
[B1] Tadeusz Kościuszko, miejscownik 

Paulina Lipiec www.polskidaily.eu paulina@polskidaily.eu 

Biografia Tadeusza Kościuszki 
 

Tadeusz Kościuszko (1746- 1817) – inżynier wojskowy, generał polski i amerykański, bohater wojenny w 

obu .............................1 (kraje). Tadeusz Bonawentura Kościuszko urodził się w 1746 roku na 

..........................2 (Polesie). Wybrał karierę wojskową, bo cały majątek ojca miał odziedziczyć jego brat.  

W ........................3 (szkoła) radził sobie bardzo dobrze. Dodatkowo brał udział w ......................................4 

(kurs inżynierski). Po ...................................5 (ukończenie) szkoły pozostał w .................6 (ona)  na 

.................................7 (stanowisko) instruktora. W 1769 roku dostał stypendium we .................................8 

(Francja). Kontynuował tam studia wojskowe i uczył się również malarstwa.  

Po ...............................9 (powrót) do Polski okazało się, że jego brat stracił ziemię rodziców, więc Tadeusz 

nie miał ani grosza przy ...................10 (dusza). Jego marzenie o .....................11 (ślub) z Ludwiką Sosnowską, 

w której zakochał się na ...................12 (bal) w .......................................... 13 (Szkoła Rycerska), nie mogło 

się spełnić. Niestety nie dostał też pracy w .....................................14 (wojsko polskie), więc postanowił 

poszukać jej w ......................................15 (inne kraje). Dowiedział się o ............................16 (wojna) w 

...............................17 (Ameryka). Jak pisali historycy, we...................................18 (wszystkie salony), w 

.......................19 (kościół) i w ...........................20 (obóz) rozmawiało się tylko o .....................................21 

(niepodległość) Ameryki. Kościuszko zdecydował się na podróż za ocean. Popłynął tam na 

...........................22 (statek), który rozbił się u wybrzeży Martyniki. Mało brakowało, a bohater utonąłby.  

Na ............................. 23 (miejsce) znalazł pracę przy .................................24 (budowa) obozów wojskowych 

i był w tym bardzo dobry (zbudował między innymi twierdzę West Point). Kongres uznał go za bohatera, 

dał mu awans na generała, kawałek ziemi oraz dużą sumę pieniędzy.  

W 1784 roku Kościuszko wrócił do Polski. Wziął udział w ........................................................25 (wojna 

polsko-rosyjska) 1792 roku. Po ......................................................26 (konfederacja targowicka) (kiedy król 

Polski zgodził się na rozbiory) wyjechał na emigrację. Wrócił, bo marzył o ...........................................27 

(wolność i równość) dla wszystkich ludzi. Brał udział w ..........................................28 (przygotowywanie) 

powstania.  W 1794 roku oficjalnie obiecał Polakom, że zrobi wszystko co w jego ..........................29 (moc), 

aby odzyskać niepodległość. W ........................30 (czas) powstania opublikował uniwersał połaniecki – 

dokument, który dawał wolność osobistą chłopom.  
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Kościuszko został ranny w ........................31 (bitwa) pod Maciejowicami i dostał się do niewoli rosyjskiej.  

Po ..........................32 (wyjście) z niewoli znowu wyjechał na zachód. Najpierw podróżował po 

.....................33 (Europa), a później po ...........................................................34 (Stany Zjednoczone). 

Podczas drugiej podróży do Stanów, Kościuszko napisał do Thomasa Jeffersona, z którym się przyjaźnił. W 

.......................35 (list) pisał, że chciałby, aby w ..............................36 (przypadek) jego śmierci Jefferson 

przeznaczył jego cały majątek na uwolnienie oraz edukację maksymalnie dużej liczby niewolników. W 

....................................37(testament) Kościuszki było napisane, że każdy z uwolnionych niewolników miał 

dostać edukację, 100 akrów ziemi, bydło oraz narzędzia rolnicze.  

 Po ..........................................38 (kilkanaście miesięcy) w .............................. 39(Stany) Kościuszko powrócił 

do Europy i zamieszkał we ...............................40 (Francja). Zmarł w 1817 roku. Thomas Jefferson nigdy nie 

dotrzymał obietnicy. 
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Odpowiedzi: 
 

1.krajach, 2.Polesiu, 3.szkole, 4.kursie inżynierskim, 5. ukończeniu, 6.niej, 7.stanowisku, 8.Francji, 9. 

powrocie, 10. duszy, 11. ślubie, 12. balu, 13. szkole, 14. wojsku polskim, 14. innych krajach, 16. wojnie, 

17. Ameryce, 18.wszystkich salonach, 19. kościele, 20. obozie, 21. niepodległości, 22. statku, 23. miejscu, 

24 budowie, 25. wojnie polsko-rosyjskiej, 27.wolności i równości, 28. przygotowywaniu, 29. mocy 30 

czasie, 31. bitwie, 32.wyjściu, 33. Europie, 34. Stanach Zjednoczonych, 35. liście, 36. przypadku, 

37.testamencie, 38. kilkunastu miesiącach, 39. Stanach, 40 Francji 
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