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Wstęp

Tadeusz Kościuszko znany jest głównie z dokonań militarnych i po-
litycznych. Funkcjonuje w zbiorowej pamięci jako bohater Polski 

i Stanów Zjednoczonych Ameryki, wielki syn narodu polskiego i wzór pa-
trioty. W literaturze przedstawiany jest jako symbol walki o ojczyznę. Jego 
współcześni uhonorowali go — jako drugiego Polaka, po księciu Józefi e 
Poniatowskim — Krzyżem Virtuti Militari za zasługi na polu walki. 
W okresie, gdy Kościuszko przeciwstawił się rozbiorowi Polski, organi-
zując zbrojne powstanie przeciw zaborcom, tytułowano go Najwyższym 
Naczelnikiem Siły Zbrojnej Narodowej. Poświęcenie i determinacja wo-
dza insurekcji oraz jego nieustępliwość na polu walki były iskrą rozpala-
jącą ducha walki w sercach powstańców. 

Praca niniejsza koncentruje się na życiu bohatera od urodzenia do 
okresu młodzieńczego, jedynie w kilku przypadkach wykraczając poza 
tę umowną cezurę. Skąd skupienie na tym okresie? Przede wszystkim 
— zamiar przedstawienia jak największego zbioru źródeł historycznych, 
w tym wielu rękopisów Kościuszki. Dokumenty te rozproszone są w wie-
lu archiwach i znaczna ich część nie doczekała się wcześniejszego opra-
cowania. Dodatkowo, odbiegając od politycznej i wojskowej działalności 
Kościuszki, zasadne wydaje się przedstawienie okoliczności i środowisk, 
które kształtowały przyszłego Naczelnika, budowały jego charakter 
i wpływały na widzenie świata.

Autor dokonał weryfi kacji dotychczasowych opracowań. Grzechem 
niektórych było powielanie niesprawdzonych informacji, bez przeprowa-
dzenia niezbędnych archiwalnych poszukiwań. Inne nie wytrzymywały 
konfrontacji z wieloma nieznanymi dotychczas dokumentami, zbadany-
mi przez autora podczas poszukiwań w archiwach. Dokumenty te zostały 
w niniejszym opracowaniu zamieszczone i omówione.

Czy niektóre wypracowane w publikacji wnioski mogą być uznane za 
kontrowersyjne? Autor liczy na jak najżywszą dyskusję o tym, zwłaszcza 
że swoje stanowisko podpiera stosownymi kwerendami.
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Książka, która trafi ła do Państwa, jest świadectwem wielkiej życzliwo-
ści wielu osób. Za wszelką pomoc, w sposób szczególny wyrażam swoją 
wdzięczność ks. prał. Bernardowi Błońskiemu, dyrektorowi Archiwum 
Diecezjalnego w Siedlcach, oraz Konsul Natalii Królak z Konsulatu 
Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Sankt Petersburgu, pracowni-
kom Archiwum Archidiecezji Lubelskiej, Erich Gasche ze Staatsarchiv 
Solothurn w Szwajcarii, Michele Lee Silverman z Towarzystwa 
Cyncynatów w Nowym Jorku, Reginie Frąckowiak z Biblioteki 
Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki, Pracownikom Muzeum 
Narodowego w Krakowie, Archiwum Państwowego w Krakowie oraz 
Archiwum Państwowego w Poznaniu, dyrekcji Wojewódzkiej Biblioteki 
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Zakładowi Narodowemu 
im. Ossolińskich we Wrocławiu oraz Bibliotece Kórnickiej Polskiej 
Akademii Nauk. 

O przyjęcie wyrazów wdzięczności proszę także Barbarę Sołtan, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Dołholisce, oraz Annę, Bolesława i Radosława 
Filipczaków z Ratajewicz za udostępnienie materiałów związanych 
z Tadeuszem Kościuszką. 

Podziękowania skadam także recenzentom — dr. hab. Adamowi 
Ostankowi, prof. Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz 
dr. hab. Robertowi Kozyrskiemu z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II.

Wstęp
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  Wzbudzić potrzeba miłości kraju w tych, 
  którzy dotąd nie wiedzieli, 
  że Ojczyznę mają.
    Tadeusz Kościuszko 

ROZDZIAŁ I

Ród Kościuszków Siechnowickich

Historycy badający rodowód Andrzeja Tadeusza Bonawentury 
Kościuszki nie mają wątpliwości, że jego praprzodkowie wywodzili 

się ze średniozamożnej szlachty, używali herbu Roch III, a w źródłach hi-
storycznych znaczyli swą obecność już w czasach jagiellońskich1. 

Gniazdem rodu Kościuszków były Siechnowicze. Zdaniem T. Korzona, 
jeden z protoplastów Tadeusza Kościuszki – Konstanty – miał służyć jako 
sekretarz u Aleksandra Jagiellończyka. Za zasługi w służbie otrzymać miał 
wieś Siechnowicze, od której „ród cały przybrał nazwisko Siechnowickich, 
z dodatkiem od zdrobniałego imienia jego Konstanty – Kościuszko”2. 
Brak jednak w dokumentach potwierdzenia powyższego nadania. Sam 
Korzon zresztą przytacza także i inne okoliczności nadania Siechnowicz 
Kościuszkom: „właściwym praszczurem rodu był (…) Konstanty, on to 
bowiem otrzymał od króla Zygmunta I w d. 25 kwietnia 1509 r. wiosecz-
kę Siechnowicze w powiecie kamienieckim o trzech ludziach służebnych, 
„putnych”, Kisielu, Perku i Lachowiczu, z gruntami ornymi, pastwiskami, 
lasami, dąbrowami po Tyszce. Przywilej nadawczy na Siechnowicze za-
chował się w oryginale…”3. 

Korzon zauważa także, iż w tzw. aktach wielkoksiążęcych z lat 1509 
i 1564 ów Konstanty, syn Teodora, sędzia i horodniczy w Kamieńcu 
Litewskim, to „zwany po rusku pan Kostiuszko Fedorowicz”4. O nim 
napisano, że Kostiuszko to pogardliwie zdrobniałe imię Konstantego, 
1 M. Dembińska, Tadeusz Kościuszko. Obraz historyczny z 22 rycinami, Poznań 1918, s. 7.
2 K. [T. Korzon], Kościuszki – życiorys z dokumentów wysnuty, cz. II, Kraków 1894, s. 2, 4.
3 Ibidem.
4 Ibidem, s. 1.
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które wskazywało „stosunek poddańczy, służalczo zależny od kniaziów. 
Fedorowicz – drugi człon nazwiska praprzodka Kościuszków – to po-
twierdzenie, że Kostiuszko był synem Fedora”5.

Nieco światła na początki rodu rzuca także Kacper Niesiecki, zda-
niem którego Kościuszkowie otrzymali herb Roch III prawdopodobnie 
wraz z nadaniem m.in. dóbr Siechnowicze. Wspomina on także o dwóch 
kolejnych wsiach, które ród otrzymał. Były to Leniewice i Słupice w wo-
jewództwie brzeskim. Według Niesieckiego nadał je król Aleksander6. 
Janusz Wesołowski, uzupełniając tę informację, dodał, że Kościuszkowie 
otrzymali wspomniane wsie w zamian za zobowiązanie do wystawiania 
w razie wojny trzech tzw. konnych7.

Herb szlachecki Kościuszków Roch III.
Źródło: K. Niesiecki, Herbarz Polski, t. VIII, Lipsk 1841, s. 119.

5 B. Limanowski, Tadeusz Kościuszko. Życiorys, Warszawa 1918, s. 7.
6 K. Niesiecki, Herbarz Polski, t. VIII, Lipsk 1841, s. 119-120.
7 J. Wesołowski, Kościuszko bohater dwóch kontynentów, Kraków 2017, s. 7.

Rozdział I. Ród Kościuszków Siechnowickich
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W 1546 r. Kościuszkowie otrzymali także drugie nadanie – od kró-
la Zygmunta I Starego. Z zachowanego dokumentu, na który powo-
łuj się T. Korzon, wynika, że w skład dóbr wchodziło 5 majątków: 
Siechnowicze Wielkie, Siechnowicze Małe zwane też Dawidowszczyzną, 
Żółkowszczyzna, Czuryłowszczyzna oraz Zielenkowszczyzna. Całość po-
siadłości liczyła 115 włók i 5 morgów8. 

Herb Roch III posiadał pole czerwone, na którym umieszczone zostały 
trzy srebrne gradusy (wręby) o różnej długości. Pierwotnie opisywano, że 
w polu była kolumna srebrna wsparta na trzech stopniach. Wraz z upły-
wem lat, w miejscu kolumny pojawiła się lilia srebrna, która również 
umieszczona została w klejnocie.

Herbem tym pieczętowały się rody mało znane i niewiele znaczą-
ce w życiu politycznym, a wśród nich między innymi: Rosudowscy, 
Hurkowie czy Karszowie9. Wyjątkiem byli Kościuszkowie, którzy aktyw-
nie uczestniczyli w życiu publicznym. Źródła podają, że właśnie czterej 
Kościuszkowie uczestniczyli w wyborze Jana Kazimierza w 1648 r. Dwaj 
zaś byli uczestnikami elekcji Jana III w 1674 r. Nie będąc posłami na sejmi-
ki, używali tzw. wolnego głosu szlacheckiego jedynie na sejmikach swo-
jego powiatu10.

Kościuszkowie od początku XVII w. posługiwali się w mowie i w pi-
śmie językiem polskim, a pierwszy wśród nich, który podpisywał się 
po polsku, to Jan Kościuszko11. Poświadcza to między innymi sporzą-
dzony w 1622 r. akt dzielczy, podpisany przez Mikołaja Kościuszkę 
Siechnowickiego. Zdaniem T. Korzona można przypuszczać, że w pierw-
szej połowie XVII wieku zdecydowana większość rodu Kościuszków 
była wyznania katolickiego, w tym również linia, z której wywodził się 
Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko. 

8 K. [T. Korzon], op. cit., s. 5-7.
9 Herbarz polski Kaspra Niesieckiego powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych 

i wydany przez Jana Nep. Bobrowicza, Lipsk 1839, t. 3, s. 16. 
10 K. [T. Korzon], op. cit., s. 14.
11 B. Limanowski, op. cit., s. 4.

Rozdział I. Ród Kościuszków Siechnowickich
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Pierwsza strona seryarza dokumentów na dobra Siechnowicze, Konotopy, Stepanki, 
Łapki [z lat 1546-1759].

Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu (APP), Kościuszkowie (Siechnowieccy, dziedzice dóbr 
w pow. kobryńskim), sygn. 15, k. 24.

Rozdział I. Ród Kościuszków Siechnowickich
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Kilka pokoleń przed przyjściem na świat Andrzeja Tadeusza 
Bonawentury Kościuszki, właścicielami Siechnowicz byli jego prapradzia-
dowie: Hrehory Kościuszko (zmarł w 1618 r.) oraz Halszka Kościuszko 
z d. Malczewska, którzy ze swoim dworem przez jakiś czas mieszkali 
w Zamościu12; pradziadowie: Jan Kościuszko (wyznania ewangelickiego) 
oraz Konstancja Kościuszko z d. Orzeszkowa (katoliczka), druga żona 
Jana – Zuzanna Rakowska (arianka); dziadkowie: Ambroży Kościuszko 
ur. w 1667 r. (w latach 1706, 1709 i 1710 – wójt kobryński i horodecki; 
w 1715 kupuje grunt w Łojkach; zmarł w 1722 r.) oraz Barbara z Glewskich 
Kościuszkowa, secundo voto Marcinowa Kościuszkowa, krajczyna brze-
ska (żyła jeszcze w 1743 r.). 

Synem Ambrożego i Barbary był Ludwik Tadeusz (ur. 1700 r., zm. 1758 r.), 
miecznik województwa brzeskiego, pułkownik Jego Królewskiej Mości, oże-
niony w 1740 r. z Teklą Ratomską (ur. 1715 r., zm. 1768)13. Ostatni z wymie-
nionych byli rodzicami Tadeusza Andrzeja Bonawentury oraz Anny, Józefa 
i Katarzyny.

12 Ibidem, Rodowód Kościuszków Siechnowickich przez akta sprawdzony i uzupełniony. Nienumerowana 
wkładka zamieszczona na końcu książki.

13 Ibidem.

Rozdział I. Ród Kościuszków Siechnowickich



— 14—

Tekla z Ratomskich Kościuszko, matka Tadeusza Kościuszki.
Źródło: Muzeum Narodowe w Krakowie (MNK), sygn. MNK I-424.

Patent Ludwika Kościuszki, ojca Tadeusza, na pułkownika.
Źródło: APP, Kościuszkowie (Siechnowieccy, dziedzice dóbr w pow. kobryńskim), sygn. 9, k. 1.

Rozdział I. Ród Kościuszków Siechnowickich
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Stopień pułkownika Ludwikowi Kościuszce nadał 2 sierpnia 1755 r. 
Michał Józef kniaź Massalski, hrabia na Myszy, kasztelan wileński, 
hetman polny Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kościuszko miał

dowodzić jednym z pułków należących do Massalskiego14. 
List bez daty, miejsca, nadawcy i odbiorcy.

Źródło: Ze zbiorów użytkownika zbiory.net w MyVirtual Museum (MyWiMu), sygn. 9823623_l.

Powyższy dokument jest najprawdopodobniej napisany przez Dawida 
Kościuszkę i adresowany do Ludwika Kościuszki, na co wskazuje nagłó-
wek: „kochanemu bratu”. Pułkownik Ludwik Kościuszko był w tym cza-
sie dowódcą pułku. Autor listu informuje, że za 8 godzin przybędzie do 
Siechnowicz wraz z grupą ludzi przygotowanych do złożenia przysięgi.

Nieczytelność listu uniemożliwia poznanie liczby wcielanych do puł-
ku. Najprawdopodobniej była to nieliczna grupa. Gdyby tak faktycznie 
było, awans Ludwika Kościuszki na pułkownika był jedynie symboliczny. 
Za taką hipotezą przemawia także to, że Ludwik Kościuszko nigdzie w źró-
dłach nie występuje jako faktyczny dowódca oddziału wojskowego. 

14 APP, Kościuszkowie…, op. cit., sygn. 9, k. 1

Rozdział I. Ród Kościuszków Siechnowickich
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Ambroży Kościuszko, dziadek Tadeusza. Grafi ka wykonana na podstawie portretu 
rodzinnego będącego własnością Marii z Estków Wisłockiej. Herb umieszczony 

w prawym górnym rogu – herb rodowy Kościuszków. Litery w otoku znaczą: Ambroży 
Kościuszko Sieciechowski, pisarz brzeski.
Źródło: „Tygodnik Ilustrowany”, 1881, nr 286, s. 392.

Barbara z Glewskich Kościuszkowa, babka Tadeusza. Grafi ka wykonana na podstawie 
portretu rodzinnego będącego własnością Marii z Estków Wisłockiej.

Źródło: „Tygodnik Ilustrowany”, 1881, nr 286, s. 392.

Rozdział I. Ród Kościuszków Siechnowickich
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Dobra Siechnowicze, które Kościuszko otrzymał od Zygmunta I, sta-
nowiły pokaźną szlachecką fortunę, w skład której jeszcze w XIX wieku 
wchodziło 5 majątków: 

– Siechnowicze Wielkie, z folwarkiem Nowy-Dwór, położonym 
u zbiegu linii kolejowej w pobliżu stacji Żabinki, wraz z wsiami 
uwłaszonymi: Siechnowiczami, Hrycewiczami i Semenowcami 
liczące 50 włók;

– Siechnowicze Małe, czyli Dawidowszczyzna z wsią uwłaszczoną 
Siechnowicze Małe, mające 19 morgów należących wówczas do 
nieletnich Bułhaków, dzieci po Kazimierze z Estków;

– Żółkowszczyzna, folwark i wieś uwłaszczona Stepanki przy 
dobrach Szpitale, należąca niegdyś do książąt Czartoryskich, 
własność małoletniej Reginy Walickiej o powierzchni 82 włóki 
18 morgów; 

– Czuryłowszczyzna alias Pinderyszki o powierzchni 3 włóki 
22 morgi razem z 1 chatą włościańską, uwłaszczoną, należąca do 
Kościuszków: Feliksa, Konstantego i Anny;

– Zielenkowszczyzna, mała kolonia z dworkiem i jedyną niegdyś 
chatą włościańską, która w pierwszej połowie XIX w. należała do 
adwokata Kazimierza Kościuszki, a potem stanowiła własność 
Konstantego Kościuszki; razem z uwłaszczoną wsią Kurpiczami 
licząca 9 włók 13 morgów.

Jak wcześniej wspomniano, łącznie wszystkie majątki liczyły 115 włók 
i 5 morgów15.

Potwierdzenie powyższej informacji znajdziemy w herbarzu Kaspra 
Niesieckiego: „Kazimierz III, król Polski, jednemu z nich [Kościuszce – 
przyp. aut.] za wierne ku sobie na dworze jego usługi, wiecznym prawem 
puścił dobra Siechnowicze, drugimi dwiema wioskami, w województwie 
brzeskim litewskim, od których Siechnowicze, i po dziś dzień jeszcze pi-
szą Siechnowicki Kościuszko. Alexander król do ojcowskiej łaski przydał 
drugie dwie: to jest Leniewice i Słupice”16. 

15 Ibidem, s. 6-7.
16 K. Niesiecki, Herbarz Polski, t. V, Lipsk 1840, s. 283-284.

Rozdział I. Ród Kościuszków Siechnowickich
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Pierwsza strona zapisu wieczysto-podażnego od Jana Nepomucena Kościuszki 
starosty krzemienieckiego na majętność Siechnowicze Ludwikowi i Tekli z Ratomskich 

Kościuszkom.
Źródło: APP, Kościuszkowie (Siechnowieccy, dziedzice dóbr w pow. kobryńskim), sygn. 11, k. 1.

Rozdział I. Ród Kościuszków Siechnowickich
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ROZDZIAŁ II

Siechnowicze miejscem urodzenia
Tadeusza Kościuszki

Metryka Tadeusza Kościuszki, potwierdzająca chrzest według rytu 
łacińskiego i nadanie imion, nie przynosi odpowiedzi na pytania 

o miejsce oraz datę urodzenia przyszłego Naczelnika. Tych informacji 
nie znajdziemy także w księdze parafi alnej. Zapewne ta okoliczność spo-
wodowała, iż wielu autorów uznało Mereczowszczyznę za miejsce uro-
dzenia przyszłego Naczelnika. Analiza źródeł i okoliczności ich sporzą-
dzenia pozwalają jednak stwierdzić, iż Tadeusz Kościuszko urodził się 
w Siechnowiczach. 

Oryginał aktu chrztu Tadeusza Kościuszki zachował się wraz z całą 
księgą parafi i w Kosowie. Jest przechowywany w Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie17. Najbardziej znana kopia metryki oraz dwóch 
stron księgi parafi alnej przechowywana jest w Muzeum Narodowym 
w Warszawie. Wykonano ją prawdopodobnie w latach 30. XX w. Była 
wielokrotnie publikowana, z pominięciem oryginału.

Akt chrztu Tadeusza Kościuszki .
Źródło: Liber baptisatorum et copulatorum Ecclesiae Parochalis Kossoviensis

(Księga metrykalna kościoła w Kosowie z aktem chrztu Tadeusza Kościuszki) 1719-1833, 
MNW, sygn. 23625, poz. 479, k. 22.

17 W księdze znajdują się akty ochrzczonych w kościele parafi alnego kosowskim od września 1719 r. do 1752 r.
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Księgia metrykalna parafi i w Kosowie
– fragment strony z wpisem o chrzcie Tadeusza Kościuszki.

MWP, sygn. 7307, s. 22.
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Prezentowany akt chrztu brzmi: „W roku 1746 dnia 12 lutego 
Czcigodny Ojciec Rajmund Korsak, Świętej Teologii Lektor, Przeor 
Zakonu kaznodziejskiego w Hoszczewie [Hoszowie], ochrzcił dziecię, 
Andrzeja Tadeusza Bonawenturę, syna prawych rodziców, JWielmożnych 
[Perillustrissimorum] Ludwika Tadeusza i Tekli z Ratomskich 
Kościuszków, Miecznych Województwa Brzeskiego. Rodzicami chrzest-
nymi byli: WM [illustrissimus] Pan Kazimierz Narkuski, starosta ku-
ślicki, z WP [illustrissima] Protasiewiczówną Suchodolską i WM [illu-
strissimus] Pan Adam Protasiewicz, podstarości powiatu pińskiego, 
z WP. [illustrissima virgine] Anną Suchodolską, pisarz.[ówną] ziemską 
słonimską. [?] 1767, Nr 478”18.

Inne tłumaczenie metryki chrztu, prezentowane w Pismach Tadeusza 
Kościuszki, również nie wskazuje ani miejsca, ani daty urodzenia19. 

Kolejna kopia metryki chrztu Tadeusza Kościuszki znajduje się 
w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycznym w Sankt Petersburgu 
(RPAH). Jej stan pozwala odczytać informację zapisaną w lewym dolnym 
rogu metryki.

Bartosz Małecki, tłumacz języka łacińskiego, zinterpretował ją jako 
adnotację potwierdzającą wykonanie odpisu w lipcu 1767 r. Zapis, do-
tychczas nieomawiany w opracowaniach, brzmi: „Extraditur datum 
1767 in Julio”, co w tłumaczeniu Roberta Sochania20 oznacza: „Wydane 
z datą 1767 w lipcu”. Jest to więc dodatkowa wiadomość, że nieznana 
dotychczas i przez nikogo nieprzywołana kopia metryki została spo-
rządzona 21 lat po chrzcie. Można przypuszczać, że otrzymał ją sam 
Tadeusz Kościuszko w związku ze staraniami o przyjęcie do Szkoły 
Rycerskiej. 

Znane są jeszcze dwa odpisy metryki (z 1822 i 1834 r.) – na akcie brak 
jednak adnotacji o ich wydaniu. Odpisy, co zrozumiałe, także nie wymie-
niają miejsca chrztu. 

18 Akt chrztu Tadeusza Kościuszki. Źródło: Księga metrykalna kościoła w Kosowie z aktem chrztu Tadeusza 
Kościuszki) 1719-1833, MNW, sygn. 23625, poz. 479, k. 22. 

19 Pisma Tadeusza Kościuszki, oprac. H. Mościcki, Warszawa 1947, s. 251.
20 Robert Sochań – tłumacz przysięgły języka łacińskiego.
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Kopia metryki chrztu Tadeusza Kościuszki ze zbiorów Rosyjskiego Państwowego 
Archiwum Historycznego w Sant Petersburgu.

Źródło: Русский государственный исторический архив в Санкт-Петербурге (РГИА), 
ф 821, оп. 3, д. 932, л. 11а.

Analiza księgi parafi alnej z wpisami chrztów, w której znajduje się 
m.in. akt chrztu Tadeusza, dowodzi, że chronologia wpisów nie odpo-
wiada chronologii chrztów. Znajdujący się powyżej aktu chrztu Tadeusza 
akt nr 477, w którym między innymi jako chrzestna występuje Tekla 
z Ratomskich Kościuszko, matka Tadeusza, pochodzi z maja 1746 r.
Wtedy to o. Rajmund Korsak, lektor św. teologii, przeor w Hoszczewie 
[Hoszowie] (klasztor dominikański w ówczesnym woj. nowogródzkim) 
z Zakonu Kaznodziejskiego, ochrzcił nawróconego z judaizmu Stanisława 
Majewskiego. Chrzestnymi byli: Adam Protasewicz – podstarości piński 
oraz Tekla Ratomska Kościuszkowa – miecznikowa woj. brzeskiego21.

Tadeusza Kościuszkę i Stanisława Majewskiego ochrzcił zatem ten 
sam zakonnik, niemający stałych związków z parafi ą w Kosowie. Być 
może bywał w niej sporadycznie, stąd – podczas jednej z jego wizyt – do 
księgi parafi alnej wpisano oba chrzty, lecz bez zachowania chronologii. 
Z wielkim prawdopodobieństwem (i przy założeniu, że oba chrzty od-

21 MWP, Księga metrykalna kościoła w Kosowie z aktem chrztu Tadeusza Kościuszki, sygn. 7307, k. 22.
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były się poza kościołem parafi alnym) w ten sposób można wytłumaczyć 
fakt, że metryka Stanisława Majewskiego ochrzczonego w maju 1746 r. 
(akt 477)22 poprzedza metrykę ochrzczonego wcześniej, 12 lutego 1746 r., 
Tadeusza Kościuszki (akt 478). 

Wielu autorów podaje Mereczowszczyznę jako miejsce narodzin 
i chrztu przyszłego Naczelnika, mimo iż metryka nie zawiera takiej in-
formacji. Ta historyczna nieścisłość prawdopodobnie zaczęła się roz-
powszechniać po nabyciu dóbr Kosowo przez hrabiego Wandalina 
Pusłowskiego, który był przekonany, że to właśnie w jego posiadłości 
urodził się późniejszy generał. Jeden z autorów napisał w związku z tym: 
„Drewniany dworek, gdzie na świat przyszedł bohater narodu, przecho-
wuje się dotychczas, lubo nie w tym stanie w jakim był dawniej. Zgniłe 
podwaliny, zbutwiałe ściany, dach walący się, grożące upadkiem wyma-
gały restauracji. Jakoż dzisiejszy dziedzic Mereczowszczyzny hr[abia] 
Wandalin Pusłowski (majętność ta od Sapiehów przeszła w ręce możnej 
rodziny Pusłowskich), mając zamiar w dobrach tych założyć swoją rezy-
dencję, kazał murować obszerny pałac, a stary, rozsypujący się dworek 
odbudować z nowego materiału, trzymając się najskrupulatniej dawnych 
rozmiarów, wewnętrznego rozkładu i stylu”23.

Odbudowę dworku, w którym jakiś czas mieszkali Kościuszkowie, 
rozpoczęto w 1822 r., czyli niemal 80 lat po chrzcie Tadeusza. Poza opi-
sywanym przekazem Wandalina Pusłowskiego nie ma żadnych przesła-
nek, by skłaniać się ku tezie, że to właśnie Mereczowszczyza jest miejscem 
urodzenia Tadeusza, co forsowali autorzy biografi i Kościuszki. Niektórzy 
bezrefl eksyjnie uznali za pewnik przekaz Pusłowskiego, inni zaś powo-
ływali się na adnotację wydaną w 1822 r. przez proboszcza kosowskiego, 
w której ksiądz stwierdza, iż Tadeusz urodził się w Mereczowszczyźnie. 
Czy proboszcz uczynił to na prośbę hrabiego Pusłowskiego, który chciał 
w ten sposób dodać sobie splendoru?

22 Ibidem.
23 L. Siemieński, Żywot Tadeusza Kościuszki, Kraków 1866, s. 8.
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Strona z księgi metrykalnej Parafi i w Kosowie z aktem chrztu Tadeusz Kościuszki.
Źródło: MWP, sygn. 7307, s. 22.
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Adnotacja o Tadeuszu Kościuszce sporządzona 14 sierpnia 1822 r. przez proboszcza 
kosowskiego ks. Stanisława Narbutta.

Źródło: MNK, MKC, Pracownia Fotografi czna Muzeum Narodowego w Krakowie,
sygn. MNK-VIII-rkps-635.
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Na obecnym etapie badań nie ma wątpliwości, że dziewiętnasto-
wieczni biografowie Naczelnika brali za pewnik treść wspomnianej ad-
notacji z 1822 r., nie zwracając uwagi, że metryka chrztu Kościuszki nie 
zawiera informacji o miejscu i dacie jego narodzin. Znamienne jest, że 
dopiero od 1822 r., a więc czasu, gdy dobra te przeszły w ręce Wandalina 
Pusłowskiego, powielano informację, że Andrzej Tadeusz Bonawentura 
Kościuszko urodził się w folwarku Mereczowszczyzna 12 lutego 1746 r.24.
Nie ustrzeg się tego m.in. T. Korzon, który pisze tak: „P.[an] Wandalin 
Pusłowski, teraźniejszy właściciel Kosowa, właśnie w Merecowszczyznie 
wzniósłszy wspaniały w guście nowogotyckim zamek, i założył główne 
siedlisko dla dziedziców Kosowa. Domek drewniany, w którym się uro-
dził Kościuszko, dotąd trwający, starannie opatrzyć kazawszy, wpro-
wadził go w systemat złożonego do siebie parku, i pięknymi klombami 
drzew i krzewów otoczył”25. 

Dwanaście lat później, w 1834 r., proboszcz Stanisław Narbutt wydaje 
odpis metryki Tadeusza Kościuszki – jej treść prezentowana jest poniżej.

Fragment strony monografi i T. Korzona z zapisem o metryce chrztu Andrzeja Tadeusza 
Bonawentury Kościuszki z 1834 r.

Źródło: T. Korzon, Kościuszko. Biografi a z dokumentów wysnuta, Kraków-Warszawa 1894, s. 564.

24 MNK, MKC, sygn. MNK-VIII-rkps-635.
25 M. Baliński, T. Lipiński, Starożytna Polska pod względem historycznym i statystycznym opisana, t. 4, Warszawa 

1886, s. 561-562.
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Wspominany już wielokrotnie Tadeusz Korzon, biograf Tadeusza 
Kościuszki, w jednej ze swoich monografi i zamieścił odpis metryki 
chrztu, wystawiony w Kosowie 9 listopada 1834 r., której treść nie róż-
ni się od tej wpisanej do ksiąg parafi alnych w 1746 r. Wystawiający od-
pis proboszcz Stanisław Narbutt nic nie wspomina o miejscu urodzenia 
Tadeusza Kościuszki, mimo iż taką informację umieszcza w adnotacji 
z 1822 r. Być może na treść odpisu z 1834 r. miał wpływ fakt, że była ona 
potwierdzona podpisem przez ks. Wincentego Hryniewicza, dziekana 
słonimskiego, który odcisnął na dokumencie pieczęć dekanatu. Odpis 
był także uwiarygodniony przez Konsystorz Rzymskokatolicki w Wilnie 
(ks. Jakub Gąsowski)26. 

T. Korzon podaje, że w Muzeum Polskim w Rapperswil przechowy-
wane były: kopia metryki chrztu Tadeusza Kościuszki z 12 lutego 1746 r. 
oraz dwa wypisy urzędowe z księgi stanu cywilnego parafi i kosowskiej, 
sporządzone: 24 kwietnia 1824 oraz 9 listopada 1834 r.27. Mamy więc ko-
lejny dowód, że nieprawdziwa jest informacja o rzekomych narodzinach 
Andrzeja Tadeusza Bonawentury w Mereczowszczyźnie, którą do obie-
gu publicznego przekazał Wandalin Pusłowski, właściciel dóbr Kosowo. 
Ten nieuprawniony przekaz uwiarygadniał ksiądz Stanisław Narbutt, 
umieszczając w adnotacji z 1822 r. zapis o „folwarku Mereczowszczyzna” 
jako miejscu narodzin Tadeusza. Duchowny podał też wątpliwą datę na-
rodzin Kościuszki (12 lutego 1746 r.) 28. 

W Encyklopedii powszechnej Samuela Orgelbranda, w haśle Siechnowicze, 
znajdujemy zapis że „tutaj Tadeusz Kościuszko znaczną czas młodości 
swej przepędził, i dotychczas znajdują się tu drzewa, jego ręką sadzone”29. 
Na temat Mereczowszczyzny przywołana encyklopedia nie zamieściła 
żadnej informacji, marginalizując rolę tej miejscowości w życiu Tadeusza 
Kościuszki. 

Jan Kazimierz Radecki, pierwszy biograf Kościuszki, w 1818 r. 
napisał, że „Tadeusz Kościuszko narodził się w Litwie [a więc nie 
w Mereczowszczyźnie – przyp. aut.] w połowie zeszłego wieku (około 
r. 1750) z rodziców mieszczących się w klasie szlachty, lecz mierny tyl-

26 T. Korzon, Kościuszko. Biografi a…, op. cit., s. 564-565.
27 Ibiem, s. 120. Według informacji uzyskanej od pracowników Muzeum w Rapperswil akta, o których mowa, 

w 1927 r. zostały wywiezione do Muzeum Narodowego w Warszawie.
28 MNK, MKC, sygn. MNK-VIII-rkps-635.
29 S. Orgelbrand, Encyklopedia powszechna, t. IX, Warszawa 1901, s. 474.
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ko posiadających majątek”30. Podobny zapis znajduje się w opracowaniu 
Ludwiki Leśniewskiej: „I owóż ten wielki nasz człek, urodził się na Litwie 
(w jednej części naszej dawnej Polski) w 1746 roku”31.

Jedną z pierwszych monografi i poświęconej Kościuszce jest praca 
Karola Falkensteina Tadeusz Kościuszko to jest biografi a tego bohatera32. Jej au-
tor wypowiada się także na temat miejsca urodzenia przyszłego generała. 
Stwierdził między innymi: „Tadeusz Kościuszko, jedyny, lecz obiecujący 
syn Kazimierza[!] Kościuszki, urodził się w Siechnowiczach, ówczesnym 
województwie brzesko-litewskim – małej, jednakże urokliwej wiosce, le-
żącej na lewym[!] brzegu Bugu (oddalonej około 57 godzin od Warszawy), 
w październiku, w 1746 roku”33. Jednocześnie autor podał błędnie, że 
Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko był synem Kazimierza (prawi-
dłowo – Ludwika Tadeusza), a rodowe nazwisko matki to Januszkiewicz 
(prawidłowo – Ratomska). W dalszej części pracy autor podał na-
zwę miejscowości, w której urodził się Kościuszko – Siechnowicze, ale 
– jak zapisał – „Dom ten, w którym się Kościuszko urodził, stoi dotąd 
w Mereczowszczyźnie, a nawet i miejsca, gdzie młody Tadeusz w dziecin-
nym wieku zabawiał się z rówieśnikami swymi grą w żołnierkę, są troskli-
wie oznaczone. Wiadomość tę udzielił mi w czasie przejazdu swego przez 
Wrocław do Karlsbadu P. Pusłowski, rzeczywisty radca stanu, kaw.[aler] 
ord.[eru] S.[więtej] Anny, dziedzic Mereczowczyzny34. 

Co do miejsca urodzenia naczelnika nie miał też wątpliwości Tomasz 
Święcicki, autor dwutomowego dzieła o Polakach zasłużonych dla oj-
czyzny. W biogramie poświeconym Tadeuszowi Kościuszce, pisząc 
o Siechnowiczach, stwierdza: „W tejże wsi rodzi się sławnej pamięci mąż 
Tadeusz Kościuszko, naczelnik wojsk polskich 1794 r. Zmarły w Szwajcarii 
w Solarnie. Mogiła w Krakowie uwiecznia jego pamięć”35.

30 J. K. Radecki, Pamiątki z dziejów dawnej Polski, t. 1, Poznań 1843, s. 96. Autor był bliskim znajomym Kościuszki. 
Pierwotne wydanie monografi i napisane po francusku ukazało się w 1818 r. Cytowanie pochodzi z jej 
polskiego tłumaczenia. Radecki w swoim dziele podaje, że „Znałem jenerała Kościuszkę; naprzód we Francji, 
gdy przybył na mieszkanie do Paryża, po swym powrocie z Ameryki; następnie, w miejscu ostatniego jego 
pobytu, w jego ustroniu w Soleure w Szwajcarii, i zachowałem dotąd dowody jego szacunku i życzliwości. 
Miło mi jest wypłacić dług jego pamięci, podając go za wzór ludziom młodym, których, powtórzenie 
wspaniałych czynów zdoła należycie poruszyć. Zapewniłem sobie w Polsce, w Szwajcarii, w Ameryce 
i we Francji sposoby otrzymania drobiazgowych objaśnień, tyczących się jego postępowania publicznego, 
i prywatnego, rozwinięcia jego charakteru, jego zamysłów, jego nadziei, i nieszczęść jego”.

31 L. L. (Ludwika Leśniewska), Kościuszko. Broszura ludowa, Kraków 1863, s. 4.
32 K. Falkenstein, Tadeusz Kościuszko to jest biografi a tego bohatera, Wrocław 1831.
33 K. Falkenstein, Thaddäus Kościuszko, Leipzig 1827, s. 11. Tłumaczenie własne.
34 K. Falkenstein, Tadeusz… op. cit., s. 5-6. 
35 T. Święcicki, Historyczne pamiątki znamienitych rodzin i osób dawnej Polski, t. 1, Warszawa 1858, s. 120.

Rozdział II. Siechnowicze miejscem urodzenia Tadeusza Kościuszki



— 29—

Stanisław Plater, autor cenionej encyklopedii, uważał, że „Kościuszko 
(Tadeusz), jenerał polski i naczelnik powstania narodowego, urodził się 
roku 1746., w Siechnowiczach w ówczesnym województwie brzeskim, 
w dzisiejszym obwodzie bialskim”36. 

Jules Michelet w swojej pracy o Tadeuszu Kościuszki podał jedynie 
rok jego urodzenia – 1746. Czy celowo unikał podania miejsca urodzenia 
i chrztu, zdając sobie sprawę z niejasności i ówczesnych sporów na ten 
temat?37. 

Alex Storożyński informuje, że Tadeusz Kościuszko urodził się 
12 lutego 1746 r. i „dorastał w majątku średniej wielkości, w którym upra-
wą ziemi zajmowało się trzydzieści jeden rodzin chłopskich. Jego ojciec, 
Ludwik Kościuszko, był zamożny, ale nie bogaty. W wygodnym drewnia-
nym dworze Kościuszków były kominki i piec kafl owy; matka Kościuszki, 
Tekla, na typowy niedzielny obiad, przygotowywany przez służbę, poda-
wała wieprzowe kotlety z grochem, rosół albo barszcz i kiełbasę, do tego 
miód pitny i na specjalne okazje kawę”38. Czy Storożyński celowo pominął 
nazwę tak szczegółowo opisywanego „majątku średniej wielkości”?

