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Pisemko dla uczniów 
szkoły podstawowej nr 1  w Siekierczynie

II Gminny Konkurs 
o Tadeuszu Kościuszce

„Mój wiersz o Tadeuszu Kościuszce”
 rozstrzygnięty!!!



Anna Mól - 
Bohater niezłomny

Biały puch otula drzewa, 
mroźny wiatr balladę śpiewa
o wielkim wodzu, którego imię każdy zna,
z licznymi zasługami, o których każdy pamięta.

W obronie ojczyzny stał co dnia,
by stała się wolną czynił starania.
Niestraszny mu był głód i chłód.
Pod Racławicami walczył jak tylko mógł.

W swym sercu niósł cierpienie poległych,
w uszach zaś dźwięk w walce mu uległych.
Nadzieja i miłość odwagi dodawały,
a siłę ducha ozdobił wieniec chwały.

Wielka moc Polskości, przeciwności wiele,
lecz modlitwa i wiara umacniały go w swym dziele.
Kochał swą Ojczyznę każdy jej skrawek najmniejszy,
bo dla niego Polska to był skarb najcenniejszy.

Do dziś pamiętamy o Kościuszce Niezłomnym,
co dał przykład bezgranicznej ofiary swoim potomnym.
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Alicja Pajda
,,Nocna bitwa”

Na przyszłym polu walki panował spokój, 
Ale w powietrzu czuć było niepewność i niepokój.
Na czele polskiej armii stał Kościuszko Tadeusz, 
Spoglądający w niebo niczym Galileusz.
Najgorszy jest lęk przed bitwą … 
Próbował go uspokoić modlitwą.
Czy przeżyje? Nie wiedział …
Lecz pełen nadziei swoim żołnierzom powiedział:
,,Dalej Polacy, odwagi! Bowiem jeżeli zginiemy, to dla naszej flagi!”
Tak oto Kościuszko swoim dodał żarliwości,
I tamtej nocy wygrali bez żadnej wątpliwości. 

Justyna Saczka
„Posłaniec”

Tadeusz Kościuszko- inżynier wojskowy, 
znany też jako Bohater Narodowy.
Jego brat został dziedzicem majątku
niewielkiego,
dlatego Tadeusz wybrał karierę wojskowego.
Pomógł Amerykanom odzyskać niepodległość,
choć od Ojczyzny była to duża odległość.
Bohater północy, posłaniec od Boga,
za którym kroczyła dzielna załoga.
W Australii znajduje się Kościuszki Góra,
na której wielki orzeł stroszy pióra.
Dwieście trzy lata temu zmarł w Solurze,
Więc dziś na jego grobie postawmy różę.
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Marika Wojtas
„Jeden z niewielu”

W niedalekiej Siekierczynie
wieść ta wielka zawsze słynie!
Jest w niej szkoła dobrze znana
imieniem Tadeusza Kościuszki nazwana.
Trzeba uczcić bohatera,
bo dla Polski tak się starał.
Narodowi wiernie służył
i przysięgę Jemu złożył.
Insurekcji był przywódcą, patriotą i dowódcą.
Z wszystkich stron świata wieść płynie,
by każdy wiedział, z czego Kościuszko słynie!
To Człowiek niezwykły,
z odwagi znany
i za to przez Polaków tak bardzo kochany!!!

Edyta Kowalczyk
„Tadeusz Kościuszko”

Tadeusz Kościuszko to bohater nasz. 
On walczył o polski kraj. 
Nie straszny mu był wojny czas. 
On był odważny i bronił nas. 
On Rosję pokonał i innych wrogów też 
- pod Racławicami, każdy o tym wie. 
W Ameryce walczyć pomagał też 
I wielką odwagą wykazał się. 
On wielkim bohaterem był!
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Agata Piszczek
Kościuszko i Wolność

Gdy myślę Kościuszko,
czuję powiew Wolności.

Wolność -
nadawała sens Jego życiu,
wytyczała Jego drogi.

W pogoni za Wolnością, przemierzał lądy i oceany.
Dzięki Niemu powstały niepodległe Zjednoczone Stany.

Chciał zatrzymać Wolność w Polsce,
lecz Ona, jak kapryśna kobieta, ciągle przed nim uciekała -

Mimo poświęcenia 
nie obronił 
Konstytucji 3 maja
i nie wygrał powstania.

W twierdzy Pietropawłowskiej 
rok tkwił uwięziony -
a Ojczyzny na zawsze został pozbawiony.

Nie spotkał za życia Wolności -
w obcej szwajcarskiej ziemi został pochowany.

Do wolnej Polski w urnie Go przywieziono
i na wieczny spoczynek w wawelskiej krypcie złożono.

Dzięki takim bohaterom jak Kościuszko
w wolnej Ojczyźnie dziś mieszkamy,
bo dał Polakom przykład, jak żyć i zwyciężać mamy.

