
 

Nazwy geograficzne 

oraz miejsca nazwane 

imieniem Tadeusza Ko-

ściuszki:  
 W Polsce:  

 Kopiec Kościuszki  

w Krakowie 

 Osiedle Kościuszki  

w Jaworznie 

 Skwer Kościuszki  

w Gdyni 

 Skwer im. Tadeusza Ko-

ściuszki w Siedlcach 

 Rynek Kościuszki  

w Białymstoku 

 

W Australii:  

Góra Kościuszki – najwyższy 

szczyt w Australii 

Park Narodowy Tadeusza Ko-

ściuszki w Nowej Południo-

wej Walii 

W Stanach Zjednoczonych:  

Hrabstwo Kościuszki  

w stanie Indiana 

Kosciusko – miasto w stanie Mis-

sisipi 

Mosty Kościuszki – dwa główne 

mosty w Nowym Jorku 

Wyspa Kościuszki na Alasce 

Wydarzenia historyczne:  

 insurekcja kościuszkowska 

(powstanie kościuszkowskie) 

 Filmy fabularne:  

 Kościuszko pod Racławicami – 

polski film z 1913 

 Kościuszko pod Racławicami – 

polski film z 1938 

 Pomniki:  

Pomniki Tadeusza Kościuszki –  

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk 

Lądowych we Wrocławiu 

Ponadto imię Tadeusza Kościuszki 

nosiły lub noszą: 

 SS Kościuszko – statek pasażerski 
Kościuszko ex. "Admirał Nachimow", 

ex "Rheinfels" – drobnicowiec zbudo-

wany w1939r.  

ORP Gen. T. Kościuszko - okręt 

klasy Oliver Hazard Perry 

Politechnika Krakowska 

1 Warszawska Dywizja Piechoty 

1 Warszawska Dywizja Zmechanizo-

wana w Legionwie 

1 Warszawska Brygada Pancerna  

w Wesołej1 Brzeska Brygada 

Saperów w Brzegu 

Dywizjon 303Ił-62M – samolot 

Polskich Linii Lotniczych LOT, 

który rozbił się 9 maja 1987  

w Lesie Kabackim 

Tadeusz Kościuszko 
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Kopiec Kościuszki, Kraków 

Pomnik T. Kościuszki, Warszawa 

Kościuszko pod Racławicami, Jan Matejko (1888r.) 
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Napoleon nazwał go „bohaterem północy”. 

Thomas Jefferson nazwał go „najczystszym synem wolno-

ści jakiego poznałem (...) i to wolności dla wszystkich, a nie 

tylko dla nielicznych i bogatych”. 

Berek Joselewicz nazywał go „posłańcem od Boga”. 

Lord Byron w wierszu „The Age of Bronze” (Wiek brązu, 

1823) napisał: „Kościuszko – to dźwięk, który przeraża 

ucho tyrana”. 

Katarzyna Wielka nazwała go „bestią”. 

Jules Michelet nazwał go „ostatnim rycerzem, ale pierw-

szym Polakiem z nowoczesnym zrozumieniem braterstwa i 

równości”. 

Generał Nathanael Greene nazwał go „mistrzem swojej 

profesji”. 

Juliusz Verne uhonorował Tadeusza Kościuszkę, umiesz-

czając jego portret w gabinecie Kapitana Nemo w książce 

„20 000 mil podmorskiej żeglugi”. 

Paweł Edmund Strzelecki nazwał odkryty przez siebie naj-

wyższy szczyt Australii Mount Kosciuszko, który znajduje 

się na terenie Parku Narodowego im. Kościuszki 

(Kosciuszko National Park). 

Opinie o Kościuszce 

Szkoła Podstawowa nr4 im. Tadeusza Kościuszko 

41600– Świętochłowice, ul. Szkolna 17 

www.sp4swietochlowice.com 

Góra Kościuszki (ang. Mount Kosciuszko [mæʊnt ˈkɔziˌɔskoʊ]) – najwyższy szczyt w Australii (2228 m 

n.p.m.), niekiedy podawany jako najwyższy szczyt Australii i Oceanii choć w klasyfikacji tej części świata jest 

dopiero na 11 miejscu. Jest położona w Górach Śnieżnych w paśmie Alp Australijskich. Została zdobyta 12 

marca 1840 roku przez polskiego podróżnika i odkrywcę Pawła Edmunda Strzeleckiego i nazwana przez nie-

go dla uczczenia pamięci gen. Tadeusza Kościuszki. Położona jest w Nowej Południowej Walii, w parku naro-

dowym (Kosciuszko National Park).  

Organizacja 

Insurekcja kościuszkowska 

24 marca 1794 na rynku krakowskim złożył naro-

dowi uroczystą przysięgę i objął formalnie przy-

wództwo insurekcji jako Najwyższy Naczelnik Siły 

Zbrojnej Narodowej. 

„Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga 

całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy 

na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla 

obrony całości granic, odzyskania samowładności Na-

rodu i ugruntowania powszechnej wolności używać 

będę. Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna męka 

Syna Jego.” 

Franciszek Smuglewicz, Przysięga Kościuszki 

na Rynku w Krakowie, 1797  
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