Skąd takie wątpliwości autora? Wydaje się, że powodem był fakt 
sprzedaży wsi Siechnowicze – jak niektórzy podają – w 1743 r. Należy 
przy tym podkreślić, że Ludwik Tadeusz Kościuszko nie wyzbył się ca-
łych dóbr, a sprzedał jedynie wieś Siechnowicze Małe, pozostawiając 
w posiadaniu kilka innych miejscowości, w tym Siechnowicze Wielkie. Na 
ten temat Hanna Muszyńska-Hoffmanowa napisała: „Ludwik Tadeusz 
Kościuszko odziedziczył po ojcu interesy majątkowe ogromnie zagma-
twane. Wydawało się, że tylko tęgi jurysta rozezna się w owych speku-
lacjach ekonomicznych u magnatów. (…) Pan miecznik ojcowiznę, to jest 
wioskę Siechnowicze, swojemu krewniakowi Faustynowi Benedyktowi 
Kościuszkom Wiktorii z Grabowskich Siechnowickim za sumę 23 tysięcy 
czerwonych złotych”39. 

36 S. Plater, Mała encyklopedia Polski, t. I, Leszno i Gniezno 1841, s. 407.
37 J. Michelet, Kościuszko legenda demokratyczna, Paryż 1851.
38 A. Storożyński, Kościuszko. Książę chłopów, Warszawa 2011, s. 18.
39 H. Muszyńska-Hoffmanowa, Miłości i sentymenty Tadeusza Kościuszki, Łódź 1979, s. 10. Są też informacje, że 

do transakcji miało dojść w 1729 r.
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Strona seryarza dokumentów na dobra Siechnowicze, Konotopy, Stepanki, Łapki 
[z lat 1546-1759].

Źródło: APP, Kościuszkowie, sygn. 15, k. 12.

Powyższy dokument potwierdza ciągłość posiadania przez 
Kościuszków części Siechnowicz. Jest to więc jeden z dowodów potwier-
dzających narodziny Tadeusza właśnie w Siechnowiczach.
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Nie miał żadnych dylematów co do miejsca urodzenia Tadeusza 
Kościuszki Kajetan KoźmianS, który w życiorysie Naczelnika, opartym 
– jak zaznaczył – o pamiątki po nim, stwierdził: „Tadeusz Kościuszko 
urodził się [w] 1746 r. w województwie Brzeskim Litewskim we wsi 
Siechnowiczach, którą przodkowie jego za położone u Kazimierza 
Jagiellończyka zasługi, dziedzictwem od tego króla otrzymali”40. Jego 
potwierdzenie rzeczywistego miejsca urodzenia zasługuje na szczegól-
ną uwagę, chociażby ze względu na możliwość osobistej znajomości 
z Kościuszką, dostępu do dokumentów i ich naukową interpretację. Nie 
można też wykluczyć, że jako towarzysz broni był obecny przy swoim 
dowódcy w jego ostatnich dniach życia w Szwajcarii. Istotne było również 
i to, że sam Kościuszko bardzo często gościł w Puławach u Czartoryskich 
i zapewne rozmawiając z gospodarzami oraz jego gośćmi mógł też opo-
wiadać o swoim miejscu urodzenia.

W ocenie autora Koźmian miał wystarczającą wiedzę i źródła, by kate-
gorycznie uznać Siechnowicze za miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki. 
Taką tezę potwierdza też szereg innych okoliczności.

W XIX wieku miejsce urodzenia generała powodowało wiele nieporo-
zumień. Można przypuszczać, że była to sytuacja nieprzyjemna dla rodzi-
ny sławnego Polaka. Nic więc dziwnego, że w tej sprawie wypowiedziała 
się Maria z Estków Wisłocka – zstępna generała po jego siostrze Annie 
z Kościuszków Estkowej, której ojciec Roman urodził się w 1803 r., a dzia-
dek Tadeusz żył w latach 1770-1812 – twierdząc: „Posiadam wszelkie ko-
respondencje, dyplomata, familijne silva rerum, metryki i inne dokumen-
ty całej rodziny Kościuszków, od kilku wieków. Z tych przeto dokumen-
tów, oraz z podań domowych wiadomo mi, że pradziadek mój urodził się 
istotnie (…) w Siechnowiczach, obecnie majątku będącym w posiadaniu 
siostry mojej, Kazimiery z Estków Bułhakowej, w gub.[erni] grodzień-

40 K. Koźmian, Życiorysy. O życiu Tadeusza Kościuszki i pamiątkach po nim zachowanych w świątyni Sybilli w Puławach, 
„Czas” 1878, nr 15, s. 1. Autor w swoim twierdzeniu jest o tyle wiarygodny, chociażby z uwagi na fakt, 
że na prośbę księżnej Czartoryskiej dokonywał opisów pamiątek po Kościuszce znajdującej się w Sybilli. 
Przykładowo kamień domu, w którym urodził się Kościuszko, zdaniem Koźmiana został umieszczony na 
„powierzchni Domu Gotyckiego”. W Puławach były też: pałasz w pochwach żelaznych, który Kościuszko 
zawsze przy boku swoim nosił; szabla z głową turecką złotem nabijana, turkusami i rubinami z jednej 
strony wysadzana (Kościuszko używał jej bitwie pod Maciejowicami; chorągiew powszechnej walki, którą 
rozwinięto w trakcie przysięgi w Krakowie; wazon z kości słoniowej i hebanu wykonany przez Kościuszkę 
i podarowany księżnej Czartoryskiej. 

 Po zgonie Kościuszki staraniem założycieli świątyni Sybilli, do Puław sprowadzone zostały: tabakiera 
bukszpanowa jego roboty; pierścień z popiersiem jego; obrączka gładka mała; kubek rogowy, z którego 
lekarstwa w czasie choroby zażywał; szlafmyca, w której umarł; włosy jego; ułamek trumny, w której 
pochowany został. Por. K. Koźmian, op. cit., „Czas” 1878, nr 16, s. 1.
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skiej, pow. kobryńskim. W Siechnowiczach też generał Kościuszko stale 
przemieszkiwał, aż do wyjazdu swego do Ameryki”41. 

Prawie rok po rozpoczęciu publicznej dyskusji dotyczącej miejsca 
urodzenia Tadeusza Kościuszki do „Tygodnika Ilustrowanego” powtór-
nie napisała Maria z Estków Wisłocka, stwierdzając: „co do miejsca uro-
dzenia generała Kościuszki, nie obstaję uporczywie za Siechnowiczami. 
Wszystko to jedno, jak dla historii, tak i dla mnie, czy się mój pradziad 
urodził w Mereczowszczyźnie, czy w Siechnowiczach; idzie mi tylko 
o wyjaśnienie prawdy, bo podzielam w zupełności zdanie, iż wstyd dla 
narodu, że nie wie, gdzie się urodził największy jego bohater. Postaram 
się więc przytoczyć względy, przemawiające za Siechniowicami”42.

Pierwszym z podanych dowodów był wydany w Paryżu medal pa-
miątkowy z 1818 r. z napisem łacińskim NATUS (...) SIECHNOWIEZ (...) 
(urodził się w r. 1746 w Siechnowiczach w Księstwie Litewskim w Polsce, 
umarł r. 1817)43.

Medal pamiątkowy brązowy z 1818 r. odlany w Paryżu.
Źródło: Aukcja PDA i PGNum.

41 Siechnowicze, czy Mereczowszczyzna?, „Tygodnik Ilustrowany” 1880, t. X, nr 247, s. 190.
42 L. Jenike, Jeszcze o miejscu urodzenia Tadeusza Kościuszki, „Tygodnik Ilustrowany” 1881, nr 262, s. 6.
43 „Kościuszko” grudzień 1893, s. 91.
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W nawiązaniu do medalu Wisłocka pytała: „czyżby pamiątka taka 
mogła być sporządzona lekkomyślnie, na chybił trafi ł? Czyżby emigracja 
polska, w szeregach której żyło podówczas jeszcze wielu jego towarzyszy 
broni z Litwy, którzy kochali go serdecznie, czcili i otaczali nieodstępnie 
w ostatniej chorobie – miała, że tak się wyrażę, wyssać z palca wiadomość, 
że Tadeusz urodził się w Siechnowiczach. Z pewnością przecie musiał 
tam być ktoś taki, co mógł albo sam dokładnie wiedzieć o miejscu jego 
urodzenia, albo mógł to wiedzieć od samego generała”44. Należy dodać, 
że wielu ówczesnych emigrantów polskich przebywających we Francji 
i w Szwajcarii utrzymywało stałe kontakty z Tadeuszem Kościuszką, 
zapewne niejednokrotnie rozmawiając z nim również o jego rodowo-
dzie, dobrach, miejscu urodzenia, walce o niepodległość Polski i Stanów 
Zjednoczonych. Nie ma więc powodów, by wątpić w prawdziwość zapi-
su, dotyczącego miejsca urodzenia na medalu przywołanym przez Marię 
z Estków Wisłocką.

 

Opis medalu poświeconego Tadeuszowi Kościuszce urodzonemu w Siechnowiczach.
Źródło: F. Bentkowski, Spis medalów polskich, Warszawa 1830, s. 228.

44 Ibidem.
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Identyczny medal jest przechowywany w Muzeum w Rapperswil. Do 
wybitej w Paryżu pamiątki i jej znaczenia jako dowodu dotyczącego miej-
sca urodzenia generała odniósł się Ludwik Jenike, autor jednej z publika-
cji, potwierdzając, że: „Oparte na tym medalu rozumowanie p. Wisłockiej 
wydaje nam się zupełnie uzasadnione. Niepodobna rzeczywiście przypu-
ścić, żeby w kilka miesięcy po śmierci Kościuszki, kiedy przystępowano 
do wybicia pamiątki owej, w chwili, gdy żyło tylu jeszcze bliskich przyja-
ciół generała, nie znalazł się nikt taki, co by wiedział dokładnie o miejscu 
urodzenia bohatera narodowego; a trudniej jeszcze uwierzyć, aby ludzie 
zacni, rozumni i poważni lekkomyślnie uwieczniać mieli błąd historycz-
ny, nie będąc głęboko przekonani o prawdziwości napisu”45.

Medal wg projektu F. Josepha Mainerta.
Napis na awersie: TADEUSZ KOSCIUSZKO. Napis na rewersie: SEMPER HONOS 

NOMENQUE TUUM LAUDESQUE MANEBUNT (Honor twój, imię i chwała pozostaną 
na zawsze), wraz z datami 1746-1817.

Źródło: Zdjęcie ilustracyjne jednej z aukcji londyńskiej fi rmy Spink & Son Ltd.

 Kolejny, niespodziewany dowód – przynajmniej lat życia 
Tadeusza Kościuszki – to wybity w 1818 r. medal według projektu 
F. Josepha Mainerta. Co prawda nie zawiera on określenia miejsca uro-
dzenia generała, ale nawiązuje do przedstawionej powyżej wersji meda-
lu z zamieszczoną miejscowością Siechnowicze. Zwraca uwagę fakt, że 
na szyi Tadeusza Kościuszki zawieszone są dwa najwyższe odznaczenia: 

45 Ibidem.
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Order Cyncynata i Krzyż Virtuti Militari. W 1894 r. jego srebrna wersja 
była przechowywana w Muzeum Narodowym w Rapperswil46. 

Drugi z argumentów przekazanych przez Marię z Estków Wisłocką 
brzmiał: „W naszej rodzinie, u sąsiadujących z Siechnowiczami obywa-
teli i włościan siechnowieckich, byłych poddanych Tadeusza Kościuszki, 
przechowuje się do dziś podanie, że pradziad mój nie gdzieindziej, tylko 
w Siechnowiczach się urodził i że rodzice jego stale tam mieszkali. Zmarły 
w Siechnowiczach przed dziesięciu laty stuletni starzec Antoni, niegdyś 
służący generała, opowiadał nam również zawsze z największą stanow-
czością, że Tadeusz przy nim w Siechnowiczach się urodził”47.

 Maria Wisłocka zadaje też pytanie: dlaczego dopiero od 1822 r. 
Mereczowszczyzna uznana została za miejsce urodzenia Tadeusza 
Kościuszki? Przytacza argumenty przeciwne, których nie można nie 
wziąć pod uwagę: „niegdyś własność książąt Sapiehów, należała prawem 
zastawu (wydanym 23 kwietnia 1698 r. przez ks. Jana Sapiehę, starostę 
bobrujskiego, na sumę 50 000 złp) naprzód do Krzysztofa Glewskiego 
skarbnika bracławskiego; później, przez połączenie się Glewskiego 
z Ratomskimi, do Ratomskich, rodziców matki Tadeusza, a w końcu, 
skutkiem ożenienia się ojca Tadeusza z Teklą Ratomską, do Kościuszków. 
Mereczowszczyzna przeszła we władanie Ludwika Kościuszki dopiero 
18 stycznia 1748 r. [podkreślenie A.W.], a zatem we dwa lata już po uro-
dzeniu Tadeusza, zapisem asekuracyjnym ks. Piotra Sapiehy wojewody 
smoleńskiego, 18 listopada tegoż roku w trybunale w. ks. litewskiego ak-
tykowanym. Ażeby rodzice Tadeusza Kościuszki mieszkali kiedykolwiek 
w Mereczowszczyźnie, nie ma śladów żadnych; posiadam owszem listy 
własnoręczne Tekli z Ratomskich Kościuszkowej, świadczące, że stale 
w Siechnowiczach przebywali”48.

Potwierdzeniem tego faktu może być zapis w metryce chrztu Michała 
Ignacego, najmłodszego syna Ludwika i Tekli z Ratomskich Kościuszko, 
którego ojcem chrzestnym na ceremonii 7 stycznia 1748 r. był hrabia Piotr 
Sapieha, wojewoda smoleński, co świadczyło o dość dobrych relacjach po-
między rodami49 oraz duże prawdopodobieństwo, że rzeczywiście mogło 

46 T. Korzon, Kościuszko. Biografi a…, op. cit., s. 110.
47 L. Jenike, op. cit., s. 6.
48 Ibidem.
49 MWP, Księga metrykalna kościoła w Kosowie z aktem chrztu Tadeusza Kościuszki, sygn. 7307, k. 22, 

akt. 492.
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dopiero wówczas dojść do transakcji dotyczącej Mereczowszczyzny i jej 
nabycia (dzierżawy?) przez Kościuszków. 

Istotny jest również kolejny wywód Maryi z Estków Wisłockiej dotyczą-
cy zapisów dokumentu chrztu: „Metryka chrztu starszej siostry Tadeusza, 
Anny (późniejszej Estkowej) znajduje się rzeczywiście w aktach metrycznych 
kościoła w Kosowie, bez wymienienia w niej jednak miejsca urodzenia Anny. 
Wyrażono tylko w metryce, że chrzcił ją proboszcz kosowski, ks. Dominik 
Kawecki. W pięć lat później tamże ochrzczony został Tadeusz, również bez 
wymienienia w metryce, gdzie się urodził; chrzcił go zaś przeor dominika-
nów z Hoszczewa [Hoszowa], ks. Rajmund Korsak”50. 

By uzyskać wiarygodne informacje dotyczace metryki prawnuka 
Kościuszki, Maria Wisłocka udała się do miejscowego dziekana, w które-
go kompetencje co do sporządzania tego typu dokumentów trudno wąt-
pić, chociażby z uwagi na fakt, że wizytował on parafi e, poddając kon-
troli między innymi akta metrykalne. Treść wypowiedzi M. Wisłockiej 
jest o tyle istotna, że zostaje zacytowana w całości: „Otóż tedy zachodzi 
teraz pytanie, dlaczego w obu tych metrykach nie ma wzmianki o miejscu 
urodzenia Anny i Tadeusza? Jako niekompetentna w tym przedmiocie, 
udałam się z prośbą o wyjaśnienie do proboszcza i dziekana w Brześciu 
Litewskim, ks. H. Głowackiego, który taką raczył mi dać odpowiedź: We 
wszystkich księgach metrycznych XVIII wieku w kościołach na Litwie, jeżeli nie-
mowlę ochrzczone zostało we właściwej parafi i, miejsce jego urodzenia zawsze 
notowane było obok metryki na marginesie. Jeżeli zaś niemowlę urodziło się we 
właściwej parafi i, a ochrzczone zostało w obcej, akt chrztu zapisywano tam, gdzie 
się odbył chrzest, bez wymienienia miejsca urodzenia”51.

Taki wywód redaktor Ludwik Jenike z „Tygodnika Ilustrowanego” 
skomentował kategorycznie: „Jeśli rzeczy w istocie tak się mają – o czym, 
wobec tak poważnego zapewnienia, nikt wątpić nie ma prawa – to jasnym 
jest zupełnie, iż Tadeusz w Mereczowszczyźnie urodzić się nie mógł”52.

Maria Wisłocka odnosi się także do otrzymanego odpisu metryki 
chrztu ze wskazaniem, iż odbył się on na Mereczowszczyźnie: „Donosi 
mi pan [mowa o L. Jenike – przyp. aut.] w swym liście, że p. Piotr 
Połubiński z Zenopola przysłał panu metrykę chrztu Tadeusza, razem 

50 L. Jenike, op. cit., s. 6.
51 Ibidem.
52 Ibidem, s. 7.
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ze świadectwem ks. Stanisława Narbutta proboszcza z Kosowa, spółcze-
śnika Kościuszki i z nim jakoby spokrewnionego, że istotnie Tadeusz uro-
dził się w Mereczowszczyźnie. Świadectwo to zostało wydane przez ks. 
Narbutta w r. 1822 i dołączone do księgi metrycznej z r. 1746. Otóż na 
takową relację p. Polubińskicgo i innych, którzy na tym opierają swe do-
wodzenie, że Tadeusz urodził się w Mereczowszczyźnie, odpowiadam: 
urzędową metrykę pradziada mego, wydaną 9 listopada 1834 r. przez te-
goż ks. Stanisława Narbutta proboszcza kosowskiego, a poświadczoną 10 
listopada przez ks. Stanisława Hryniewicza dziekana słonimskiego, oraz 
potwierdzoną przez konsystorz rzymskokatolicki w Wilnie 30 listopa-
da t.r.[teraźniejszego roku], za nr. 9345, mam u siebie. W tej urzędowej 
metryce chrztu Tadeusza nie ma jednak żadnej wzmianki o dopisku ks. 
Narbutta, jakoby niemowlę urodziło się w Merczowszczyźnie. Pokazuje 
się więc że ks. Narbutt zapewne sam świadectwo swoje, wystawione w r. 
1822, a zatem w lat 76. po urodzeniu się mego pradziada (może dla przy-
podobania się komuś) uznał za nieoględne, skoro w tej metryce, którą śp. 
ojcu memu wydał, nic o nim nie wspomniał”53.

Komentując sprawę metryki Ludwik Jenike, twierdzi, że „metryka 
Tadeusza Kościuszki zaczyna się od słów: De aula Mereczowszczyzna” 
(we dworze Mereczowszczyzna”, co oczywiście nie jest zgodne z prawdą.

Warto zauważyć, że w 1893 r. L. J., najprawdopodobniej Ludwik 
Jenike potwierdził, że Maria z Estków Wisłocka udostępniła mu rodo-
we dokumenty Kościuszków, w tym metrykę, na którą się nawet powo-
łuje podając, że są w niej wymienieni między innymi rodzice Tadeusza 
Andrzeja Bonawentury – Ludwik i Tekla z Ratomskich, nic nie wspomi-
nając o wcześniejszych uwagach co do miejsca ceremonii nadania imion 
narodzonemu dziecięciu54.

Pretekstem do dalszej publicznej dyskusji na temat miejsca urodze-
nia przyszłego generała stała się informacja prasowa, którą w 1880 r. 
do redakcji „Tygodnika Ilustrowanego” przesłał Feliks Niemojewski 
z Rokitnicy pod Rypinem, potwierdzając Siechnowicze jako miejsce przyj-
ścia na świat bohatera Polski i Stanów Zjednoczonych, opisując być może 
podanie miejscowe, ale jakże wymowne w fakty. „Zawiadamiam was 
(…), że cześć dla Kościuszki żyje tradycyjnie między wieśniakami stron 

53 Ibidem, s. 7.
54 L. J., Z papierów rodziny Kościuszków, „Kościuszko” luty 1893, s. 7-8.
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jego rodzinnych, koło Brześcia Litewskiego i we wsi Siechnowiczach, nie-
gdyś jego dziedzicznej własności. Oto co napisał do mnie w zeszłym roku 
jeden z moich dobrych znajomych: Jadąc w okolicy Brześcia Litewskiego na-
jętą chłopską furmanką przez wieś Siechnowicze, zauważyłem że woźnica koło 
dworu przejeżdżając, zdjął czapkę i póty jej na głowę nie włożył, aż dwór minął, 
a że nie było widać krzyża przy drodze, więc nie mogłem pojąć tego zachowania 
się i zapytałem o to wieśniaka. „A to, proszę pana, Kościuszko się w tym dworze 
urodził i nie ma w okolicy ani jednego człowieka, co by czapki nie zdjął przed tym 
dworem”.—I nuż opowiadać, jak to Kościuszko uwolnił swych chłopów od pod-
daństwa, jakie oprócz tego dawał im zapomogi i bardzo wiele innych szczegółów 
z życia generała, zupełnie prawdziwych, które już jako legenda wśród ludu tam-
tejszego w trzecie pokolenie przeszły”55. Powyższy opis zdarzeń Niemojewski 
przesłał do „Tygodnika Ilustrowanego” dołączając odtworzony z pamię-
ci własny rysunek dworku siechnowickiego, w którym miał się urodzić 
Tadeusz Kościuszko.

Rysunek dworku Kościuszków w Siechnowiczach, miejscu urodzenia Tadeusza 
Kościuszki, wykonany przez Feliksa Niemojewskiego z Rokitnicy pod Rypinem.

Źródło: „Tygodnik Ilustrowany” 1880, nr 246, s. 176.

55 Siechnowice, domniemane miejsce urodzenia Kościuszki, „Tygodnik Ilustrowany” 1880, nr 246, s. 167.
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Plan dworku Tadeusza Kościuszki w Siechnowiczach, miejscu jego urodzenia.
Źródło: Л. М. Несцярчук, Замкi, палацы, паркi Берасцейшчыны X-XX стагоддзяў (гісторыя, стан, 

перспектывы), Мінск 2002, c. 155.

Dwór rodzinny Kościuszków w Siechnowiczach według rysunku z 1917 r.
Źródło: J. Zrębicz, Tadeusz Kościuszko, Lwów 1917, s. 7.
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Lista dowodów pośrednich wskazujących, że Kościuszko urodził się 
w Siechnowiczach jest dłuższa. Najważniejsze z nich to zachowane ręko-
pisy generała, w których nigdzie nie wspominał on o Mereczowszczyźnie 
jako swoim miejscu urodzenia. Istotnym źródłem wiedzy w tym zakresie 
są również przekazy Marii z Estków Wisłockiej. Trudno przypuszczać, 
by dzieje sławnego przodka, żyjącego trzy pokolenia wcześniej, nie były 
jej znana. Zapewne oprócz dokumentów miała także wiedzę pochodzącą 
z przekazów rodzinnych, w tym od ojca i matki, a ci posiedli ją od Anny 
Barbary, swojej matki, siostry rodzonej Tadeusza. Pewnym jest też i to, że 
o dzieci tej właśnie siostry bardzo dbał ich wuj generał.

Informację na ten temat opublikowały najważniejsze ówczesne gazety, 
w tym – oprócz cytowanego powyżej „Tygodnika Ilustrowanego” – tak-
że między innymi „Wiek”, warszawskie pismo o charakterze polityczno-
literacko-społecznym. W powyższym tytule o Siechnowiczach napisano, 
że był to majątek ziemski położony w powiecie kobryńskim, a „wątpliwo-
ści co do miejsca urodzenia bohatera naszego zdają się być już usunięte, 
gdyż pani Maria z Estków Wisłocka (…) oświadcza (…), że wiadomym jej 
jest z dokumentów familijnych oraz podań, iż pradziadek jej urodził się 
istotnie (…) w Siechnowiczach”56.

Fragment mapy Polski z 1919 r. z zaznaczonymi miejscowościami Siechnowicze i Kosowo. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Centralna Biblioteka Geografi i i Ochrony Środowiska Instytutu 

Geografi i i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (CBGOŚ), sygn. oai:rcin.org.pl:29049.

56 Miejsce urodzenia Kościuszki, „Wiek” 1880, nr 210, s. 3.
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Kolejny dowód poświadczający, że Siechnowicze były miejscem uro-
dzenia Tadeusza Kościuszki, pochodzi od wnuczki po najstarszym synu 
Anny z Kościuszków Estkowej – Stanisławy z Estków Załuskiej, która 
w 1813 r. była ze swoimi rodzicami u Katarzyny Tadeuszowej Estkowej, 
owdowiałej stryjenki swojego ojca, która „bardzo dobrze znała Tadeusza 
Kościuszkę, wuja swego męża i od niego samego wiedziała, że się urodził 
w Siechnowiczach i później często jeszcze tamże przebywał. Pokazywała 
nam w starym domu, obróconym już wtedy w ofi cynę, pokój i miejsce 
urodzenia Kościuszki; dom ten, jak się później dowiedziałam, już nie 
istnieje, spodziewam się jednak, że się nie znalazła świętokradzka ręka, 
któryby wycięła lasek w kształcie labiryntu w ogrodzie siechnowickim, 
cały sadzony ręką Tadeusza Kościuszki”. Jest też jeszcze jedno mocne 
w wymowie stwierdzenie tej samej osoby: „Od czasu do czasu pojawia 
się w naszych pismach podanie fałszywe o miejscu urodzenia Tadeusza 
Kościuszki; zbijane przez lepiej uwiadomione osoby, ustępuje z placu, 
ażeby znów przy sposobności wyjść na jaw. Tadeusz Kościuszko nie ro-
dził się w Mereczowszczyźnie, lecz w Siechnowiczach, w powiecie ko-
bryńskim, majątku należącym do jego rodziców”57.

Miejsce urodzenia generała pojawiała się na łamach ówczesnej prasy 
prawie do końca XIX wieku. Otóż jeszcze w 1888 r. Wandalin Przybora 
zamieścił obszerny wywód, w którym uzasadnia, że Naczelnik urodził się 
w Siechnowiczach. Najważniejsze jego argumenty to: „W r. 1850 nabyłem 
Siechnowicze Wielkie, z wsiami: Siechnowicze, Semenowce i Hrycewicze. 
Koło dworu Siechnowicz Wielkich plebania i cerkiew; za nimi na wschód 
w pobliżu wioska Siechnowicze; z ogrodu mego, okolonego od strony po-
łudniowo-zachodniej jedynie stawem, mam jak na dłoni wieś Siechnowicze 
kościuszkowskie, a poza nią dwór kościuszkowski, a dalej, więcej na po-
łudnie, dwór Zielenkowszczyzna, należący kiedyś do Kościuszków. Wnet 
po nabyciu Siechnowicz otrzymałem list od Kazimierza Kościuszki już 
w ten czas starca, z zapewnieniem, iż rad bardzo, że fortuna naddziałów 
dostała się w moje ręce. Znałem tego Kościuszkę dawniej; w latach 1827 
i 1828 zajeżdżał on do mojego ojca w Nowosadach; był od 10. lat przedtem 
rejentem i adwokatem sądów Kobrzyńskich, a z obszernej niegdyś po-
siadłości kościuszkowskiej pozostał mu po ojcu. (…) W r. 1866-67 paroch 

57 Rodzinna wieś Kościuszki, „Kraj” 1884, nr 1, s. 12.
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siechnowickiej cerkwi Jan Lewicki posłał prośbę do prawosławnego kon-
systorza wileńskiego, w którym powołując się na zapis Pawła Kościuszki 
dla tej cerkwi uczyniony, prosił konsystorza o wyjęcie dokumentu, znaj-
dującego się w głównym archiwum wileńskiem i na fundamencie takowe-
go o decyzję dla tejże cerkwi. Konsystorz kopię dokumentu urzędownie 
wydaną, wraz z raportem parocha Lewickiego, przesłał do sądu powia-
towego kobryńskiego 5 października roku 1867 nr 7840 z konkluzją, aby 
wszystkim prawnym domaganiom się parocha Lewickiego na rzecz cer-
kwi siechnowickiej stało się zadość. Sąd powiatowy właściwą drogą prze-
słał rzecz całą do mnie i ja musiałem odpowiadać. Oto jest ów dokument, 
spisany przeze mnie z kopii urzędowej: «Roku 1761 miesiąca Februarii 
6 dnia na J. К. M. Grodzkim Brzeskim przed aktami starościńskimi 
i przede mną Karolem Wiszczyckim podstolim i podstarościm sądowym 
Grodzkim Województwa Brzeskiego comparens personaliter w Bogu 
wielebny Imci X. Teodor Żelazowski, prezbiter cerkwi Siechnowiczskiej[!] 
fundusz Imci Pana Pawła Kościuszki, pisarza Grodzkiego Brzeskiego 
tejże cerkwi służący ad acta podał, który wpisując w księgi de verbo ad 
verbum tak się w sobie ma. Ja Paweł Kościuszko pisarz Grodzki Brzeski 
czynię wiadomo i dobrowolnie sam na siebie zeznawam tym moim listem 
dobrowolnym funduszowym zapisem, komu o tem teraz i na potem bę-
dącego wieku ludziom wiedzieć będzie należało, iż mając ab antiquo od 
antecesorów moich cerkiew erygowaną, która vetustate tempori nadru-
jnowaną była w majętności mojej nazwanej Siechowicze[!] pod tytułem 
Mikołaja św. fundowana, którą ja pomieniony kollator noviter zrepero-
wawszy, chcąc, aby administratione sakramentorum nie wakowały i aby 
antiquo ritu ofi ary boskie ze czcią ku Bogu i żarliwością odprawowane 
by były, ponieważ z pewnych a słusznych przyczyn, które ofi cio donosiło 
odmienić prezbitera zdarzyło, przeto, mając sobie dobrze zleconego na to 
miejsce człowieka, pana Bazylego Bielewicza, dawszy prezentę onemu do 
cerkwi pomienionej Siechnowickiej, aplikując za plebana installaraus...»
i t. d. «Pisań w Siechnowiczach r. 1727 grudnia 18 dnia». Oto jest dowód, 
że Siechnowicze Wielkie i wraz z niemi Siechnowicze Małe, nazywające 
się Kościuszkowskiemi i jeszcze inne, graniczące z tymi, były od wieków 
własnością Kościuszków. Mylnie przeto p. Adolf Wolski [jeden z wąt-
piących o miejscu urodzenia] w liście swoim do «Kraju» pisze, że ojciec 
Tadeusza Kościuszki wywiózł go do wsi Siechnowicz, którą nabył od 
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krewnych swojej matki. Mógł to być inny jakiś Kościuszko (bo tylu ich 
w ten czas było) i jeśli nabył on wieś od rodziny swej matki, to z pewno-
ścią nie Siechnowicze”58. 

Tymczasem w 1894 r. w katalogu Wystawy Kościuszkowskiej or-
ganizowanej w Muzeum Narodowym w Krakowie, w grupie pamią-
tek po Kościuszce znajduje się „Dokument – kopia metryki Tadeusza 
Kościuszki z r. 1746 z aktów kościoła Klasztoru Dominikanów w Hoszowie 
[Hoszczewie]”59. Identyczny wpis znajduje się w oryginalnym katalogu wy-
stawowym. Wzmiankowana metryka zapisana została pod numerem 5760.

Opis kopii metryki urodzenia Tadeusza Kościuszki z akt kościoła przyklasztornego 
ojców dominikanów w Hoszowie [Hoszczewie].
Źródło: Katalog Wystawy Kościuszkowskiej, Kraków 1894, s. 13.

Pomimo wielu badań, analizy dokumentów i opracowań, nie udało 
się natrafi ć na jakikolwiek inny, oprócz w/w ślad potwierdzający fakt, że 
chrzest Tadeusza Kościuszki odbył się właśnie w świątyni konwentu oj-
ców dominikanów. Nie można jednak odrzucić powyższej informacji, po-
nieważ pośrednio potwierdza ona taką możliwość, wyrażoną wcześniej 
przez ks. dziekana przywołanego przez Marię z Estków Wisłocką. 

Fragment mapy sztabowej z 1931 r. z zaznaczoną miejscowością Hoszczewo, 
w której do 1776 r. istniał klasztor dominikanów. W 1746 r. przeor klasztoru 

ochrzcił Tadeusza Kościuszkę.
Źródło mapy: Archiwum Map Wojskowych, Wojskowy Instytut Geografi czny (AMW, WIG), 

mapa szczegółowa Polski 1:25 000 (1929-1939).

58 W. Przybora, Mereczowszczyzna czy Siechnowicze, „Kraj” (Przegląd Literacki dodatek) 1888, nr 18, s. 13-15.
59 Kościuszko 1893-1896, red. T. B. Otrębski, Kraków 1994, s. 277, 280.
60 Opis kopii metryki Tadeusza Kościuszki z akt kościoła przyklasztornego ojców dominikanów w Hoszczewie 

[Hoszowie]. Źródło: Katalog Wystawy Kościuszkowskiej, Kraków 1894, s. 13.
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Warto też odnotować, że w miesięczniku „Kościuszko”, w części 
III dotyczącej pamiątek po Naczelniku, znajdujących się w Muzeum 
Narodowym w Krakowie, pod pozycją 24 zapisano: „Wyciąg z metryki 
chrztu Tadeusza Kościuszki”61. Co prawda nie podano miejscowości ce-
remonii, ale jest to kolejne prawdopodobne potwierdzenie, że był taki do-
kument w Krakowie.

Rok później to samo czasopismo, podając do wiadomości treść testa-
mentu generała, potwierdziło jego miejsce urodzenia: pisząc, iż spuściznę 
po Kościuszce stanowią m.in. rodzinne Siechnowicze, które „siostrzenicy 
swojej i dzieciom jej przekazał”62.

Wyjaśnienia potrzebuje także rola Mereczowszczyzny w życiu 
Tadeusza Kościuszki. Kajetan Kraszewski, mający dostęp do archiwów 
rodzinnych Kościuszki, podaje, iż Mereczowszczyzna była jednym 
z dzierżawionych folwarków w dobrach kosowskich. By rozwiać wątpli-
wości w tej kwestii przytoczony zostaje stosowny akapit z dużego tekstu 
Kraszewskiego: „Większa część folwarków w dobrach kosowskich i w sta-
rostwie zdzitowskim zostawała w rękach dzierżawców i zastawników. 
Prócz Ludwika Kościuszki, który z dawna siedział na Mereczowszczyźnie, 
trzymali inne folwarki, albo mieli na obligach sumy na dobrach oparte, 
a zaciągnione przez starostę bobrujskiego: Antoni Sieniuta, stolnik owruc-
ki, Józef Woroszyło, skarbnik piński, Franciszek Grabowski, oboźny brze-
ski, sędzia grodzki starodubowski, Daniel Wojniłłowicz, Jan Rzeczkowski, 
starościc bognowski. Mieli też wierzytelności Przeździeccy, Niesiołowski, 
starosta cyryński, nawet O.O. Jezuici rezydenci Słonimskiej, w której imie-
niu występuje superior JMX. Damazy Marchocki”63. 

W świetle powyższego wywodu jasnym jest, że Mereczowszczyzna 
była miejscowością, w której rodzina Kościuszków tylko przez jakiś czas 
zamieszkiwała jako dzierżawcy zastawni folwarku. Nie było to więc ro-
dowe gniazdo Tadeusza, ani jego ojcowizna. Nie ulega przecież żadnej 
wątpliwości to, że nigdy nie byli jej właścicielami. 

61 Zbiory pamiątek po Kościuszce, „Kościuszko”, październik 1893, s. 71, 72.
62 Testament T. Kościuszki – kilka słów o funduszach testamentowych, „Kościuszko” styczeń 1894, s. 97-99.
63 K. Kraszewski, Kościuszkowie. Wiadomość z archiwów własnych w Romanowie-Podolskim, „Kłosy” 1880/1881, 

nr 810, s. 15.
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Fragment mapy rosyjskiej z podawanym przez Wandalina Pusłowskiego miejscem 
narodzin Tadeusza Kościuszki.

Opracowanie własne.

Dwór w Mereczowszczyźnie, gdzie wraz z rodzicami i rodzeństwem mieszkał przez 
kilka lat Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko.

Źródło: N. Orda, Album widoków gubernij grodzieńskiej, wileńskiej, mińskiej, kowieńskiej, wołyńskiej, podolskiej 
i kijowskiej, Warszawa 1875, seria 1, s. 5. Rysunek z natury.
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Dwór Kościuszków w Mereczowszczyźnie znajdował się w bezpośred-
nim sąsiedztwie pałacu hrabiego Wandalina Pusłowskiego. Pałac ten wi-
doczny jest w głębi grafi ki wykonanej przez Napoleona Ordę przed 1875 r. 
Zwraca uwagę fakt, że rysunek został wykonany z natury. Jednocześnie 
widać, że Kościuszkowie dbali o wygląd tymczasowej sadyby, chociażby 
poprzez fakt solidnej budowli, z dużym gankiem, dwukominowym sys-
temem grzewczym, świadczącego o dużej powierzchni budynku, a także 
starannego ogrodzenia posiadłości.

Odnotowujemy fakt zamieszkania rodziny Kościuszków w tej miej-
scowości, by zachować prawdę o ich losach.

Fragment dworu drewnianego na Mereczowszczyźnie, w którym w pewnym okresie 
mieszkali Kościuszkowie. Rysunek datowany na lata 1830-1884.

Źródło: MNW, nr inwentarza: DI 28998.

Skąd więc utożsamianie tej miejscowości jako miejsca urodzenia 
Tadeusza, jego ojcowizny i dorabianie jej przymiotów, których nigdy nie 
posiadała? Dodać też należy, że przynajmniej od 1755 r. Ludwik Tadeusz 
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Kościuszko miał powtórne pełne prawa własności do Siechnowicz, które 
odkupił od Jana Nepomucena Kościuszki, z terminem ostatecznej spłaty 
20.000 zł na dzień św. Jana 1758 r.64. 