Dzisiaj nie muszę walczyć z obcymi wojskami.
By być dobrą Polką, 
idę przez życie z Kościuszki słowami -
„Siebie samego doskonalić, nie zapomnij”.
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Oskar Mordarski
,,W Podzięce...”

Ziemio, Ojczyzno moja,
na świat wydałaś wielkiego Woja.
Ty przecież nie wiedziałaś,
jak wiele nam dałaś.
Chłopiec maleńki,
z sercem tak wielkim.
Kadet szkoły wojskowej,
Pułkownik Armii bojowej.
Walczył o wolność dla Ameryki,
teraz stawiają Mu liczne pomniki.
Krążąc i tęskniąc po świecie wielkim,
usłyszał nasze jęki.
Pomoc swojej Ojczyźnie,
to tkwi w każdym Patriotyzmie.
Wśród tłumów patrzących
i dzwonów bijących,
ziemię całując,
przysięgę składając,
obiecał bronić swojej Ojczyzny,
za cenę honoru i blizny.
Serce me rade,
na jego postawę.
Poprowadził walkę o wolność Polski
w powstaniu zwanym Kościuszkowskim.
Pod Maciejowicami ranny,
przez Rosję pojmany.
W cudzych stronach na tułaczce żywot wiódł,
bowiem czuł, że swój naród zwiódł.
Daleko od domu serce bić przestało,
tylko o Tobie wciąż pamiętało.
Walka o wolność to jego przesłanie,
życie swe poświęcił dla niej.
W sercach naszych zostanie na wieki,
,,Symbol Wolności”, Bohater Wielki!
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Ilona Pociecha
O Tadeuszu Kościuszce słów kilka
Gdy dziś tłum patriotów
pcha się na afisze,
Jego postać z poważną miną, 
choć pod kurzu lawiną,
jest jak latarnia co w morzu świeci 
i odwagi uczy dzieci.
 On będąc w amerykańskiej krainie
wierzył, że Polska nigdy nie zginie.
Gdy z kosynierami ruszył na Moskale,
pod Racławicami nie uląkł się wcale.
On stał na wzgórzu z podniesionym czołem,
dając znak do szturmu z wielkim mozołem,
Pod Maciejowicami, klęska, mrowie wroga
i na kosynierów padła straszna trwoga.
Poniósł klęskę, ale wolności nie stracił z widoku
 za granicami Ojczyzny strzegł jej w sercu jak źrenicy w oku.

Natalia Dutka
Nasz bohaterze
Tadeuszu Kościuszko!
Byłeś, jesteś i będziesz
naszym bohaterem.
Bohaterem narodowym.
Gdziekolwiek byłeś, 
wzbudzałeś odwagę 
do walki,
do pokonania
wrogów nacierających.
Dzięki tobie teraz mogę 
siedzieć i pisać wiersz.
Kosą i bagnetem pod Racławicami
wojsko rosyjskie pokonane.
Ty, który w chłopskiej sukmanie
żołnierzy prowadziłeś,
proszę, byś zawsze czuwał nad narodem, który był ci tak bliski:
nad nami, Polakami
-Tadeuszu Kościuszko, 
nasz bohaterze narodowy.
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Natalia Orzeł
Życie Tadeusza

Na Polesiu się urodził,
w Lubieszowie do szkoły chodził.
Gdy minęło lat kilka,
dla Tadeusza było jak chwilka.
Karierę wybrał wojskową,
bo naturę miał bojową.
Uczył się w rycerskiej szkole,
ćwiczył kunszt i silną wolę.
W Ameryce fortyfikacje budował,
w kraju polityką się zajmował.
Czuł potrzebę Polski ratowania,
opracował plan powstania.
Po klęsce dostał się do niewoli,
wrócił do Europy po latach niedoli.
Współtwórcą Polskich był Legionów,
stał się przywódcą dla milionów.
Zmarł w Szwajcarii jak wielu,
obecnie spoczywa na Wawelu.
Dla nas Polaków znaczy wiele,
gdyby żył, odznaczyłabym Go orderem.

Patrycja Fryz
Żołnierz wolności

Wśród wielu bohaterów Polski
Jest jeden, dobrze nam znany,
To dzięki Jego odwadze
Dzisiaj wolną Polskę mamy.

Już od małego o Nim słyszymy,
Na lekcjach historii o Nim się uczymy,
Tadeusz Kościuszko – żołnierz wolności 
Dzięki odwadze i pracowitości.
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Julia Majoch
Syn wolności

Tadeusz Kościuszko - inżynier wojskowy,
Na Polesiu na świat przyszedł,
Ten bohater nietuzinkowy.

Wstąpił do Szkoły Rycerskiej,
By doskonalić się w sztuce żołnierskiej.
Dzięki wsparciu Czartoryskich
Stypendystą był paryskim.

W Ameryce walczył dzielnie, 
Fortyfikacje budując pilnie.
Kongres uznał go za bohatera,
Dla uciśnionych zaczęła się nowa era.

