierwszą i największą miłością Kościuszki była Ludwika Sosnowska, 
której był korepetytorem. Ponieważ nie było ____1 na uznanie tego związku przez hetmana Sosnowskiego, 
Kościuszko porwał ukochaną. Niestety, niedoszłemu teściowi udało się ____2 córkę. Ludwika została 
zmuszona do małżeństwa z Józefem Lubomirskim, a Kościuszko - do ucieczki z kraju do Paryża, a stamtąd 
- do Ameryki, gdzie trwała wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Wielu historyków utrzymywało, 
że Kościuszko przypłynął do Ameryki ____3 w list polecający od księcia Adama Czartoryskiego do gen. 
Charlesa Lee. Storożyński udokumentował, że nic takiego nie miało miejsca - nikomu nieznany w Ameryce 
Kościuszko sam udał się do Benjamina Franklina i ____4 go do poparcia swojej kandydatury w amerykań-
skiej armii, gdzie w 1783 roku dosłużył się stopnia generała. Po wojnie bohater spod Saratogi wrócił do 
Polski i osiadł w swym mająteczku w Siechnowicach, z czasem wstąpił do polskiej armii. Gdy król Stanisław 
August Poniatowski przystąpił do Targowicy, Kościuszko znalazł się w gronie spiskowców przygotowu-
jących powstanie przeciwko zaborcom. 24 marca 1794 roku na rynku krakowskim ____5 przywództwo 
insurekcji. Był pierwszym polskim dowódcą, który postanowił włączyć do walki o niepodległość chłopów 
i Żydów, obu grupom gwarantując w przyszłej wolnej Polsce większe swobody.

a
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Ćwiczenie 5. Przeczytaj trzeci i ostatni fragment opisu książki i zaznacz czy poniższe zdania są 
prawdziwe (P), czy fałszywe (F).

Storożyński zamieścił w swojej książce niepublikowany dotąd portret Jeana Lapierre’a, czarnego 
adiutanta Kościuszki z czasów insurekcji. Lapierre, który znał naczelnika polskiego powstania z czasów 
wojny w USA, przybył do Polski na wieść o wybuchu insurekcji pod wodzą Kościuszki. Po przegranej 
bitwie pod Maciejowicami ciężko rannego Kościuszkę wzięto do rosyjskiej niewoli, gdzie spędził dwa 
lata. Po wyjściu z niewoli wyruszył przez Szwecję i Anglię do Ameryki, skąd Jefferson, ówczesny wicepre-
zydent, wysłał go w tajnej misji do Francji. Ostatnie lata życia Kościuszki upłynęły na wygnaniu we Francji 
i Szwajcarii, zmarł 15 października 1817 roku. Storożyński pisze też o tzw. testamencie Kościuszki, w którym 
zlecił on swemu przyjacielowi, ówczesnemu prezydentowi USA Thomasowi Jeffersonowi, aby majątek 
uzyskany dzięki służbie dla amerykańskiej rewolucji przeznaczyć na wykup i edukację czarnych niewol-
ników oraz na stworzenie im godziwych warunków życia i pracy jako pełnoprawnym obywatelom tego 
kraju. Jefferson ociągał się z wykonaniem woli Kościuszki i ostatecznie jej nie wypełnił.

„Kościuszko walczył o prawa chłopów, Żydów, amerykańskich Indian, kobiet i wszystkich innych 
ofi ar dyskryminacji. Był prawdziwym księciem tolerancji” - pisze Storożyński, amerykański dziennikarz 
polskiego pochodzenia, prezes Fundacji Kościuszkowskiej. Książka Kościuszko. Książę chłopów ukazała 
się w Polsce w roku 2011. 
Na podstawie:
http://fakty.interia.pl/historia/news-nowa-biografi a-tadeusza-kosciuszki,nId,898531

P F

1. Lapierre przybył do Polski na wieść o tym, że Kościuszko został ranny.

2. Lapierre poznał Kościuszkę w czasie Bitwy pod Racławicami.

3. Kościuszko był w więzieniu przez 2 lata.

4. Wiceprezydent Francji wysłał Kościuszkę z tajną misją do Szwajcarii.

5.  Kościuszko chciał, aby po śmierci jego majątek przeznaczyć na rzecz praw 
niewolników.

Nazwiska męskie zakończone na –o, przed którym znajduje się spółgłoska twarda, np. 
Kościuszko, Matejko, Kołodko, Fredro,  odmieniają się według paradygmatu żeńskiego. Formy 
żeńskie tych nazwisk nie odmieniają się.