Uzasadnienie takiego stanu rzeczy można odnaleźć w jednym z ar-
tykułów Ludwika Jenike. Wydaje się ono bardzo prawdopodobne i wąt-
pliwości te wyjaśnia. Otóż sprawy Mereczowszczyzny i jej związków 
z Kościuszkami nie było do momentu, gdy przeszła ona w posiadanie 
rodziny Pusłowskich. Interesujący tekst brzmi: „Nowonabywcy, pole-
gając na bardzo ułudnym rzeczywiście fakcie, że metryka Tadeusza 
znajduje się w aktach kościoła parafi alnego w Kosowie, w najlepszej 
niezawodnie wierze poczytali Mereczowszczyznę za istotnie miejsce 
urodzenia znakomitego męża; z drugiej zaś strony bardzo naturalną 
jest rzeczą, że takie opromieniowanie ich siedziby aureolą wielkiego 
imienia, musiało być dla nich przyjemne. Tym sposobem mniema-
nie o Mereczowszczyźnie, jako oparte na pozorach niewątpliwie na-
der prawdopodobnych, rozszerzyło się powoli i przeszło do dzieła 
tak poważnego jak Starożytna Polska, gdzie pod hasłem Siechnowicze 
umieszczono krótką notatkę, w niej m. in.: „Tadeusz Kościuszko, który 
chociaż się nie urodził w Siechnowiczach (ob. Mereczowszczyzna) jak 
długo mylnie rozumiano, ale znaczny czas swoich lat tu przepędził. 
Są tu drzewa jego ręką sadzone”65. W innym miejscu cytowanej pracy, 
pod hasłem Mereczowszczyzna zapisano: „W Mereczowszczyźnie też, 
a nie w Siehnowiczach[!], jak mylnie długo głoszono, urodził się w r. 
1746 d, 12 lutego Tadeusz Kościuszko, czego dowodzą księgi metrykal-
ne koś.[cioła] paraf.[ialnego] kosowskiego”66. 

Zwraca uwagę zwrot: „jak mylnie długo głoszono” i „czego dowodzą 
księgi metrykalne…”. Cóż to oznacza? Tadeusz Kościuszko, jak i jego ro-
dzina nie mieli wątpliwości, gdzie się urodził przyszły generał. 

Przyznawano jednak, że we wcześniejszym okresie, a więc bliż-
szym prawdy, jako miejsce urodzenia Kościuszki zawsze podawano 
Siechnowicze. Ponadto, jak już wcześniej wyjaśniono, Mereczowszczyzna 
jako miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki pojawiła się dopiero w 1822 r., 
w związku z dokumentem wydanym przez miejscowego proboszcza.

64 T. Korzon, Kim i czem był Tadeusz Kościuszko, Warszawa-Kraków 1907, s. 15.
65 M. Baliński, T. Lipiński, op. cit. s. 632.
66 Ibidem.
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Pewne wskazówki dla zrozumienia wątpliwości związanych z miej-
scem urodzenia Tadeusza Andrzeja Bonawentury dostarcza tekst 
Zygmunta Glogera: „Wiemy, że gdy w roku 1746 przyszedł na świat 
Tadeusz, to ojciec jego, Ludwik, miecznik województwa brzeskiego, puł-
kownik JKM buławy polnej Wielkiego Księstwa Litewskiego mieszkał 
w Mereczowszczyźnie, trzymanej od Sapiehów prawem zastawnym, ale 
był także dziedzicem Siechnowicz”67.

Podobna nota znajduje się w herbarzu napisanym przez Adama 
Bonieckiego. Uszczegóławia on jednak przekazywanie majątku w trzech 
pokoleniach do Tadeusza Andrzeja Bonawentury. „Aleksander Jan 
Kościuszko Siechnowicki, sędzia kapturowy 1697 r., a skarbowy woje-
wództwa Brzeskiego 1698 r., dziedzic Siechnowicz Małych, gdzie fun-
dował 1722 r. kaplicę katolicką. Dobra te po nim przeszły na żonatego 
z Teklą Ratomską, wnuka jego, Ludwika Tadeusza Kościuszkę, mieczni-
ka brzeskiego 1739 r. deputata na Trybunał Litewski 1741 r., po śmierci 
którego, gospodarujący tam Dawid Kościuszko, podczaszy piński, oddał 
je synom miecznika, Józefowi i Tadeuszowi Kościuszkom. Dobra te stały 
się własnością Tadeusza. (…) Tadeusz Andrzej Bonawentura Kościuszko, 
urodzony podług jednych w Siechnowiczach Małych, a podług drugich 
w Mereczowszczyźnie, trzymanej przez jego ojca w zastawie od Sapiehów, 
ochrzczony w tym ostatnim majątku, a więc pewnie i tam urodzony 12-go 
lutego 1746 r.”68.

Niektórzy autorzy np. Włodzimierz Dzwonkowski, mówiąc 
o Siechnowiczach, określają je jako dobra położone pod Brześciem 
„niejako u kopca granicznego Polski, Litwy i Rusi”. Autor ten po-
twierdza, że zostały one nadane Konstantemu, synowi Teodora, któ-
ry ożenił się z kniaziówną Anną Holszańską. Dzwonkowski dodaje, 
że „w niespełna półwiecze [od nadania Siechnowicz] potomkowie 
Kościuszki byli już spolszczeni, sporządzali akta w naszej melodyjnej 
mowie, polskie kraśne szlachcianki brali za żony, przyjmowali wiarę 
unicką lub rzymską. A ponieważ zdrowi byli i krzepcy [posiadali licz-
ne potomstwo], więc ojcowizna ulegała podziałom na coraz mniejsze 
schedy, tylko niektórzy pozostawali na rodzinnym zagonie inni brali 
spłaty w gotówce i dosługiwali się na urzędach, dorabiali na dzier-

67 Z. Gloger, Dworzec Kościuszków w Siechnowiczach, „Kłosy” 1887, nr 1173, s. 387.
68 A. Boniecki, Herbarz Polski, t. XI, Warszawa 1907, s. 267.
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żawach, emigrując często na krańce Rzeczypospolitej, na Ukrainę lub 
do Kurlandii”69.

Autor biogramu również nie określił miejsca urodzenia Tadeusza, 
pisząc jedynie o województwie brzesko-litewskim. Świadczy to między 
innymi i o tym, że w tym czasie wokół tego bardzo przecież ważnego fak-
tu z życiorysu przyszłego generała, rozpętała się dyskusja, w której fakty 
mieszano z domysłami lub tezami wygodnymi dla ich autorów. Do tego 
typu autorów nie zaliczał się zapewne Aleksander Chodkiewicz.

Wiadomym wówczas było, że w przypadku linii Kościuszków 
Siechnowickich, z których wywodził się Tadeusz, pozostali oni na pogra-
niczu, a ojciec jego był właścicielem wsi Siechnowicze, dzierżawiąc jedno-
cześnie Mereczowszczyznę70. 

Początkowy fragment biogramu Tadeusza Kościuszki autorstwa Aleksandra 
Chodkiewicza z 1820 r. Portrety wsławionych Polaków rysowane na kamieniu.

Źródło: Biblioteka Narodowa (BN), sygn. rkps 6718 IV, k. 1.

69 W. Dzwonkowski, Tadeusz Kościuszko, Warszawa 1917, s. 6-7.
70 J. Chociszewski, Kościuszko, Poznań 1883, s. 1.
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Inwentarz dóbr Siechnowicze sporządzony w 1768 r. przez Józefa 
Kościuszke, oboźnego brzeskiego, brata Tadeusza, potwierdza, że należały 
one w dalszym ciągu do rodu. Jest w nim mowa o ufundowaniu w 1772 r.
przez Aleksandra Jana Kościuszkę Siechnowickiego kaplicy siechnowic-
kiej. Ponadto wiadomo, że „remanent na gruncie spisany przy objęciu 
posesji majętności Siechnowicz w województwie brzeskim leżącej za pra-
wem zastawnym Tadeusza Kościuszki Siechnowickiego, kapitana korpu-
su kadetów, danym Piotrowi i Annie z Kościuszków Estko, stol. smoleń-
skim, roku 1777, miesiąca junii 24 dnia”71.

W jednym z tekstów prawnuczki Kościuszki znajduje się akapit: 
„Mereczowszczyzna, którą od roku 1822 dopiero uznano za miejsce 
urodzenia Tadeusza Kościuszki [a więc w pięć lat po jego śmierci!]. (…) 
Mereczowszczyzna atoli przeszła we władanie Ludwika Kościuszki do-
piero 18 stycznia 1748 r., a zatem we dwa lata już po urodzeniu Tadeusza. 
(…) Ażeby rodzice Tadeusza Kościuszki mieszkali kiedykolwiek 
w Mereczowszczyźnie nie ma śladów żadnych; posiadam owszem listy 
własnoręczne Tekli z Ratomskich Kościuszkowej, świadczące, że stale 
w Siechnowiczach przebywali”72.

Warto też przytoczyć wyjątek ze sztambucha Emilii Zeltnerówny 
z Kantonu Solurskiego, późniejszej contessy Morosini z Varese pod 
Lugano: „Tuż przed Wielkanocą [1817 r.] z Siechnowicz Małych z kraju 
nadszedł do pana Kościuszki list od madame Catherine73 Estko, wdo-
wy po jej siostrzeńcu. Natychmiast posłał swoją wolę (nie był to chyba, 
jak uważają poniektórzy, właściwy testament, gdyż wyjeżdżając przed 
laty z Polski zrzekł się już prawnie swych włości na rzecz siostry), by 
owa, zresztą panu Kościuszce nieznana, krewniaczka otrzymała mają-
tek familijny, jego schedę po rodzicach, a tamtejsze włościaństwo wol-
ność osobistą. Wyobrażałam sobie, że te jakieś Siechnowicze to mają-
tek bardzo wielki, skoro pan Kościuszko z taką mgiełką w oku zawsze 
o tym mówił”74.

Trzeba też wspomnieć o informacjach pochodzących od 
S. Bułhakówny, córki Kazimiery, wnuczki Romana Estko, ur. w 1803 r., 

71 Z. Gloger, Majątek ruchomy Tadeusza Kościuszki w Siechnowiczach, „Kłosy” 1888, nr 1188, s. 215.
72 L. Jenike, Jeszcze o miejscu urodzenia Tadeusza Kościuszki, „Tygodnik Ilustrowany” 1881, nr 262, s. 6.
73 Myli się autorka tej informacji. Katarzyna nigdy nie nosiła nazwiska Estko. Jest tu mowa o starszej siostrze 

Kościuszki Annie Estko.
74 H. Muszyńska-Hoffmanowa, op. cit., s. 231.
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prawnuczki Tadeusza (ur. 1770, zm. 1812), praprawnuczki Anny 
z Kościuszków (siostry rodzonej Tadeusza) i Piotra Estko, która 
28 maja 1919 r. odpowiadając na prośbę naczelnych władz państwa pol-
skiego o przekazanie dokumentów czy jakichkolwiek przedmiotów po 
Tadeuszu napisała, że „żadnych pamiątek po Tadeuszu Kościuszce nie 
posiada, co było ważniejsze, listy własnoręczne Kościuszki i inne do-
kumenty, pozabierał historyk Korzon, pisząc swe dzieło „Kościuszko”, 
który nawet jeden tom dedykował memu ojcu, a reszta pamiątek, któ-
re gdzie i były w papierach rodzinnych, zostały spalone, gdy się całe 
Siechnowicze paliły”75.

S. Bułhakówna, informując o rodzinnym majątku Kościuszki, pod-
kreśla, że były to Siechnowicze i jako jeden z argumentów podaje, że 
„Kościuszko urodził się nie w Mereczowszczyźnie, ale z największą pew-
nością tylko w Siechnowiczach. Gospodarzył tu po powrocie z Ameryki, 
po skończonej wojnie z Anglią, aż póty nie zdarzyła się sposobność służe-
nia własnej ojczyźnie. W ogrodzie tutejszym jest leszczyna, gdzie znajduje 
się tak zwany labirynt, przez Tadeusza uplanowany i zasadzony. Ścieżka 
wąska kręci się tu między gęstymi ścianami zieleni w tylu zagięciach, że 
można przez kilkanaście minut chodzić na stosunkowo małej przestrzeni 
nie widząc nic poza tymi ścianami. Są też wspaniałe lipy, po obu stro-
nach szerokiej alei, również ręką generała posadzone. Jest i sadzawka za 
ogrodem porosła tatarakiem, w której Kościuszko łapał na wędkę karpie 
i pielęgnował troskliwie dzikie kaczki. Od prac tych i zajęć oderwał się 
Kościuszko w 1789 r., gdy otrzymał rangę generała – majora w wojsku 
polskim. Wtedy pożegnał na zawsze Siechnowicze i całą duszą i sercem 
oddał się ojczyźnie”76.

S. Bułhakówna wyjaśnia też swoje pokrewieństwo z generałem: „ja 
jestem po Estkach krewną Kościuszki, praprawnuczką po kądzieli, gdyż 
siostra Kościuszki, Anna wyszła za mąż za Estkę (imienia nie pamiętam), 
a moja śp. matka była także z domu Estkówna”77.

Na jej ślad natrafi ł gen. ppor. Antoni Lisowski stacjonujący w Pińsku. 
O swoich spostrzeżeniach z rozpoznania terenu, a w szczególności ro-
dzinnych stron Tadeusza Kościuszki, napisał do Naczelnika Piłsudskiego 

75 Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku (IJPNJ), Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza, 
sygn. 701/2/4, k. 245-246.

76 IJPNJ, Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza, sygn. 701/2/4, k. 245-246.
77 H. Muszyńska-Hoffmanowa, op. cit., s. 231.
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informując, że odnalazł „kopię listu pani Bułhakowej do prezesa rady 
narodowej Ziemi Kobryńskiej. Pani Bułhakowa mieszka w małej ofi cynie 
w Siechnowiczach. To wszystko, co ocalało z budynków”78.

Pierwsza strona raportu generała Antoniego Lisowskiego z wyjazdu w rodzinne strony 
Tadeusza Kościuszki.

Źródło: IJPNJ, Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza, sygn. 701/2/4, k. 199.

78 IJPNJ, Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza, sygn. 701/2/4, k. 199-200.
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Druga strona raportu nie ma związku z rodem Kościuszki i z tych 
względów nie jest w pracy prezentowana. Powyższy raport był sporzą-
dzony 7 czerwca 1919 r.

 

Pierwsza strona pisma S. Bułhakówny, krewnej Tadeusza Kościuszki z 28 maja 1919 r. 
Źródło: IJPNJ, Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza, 

sygn. 701/2/4, k. 245.
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Końcowa część pisma S. Bułhakówny, krewnej Tadeusza Kościuszki
z 28 maja 1919 r. 

IJPNJ, Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza, sygn. 701/2/4, k. 246.

Dodajmy, że po II wojnie światowej ukazywały się teksty jedno-
znacznie określające ojcowiznę Kościuszki. Przykładowo w publikacji 
z 1946 r. napisano między innymi: „Lata dziecięce upłynęły przyszłemu 
bohaterowi dwóch światów w Siechnowiczach w drobnoszlacheckim 
dworku w atmosferze rodzinnej miłości i zgody w sielskim nastroju 
spokojnej litewskiej wsi. Pewnie w tych latach zbudzi się w Tadeuszu 
pierwsze umiłowanie ziemi rodzinnej, pracy na roli, przywiązanie do 
rodowego gniazda”79.

Współczesny naukowiec białoruski Józef Jucho nie ma wątpliwości, co 
do miejsca urodzenia Andrzeja Tadeusza Bonawentury, wskazując jedno-

79 A. Przyboś, Tadeusz Kościuszko (1746-1817), w: Tadeuszowi Kościuszce 1746-1946, Rzeszów 1946, s. 8.
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znacznie, że przyszedł on na świat we wsi Siechnowicze, powiat kobryń-
ski. Jest to o tyle ciekawa informacja, że została opublikowana w 1990 r.80. 

Wyjaśnić też należy wyznanie Tadeusza Andrzeja Bonawentury 
Kościuszki, które przez niektórych autorów jest mylnie podawane jako 
prawosławne. Przeczą temu wiara jego przodków, którzy na swoich 
włościach posiadali własną kaplicę, chrzest rzymskokatolicki Tadeusza, 
jego ojcostwo chrzestne Tadeusza Joachima Michała syna Józefa i Anieli 
z domu Wodzińska Grzybowskich, podkomorzych liwskich, a także atry-
buty wiary, w tym ołtarzyki polowe, z których jeden w 1901 r. przecho-
wywany był w skarbcu na Jasnej Górze, a drugi znajduje się obecnie w ko-
ściele parafi alnym w Uchaniach.

Archiwum Diecezjalne w Siedlcach,
Metricale Baptistarium ab die Junii AD 1784 ad 30 diemi Augusti AD 1797, bp.

Tekst powyższego aktu brzmi: „Dnia jak wyżej (20 września 1794 r.) 
ja ks. Franciszek Xawery Eysymont, proboszcz Siedlecki dopełniłem 
ceremonii chrztu nad dzieckiem imieniem Tadeusz Joachim Michał 
/ ochrzczonym w niebezpieczeństwie śmierci przez ks. Seweryna 
Pachtę81 z zakonu marianów, mającym zamieszkanie na terenie parafi i 
synem Jaśnie Wielmożnych Państwa Józefa i Anieli z domu Wodzińska 
Grzybowskich, podkomorzych liwskich, małżonków prawych. Rodzicami 
chrzestnymi byli Jaśnie Pan Tadeusz Kościuszko Najwyższy Dowódca 
i wojsk Królestwa i Wielkiego Księstwa Litewskiego organizator i za-

80 И. А, Юхо, За вольнасць нашу і вашу. Тадэвуш Касцюшка, Мінск 1990, s. 7.
81 Ks. S. Pachta był wówczas kapelanem kaplicy pałacowej księżnej Aleksandry Ogińskiej.
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rządca, i Jaśnie Wielmożna Aleksandra z książąt Czartoryskich Ogińska, 
Wielkiego Wodza - hetmana Wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego mał-
żonka. W asystencji (odbyła się ta ceremonia dopełnienia chrztu ) wielu 
licznych dostojników, dygnitarzy i gości (przyjaciół) et cetera”82.

Ołtarz wykonany przez Tadeusza Kościuszkę.
Źródło: A. Sokołowski, Dzieje Polski, Warszawa 1901, s. 569.

82 Tłumaczenie ks. prał. mgr lic. Bernard Błoński, dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Siedlcach.
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Relikwiarz z kościoła parafi alnego pw. Wniebowzięcia NMP w Uchaniach. W centralnej 
jego części znajduje się obraz NMP na blasze miedzianej (napierśnik) srebrną kryty, dar 

Tadeusza Błędawskiego, pułkownika (zm. 1823), towarzysza Kościuszki w Ameryce.
Źródło: Gminny Ośrodek Kultury w Uchaniach.

Ostatnia z informacji o darze płka T. Błędowskiego obrazu Matki 
Boskiej Tadeuszowi Kościuszce jest szczególnie cenna, chociażby z uwa-
gi na fakt, że o wyznaniu i ewentualnej pobożności generała pułkownik 
Błędowski musiał wiedzieć.

Współcześnie rozpowszechniana w różnych środowiskach infor-
macja, jakoby Tadeusz Kościuszko był masonem, nie zasługuje na 
poważne potraktowanie. Ksiądz rzymskokatolicki Stanisław Załęski 
z Krakowa już w 1888 r. napisał: „A sławny obrońca niepodległości naro-
dowej, Kościuszko, czy był masonem? Nie był nigdy, ale bracia lożowi 
przyznawali się do niego”. Autor cytuje też mowę wygłoszoną w loży 
„Świątynia Izys”, z okazji przywiezienia zwłok Kościuszki do kraju 
„Nie nosił on nazwiska mularza, ale jego czyny wojenne i domowe, jego 
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skromność w świetności, a godność w nieszczęściu mularskie były”83. 
Ta sama loża 25 maja 1818 r. wpisała Kościuszkę na honorowego jej 
członka. Podkreślić należy, że stało się to po zgonie Kościuszki, a więc 
bez wyrażenia zgody przez Naczelnika. Ponadto bezprawnie w 1821 r. 
w rocie przysięgi – również bez jego zgody – zapisano między innymi: 
„Wzywam Boga na świadka; a wy cienie Żółkiewskiego, Czarnieckiego, 
Poniatowskiego i Kościuszki udzielcie mi waszego ducha, abym mógł 
zostać stałym w mojem przedsięwzięciu”84. Katarzyna Jedynakiewicz 
dodaje też, że przed śmiercią Tadeusz Kościuszko przyjął ostatnie 
namaszczenie85.

Jakże wymownie w zderzeniu z powyższymi twierdzeniami o ma-
sonie Kościuszce brzmi Modlitwa Pielgrzyma Adama Mickiewicza: 
„Panie Boże wszechmgący (...) Boże Jagiellonów! Boże Sobieskich, Boże 
Kościuszków! Zlituj się nad ojczyzną naszą i nad nami (...)”86.

Bardzo istony jest również tekst przysięgi, którą 24 marca 1794 r. złożył 
Kościuszko na Rynku w Krakowie: „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 powszech-
nej wolności używać będę. Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna męka 
Syna Jego”87.

Ponadto za jego przywiązaniem do tego, co jest święte i patriotyczne, 
wrażliwością na ludzką krzywdę, przyjaźń i wierność odległej Ojczyźnie 
przemawia także akt zgonu sporządzony w Solurze (Szwajcaria). 

Powyższy dokument włączono do niniejszej monografi i, po to, by stał 
się ważnym dowodem przeciwko krzywdzie, jaką i dziś starają się mu 
wyrządzić niektórzy współcześnie żyjący88. 

83 S. Załęski, O masonerii w Polsce od roku 1742 do 1822 na źródłach wyłącznie masońskich, Kraków 1889, s. 131. Autor 
podaje, że loża „Światynia Izys” 25 maja 1818 r. zapisała Kościuszkę jako honorowego członka. Podkreślić 
należy, że stało się to po jego zgonie, a więc bez wyrażenia zgody przez Naczelnika. Na dodatek w 1821 r. 
w rocie przysięgi – również bez jego zgody zapisano między innymi: „Wzywam Boga na świadka; a wy 
cienie Żółkiewskiego, Czarnieckiego, Poniatowskiego i Kościuszki udzielcie mi waszego ducha, abym mógł 
zostać stałym w mojem przedsięwzięciu”. Por. S. Załęski, op. cit., s. 231.

84 S. Załęski, op. cit., s. 231. 
85 K. Jedynakiewicz, Kościuszko w oczach współczesnych. Próba portretu, w: Kościuszko w kręgu mitologii narodowej, 

red. A. Barszczewska-Krupa, Łódź 1995, s. 28-29.
86 A. Mickiewicz, Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, Paryż 1832, s. 90.
87 Polska Akademia Nauk, Biblioteka Kórnicka (PAN BK), Przysięga wykonana przez Tadeusza Kościuszkę 

Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej, sygn. BK 02700; sygn. mf. 5767.
88 Akt zgonu Tadeusza Kościuszki jest po raz pierwszy wprowadzony do obiegu naukowego. Autor zawdzięcza 

jego kopię wstawiennictwu Kurii Rzymskokatolickiej w Solurze. 
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Akt zgonu Tadeusza Kościuszki. 
Źródło: Staatsarchiv Solothurn, Schweiz, kopie des Todeseintrages von Tadeusz Kosciuszko vom 15. Okto-

ber 1817 aus dem Kirchenbuch von Solothurn, 1812-1836, bs, k. 135.

 Jego tłumaczenie brzmi: „Akt zgonu Tadeusza Kościuszki wypis 
z księgi zmarłych kościoła parafi alnego w Solurze (Szwajcaria). Roku 
Pańskiego 1817 dnia 15 października zmarł jaśnie oświecony i szlachet-
nie urodzony Pan Tadeusz Kościuszko, ostatni wódz Rzeczypospolitej 
Polskiej i dnia 19 tegoż miesiąca i roku odprowadzony przez wielebną 
kapitułę kościoła katedralnego zarazem parafi alnego pod wezwaniem 
św. Męcz.[enników] Ursa i Wiktora, przez całe duchowieństwo tak świec-
kie jak i zakonne, przez senatorów i sędziów Trybunału Najwyższego 
i Niższego, przez magistrat miasta, przy wielkim natłoku ludu i cisnących 
się pomnych na dobrodziejstwo jego, ubogich; pochowano w kościele 
N.M. Maryi Niepokalanego Poczęcia w Solurze 26 października 1817 r.”89.

Należy też odnotować, że 9 maja 1974 r. powstał tekst napisany przez 
ks. dra Czesława Nowickiego, w którym duchowny rzymskokatolic-
ki podkreślał pobożność Tadeusza Kościuszki, a także jego ofi arność na 
rzecz Kościoła90.

Przywołać również należy słowa homilii wygłoszonej przez 
Metropolitę Krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego wy-
głoszoną 15 października 2017 r. w katedrze na Wawelu, podczas Mszy 
św., kończącej uroczystości związane z 200. rocznicą śmierci Tadeusza 
Kościuszki, a którą poprzedziło bicie dzwonu Zygmunta. Hierarcha po-

89 Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie (AAL), Materiały dotyczące kościoła w Dołholiskach oraz Tadeusza 
Kościuszki, bs.

90 Cz. Nowicki, Sukmana i Krzyż: studia z dziejów insurekcji Kościuszkowskiej, red. Jan Ziółek, Lublin 1990, 
s. 214-221.
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wiedział miedzy innymi: „Dziś zgromadziliśmy się na Eucharystii w wa-
welskiej Katedrze, nieopodal krypty św. Leonarda, gdzie znajduje się sar-
kofag z trumną Tadeusza Kościuszki. Raz jeszcze zagłębiamy się w wersy 
poematu Myśląc Ojczyzna… Jest w nim mowa o wolności, za którą należy 
płacić. «Zapłatą [za wolność] wchodzimy w historię i dotykamy jej epo-
ki». My także w tę historię wchodzimy. W związku z tym również do nas 
kierują się jakże ważne pytania, które stawiał kardynał Wojtyła: Po której 
jesteśmy stronie? Czy należymy do tych, co «nie dopłacili» sobą za wol-
ność Ojczyzny? Czy też znajdujemy się po błogosławionej stronie tych co 
«musieli nadpłacać». Tak jak nadpłacał Tadeusz Kościuszko”91.

91 Mk., Od Kościuszki do niepodległości, „Gość.pl Krakowski”, http://krakow.gosc.pl/doc/4252027.Od-Kosciuszki-
do-niepodleglosci, data odczytu 29 XI 2017.
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ROZDZIAŁ III 

Rodzeństwo Tadeusza Andrzeja
Bonawentury Kościuszki

Ojciec Tadeusza Andrzeja Bonawentury Kościuszko – Tadeusz 
Ludwik „był mężem zacnym, zapobiegliwym, a jednocześnie chęt-

nie poświęcającym swój czas służbie ojczystej. Oprócz godności, mieczni-
ka, miał rangę pułkownika wojsk Jego Królewskiej Mości, co prawda bę-
dącą czczym tytułem tylko w czasach, gdy o wojnie nikt nie myślał. Prócz 
tego obierany bywał przez szlachtę z powiatu do Trybunału Głównego, co 
było dowodem wielkiego zaufania”92.

Tadeusz Kościuszko miał siostrę Annę Barbarę Krystynę (ur. 1741 r.),
brata Józefa (ur. 1743 r.), a niektóre źródła podają, że także brata 
Stanisława (o którym praktycznie nic nie wiadomo) i siostrę Katarzynę 
(ur. 1744 r.)93. Tadeusz był więc najmłodszym dzieckiem w rodzinie. 
Józef Kościuszko, brat Tadeusza, był żonaty z Marią z domu Michalską 
(ur. 1740), z którą miał dwoje dzieci: jedno o nieznanym imieniu94 oraz 
syna Aleksandra, a ten córkę Antoninę, z którą ożenił się Romuald 
Traugutt95. 

Andrzej Hennel, twórca drzewa genologicznego Józefa Tomasza 
Kościuszki Siechnowickiego herbu Pierzchała (Roch III), podaje, że urodził 
się on w 1743 r. a zmarł 15 maja 1789 r. w Wisznicach [obecnie powiat bial-
ski]. Był żonaty z Marią, z którą doczekał się dwóch synów: Aleksandra 
i Józefa oraz córki Rachel Anieli96. Podobnego zdania był Tadeusz Korzon, 
który napisał, że Józef Kościuszko zmarł 15 maja 1789 r. w Wisznicach, 
parafi i Dołholiszki [!], którą dzierżawili Estkowie. Sepulturę sporządzić 
miał ksiądz Zaręba97.

92 Tadeusz Kościuszko, oprac. E. Jezierski, Warszawa 1917, s. 5.
93 T. Korzon, op. cit., s. 8.
94 Józef Kościuszko, 1743-1789, Drzewa genealogiczne My Hertage, https://www.myheritage.pl/names/

j%C3%B3zef_ko%C5%9Bciuszko, data odczytu 25 III 2017. W niektórych źródłach są wzmianki, że do 
wspomnianego w tekście małżeństwa nie doszło. Poddaje się też w wątpliwości, by Józef Kościuszko 
mieszkał na Wołyniu.

95 Romuald Traugutt (1826-1864), „Głos znad Pregoły” 2006, nr 1, s. 7.
96 A. Hennel, Józef Tomasz Kościuszko Siechnowiecki h. Pierzchała ( Roch III), https://www.geni.com/people/

J%C3%B3zef-Ko%C5%9Bciuszko-Siechnowiecki-h-Pierzcha%C5%82a-Roch-III/6000000003846922498, 
data odczytu (15 IV 2017).

97 W. Dzwonkowski W., Brat i bratanek Kościuszki, „Wiadomości Literackie” 1938, nr 41, s. 3.
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Data śmierci Józefa, choć powielana w wielu opracowaniach, nie wy-
trzymuje konfrontacji ze źródłami. W archiwum parafi i w Wisznicach 
znajduje jednak się bowiem akt zgonu Józefa Kościuszki. To ostatecznie 
powinno rozwiać wątpliwości co do daty jego śmierci. 

Akt zgonu Józefa Kościuszki, brata rodzonego Tadeusza Kościuszki.
Źródło: Archiwum Parafi i Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Wisznicach, 

Liber mortuorum 1779-1820, bp, k. 263.

Tekst aktu w tłumaczeniu brzmi: „Dołholeska [Dołholiska] czy-
li dwór. Roku Pańskiego 1785, dnia 15 miesiąca maja umarł Szlachetny 
[Urodzony] Pan Józef Koszczusko [Kościuszko] lat 50 plus minus mający, 
którego ciało Czesław Zaręba pochował na cmentarzu wisznickim, zaopa-
trzony [zaś] sakramentem pojednania i sakramentem ostatniego namasz-
czenia przez Czcigodnego Księdza Jakuba Godlewskiego wiceprepozyta 
wisznickiego”98.

98 Tłumaczenie ks. prał. mgr lic. Bernard Błoński, dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Siedlcach.
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Data i miejsce zgonu Józefa Tomasza Kościuszki są potwierdzone m.in. 
przez ks. Czesława Nowickiego, który badał pobyt Estków i Kościuszków 
w Dołholisce. Ks. Nowicki napisał między innymi: „wypada mi dodać, że 
w Dołholisce u siostry Anny Estko, zakończył życie brat Naczelnika, Józef 
Kościuszko i 15 maja 1789 r. został pochowany na cmentarzu w Wisznicach99. 
Odnośnie pochówku na tej samej nekropolii matki, szwagra i siostry ksiądz 
Nowicki napisał, że „wydaje się to prawdopodobne”100. Tak więc wątpli-
wości co do miejsce wiecznego spoczynku Józefa, brata Tadeusza, na tym 
cmentarzu zostały formalnie wyjaśnione. Jest mało prawdopodobne, by 
duchowny w latach 70. XX w. czyniąc starania zmierzające do odbudowy 
świątyni i pisząc tekst na temat Tadeusza Kościuszki, nie przeglądał ksiąg 
metrykalnych, tym bardziej, że wielokrotnie w Wisznicach przebywał. 

W świetle powyższej informacji i prowadzonych współcześnie badań 
wiadomo jednak, że siostra Tadeusza – Anna pochowana została w innej 
części województwa lubelskiego - na Zamojszczyźnie. Natomiast niewy-
jaśniona do końca jest sprawa pochówku matki Tekli. Nie budzi wątpli-
wości fakt, że na cmentarzu w Wisznicach został pochowany Piotr Estko 
(zmarł 30 kwietnia 1787 r.), szwagier Tadeusza Kościuszki. 

Akt zgonu Piotra Estki, szwagra Tadeusza Kościuszki.
Źródło: Archiwum Parafi i Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Wisznicach, Liber mortu-

orum 1779-1820, bp., k. 261.

99 AAL, Ks. Cz. Nowicki. Wotum Tadeusza Kościuszki, bs., k. 5.
100 Ibidem.
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Tekst aktu w tłumaczeniu brzmi: „Wisznice Dołholeska [Dołholiska]. 
Dwór. [W roku] 1787, dnia 30 kwietnia, ja Jan Prószyński, Wielmożny Infułat 
Kościoła Kodeńskiego, komendariusz [zarządca urzędu] parafi i Wisznice, 
pochowałem na cmentarzu Szlachetnego Piotra Estka, [nieczytelne skrót] 
mającego lat plus minus 60”101. 

O grobie matki Tadeusza, jakoby pochowanej na cmentarzu obok cer-
kwi w Dołholisce, wspomina Edward Iwaniec: „po la tach [Kościuszko] 
częs to cho dził ze swo ją sios t rą An ną (1741-1814) do drew nia nej cer k wi 
unic kiej pw. Pok ro wy (Opie ki) Mat ki Bo żej w Doł ho li skach, gdzie obok 
na cmen ta rzu by ła po cho wa na ich mat ka Tek la”102.

Nie wydaje się to wiarygodne, ponieważ zwyczajowo zmarłych 
obrządku rzymskokatolickiego z tego terenu chowano na cmentarzu 
w Wisznicach.

Wraz ze śmiercią męża, Piotra Estki, związki Anny z Kościuszków 
Estkowej z Dołholiską stawały się trudne, tym bardziej, że synowie zdecy-
dowali się przenieść do innych miejscowości. Nie chcąc żyć w samotności, 
Anna Estko zamieszkała u syna Stanisława, który – być może – zajmował 
się gospodarstwem koło Zamościa. Wiadomo, że pełnił też ważne funkcje 
administracyjne103. Ostatnie dni spędziła we dworze Niedzieliska.

Trudny jest dziś do wytłumaczenia fakt, że jej śmierci, która nastąpiła 
6 lutego 1815 r.104, nikt z rodziny nie zgłaszał miejscowemu proboszczowi, 
a powinność tę spełnili kapitan Wolanowski i ofi cjalista dworu niedzieli-
skiego105. Można więc stwierdzić, że Anna Estko umierała w samotności.

 Dokumentów dotyczących drugiej siostry – Katarzyny, zamężnej 
z Karolem Żółkowskim – nie odnaleziono. Wiadomo jedynie, że ich dwaj 
synowie mieszkali jakiś czas w Siechnowiczach.

101 Tłumaczenie ks. prał. mgr lic. Bernard Błoński, dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Siedlcach.
102 E. Iwaniec, Mereczowszczyzna i Kosów Poleski – miasto mego dzieciństwa za czasów II Rzeczypospolitej (1920-1939), 

„Białoruskie Zeszyty Historyczne” red. E. Mironowicz, Białystok 2012, nr 38, s. 215.
103 B. Mordofel, Hipolit Estko (1800-1857) i fabryka cukru w Tarzymiechach, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej” 

2010, t. VII, s. 290.
104 Dotychczas w obiegu naukowym jako rok śmierci Anny Estko z d. Kościuszko podawano 1814 r. W świetle 

prezentowanego po raz pierwszy aktu zgony była to informacja błędna. 
105 APL, Akta stanu cywilnego Parafi i Rzymskokatolickiej w Wielączy, Księga urodzeń, zapowiedzi, małżeństw 

i zgonów, 1815,  seria 1 Akta Cywilne, sygn. 53, k. 49, akt 10.
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Akt zgonu Anny z Kościuszków Estko.
Źródło: APL, Akta stanu cywilnego Parafi i Rzymskokatolickiej w Wielączy, Księga urodzeń, zapowiedzi, 

małżeństw i zgonów, 1815, seria 1 Akta Cywilne, sygn. 53, k. 49, akt 10. 
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ROZDZIAŁ IV

W lubieszowskim kolegium 

Eustachy Śmiałkowski napisał, że „młody Tadeusz pierwsze lata spę-
dził w rodzinnym gronie, wychowując się razem z bratem i dwoma 

siostrami, w domu swoich rodziców. Jako syn szlachcica uczył się roz-
maitych nauk, oprócz tego robienia bronią i obrotów wojennych, by gdy 
dorośnie, a Ojczyzna zawoła, mógł stanąć w szeregach jej obrońców. 
Nauczycielem jego był krewny rodziców, stary a uczony wojak”106. 

Nie znamy nazwiska nauczyciela młodzieńca, ale biorąc pod uwagę 
fakt, że rodzina Kościuszków była bardzo liczna, najbliżsi krewni za-
mieszkiwali między innymi pod Owruczem na Wołyniu, w Sławinku 
pod Lublinem, a nawet w Kurlandii107, gdzie mieszkał kasztelan Adam 
Kościuszko, widać, że ród był liczny i zapewne wykształcony, stąd – moż-
na powiedzieć, bez zbytniej niepewności – że kształcił go ktoś z rodziny. 
Niektóre źródła wśród ewentualnych korepetytorów wspominają wuja – 
księdza jezuitę. Faktem jest, że dzieci państwa Kościuszków umiały pisać 
(zapewne i czytać) po polsku i francusku108, a Tadeusz już jako dziecko 
potrafi ł bardzo dobrze rysować109.

Odnośnie kształcenia jest też informacja, że Tadeusz Kościuszko, jako 
dwunastoletni uczeń, półsierota, pobierał nauki u jezuitów w Brześciu110. 
W tym też okresie nabył umiejętność posługiwania się wyrobionym cha-
rakterem pisma, a oprócz języka polskiego biegle władał też językami: 
francuskim i niemieckim111.