Gdy do kraju po latach wrócił,
Walczył mężnie przeciwko Rusi.
Triumfował pod Zieleńcami,
Sławą się okrył pod Racławicami.

Uroczystą przysięgę narodowi złożył,
Całe swe serce w ten czyn włożył.
Uniwersał Połaniecki wydał,
Upragnioną wolność chłopom nadał.

Kosynierskie kosy błyszczały w słońcu
Jak źdźbła zboża w dożynkowym wieńcu.
Naczelnik zagrzewał do boju,
Po to wszak wrócił do kraju.

Nazywano go posłańcem od Boga,
Co wie, którędy wiedzie do wolności droga.
Pomniki postawiły mu liczne
- zawsze pamiętające serca wdzięczne.
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Marta Woźniak
Dlaczego?

- Na Wawelu dumnie stoi konny pomnik bohatera.
Cóż on zdziałał, czym zasłynął, że go duma tak rozpiera?
Tyle kopców i pomników, ulic, placów, mostów, płyt, 
imię jego sławi nawet Australii najwyższy szczyt.
- O Kościuszkę pytasz?
- Tak. 
- Rogatywka i sukmana – to są atrybuty jego.
On symbolem jest wolności narodu polskiego.
Każda zatem Polka młoda winna poznać czym się wsławił
nasz bohater narodowy, jaki spadek nam zostawił!
Nie zwlekając chwyć za książki i poszukaj haseł takich:
Insurekcja Kościuszkowska, 
Racławice, Maciejowa,
Zieleniec, Dubienka,
Kosynierzy,
Kraków i przysięga.

Dominika Orzeł
Nasz Kościuszko

Gdy na dworcu ludzi tłum,
Tadeusz Kościuszko przysięgę składa swą.
Naczelnikiem powstania został mianowany
 i za swe czyny odważne dzielnym rycerzem nazwany.
Choć porażek poniósł wiele i trudności na swej drodze,
to przez miłość do Ojczyzny mężnie znosił wszelkie znoje.
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Alicja Woźniak
"Oda do Tadeusza Kościuszki"

Tadeuszu, co karierę wojskową wybrałeś,
A dziedzicem rodzinnego majątku zostać nie chciałeś,
W Szkole Rycerskiej swój geniusz odkrywałeś,
Już tam na kapitana świetnie się zapowiadałeś.

Gwardia Królewska Ciebie wyszkoliła,
Przekonania polityczne mocno wykształciła.
Dzięki Czartoryskim- wkrótce się okaże-
Swoje talenty przywódcze pokażesz.

Francja, Ameryka Ciebie doceniła,
Polska belkę generała zawiesiła.
Powstanie twoim nazwiskiem ochrzczone,
Niech nigdy nie będzie zapomnione.

Takich bohaterów teraz potrzebujemy,
Do tamtych czasów wracać chętnie chcemy.
Racławice, Maciejowice - to dwa ważne miejsca,
Na zawsze pozostaną w naszych sercach.
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Ksawery Król
Kościuszkowski talent

Piękny człowiek – powiesz śmiało
 okrył się wspaniałą chwałą.

Życiorysu swego karty 
pisał dzielny i uparty.

Bohatera dźwigał glorię,
by to wiedzieć, znaj historię.

Zatem dzisiaj ruszaj ze mną 
w historyczną głębię pełną.

Na Polesiu ta historia się zaczyna,
gdzie w 1746 roku na świat przyszła mała dziecina.

Artysta z pełną marzeń głową 
wybrał ciężką karierę wojskową.

Mimo trudnych zmagań losu 
nie poddawał się mimo ciosów.

Dużo w życiu podróżował,
z kraju swego emigrował.

Paryż też wnet zawojował, 
różne nauki tam studiował.

Był on bardzo mądrym panem, 
poznali się na nim za oceanem.

W ojczyźnie również dzielnie wojował,
Powstanie Kościuszkowskie zorganizował.

Mimo, że klęską się ono skończyło,
złej sławy mu to nie przysporzyło.

Choć kolejny wiek już mamy,
talent jego pamiętamy.

I nie ważne jest rozstanie,
pamięć po Nim pozostanie.
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Joanna Marcisz – uczennica 
SP Nr 1 w Siekierczynie

Opowieść o Tadziu i Tadeuszu
Był sobotni marcowy poranek. Dziesięcioletniego Tadzia obudziły promienie

wiosennego słońca, zaglądające do jego pokoju. Chłopiec przeciągnął się leniwie
i ponownie zamknął oczy. Nagle przypomniał sobie, że dzisiaj ma urodziny i na
pewno rodzina szykuje dla niego niespodziankę. 

Nie  pomylił  się.  W  salonie  czekali  na  niego  rodzice  i  dziadek  Andrzej.
Pomieszczenie  było  ozdobione  balonami.  Na  stole  stał  ogromny  tort
czekoladowy. Po chwili chłopiec utonął w objęciach rodziny.