Liczba pojedyncza Liczba mnoga

Mianownik pan Kościuszko, Fredro państwo Kościuszkowie, Fredrowie

Dopełniacz pana Kościuszki, Fredry państwa Kościuszków, Fredrów

Celownik panu Kościuszce, Fredrze państwu Kościuszkom, Fredrom

Biernik pana Kościuszkę, Fredrę państwa Kościuszków, Fredrów

Narzędnik panem Kościuszką, Fredrą państwem Kościuszkami, Fredrami

Miejscownik panu Kościuszce, Fredrze państwu Kościuszkach, Fredrach

Wołacz panie Kościuszko, Fredro państwo Kościuszkowie, Fredrowie
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Ćwiczenie 6.

Ćwiczenie 7.

Uzupełnij zdania poprawnymi formami imion i nazwisk z nawiasów.

Przeczytaj historię o podróży Tadeusza Kościuszki do Ameryki. Zastąp podkreślone 
czasowniki lub frazy w tekście synonimami z ramki w odpowiedniej formie gramatycznej.

0.  Państwu ___________________________________wszyscy gratulowali długiego stażu małżeńskiego.

1.  Każdy uczeń w polskiej szkole słyszał o _________________________(Aleksander Fredro).

2.  Obrazy _______________________________ (Jan Matejko) oglądać można w Muzeum Narodowym 
w krakowskich Sukiennicach.

3.  Na podstawie opowiadań _____________________________ (Marek Hłasko) nakręcono kilka fi lmów.

4.  Na zebraniu nie było dziś pani _____________________________________________ (Halina Czubko).

5.  Studenci ekonomii spotkali się z byłym ministrem fi nansów, ________________________________ 
(Grzegorz Kołodko).

6.  Przed spotkaniem z państwem _____________________________________ (Antoni i Maria Ryłkowie) 
długo się przygotowywali.

7.  W 1974 roku, po mistrzostwach świata w piłce nożnej w RFN, o _________________________ (Grzegorz 
Lato) pisały wszystkie gazety sportowe.

8.  Nigdy nie słyszałem o pani  _________________________________________ (Barbara Wojtyłko).

Janowi i Annie Kościuszkom

  zaprezentować swoje możliwości  zginąć  sprzeciwili się  utonąć  zaliczać się  
  rozbić  nakazać  zebrać  schwytać  

Tadeusz Kościuszko przeszedł do historii jako bohater trzech narodów. Równie dobrze mógł jednak 
zakończyć swoje życie/___________________0 w wodach Atlantyku jako nikomu nieznany bezrobotny. 
Wiosną 1776 roku prawie cała Europa żyła tym, co działo się po drugiej stronie oceanu, gdzie mieszkańcy 
trzynastu amerykańskich kolonii zbuntowali się/___________________1 przeciwko Brytyjczykom. Nic więc 
dziwnego, że młody Tadeusz Kościuszko też postanowił walczyć o niepodległość Amerykanów. Polska Armia 
była wtedy w kryzysie, w sąsiednich Niemczech również nie mógł znaleźć pracy. Ameryka była dla niego 
ostatnią deską ratunku – i wiedział, że armia Jerzego Waszyngtona na pewno nie pogardzi specjalistą takim 
jak on. Ale zanim nasz rodak mógł pokazać na co go stać/___________________2 , musiał najpierw pokonać 
Atlantyk. Po odpowiednich przygotowaniach, w czerwcu 1776 roku, wsiadł w Hawrze na niewielki statek 
i ruszył do Nowego Świata. Podróż na drugą półkulę w tamtych czasach należała/___________________3 
do bardzo długich i niebezpiecznych. Miał tego doświadczyć na własnej skórze Kościuszko oraz kilku jego 
przyjaciół, którzy wypłynęli razem z nim. Wszystko to przez brytyjską blokadę amerykańskich portów, która 
zmusiła/___________________4 statek wiozący europejskich najemników do wybrania trasy prowadzącej na 
południe, przez francuską kolonię na Santo Domingo (obecne Haiti). Latem w tym rejonie szalały tropikalne 
huragany, co nie wróżyło dobrze całej eskapadzie. No i rzeczywiście, po dwóch miesiącach rejsu, mocno już 
zniszczony statek, wpadł w bardzo silny sztorm, który roztrzaskał/___________________5 go w drobny mak 
o rafę koralową. Na szczęście dla Kościuszki oraz jego towarzyszy, dosłownie w ostatniej chwili, udało im się 
złapać/___________________6  masztu i resztkami sił dopłynąć do wybrzeża Martyniki. 