Jednak w świetle zebranych dokumentów, jasnym jest, że w Brześciu 
Tadeusz Kościuszko nie mógł się uczyć i to dodatkowo jako dwunastola-
tek, ponieważ od 1755 r. wraz z bratem Józefem był on uczniem kolegium 
pijarów w Lubieszowie. Obaj zostali zapisani do infi my, którą Tadeusz 
powtarzał, a jego brat przystąpił do gramatyki. Józef ukończył wszystkie 
klasy, a Tadeusz infi mę, gramatykę, syntaksę i poetykę (bez retoryki). 

106 E. Śmiałkowski, op. cit., s. 8.
107 T. Korzon, Kim…, op. cit., s. 8-9.
108 Ibidem, s. 20.
109 B. Limanowski, op. cit., s. 12.
110 A. Chołoniewski, op. cit., s. 12.
111 W. Trąmpczyński, Tadeusz Kościuszko (życie i czyny), Warszawa 1906, s. 2.
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Wykaz kadry i uczniów Kolegium Pijarów w Lubieszowie z 1755 r.
Źródło: Biblioteka Jagiellońska (BJ), sygn. rkps. 1046, k. 36.
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Rozdział IV. W lubieszowskim kolegium

Wykaz kadry i uczniów Kolegium Pijarów w Lubieszowie z roku szkolnego 1759/1760.
Źródło: BJ., sygn. rkps. 1046, k. 39v.
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Nieznany jest powód dlaczego przyszły generał nie ukończył w całości 
program kolegium. Być może jedną z przyczyn była śmierć ojca112. Z tego 
okresu o Józefi e i Tadeuszu wiemy niewiele. Na szczęście zachowała się 
co prawda niepełna dokumentacja tej zasłużonej i kształcącej na wysokim 
poziomie placówki. Wiemy, że obaj Kościuszkowie uczyli się w kolegium 
od 1755 do 1760 r. Dwa prezentowane dokumenty są trudnymi do podwa-
żenia dowodami na to, że zarówno Józef, jak i Tadeusz, przebywali w tej 
szkole właśnie we wzmiankowanym okresie113.

Prawdą więc jest, że Kościuszko uczył się przez cztery lata w znako-
mitym kolegium pijarskim w Lubieszowie na Polesiu, szkole zreformo-
wanej według reguł zalecanych przez Stanisława Konarskiego. Został 
zapisany w księdze zapisów szkoły lubieszewskiej pod numerem 1046. 
On i jego brat Józef umieszczeni zostali w konwikcie obywatelskim pod 
nadzorem jednego z nauczycieli za opłatą 48 czerwonych złotych rocznie, 
oprócz wyżywienia114. To pewne, że między innymi i tutaj zainteresował 
się historią i obcymi językami, a być może czytał żywoty sławnych mę-
żów Neposa czy Plutarcha, i że z tej lektury wyniósł na całe życie głębo-
ki kult bezinteresownej pracy dla ojczyzny115. W roku szkolnym 1758/59 
Tadeusz w tzw. syntaksie uczył się następujących przedmiotów: historii 
czterech monarchii, arytmetyki, historii Polski i Litwy, łaciny oraz języka 
francuskiego, a w klasie następnej: historii Polski, łaciny, arytmetyki, me-
tafi zyki (przede wszystkim ontologii; kryterium prawdy, czyli aksjoma-
tów; bytu i istnienia), fi zyki, w ramach której uczono między innymi o wo-
dach, ziemi, a także o ciele ludzkim, w tym o oddychaniu i krążeniu krwi, 
logiki, języka polskiego, geografi i powszechnej i języka francuskiego116. 
Wraz z Tadeuszem do kolegium uczęszczali między innymi: Klemens 
Orzeszko - strażnikowicz piński, Wiktor Korzeniecki - chorążyc piński, 
Józef Mieczyński - podskarbic zakroczymski, Józef Remiszewski, Leon 
Płaszkiewicz, Rafał Czerniakowski i Paweł Mądrowski117. W trakcie nauki 
w Lubieszowie przyszły generał kolegował się między innymi z Rafałem 
Józefem Czerwiakowskim, ojcem chirurgii polskiej, przyszłym profe-

112 B. Limanowski, op. cit., s. 13.
113 BJ, sygn. rkps. 1046, k. 36v-38v.
114 Sto lat temu, „Kościuszko” czerwiec 1894, s. 143.
115 A. Przyboś, op. cit., s. 8.
116 T. Kruk, Tadeusz, syn Ludwika i Tekli, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980, s. 60-61, 77.
117 Ibidem, s. 78.
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Rozdział IV. W lubieszowskim kolegium

sorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, naczelnym lekarzem w lazarecie 
głównym Insurekcji118. Tadeusz Kościuszko opuścił kolegium w 1760 r.119.
Wiadomo, że rozpoczął on naukę, gdy miał 9 lat120 i, jak się wydaje, edu-
kację w tej placówce zakończył mając 14 lat. 

Fasada kolegium w Lubieszowie z tablicą pamiątkową informującą, iż tu pobierał nauki 
Tadeusz Kościuszko.

Zdjęcie udostępniła E. Zielińska, Wołyń.

Nieco inaczej pobyt Kościuszki w Lubieszowie datują autorzy napisu 
na tablicy. Ich zdaniem był on w kolegium od 1753 do 1759 r.

W latach 1756-1760 skład kadry kolegium przedstawiał się nastę-
pująco: 1756/57 - rektor Jan Kanty Wykowski, fi lozofi a i matematyka 
Felicjan Wykowski, retoryka Rafał Feilhaber (prefekt), syntaksa August 

118 W. Dzwonkowski, Tadeusz…, op. cit., s. 14.
119 Słownik geografi czny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, 

W. Walewski, t. V, Warszawa 1884, s. 412, 
120 A. Starożyński, Kościuszko. Książę…, op. cit., s. 18.
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Petraszewicz, infi ma Sebastian Zaborowski, francuski i geografi a Klemens 
Pokubiałło; 1757/58 – rektor Gerwazy Oskierka, Maciej Tukałło, retory-
ka Bonifacy Wiśniewski, parva Rafał Feilhaber, syntaksa Ignacy Reymer 
(prefekt), infi ma Wincenty Nowicki, geografi a i francuski Klemens 
Pokubiałło; 1758/59 – rektor Gerwazy Oskierka, Maciej Tukałło, Felicjan 
Wykowski, matematyka Bernard Siruć, retoryka Bonifacy Wróblewski, 
poezja Konstanty Jakucewicz, syntaksa Ignacy Reymer (prefekt), infi ma 
Wincenty Nowicki, geografi a i francuski Klemens Pokubiałło, niemiecki 
Ignacy Schlegel i Rafał Morgenstern, początki francuskiego Kazimierz 
Narbutt; 1759/60 – Ignacy Reymer, fi lozofi a Józef Kuszel, matematy-
ka Bernard Siruć, retoryka Konstanty Jakucewicz, syntaksa Sebastian 
Zabłocki, infi ma Justyn Miłkowski, prefekt Wincenty Nowicki, niemiecki 
Rafał Morgenstern i Martin Quander, francuski Simon Bergé121. Kolegium 
zostało zamknięte w 1834 r., po 140 latach istnienia122.

Dodać trzeba, że Lubieszów to byłe miasto w guberni i powiecie 
mińskim, nad rzeką Strumieniem, niegdyś własność książąt Dolskich, 
z których Jan Karol, marszałek wielki litewski z żoną Anną, fundowali 
w 1693 pijarów i kościół drewniany im wystawili. Później sami pijarzy 
wznieśli okazałą bazylikę, ukończoną w 1726 r., ozdobioną pięknymi fre-
skami, wykonanymi przez pijara Łukasza Hübel123.

Dzięki opisowi Eustachego Śmiałkowskiego znamy charakter młode-
go Tadeusza. Dowiadujemy się o jego pracowitości, pilności w nauce i zło-
tym sercu. Toteż nie tylko rodzice i rodzeństwo, lecz i włościanie z wioski 
rodzinnej kochali go serdecznie. Tak wychowywał się do lat osiemnastu, 
najpierw pod okiem obojga rodziców, później – po śmierci ojca w r. 1758, 
w Zdzitowie, gdzie znajdowała się jego posesja zastawnicza124. Wiadomo 
też, że Tadeusz wiele czasu poświęcał na samokształcenie. Wśród posta-
ci historycznych, poznanych na podstawie lektury (najczęściej w języku 
francuskim) intrygował go zwłaszcza Timoleon (410-326 pne), wódz ko-
ryncki125, obrońca wolności, uwikłany w dramat trudnego wyboru i ko-
nieczność wystąpienia przeciwko bratu126.

121 J. Kurkowski, Z dziejów polskiego edytorstwa źródeł historycznych Maciej Dogiel (1715-1760), „Analecta. Studia 
i Materiały z Dziejów Nauki” 2006, nr 1-2, s. 110.

122 N. Rouba, Przewodnik po Litwie I Białej Rusi, Wilno 1909, s. 111.
123 S. Orgelbranda, op. cit., s. 403.
124 H. Jaroszyńska, Tadeusz Kościuszko, Warszawa 1917, s. 6.
125 B. Limanowski, op. cit., s. 13.
126 J. Zrębicz, Tadeusz Kościuszko. W setną rocznicę śmierci Naczelnika, Lwów 1917, s. 6.
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Część wydatków związanych z pogrzebem Ludwika Kościuszki, ojca Tadeusza.
Źródło: APP, Kościuszkowie, sygn. 12, k. 15.
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Okoliczności śmierci ojca Tadeusza Kościuszki do dziś mogą zastana-
wiać, tym bardziej, żew niekorzystnym świetle przedstawiona jest przez 
niektórych autorów biografi i naszego bohatera narodowego. Przykładowo 
Stanisław Kunasiewicz pisał, że miał on zostać zamordowany przez chłop-
stwo w Mereczowszczyźnie i T. Kościuszko powróciwszy zza granicy już 
go przy życiu nie zastał127. 

Leonard Chodźko dostarcza nieco szczegółów tego zdarzenia twier-
dząc, że jego ojciec był człowiekiem popędliwym „i ufający w bezkar-
ność, jakiej wówczas używała szlachta i tak srogo obchodził się ze swy-
mi włościanami, iż ci, przyprowadzeni do rozpaczy, zabili swego pana, 
w roku 1768”128. 

Zdaniem autora wypadek ten sprawił olbrzymie wrażenie „na umy-
śle Tadeusza, iż odtąd postanowił sobie, być, we wszystkich okoliczno-
ściach, względnym na włościan; a zarazem, wskutek zgonu ojca, jak najry-
chlej kraj opuścił, i całe lat pięć od r. 1769 do 1774, przepędził na naukach 
w Niemczech, we Włoszech, a najdłużej we Francji”129.

Lucjan Siemieński w części uzasadniając rzekomą zbrodnię do-
konaną przez włościan napisał, że ojciec Kościuszki był człowiekiem 
o porywczym charakterze i że został zamordowany przez chłopstwo 
w Mereczowszczyznie, dodając: „Ciężki to był cios dla Tadeusza, tym 
cięższy, że obok tej straty, robiącej go sierotą, odkrywało się tyle słabych 
stron społeczeństwa pozbawionego jednolitości, a tern samem mogącego 
stać się łatwym narzędziem do krzyżowania wewnętrznych ulepszeń i pa-
triotycznych dążeń, przedsiębranych przez oświeconą część narodu”130. 

Na temat okoliczności śmierci ojca Tadeusza Kościuszki w encyklo-
pedii powszechnej z 1864 r. zamieszczona została następująca informacja: 
„Ojciec Tadeusza, popędliwego charakteru srogo się obchodził ze swoimi 
włościanami: ci oburzeni jego tyranią, przywiedzeni do rozpaczy, napadli 
na dwór i zamordowali go w r. 1768. Kościuszko zaraz w następnym roku 
kraj opuścił i całe pięć lat od r. 1769 do 1774 przepędził w Niemczech, we 
Włoszech, a najdłużej we Francji, oddając się pilnie pracom naukowym”131.

127  J. Kunasiewicz, T. Kościuszko w Ameryce, Chicago 1907, s. 16. O śmierci ojca T. Kościuszki zwykle pisano, że 
była ona np. nagła, gwałtowana czy przedwczesna, ale także jako „w Bogu zeszłym”. Kunasiewicz jako jeden 
z nielicznych określił bezpośrednią przyczynę zgonu nie podając jednak źródła informacji.   

128  L. Chodźko, Żywoty narodowe z ostatnich lat stu, (Usque ad Finem), Paryż 1859, s. 6.
129  Ibidem.
130  L. Siemieński, op. cit., s. 28.
131  K. Wł. K., Kościuszko, w: S. Orgelbrand, Encyklopedia powszechna S. Orgelbranda, t. 15, Warszawa 1864, s. 624. 
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Należy jednak podkreślić, że powyższe rewelacje nie są oparte na jakich-
kolwiek dowodach. Oczywistym jest, że tego typu przestępstwo spotkałoby 
się z surowym osądem. Pozostałyby przekazy w różnej formie, np. z rozpraw 
sądowych lub dokumentów policyjnych, których niestety brakuje. Można 
więc przyjąć, że wszyscy wyżej wymienieni autorzy podający przecież - jak 
się wydaje - nieprawdziwe okoliczności śmierci Ludwika Kościuszki opisali 
ją posiłkując się wyłącznie bujną fantazją, twierdząc nawet, że powyższe zda-
rzenie miało się wydarzyć w czasie ruchów hajdamackich. 

Całość wydatków związanych z pochówkiem L. Kościuszki wyniosła 
742,19 zł. W ówczesnych czasach była to suma bardzo duża (przykładowo: 
pobory kapitana w służbie wojskowej wynosiły około 200 zł miesięcznie). 

Należy też zauważyć, że pogrzeb ojca Kościuszki miał charakter reli-
gijny. Został on pochowano w kaplicy siechnowickiej, obok trumien dzia-
dów i pradziadów132. Czwórka dzieci pozostała pod opieką matki, „dziel-
nej i rozumnej niewiasty” 133, która za życia męża (mianowanego przez 
króla Augusta II miecznikiem, z prawem do tytułu: miecznik wojewódz-
twa brzeskiego), w pisanych do niego listach używała zwrotów: „W ży-
ciu mym najukochańszy Ludwisieńku i dobrodzieju!”134. Pomimo wyżej 
przytoczonych zastrzeżeń, rodzice i najbliżsi byli dla Tadeusza godnym 
przykładem i wzorem do naśladowania, zarówno jako jego najbliżsi, ale 
także jako patrioci, wielokrotnie dawali mu przykład obowiązku obrony 
ojczyzny, przywiązania do ziemi, miłości do biednego, ale jednocześnie 
pracowitego włościaństwa, a także skromności obyczajów135. Ponadto 
wzorem dla niego były doskonałe relacje rodziców, niekłamana wzajem-
na miłość, czego dowodem może być między innymi decyzja Ludwika 
Tadeusza – ojca Tadeusza, który wszystkie dobra zapisał swojej żonie 
Tekli z Ratomskich. 

Nawiązując do niektórych niesprawiedliwych i krzywdzących rodzi-
nę zmarłego opisów zgonu, wiadomo że można je potraktować wyłącz-
nie jako fałsz. Natomiast można nawet z dużym prawdopodobieństwem 
stwierdzić, że Kościuszko wyniósł z rodzinnego dworu pogardę dla 
wszelkiego ucisku i tyranii, a także przywiązanie do wolności136.

132 Tadeusz Kościuszko, oprac. E. Jezierski, op. cit., s. 6.
133 E. Śmiałkowski, op. cit., s. 8.
134 T. Korzon, Kim…, op. cit., s. 11.
135 Z. Ajdukiewicz, Tadeusz Kościuszko, „Wędrowiec” 1905, nr 51, s. 940.
136 W. Sobiecki, Młode lata Kościuszki, „Rok Polski” 1917, nr 5-6, s. 10.
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Należy zgodzić się z oceną Kościuszki dokonaną przez Adama 
Mickiewicza, który napisał, że „pierwszym warunkiem przyszłego wiel-
kiego człowieka, musi być szlachetność charakteru, ta serdeczność, ta 
dobroduszność, (…) która zjednuje miłość współczesnych i szacunek 
potomnych”137.

Właśnie taki był przyszły generał. O jego szlachetności niech świadczą 
dwa przykłady. W 1781 r., po zakończeniu wojny z Anglikami, za szcze-
gólnie zasługi na polu walki Kościuszko został uhonorowany awansem 
do stopnia generała brygady z pensją 12 280 dolarów i otrzymał duży ob-
szar ziemi. Pieniądze przeznaczył na wykup Murzynów z niewoli i na za-
łożenie szkoły dla nich138. Wolność dał także włościanom w dziedzicznej 
wsi Siechnowicze na Litwie, wyzwalając ich od pańszczyzny i wyzysku. 

Do tego typu szlachetności zdolny jest człowiek wrażliwy na dolę uci-
śnionych. Tego właśnie prawdopodobnie nauczył się Tadeusz Kościuszko 
od swojego ojca, któremu zapewne niejednokrotnie towarzyszył w objaz-
dach pól, przyglądając się ciężkiej pracy włościan.

Akt Tadeusza Kościuszki z 4 kwietnia 1817 r. w sprawie uwolnienia chłopów 
z Siechnowicz od pańszczyzny.

Źródło: Национальный исторический архив Беларуси в г. Гродно (НИАБ в г. Гродно), фонд 1, опись 1, 
дело 893, л. 11-11об. 

137 A. Mickiewicz, op. cit., s. 299.
138 T. Korzon, Kim…, op. cit., s. 62. 
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ROZDZIAŁ V

W Korpusie Kadetów

Uzyskanie pełnoletniości przez Tadeusza Kościuszki zbiegło 
się z powstaniem w Warszawie Szkoły Rycerskiej J. Kr. Mości 

i Rzeczypospolitej (zwanej również szkołą kadetów), ulokowanej w Pałacu 
Kazimierzowskim, nabytym przez króla od Augusta hr. Sułkowskiego139, 
do której wspomniany wyżej kuzyn – nauczyciel Tadeusza – skierował 
go na dalsze nauki. Są informacje, które potwierdza sam Kościuszko, że 
dostał się do tej szkoły dzięki wsparciu wojewody Józefa Sosnowskiego, 
właściciela dóbr Sosnowica140, który był spokrewniony z Kościuszkami 
oraz bardziej wpływowego dobroczyńcy – księcia Adama Czartoryskiego, 
generała porucznika ziem podolskich, pierwszego komendanta szkoły141.

Książę Adam Jerzy Czartoryski, jeden z najważniejszych donatorów Tadeusza 
Kościuszki.

Źródło: BN, sygn. G.100.

139 W. Dzwonkowski, Tadeusz…, op. cit., s. 15. 
140 Dobra te leżały przy samej granicy litewskiej w ziemi chełmskiej (patrz mapa woj. lubelskiego wykonana 

przez Karola dr Pethées w 1786 r.). Por. T. Korzon, Kościuszko. Biografi a…, op. cit., s. 590.
141 AGAD, Zbiór Popielów, sygn. 325, k. 227.
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Powołanie do życia tej placówki, jak się przypuszcza, było realizacją 
zobowiązań króla z 1764 r. przyjętych w stosunku do szlachty. Koszty 
utrzymania Szkoły Rycerskiej były bardzo wysokie i rocznie wynosiły 
760 432 złp, z tego Litwa miała pokrywać 300 000 zł. Oprócz powyższych 
kosztów zakładano, że dodatkowo każdego roku budżet Szkoły otrzy-
ma 300 000 złp, w tym 100 000 złp od Litwy. Przy takich założeniach 
liczono, że w placówce kształcić się będzie 200 kadetów, a powyższe 
środki pozwolą na rozbudowę obiektów przeznaczonych na dydaktykę 
i zakwaterowanie142.

Należy zauważyć, że wstęp do tej szkoły zwanej też Korpusem 
Kadetów143 nie był łatwy, między innymi z uwagi na fakt, że w pomiesz-
czeniach przygotowano tylko 80 miejsc, a przecież chętnych było wie-
lu. Kościuszko przyjechał do Warszawy 18 grudnia 1765 r. i został za-
pisany w wykazie pobierających naukę pod numerem 79, a więc jako 
przedostatni z możliwych do wpisu w księdze szkoły144. Rejestr zawie-
rał imiona i nazwisko, a także „miarę wzrostu, miejsce urodzenia, re-
ligię”. Pod numerem 79 zapisano: „Cadet. Tedeus Kościuszko 6 Zoll, 
- Strich, 18 (Atler). Brzyskiego wdztwa; niemal (ob. Vorhero gedient); 
den 18-tem X-ber 1765 (wann eb engagier); den 13 X-ber 1768 zum S. 
B. avanz.”145. Pierwszych 30 kadetów wybrał sam król już 29 czerwca 
1765 r., z oddziału własnej milicji po przeprowadzonej w formie egza-
minu musztrze, o czym świadczy między innymi informacja zamiesz-
czona w „Wiadomościach Warszawskich”146. W tym samy źródle mówi 
się o 100 miejscach w tworzonej Szkole Rycerskiej, a nie o 80. Ta liczba 
miała wynikać z wysokości przyznanych funduszy i liczby miejsc do 
kwaterunku.

W dawnym Pałacu Kazimierzowskim do dyspozycji kadetów było 
7 klas rozlokowanych na parterze. Na pierwszym piętrze mieszkali bry-
gadierzy, w tym – po mianowaniu na ten stopień – Kościuszko. Ponadto 
na tej kondygnacji znajdowała się biblioteka zasobna w wybitne dzieła, 
w tym wiele pozycji autorów francuskich traktujących o wojskowości oraz 
prace z dziedziny fi lozofi i takich autorów jak Rousseau, czy Voltarie. Były 

142 A. Stroynowski, Walory Szkoły Rycerskiej w opinii sejmowej, „Rocznik Polsko-Ukraiński”, 2015, t. XVII, s. 15.
143 A. Chołoniewski, op. cit., s. 12.
144 W. Trąmpczyński, op. cit., s. 10.
145 T. Korzon, Kościuszko. Biografi a…, op. cit., s. 576, 577.
146 Z Warszawy dnia 29 czerwca, „Wiadomości Warszawskie” 1765, nr 52, s. 1-2.
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tu też sale do zajęć. Część socjalna (jadalnia, ogrzewane w zimie łazienki 
i umywalnie) znajdowała się w podpiwniczeniu. W tej części budynku 
mieszkali stróże zatrudnieni w szkole147. 

Pałac Kadetów, dawniej Kazimierzowski. Akwarela Zygmunta Vogela z ok. 1785 r.
Źródło: MNW, sygn. Rys.Pol.11257. 

Zanim Tadeusz Kościuszko został wpisany na listę kadetów, musiał 
zdać egzaminy przed dyrektorem szkoły, a następnie zaprezentować się 
wszystkim pracującym w korpusie ofi cerom, całej brygadzie. Końcowym 
etapem wstępnym były krótkie rozmowy z kadrą pedagogiczną. W rezul-
tacie przedwstępnej selekcji został on przyjęty do klasy V148.

Korpus, do którego wstąpił Tadeusz Kościuszko, składał się z 60 ka-
detów etatowych tzw. kompletowych i 20 nadkompletowych, z których 
utworzone zostały 4 brygady, po 20 kadetów każda. Sypialnie były urzą-
dzone w ten sposób, że dużą salę podzielono na 2 części po 6 łóżek oraz 
2 części z czteroma łóżkami. W środkowej jej części znajdowała się nie-
wielka sypialnia dla półbrygadiera. Brygadierzy spali w oddzielnym po-
mieszczeniu na tzw. antresoli znajdującej się na półpiętrze. Każdy kadet 
miał do wyłącznej dyspozycji skrzynkę na bieliznę i niezbędny sprzęt oraz 
cynowe naczynie z wodą i miednicą. Do pomocy kadetom pozostawało do 

147 M. Borucki, Generał Józef Orłowski 1742-1807, Warszawa 1974, s. 9, 12.
148 T. Kruk, op. cit., s. 98.
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dyspozycji po dwóch ordynansów na każdą z brygad. Zajęcia odbywały 
się każdego dnia i były podzielone na dwie części – cztery godziny przed 
południem i trzy godziny po obiedzie. Dwa razy w tygodniu ćwiczono 
musztrę z bronią. Rozkład dnia w Korpusie przedstawiał się następująco: 
o godzinie 6.00 zarządzana była pobudka, a po toalecie spożywano śnia-
danie, na które najczęściej podawano chleb z masłem. Od godz. 8.00 od-
bywały się zajęcia. Obiad składający się z czterech dań wydawano o godz. 
12.00. Na kolację podawano dwa dania. Plan dnia przewidywał także za-
jęcia popołudniowe, repetycje i czas wolny. Od godz. 22.30 obowiązywała 
cisza nocna. Z pierwszych lat pobytu Kościuszki w Korpusie zachowały 
się jego notatki wspominające Lubieszów i Siechnowicze. Nie natrafi ono 
na zapiski dotyczące Mereczowszczyzny, co oczywiście nie oznacza, że 
takowych nie mogło być149.

Jak już wyżej wspomniano regulaminowy podział korpusu to 4 bryga-
dy kadetów. Schemat ich rozmieszczenia na placu apelowym przedstawia 
poniższy plan. Takie rozwiązanie miało związek z obowiązującym regu-
laminem ustanowionym na wzór regulaminów oddziałów wojskowych. 
Brygada 1, w której służył Tadeusz Kościuszko ustawiała się na czele, sto-
jąc jako pierwsza przed dowództwem Korpusu Kadetów.

W pierwszym okresie funkcjonowania Szkoły Rycerskiej, kadetów po-
dzielono na 3 brygady. W 1766 r. wraz z Kościuszką w jednym pododdzia-
le (1 brygada) naukę rozpoczynali: Józef Pióro, Tomasz Kowalewski, Piotr 
Daleszyński, Ignacy Dzierżanowski, Melchior Pawłowski, Franciszek 
Giedrojć, Mateusz Gielewski, Jakub Fesmann, Ignacy Krzyżanowski, 
Józef Witkowski, Józef Ślubicki, Grzegorz Komarnicki, Johann Brochocki, 
Mateusz Zdzieblanowski, Józef Mieczyński, Benedykt Sisenhamfen, 
Marcin Lubowidzki, Kazimierz Błędowski, Stanisław Ciesielski, 
Aleksander Karczewski, Józef Ulatowski, Marcin Ledóchowski, Ignacy 
Radomina, Michał Grotowski, Karol Wietrzyński, Feliks Brudzyński, Paul 
Moszczeński, Baarthol Przeradzki, Erazm Zieliński, Anton Howziany, 
Stanisław Grabowski, Tadeusz Rosciszewski, Antoni Pyszowski, Piotr 
Grabowski, Stanisław Maruszewski, Jakub Kluszewski, Paul Korytowski, 
Tadeusz Kościuszko, Teodor Medeksza, Antoni Przyłuski, Piotr 
Dombrowski, Michał Przyszecki, Lorenz Lutomski, Ignacy Moszczyński, 

149 T. Kruk, op. cit., s. 99-101.
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Ignacy Pęszalski, Antoni Szuszkiewicz, Józef Żeleski, Ksawery Kicki, 
Walenty Wielopolski, Adam Czartorzewski, Stefan Szczytnicki, Joachim 
Ujejski, Józef Kolszowski, Józef Jordan, Leon Konarski150 i Józef Orłowski, 
późniejszy towarzysz Kościuszki podczas pobytu we Francji151. W trakcie 
pobytu w Szkole Rycerskiej, Orłowski, przez pewien czas jako przełożo-
ny Kościuszki cenił w nim wielką pracowitość, szczerość i demokratyczne 
przekonania. Nie bez znaczenia dla obopólnej przyjaźni obu młodzień-
ców było zamiłowanie do malarstwa. Marek Borucki, jedyny w Polsce 
biograf gen. Józefa Orłowskiego napisał, że „nieraz można było ich spo-
tkać dyskutujących zapamiętale o sztuce, o znanych mistrzach włoskich, 
pracujących wówczas w Polsce, dużo też mówili o królu, który miał tak 
wiele zrozumienia dla wszystkich twórców, osobiście ich popierał i udzie-
lał pomocy materialnej”152.

W 2 brygadzie Korpusu Kadetów naukę pobierało 55 kadetów, 
a w 3 brygadzie – 56 kadetów153. W latach następnych 1. Dywizja 
1. Brygady Szlacheckiego Korpusu Kadetów JKM i Rzeczypospolitej mia-
ła następujący skład osobowy: Ignacy Wodziński, komendant dywizji, 
Joachim Ciszewski, brygadier, Tadeusz Kościuszko (w rubryce: jak się 
sprawuje – przy jego nazwisku znajduje się adnotacja: „dobrze”), pod-
brygadier, Franciszek Miszczyński, podchorąży, Michał Orłowski, gefraj-
ter, oraz kadeci: Jacek Bebrowski, Tomasz Rybicki, Konstanty Gomulicki, 
Michał Biling, Michał Borodzie[j], Stanisław Turski, Stanisław Ulanowski 
i August Otwinowski. W tym czasie, w dywizji było też 6 etatów kadetów154.

W korpusie kadetów, jak każdy z młodzieńców, Kościuszko otrzy-
mał swój przydomek. Nazywano go „Szwedem”. Było to podyktowane 
między innymi tym, że jego koledzy, poznając wyprawy wojenne króla 
szwedzkiego Karola XII, dostrzegali w Tadeuszu niektóre cechy wspólne, 
takie jak porywczość, przebiegłość i upór155. Nie oznacza to, że przyszły 
generał nie posiadał innych, bardziej pozytywnych cech. Były to przykła-

150 AGAD, Zbiór Popielów, sygn. 366, k. 93.
151 J. Orłowski urodził się 16 kwietnia 1741 r. w województwie chełmińskim, w niezamożnej rodzinie 

szlacheckiej. Kadet Korpusu Kadetów od 7 maja 1766 r. Za doskonałe wyniki w nauce, już po sześciu 
miesiącach nauki przedstawiony do awansu. Późniejszy generał, uczestnik Powstania Kościuszkowskiego, 
komendant Warszawy i Księstwa Mazowieckiego. Po upadku powstania, resztę życia spędził u księcia 
Czartoryskiego w Puławach. Zmarł w 1807 r. Por. M. Borucki, op. cit., s. 6, 13, 87, 115, 116.

152 M. Borucki, op. cit., s. 15
153 AGAD, Zbiór Popielów, sygn. 366, k. 93.
154 Ibidem, k. 163.
155 W. Trąmpczyński, op. cit., s. 10.
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dowo: umiejętność zachowania spokoju, skromność i zdolność do poko-
nywania wszelkich trudności156. To właśnie w Szkole Rycerskiej, kierując 
się dobrem ojczyzny, oddał się przede wszystkim pracy, kształcąc swój 
umysł a także charakter157. Dalsze jego – już dorosłe życie – wielokrot-
nie potwierdzało, że walcząc z wieloma przeciwnościami, przyjmował je 
z charakterystyczną dla siebie pokorą, pokonując każde upokorzenie, czy 
niesprawiedliwość, których często doznawał. 

Plan ustawienia pododdziałów kadetów Szkoły Rycerskiej.
Źródło: AGAD, Zbiór Popielów, sygn. 224, k. 283.

156 B. Twardowski, Tadeusz Kościuszko jego żywot i czyny, Poznań 1894, s. 8.
157 J. Zrębicz, Tadeusz Kościuszko…, op. cit., s. 8.
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Wykaz kadry i kadetów Korpusu Kadetów z 12 lipca 1766 r.
Źródło: AGAD, Zbiór Popielów, sygn. 366, k. 93. 
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Skład osobowy 1. Dywizji 1. Brygady Szlacheckiego Korpusu Kadetów JKM 
i Rzeczypospolitej.

Źródło: AGAD, Zbiór Popielów, sygn. 366, k. 163.
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Jest wiele przekazów dotyczących bardzo wysokiego poziomu na-
uczania w Korpusie Kadetów, a cały program przepojony był patrioty-
zmem. Uczono się z podręczników przygotowanych przez księcia Adama 
Czartoryskiego, komendanta szkoły, a dla zapewnienia wysokiego pozio-
mu nauczania zatrudniano wybitnych fachowców, np. Anglików (dyrekto-
rem nauki był John Lind), Francuzów czy Niemców. Jedyny Polak pracu-
jący w Szkole Rycerskiej – płk Wodziński – prowadził zajęcia z przedmio-
tów wojskowych158. Wymuszało to na kadetach wiele godzin nauki, a dla 
tych, którzy nie mieli wystarczającego wykształcenia, uzupełniania wiedzy 
z przedmiotów, których być może po prostu wcześniej się nie uczyli. Były 
przypadki, kiedy kadetom wyznaczano dodatkowe egzaminy. 

W trakcie pobytu w Szkole Rycerskiej Kościuszko szczególnie lubił mate-
matykę, historię powszechną, historię Polski oraz rysunki. Na ostatnie z wy-
mienionych zainteresowanie i uzdolnienia, podczas jednej z wizyt, zwrócił 
uwagę Stanisław Poniatowski, chwaląc go za staranność i dokładność159. 
Prawdopodobnie właśnie w tym czasie, kształcąc umysł i charakter, naka-
zywał sobie więcej, niż tego wymagał program i regulamin. Za własne hasło 
przyjął zwięzłą rzymską maksymę, że ze wszystkich zwycięstw największym 
jest zwycięstwo odniesione nad sobą160. Każdy kadet nowo przyjęty do Szkoły 
Rycerskiej składał publiczne przyrzeczenie, w którym zobowiązywał się, 
że swoim postępowaniem nie przyniesie wstydu kolegom i kadrze. 
Uroczystość wiązała się z wręczeniem składającemu przyrzeczenie szabli 
i karabinu i była najczęściej przeprowadzana „na galowo” w kaplicy szkolnej, 
w obecności całego korpusu kadetów161. Mundur paradny uszyty był z białe-
go cienkiego sukna, a kurtka zdobiona była granatowymi wyłogami haftowa-
nymi złotymi nićmi. Uzupełnieniem powyższego stroju był kapelusz ze stru-
simi piórami i wyhaftowanymi inicjałami monarchy. Ponadto w stroju prze-
widywano epolety, które stanowiły formę wyróżnienia. Najważniejszymi 
jednak wyróżnieniami były awanse oraz złote i srebrne medale nadawane 
przez komendanta Korpusu dla najlepiej zdających egzaminy162.

W 1767 r. Tadeusz Kościuszko wymieniany jest w grupie 10 podbry-
gadierów – poruczników. W grupie tej byli: Stanisław Staniszewski (l. 22),

158 M. Borucki, op. cit., s. 11.
159 J. Chociszewski, Książeczka o Kościuszce, Poznań 1883, s. 4.
160 J. Zrębicz, Tadeusz Kościuszko, Lwów 1917, s. 8.
161 A. Chołoniewski, op. cit., s. 14-15.
162 M. Borucki, op. cit., s. 11-13.
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z województwa mazowieckiego, Adam Rakowski (l. 19) z woj. mazo-
wieckiego, Tadeusz Kościuszko (l. 21) z woj. brzesko-litewskiego, Michał 
Trzciński (l. 18) z woj. mazowieckiego, Mateusz Frankowski (l. 26) z woj. 
podlaskiego, Stanisław Ciesielski (l. 22) z woj. bełzkiego, Antoni Hiź (l. 19) 
z woj. mazowieckiego, Karol Kort (l. 19) z Kurlandii, luteranin, Franciszek 
Kuszel (l. 20) z woj. podlaskiego i Ignacy Zglyczynski (l. 18) z woj. lubel-
skiego. Wszyscy wymienieni znali języki niemiecki i francuski, dodatkowo 
Frankowski i Kuszel posługiwali się łaciną, a Kuszel znał dodatkowo język 
włoski. 

Lista kadetów zdających wzorowo egzaminy sporządzona 31 maja 1766 r. Przedostatni 
na liście – Kościuszko – wybitny w geometrii. 

Źródło: AGAD, Zbiór Popielów, sygn. 366, k. 96.
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Wykaz podbrygadierów Korpusu Kadetów z 1767 r.
Źródło: AGAD, Zbiór Popielów, sygn. 366, k. 157.
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Ustanowienie rang w wojsku dla ofi cerów korpusu kadetów.
Źródło: Archiwum Główne Akt Dawnych (AGAD), Zbiór Popielów, sygn. 366, k. 91.

Rangę ofi cerów korpusu kadetów w stosunku do stopni wojskowych 
regulował prezentowany powyżej dokument, stanowiąc, iż podbrygadier 
korpusu to w wojsku porucznik. W dokumencie zapisano też m.in., że 
brygadierzy mający rangę kapitana w wojsku, okazujący „większą nad 
innych zdolność”, mogą ubiegać się o rangę majora w wojsku163.

Oprócz przedmiotów typowo wojskowych np. architektury wojennej, 
kadetów uczono języków: polskiego, łacińskiego, francuskiego i niemiec-
kiego, stylu, historii literatury, geografi i, sztuk pięknych, geometrii, alge-
bry i arytmetyki, prawa cywilnego i publicznego, fi zyki, ekonomii, archi-
tektury cywilnej i wojskowej, sztuki fortyfi kacji i …tańców164, a także pra-
wa i logiki oraz elokwencji polskiej165. Ponadto należy też podkreślić, że 
jednym z nauczycieli Tadeusza Kościuszki był w tym czasie jezuita Adam 

163 AGAD, Zbiór Popielów, sygn. 366, k. 91.
164 A. Chołoniewski, op. cit., s. 15.
165 AGAD, Zbiór Popielów, sygn. 325, k. 245v. Uzupełniająca informacja pochodzi ze spisów i zestawień 

Korpusu Kadetów z lat 1766-1769.
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Naruszewicz, który w Korpusie Kadetów wykładał historię166. Można 
więc stwierdzić, że szkoła dawała przygotowanie ogólne, a podział kade-
tów na kompanie, stosowane komendy i awanse, wnosił jedynie – jak to 
wówczas określano – „pierwiastek wojskowy, rycerski”167.

Wykładowcy w Szkole Rycerskiej oraz przypisane im przedmioty.
Źródło: AGAD, Zbiór Popielów, sygn. 325, k. 245v.

166 T. Kruk, op. cit., s. 105.
167 M. Dembińska, op. cit., s. 9.



— 90—

Kadeci uczyli się: planów fortyfi kacji i architektury cywilnej, nauk mo-
ralnych i prawa natury i fechtunku168.