Po  złożeniu  synowi  życzeń,
rodzice  udali  się  do  kuchni,  aby
przygotować  uroczyste  śniadanie,  a
Tadzio,  jak  co  roku,  usiadł
z dziadkiem na kanapie, aby obejrzeć
rodzinne fotografie.

-  Dziadku,  a  tak  właściwie,
dlaczego  mam  na  imię  Tadeusz?  -
zapytał znienacka chłopiec.

-  Rodzice  nadali  ci  to  imię  na
cześć  wielkiego  Polaka,  Tadeusza
Kościuszki.

- A... to teraz już wiem, dlaczego
pani na historii powiedziała, że mogę
być  dumny  ze  swojego  imienia.
Opowiesz mi coś o Kościuszce?

-  Tadeusz  Kościuszko  był
człowiekiem  honoru  i  wielkim
patriotą.  Został  przywódcą
powstania,  które  Polacy  wzniecili
przeciwko zaborcom. 24 marca 1794
roku złożył przysięgę na krakowskim
rynku,  że do  ostatniej  kropli  krwi
będzie walczył o wolność ojczyzny.

- Dziadku, to dziś,  w moje urodziny, przypada rocznica tego wydarzenia! -
wykrzyknął  chłopiec  -  a  po  chwili  poprosił.  -  Opowiedz  coś  więcej  o  życiu
Kościuszki.
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-  No  dobrze,  posłuchaj.  Tadeusz
Kościuszko  urodził  się  4  lutego
1746 roku w Mereczowszczyźnie na
Polesiu.  Miał  czworo  rodzeństwa.
Gdy ukończył dziewięć lat, rodzice
wysłali  go  do  szkoły  -  kolegium
w Lubieszowie  koło  Pińska,
prowadzonego  przez  zakon  księży
pijarów.  Jako  dwudziestolatek
wstąpił  do  Szkoły  Rycerskiej
w Warszawie.  Miał  bardzo  wiele
zainteresowań:  lubił  rysować,
projektować  fortyfikacje,  pokochał
arytmetykę,  miernictwo,  geometrię
oraz języki obce. Aby Tadeusz mógł
rozwijać  swoje  talenty,  król
Stanisław  August  Poniatowski
ufundował  mu  stypendium.
Wyjechał więc na studia do Paryża.
Do Polski powrócił po pięciu latach.
Jednak  ponownie  wyjechał
z ojczyzny.
- A z jakiego powodu? - zaciekawił
się chłopiec
-  Na  osiem  lat  wyjechał  do
Ameryki,  bo  dowiedział  się,  że
mieszkańcy  koloni  przeciwstawili

się Brytyjczykom i potrzebowali wsparcia w walce o niepodległość. Tam zdobył
sobie  uznanie  jako  budowniczy  fortyfikacji.  Jego  dziełem było  wybudowanie
głównej twierdzy amerykańskiej – West Point nad rzeką Hudson. W West Point
poznał  Kościuszkę i  wysoko ocenił  jego zdolności  generał  Jerzy Waszyngton.
Za zasługi odznaczył Tadeusza Kościuszkę Orderem Cyncynata, przyznawanym
tylko nielicznym, najbardziej godnym wyróżnienia. 

- A co robił Kościuszko po powrocie do kraju?
-  Przez  pięć  lat  żył  skromnie  w rodzinnych  Siechnowiczach.  Dopiero  po

uchwaleniu przez Sejm Wielki Konstytucji  3 maja, został  powołany do służby
wojskowej. Gdy w 1792 roku na prośbę zdrajców ojczyzny - Targowiczan, którzy
chcieli  obalenia  postanowień konstytucji,  na  ziemie polskie  wkroczyły wojska
rosyjskie, nasz bohater stanął po stronie króla i obrońców konstytucji. Niestety,
po  kilku  miesiącach  walk  z  trzykrotnie  liczniejszą  armią  rosyjską,  król  nie
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wierząc w zwycięstwo, przeszedł na stronę wroga i bez dalszej walki oddał kraj w
ręce carycy Katarzyny II oraz sprzymierzonego z nią króla pruskiego Fryderyka.

- Wiem, dziadku, co było dalej.  Rosja i  Prusy dokonały II rozbioru Polski.
A co stało się z Kościuszką?

- Kościuszko musiał szukać schronienia za granicą. Udał się na emigrację do
Drezna i do Lipska.

-  Później  Kościuszko  został  przywódcą  powstania  przeciwko  zaborcom,
prawda?

- Tak. Patrioci polscy nie mogli się pogodzić z zagarnięciem ziem polskich
przez Rosję, Prusy i Austrię, więc zaczęli myśleć o zorganizowaniu powstania. Na
przywódcę powstania wybrano Tadeusza Kościuszkę. Insurekcja rozpoczęła się…

- Wiem, 24 marca 1794 roku! - jednym tchem wyrecytował Tadzio.
- Tak, wnusiu. Potem Kościuszko stoczył zwycięską bitwę pod Racławicami,

wydał  uniwersał  połaniecki,  chcąc  zachęcić  chłopów do udziału  w powstaniu
i niestety  przegrał  decydującą  bitwę  pod  Maciejowicami.  Powstanie  upadło,
a zaborcy dokonali trzeciego rozbioru Polski.