zginą ć
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Ćwiczenie 8. Przeczytałeś/przeczytałaś przed chwilą opowieść o podróży Kościuszki, która mogła 
zakończyć się dla niego tragicznie. Wyobraź sobie, że zginął on w wodach Atlantyku. 
Jak potoczyłaby się wtedy historia Polski i Ameryki? Na podstawie tego, co już 
wiesz o Tadeuszu Kościuszce ułóż osiem zdań w trybie przypuszczającym, które 
odpowiedzą na powyższe pytanie.

Możemy się tylko zastanawiać, jak mogłaby potoczyć się historia, gdyby jednak Kościuszko poszedł 
na dno/___________________7 razem ze statkiem. Czy gdyby zabrakło jego inżynierskiego geniuszu, to 
Brytyjczycy stłumiliby rebelię? Prawdopodobnie nie, ale wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych na 
pewno potrwałaby dłużej i pochłonęłaby/___________________8 więcej ofi ar po stronie kolonistów. No a co 
z naszą historią? Kto zastąpiłby Kościuszkę na czele insurekcji z 1794 roku? Można zastanawiać się czy bez 
niego powstanie w ogóle by wybuchło. A jeśli tak – to czy byśmy na tym zyskali, czy jednak stracili…

Na podstawie:
http://ciekawostkihistoryczne.pl/2015/04/12/tragiczna-katastrofa-ktora-mogla-zmienic-historie-kosciuszko-byl-o-wlos-od-smierci/

0.  Gdyby Tadeusz Kościuszko zginą ł w Atlantyku, w Polsce nie wybuchłoby 
w 1794 roku Powstanie Kościuszkowskie.

 1. _____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 2. _____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 3. _____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 4. _____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 5. _____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 6. _____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 7. _____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 8. _____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Ćwiczenie 9.

Ćwiczenie 10.

Wysłuchaj dwukrotnie tekstu o przysiędze Tadeusza Kościuszki na Rynku 
w Krakowie oraz Powstaniu Kościuszkowskim i dopasuj miejsce do wydarzenia.

Czytałeś/czytałaś o testamencie Tadeusza Kościuszki, w którym prosił prezydenta 
USA Thomasa Jeffersona, aby jego majątek uzyskany dzięki służbie dla 
amerykańskiej rewolucji przeznaczyć na pomoc i walkę o prawa niewolników. Jak 
mogła wyglądać treść tego testamentu? Napisz go w imieniu Tadeusza Kościuszki.

MIEJSCE WYDARZENIE

0. Rynek Główny a. rozpoczęcie opracowywania koncepcji powstania

1. Drezno b. odmowa Madalińskiego redukcji swojego oddziału

2. Warszawa c.  podpisanie „Aktu powstania obywatelów mieszkańców województwa 
krakowskiego"

3. Ostrołęka d. wygrana bitwa

4. Wiatowice e. rozwiązanie wojsk powstańczych

5. Ratusz f. złożenie uroczystej przysięgi

6. Racławice g. przegrana bitwa

7. Maciejowice h. decyzja ambasadora carskiego o redukcji wojsk polskich

8. Radoszyce i. informacja o wyruszeniu z miasta wojsk carskich

0. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6. 7. 8.
f

Polecamy: 
Alex Storożyński, Kościuszko. Książę chłopów, Warszawa 2011
Artur Śliwiński, Powstanie kościuszkowskie, Warszawa 2004
Tadeusz Kościuszko,  reż. Ryszard Rogoziński, 1987
„Jego imię Polska”. Tadeusz Kościuszko,  reż. Lucyna Smolińska, Mieczysław Sroka 2006
Kopiec Kościuszki w Krakowie
Muzeum Tadeusza Kościuszki w Krakowie
Muzeum Tadeusza Kościuszki w Maciejowicach
Wawel – pomnik Kościuszki na koniu oraz sarkofag z ciałem Tadeusza Kościuszki

118

T
A

D
E

U
S

Z
  

K
O

Ś
C

IU
S

Z
K

O
B2  POZIOM