Z pobytu Kościuszki w Szkole Rycerskiej do dzisiejszych czasów 
zachowały się dwa zeszyty: do fi lozofi i i religii, chociaż w wykazie ta-
kich przedmiotów nie ma. Znajdują się one w Muzeum Narodowym 
w Krakowie169, a dodatkowo również z religii - w Bibliotece Kórnickiej 
Polskiej Akademii Nauk170. 

Pierwsza strona zeszytu do religii Tadeusza Kościuszki.
Źródło: PAN, Biblioteka Kórnicka, sygn. BK 01414, k. 1.

168 T. Kruk, op. cit. s. 98.
169 MNKrak., sygn. XVII, rękopis 2716.
170 PAN BK, sygn. BK 01414.
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Zajęcia w Korpusie Kadetów prowadziło 19 pedagogów, a uwagę 
zwraca fakt, że w Szkole Rycerskiej było nawet stanowisko dyrektora ge-
neralnego nauk, a także i to, że odbywała się tam obowiązkowa nauka 
trzech języków: niemieckiego, francuskiego i łaciny171.

M. Dzwonkowski napisał, że „początkowo korpus kadecki był wyż-
szą szkołą wojskową z przewagą praktycznego wychowania nad teore-
tycznym wykształceniem”172. Natomiast Maria Dembińska napisała, że 
„Szkoła Rycerska była wzorowym zakładem wychowawczym, była ty-
pem szkoły polskiej, pomyślanej zgodnie z charakterem narodu, który za-
wsze i wszędzie musiał być zaklęty w imię wyższego celu, jeżeli miał ze 
siebie wydać dzieło wiekopomne”173.

Inny pogląd na kształcenie i wychowanie wynika zarówno z przemó-
wień komendantów Szkoły Rycerskiej, z ceremoniału ślubowania podcho-
rążych i innych aktów, „w których nie kryto przed młodzieżą groźnego 
stanu, w jakim Ojczyzna się znajdowała, i wpajano w nią przekonanie, iż 
właśnie wychowankowie Szkoły Rycerskiej powołani będą w pierwszym 
rzędzie do bronienia jej i dźwignięcia z niedoli. Nacisk na ten punkt pro-
gramu wychowawczego jest dosadny i on też musiał silnie odbić się na 
wrażliwym umyśle Tadeusza Kościuszki”174.

Nieco inaczej cele Korpusu sformułowane zostały w instrukcji jego 
twórców, według której należało „zaradzić temu, co niedostatecznym 
jest w wychowaniu zwyczajnym młodzieży polskiej, wykształcenie oby-
wateli mogących służyć ojczyźnie w zawodzie nie tylko wojskowym, ale 
i służbie cywilnej, a także wykształcenie szlachty, która mogłaby zrobić 
zaszczyt Polsce, w jakiej części świata znalazłaby się”175.

Z okresu pobytu Tadeusza Kościuszki w Szkole Rycerskiej ważnych infor-
macji, co prawda przekazywanych ustnie, a więc mniej pewnych, dostarczyli 
jego koledzy. Przykładowo Wojciech Konarski opowiadał, że „chcąc wsta-
wać o 3-ciej z rana, Kościuszko przywiązywał sobie sznurek do lewej ręki, 
aby stróż przechodzący korytarzem do palenia w piecach, mógł pociągnąć 
i obudzić go. Z wieczora zaś dla odpędzenia snu mył się lub wstawiał nogi do 
zimnej wody. (…) Paszkowski [jeden z kolegów Kościuszki] opowiadał na-

171 AGAD, Zbiór Popielów, sygn. 325, k. 245v.
172 W. Dzwonkowski, Tadeusz…, op. cit., s. 15.
173 M. Dembińska, op. cit., s. 10.
174 K. Rosikiewicz, Naczelnik Narodu Tadeusz Kościuszko, Kijów 1917, s. 6.
175 I. E. Peszke, Tadeusz Kościuszko, Warszawa 1917 s. 2.
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stępujące zdarzenie z życia towarzyskiego: „Gozdzik, wojewoda podlaski, na 
tańczącym wieczorze uraził jednego z kadetów, biorąc krok przed nim; ujęli 
się za obrażonym inni kadeci, a gdy u zwierzchności swojej nie znalazł popar-
cia, umyślili upokorzyć publicznie wojewodę. Na ich czele stanął Kościuszko. 
Dowiedział się o zmowie król i wezwał go do tłumaczenia się, które było wy-
powiedziane tak zasadnie, iż Gozdzik musiał kadetów przeprosić”176.

Epizod z wojewodą Stanisławem Gozdzikiem nieco inaczej opisuje Karol 
Koźmiński: „kiedyś na balu, poza terenem Szkoły, potrącił w przejściu jedne-
go z najmłodszych kadetów prowadzącą swą damę i nie tylko nie przeprosił 
go za to, ale zawołał głośno: - Z drogi, smarkaczu – i pchnął kadecika mocno. 
Chłopak poczerwieniał. Zniewaga publiczna, i to na oczach damy! Ale prze-
ciwnikiem – wojewoda. (…) Oburzeni kadeci chcieli wówczas wyruszyć całą 
szkołą pod pałac wojewody, by zmusić go do przeprosin, ale udaremniło to 
dowództwo korpusu. Gdy król dowiedział się o incydencie, wezwał do siebie 
Tadeusza jako jednego z przywódców młodzieży kadeckiej. Kościuszko krót-
ko zameldował o zajściu. Król wysłuchał go z uwagą. Jako szef swojej ulu-
bionej Szkoły Rycerskiej poczuł się sam dotknięty. Kadetów, których mun-
dur tak chętnie nosił, uważał jakby za swoją przyboczną gwardię. Stanisław 
Gozdzik musiał, niestety, na polecenie króla kadeta przeprosić”177.

Król Stanisław August Poniatowski.
Źródło: BN, sygn. G.28192/II.

176 T. Korzon, Kościuszko. Biografi a…, op. cit., s. 85.
177 K. Koźmiński, Tadeusz Kościuszko 1746-1817, Warszawa 1973, s. 8.
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Trzeba też podkreślić, że już wcześniej król polubił Tadeusza 
Kościuszkę i często wzywał do siebie „na lektora”. Prawdopodobnie im-
ponowała mu „kawalerska fantazja, jego odwaga cywilna i ta pewna żył-
ka awanturnicza, nieodzowna dla ludzi rewolucyjnego czynu”178.

Kazimierz Rosikiewicz dodaje do powyższych rozważań bardzo istot-
ne spostrzeżenia, z którymi nawet z perspektywy minionych lat trudno 
się nie zgodzić: „Jako celujący uczeń Rycerskiej Szkoły, bywał Kościuszko 
na salonach królewskich i magnackich. Poznawał tu ludzi, dzierżących 
podówczas w swych rękach ster państwa, obznajamiał się z ich sposo-
bem myślenia, z ich sądami o przeszłości i przyszłości Polski, a wresz-
cie zetknął się niewątpliwie i z tem echem prądów wolnościowych, które 
już w pismach encyklopedystów francuskich i angielskich przedostawały 
się do Warszawy i były przez światlejszą część społeczeństwa roztrząsa-
ne. Krótko mówiąc, Kościuszko otarł się tu już cokolwiek o ten pierwszy 
ferment myśli, z którego później wyłoniła się ognista rakieta w formie 
uchwał Sejmu Czteroletniego”179.

Warto pokreślić, że już w rok po wstąpieniu do szkoły Tadeusz 
Kościuszko zostaje mianowany na stopień chorążego korpusu, następnie 
został ofi cerem, pełniącym służbę podbrygadiera180, z poborami miesięcz-
nymi w wysokości 72,13 złp.181, a wraz z dyplomem ukończenia nauki 
i szlifami ofi cerskimi, Tadeusz Kościuszko, jako brygadier wszedł do kor-
pusu i otrzymał roczną pensję w wysokości 200 złotych miesięcznie. 

Była to pensja wysoka i przyznanie jej absolwentowi szkoły wskazuje, 
że Rada Korpusu doceniła zdolności młodego ofi cera, który był też „naj-
pierwszym i najznamienitszym wychowańcem szkoły w ciągu całego jej 
istnienia do roku 1794-go”182. 

Tymczasem jeden z jego biografów napisał o tym okresie: „Jak w domu, 
tak i tutaj Tadeusz pozyskał serca wszystkich, a pracował tak gorliwie, iż 
gdy opuszczał szkołę po sześcioletniej nauce, zapisano jego imię i nazwi-
sko na złotej tablicy, a jego samego mianowano”183. 

178 W. Dzwonkowski, Tadeusz…, op. cit., s. 20.
179 K. Rosikiewicz, op. cit., s. 6.
180 A. Chołoniewski, op. cit., s. 20.
181 W. Dzwonkowski, Tadeusz…, op. cit., s. 18.
182 W. Trąmpczyński, op. cit., s. 10.
183 E. Śmiałkowski, op. cit., s. 8.
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Wykaz ofi cerów Korpusu Kadetów według stanu na 4 stycznia 1769 r.
Źródło: AGAD, Zbiór Popielów, sygn. 325, k. 245.
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Powyższy dokument potwierdza, że jeszcze w styczniu 1769 r. 
Tadeusz Kościuszko wraz z Józefem Orłowskim zajmowali ofi cerskie sta-
nowiska w Korpusie Kadetów. Już w sierpniu tego roku, z uwagi na brak 
dostatecznych funduszy, ograniczono stan kadrowy Szkoły Rycerskiej. 
Urlopowano dziesięciu ofi cerów184.

Ofi cerowie pozostający w Korpusie i ofi cerowie urlopowani według stanu na dzień 
25 sierpnia 1769 r.

Źródło: AGAD, Archiwum Popielów, sygn. 325, k. 227.

184 AGAD, Archiwum Popielów, sygn. 325, k. 227
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Analiza zestawienia wskazuje, że w 1769 r. na stanie etatowym 
Korpusu pozostawało tylko 12 ofi cerów, a 10 urlopowano. W tej ostat-
niej grupie, jako podbrygadier fi guruje Tadeusz Kościuszko. W stopniu 
vicebrygadiera urlopowano także Józefa Orłowskiego, wieloletniego 
przyjaciela Kościuszki, z którym między innymi studiował we Francji. 
Orłowski, podobnie jak Kościuszko dosłużył się stopnia generalskiego.

W 1769 r. wyżej wymienieni otrzymali propozycję wyjazdu na dalsze 
kształcenie poza granicami Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ich miej-
scem nauki miał być przede wszystkim Paryż, a przedmiotem wiodącym 
– malarstwo.

Warto odnotować jeszcze kilka wątków związanych z pobytem 
Tadeusza Kościuszki w Korpusie Kadetów. Otóż Ludwik Cieszkowski, 
znajomy rodziny Kościuszków, w swoich pamiętnikach opisując między 
innymi pobyt Tadeusza w Warszawie twierdził, że „miał [on] częste po-
zwolenie wychodzenia z koszar kadeckich, pod pozorem odwiedzania 
Adama Czartoryskiego; zawarł w tych wycieczkach znajomość na pen-
sji pani Schmidt z jedną panną N… wojewodzianką, dla której widywa-
nia uczęszczał. Pani Schmidt podobała sobie powierzchowną układność 
i obyczajność młodego Kościuszki, nie broniła mu więc częstszych odwie-
dzin; a ten wesołością swą skromną, młodzieńczością bawiąc ochmistrzy-
nię, coraz gorętszą miłość panny wojewodzianki pozyskiwał”185. 

Nie ulega wątpliwości, że nieznana wojewodzianka to Ludwika 
Sosnowska, która mogła przebywać w Warszawie w tym samym czasie 
co Kościuszko, pobierając stosowne nauki. 

Karol Falkenstein, podobnie jak powyżej wspomniany Cieszkowski, 
twierdzi, że do spotkania Tadeusza z Ludwiką doszło jednak 
w Warszawie, tyle tylko, że w innych okolicznościach i znacznie później. 
Najprawdopodobniej było to dopiero w 1776 r., w trakcie balu wydanego 
przez hrabiego Zamoyskiego z okazji urodzin króla, na który zaproszeni 
zostali członkowie rodziny królewskiej, cały korpus ofi cerski oraz wyższa 
szlachta i urzędnicy. Był na nim też Tadeusz Kościuszko, którego „oczy 
ciągle w jeden tylko przedmiot wlepione były, od którego się w żaden 
sposób oderwać nie mógł. Nieznane dotąd uczucie zajęło całe serce jego. 
Była to młoda i piękna córka marszałka litewskiego Sosnowskiego, męża 

185 L. Cieszkowski, Pamiętnik anegdotyczny z czasów Stanisława Augusta, z rękopisu wydany przez 
J. I. Kraszewskiego, Poznań 1867, s. 113.
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mającego wielkie zaszczyty w państwie, pochodzącego z bardzo staro-
żytnej szlachetnej familii, była to piękna dziewica, która w nim to uczucie 
wznieciła”186.

Inni biografowie Kościuszki nie odnotowują warszawskiego spotka-
nia Tadeusza Kościuszki i Ludwiki Sosnowskiej, a i te wyżej przedstawio-
ne wydają się być mało wiarygodne. Szczególnie druga z wersji budzi po-
ważne wątpliwości, chociażby z uwagi na zapisany rok tego wydarzenia, 
kiedy Kościuszko opuszczał Polskę po jego pobycie w Sosnowicy i rozsta-
niu z ukochaną kobietą. Można więc z dużą dozą prawdopodobieństwa 
postawić tezę, że do takiego spotkania nigdy nie doszło lub zostało po-
traktowane przez piszących wówczas autorów, jako mało istotne. 

Kościuszko ukończył Szkołę Rycerską w stopniu kapitana i po zda-
niu ostatnich egzaminów przez krótki okres był etatowym ofi cerem przy 
korpusie187. 

Z pobytu w Szkole Rycerskiej znani są szczególnie bliscy Kościuszce 
jego koledzy. To Stanisław Ciesielski, Józef Orłowski i Antoni Ostroróg, 
z którymi w latach późniejszych podtrzymywał koleżeńskie stosunki i ra-
zem z nimi udał się na dalsze nauki do Francji188. 

Ich wyjazd z kraju był podyktowany brakiem dla nich etatów. 
W związku z powyższym zostali oni wraz z innymi kolegami urlopo-
wani „do czasu gdy Korpus będzie przywrócony do pierwszej liczby”189, 
co – jak wiadomo – nigdy nie nastąpiło.

186 K. Falkenstein, Tadeusz…, op. cit., s. 10.
187 A. Chołoniewski, op. cit., s. 20.
188 B. Limanowski, op. cit., s. 16-17. 
189 AGAD, Archiwum Popielów, sygn. 325, k. 227.
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ROZDZIAŁ VI

Pobyt we Francji

W 1769 r., dzięki protekcji Adama Kazimierza Czartoryskiego, 
Tadeusz Kościuszko i Józef Orłowski udają się do Paryża. 

Niektórzy autorzy podają, że do wyjazdu Kościuszki na naukę do 
Francji przyczynił się również Józef Sosnowski, a powodem mia-
ła być głęboka miłość Tadeusza i Ludwiki, którzy według Karola 
Koźmińskiego już w Warszawie mieli wymienić słowa przysięgi, 
a w przypadku odmowy wojewody na ich ślub planowane było po-
rwanie jej przez Tadeusza i potajemne zaślubienie. Obaj w związku 
z decyzją o wyjeździe i stypendium napisali specjalne oświadczenie 
do króla190. 

Decyzja monarchy nie była gołosłowna. Wraz z nią przekaza-
no Kościuszce i Orłowskiemu 224 dukatów na wyjazd i pobyt we 
Francji191. 

W początkowym okresie pobytu w Paryżu Tadeusz Kościuszko 
mieszkał w Hotelu Luksemburskim przy ul. Małych Augustianów, na 
lewym brzegu Sekwany i uczył się w Królewskiej Akademii Malarstwa 
i Rysunku, która mieściła się w Luwrze192, do której został zapisany 
w listopadzie 1769 r. Pierwszym protektorem Kościuszki był margra-
bia de Marigny, dyrektor pałaców królewskich i sekretarz Akademii 
– Karol Mikołaj Cochin193. Studia te były niezbyt udane dla przyszłego 
generała. Pozostała co prawda niewielka ilość jego rysunków, ale nie 
były to arcydzieła. Z tego okresu zachowały się co najmniej dwie prace 
Kościuszki przedstawiające krajobrazy. 

190 AGAD, Zbiór Popielów, sygn. 224, k. 112.
191 Ibidem, k. 16.
192 W. Dzwonkowski, Tadeusz…, op. cit., s. 20. 
193 A. Skałkowski, Kościuszko w świetle najnowszych badań, Warszawa 1991, s. 32.
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List J. Orłowskiego i T. Kościuszki do Stanisława Augusta w sprawie ich wyjazdu
za granicę w celu kontynuowania dalszej nauki [1769].

Źródło: AGAD, Zbiór Popielów, sygn. 224, k. 112.
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Pokwitowanie otrzymanych 224 dukatów na wyjazd do Paryża,
podpisane przez J. Orłowskiego i T. Kościuszkę, 14 IX 1769.

Źródło: AGAD, Zbiór Popielów, sygn. 224, k. 16.

W zaistniałej sytuacji T. Kościuszko, zdając sobie sprawę z tego, że 
jako cudzoziemiec nie zostanie przyjęty do żadnej francuskiej uczelni 
wojskowej, postanowił wraz z Orłowskim kształcić się na własną rękę, 
kupując od absolwentów Szkoły Inżynierii Wojskowej w Méziéres nad 
Mozą i artylerzystów w Bapaume koło Arras podręczniki. Obaj szukali 
też tanich korepetytorów. Samodzielnie próbowali szkicować szczegóły 
budowy twierdz, do których nie mieli wstępu. Jest bardzo prawdopodob-
ne, że Kościuszko właśnie w tym czasie zaprojektował pierwszy własny 
fort i na cześć swojego dobroczyńcy nazwał go „Czartorysk”194. 

194 T. Kruk, op. cit., s. 247-248.
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Krajobraz wschodni. Rysunek Tadeusza Kościuszki. Rok powstania – nieznany.
Źródło: A. Sokołowski, Dzieje Polski, Warszawa 1901, s. 575.

Krajobraz włoski. Rysunek Tadeusza Kościuszki. Rok powstania – nieznany.
Źródło: A. Sokołowski, Dzieje Polski, Warszawa 1901, s. 575.
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Tadeusz Kościuszko. Rysunek fortu „Czartorysk”.
Źródło: MNK, sygn. RR-201.

Obaj stypendyści królewscy uczyli się budowy mostów i dróg, sypania 
szańców wojennych, zdobywania i bronienia fortów. Wiadomo również, że 
korzystając ze sposobności, poznawali architekturę Francji. Zachowała się też 
informacja iż Kościuszko, przebywając we Francji „badał warownie w Brest, 
a lekcje architektury pobierał u znakomitego wówczas mistrza Perroneta”195. 
Wiadomo też, że w chwilach wolnych od zajęć Kościuszko nauczył się tokar-
stwa, a stopień zdobytych umiejętności określano jako doskonały196.

M. Borucki w jednym ze swoich opracowań stwierdził, że obaj stypen-
dyści królewscy po gruntownym opanowaniu programu jako inżynie-
rowie – samoucy podróżowali po Europie, poznając Anglię, Szwajcarię, 
Niemcy czy Włochy. Co prawda informacja ta przypisana została do Józefa 
Orłowskiego197. Trudno jednak wyobrazić sobie, by obaj, dysponując wspól-
nymi fi nansami, z nieznanych powodów, jeszcze przed powrotem do Polski, 
mieliby działać na własną rękę. 

195 A. Chołoniewski, op. cit., s. 20.
196 J. Chociszewski, Książeczka…, op. cit., s. 5.
197 M. Borucki, op. cit., s. 26.
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Dzięki własnej inicjatywie i wrodzonym uzdolnieniom Kościuszko 
wrócił do kraju jako wyróżniający się inżynier, specjalista sztuki 
wojennej198.

Kosztorys pobytu Tadeusza Kościuszki i Józefa Orłowskiego w Paryżu.
Źródło: Źródło: AGAD, Zbiór Popielów, sygn. 224, k. 112.

Jaki był powód pisania listów przez Kościuszkę do ks. Adama 
Czartoryskiego. Otóż jeden z jego biografów napisał, że „pod szczególną 
opieką swojego łaskawego dobroczyńcy wspomnianego Xięcia Adama 
Czartoryskiego, jenerała ziem podolskich, przebywał przez kilka lat w aka-
demii wojskowej w Wersalu, zabawił się także przez jakiś czas w Paryżu, 
a stamtąd udał się do Brestu dla zwiedzenia i opatrzenia budowy twierdzy 
i udoskonalenia się w wiadomości fortyfi kacyjnej oraz powzięcia teorii o te-
matyce morskiej”199.

198 M. Dembińska, op. cit., s. 11.
199 K. Falkenstein, Tadeusz…, op. cit., s. 10.

Rozdział VI. Pobyt we Francji



— 105—

Pokwitowanie ks. Adama Czartoryskiego na otrzymane od Stanisława Augusta 
100 dukatów na półroczny pobyt w Paryżu J. Orłowskiego i T Kościuszki; 1 VII 1771 r.

Źródło: AGAD, Zbiór Popielów, sygn. 224, k. 17. 

Poniższy list z 19 maja 1772 r., skierowany do ks. Adama Kazimierza 
Czartoryskiego, oprócz informacji, że Kościuszko i Orłowski mieszkają 
w Paryżu w Hotelu Luksemburskim przy ulicy des Petits Augustins, za-
wiera też wiadomość, że dotychczas nie otrzymali oni od króla stypen-
dium za lata 1771 i 1772. W liście napisano też, że są zadłużeni i proszą 
o wyrównanie zaległości, ponieważ ich dalsze studia mogą być przerwa-
ne, gdyż nie mają środków na opłacenie nauczycieli. Powyższy list spo-
wodował, że Kościuszko i Orłowski otrzymali, co prawda w ratach, należ-
ne pieniądze i mogli kontynuować studia200.

200 L. Ratajczyk, Kalendarium życia i działalności Tadeusza Kościuszki, „Niepodległość i Pamięć” 1996, nr 3/1, s. 10-11.
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Pierwsza strona listu T. Kościuszki z Paryża do ks. Adama Czartoryskiego 
z przedstawieniem ciężkiej sytuacji materialnej i prośbą o przysłanie zaległej pensji 

wyznaczonej na naukę, 19 V [1772].
Źródło: AGAD, Zbiór Popielów, sygn. 224, k. 115.
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Druga strona listu T. Kościuszki z Paryża do ks. Adama Czartoryskiego 
z przedstawieniem ciężkiej sytuacji materialnej i prośbą o przysłanie zaległej pensji 

wyznaczonej na naukę, 19 V [1772].
Źródło: AGAD, Zbiór Popielów, sygn. 224, k. 115v.
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Adnotacja ks. Adama Czartoryskiego na kartce dołączonej do listu T. Kościuszki o jego 
ciężkiej sytuacji materialnej i prośbą o przysłanie zaległej pensji wyznaczonej na naukę, 

19 V [1772].
Źródło: AGAD, Zbiór Popielów, sygn. 224, k. 116.

Dokument potwierdzający przesłane w trzech ratach należne 
Kościuszce i Orłowskiemu stypendium za 1771 i 1772 r. z przeznaczeniem 
na kontynuację nauki w Paryżu. Dokument nie jest podpisany, ale sądząc 
po charakterze pisma, jego autorem był ks. Czartoryski.

W 1774 r. przyczyny polityczne w Polsce zdecydowały, że najpraw-
dopodobniej z braku odpowiednich środków i konieczności wprowadze-
nia oszczędności Kościuszko i Orłowski zmuszeni zostają do przerwania 
studiów w Paryżu i powrotu do kraju201. Oprócz przytaczanego Leonarda 
Ratajczaka pisał o tym również Józef Chociszewski202.

201 L. Ratajczyk, op. cit., s. 10, 11.
202 J. Chociszewski, Książeczka…, op. cit., s. 5.
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J. Babirecki, Polska w roku 1771, Kraków (Wiedeń) 1895.
Źródło: CBGOŚ, sygn. D.1668 [I.3A-9].
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ROZDZIAŁ VII

Tadeusz Kościuszko u stryja Jana
na podlubelskim Sławinku

Czesław Kiełboń podaje, że Sławinek jest jedną z najmłodszych dziel-
nic tzw. „Wielkiego Lublina«. Według niego, miejscowość ta wy-

dzielona została na gruntach Sławina zapewne dopiero w XVIII w203. 
Autor twierdzi też, że „obecny dwór na Sławinku sięga swym począt-
kiem XVIII w., a pierwsze o nim wzmianki pochodzą z 1720 r.”204. 

Rok 1720 jako czas powstania dworku podaje również Jan Górak i ta 
informacja wydaje się być wiarygodną. Wiadomo także, że przebudowa 
obiektu nastąpiła dopiero w 1860 r.205.

W drugiej połowie XVIII w. tereny, na których stał dwór należały do 
starosty krzemienieckiego Jana Nepomucena Kościuszki. Był on wówczas 
dziedzicem tej niewielkiej, liczącej 17 dymów wsi, usytuowanej w pobliżu 
Lublina. 

Prezentowany poniżej plan pochodzi z XIX w., może więc nie przed-
stawiać stanu faktycznego, gdy właścicielem folwarku Sławinek, nie-
widocznego na planie, był Jan Nepomucen Kościuszko, stryj Tadeusza 
Kościuszki. Dla zobrazowania jego położenia, zdecydowano o zamiesz-
czeniu powyższego dokumentu, dodając, że dworek o którym wspomi-
nał Kościuszko, znajdował się na północ od traktu warszawskiego. 

W latach 1774-1791 często przebywał w dworku na Sławinku bliski 
krewny Jana Kościuszki, przyszły dowódca powstania 1794 r. – Tadeusz 
Kościuszko”206.

203 Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie (AWUOZL), Cz. Kiełboń, Sławinek pod 
Lublinem. Dworek Kościuszków, Lublin 1968, sygn. 1638, k. 6.

204 Czesław Kiełboń powołuje się na informacje, która według niego została zamieszczona w „Gazecie 
Lubelskiej” z 1946, nr 43. Analiza tekstu autorstwa J. Deręgowskiej Dworek na Sławinku znajdującej się 
w w/w numerze na stronach 3 i 4 nie potwierdza roku dotyczącego pierwszych informacji na temat 
tzw. Dworku Kościuszki. Trudno więc przyjąć 1720 r. jako ten, w którym dwór mógłby być wybudowany.

205 J. Górak, Budownictwo drewniane Lubelszczyzny, Lublin 1977, s. 94. 
206 AWUOZL, Cz. Kiełboń, op. cit., sygn. 1638, k. 6.
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Plan folwarku Sławin w powiecie i guberni lubelskiej położonego.
Źródło: Archiwum Państwowe w Lublinie (APL), Urząd Gubernialny Lubelski do Spraw Włościańskich, 

seria 12 Plany gruntów serwitutowych i ukazowych, XIX-XX w., sygn. 0594, k. 1. 
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Dokument z 1755 r. potwierdzający, że właścicielem Sławinka był Nepomucen 
Kościuszko.

Źródło: APL, Akta Filipa Jakuba Obniskiego adwokata Sądu Szlacheckiego w Lublinie,
Seria: 1 Sprawy cywilno-majątkowe z zakresu zobowiązań, sygn. 349, k. 1635.

Wiadomo, że pierwszy udokumentowany pobyt Tadeusza na Sławinku 
to 1774 r., kiedy to po studiach we Francji powrócił do Polski i nie miał 
gdzie mieszkać. Twierdzi się nawet, że przebywał on pod Lublinem od 
lata 1774 r. do wiosny 1775 r., kiedy to wyjechał na Podlasie207, by złożyć 
wizytę siostrom: Annie mieszkającej w Dołholisce oraz Katarzynie prze-
bywającej w Kuzawce koło Sławatycz.

Jeszcze w drugiej połowie XX w., pisano, że „Na Sławinku, otoczony 
wieńcem sędziwych drzew stoi do dziś [1967 r.], choć w opłakanym stanie 
dworek stryja Tadeusza Kościuszki. Nasz bohater narodowy był wielo-
krotnie gościem u swoich krewnych. Pamiętano o tym, i gdy w 1917 r.
obchodzono uroczyście w całym kraju stuletnią rocznicę jego śmierci, 
w parku sławinowskim umieszczono pamiątkowy głaz z odpowiednim 
napisem”208.

Wieś Sławinek odległa jest od Lublina i kolei żelaznej 3 wiorsty, oto-
czona pagórkami, pomiędzy którymi wiją się powabne doliny. W jednym 

207 M. Targoński, Kościuszko na Ziemi Lubelskiej, „Kurier Lubelski” 1967, nr 218, s. 4.
208 M. G., Stary Lublin, „Kurier Lubelski” 1967, nr 248, s. 3.
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z tych pagórków u podnóża, pośród bujnych drzew, obfi cie wytryska 
zdrojowa woda, a tuż obok znajdują się dwa źródła wody żelaznej, z któ-
rych urządzono łazienki kąpielowe. Źródła te od niepamiętnych czasów 
znane były ludowi; uważano je za cudowne i kalecy, chorzy, cierpiący na 
oczy z odległych nawet okolic odbywali tu pielgrzymki i według zwycza-
ju czołgali się na kolanach około źródła, omywając się w nim, doznana zaś 
ulga coraz więcej rozszerzała wiarę w cudowność wody. Do roku 1820 
źródło żelazne sławinkowskie znane było ze swoich skutków tylko pro-
stemu ludowi; dopiero w tym roku doktór Trojański z Krakowa, będąc 
w Lublinie, zbadał własność wody i zachęcił miejscowego właściciela do 
wybudowania kilku łazienek, choćby tylko dla własnej dogodności209.

Dworek Kościuszków na Sławinku. Zdjęcie z lat 1918-1935.
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-U-5751.

Nowy nabywca Sławinka pieczętował się herbem Pierzchała vel Roch 
III. W 1758 r. Jan Nepomucen Kościuszko (sam bezdzietny), po śmierci 
stryjecznego brata Ludwika Tadeusza, został opiekunem jego małolet-
nich dzieci210, których losem – wobec własnej bezdzietności w małżeń-

209 Wody mineralne w Sławinku, „Tygodnik Ilustrowany” 1880, nr 229, s. 318.
210 W. Bondyra, Akt nabycia przez Kościuszków w 1755 r. oraz osiemnastowieczny inwentarz dworu i folwarku, „Rocznik 

Lubelski", 2012, t. XXXVIII, s. 142-143.
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stwie z Marianną z Morysonów – interesował się do końca życia. Tadeusz 
przez kilka miesięcy w 1774 oraz w 1775 r. przebywał u Jana Nepomucena 
na Sławinku. Wykorzystywał wtedy nabyte we Francji umiejętności inży-
nierskie, wykonując drobne prace remontowe budynku oraz poprawiając 
zagospodarowanie przydworskiego parku.

List Jana Nepomucena Kościuszki, stryja Tadeusza, adresowany do Józefa Kościuszki, 
brata Tadeusza.

Źródło: Ze zbiorów użytkownika zbiory.net w MyVirtual Museum (MyWiMu), sygn. 9823623_l.

Powyższy list został napisany w 1777 r. Jan Nepomucen Kościuszko 
dziękuje w nim „sercem kochanemu synowcowi”211 Józefowi Kościuszce 
za życzenia noworoczne.

Kiedy Jan Nepomucen zmarł pomiędzy 1789 a 1791 r., jedną z suk-
211 My Virtual Museum (MyViMu), http://myvimu.com/exhibit/9823817-jan-nepomucen-kosciuszko-stryj-

tadeusza-list-1777, data odczytu (30 X 2017).
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cesorek – obok wdowy – została Anna z Kościuszków (ukochana siostra 
Tadeusza, niejednokrotnie wspierająca go fi nansowo), od 1762 r. żona 
Piotra Estki, stolnika smoleńskiego, u której brat Tadeusz przebywał 
w 1790 r. Anna Estkowa po śmierci Marianny Kościuszkowej w 1800 r. 
prawie natychmiast sprzedała majątek, który przeszedł w ręce wzbogaco-
nych mieszczan - Hayzlerów, a następnie Wagnerów”212.

Tak się w życiu przyszłego Naczelnika Powstania złożyło, że jadąc ze 
od stryja ze Sławinka213 do Dołholiski lub do Kuzawki, w połowie dro-
gi mijał Sosnowicę, w której mieszkał znany mu już znacznie wcześniej 
Józef Sosnowski, pisarz polny wojska litewskiego, a od 1771 r. zasiadający 
w senacie jako tytularny wojewoda smoleński, również jego dobrodziej, 
któremu zawdzięczał przyjęcie do korpusu kadetów. Z racji posiadane-
go stopnia ofi cerskiego był zobowiązany przedstawić się wojskowemu 
dostojnikowi.

212 W. Bondyra, op. cit., s. 143.
213 A. Sochacka, Rodowody lubelskich dzielnic, w: Lublin w dziejach kultury polskiej, red. T. Radzik, A. A. Witusik, 

Lublin 1997, s. 410.
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ROZDZIAŁ VIII

W Dołholisce u siostry Anny

Dołholiska pojawiła się w rodzie Kościuszków w 1763 r. kiedy Anna 
Kościuszko wyszła za mąż za Piotra Antoniego Estkę, który dzier-

żawił ten folwark. Był on odległy o kilkanaście mil od Siechnowicz, znaj-
dował się wówczas jeszcze w województwie brzesko-litewskim, tyle tyl-
ko, że po prawej stronie Bugu, w okolicy Wisznic i Włodawy. Folwark 
był częścią tzw. hrabstwa wisznickiego, należącego do książąt Sapiehów 
i przez Władysława Sapiehę, wojewodę brzeskiego, oraz małżonkę jego 
Krystynę, z domu Sanguszkównę, oddany za siedemnaście tysięcy zło-
tych polskich prawem zastawnym Andrzejowi Estce, porucznikowi Jego 
Królewskiej Mości, którego synem był właśnie Piotr, mąż Anny. Można 
oczywiście rozważać, dlaczego młodzi małżonkowie wybrali to miejsce 
na dość długie zamieszkiwanie. 

Tajemnicę wyboru miejscowości wyjaśniają – przynajmniej częścio-
wo – dokumenty odnalezione w Archiwum Państwowym w Poznaniu. 
Są to akta dotyczące wyposażenia i wyprawy Anny Kościuszkówny, 
miecznikówny brzeskiej, córki Ludwika Kościuszki z 1762 r., a więc 
z tego okresu, kiedy Anna wychodziła za mąż. Dokument sporządził 
jako akt przedślubny jej przyszły mąż – Piotr Estko, stolnik smoleński, 
który w przywołanym dokumencie zapisał między innymi: „Ja Piotr 
Estko stolnik smoleński czynię wiadomo i zeznawam komu by o tym 
teraz i w czas przyszły będącego wielu ludziom wiedzieć należało tym 
moim dobrowolnym zastawnym oraz referencyjnym prawem zapisem 
(…) pannie Annie Kościuszkównie Siechnowickiej, miecznikównie wdz-
twa brzeskiego a przyszłej żonie dobrodziejce mojej danym i służącym 
na to: (…) stosując się do prawa pospolitego sowito opisując, a za rucho-
mość jednym szacunkiem kładąc (…) trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta 
osiemnaście złotych polskich na dobrach moich zastawnych Dołholiska 
nazwanych w województwie brzeskim leżących, jeszcze rodzicom do-
brodziejom moim od JW. Ichmości panów Sapiehów zastawionych i na 
innych wszelkich dobrach…”214. 

214 APP, Kościuszkowie… op. cit., sygn. 13, k. 1-3.
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Oprócz wyjaśnienia powodów dla których małżonkowie Anna i Piotr 
Estko zamieszkali w Dołholisce, na powyższym akcie zwraca uwagę 
podpis złożony przez Karola Żółkowskiego, przyszłego męża Katarzyny 
Kościuszko, również siostry Tadeusza. Nie ulega wątpliwości, że 
Katarzyna i Karol nie byli jeszcze w tym czasie małżeństwem, ponieważ 
przytaczany akt został podpisany w czerwcu 1762 r., a jeżeli prawdą jest, 
że ich ślub odbył się w 1763 r. można przyjąć, że już na rok przed zaślu-
binami był on poważnie traktowany przez rodzinę Kościuszków, w tym 
przede wszystkim przez przyszłą jego żonę i jej matkę.

Druga i trzecia strona aktu dotyczącego wyposażenia i wyprawy 
Anny Kościuszkówny, miecznikówny brzeskiej, córki Ludwika Kościuszki,

siostry Tadeusza Kościuszki.
Źródło: APP, Kościuszkowie (Siechnowieccy, dziedzice dóbr w pow. kobryńskim), sygn. 13, k. 2-3.

Anna z domu Kościuszko Estkowa wniosła w posagu dziesięć tysięcy 
złotych polskich w dobrej starej niewybrakowanej srebrnej monecie „do 
rąk Piotra Estki oddanych”215. Ponadto w zapisie znajduje się informacja 
o tzw. wyprawie, na którą składały się wyroby ze złota i srebra, oraz klej-
215 APP, Kościuszkowie…, op. cit., sygn. 13, k. 5.
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noty oszacowane na tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt złotych. Ponadto wy-
mieniono między innymi: suknie i futra, gotowalnię srebrną, „przy tym 
imbryk do kawy, kufelek z nakrywką duży srebrny ważący łutów216 320, 
perłę, pierścionki diamentowe i kolczyki rubinowe, podług taksy jubilera 
warte 2200 zł”. Łączna wartość posagu oszacowana została na piętnaście 
tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych217.

Mieli więc młodzi małżonkowie gdzie zamieszkać, a ich majątek, co 
prawda dzierżawiony, sprawiał solidne podstawy do umiarkowanego 
dochodu i w miarę godnego życia. Na podstawie dokumentów można 
więc potwierdzić, że mieszkając w Dołholisce, mieszkali prawie u siebie. 
Swego rodzaju dostatek gwarantowała wielkość folwarku, która jeszcze 
pod koniec XVIII w. wynosiła 1500 mórg218. Nie jest jednak jasne, czy cały 
areał należał do Estków.