- A co stało się z Kościuszką ?
- Został ranny i wzięty do niewoli rosyjskiej, z której zwolnił go car Paweł I.

Cena za wolność była jednak wysoka. Kościuszko, musiał przyrzec, że już nigdy
nie  powróci  do  Polski.  Wyjechał  więc  do  Ameryki,  lecz  po  roku  wrócił  do
Europy. Osiadł w Szwajcarii i tam zmarł 15 października 1817 roku.

- Miał wtedy siedemdziesiąt jeden lat – szybko obliczył chłopiec.
- Jesteś świetny z matematyki... jak Kościuszko – pochwalił dziadek
Tadzio poczuł dumę i oznajmił dziadkowi :
- Dobrze, że to właśnie Tadeusz Kościuszko jest patronem naszej szkoły.

Kilka dni później Tadzio wrócił ze szkoły szczęśliwy i już od progu domu
krzyczał;

- Dziadku! Dziadku! Wygrałem. Jestem najlepszy!
- Spokojnie Tadziu, co wygrałeś? - zapytał dziadek Andrzej.
-  Dziś  w szkole  był  konkurs  wiedzy o Tadeusz Kościuszce.  Dzięki  twoim

opowieściom zająłem pierwsze miejsce.
- Brawo! Jestem z ciebie dumny.
Chłopiec  wyciągnął  z  plecaka  portret  Kościuszki  w ramce,  na  której  było

wygrawerowane motto życiowe patrona szkoły - „Siebie samego doskonalić nie
zapomnij”.

-  Dostałem  to  w  nagrodę.  Postawię  portret  na  biurku.  -  oświadczył
dziesięciolatek.

Od  tej  pory  Tadzio  pogłębiał  swoją  wiedzę  o  patronie  szkoły,  a  w czasie
wakacji  wraz  z  rodziną  wybrał  się  na  wycieczkę  do  Krakowa,  by  zobaczyć
miejsca związane z Tadeuszem Kościuszką.
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Oliwia Mruk
Na cześć Generała

Tadeusz Kościuszko to polski generał,
zawsze naszą kochaną Polskę wspierał. 
Umiłował naród nad życie,
 swoją odwagą był na szczycie. 

Wytrwale uczył się w Szkole Rycerskiej w Warszawie,
o inżynierii wojskowej opowiadał ciekawie.
Był Najwyższym Naczelnikiem Siły Zbrojnej Narodowej,
rozbił wojska pod Racławicami Tomasowa.

Odniósł sukces pod Dubienką,
wsławił się wspaniałą wojenką. 
To bohater nasz wspaniały,
przed którym się wojska kłaniały.

Ogłosił dwa uniwersały, 
które się bardzo chłopom podobały.
Znosiły poddaństwo i pańszczyznę, 
złagodziły w chłopach krzywdy bliznę.

Kościuszko to wojownik wspaniały,
godzien jest najwyższej chwały.
Takich na świecie jest bardzo mało,
będzie się o nim długo wspominało.
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Dominika Mirek
„Tadeusz Kościuszko”

Tadeusz Kościuszko - to polski inżynier wojskowy,
Generał – bohater Polski i Stanów Zjednoczonych.
Walczył o niepodległość i wolność kraju naszego,
Włączając panów, chłopów i Żydów do wojska swego.

W Krakowie ma swój pomnik z ziemi usypany,
Kopcem Kościuszki od dwóch wieków nazywany.
Zgromadzone w jego muzeach pamiątki oglądamy 
I szczyt Kopca co roku zdobywamy.

Mądry i waleczny Naczelnik powstania kościuszkowskiego
Bogu i ludziom złożył przysięgę na płycie Rynku krakowskiego.
Zwyciężył rosyjskie wojska pod Racławicami
I dwanaście armat zdobył wraz z kosynierami.

Patronem naszej szkoły pięćdziesiąt lat temu wybrany,
Piosenką Marii Konopnickiej na akademiach opisywany.
Przed szkołą pomnik z piaskowca ma wybudowany ,
Przez absolwenta – rzeźbiarza Mariusza wykuwany.

Z talentów różnorakich i dobroci serca słynie
Nasz Patron w krakowskiej sukmanie.
Pomagał Indianom, Murzynom oddał swój żołd,
I dlatego pokolenie moje składa mu hołd.
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Julia Szyrszeń
Polak z krwi i kości.

Tadeusz Kościuszko, Polak z krwi i kości.
Wszystkim pokazuje, kunszt wojskowości.
Niezamożny szlachcic, dobrze wyszkolony, 
w Stanach Zjednoczonych najpierw doceniony.

