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Tadeusz Kościuszko – patron Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem 

 
 Z kroniki szkolnej prowadzonej od dnia 1. sierpnia 1947 roku dowiadujemy się, że nasza 

szkoła ponownie rozpoczęła swoją pracę  po odzyskaniu 

niepodległości 

w 1944 roku. We 

wrześniu 1949 

roku przystąpiono 

do remontu szkoły, 

który trwał kilka 

lat. Pierwsze zdję-

cie po remoncie 

jest z 1957 roku. W czerwcu 1968 roku oddano do użytku salę gimnastyczną wraz z łącznikiem, 

który łączył ją ze szkołą. Między szkołą, a salą znajdował 

się taras, który służył  dzieciom podczas przerw. Obiekt  ten 

został wybudowany w czynie społecznym.  

Z początkiem roku szkolnego 1968/1969 na posiedze-

niu Rady Pedagogicznej postanowiono poczynić starania 

o przywróce-

nie imienia 

szkole i ufun-

dowanie 

sztandaru. W organizacji pracy szkoły uwzględ-

niono ten problem i postanowiono gromadzić fun-

dusze na ten cel. 

Rok szkolny 1969/1970 rozpoczęto bardzo 

uroczyście.  2. września 1969 roku wraz z rozpo-

częciem roku otrzymaliśmy sztandar oraz zostało 

przywrócone imię szkoły. Na placu szkolnym na-

stąpił najbardziej uroczysty moment  – ślubowanie młodzieży.  

„Ślubowanie 

My uczniowie i uczennice Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem 

Mazowieckiem zebrani na uroczystości przekazania sztandaru  

ślubujemy 

…  zawsze i wszędzie wzorować się na bohaterze 

naszej szkoły Tadeuszu Kościuszce…”

Od tamtego czasu Tadeusz Kościuszko jest patro-

nem naszej szkoły.  
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Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko urodzony 4. lutego 1746 

w Mereczowszczyźnie, zmarł 15. października 1817 w Solurze – inżynier 

wojskowy, generał, uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, 

Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w czasie insurekcji kościusz-

kowskiej.  

„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 Narodu 

i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi Panie Boże do-

pomóż i niewinna męka Syna Jego”. 

Odznaczony Orderem Orła Białego.  

Tadeusz Kościuszko jest bliski naszej społeczności szkolnej. Jego patrio-

tyzm, troska o losy ojczyzny nie straciły na  aktualności. 

Tradycją szkoły jest organizowanie w każdym roku kon-

kursów poświęconych naszemu patronowi. Został rów-

nież zrealizowany w klasach I – III projekt „Patron 

szkoły – sześć szczególnych dni”.  W ciągu sześciu dni 

uczniom została przybliżona postać Tadeusza Ko-

ściuszki poprzez apele, wystawy, quizy, konkursy, gry 

i zabawy. Uczniowie zdobyli wiele ważnych informacji 

dotyczących jego życia. Samorząd Uczniowski każdego roku przygotowuje gazetkę poświę-

coną naszemu patronowi.  

W bieżącym roku szkolnym zostały zorganizowane dwa konkursy: plastyczny dla klas II 

i  III oraz literacki dla klas IV – V pt. „Tadeusz Kościuszko - patron naszej szkoły”. 

Poniżej przedstawiamy prace uczniów nagrodzonych w obu konkursach.   

 

Tadeusz Kościuszko w oczach dzieci 

 

 

 
 

Nikola Jurczak kl. II a 

 
 

Wiktoria Maria Mazgoła kl. II c 

 
 

Maja Sienicka kl. II f 
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Kamila Trzeczkowska kl. II g 

 
 

Iga Kućmierowska kl. III c 
 

 

  
 

Wiktoria Mierzejewska kl. III b 

  
 

Łucja Lubowicka kl. III c 
 

 
 

Magdalena Wojciak kl. II f 
 

 
 

Marta Murawska kl. II g 

 
 

Maciej Markowski kl. III b 
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O Tadeuszu Kościuszko słów kilka… 

 

Tadeusz Kościuszko 

 
O wolność i prawdę walczył na świecie 
Na pewno wszyscy o tym dobrze wiecie 
 
Kiedy naszej Polsce wyszarpano ziemię 
Poruszył do walki ojczyzny swej plemię 
 
Wierzył, że zwycięstwo odnieść zdołamy 
Stanął więc do bitwy pod Racławicami 
 
Zebrał i uzbroił chłopców swoich w kosy 
Złożył obietnicę, że poprawi ich losy 
 
Walczył ile sił miał w sobie, wzięty do niewoli 
Nie mógł znieść ojczyzny niewolnictwa doli 
 
Mieszkańcy Krakowa kopiec mu usypali  
Po śmierci odpoczywać na Wawelu dali 
 
Dla nas dzisiaj wzorem do naśladowania 
Z wyboru uczniów nadania 
 

           Łucja Lubowicka kl. VI c 

Syn wolności 
 
Jest syn wolności jeden, 
co znany jest aż po Wiedeń, 
o niepodległości Stanów walczył, 
i na czas swój nie patrzył. 
Napoleon bohaterem Go zwał, 
i żadnych wątpliwości nie miał. 
Czas pamięci o nim płynie aż do dziś, 
I płynąć będzie jeszcze długo, 
dziś ulicą jego imienia przechodzę z dumą, 
jest ona miasta naszego chlubą. 
Dzięki Niemu patrona szkoły mam, 
co chwałą aż do samych bram, 
do bram wolności i sprawiedliwości, 
aby nikt nie miał wątpliwości, 
że na świecie mało takich miłości., 
do ojczyzny wolności. 
Strzelecki szczyt Australii nazwał jego imieniem, 
aby spełnić to, co było Kościuszki marzeniem: 
nie Generała światowa sława, 
ale Polski wielka chwała, 
Tadeusz Kościuszko! Ostatnim rycerzem naszym byłeś, 
nigdy ze swej drogi nie zbłądziłeś. 
 

Oliwia Muszyńska kl. IV d 
 

Tadeusz Kościuszko 

 
Ktokolwiek wie coś o Polsce, 
na pewno słyszał o Kościuszce. 
Bohater nasz, żołnierz nasz, 
Ten, dzięki któremu Polskę wolną mamy. 
O twych zasługach każdy dobrą opinię ma. 
Dlatego przed Tobą klękamy i do Ciebie wołamy: 
My Cię za wodza mamy. 
 

Karolina Sienicka kl. IV d 

 

 

Znamy Go i lubimy, z dumą w sercu nosimy. 

Patron nasz wspaniały, przez wszystkie dzieci KOCHANY.  
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