Okolice Kuzawki i Dołholiski. Fragment mapy z 1801-1808 r.
Źródło: West Gallizien, Mapa gen. Antona Mayera von Hendenlenfelda 1801-1806, oai:bcul.lib.uni.lodz.

pl:1269, sygn. oryginału: K 11627.

Według dokumentu z 1755 r. Opisanie dworu alias folwarku Dowholeskiego 
znane są niektóre szczegóły o powyższej miejscowości i gospodarstwie: 
„Wrota, na dziedziniec dworski wiodące, miały nad sobą daszek słomia-
ny. Po lewej stronie dziedzińca stał budynek folwarczny, słomą także kry-
ty, przy nim syrniczek chrościany na trzech słupach, i w tyle budynku 
świronek z zamkiem wewnętrznym i z przegrodami alias zasiekami”219. 

216 1 łut – około 13 gramów.
217 APP, Kościuszkowie…, op. cit., sygn. 13, k. 5-10.
218 A. Szołucha, Rys historyczny Wisznic. Wisznice w okresie rozbiorów 1795-1918, z. 2, Wisznice 2004, s. 5.
219 Z. Gloger, Pisma rozproszone 1887-1889, red. A. Janicka, D. Rembiszewska, t. II, Białystok 2015, s. 962-963.
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Wiadomo też, że obok dworu stała piekarnia z komorą, naprzeciw-
ko niej znajdowała się piwnica drewniana do nabiału i zniszczony spi-
chlerz. Na podwórzu była studnia, a w jej pobliżu browar ze słodownią. 
Ponadto, po prawej stronie dziedzińca były trzy stodółki z chrustu, dwie 
obory i stajnia z drzewa. 

11 lipca 1755 r., gdy opis było sporządzany, znajdowało się w warzyw-
nych ogrodach dworskich botwiny i rzepy 30 zagonów, 3 zagony pietrusz-
ki, 8 zagonów cebuli, 5 zagonów maku, 11 zagonów kapusty, 6 zagonów 
ogórków i 19 zagonów konopi. Uprawiano też len, którym obsiewano 
44 zagonów półstajowych. Skromnie jak na ówczesne czasy, wyglądał 
sad dworski, w którym jedynie rosło 6 grusz, 5 jabłoni i 19 wisien. Nie 
najlepiej wyglądała także pasieka, gdzie było tylko 10 uli z pszczołami, 
a 30 stało pustych. 

Spisujący inwentarz spośród sprzętów gospodarskich zapisali 9 fas 
i stągiew do sypania zboża, 2 stągwie do warzyw, 2 masielniczki do ubi-
jania masła. Ponadto wymieniono: konwie do mleka z dwoma uszami, 
kufry, dzieże, cebry, kadłubki, niecułki, wiadra, żarna, piły czy siekaczki. 

Prawdopodobnie rodzice Piotra Estki hodowali także 6 krów dojnych, 
3 jałówych, 1 buhaja i 14 cieląt, 18 gęsi, 27 kaczek i 114 kur. Wysiewali 
szanków:220 90 żyta, 4 pszenicy ozimej, 22 jęczmienia, 30 hreczki, 2 gro-
chu, 1 szank i 2 skopce221 pszenicy jarej, 2 skopce lnu, pół skopca pro-
sa i 1 skopiec konopi. Włościan w Dołholisce, było 12-tu i posiadali 
11 koni, 25 wołów, a tylko Chleb Lewczuk posiadał 2 roje pszczół. W skład 
folwarku Dołholiska wchodziły: Hrabowszczyzna, Rusiłowszczyzna 
i Dowholeszczyzna222. Takie w przybliżeniu budynki, inwentarz, zasiewy, 
hodowlę, areał i sprzęt otrzymali od ojca Piotra nowożeńcy.

220 Szank – miara warszawska równa 24 garncom zboża. 
221 Skopiec – naczynie w kształcie wiaderka z jednym uchem – średnio od 2 do 25 litrów. Najczęściej używane 

miały pojemność 7 litrów. 
222 Z. Gloger, Pisma rozproszone…op. cit., s. 962-963.
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Annę z Tadeuszem łączyły wyjątkowo silne więzy rodzinne. To wła-
śnie ta siostra wraz ze szwagrem Piotrem wspomagali go, prowadząc 
w trakcie nieobecności jego interesy w Siechnowiczach, a także wspierali 
w chwilach trudnych, ciesząc się jednocześnie z odniesionych przez niego 
sukcesów. Nic więc dziwnego, że to między innymi w Dołholisce bardzo 
chętnie przebywał Kościuszko po powrocie z Francji oraz od około 1784 r., 
już jako generał, po pierwszym pobycie w Stanach Zjednoczonych223. 

List Anny Estko, siostry rodzonej Tadeusza, napisanego w Dołholisce.
Źródło: K. [Tadeusz Korzon], Kościuszko. Biografi a z dokumentów wysnuta, Kraków 1894, s. 104-105. 

223 Z akt Chełmskiego Konsystorza Greckokatolickiego wynika, że erekcja nadania praw do korzystania z pól, 
łąk, ogrodów i lasów parochowi cerkwi w Dołholisce nastąpiła 15 maja 1803 r. przez Ignacego Jasieńskiego. 
Por. APL, Chełmski Konsystorz Greckokatolicki, sygn. 330, k. 38v.
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Powitanie Anny i Tadeusza przed dworem w Dołholisce. Rys. M. Małkiewicz-Chybińska.
Źródło: J. Orwicz, Wódz narodu, Warszawa 1925, s. 168-169.

Na prezentowanym powyżej rysunku, na tle części dworu znajdują 
się: Piotr Estko – szwagier Kościuszki (z prawej), Sykstus Estko – póź-
niejszy generał, a także służba. Prezentowana scenka to prawdopodobne 
powitanie po powrocie Kościuszki z Francji. Anna Estko wspomina, że 
w wigilię Bożego Narodzenia 1784 r. łamali się opłatkiem już – jak to za-
wsze podkreślała – z naszym kochanym bratem, zauważała przy tym, że 
był niby ten sam, ale jakże odmieniony i dodawała, że najprawdopodob-
niej takie wrażenie sprawiał jego generalski mundur, który z okazji świąt 
Tadeusz założył i amerykański order224. Anna miała oczywiście na myśli 
Order Cyncynata, który Tadeusz zawiesił na szyi. 

224 H. Muszyńska-Hoffmanowa, op. cit., s. 45.
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Oryginał projekty Pierre’a Charlesa L’Enfanta Orderu Cyncynata z 1783.
Podpisano na awersie „Steuben, M.G. Prezydent”.

Źródło: The Society of the Cincinnati Library, Archives Box 7 Folder 5A [fl at] Eagle L’Enfant white
background obverse large.

Zaciekawionemu odznaczeniem szwagrowi Piotrowi Estce powie-
dział, że tylko trzech cudzoziemców spotkał taki honor, i że wręczył mu 
go prezydent Jerzy Waszyngton225.

225 H. Muszyńska-Hoffmanowa, op. cit., s. 45-46.
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Nie ulega wątpliwości, że tak sławny wujek sprawiał dużo radości sy-
nom Estków: Sykstusowi (ur. 1776), Stanisławowi (ur. 1763) i Tadeuszowi 
(ur. 1770). Siostrzeńcy, słuchając z zapartym tchem jego opowiadań, nie 
odstępowali Kościuszki ani na krok. W trakcie prac przy urządzaniu 
ogródka i murowaniu pomniczka stryjowi pomagali wszyscy siostrzeńcy, 
a najbardziej ochoczo rwał się do pracy Stanisław, który był z całej trójki 
najstarszy226.

Zachował się prawdopodobny przekaz wnoszenia tego obiektu 
i związanej z nią dalszej historii. Jak napisano w jednej z gazet, włościa-
nin z Dołholisk o nazwisku Chwedor Lewczuk liczący w 1863 r. 90 lat 
opowiadał, że gdy był dzieckiem Kościuszko przebywając w Dołholisce 
murował pomniczek, który w owym czasie stał jeszcze na polu, a on cegły 
mu podawał. 

Pomnik postawiony przez Tadeusza Kościuszkę w Dołholisce.
Rysunek z natury Bogusław Kraszewski. Źródło: „Kłosy” 1882, nr 874, s. 198, 208.

Jednocześnie Chwedor Lewczuk uściśla, że w miejscu, gdzie postawio-
no obelisk był w tym miejscu dawniej ogródek przy starym folwarku, któ-
226 J. Orwicz, Wódz narodu, „Wieczory Rodzinne” 1907, nr 52, s. 615.
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rego fundamenty były widoczne jeszcze w 1863 r. Włościanin dodawał, że 
gdy budowla była już ukończona „zjechało się dużo gości i z Sosnowicy 
Państwo; że było na ten czas bardzo piękne nabożeństwo w cerkwi, i ten 
młody pan Kościuszko krzyż swój z wojny na ołtarzu zawiesił”227.

Prawdopodobnie w tej kępie drzew znajdowała się piramidka Kościuszki.
Zdjęcie: A. Wawryniuk.

Wiktor Kwast dodaje, że pomniczek był przedmiotem wielkiej czci 
wśród miejscowej i okolicznej ludności do czasu, gdy w 1853 r. dzierżaw-
cą folwarku został Grodzieński, który szukając zapewne skarbów, otwo-
rzył piramidkę i – jak twierdzili świadkowie - z jej wnętrza wyjął dwie 
smołą zalane butelki zawierające najprawdopodobniej jakieś dokumenty. 
Czego i ewentualnie kogo miałyby one dotyczyć, nie wiadomo i trudno 
przypuszczać, by kiedykolwiek rozwikłano tę tajemnicę228.

Ważne informacje dotyczące tej miejscowości, a także pobytu u sio-
stry Anny dostarcza Słownik Geografi czny Królestwa Polskiego, w którym 
zamieszczono informację o stojącym na polu niedaleko dworu zrujnowa-
nym, małym, murowanym pomniku w kształcie piramidy, postawionym 
własnymi rękoma Kościuszki i okolonym kilkoma drzewami, które sam 
też posadził; tu zamurowanych było parę butelek z papierami generała, 
które temuż losowi co i Order Cyncynata uległy229.

Jadąc z Włodawy do Wisznic, do wsi Dołholiska, po prawej stronie go-
ścińca, naprzeciwko drogi do dzisiejszego dworu wiodącej, widzieć może 
227 K. Kraszewski, Pomnik postawiony przez Kościuszkę w Dołholisce, „Kłosy” 1882, nr 857, s. 220.
228 W. Kwast, Kościół w Dołholiskach a Kościuszko, „Tydzień Polski” wydanie z 6-7 września 1975, s. 4.
229 Słownik geografi czny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, 

W. Walewski, t. II, Warszawa 1881, s. 107.
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podróżny pomniczek mały, parołokciowej wysokości, murowany, prosty, 
nieozdobny, w czystym polu stojący, nad którym gałęzie kilku drzew sta-
rych zwieszają się powiewne, płaczące i smętne. Ogólny wyraz tego ustronia 
dziwnie jest jakiś tęskny i zagadkowy; nie ma tu bowiem w bliskości kościo-
ła ani cmentarza, pomniczek więc nie jest chyba nagrobkiem? Mimowolnie 
przeto rodzi się pytanie: co on oznacza? Jaką kryje tajemnicę?230.

Można było przypuszczać, że pomnik czy nagrobek znajdował się na 
miejscowym cmentarzu. Jednak opis nekropolii dołholiskiej z tego okre-
su, na którym mógłaby znajdować się wspomniana budowla, nie potwier-
dza tej tezy. Dwuzdaniowy jego rys mówi jedynie o jego powierzchni – 
40 sążni i ogrodzeniu z chrustu. Ówczesna parafi a unicka w Dołholisce skła-
dała się tylko z jednej wsi i liczyła 109 wiernych, w tym 60 mężczyzn i 49 ko-
biet231. Protokołów z wizytacji tej parafi i z lat późniejszych w archiwach brak.

Pewne wyjaśnienie tej sprawy przedstawił B. Bolesławin, zamiesz-
czając tekst w tygodniku „Rolnik” w którym napisał m.in.: „Tak samo, 
jak w Dołholisce, na Podlasiu, wzniósł na rozdrożu rękami swymi mały 
pomniczek, o którego znaczeniu nikt nie wiedział; potem na cmentarzu, 
wśród którego sercu jego pomnik wystawić miano, na wolnej tej helwec-
kiej ziemi wymurował Kościuszko jakby grobowiec… pamięci nieszczę-
śliwej kobiety… Na płycie szarego marmuru wyżłobił napis, który jeszcze 
ukazywano przed kilkunastu laty. – Było to jedno słowo: Bezimiennej”232.

Kajetan Kraszewski potwierdza zarówno powyższy napis oraz kogo 
Kościuszko miał na myśli i trudno autora podejrzewać o pisanie nie-
sprawdzonych informacji233.

Okazuje się, że pomniczek w Dołholisce poświęcony bezimien-
nej nie był jedyną tego rodzaju pamiątką poświeconą „Bezimiennej”. 
W 1917 r. Jan Pietrzycki napisał, że w Solurze na cmentarzu miała być 
podobna budowla. Interesujący fragment artykułu brzmi: „Pośród gro-
bów zuchwylskich, między którymi widnieje i pomnik Reytana, pokazy-
wano do niedawna apokryf kamienny z napisem polskim «Bezimiennej!» 
Miał go wznieść Kościuszko ku uczczeniu kobiety (żony jenerała rosyjskie-
go), która jako żołnierz polski, walczyła przeciw Rosji pod Maciejowicami”234.

230 Pomnik postawiony przez Kościuszkę w Dołholisce, „Kłosy” 1882, nr 874, s. 198.
231 APL, Chełmski Konsystorz Greckokatolicki, seria 10, Akta parafi i i cerkwi fi lialnych, sygn. 330, k. 1-4.
232 K. Kraszewski (B. Bolesławia), Bezimiennej, „Rolnik” 1937, nr 52, s. 4. 
233 K. Kraszewski (B. Bolesławin), Bezimienna, Kraków 1912, s. 184.
234 J. Pietrzycki, Kościuszko w Solurze, „Kurier Warszawski” 1917, nr 221, s. 4.
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Zauważmy, że ostatnie zdanie w powyższym cytacie to jedynie in-
terpretacja autora. Jeżeli rzeczywiście apokryf kamienny ze wspomnia-
nym napisem istniał na nekropolii w Solurze, można przypuszczać, że był 
on poświęcony tej samej Bezimiennej, o której mówi się, mając na myśli 
Dołholiska.

Mamy więc prawdopodobny powód powstania tej niezwykle cie-
kawej budowli. Jeżeli przyjąć, że pod określeniem „bezimienna” miał 
Kościuszko na myśli Ludwikę Sosnowską, pierwszą swoją miłość, to był-
by jedyny znany dotychczas dowód jego miłości do Ludwiki.

Powracając do Dołholiski trzeba zauważyć, że w tej miejscowości 
i w gminie Wisznice o Kościuszce nikt nie zapomniał. Do dzisiejszych cza-
sów generałowi postawiono tam trzy pomniki. O jednym z nich w kroni-
ce Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dołholisce zapisano, 
że jego poświęcenia dokonał 3 maja 1927 r. ks. dziekan Marian Juszczyk 
z Wisznic, a w uroczystości, oprócz uczniów miejscowej szkoły uczestni-
czyły także dzieci z Łyniewa i grono nauczycielskie z Rozwadówki235. 

Mieszkańcy Dołholiski podczas jednej z ofi cjalnych uroczystości pod pomnikiem 
Kościuszki.

Źródło: Archiwum Bolesława Filipczaka. 

235 Archiwum Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dołholisce (ASPTKD), Kronika szkolna od 1926 
r., bez sygnatury i paginacji stron.
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Na zdjęciu są między innymi następujący mieszkańcy Dołholiski 
i Ratajewicz: Pelagia Obuchowska, Szymon Pyszko, Zofi a Pyszko, 
Chwedor Olesiejuk, Maria Olesiejuk, Sabina Targońska, P. Czarnacka, 
Bolesław Raczyński, Józefa Raczyńska.

Wśród zebranych przy pomnikiem dużą grupę stanowiła młodzież. 
To właśnie młodzi z organizacji ZMW „Wici” zainicjowali upamiętnie-
nie Generała. Jak podaje Bolesław Filipczak z Dołholisk, tablica umiesz-
czona na cokole zawierała błąd w nazwisku, stąd inicjatywa Związku 
Młodzieży Wiejskiej o wykonaniu nowej, już z właściwym nazwiskiem. 
Na podstawie wielu zdjęć można powiedzieć, że właśnie przy tym 
pomniku najbardziej chętnie fotografowali się nie tylko mieszkańcy 
Dołholiski i Ratajewicz.

Zofi a Pyszko, matka Bolesława Filipczaka z NN.
Źródło: Archiwum Bolesława Filipczaka. 
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Pomnik poświęcony Tadeuszowi Kościuszce z tablicą Koła Młodzieży Wiejskiej.
Źródło: Archiwum Bolesława Filipczaka. 

Właściciel przywołanego archiwum rozpoznał znajdujące się na zdję-
ciu dziewczęta. Były to: Pelagia Obuchowska, Aniela Daszczuk, Zofi a 
Pyszko i p. Mirończuk. Napis na pomniku brzmi: „Tadeuszowi Kościuszce 
Koło Młodzieży Wiejskiej”.

Na drugi pomnik społeczność Dołholisk czekała do 9 maja 1988 r., kie-
dy to na placu przed miejscowym domem kultury ustawiono granitową 
piramidkę na wzór zbudowanej w XVIII w. przez Tadeusza Kościuszkę. 
Jak nakazuje tradycja i ten monument został poświęcony. W zbiorach 
Bolesława Filipczaka zachował się jego projekt.

Napis na tablicy ma następujący tekst: „Tadeuszowi Kościuszce boha-
terowi narodowemu 1746-1817 społeczeństwo gminy Wisznice”.

Czwarty pomnik – obelisk ku czci Wielkiego Polaka powstał w 2014 r. 
i został postawiony przez Szkołą Podstawową w Dołholisce noszącą imię 
Tadeusza Kościuszki.
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Projekt pomnika postawionego w 1988 r.
Źródło: Archiwum Bolesława Filipczaka z Ratajewicz. 

Rekonstrukcja pomnika – piramidy Tadeusza Kościuszki postawiona w latach 80. XX w. 
przez społeczeństwo gminy Wisznice. Zdjęcie wykonane 6 października 2016 r.

Fot. A. Wawryniuk.
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Obelisk postawiony w 2014 r. na placu przyszkolnym w Dołholisce.
Zdjęcie wykonane 6 października 2016 r.

Fot. A. Wawryniuk. 

Fundatorem głazu, na którym umieszczona została tablica, był 
Radosław Filipczak – syn Bolesława Filipczaka i Anny Filipczak.
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ROZDZIAŁ IX

Cerkiew unicka i kościół-pomnik
w Dołholisce

Wiele miejsca w literaturze poświęca się faktowi uczestniczenia 
Tadeusza Kościuszki w nabożeństwach w miejscowej cerkwi 

unickiej. Była to budowla, której datowanie jest nieznane. Nic o tym nie 
wspominają nawet przeprowadzone wizytacje dekanalne, pisząc jedynie, 
że świątynia była pw. Opieki Matki Boskiej. Wspomina się także o obra-
zach, które jeszcze na początku XIX wieku znajdowały się w tej cerkwi. 
W ołtarzu głównym nad tabernakulum umieszczony był obraz Protekcji 
Matki Boskiej, a na mensach po jego prawej i lewej stronie znajdowały 
się na tabulaturze malowane obrazy Św. Trójcy i Zbawiciela. Ponadto 
w nieustalonych miejscach w dołholickiej świątyni były obrazy: Matki 
Boskiej Częstochowskiej, oraz świętych: Tadeusza, Jana Nepomucena 
oraz Onufrego236.

Zainteresowanie tą świątynia pojawiło się wraz z informacją, jakoby 
Kościuszko zawiesił na ołtarzu Order Cyncynata. Mówi się nawet, że to 
wyjątkowe wyróżnienie przetrwało w świątyni aż do 1865 r., a następnie 
w niewiadomych okolicznościach zniknęło z ołtarza i znalazło się w pry-
watnych zbiorach Karola Bejera237. Tymczasem nie jest oczywiste, czy rze-
czywiście Tadeusz Kościuszko pozostawił w świątyni dołholiskiej Order 
Cyncynata. Przeczy temu zapis sporządzony podczas wizytacji parafi i, 
odbytej 27 marca 1813 r., gdzie w pozycji: srebra, cyna, mosiądz, wymie-
niono naczynia liturgiczne oraz inne cenne wyroby, a pod numerem 29 
zapisano „Order orła białego na obrazie”238.

 Można więc przypuszczać, że wpisu dokonano na podstawie wyglądu 
odznaczenia otrzymanego przez Kościuszkę w Stanach Zjednoczonych, 
ponieważ motywem głównym Orderu Cyncynata jest właśnie orzeł, które-
go środkowa część wykonana została z białej porcelany. Wydaje się także, 
że jest to jedyny dowód w postaci dokumentu potwierdzający fakt złożenia 
w ofi erze odznaczenia otrzymanego przez Kościuszkę. W nawiązaniu do 

236 APL, Chełmski Konsystorz Greckokatolicki, seria 10, Akta parafi i i cerkwi fi lialnych, sygn. 330, k. 1-2.
237 Słownik geografi czny… op. cit., t. II, Warszawa 1881, s. 107.
238 APL, Chełmski Konsystorz Greckokatolicki, seria 10, Akta parafi i i cerkwi fi lialnych, sygn. 330, k. 2v.
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zapisu przedstawionego w protokole z wizytacji parafi i, niepewne jest czy 
w tym przypadku chodzi o order amerykański. Ponadto są też i inne ar-
gumenty. Przecież generał otrzymał polski Order Orła Białego w 1792 r.239

i równie dobrze ten właśnie order mógł powiesić na obrazie cerkwi 
w Dołholisce. Trudno także podejrzewać, że wizytujący cerkiew dzie-
kan włodawski Grzegorz Jankowski i zapewne towarzyszące zwyczajo-
wo w trakcie wizyty osoby nie rozpoznały znajdującego się na ołtarzu 
odznaczenia.

Fragment protokołu wizytacyjnego parafi i unickiej w Dołholisce odbytej 27 marca 1813 r., 
z odnotowanym orderem (pozycja 29).

Źródło: APL, Chełmski Konsystorz Greckokatolicki, seria 10, Akta parafi i i cerkwi fi lialnych, sygn. 330, k. 2v.

Jest jeszcze inny argument przeczący, że Order Cyncynata został przez 
Tadeusza Kościuszkę zawieszony na obrazie Matki Boskiej w Dołholisce. 
Powyższy wniosek można wyciągnąć z opis pogrzebu generała w Solurze, 
w którym napisano między innymi: „Na pąsowych poduszkach niesiono 
odznaki nieboszczyka: kapelusz generalski, pałasz, hetmańską buławę 
i order amerykański Cyncinata oraz dwa wieńce: dębowy i laurowy”240.

Ponadto w katalogu wystawy organizowanej w 1917 r. we Lwowie, 
pod pozycją 6 zapisano: Wstęgi orderowe Kościuszki. „Dostały się do ro-
dziny Jordanów przez Kołłątaja, ożenionego z Jordanówną. 1. Wstążka 
niebieska z białym szlakiem, od amerykańskiego honorowego znaku 

239 Akty Powstania Kościuszkowskiego, Rękopisy i dokumenty, wiek XV-XVIII, t. 3, Toruń-Wrocław 1955, s. 54.
240 Orion, Historya Polaka w niewoli (1764-1894) rozłożona na dnie i miesiące, Kraków 1894, s. 219.
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Cyncynata. 2. Wstążka błękitna z czarnym szlakiem, od Krzyża polskie-
go Virtuti Militari”241. W opisie zamieszczono 860 obiektów. Tak więc nie 
możemy być pewni, że amerykański order kiedykolwiek wisiał w cerkwi 
w Dołholisce, tym bardziej, że żaden katalog wystawowy z XX w. nie po-
twierdza, że był on eksponowany na organizowanych tego typu projek-
tach w Krakowie, Lwowie czy Warszawie.

Z dużym prawdopodobieństwem można więc przyjąć, że na obrazie 
w świątyni w Dołholisce rzeczywiście znajdował się Order Orła Białego.

Na marginesie częstych pobytów Kościuszki w Dołholisce powstaje 
pytanie: dlaczego Tadeusz Kościuszko powracając do kraju, przebywał 
tak chętnie w Dołholisce? Ważne były serdeczne więzi rodzinne, ale także 
to, że z tej miejscowości miał on stosunkowo blisko do Sławinka, gdzie 
mieszkał stryj Jan Nepomucen Kościuszko, do Kuzawki, miejsca pobytu 
siostry Katarzyny, jej męża Karola i synów Ziółkowskich, a przede wszyst-
kim do Sosnowicy, gdzie przebywała wraz z siostrą i rodzicami – jak się 
wydaje – pierwsza jego miłość - Ludwika. Dodamy też, że Dołholiska le-
żały o trzy mile od Sosnowicy, rezydencji hetmana Sosnowskiego242.

Co w Dołholisce pozostało po dawnych latach? Na to pytanie próbo-
wałem odnaleźć odpowiedź 6 października 2016 r. i 13 listopada 2017 r., 
prowadząc badania terenowe w tej właśnie miejscowości. Materialnych 
dowodów oczywiście nie odnaleziono. Natomiast w starej kronice Szkoły 
Podstawowej w Dołholisce kilkakrotnie jest mowa np. o starym dworze, 
w którym jeszcze na początku XX w. znajdowała się szkoła, z tym, że uczono 
w niej w języku rosyjskim. Pierwszą polską placówkę założono w 1909 r.,
w której uczyła p. Frandzecka. Podobnie jak w latach poprzednich za-
jęcia odbywały się w historycznym dla tej wsi obiekcie – dworze, który 
zapewne pamiętał czasy Estków, a tym samym przebywającego w jego 
pomieszczeniach Tadeusza Kościuszkę. Można przypuszczać, że wyżej 
wymieniona nauczycielka, a następnie p. Świeratówna i p. Sosnowski 
i p. Szymański, wspominali uczniom Naczelnika Kościuszkę i jego boha-
terskie czyny. Po odzyskaniu niepodległości pierwszy nowy rok szkolny 
rozpoczął się w Dołholisce w 1917 r., a zajęcia z dziećmi prowadził Adam 

241 Katalog wystawy urządzonej ku czci Tadeusza Kościuszki w setną rocznicę Jego zgonu we Lwowie 15.X.1917, Lwów 
1917, s. 10. Pod opisem umieszczona adnotacja: „Własność p. Janowej Jordanowej”.

242 Z akt Chełmskiego Konsystorza Greckokatolickiego wynika, że erekcja nadania praw do korzystania z pól, 
łąk, ogrodów i lasów parochowi cerkwi w Dołholisce nastąpiła 15 maja 1803 r. przez Ignacego Jasieńskiego. 
Por. APL, Chełmski Konsystorz Greckokatolicki, sygn. 330, k. 38v.
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Łobacz. W starym dworze jeszcze w roku szkolnym 1926/27 odbywały 
się lekcje243. 

Autor wpisów w kronice szkolnej na jej kartach przekazał miejscowe 
podanie dotyczące wspomnianego dworu. Z uwagi na fakt, że najpraw-
dopodobniej na początku XX w. tak opisywano jego historię, stosowny 
akapit z kroniki zostaje zacytowany w całości: „Jak stary on jest, to chyba 
powiedzą te drzewa szumiące nad cichą aleją – one wiedzą – lecz boją się 
zdradzić tajemnicy. Szemrzą tajemniczo… coś sobie opowiadają, a jednak 
strzegą tajemnicy… Tylko nieraz ludzie tutejsi siedząc wieczory zimowe 
– przęślicowe244 - bają o czym? Bają różne dziwa, a między innymi, oto 
jaka usłyszałem opowieść: «Stary dwór, a z nim i stara Dołholiska, to była 
niegdyś bardzo mała osada, dookoła otoczona lasami, niezbyt bogata, ale 
i niebiedna. Małoznacząca w przeszłości jak innych. Żyli ludzie cisi, pra-
cowici, chwaląc po cichu Boga – w ukryciu… Aż naraz słyszą o przyjeź-
dzie wielkiego Pana. Kto nim jest, nic nie wiedzą. Ciekawi wyglądają je-
den dzień, drugi – a tu nikogo nie widać. Już i zapomnieli. Naraz po kilku 
tygodniach, przyjeżdża kilku jeźdźców – nie zsiadają z koni – tylko oglą-
dają, dziwują się wsiom okolicznym… I odjeżdżają. Wszyscy zapomnie-
li o tym. Aż znów po kilku tygodniach widzą nadjeżdżający jakiś obóz, 
kto to być może? Mają z sobą wozy pełne naczyń budowlanych – a na 
przedzie jedzie ten sam, który tak niedawno już tutaj był. Przywiezione 
rzeczy składają w miejscu dziś jeszcze widocznym, a oznaczonym kil-
koma głazami, tworzącymi jak gdyby pomnik… Trochę ludzi odjechało, 
a z nimi Wódz. Pozostali wzięli się do pracy nad budową dworu. Gdy już 
dwór miał swoich mieszkańców, przyjechał znowu ten sam Pan, ale jakże 
zmieniony, już nie młodzieniec – nie – to już dorosły mężczyzna, silny 
duchowo. Ubrany w szarą siermięgę – z rogatywką na czole. Miał przy 
sobie kilku towarzyszy… I oto podczas jego pobytu tutaj –przychodzą 
ukradkiem jakieś cienie… Duchy – li to, czy ludzie? Wynędzniali, zbie-
dzeni, a jednak pełni zapału i poświęcenia. I oto po kilku dniach pobytu 
swego – Pan z tą armią małą – wychyla się rankiem ze dworu i udaje się 
na pierwszy stąd bój… Poszedł na boje za Ojczyznę. Był to jak głosi po-

243 Dwór został zniszczony podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r., a następnie uległ całkowitej zagładzie 
w trakcie ofensywy wojsk polskich i radzieckich w 1944 r. 

244 Wieczory przęślicowe – wieczorne spotkania zimowe np. kobiet, w trakcie których wykonywano różne 
prace – szycie, przędzenie, haftowanie itp. Nieodłącznym elementem takich spotkań były rozmowy na 
różne tematy.
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danie: Tadeusz Kościuszko». Dziś, tego dworu i tej pamiątki, tego dzieła 
tak wielkiego Wodza niema. Dwór 245palono… i odbudowano, ale już inna 
ręka i nie w tym miejscu. Tam, skąd nasz Wódz wsiadał na konia, leży kil-
ka głazów… zimne one i nie powiedzą nic… tylko te niebaczne rozmowy 
starych drzew mogą zdradzić coś – prawda li to, czy bajka. Lecz widać 
z ich postawy, że nic nam nie rzekną. Boć pewnie bardzo pilnie kazano im 
strzec tajemnicy… Ot, takie podanie krąży między ludem, przekazywano 
coraz to młodszym pokoleniom”246.

Innym, doskonałym źródłem informacji były zbiory zdjęć i dokumen-
tów Bolesława Filipczaka247 z Ratajewicz, gromadzone przez kilka poko-
leń. Dokonując przeglądu udostępnionego zboru odnaleziono fotografi e 
mające dużą wartość historyczną, w tym np. dotychczas nieznany obraz 
dworu. 

Dwór w Dołholisce. Okres międzywojenny.
Źródło: Archiwum Bolesława Filipczaka. 

245 Archiwum Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dołholisce (ASPTKD), Kronika szkolna 
od 1926 r., bez sygnatury i paginacji stron.

246 Ibidem. Autorem tekstu był ówczesny kierownik szkoły. 
247 Dziadek Bolesława - Szymon Pyszko  był posłem V kadencji Sejmu II RP (lata 1938-1939). Należał do Obozu 

Zjednoczenia Narodowego, liczącego wówczas 164 parlamentarzystów. Ponadto podczas II wojny światowej 
rodzice Bolesława: Zofi a Filipczak z domu Pyszko oraz jej mąż Stanisław Filipczak byli członkami oddziałów 
partyzanckich BCh, w okresie powojennych  byli działaczami społecznymi Dołholiski i Ratajewicz, 
wchodząc w skład wielu komitetów społecznych np. budowy domu kultury, mleczarni, punktu skupu 
owoców i warzyw, kościoła w Dołholisce, szkoły, powołania kółka rolniczego. Ponadto inicjowali wiele 
innych przedsięwzięć, w tym pobudzania aktywności Koła Gospodyń wiejskich, organizacji dożynek 
powiatowych itp.
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Dwór od strony południowej.
Źródło: Archiwum Bolesława Filipczaka. 

W zbiorach B. Filipczaka zgromadzono również fotografi e jego po-
mieszczeń, w tym salonu i kuchni. Pierwsze z prezentowanych zdjęć to 
spotkanie z okazji przygotowań do strzelania. Można zauważyć, iż więk-
szość z obecnych to ofi cerowie Wojska Polskiego, a w salonie, w któ-
rym odbywa się przyjęcie, znajdował się portret Marszałka Edwarda 
Rydza-Śmigłego.

Nieznani są z nazwiska uczestnicy przyjęcia. Z opisu zdjęcia wynika, 
że w Dołholisce doskonalono umiejętności strzelania z ukrycia na odle-
głość 1600 m. Wiadomo również, że ćwiczenia odbywały się 25 kwietnia 
1932 r. Czy strzelano w miejscowych lasach, czy wyjeżdżano gdzieś na 
poligon, tego nie udało się ustalić.
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Dwór w Dołholisce. W salonie.
Źródło: Archiwum Bolesława Filipczaka. 

Kuchnia dworska.
Źródło: Archiwum Bolesława Filipczaka.

Na prezentowanej powyżej fotografi i zwraca uwagę liczny personel przy-
gotowujący posiłki. Trudno określić, czy były to pracownice stałe, czy zatrud-
niane sezonowo, w razie jakiejś potrzeby. Podkreślić należy, że do dworu do-
prowadzone już było światło elektryczne, a kuchnię zbudowano z kafl i.
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Przed wejściem głównym do dworu.
Źródło: Archiwum Bolesława Filipczaka.

Wydaje się, że w okresie międzywojennym dwór w Dołholisce pełnił 
ważną rolę społeczną. Prezentowane zdjęcie wykonane na tle wejścia 
do dworu z dużą grupą osób – najprawdopodobniej personelu lub bli-
żej nieokreśloną grupą przybyłych gości – jest tego przykładem. O sta-
tusie Witolda Ratajewicza, ówczesnego właściciela dóbr o powierzchni 
1512 mórg, świadczy chociażby fakt, że jako jeden z nielicznych w po-
wiecie posiadał on w tym czasie samochód osobowy (o numerze rejestra-
cyjnym A-06215). 

Dwór przestał istnieć po przejściu frontu w 1944 r. Jedynym śladem 
istnienia w tej miejscowości zabudowań dworskich jest murowane zejście 
do piwnicy.
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Wejście do piwnicy – jedyna pozostałość po zabudowaniach dworskich w Dołholisce.
Zdjęcie wykonane 6 października 2016 r.

Fot. A. Wawryniuk.

W okresie powojennym olbrzymim utrudnieniem dla mieszkań-
ców Dołholiski i Ratajewicz był brak świątyni. Co prawda w nieodległej 
Rozwadówce funkcjonował kościół parafi alny, ale to tylko częściowo roz-
wiązywało potrzeby duchowe miejscowego społeczeństwa. W tej sytuacji 
władze kościelne zdecydowały o utworzeniu w Dołholisce pod koniec lat 
70. XX w. kaplicy i punktu katechetycznego w domu Natalii Filipczak. 

W tym też okresie ks. dr Czesław Nowicki z Lublina przygotował arty-
kuł naukowy na temat Tadeusza Kościuszki i jego związków z Dołholiską, 
który niezależnie od wielu publikacji prasowych, został także przeka-
zany do hierarchów Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, w tym 
ks. prymasa oraz ówczesnego ordynariusza archidiecezji krakowskiej kar-
dynała Karola Wojtyły.

Odpowiedzi obu dostojników były szczególnie ważne, chociażby 
z uwagi na fakt, że opinię o Kościuszce i idei budowy świątyni w miej-
scu, gdzie kiedyś stała cerkiew unicka wyrażały największe autoryte-
ty Kościoła w Polsce. Zasługą ks. Cz. Nowickiego było również i to, że 
dla sprawy tej właśnie budowy w Dołholisce uzyskał on poparcie mię-
dzy innymi Polonii Amerykańskiej, w tym przede wszystkim Fundacji 
Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. Los sprawił, że inicjator stworzenia 
wotum Tadeusza Kościuszki nie doczekał jego poświęcenia, ponieważ 
29 kwietnia 1984 r. odszedł do wieczności248.

 

248 Cz. Kuzawiński, Wspomnienie o ks. dr. kanoniku Czesławie Nowickim. Zawsze ufał Panu Bogu, „Echo Katolickie” 
2008, nr 34, s. 10. 
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List kardynała Karola Wojtyły do ks. Czesława Nowickiego z 1974 r.
Źródło: W. Kwast, Kościół dołholiski a Kościuszko, „Tydzień Polski” 6-7 września 1975, s. 4.

W tym samym okresie ks. Nowicki otrzymał też odpowiedź od kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego. Kardynał, rozpoczynający list do księdza 
zwrotem „Drogi Czesiu”, akceptuje treść przesłanego mu artykułu. 