Powraca do Polski, do swojej Ojczyzny,
 tutaj będzie walczył, będą rany, będą blizny.
Odnosi zwycięstwo pod Racławicami, 
później bitwa przegrana, pod Maciejowicami.

Trafia do niewoli, musi leczyć rany, 
lecz wciąż czuje w sercu wolności ideały.
Z więzienia zwolniony przez Piotra, rosyjskiego Cara, 
znów o niepodległość Polski usilnie się stara.

Serce Tadeusza spoczywa w Warszawie,
 a ciało w królewskich kryptach w Krakowie.
Dziś jest bohaterem, znanym w całym świecie. 
Czas i zapomnienie jego sławy nie zmiecie.

Był i nadal pozostaje symbolem WOLNOŚCI, 
Tadeusz Kościuszko, Polak z krwi i kości.
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Zofia Toporkiewicz
„Mój Bohater”

Wolność, równość i braterstwo to Kościuszki cele!
Człowiek mądry oraz prawy zrobił w życiu dobra wiele.
Walczył o los uciśnionych, o godność człowieka prostego 
I umiłowali ludzie wodza tego.

Wielki Wodzu!

Ty w chłopów – kosynierów siłę uwierzyłeś!
Zagrzewając ich do walki, zwycięstwa odnosiłeś.
Walczyłeś o wolność Ojczyzny i obywateli
I oni Ciebie bohaterem okrzyknęli.

Sława się Twoja niesie po całym świecie
Znana jest także w limanowskim powiecie.
Przeminęły lata, wieki przemijają,
A o wielkim wodzu nadal pamiętają.
Kopiec Ci usypało księcia Kraka plemię 
A nasza szkoła nosi Twoje imię.
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Gabriela Orzeł
Najczystszy syn wolności

Szedł do Rycerskiej Szkoły,
Miał dziewiętnaście lat,
Choć jeszcze nie tak znany,
To on pokaże wam.

Góry złota nie posiadał,
Lecz siłę, chęci miał,
Stał się oficerem
Najlepszym, jakiego znam

Wyjechał za granicę
Na wojnie postrach siać,
Wygrywał wiele bitew,
By wrogom koniec dać.

Z samym Waszyngtonem
Spotykał się nieraz,
Amerykańskiej fladze 
Podobno pomysł dał.

Wysławił swą ojczyznę
I godnie głosił kraj,
Dziś to jego nazwisko
Jest znane tu i tam.

Najczystszy syn wolności
Poświęcił życie swe,
Ojczyźnie wiernie służył,
Czy znacie imię te?

Otwórzcie złotą księgę,
Zdmuchnijcie ze stron kurz,
Wśród wielu, jeden taki:
Kościuszko Tadeusz. 

Bartłomiej Majda
Wielki bohater 

Tadeusz Kościuszko to wielki bohater.
Walczył z Moskalami pod Racławicami.

Pod jego dowództwem dzielni kosynierzy,
pobili Moskali i chwałę zyskali,

Naczelnik Kościuszko żołnierz niezwyczajny.
Walczył On o wolność także innych krajów.

Wielki a zarazem skromny nasz Polski bohater.
Generale Kościuszko Twą wielką osobę sławi
Polska Polska cała.

Dziękujemy Ci za wszystko Panie Generale.

20

Andżelika Plata, SP w Kaninie



Julia Piszczek
Bohater
Każde dziecko dobrze wie, 
że Tadeusz Kościuszko bohaterem narodowym jest!
Walczył dzielnie z Rosjanami 
i zwyciężył ich pod Racławicami.
Choć był w bitwie pod Maciejowicami ranny i więziony,
dalej walczył z wrogiem niestrudzony.
Zawędrował aż do Stanów Zjednoczonych,
 by pokazać odwagę biało-czerwonych.
Walczył dzielnie i odważnie 
lecz musiał umrzeć w obcym państwie.
Ale pamięć po nim pozostanie, bo był on zdolny niesłychanie!
Lubił matematykę i pięknie malował,
 a dzięki znajomości języków obcych podróżował.

Julia Pasiut
„Tadeusz Kościuszko”

Pierwszy Marszałek Polski 
To bohater Narodowy, 
Patriota nasz jedyny, 
Swoją walkę ciągle walczył. 
Wygrywając Niepodległość. 
Wygrał wszystko dla Narodu, 
To zwycięstwo z Rosjanami, 
Było zawsze naszą dumą. 
Że aż w końcu został ranny, 
Też przebywał za kratami. 
Po tej wielkiej swojej Bitwie 
pod Maciejowicami. 
Jeszcze zdobył także Bitwę 
Stanów Zjednoczonych, 
Był wszechstronnie uzdolniony, 
Dzięki Niemu Świat uzyskał, 
Wolność słowa, wolność czynu, 
Zdobywając dla nas wszystko.

