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Z bogatego życiorysu Tadeusza Kościuszki wybierzmy dwa epizody. 
 

1. O pierwszym opowiada komiks „Pół-Jankes czyli Tadeusz Kościuszko w Ameryce” 
autorstwa Szczepana Atroszki. Przyjrzyj się mu i odpowiedz na pytania: 
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a) Gdzie rozgrywa się akcja? Podaj kontynent, miejscowość, rzekę. 
b) Kiedy działy się przedstawiane wydarzenia? 
c) Dlaczego Waszyngton mówi „Pułkownik Kotisku”? 
d) Jakie trzy obiekty zaprojektował i zbudował Kościuszko? 
e) Z jakimi trudnościami się mierzył? 
f) Jaki był stosunek Kościuszki do podległych mu żołnierzy?  

Sprawdź, co dzisiaj znajduje się w miejscu przedstawionym w komiksie. W jaki sposób jest 
tam upamiętniony Tadeusz Kościuszko? 
 

2. Drugi epizod znalazł odzwierciedlenie na Panoramie Racławickiej.  
Panorama to wielki obraz, wieszany w specjalnej okrągłej sali. Zwiedzający stoją w środku i 
oglądając mogą mieć wrażenie, że znajdują się w centrum przedstawianych zdarzeń – 
najczęściej dawnych bitew. Panorama Racławicka ma 114 metrów długości i 15 metrów 
wysokości (to tyle, co pięciopiętrowy budynek). Została namalowana w 1894 r. i była 
eksponowana we Lwowie. Dziś mieści się w specjalnie zbudowanej rotundzie we Wrocławiu. 
Przedstawia bitwę między wojskami polskimi i rosyjskimi pod Racławicami. Rozegrała się ona 
w 1794 roku w czasie powstania kościuszkowskiego – buntu Polaków przeciw polityce Rosji, 
która dążyła do zniszczenia państwa polskiego. Polacy bitwę wygrali, ale wkrótce Rosjanie 
sprowadzili większe siły i powstanie zakończyło się klęską i trzecim rozbiorem Polski, w wyniku 
czego Polska na ponad sto lat przestała istnieć jako państwo.  
 
Oto opis bitwy pod Racławicami, zaczerpnięty z biografii Tadeusza Kościuszki autorstwa Alexa 
Storożyńskiego, Kościuszko – książę chłopów. Dopasuj pogrubione fragmenty opisu (A do E) do 
poszczególnych scen z Panoramy (1 do 5). Uwaga! Do jednej ze scen nie ma opisu, a dwa 
fragmenty pasują do jednej sceny.  
 

Rankiem 24 kwietnia Polacy mijali położoną pod Krakowem wieś Racławice. Kiedy czołowe 
oddziały starły się z nadchodzącą rosyjską armią, która zablokowała im dalszy marsz, 
Naczelnik Kościuszko rozmieścił wojsko na sąsiednim wzgórzu […] i na czele chłopskich 
oddziałów zajął pozycję pośrodku. Rosyjski generał Aleksander Tormasow z mniej więcej 
trzema tysiącami ludzi czekał na przybycie jeszcze około dwóch i pół tysiąca żołnierzy. Ale o 
trzeciej po południu stracił cierpliwość. […] Jednostka Tormasowa pomaszerowała prosto na 
główne pozycje Polaków, a wtedy artyleria Kościuszki otworzyła ogień. […]  
 

A. Rosjanie wtoczyli armaty na wzniesienie i zamierzali rozpocząć ostrzał polskiej armii, gdy 
Kościuszko pogalopował w stronę chłopskiej brygady, krzycząc: „Zabrać mi, chłopcy, te 
armaty! Bóg i Ojczyzna! Naprzód wiara!” 

 
B. Wymachując w powietrzu pikami i kosami, trzystu chłopów z wrzaskiem ruszyło na 

przeciwnika. Gnając przed nimi na koniu, Kościuszko machał do nich i wykrzykiwał ich 
imiona: „Szymku, Maćku, Bartku – a dalej!” 

 
C. Rosjanie oddali jedną albo dwie salwy, zabijając część atakujących, tymczasem wieśniak 

Wojciech Bartosz dobiegł do działa, które miało właśnie wystrzelić, zdjął kapelusz i 
zgasił nim tlący się lont. Kosynierzy uderzyli tak szybko, że zdumieni Rosjanie nie zdołali 
załadować dział ponownie; chłopi, wyrwawszy lonty, zaczęli siec kosami, toporami i 
pikami i wyrżnęli carskich żołnierzy w dzikiej walce wręcz. […] 
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D. Kościuszko pognał na lewą flankę, gdzie piechota ostrzeliwała rosyjską brygadę 

wspinającą się po wzgórzu. Naczelnik znów stanął na czele i rozkazał żołnierzom 
rozpocząć atak na bagnety. Po zaciętej walce szeregi przeciwnika załamały się […] 
Generał Denisow zarządził odwrót.  

 
E. Zgodnie z wojskową tradycją epoki, polscy dowódcy włożyli mundury jednostki 

najskuteczniejszej tego dnia. Wzbudzając zachwyt chłopów, Kościuszko zdjął swój 
generalski mundur i wciągnął prostą chłopską sukmanę z owczej wełny. 

 
Które cechy Tadeusza Kościuszki, uwidocznione w komiksie, znajdują swoje odzwierciedlenie 
również w opisie bitwy pod Racławicami? 

 
 

1.  
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2.  

3.  
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4.  
 
 

5.  
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Zadanie dodatkowe: Mówi się, że panoramy były ponad sto lat temu namiastką grafiki 3D. 
Przerób fragmenty Panoramy Racławickiej na sceny komiksu. W tym celu dorysuj dymki do 
wybranych postaci i napisz w nich, co mogły mówić lub myśleć przedstawione postaci.  
 
Zadania do pracy domowej (lub na lekcji z dostępem do Internetu):  
 

1. Znajdź miejsca i obiekty noszące imię Tadeusza Kościuszki. Oznacz je cyfrą „1” lub 
„2” w zależności od tego, który etap życia Kościuszki miał, Twoim zdaniem, 
decydującą rolę w nadaniu imienia polskiego bohatera tym obiektom (1 – 
przedstawiony w komiksie, 2 – przedstawiony w Panoramie). Poszukaj w bibliotece 
lub w Internecie bliższych informacji o wybranym miejscu lub obiekcie.  

 
Mount Kosciuszko czyli góra Kościuszki to najwyższa góra na kontynencie 
australijskim. 
W USA znajduje się kilka miejscowości o nazwie Kościuszko. 
Wyspa Kościuszki położona jest na Alasce.  
Kopiec Kościuszki stoi zaś w Krakowie.  
Most Kościuszki znajduje się w Albany w stanie Nowy Jork.  
Fundacja Kościuszkowska w Nowym Jorku wspiera polskich i amerykańskich 
uczonych i artystów. 
Eskadra Kościuszkowska walczyła w I wojnie światowej.  

 
2. Sprawdź, czy w Twojej lub pobliskiej miejscowości znajduje się ulica lub plac 

Kościuszki. 
 

3. Znajdź jeszcze jeden obiekt noszący imię Kościuszki.  