 

Ks. kanonik dr Czesław Nowicki, inicjator budowy kościoła w Dołholisce.
Źródło: Archiwum Bolesława Filipczaka.
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Jaki więc był związek ks. Nowickiego z ludnością Dołholiski? Otóż 
w trakcie badań archiwalnych związanych z obrazem Matki Boskiej 
z Gruszką, który znajdował się kiedyś w świątyni w Parczewie, w trakcie 
kwerend, duchowny natknął się na dokumenty związane z Kościuszką, 
jego pobytem w Dołholisce, a także – jak twierdzi – wybudowaniem przez 
niego małej kapliczki, która miała służyć miejscowym wiernym. Po do-
konanych odkryciach ks. Nowicki spotkał się z ks. Janem Andrusiukiem 
(1916-1999), proboszczem w Rozwadówce249, któremu przekazał wszelkie 
znane mu informacje związane z Kościuszką, zaprzyjaźnił się z nim, a tak-
że uzyskał zgodę na czynienie starań zmierzających do budowy świątyni 
w miejscu, gdzie kiedyś stała cerkiew unicka250. Chcąc przygotować wier-
nych a także dać im argumenty dotyczące celowości budowy świątyni, 
ks. Cz. Nowicki przygotował tekst, w którym opisał historię cerkwi grec-
kounickiej, szczerą wiarę oraz ofi arność Tadeusza Kościuszki. Z zacho-
wanych dokumentów wynika, że takie opracowania otrzymali ks. Stefan 
kardynał Wyszyński oraz metropolita krakowski arcybiskup Karol 
Wojtyła. Obaj hierarchowie potwierdzili ich doręczenie i, zapewne, po za-
poznaniu się z tekstem nie wnosili uwag co do jego treści.

Szczególnie ważne treści zostały zawarte na drugiej i trzeciej stronie 
Wotum, na której duchowny zamieścił następujący tekst: „… z siostrą 
Anną Barbarą Estkową (1741-1814), ze szwagrem Piotrem Estko i z ich 
synami łączyły Tadeusza wielce przyjazne stosunki. Wnukom siostry 
Anny Estkowej Kościuszko testamentem z dnia 2 IV 1817 r. uczynił zapis 
Siechnowicz i całkowitym zniesieniem pańszczyzny i nadaniem gruntów 
włościanom. Właśnie u siostry Anny i jej rodziny w Dołholiskach, a nie 
we własnych Siechnowiczach, Tadeusz Kościuszko miał swój dom ro-
dzinny podczas pobytu w kraju. Tam z rodziną uczęszczał na nabożeń-
stwa i w tym ubogim kościółku grekokatolickim na obrazie Matki Boskiej 
Protekcji (Opieki) zawiesił swój Order Orła Białego. Ze względu na sam 
fakt, jak i na popularność Kościuszki, złożenie wotum musiało być wiel-
kim wydarzeniem nie tylko dla miejscowego duchowieństwa, ale dla 
szerszego ogółu, dla całej okolicy”. 

249 Ks. J. Andrusiuk pracował w Rozwadówce od 1964 r. Por. „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 1964, nr 6, 
s. 133.

250 Cz. Kujawiński, op. cit., s. 10.
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Pierwsza strona tekstu Wotum Tadeusza Kościuszki autorstwa ks. Cz. Nowickiego.
Źródło: AAL, Ks. Cz. Nowicki. Wotum Tadeusza Kościuszki, bs., k. 1.

W dalszej części tekstu ks. Nowicki referuje, jak poznawał w Dołholisce 
historię byłego przykościelny placu. W trakcie badań terenowych Zofi a 
Filipczak zaprowadziła księdza w miejsce, zwane „Kościuszko”, gdzie 
kiedyś stała świątynia, a w 1974 r. stał jeszcze krzyż251. 

251 AAL, Ks. Cz. Nowicki. Wotum Tadeusza Kościuszki, bs., k. 2.
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Krzyż – świadek dziejów Dołholiski sprzed ok. 250 lat.
Źródło: Archiwum Bolesława Filipczaka.

Dla badacza historii dziejów miejscowości była to bezcenna pamiąt-
ka minionych czasów, potwierdzająca miejsce, gdzie kiedyś stał kościół, 
i w którym modlił się Tadeusz Kościuszko. Spotkanie z przydrożnym 
i chyba już zapominanym krzyżem było zapewne inspiracją do dalszych 
prac, których głównym celem była budowa świątyni. 

Wydaje się, że wyrażona w korespondencji od ks. Karola Wojtyły za-
chęta do odbudowy kościoła a także pozytywne odniesienie się do rodzi-
ny Kościuszków sprawiły, że można było rozpocząć - jak się później oka-
zało – batalię o świątynię.
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List Prymasa Polski do ks. Czesława Nowickiego.
Źródło: Archiwum Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dołholisce.

Pierwszym poważnym przedsięwzięciem związanym z budową ko-
ścioła w Dołholisce było uzyskanie pozwolenia przeciwnych temu władz 
oraz jednoczesne gromadzenie środków fi nansowych. W obu sprawach 
ks. Nowicki zwrócił się do Polonii Amerykańskiej. W jednej z tamtejszych 
gazet można było przeczytać: „Fundacja Kościuszkowska w Nowym Jorku 
otrzymała wzruszający apel o pomoc. Nie o pieniądze czy inne świadcze-
nia, tylko o poparcie moralne dla celu, mającego niejaki związek z pamię-
cią Tadeusza Kościuszki. Chodzi mianowicie o uzyskanie od władz po-
zwolenia na budowanie kościoła we wsi Dołholiska koło Wisznic (powiat 

Rozdział IX. Cerkiew unicka i kościół-pomnik w Dołholisce



— 147—

Włodawa) na Chełmszczyźnie”252. Dodawano przy tym fragment listu 
ks. Nowickiego: „Tak Opatrzność Boska pokierowała, że jestem zaprzy-
jaźniony z mieszkańcami wsi Dołholiska, gdzie ongiś był kościół grecko-
katolicki, unicki, w którym Tadeusz Kościuszko, po powrocie z Ameryki, 
zamówił nabożeństwo dziękczynne i jako wotum zawiesił na obrazie 
Matki Boskiej swój Order Cincinata. Obecnie ksiądz biskupi i ludność 
miejscowa chcą ten kościół odbudować. Aby do tego doszło i by władze 
rządowe zezwoliły na odbudowę – musimy o tym rozgłosić po świecie”253.

W zbiorze archiwalnym Spuścizna ks. Cz. Nowickiego są też informa-
cje, że w sprawie pozwolenia na budowę kościoła w Dołholisce proszono 
o pomoc nawet prezydenta Stanów Zjednoczonych Jimmy’ego Cartera. 
W tej sprawie odpowiedzi udzielił dyrektor Departamentu Stanu 
Wydziału do Spraw Europy Wschodniej Nikolas Andrews, który dzięko-
wał ks. doktorowi d’Anjou Leśniewskiemu za zwrócenie rządowi ame-
rykańskiemu uwagi na sprawę kościoła we wsi Dołholiska i obiecał mu 
interwencję za pośrednictwem ambasady USA w Warszawie. Ponadto 
w sprawę tę zaangażował się również senator z Waszyngtonu Daniel 
Patrick Moynihan254.

W chronologicznym ujęciu należy podkreślić stałą korespondencję ini-
cjatorów odbudowy świątyni z Polonią Amerykańską, w wyniku której 
za oceanem powstał Komitet Budowy Kościoła w Dołholisce z siedzibą 
w Nowym Jorku, 229 Willett Avenua Port Chester. Komitet dysponował 
nawet telefonem: /914/939-1497. W skład jego kierownictwa wchodzili: 
Wielebny dr Henry d’Anjou, jako przewodniczący oraz Janina Kulikowska 
i Wiktor Kwast. Ich zaangażowanie zainspirowane apelami do Polonii 
przez ks. Czesława Nowickiego miało bardzo konkretny wymiar. 

Komitet wystosował również petycję do ówczesnego I sekretarza 
Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda 
Gierka. Pismo jest datowane na 1976 r. Z jej treści można odczytać, w jak 
trudnej sytuacji był wówczas Kościół katolicki w Polsce, jeżeli nawet pa-
mięć Wielkiego Polaka nie była wystarczającym argumentem za budo-
wą świątyni. Zwraca uwagę fakt, że delegacje mieszkańców Dołholiski 
i Ratajewicz wnosiły prośby do wszystkich możliwych wówczas instytu-

252 W. Kwast, Kościół w Dołholiskach a Kościuszko, „Tydzień Polski” wydanie z 6-7 września 1975, s. 4.
253 AAL, Materiały dotyczące kościoła w Dołholiskach oraz Tadeusza Kościuszki, bs, k. 13.
254 Ibidem,, k. 3.
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cji, w tym: w 1975 r. czterokrotnie do władz miejscowych, w 1976 r. pięcio-
krotnie jej adresatem był wojewoda lubelski. Ponadto delegacja zawiozła 
stosowne pismo do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie. 

Jak widać z powyższego, ponad dwuletnie starania o uzyskanie po-
zwolenia na budowę kościoła-pomnika ku czci Tadeusza Kościuszki wy-
łącznie z przyczyn politycznych nie chciano załatwić. 

Pismo przewodniczącego Komitetu Odbudowy Kościoła w Dołholisce z siedzibą 
w Nowym Jorku.

Źródło: Archiwum Bolesława Filipczaka.
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Jak wynika z poniższego dokumentu, ks. Cz. Nowicki zwracał się 
o wsparcie również do niektórych członków Episkopatu USA. Przykładem 
może być odpowiedź kardynała Jana Józefa Króla255, ordynariusza 
Filadelfi i, który 18 grudnia 1975 r. wystosował do jego nadawcy poniższą 
korespondencję. 

Odpowiedź Jana Józefa Kardynała Króla adresowana do ks. Cz. Nowickiego.
Źródło: Archiwum Bolesława Filipczaka.

Również i w tym przypadku kardynał pochwalił inicjatywę budo-
wy kościoła na miejscu dworu rodziny Tadeusza Kościuszki, dodając 
życzenia: „Niech Bóg błogosławi inicjatywie odbudowania Świątyni 
Pańskiej”256.

Pomimo upływu czasu miejscowi wierni i ich przyjaciele między 
innymi w Stanach Zjednoczonych nie mogli się doczekać na uzyskanie 
zgody dotyczącej odbudowy kościoła. W związku z powyższym Komitet 
w Nowym Jorku zdecydował o nasileniu akcji informacyjnej dotyczącej 
faktycznie prześladowania katolików, ukazując warunki w jakich zmu-
szeni są wyznawać wiarę praojców, modląc się w bardzo prymitywnych 
warunkach. 

255 Ks. kardynał Jan Król – hierarcha Kościoła rzymskokatolickiego w USA pochodzenia polskiego.
256 Odpowiedź Jana Józefa Kardynała Króla adresowana do ks. Cz. Nowickiego. Źródło: Archiwum Bolesława 

Filipczaka.
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Odpis listu przewodniczącego Komitetu Budowy Kościoła w Dołholisce ze Stanów 
Zjednoczonych Ameryki do ks. kan. Cz. Nowickiego z 1977 r.

Źródło: AAL, Materiały dotyczące kościoła w Dołholiskach oraz Tadeusza Kościuszki, bs., k. 7.

Jak zapowiadał Komitet, zdjęcia chałupy, w której modlili się wier-
ni, zostały rozesłane do bardzo wpływowych osobistości w USA, 
m.in. do prezydenta i jego doradcy do spraw bezpieczeństwa prof. 
Zbigniewa Brzezińskiego, oraz do Watykanu. W ten sposób sprawa bu-
dowy kościoła w Dołholisce stała się znana nie tylko w Polsce.
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Ks. Jan Andrusiuk, proboszcz parafi i w Rozwadówce z Natalią Filipczak, na tle domu, 
w którym odbywały się nabożeństwa i lekcje religii.

Źródło: Archiwum Bolesława Filipczaka.

Ołtarz w kaplicy katechetycznej.
Źródło: Archiwum Bolesława Filipczaka.
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Ksiądz Jan Andrusiuk, budowniczy świątyni w Dołholisce z grupą uczniów miejscowej 
szkoły.

Źródło: Archiwum Bolesława Filipczaka.

Nie ma informacji, czy powyższa fotografi a również trafi ła do mediów 
amerykańskich, sądząc jednak po jakości zdjęć były to raczej kadry mają-
ce na celu dokumentację zdarzeń. Przykładowo, na powyższej fotografi i, 
oprócz ks. Andrusiuka, utrwalono dzieci. W pierwszym rzędzie od lewej 
stoją: Wiesław Raban, Andrzej Naumczyk, NN, Cezary Dostaw i Janusz 
Izdebski. Rząd drugi: Waldemar Rurko, Dorota Olesiejuk, ks. proboszcz, 
Jolanta Stawinoga, Pani Zofi a Filipczak, jedna z głównych osób wspo-
magających swoją aktywnością parafi ę w odbudowie kościoła, Teresa 
Lewczuk, NN i Arkadiusz Zawadzki257.

Po prawie sześciu latach starań międzynarodowych władze zezwoliły 
na budowę kościoła. Stało się to 19 listopada 1980 r. Powiadomiony o tym 
Prymas Polski ks. Stefan kardynał Wyszyński z radością przyjął ten fakt 
przesyłając stosowny dokument, w którym po raz kolejny zawiera nazwi-
sko ks. Czesława, głównego inicjatora tej trudnej, ale ostatecznie zwycię-
skiej batalii.

257 Nazwiska osób ustaliły: Barbara Sołdan, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki 
w Dołholisce i rodzina Filipczaków.
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List Prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego adresowany do ks. Jana 
Andrusiuka z przekazaniem do wiadomości ks. Cz. Nowickimu z dn. 2 grudnia 1980 r.

Źródło: Archiwum Bolesława Filipczaka.

Po otrzymaniu zezwolenia, opracowaniu stosownych planów i ich 
zatwierdzeniach, prace budowlane postępowały bardzo szybko. Tym 
bardziej, że mieszkańcy wiedzieli już, że ich marzenia o własnej świątyni 
będą zrealizowane. Jednocześnie oddawano w ten sposób należny hołd ich 
dawnemu współmieszkańcowi – Tadeuszowi Kościuszce. Koordynacją 
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budowy świątyni zajmował się Komitet Budowy Kościoła, który two-
rzyli mieszkańcy Dołholiski i Ratajewicz: Bolesław Traciuk, Bolesław 
Dejneka, Bolesław Raczyński, Wanda Tyszko, Zofi a Filipczak, Jan Tyszko, 
Józef Lewczuk. Komitetowi przewodniczył ks. Jan Andrusiuk, proboszcz 
z Rozwadówki. Środki na budowę świątyni gromadzono w trakcie zbiórek 
prowadzonych w wielu parafi ach diecezji siedleckiej, opodatkowania się 
mieszkańców obu wsi, którzy wykonywali także wiele prac fi zycznych. 
Z tego, co przekazał Bolesław Filipczak, oprócz ks. Cz. Nowickiego listy 
z prośbą o pomoc materialną kierowała do USA również Zofi a Filipczak.

W zbiorze Archiwum Diecezji Lubelskiej Dziedzictwo ks. Cz. Nowickiego 
odnaleziono zapiski, z których wynika, że biskup siedlecki widząc szczyt-
ny cel zezwolił proboszczowi z Rozwadówki na zbieranie tacy w sąsied-
nich parafi ach258.

Projekt kościoła w Dołholisce.
Źródło: Archiwum Bolesława Filipczaka.

258 AAL, Materiały dotyczące kościoła w Dołholisce oraz Tadeusza Kościuszki, bs., k. 14.
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Mieszkańcy Dołholiski i Ratajewicz przy laniu ław fundamentowych wznoszonej 
świątyni.

Źródło: Archiwum Bolesława Filipczaka.

Na powyższym zdjęciu przy pomocy Barbary Sołtan, Anny, Bolesława 
i Radosława Filipczaków rozpoznano budowniczych: Tadeusza 
Targońskiego, Ryszarda Izdebskiego, Edmunda Obuchowskiego 
i Czesława Tarkowskiego. Był to jeden z wielu dni, w trakcie których 
zmieniali się pracujący na budowie, a zakres robót był modyfi kowany. 

Inne ze źródeł podaje, że „nie ma dnia, aby na budowie nie było ta-
kich ludzi jak Bolesław Deneka, Stanisław Izdebski, Stanisław Gabka, 
Józef Samojluk, Janusz Karwat, Adam Drobek, Wiesław Pajczuk, Wiesław 
Izdebski, Marian Kozak, czy też Józef Lewczuk”259. 

Wraz z postępem prac budowlanych niezbędne były inne czynności 
i zakupy, w tym dzwonu – sygnaturki. Jak zwykle z pomocą pośpieszył 
Komitet Budowy Kościoła w Dołholisce z Nowego Jorku. Jej członek zarzą-
du korespondował w tej sprawie z proboszczem parafi i w Rozwadówce. 
Jest w niej również informacja, że wszystko działo się z inicjatywy 
ks. Czesława Nowickiego.

259 Ibidem.

Rozdział IX. Cerkiew unicka i kościół-pomnik w Dołholisce



— 156—

List Wiktora Kwasta, członka Zarządu Komitetu Budowy Kościoła w Dołholiskach 
z Nowego Jorku w sprawie dzwonu – sygnaturki.

Źródło: AAL, Materiały dotyczące kościoła w Dołholisce oraz Tadeusza Kościuszki, bs., k. 5.
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Ks. J. Andrusiuk z Zofi ą Filipczak i dziećmi na tle sygnaturki zakupionej ze środków 
Polonii Amerykańskiej.

Źródło: Archiwum Bolesława Filipczaka.

W 1981 r., kiedy wiadomo było, gdzie powstanie kościół (kaplica), pro-
boszcz parafi i Rozwadówka Jan Andrusiuk prosił ks. bpa Jana Mazura, 
ordynariusza siedleckiego o poświęcenie placu budowy. 
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Pismo proboszcza z Rozwadówki do ordynariusza siedleckiego z prośbą o poświęcenie 
placu pod budowę świątyni.

Źródło: Archiwum Diecezji w Siedlcach. Akta parafi i Rozwadówka, t. 2, bp.

Jak wynika z dokumentu, poświęcenie placu miało miejsce 23 wrze-
śnia 1981 r. o godz. 17.00.

Istotnym wydarzeniem w Dołholisce było wmurowanie 5 grudnia 
1982 r. kamienia węgielnego, którego dokonał ks. bp Jan Mazur, ordyna-
riusz siedlecki. O tym fakcie informuje do dziś skromna tabliczka umiesz-
czona na frontonie kościoła.

W tym też roku trwały prace przy sklepieniu świątyni, które wznosi-
li sprowadzeni specjalnie górale. Ośmioosobową grupą kierował Antoni 
Szyszkowicz spod Nowego Targu.

Widząc postęp prac przy budowie świątyni, ważne słowa wypowie-
działa w 1983 r. Julia Mostowicz, licząca wówczas 93 lata: „Oprócz tego 
podstawowego argumentu za budową kościoła w Dołholisce, mieliśmy 
jeszcze w zanadrzu jeden argument dodatkowy. I kto wie, czy nie rów-
nie ważny. Otóż nową świątynią chcemy spłacić dług wdzięczności wo-
bec kogoś, kogo pamięć żyje wciąż jeszcze w naszych sercach – a mia-
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nowicie wobec Tadeusza Kościuszki, który tu właśnie mieszkał”260. Julia 
Mostowicz twierdziła też, że gdy miała około 12 lat, to jej dziadek opo-
wiadał, jak żegnał żołnierzy idących pod rozkazy Tadeusza Kościuszki261.

Według mieszkańców Dołholiski i Ratajewicz, poświęcenie kościo-
ła i pierwsza odprawiona w świątyni Msza święta odbyły się w 1984 r. 
(ustalenie daty dziennej nie było możliwe). Uroczystościom przewod-
niczył ks. bp. Jan Mazur, ordynariusz siedlecki, a jednym z konecebran-
sów Eucharystii był ks. Mieczysław Milczarczyk, nowy proboszcz parafi i 
w Rozwadówce. Można mieć przekonanie, że zanoszone do Boga własne 
intencje uzupełniały modły za spokój duszy śp. Tadeusza Kościuszki.

 

Podziękowanie kierowane do biskupa siedleckiego odczytane przez Marię Olesiejuk 
w trakcie uroczystości poświęcenia kościoła w Dołholisce. 

Źródło: Archiwum Bolesława Filipczaka.

260 Ibidem.
261 Ibidem.
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Krzyż stojący obok kaplicy w Dołholisce – miejscu, gdzie stały dwa kościoły i cmentarz 
grzebalny.

Zdjęcie wykonane 6 października 2016 r. Fot. A. Wawryniuk. 

 

Kaplica w Dołholisce, zbudowana z inicjatywy ks. Czesława Nowickiego, której budowę 
nadzorował ks. Jan Andrusiuk przy znaczącym wsparciu Fundacji Kościuszkowskiej 

z Nowego Jorku.
Zdjęcie wykonane 6 października 2016 r. Fot. A. Wawryniuk. 
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Wnętrze świątyni w Dołholisce.
Zdjęcie wykonane 13 listopada 2017 r. Foto A. Wawryniuk.
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ROZDZIAŁ X

Sosnowicki wątek miłosny

W 1768 r. umarła matka Tadeusza Kościuszki, a gospodarstwem 
w Siechnowiczach zajął się brat Józef na podstawie pisemnego 

upoważnienia Tadeusza do administrowania jego częścią ojcowizny262. 
W 1774 r. Tadeusz Kościuszko wraca do Polski263. Było już wówczas 

po pierwszym rozbiorze państwa polskiego, a armia, o służbie w któ-
rej marzył, była znacznie zmniejszona. Nie znajdując możliwości pra-
cy w wojsku264, wraca do Siechnowicz, gdzie prawdopodobnie „zajął 
się poprawą doli podwładnych mu włościan. Uwalniał od robocizny 
kobiety, mężczyznom zmniejszył ją, zakładał szkółki dla dzieci chłop-
skich, które sam często nauczał, dając tym dostojny przykład, aby inni 
rozpraszali w ten sposób mroki, panujące w duszach i umysłach ludu 
wiejskiego i pragnąc całym sercem podnieść ten lud do godności oby-
wateli kraju”265. 

Sielankowy opis nie pasuje jednak do rzeczywistości. Wiadomo, że 
na przeszkodzie przejęcia części ojcowizny, było to, że zarządzany przez 
brata majątek znajdował się w ruinie. Pozbawiony więc możliwości pracy 
na swoim i nie mogąc znaleźć służby publicznej, tułał się po krewnych 
i znajomych266.

W tym czasie otrzymywał jedynie wsparcie od sióstr, które były mu 
bardzo przychylne. Anna Barbara Krystyna Estkowa, która wraz z mę-
żem Piotrem Antonim dzierżawiła od Sapiehów wieś Dołholiska w parafi i 
wisznickiej (dziś powiat bialski), oraz Katarzyna Żółkowska i jej mąż Karol, 
osiadli w Kuzawce nad Bugiem, dzierżawiąc część dóbr sławatyckich.

Najbardziej związaną z Tadeuszem była Anna. Swą siostrzaną miłość 
okazywała na co dzień, a zachowana korespondencja potwierdza prze-
jawiane uczucia. Przykładowo w jednym z listów napisała: „Kochany 

262 K. Rosikiewicz, op. cit., s. 7.
263 J. Chociszewski, Książeczka…, op. cit., s. 5.
264 I. E. Peszke, op. cit., s. 4. W jednym ze źródeł jest informacja, że Kościuszko po powrocie z Francji otrzymał 

stanowisko dowódcy kompanii. W jakim czasie nominacja ta nastąpiła, w którym pułku ją otrzymał, kiedy 
i dlaczego została mu ona odebrana – źródło milczy. Pisze o tym M. A. Jullien, Rys życia wodza polskiego 
Tadeusza Kościuszki. Z francuzkiego Pana Jullien. Z dodaniem opisu sprowadzenia zwłok Bohatyra do Krakowa 
i złożenia onych w grobach Królów Polskich..., Wrocław 1819, s. 4.

265 Tadeusz Kościuszko 1746-1817, Warszawa 1917, s. 5.
266 M. Dembińska, op. cit., s. 13.
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Braciszku. Za przysłane berlacze [wojłokowe lub futrzane buty zimowe 
nakładane w czasie mrozów na zwykłe obuwie] dziękuję kochanemu 
Braciszkowi Dobrodziejowi. Czy nie można tej łaski mieć Kochanego 
Braciszka, ażeby tak będąc blisko, odwiedzić nas? Całując Kochanego 
Braciszka piszę się najniższą sługą B. Estkowa”267. 

Był więc Kościuszko powiązany z Lubelszczyzną trzema najbardziej 
wówczas przychylnymi mu rodzinami: wymienionych sióstr oraz Jana 
Nepomucena Kościuszki, jednego z dawnych opiekunów i dobrodziejów 
(niektóre źródła twierdzą, że był to jego stryj).

Tak się w życiu przyszłego Naczelnika Powstania złożyło, że jadąc ze 
Sławinka268, do Dołholisk, czy Kuzawki, w połowie drogi mijał Sosnowicę, 
w której mieszkał znany mu już znacznie wcześniej Józef Sosnowski, pi-
sarz polny wojska litewskiego, a od 1771 r. zasiadający w senacie jako ty-
tularny wojewoda smoleński, również jego dobrodziej, któremu zawdzię-
czał przyjęcie do korpusu kadetów. Z racji posiadanego stopnia ofi cer-
skiego był zobowiązany przedstawić się wojskowemu dostojnikowi.

Najprawdopodobniej pod koniec 1774 r. Kościuszko odwiedził wo-
jewodę Sosnowskiego w Sosnowicy, został – jak to określono – grzecz-
nie przyjęty, przedstawiony pani wojewodzinie oraz wojewodziankom 
Ludwice i Katarzynie i upoważniony do częstych odwiedzin269. 

W krótkim czasie zostaje adiutantem J. Sosnowskiego, który był wów-
czas właścicielem dóbr Sosnowica, leżących w ziemi chełmskiej. Dziś 
miejscowość ta położona jest w powiecie parczewskim na Lubelszczyźnie, 
około 30 km od Bugu – rzeki granicznej Polski z Ukrainą i Białorusią. 
Prawdopodobnie kilka dni po decyzji Kościuszko wprowadził się do ofi -
cyny. Pomagało mu w tym dwóch pachołków, którzy przenieśli niewiel-
kie toboły do prawego narożnika piętrowej ofi cyny. Izba, dość obszerna, 
którą otrzymał do dyspozycji była świeżo pobielona i jak napisał jeden 
z autorów, „przypominała mu pobyt w konwikcie u OO. Pijarów”270. 

W takich okolicznościach Kościuszko znalazł, jak mu się zdawało, sta-
łe schronienie w Sosnowicy, majętności wojewody smoleńskiego, Józefa 
Sosnowskiego, z którym, jak już wcześniej zaznaczono, łączyły dom 
Kościuszków pokrewieństwa i koligacje. Ażeby „chleba nie jeść darmo,“ 
267 T. Korzon, Kim…, op. cit., s. 30.
268 A. Sochacka, op. cit., s. 410.
269 T. Korzon, Kim…, op. cit., s. 33.
270 J. Orwicz, op. cit., nr 40, 471.
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udzielał Kościuszko dzieciom wojewody lekcji rysunków, matematyki, 
historii powszechnej itp.

Wojewoda miał dwie córki dorodne, z których Ludwika przykuła 
oczy i serce Kościuszki. Jak się przypuszcza, pracę nauczyciela rozpoczął 
21 maja 1775 r. i prawie natychmiast u obojga młodych obudziły się „uczu-
cia tkliwe“271. 

W trakcie pobytu w Sosnowicy kapitan Tadeusz Kościuszko utrzy-
mywał kontakt listowny z wieloma byłymi kolegami, m.in. z Ciesielskim, 
Ostrorogiem i najczęściej z Orłowskim, którzy podobnie jak on oczekiwali 
na stanowiska wojskowe272. 

Ludwika z Sosnowskich ks. Józefowa Lubomirska, kasztelanowa kijowska (w r. 1792). 
Portret olejny Józefa Grassiego.

Źródło: J. Mycielski, Kilka polskich portretów z końca wieku XVIII, Kraków 1903, portret po s. 24, 
bez numeru strony.

271 W. Trąmpczyński, op. cit., s. 15.
272 J. Orwicz, op. cit., nr 39, 458-459.
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Stary dwór po hetmanie Sosnowskim, gdzie przebywał 
i kochał Tadeusz Kościuszko.

Źródło: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, sygn. U-5455.

Generał Franciszek Maksymilian Paszkowski, autor monografi i o ży-
cia Naczelnika, napisał: „W domu wojewody Sosnowskiego niebawem 
stał się gościem upragnionym, i sam wojewoda poważał go i znajdował 
upodobanie w jego obcowaniu; więcej jednak nierównie wojewodzina i jej 
córka, skromnością jego tym żywiej ujęte, że na wsi najczęściej samotnie 
mieszkając, nikogo podobnego jemu w sąsiedztwie swym nie upatry-
wały. Znalazły więc sposób przypodobać wojewodzie zobowiązanie go 
do dłuższego u nich bawienia, tym wabnym powodem, iżby uproszony 
córkę w rysunku doskonalił, a czytaniem i rozmową umysł jej zdobił. 
Uprzejmością zatem zaprosin i własnego serca raczej niewinnym pocią-
giem, niż wdziękami osoby, a tym mniej ubocznym widokiem wiedziony, 
w częstszych i przydłuższych przebywając u nich gościnach, nałogiem, 
wdzięcznością, otuchą niewinności, popędzony został do pragnienia 
związku z młodą osobą, która je nie mniej żywo dzieliła. Że tu nie szalony 
zapał miłości zwykle w swych powodach obłudny, lecz niewinne serce sa-
motnych obłąkanych zachodziło, bieg całego tego zdarzenia dowodzi”273. 

273 [F. M.] Generał Paszkowski, Dzieje Tadeusza Kościuszki pierwszego naczelnika Polaków, Kraków 1872, s. 12-13.
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Tadeusz Kościuszko i Ludwika Sosnowska w trakcie nauki w Sosnowicy.
Źródło: „Wędrowiec” 1905, nr 51, s. 942. Fotokopia obrazu Z. Ajdukiewicza.

Dzieje sielanki musiały się toczyć wedle odwiecznego a zawsze po-
nętnego szablonu. Park sosnowicki był zapewne świadkiem długich roz-
mów, w których panna Ludwika była stroną słuchającą chętnie i z upodo-
baniem opowiadań ofi cera – bywalca, a potem krótszych poufnych wynu-
rzeń, kradzionych czujnemu otoczeniu, i wreszcie wzajemnego wyznania 
miłości, które padło pomiędzy nimi na wiosnę, w maju, przy wtórze roz-
śpiewanej bujnej przyrody274. 

274 A. Chołoniewski, Tadeusz Kościuszko, Warszawa 1931, s. 34.
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Odrestaurowany pokój narożny w ofi cynie, w którym odbywały się korepetycje.
Fot. Andrzej Wawryniuk. 

Tadeusz i Ludwika w parku przydworskim.
Rys. M. Małkiewicz-Chybińska. Źródło: J. Orwicz, Wódz narodu, Warszawa 1925, s. 208-209.
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Miejscem schadzek kochanków była jakaś „kolebka“ (le Berceau), 
zapewne oddalona lub dobrze osłonięta część parku sosnowickiego. 
Domyślamy się, że to był wynalazek Ludwiki, która musiała użyć całego 
swego sprytu niewieściego, ażeby stworzyć jak najkorzystniejsze warun-
ki dla rozmów poufnych. A trzeba było zachować ostrożność i wytężyć 
czujność przed nieżyczliwymi, do których należała przed innymi matka 
– wojewodzina”275.

Sosnowica, pawilon dworu z 1762 r.
Źródło: Materiały do architektury polskiej. Wieś i miasteczko, red. Z. Kalinowski [i in.], t. 1, Warszawa 1916,

rys. 271, s. 100.

W powyższym pawilonie dworskim prawie rok mieszkał w Sosnowicy 
Tadeusz Kościuszko. Licząc, że pierwsze korepetycje udzielane przez nie-
go Ludwice i jej siostrze Justynie datowane są od 21 maja 1775 r., a jak 
się okazało nieszczęśliwa miłość trwała około pół roku, na tyle właśnie 
można ocenić czas zamieszkiwania Kościuszki wraz z Sosnowskimi 
w Sosnowicy.

275 Ibidem.
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Sosnowica, dwór z 1723 r. (spalony w sierpniu 1915 r.).
Źródło: Materiały do architektury polskiej. Wieś i miasteczko, red. Z. Kalinowski [i in.], t. 1, Warszawa 1916, 

rys. 270, s. 99.

Ogrody i altany, o których mowa w powyżej zamieszczonych opisach 
znajdowały się właśnie za tzw. dworkiem Kościuszki. Zarysy alei oraz 
starodrzew zachowały się do czasów współczesnych. 

Młodzi pod czujnym okiem matki, pani Sosnowskiej, (a w razie jej 
nieobecności, przede wszystkim związanej z pobytem w Ratnie, ciotki 
Karoliny Zenowiczówny276) ukrywali się w ogrodowej altanie. On rozwi-
nął w niej pierwsze uczucia tkliwe, a jako „fi lozof” umiał wybornie dzień 
cały zapełnić. Sprzyjała im młoda generacja, a więc siostra Sosnowskiej 
Kasia, późniejsza Józefowa hr. Plater, i dwie kuzynki, Paszkowska 
i Teklunia Sosnowska, ładna pono i dobra, ale uboga. „Niepodobna jed-
nak było spodziewać się współczucia od ojca, człowieka lichego, dosługu-
jącego się wszelkimi drogami tytułów, koligacji i fortuny”277.

Julian Bartoszewicz, opisując pobyt Tadeusza Kościuszki w Sosnowicy, 
napisał: „Pan Tadeusz stał [także] koniecznością, opatrznym człowie-
kiem Sosnowicy, uposażał ją w piękności natury. Miejsce to dość puste, 
nie piękne, więc powiadają, że wokół dawnego dworu rozsiał zakochany 
młodzian świerki w kwadraty i trójkąty sadzone i ta ciemnia drzew po-
nurych urozmaiciła wielce smutny krajobraz, na tle którego rysowała się 

276 D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Damy serca Tadeusza Kościuszki, [s. l.] 1995, s. 19-20.
277 W. Dzwonkowski, Tadeusz…, op. cit., s. 22-24.
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Kościuszce ukochana piękność. Park uroczysty lip zasadził. Wjeżdżało się 
do dworu przez most po prawej stronie i lewej stronie stały murowane 
ofi cyny, po lewej znajdowały się pokoje pisarzówien. Tutaj odbywały się 
lekcje”278.

Dzięki zachowanym obu ofi cynom, powyższe informacje pozwalają 
jeszcze dzisiaj określić, że w bezpośrednim sąsiedztwie dworu (ofi cyna 
lewa) mogły odbywać się korepetycje, chociaż wątpliwość budzi fakt, że 
obok budynku znajdowały się stajnie. 

Najprawdopodobniej ofi cyna, o której wspominają źródła, znajdowała 
się po drugiej stronie ulicy i była to tzw. ofi cyna prawa nazywana obecnie 
„Dworek Kościuszki”. To najprawdopodobniej w tym obiekcie mieszkał 
Tadeusz. Wszystko wskazuje też i na to, że po tej samej stronie traktu były 
wymienione w wielu opisach alejki i altana.

Powracając do niedoszłych teściów Tadeusza Kościuszki: czy rzeczy-
wiście Sosnowski dysponował dużym majątkiem? Z ogólnych opisów 
wynika, że tak. Bardziej szczegółowych informacji na ten temat dostar-
cza inwentarz sporządzony po jego śmierci w 1784 r., w którym zapisano: 
„obok armat spiżowych, obok ogierów karych świeckich, obok klawicym-
bału z pulpitem, po srebrach i farfurach stołowych, po karycie paryskiej 
krypo karmazynową wybitej, po winach węgierskich, szampańskich, bur-
gundzkich, muszkatelach i »Burdo«, po likworze zamorskim itp. cennych 
rzeczach idą sagany, pokrywy, żelazka andrutowe i naftowe, pilniki, ob-
cęgi, a są też i szarawary sukienne białe, dobrze używane, czyli sukcesją, 
jaką zwykle daje się stangretowi lub ogrodnikowi do doniszczenia”279. 

Skąd taka majętność? Oprócz dziedziczenia, kwot pobieranych z racji 
pełnienia różnorakich funkcji, prowizji od kwot, dochodu ze sprzedaży 
płodów rolnych, ryb, drewna itp., jest też i taka informacja, która niezbyt 
chwalebnie wpisuje się w jego życiorys. Otóż mówi się, że otrzymał on co 
najmniej dwukrotnie wziątki z ambasady rosyjskiej, „skąd mu wypłacono 
raz 500, a potem 1000 dukatów”280.

Powyższy zapis świadczy o Sosnowskim, jako o człowieku, dla które-
go żądza pieniędzy była najważniejsza. Nic więc dziwnego, że przyjmując 
pod swój dach Tadeusza Kościuszkę widział w nim przede wszystkim gu-

278 J. Bartoszewicz, Józef Sosnowski, wojewoda smoleński, hetman polny litewski, wojewoda płocki, w: Pismo zbiorowe, 
oprac. K. Ohryzko, Petersburg 1859, s. 187-188. 

279 A. Janowski, Sielanka Kościuszki, „Tygodnik Ilustrowany” 1906, nr 31, s. 601-602.
280 Ibidem, s. 601.
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wernera, a nie kandydata na męża dla swojej córki. Kościuszko zaś widząc 
– wydawałoby się – szczere, przyjazne nastawienie wojewody, wojewo-
dziny i ich córek do niego był przekonany o tym, że ma szanse zostać mę-
żem Ludwiki, a tym samym zięciem Sosnowskich. Potwierdzenie takiego 
właśnie podejścia Tadeusza znaleźć można u wielu autorów.

Niestety spotkał go niespodziewany zawód. Świadczy o tym mię-
dzy innymi jego bardzo chłodne przyjęcie, już po odmowie na ożenek 
Sosnowskich, które określano jako „nader oziębłe; rozmowa sucha i ury-
wana jakby z natrętem. (…) Nie było co dłużej popasać. Pożegnał się i od-
jechał, bez sposobności zamienienia choćby ostatnich spojrzeń z ukochaną 
osobą. I tu koniec romansu. Panna Ludwika niedługo potem oddała rękę 
księciu Józefowi Lubomirskiemu281. Dowiedział się jednak o całej spra-
wie król, dał surową admonicję młodemu ofi cerowi, zagroził poważnymi 
konsekwencjami i nakazał wyjazd niezwłoczny za granicę282. 