21

Martyna Janik, SP w Kaninie



A życie się kołysze
Wywiad z Panią Marią Pająk-poetką z Siekierczyny, autorką tomików
wierszy „W sercu. W pamięci. W myśli”, „Świata oglądanie”, „A życie
się kołysze”, „Czarowna kraina – dzieciństwo”, jurorką II Gminnego
Konkursu o Tadeuszu Kościuszce”

Kleks: Pani  Mario,  to  nasze kolejne spotkanie.  Od ostatniej  rozmowy
minęło  już  trochę  czasu.  Wiemy,  że  wydała  Pani  dwa  kolejne  tomiki
wierszy;  ,„A życie  się  kołysze”  oraz  „Czarowna kraina – dzieciństwo”.
Zanim  jednak  porozmawiamy  o  nich,  proszę  przypomnieć  naszym
czytelnikom, co skłoniło Panią do pisania i wydania swoich wierszy.
Maria Pająk: Poezja była w moim sercu od zawsze. Zaczęłam przelewać
ją  na  papier,  aby zatrzymać w sercu,  pamięci  i  myśli,  wszystkie  swoje
wspomnienia,  ale  również  dlatego,  by  podzielić  się  z  innymi  swoim
spojrzeniem na świat – jednym słowem - swoim świata oglądaniem.

Kleks: W Pani wierszach bardzo często pojawia się motyw przyrody. 
Maria  Pająk:  To  prawda.  Kocham  przyrodę,  podziwiam  i  cały  czas
odkrywam w niej  coś nowego. Jest ona dla mnie inspiracją. Miłości do
przyrody,  do  ziemi,  a  szczególnie  do  tej  ojczystej  nauczyli  mnie  moi
rodzice  i  chciałbym  tę  miłość  przekazać  innym,  szczególnie  ludziom
młodym.

Kleks: Ważne są właśnie dla Pani takie słowa jak Bóg, rodzina, tradycja,
Ojczyzna.
Maria Pająk: Wychowałam się w religijnej rodzinie, w której w różnych
sytuacjach  życiowych  uciekaliśmy  się  do  Pana  Boga.  Umieliśmy  też
cieszyć się małymi rzeczami. Chcę przekazać czytelnikom moich wierszy,
by nie  zapominali  o swoich korzeniach,  o tym, co otrzymali  od swoich
przodków,  żeby  szanowali  tradycje,  rozumieli  drugiego  człowieka
i dostrzegali urodę prostych rzeczy. 

Kleks: W tomiku wierszy „A życie się  kołysze” znajdujemy też takie
przesłanie: „Nie patrz na czas, który minął” , „Niech się rozkołysze świat,
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radość garściami trzeba brać”, czy „Ciągle żyję pełnią życia”. Czy jest to
Pani motto życiowe?
Maria Pająk: Mimo upływu czasu, cieszę się codziennością. Nie skupiam
się tylko na przeszłości,  bo życie nie stoi w miejscu,  tylko się kołysze.
Istotne są też dla mnie marzenia i tęsknoty.

Kleks:  Czwarty  tomik  wierszy  „Czarowna  kraina  –  dzieciństwo”
skierowała  Pani  do  dzieci.  Co  chciałby  Pani  przekazać  swoim
najmłodszym czytelnikom.

Maria Pająk:  Chciałabym, żeby cieszyły się dzieciństwem i zachowały
swoją krainę dzieciństwa głęboko w sercu i by mogły po latach wrócić do
niej wspomnieniami. Pragnę też zachęcić młodych ludzi do pisania wierszy
i dzielenia się nimi z innymi.

Kleks: Dziękujemy, za rozmowę i za pracę w jury konkursu „Mój wiersz
o Tadeuszu Kościuszce”. Czekamy na kolejny tomik Pani twórczości.

Tomiki wierszy Pani Marii Pająk są dostępne w bibliotece szkolnej.
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Lista laureatów i wyróżnionych uczniów
 w II Gminnym Konkursie o Tadeuszu Kościuszce

„Mój wiersz o Tadeuszu Kościuszce”

Kategoria 1 – klasy 1-3
1 miejsce 

• Marika Wojtas – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego 
w Siekierczynie – opiekun P. Zdzisława Zoń 

2 miejsce
• Patrycja Fryz – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki 

w Wilkowisku – opiekun P. Terasa Leśniak
3 miejsce

• Dominika Orzeł – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Konstytucji 3 Maja 
w Męcinie – opiekun P. Renata Nowak
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Kategoria 2 – klasy 4-6
1 miejsce 

• Ilona Pociecha – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Konstytucji 3 Maja 
w Męcinie – opiekun P. Renata Nowak

• Anna Mól – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Konarskiego 
w Starej Wsi – opiekun P. Wioletta Kurek

2 miejsce
• Alicja Pajda – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki 

w Limanowej – opiekun P. Beata Kaczmarczyk, P. Katarzyna Florek
3 miejsce 

• Justyna Saczka – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego 
w Siekierczynie – opiekun P. Wioleta Setlak-Wojtas

Kategoria 3 – klasy 7-8
1 miejsce 

• Agata Piszczek – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 
w Siekierczynie – opiekun P. Barbara Szewczyk

2 miejsce
• Marta Woźniak – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Konstytucji 3 Maja 

w Męcinie – opiekun P. Jadwiga Kuczaj
3 miejsce 

• Ksawery Król – Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Nowym 
Rybiu – opiekun P. Maria Gąsiorek
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Wyróżnienia
• Natalia Orzeł – Szkoła Podstawowa NR 1 im. Jana Pawła II w Męcinie –

opiekun P. Dorota Lupa
• Edyta Kowalczyk – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 

w Siekierczynie – opiekun P. Joanna Sławek
• Julia Piszczek – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 

w Siekierczynie – opiekun P. Joanna Sławek
• Zofia Toporkiewicz – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki

w Limanowej – opiekun P. Beata Kaczmarczyk, P. Katarzyna Florek
• Oliwia Mruk – Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Kaninie – 

opiekun P. Halina Śmierciak
• Dominika Mirek – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki 

w Wilkowisku – opiekun P. Agnieszka Turkiewicz
• Natalia Dutka – Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Górszczyka 

w Pisarzowej – opiekun P. Jadwiga Kuś
• Oskar Mordarski – Szkoła Podstawowa w Młynnem – opiekun P. Marta 

Machynia
• Alicja Woźniak – Szkoła Podstawowa NR 1 im. Jana Pawła II w Męcinie

– opiekun P. Aneta Woźniak
• Julia Majoch – Szkoła Podstawowa NR 1 im. Jana Pawła II w Męcinie –

opiekun P. Katarzyna Wójtowicz – Kaptur
• Gabriela Orzeł – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Konarskiego 

w Starej Wsi – opiekun P. Marzena Piórkowska 
• Julia Szyrszeń – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki 

w Wilkowisku – opiekun P. Agnieszka Turkiewicz

Jury Konkursu:
• P. Maria Pająk – poetka z Siekierczyny
• P. Renata Kania – nauczyciel polonista
• P. Dorota Domiter – nauczyciel polonista
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nasz quiz
o Tadeuszu Kościuszce

Sprawdź, ile wiesz o Tadeuszu Kościuszce. 

1. Kiedy urodził się Tadeusza Kościuszko:
a) 4 lutego 1746 r.
b) 4 lutego 1764 r.
c) 4 lutego 1674 r.

2. Gdzie urodził się Tadeusz Kościuszko:
a) w Siechnowiczach
b) w Lubieszowie
c) w Mereczowszczyźnie na Polesiu

3. Jakie imiona otrzymał na chrzcie Tadeusz Kościuszko?
a) Tadeusz-Ludwik-Bonawentura
b) Józef-Tadeusz-Bonawentura
c) Andrzej- Tadeusz-Bonawentura

4. Jakim herbem pieczętował się ród Kościuszków?
a) Roch II
b) Roch III
c) Roch IV

5. Którym z kolei dzieckiem państwa Kościuszków był Tadeusz?
a) trzecim
b) czwartym
c) piątym

6. Gdzie mieściła się szkoła, w której rozpoczął naukę Tadeusz Kościuszko?
a) w Pińsku
b) w Lubieszowie
c) w Warszawie

7. Gdzie rozpoczął naukę Tadeusz Kościuszko jako dwudziestoletni 
młodzieniec?
a) na Uniwersytecie Warszawskim.
b) na Uniwersytecie. Jagiellońskim
c) w Szkole Rycerskiej
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8. W jakiej paryskiej szkole uczył się Tadeusz Kościuszko?
a) w Szkole Inżynieryjnej
b) w Szkole Wojskowej
c) w Akademii Malarstwa i Rzeźby

9. Jak nazywała się szlachcianka, w której zakochał się Tadeusz Kościuszko?
a) Ludwika Sosnowska
b) Tekla Sosnowiecka
c) Ludwika Jodłowska

10. O wolność których krajów walczył Tadeusz Kościuszko?
a) Polski i Brazylii
b) Polski i Stanów Zjednoczonych
c) Polski i Szwajcarii

11. Gdzie rozegrała się zwycięska bitwa powstania kościuszkowskiego?
a) pod Zieleńcami
b) pod Maciejowicami
c) pod Racławicami

12. W jakim mieście został uwięziony Tadeusz Kościuszko po klęsce powstania?
a) w Moskwie
b) w Petersburgu
c) w Warszawie

13. Gdzie spoczywają prochy Tadeusza Kościuszki?
a) w Krypcie św. Leonarda Katedry Wawelskiej
b) na Zamku Królewskim w Warszawie
c) w Katedrze Gnieźnieńskiej

Pisemko Kleks wydają „Młodzi Redaktorzy”
SP Nr 1 w Siekierczynie 

pod kierunkiem P. Barbary Szewczyk
we współpracy z P. Tadeuszem Pietrygą
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