W taki bieg wydarzeń wątpi Karol Koźmiński, że „wojewoda, przyj-
mując go niby przyjaźnie, spostrzegł od razu, obserwując oboje młodych, 
że uczucie ich [zapoczątkowane w Warszawie] trwa. (…) Kiedy [po nie-
znanym czasie] kapitan Kościuszko stanął przed dworem Sosnowskim, 
jeden tylko stary sługa na jego powitanie wyszedł i rzekł: - Oboje państwo 
z jaśnie panienkami wyjechali do Ratna. I po chwili dodał nie bez dumy: 
- Jaśnie panienka Ludwika za młodego księcia Lubomirskiego za mąż wy-
chodzi! Kościuszko zrozumiał: nie dla ubogiego kapitana, szlachetki, cór-
ka wojewody: dla księcia!”283.

Inny bieg zdarzeń podaje Dionizja Wawrzykowska-Wierciochowa, 
która twierdzi, że jeszcze przed oświadczynami Tadeusza ojciec Ludwiki 
powiadomił ją o tym, że zostanie żoną księcia Lubomirskiego. Stosowny 
akapit wymienionej autorki brzmi: „Nie wiemy, w jakich okolicznościach 
udało się Ludwice powiadomić Tadeusza o grożącym im niebezpieczeń-
stwie; nie wiemy, jak i kiedy zdołali się porozumieć. Prawdopodobnie 
ciocia Zenowiczówna pomagała w tej sprawie, dość że nazajutrz Tadeusz 
Kościuszko, włożywszy swój kapitański mundur i przy szpadzie, poprosił 
pana wojewodę o posłuchanie. Bez żadnych wstępów oświadczył mu, że 
się z panną Ludwiką wielce kochają i pokornie prosił o rękę jego córki”284.
281 L. Siemieński, op. cit., s. 28-38.
282 W. Dzwonkowski, Tadeusz…, op. cit., s. 21-27.
283 K. Koźmiński, op. cit., s. 26-27.
284 D. Wawrzykowska-Wierciochowa, op. cit., s. 26.
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Podobnie twierdził inny historyk, który napisał, że Sosnowski „oj-
ciec panny, fi gura bardzo licha, wojewoda drążkowy, chytry, kokietujący 
z wrogami Ojczyzny, o innej marzył dla córki doli, nie o przykuciu jej na 
całe życie do zrujnowanego materialnie, bez przeszłości i przyszłości [jak 
to określał] chudopachołka szlacheckiego”285.

Ludwika Lubomirska, jej ojciec Józef Sosnowski i zabudowania dworskie z pokojem 
Kościuszki.

Źródło: „Kłosy” 1884, nr 968, s. 40-41.

Inaczej moment oświadczyn opisuje J. Michelet: „Kościuszko (…) rzucił 
się do nóg ojcu i zrosił je łzami. Ojciec przyjął to oświadczenie z taką pogar-
dą, że nawet nie raczył oddalić Kościuszki: zakazał mu rozmawiać z córką 

285 W. Trąmpczyński, op. cit., s. 15.
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i patrzeć na nią. Ta exaltowana w swojej miłości, absolutnej i śmiałej, jak 
rodowita Polka, oświadczyła Kościuszce, że chce być przez niego porwana. 
Przedsięwzięcie gwałtowne! Byłoby to nie tylko porzucać swoją rodzinę, 
byłoby to porzucać wielki majątek, życie niemal królewskie, żeby iść za nie-
znanym ofi cerem, któryby nawet stracił swój stopień, a być może i ojczy-
znę, będąc ściganym przez zaciekłą nienawiść tak potężnej rodziny. Byłoby 
to iść na wygnanie, na nędzę. Ojciec dowiedział się o wszystkim. Ale przez 
dziwną osobliwość, pokazując, że zemsta droższa mu jeszcze była niż ho-
nor rodzinny, dozwolił wyjść kochankom. Dopiero, w pewnej odległości 
od zamku, kupa ludzi uzbrojonych otacza zbiegów. Zguba Kościuszki była 
nieuchronna: stawia czoło całej gromadzie, zadziwia ją swoją śmiałością 
i ciężką ranę tylko odbiera. Przeleżawszy w omdleniu kilka godzin, budzi 
się… Ona zniknęła – nic nie zostało po niej, oprócz chustki, upuszczonej 
przez nią. Porywa ją, składa na swoich piersiach i już się z nią nie rozstaje: 
nosił ja zawsze, we wszystkich bitwach, aż do końca życia”286. 

Kronikarski opis zdarzeń cytowanego autora nie znajduje jednak po-
twierdzenia w rzeczywistości. Na usprawiedliwienie przytoczonych po-
wyższych przeżyć można jedynie dodać, że najprawdopodobniej historyj-
kę o porwaniu Ludwiki wymyśliła prasa …angielska. 

Literacki opis, między innymi wyżej zawarty jeszcze w XIX wieku pod-
dawany był stosownej do wieku krytyce. We wstępie do tekstu zawiera-
jącego list Ludwiki do Tadeusza z 1880 r. redaktor jednego z najpoważ-
niejszych i najbardziej opiniotwórczych czasopism napisał między innymi: 
„Romantyczny epizod z młodości Kościuszki — miłość jego ku nadobnej 
Ludwice Sosnowskiej, córce Józefa wojewody smoleńskiego i hetmana 
polnego litewskiego - nie jest dotąd dostatecznie wyjaśniony. Wszystko, 
co biografowie naszego bohatera piszą o pobycie jego około roku 1775 
w domu wojewody w Sosnowicach, w Ziemi Lubelskiej, gdzie pannom 
Katarzynie i Ludwice dawać miał lekcje rysunków, historii powszechnej 
i początków matematyki; o zamierzonym, a nawet dokonanym porwaniu 
Ludwiki; - o interwencji w tej sprawie króla Stanisława Augusta, który jako-
by ostrzegł Sosnowskiego; o ucieczce wreszcie Kościuszki z wojewodzian-
ką i zbrojnym odbiciu jej przez dworzan ojcowskich, w którym Tadeusz 
ciężką poniósł ranę — wszystko to, powtarzamy, owiane jest dotąd mgłą 

286 J. Michelet, op. cit., s. 35-36.
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legendowej opowieści, okraszonej zbyt bujnym, jak się zdaje, polotem wy-
obraźni piszących, ale nie dość krytycznie zbadanej. Cała więc ta przygoda 
wiele ma w sobie żywiołu fantastycznego i nic stoi dotychczas na gruncie 
ścisłej rzeczywistości. Faktem jest tylko, że 29 letni wówczas Tadeusz po-
kochał namiętnie młodą Ludwikę Sosnowską i doznał od niej wzajemno-
ści; że dumni rodzice zerwali ten związek; że wskutek tego Kościuszko 
w r. 1776 [z francuskiego portu w Hawrze287] popłynął do Ameryki i że 
wciągu siedmioletniej jego nieobecności Ludwika została wydaną za Józefa 
Lubomirskiego, wojedzica, a później kasztelana kijowskiego, zachowując 
jednak niezmiennie przyjazne dla Kościuszki usposobienie”288.

Jeszcze dalej posunął się jeden ze współczesnych autorów, który poda-
je… datę dzienną porwania i miejsce pojmania Kościuszki. Stosowny opis 
z jego opracowania brzmi: „Choć ucieczka była zorganizowana dość spryt-
nie, nadto wspierana przez księcia Adama Czartoryskiego (komendanta 
Szkoły Rycerskiej), została wcześnie wykryta i wszczęto za nimi pościg. 
Kochanków dościgniono w Wilczopolu za Lublinem. Kościuszkę poważ-
nie poturbowano. Omal tego czynu nie przypłacił życiem. Ocalał dzięki 
J.U. Niemcewiczowi, który go znalazł nieprzytomnym. Ludwikę ujęto i odpra-
wiono do Sosnowicy. Od tej tragicznej w wydarzenia październikowej nocy 
(z 9 na 10 października 1775 r.), kurował się u Jana i Faustyny Kościuszków, 
następnie po 10 dniach przyjechał do Kuzawki celem pożegnania się z sio-
strą Katarzyną Żółkowską (żoną Karola, chorążego wołkowyskiego), dzier-
żawiącą wraz z mężem folwark kuzawski od jego właściciela, księcia Karola 
Radziwiłła »Panie Kochanku« - ówczesnego wojewody wileńskiego”289.

287 A. Chołoniewski, op. cit., s. 29.
288 Nieznany list Ludwiki z Sosnowskich księżnej Józefowej Lubomirskiej do Tadeusza Kościuszki, „Tygodnik 

Ilustrowany” 1880, nr 260, s. 386 (wydanie z 18 grudnia).
289 K. Gruszkowski, Nad starym Bugiem w Sławatyczach, Biała Podlaska 2013, s. 18. 19. U. Niemcewicz W pamiętnikach 

czasów moich, Tarnów 1880, s. 188 nie potwierdza przedstawionej przez Gruszkowskiego wersji. Pisze jedynie, 
że „Za powrotem nieszczęsna miłość do panny Sosnowskiej, córki hetmana pol. lit., przymusza go do 
opuszczenia kraju. Udał się do Ameryki…”. Jest to więc wyłącznie opinia K. Gruszkowskiego niepoparta 
żadnym (o ile takowe istnieje) poważnym źródłem. Można też mieć uwagę dotycząca przypisu 20 (AGAD), 
a odnosząca się do handlu spławnego z dóbr Radziwiłłowskich, który odbywał się głównie z Królewca, 
a także do Gdańska. Autor nie podaje sygnatury tych akt oraz karty, prawdopodobnie dlatego, że informację 
zapożyczył z opisu działu XX Akt Dotyczących Handlu Spławnego, w części dotyczącej charakterystyki 
akt: „Rachunki, kontrakty, akta szyprów i in. przedsiębiorców prowadzących handel spławny z różnych 
dóbr radziwiłłowskich, potem też z dóbr Wittgensteinów, głównie do Królewca, a także do Gdańska” 
(http://agad.gov.pl/?page_id=872#ARW1). Jest też bardzo poważna uwaga, na podstawie jakich źródeł 
Gruszkowski ustalił datę dzienną pobytu Kościuszki w 1775 r. w Kuzawce oraz skąd wie, że rzeczywiście 
Żółkowscy w tym roku byli już dzierżawcami folwarku Kuzawka. W jego pracy brak przypisów w tej części 
pracy. Również niejasna jest informacja: „Tudzież w 1775 r., w trzeciej dekadzie n/ca października, Stary 
Bug, żegnał Tadeusza Andrzeja Bonawenturę Kościuszko, odpływającego galarem lub szkutą, wypełnionymi 
zbożem w przystani rzecznej u podnóża Starego Zamku”. Gruszkowski nie podaje dokąd miałby się udawać 
Kościuszko, skąd zaczerpnął w miarę dokładną datę tego zdarzenia i lokalizację przystani. 
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W podobnym tonie pisze Kajetan Kraszewski: „Rzecz tak się miała. 
W miasteczku Parczewie, o trzy mile od Sosnowicy, stał z rosyjskim gar-
nizonem swoim kapitan Markow, który przyjeżdżał niekiedy do hetmana 
z atencją, a przyjmowany grzecznie, korzystał z gospodarskiej uprzejmo-
ści tym chętniej, że mu wpadła w oko i niezmiernie się podobała jedna 
z panien, będących we fraucymerze samej hetmanowej. Panna z czułym 
sercem, jak widać, nie umiała być srogą; tradycja nie podaje, jak się ci pań-
stwo porozumieli, ale to jest rzeczą pewną, że w tym samym czasie wła-
śnie, kiedy Kościuszko wrócił na chwilę do Sosnowicy, a pani hetmanowa 
w podróż się wybierała, pan kapitan z wielką zręcznością potrafi ł cicha-
czem w nocy wykraść z Sosnowicy swoją Donzellę, która uciekła z nim po 
kryjomu, ku wielkiemu zmartwieniu pani hetmanowej i nieskończonym 
płotkom, w okolicy powtarzanym.

Podsumowując powyższy etap życia Kościuszki należy stwierdzić, że 
rzeczywiście był on zakochany w Ludwice Sosnowskiej. Mimo że darzył 
ją wielkim uczuciem, to do małżeństwa nie doszło – z woli ojca narze-
czonej. Natomiast co najmniej wątpliwości budzą opisy o chęci porwania 
panny i wbrew woli jej rodziców zawarcie potajemnie małżeństwa. Tym 
bardziej nieprawdziwe wydają się wszelkie opisy porwania, gonitwy za 
narzeczonymi, walki, odniesione przez Kościuszkę rany i ucieczka za gra-
nicę przed gniewem króla oraz Józefa Sosnowskiego.

Jednak zdecydowanie bliższy prawdy jest fakt, że zraniony odmową 
ożenku z Ludwiką Tadeusz zaplanował wyjazd z kraju, by być może, 
w ten sposób zapomnieć o przykrych dla niego chwilach. Bardzo wątpli-
we jest twierdzenie, że po odmowie Sosnowskich, Kościuszko najprawdo-
podobniej z Kuzawki, miejscowości w której mieszkała jego druga siostra, 
Bugiem ruszył do Gdańska, a następnie, wyjechał bić się za niepodległość 
kolonii amerykańskich290.

Można jedynie przypuszczać, że w 1775 r. właśnie w karczmie 
w Kuzawce lub w Sławatyczach doszło do spotkania kapitana Tadeusza 
Kościuszki z księciem Adamem Czartoryskim. Jerzy Soroka, paź i koniu-
szy księcia epizod ten opisuje następująco: „[Kościuszko] kiedy w kraju 
zniknęły wszystkie dla mnie widoki, postanowiłem na statkach płynących 
do Gdańska zabrać się a stamtąd siąść na okręt i płynąć do Ameryki. Jest 

290 L. Siemieński, op. cit., s. 28-38.

Rozdział X. Sosnowicki wątek miłosny



— 177—

Rozdział X. Sosnowicki wątek miłosny

tam Pułaski i wielu Polaków, będę i ja tentował losu, i albo się dosłużę 
dystynkcji, albo przyśpieszą koniec moich cierpień. Niedostaje mi tylko 
na tę podróż pieniędzy. Na św. Jana na kontraktach brzeskich może bym 
sprzedał albo zastawą wypuścił mój folwark; ale nie mogę tak długo cze-
kać, bo ujdą statki”. – Spytał go książę: „Wieleż tobie trzeba? Czy dosyć 
będzie 500 czerwonych złotych? Skowroński, daj panu Kościuszce”291.

Nie ma pewności, że rzeczywiście tak było, chociażby z uwagi na fakt, 
że karczma, o której wspomina Soroka, była bardzo uboga, co potwier-
dza poniższa część dokumentu i mało prawdopodobnym byłoby, by ksią-
że Czartoryski zechciał tu się zatrzymać. Można oczywiście poddawać 
w wątpliwość sam przebieg spotkania, jego miejsce i planowanie podróży 
do Ameryki właśnie ze Sławatycz, czy z Kuzawki, ale jest prawdopodob-
ne, że do takiej rozmowy doszło i – znając stosunek Czartoryskiego do 
Kościuszki – można uznać za pewnik, że książę dał Kościuszce wymienio-
ne pieniądze.

Opis karczmy w Kuzawce z 1765 r., w której miało się odbyć spotkanie Kościuszki 
z księciem Czartoryskim.

Źródło: Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej (MPPBP), Inwentarz Państwa Sławatyckiego 
1765 r., sygn. H/4358/OMBP, k. 32.

Pewne wątpliwości budzi także fakt, że Kościuszko mógł w tym cza-
sie przebywać w Kuzawce u swojej siostry Katarzyny. Dwór w Kuzawce 
prawdopodobnie istniał od XVII wieku, a miejscowość nazywana była 

291 W. Wisłocki, Pamiętnik Jerzego Soroki, pazia i koniuszego księcia generała ziem podolskich 1772-1822, „Tygodnik 
Ilustrowany” 1881, nr 300, s. 197.
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Radość alians Kuzawka i należała do Radziwiłłów, po których prawem 
własności przeszła na rzecz książąt Hohenlohe292. 

Wiadomo, że Katarzyna z domu Kościuszko 26 sierpnia 1763 r. wyszła 
za mąż za Karola Żółkowskiego i jak podaje przekaz rodzinny, osiedlili się 
w Kuzawce nad Bugiem dzierżawiąc część dóbr sławatyckich. 

Poważne zastrzeżenia budzi jednak rzekoma dzierżawa przez nich 
Kuzawki293. Źródła nie podają, mówiąc o dzierżawie, czy chodzi o samą 
wieś, czy o folwark, który tworzyły: Kuzawka, Janówka, Sajówka 
i Hanna. Wątpliwość powstała w wyniku analizy lustracji tych dóbr, 
gdzie w zestawieniach należności płaconych na rzecz właściciela nie ma 
dzierżawcy. 

Wymienia się natomiast ekonoma z poborami wynoszącymi 800 zł 
rocznie i innymi dużymi należnościami w naturze. Nie można więc wy-
kluczyć, że ekonomem w folwarku nr 4, bo taki był przypisany do folwar-
ku Kuzawka, był właśnie Karol Żółkowski. 

Pozostaje więc niewyjaśnione miejsce faktycznego zamieszkania 
Żółkowskich. Dokonujący opisu majątku, w części dotyczącej folwarku 
zapisał: „Na południe od Sławatycz, za »wykopanym rowem i mostem 
z bali«, przez wrota umieszczone pomiędzy stajniami (na biegunach), 
wjeżdżało się na teren folwarku kuzawskiego. (…) Jadąc przez podwórze 
– budynek administratorski”294.

Z dalszego opisu wynika, że w tym budynku miesiła się między inny-
mi izba czeladna oraz kuchnia, izdebka o jednym oknie oraz izba o trzech 
oknach. Była też kuchnia i komora. W 1765 r. podłogi, sufi ty i dach wyma-
gały remontu. Należy też zauważyć skromne jak na folwark wyposażenie. 
W stosownej części „Lustracji” lustrator zapisał, że w izbie administracyj-
nej był tylko stół sosnowy, dwa stoły oraz stolik i szafa niebieska295. Nie 
wydaje się więc, by w takich warunkach mieszkali państwo Katarzyna 
i Karol Żółkowscy. 

292 J. Górak, Nieznane dworki Lubelszczyzny, „Studia i Materiały Lubelskie” t. XI, Lublin 1986, s. 122. Por. także, 
M. Gałecka, Straty i zniszczenia poniesione w zabytkach nieruchomych w okresie i wojny światowej na obszarze 
województwa lubelskiego (w jego aktualnych granicach), Lublin 2012, s. 14, poz. 174.

293 G. Rąkowski, Polska egzotyczna, cz. II, Pruszków 1996, s. 136. Na tej samej stronie autor podaje, że „Sławatycze 
były wówczas ośrodkiem rozległego klucza dóbr bialskich. W 1754 r. przebywał tu książę Hieronim Florian 
Radziwiłł, chorąży litewski, który w okolicznych lasach zorganizował wielkie, pięciodniowe polowanie. 
Ubito wówczas 87 łosi, 38 dzików, 10 saren, 40 zajęcy i 26 lisów. Warto dodać, że w owym czasie w okolicznych 
lasach występowały również niedźwiedzie”. 

294 MPPBP, Inwentarz Państwa Sławatyckiego 1765 r., sygn. H/4358/OMBP, k. 28, 28v.
295 MPPBP, Inwentarz…, op. cit., k. 28, 28v.
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Fragment inwentarza folwarku Kuzawka z 1801 r. z opisem zabudowań tzw. ekonomii 
i części ofi cyny.

Źródło: AGAD, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, Seria: 25 Dział XXV - Inwentarze dóbr, sygn. 1991, k. 3.
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Wykaz mieszkańców Kuzawki z 1865 r.
Źródło: MPPBP, Inwentarz Państwa Sławatyckiego 1765, sygn. H/4358/OMBP, k. 32.



— 181—

Rozdział X. Sosnowicki wątek miłosny

Pierwsza strona opisu folwarku Kuzawka.
Źródło: MPPBP, Inwentarz Państwa Sławatyckiego 1765, sygn. H/4358/OMBP, k. 28.

Co zdecydowało, że Katarzyna i Karol Żółkowscy w części doty-
czącej wykazu mieszkańców Kuzawki i Sławatycz zostali pominięci. 
W przypadku Sławatycz sprawa wydaje się wyjaśniona, ponieważ wy-
kaz kwater licząc od rynku do Bugu, pod pozycją pierwszą wymienia 
Leybę Majorowicza, arendarza, oraz Irsza Majorowicza, również arenda-
rza. Przy ulicy Brzeskiej, idąc z rynku – strona prawa, wymieniony jest 
między innymi Hipolit Tarasiuk, burmistrz, Kirsz Aronowicz, złotnik, 
i Daniło Kruszyński, szkutnik. Po stronie lewej tej ulicy, oprócz Andrzeja 
Sławińskiego, ławnika, nikt z osób znaczących nie mieszkał. W miejscu 
„na kształt Rynku” znajdował się szpital. Ponadto w tym rejonie mieszkał 
też Jan Kuczyński, ławnik. Przy ulicy Chełmskiej idąc z rynku lewą stroną 
znajdowało się domostwo Jachima Achajskiego, ławnika. Na tej też ulicy 
była też rezydencja ekonomiczna nazwana Gradeczyzna [niewykluczone, 
że tutaj mieszkali Żółkowscy] oraz mieszkanie Iwana Dudkowskiego, ław-
nika. Na ulicy Pod Folwarkiem mieszkał Iwan Bryk, ławnik. Sumariusz 
dochodów wymienia, że z arendy za majątek Sławatycze uzyskiwano 
10813 zł 13 gr, a za arendę „Za Strużą” – 400 zł296. 

296 MPPBP, op. cit., k. 3-11.
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Pomimo powyższych uwag wielu biografów Tadeusza Kościuszki 
potwierdza dzierżawę folwarku w Kuzawce przez Żółkowskich. Kajetan 
Kraszewski twierdzi i słusznie, że „w okolicy tej, mieszkali dwaj szwagro-
wie generała: Estko, stolnik smoleński, żonaty z Anną, siostrą Kościuszki 
w Dołholisce, o parę mil odległej od Sosnowicy, i Żółkowski, chorąży 
Wołkowyski, żonaty z drugą siostrą jego, Katarzyną, w folwarku Kuzawce, 
nad Bugiem pod Sławatyczami”297. 

Jak wówczas wyjaśnić znikomą obecność Żółkowskich w przekazach 
rodziny Kościuszków, w tym samego Tadeusza oraz biografów opisują-
cych żywot generała? Odnośnie cytowanego obfi cie Inwentarza Państwa 
Sławatyckiego tłumaczenie może być tylko jedno – Katarzyna i Karol 
Żółkowscy przejęli dzierżawę folwarku Kuzawka już po dokonanym spi-
sie z natury. W tej sytuacji tajemnicą pozostaje ich zamieszkanie od ślubu 
do 1776 r. Jeżeli rzeczywiście ich pobyt w Kuzawce rozpoczął się wła-
śnie w 1776 r., trudno zrozumieć zanotowane uwagi dotyczące folwarku 
nr 4 w Inwentarzu, gdzie zapisano między innymi: „jeżeli dwór Kuzawski 
odtrzebi na zamianę dla siebie odda mieszczanom tę ziemię, która jest 
odebrana za hrabiów Leszczyńskich, po oddaniu tedy jej zmiany, będą 
obowiązaniu jak pańszczyzny trzy dni służyć na tydzień, ale też podatki 
wszelkie skarbowi czynić zachowują”298. W innej części Inwentarza wymie-
niony jest Petrula Paluch, gumienny folwarku Kuzawka, ale zamieszkały 
we wsi Domaczewo299. Dokument wymienia także dzierżawców miej-
skich Sławatycze. W 1765 r. byli to następujący arendarze: jabłeczyński, 
leplowski, lacki, hański, lipiński, dołhobrodzki i holeszowski300. 

* * *
Kościuszko, po pobycie w Kuzawce, opuszczał w 1776 r. ojczyznę 

i kobietę, którą kochał. Czy już wtedy myślał o emigracji do Ameryki? 
Czy rzeczywiście odpływał Bugiem – bindugą oddaną do jego dyspozy-
cji? Teoretycznie, po spłynięciu Bugiem, dalej Wisłą mógł dostać się do 
Gdańska. Bardziej prawdopodobna wydaje się jednak teza, że Kościuszko 
w 1796 r. odbył podróż Bugiem, jednak nie do Gdańska lecz do Brześcia, 
by stamtąd rzeką Muchawiec dostać się do Kobrynia, a następnie do 
297 MPPBP, Inwentarz…, op. cit., k. 3-11.
298 MPPBP, op. cit., k. 12-13.
299 MPPBP, Inwentarz…, op. cit., k. 12-13.
300 Ibidem, k. 21. 
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swoich Siechnowicz. Jest faktem, że Kościuszko po 1776 r. był w Dreźnie 
i we Francji, co wyklucza tezę o podróży w tym czasie na druga półkulę. 
Najpewniej (po pobycie na ojcowiźnie) pojechał on do Paryża z zamiarem 
wstąpienia do wojska francuskiego lub znalezienia posady odpowiedniej 
do jego wiedzy i umiejętności301.

Fragment mapy kwatermistrzowskiej Królestwa Polskiego (okolice Kuzawki) w skali 
1:126 000, oprac. Karol Richert, [s. l.] 1839-[1843], godło kol.VI Sek. VIII, Międzyrzec 

Podlaski.
Źródło: CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. C.542 [IX -6a].

Jeden ze znanych biografów Kościuszki, odnosząc się do jego wyjazdu 
z Kuzawki do Ameryki, tak stwierdził: „odrobina prawdy mieści się w jego 
bałamutnych opowiadaniach, mianowicie: 1/ bytność Tadeusza przed 
wyjazdem w Kuzawce dla pożegnania się z drugą siostrą, Katarzyną, i jej 
mężem Karolem Żółkowskim, 2/ spotkanie się w Sławatyczach z księ-
ciem Czartoryskim i przyjęcie od niego, życzliwego swego komendanta, 
jakiejś pożyczki pieniężnej na drogę, 3/ odjazd do Gdańska na galarze, nie 
pocztą, dla oszczędności, pod koniec października 1775 r.302.

Trzeba jednak zauważyć, że dwaj powyżej cytowani autorzy podawali 
różne lata wyjazdu Kościuszki do Ameryki. Nie wiadomo, który rok wy-
jazdu z Kuzawki jest prawdziwy303.
301 L. Siemieński, op. cit., s. 41-42. Wydaje się więc również prawdopodobnym, że T. Kościuszko, w swą podróż 

do Gdańska mógł wyruszyć z Kuzawki.
302 Są rozbieżności dotyczące daty opuszczenia Polski przez Tadeusza Kościuszkę. Niektóre źródła podają, że 

nastąpiło to w 1775 r. Pierwszym etapem podróży był Gdańsk, a następnie Francja, skąd z portu w Hawrze, 
w czerwcu 1776 r. udał się w podróż do Ameryki, do której dotarł w sierpniu 1776 r. Por. A. Chołoniewski, 
op. cit., s. 29.

303 A. Szpadkowski, Tadeusz Kościuszko wódz narodu, Warszawa 1917, s. 8.
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Jednocześnie dodać też należy, że o Kuzawce jest informacja 
w Słowniku geografi cznym Królestwa Polskiego. Autor noty potwierdził, 
że była tu przystań dla statków zbożowych i binduga, a powołując 
się na przedstawiane wyżej Pamiętniki Soroki podał, że w 1776 r. wła-
śnie z Kuzawki odpłynął na galarze do Gdańska i dalej do Ameryki 
gen. Kościuszko304.

Dla upewnienia się, czy w Kuzawce pozostały jakiekolwiek ślady po 
Żółkowskich, dokonano analizy inwentarza folwarku Kuzawka sporzą-
dzonej w 1801 r. Opis jego budowli potwierdza, że posiadłość musiała być 
rozległa i przynosić znaczne dochody. Dokument opisuje reprezentacyjny 
wjazd do dworu, który znajdował się od strony Sławatycz, z bramą zamy-
kaną na wrota z żerdzi osadzonymi między dwoma słupami, od których 
dwór znajdował się po lewej stronie. Z budynków gospodarskich opisane 
zostały: stajnia, wozownia, stajnia druga, pieczarkarnia z kuchnią i stud-
nią. Była też oranżeria. Według inwentarza najważniejsze obiekty - eko-
nomia i ofi cyna – znajdowały się od strony Bugu i wydaje się, że przynaj-
mniej pierwsza z nich była budowlą reprezentacyjną, chociażby z uwagi 
na jej urządzenie i znajdujące się w niej pomieszczenia. 

W inwentarzu zapisano, że znajdowały się w niej podłogi z tarcic uło-
żone i powały, drzwi na zawiasach z zamkiem francuskim, wiele okien. 
Były pokoje sypialne z piecem szwedzkim i garderobą oraz bawialnia. 
Opisano również mały pokój, najprawdopodobniej służący jako miejsce 
pracy. Z zawartych informacji wynika, że w nieodległym czasie budynek 
ten został znacznie powiększony305.

Na terenie przyległym do dworu w Kuzawce znajdowały się także: la-
mus, kilka komórek, piekarnia, alkierz, lodownia, chlew, obora, szopa, staj-
nia gościnna, spichlerz, młyn na rzece Bug pływający, przed wielu latami 
zbudowany, ale w dobrym stanie, karczma z izbą szynkowna i komorą306.

Inwentarz opisuje także inne miejscowości należące do folwarku 
Kuzawka, w tym budowle w Hannie, na pierwszym miejscu wymieniając 
dwie karczmy zajezdne i gorzelnię o trzech kotłach307; Janówkę również 
z karczmą, tym razem szynkowną, gorzelnią, cegielnią i domem skarbo-

304 Słownik geografi czny…, op. cit., t. V, s. 7.
305 AGAD, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, Seria: 25 Dział XXV - Inwentarze dóbr,  sygn. 1991, k. 1-5.
306 Ibidem, k. 6-7. 
307 Ibidem, k. 7-8.
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wym przez Strycharza zamieszkałym308; a także Sajówkę, w której projekto-
wano utworzenie karczmy jednoizbowej, o czym miał świadczyć zbudowa-
ny w tym celu budynek, ale jeszcze w 1801 r. nie przekazany do użytku309.

Dokument wymienia z imienia i nazwiska wszystkich mieszkań-
ców poszczególnych miejscowości należących do folwarku Kuzawka. 
Przykładowo w tym czasie w centralnej wsi folwarcznej mieszkało 
49 rodzin, w tym młynarze Stefan Strug i Stefan Komańczuk, bojarowie310 
Gmiter i Paweł Ostrowski, wójt Iwan Lalko, tkacze: Fedor Dejneka, Hryć 
Ostrowski i Teodor Ostapczuk oraz gumienny Petro Petruczyk311. W mia-
steczku Hanna mieszkało 66 rodzin, w tym: leśnik Hryć Michaluk, wójt 
Ihnat Osińczuk, bartnik Tymosz Arrol, bojar Iwan Ihnatiuk, leśnik Demin 
Ihnatiuk oraz ksiądz ofi cjał312. W Sajówce było 9 rodzin włościańskich313, 
a w Janówce mieszkało 21 rodzin, w tym leśnicy Iwan Pawlik i Semen 
Janiuk oraz wójt Hryć Macyra314. W tym czasie dochody roczne folwarku 
Kuzawka były znaczne. Z tytułu pobieranego ziarna i siana wynosiły one 
6326,15 złp., z „danin na pieniądz wyrachowanych” – 360,20 złp., a w go-
towiźnie – 6696,05 złp.315. W żadnym miejscu lustracji nie wspomniano 
o Żółkowskich, zarówno pierwszych dzierżawcach, jak i ich synach.

Chata w Kuzawce nad Bugiem
Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, t. I, Warszawa 1900, s. 233.

308 Ibidem, k. 9-10.
309 Ibidem, k. 10.
310 Bojar, w tym przypadku szlachcic.
311 AGAD, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, op. cit., k. 11-12.
312 Ibidem, k. 13-15.
313 Ibidem, k. 15-16.
314 Ibidem, k. 16
315 Ibidem, k. 20.
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W trakcie badań terenowych, w marcu 2017 r., Konstanty Garal, je-
den ze starszych mieszkańców Kuzawki, informował, że dwór w ich 
wsi został zniszczony najprawdopodobniej w czasie działań wojennych 
w 1915 r. Po wojnie w tym miejscu postawiono szkołę, po której też do 
dziś nic się nie zachowało. 

Wspomniany już Konstanty Garal w 2017 r. proszony o przekazy, 
które są mu znane dotyczące Kościuszki, oprócz placu, gdzie był kiedyś 
dwór, wskazał miejsce, gdzie znajdowała się przystań wodna – to było – 
jak twierdził - po drugiej stronie traktu – tuż nad Bugiem. Tu także przy-
gotowano drewno do spławu w dół rzeki316. Tej treści przekaz jest bardzo 
prawdopodobny. Po pierwsze: prawie we wszystkich miejscowościach 
nadbużańskich, poczynając od Kryłowa w górę Bugu były przystanie 
rzeczne, a po drugie dowodem jest również fakt, odnotowany w lustracji 
folwarku Kuzawka i wsi Kuzawka z 1765 r.317, że mieszkał w tej miejsco-
wości sternik. Był to Jakow Dudycz. Teoretycznie mógł on właśnie być 
tą osobą, która przyczyniła się do pokonania części drogi Kościuszki na 
umowny Zachód.

Miejsce, gdzie według Konstantego Garala, jednego z najstarszych mieszkańców 
Kuzawki, był kiedyś dwór.

Fot. A. Wawryniuk

316 Informacje własne autora zebrane w trakcie badań terenowych odbytych 3 października 2016 r.
317 Lustracja Państwa Sławatyckiego z 1765 r., Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej (MBPBP), 

regionalia rękopisy sygn. MN-542, k.
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Prawdopodobnie miejsce przystani rzecznej w Kuzawce. Na pierwszym planie plac, 
na którym przygotowywano bale drewniane do spławu Bugiem. W głębi – rzeka.

Fot. A. Wawryniuk.

Aktualnie przystań rzeczna (turystyczna) znajduje się poniżej powyż-
szego miejsca. Lokalizując je bardziej dokładnie można dodać, że jest ona 
na wprost remizy strażackiej przy głównej ulicy miejscowości. Bug w tym 
miejscu jest dość szeroki, ale przy niskim stanie wody mogły po nim kur-
sować jedynie jednostki płaskodenne.

Bug w okolicach Kuzawki, na wysokości słupa granicznego nr 053.
Fot. A. Wawryniuk.
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Na placyku obok remizy strażackiej znajdującej się tuż nad Bugiem 
znajdują się dwie tablice upamiętniające rzekomy wyjazd Kościuszki 
z Kuzawki do Stanów Zjednoczonych.

Kuzawka, miejsce prawdopodobnej wyprawy Kościuszki rzeką Bug do Stanów 
Zjednoczonych Ameryki.

Fot. A. Wawryniuk.

Pierwsza z nich powstała w 1973 r., a w 2012 r. z inicjatywy społeczeń-
stwa Kuzawki i Kresowego Bractwa Kurkowego w Terespolu postawiono 
w tej miejscowości obelisk z tablicą poświęconą Kościuszce. 

Tablica z informacją o początku podróży Kościuszki z Kuzawki do Stanów 
Zjednoczonych Ameryki.

Fot. A. Wawryniuk.
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Umieszczony na niej napis brzmi: „To tu zatkwiona jest kotwica na-
szych wspomnień, blaski naszej chwały i nadziei. Tą wierną rzeką Bugiem 
rozpoczął swą podróż do Stanów Zjednoczonych Ameryki nasz bohater, 
duma narodowa Tadeusz Bonawentura Kościuszko”.

Powracając do nieszczęśliwej miłości Tadeusza i Ludwiki i przetrwa-
łej wśród mieszkańców Sosnowicy legendy, której nie można wykluczyć, 
ze zawiera elementy prawdziwe, w nieodległym od dworu Sosnowskich 
parku oboje zasadzili dwa drzewa: sonę, która symbolizowała Ludwikę 
i dąb – symbol Tadeusza. Miejsce to jest odległe od byłego dworu o około 
2 km, a powstała w pobliżu „zakochanych” drzew osada to dziś Sosnowica 
Lasek.

Tablica informacyjna o zespole pałacowo-parkowym w Sosnowicy.
Fot. A. Wawryniuk.
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Odrestaurowana stajnia. Obiekt przeznaczony na przyjmowanie turystów.
Fot. A. Wawryniuk.

Dawna ofi cyna. Obecnie Dworek Tadeusza Kościuszki.
Zdjęcie wykonane 16 sierpnia 2016 r. Fot. A. Wawryniuk.

Tablica informacyjna nad wejściem do Dworku Kościuszki.
Zdjęcie wykonane 16 sierpnia 2016 r. Fot. A. Wawryniuk.
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Jeszcze razem. Ludwika i Tadeusz 
w zagajniku obok Nadleśnictwa Parczew.

Źródło: Urząd Gminy w Sosnowicy.

Tablica informacyjna obok dębu (Tadeusz) 
i sosny (Ludwika).

Zdjęcie wykonane 7 lipca 2007 r. Fot. A. Wawryniuk.

Do Ludwiki (powalona przez wichurę sosna) i Tadeusza.
Fot. A. Wawryniuk.
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Historia z drzewami jest bardzo prawdopodobna, ponieważ 
w Sosnowicy rośnie co najmniej kilka dębów, których wiek ocenia się na 
około 300 lat. Nie można więc wykluczyć, że należy również do nich dąb 
Tadeusz.

Przez wiele dziesiątków lat drzewa rosnąc obok siebie splotły swe ko-
nary, tworząc jakby jedno… Pod koniec sierpnia 2001 r. – jak się tu określa 
– sosna zawaliła się ze starości, chociaż jest również i taki przekaz, że stało 
się to podczas burzy. Do dzisiaj symboliczna Ludwika leży obok dębu…

Informacja o parku w Sosnowicy Lasku, miejscu gdzie rosły splecione ze sobą drzewa – 
sosna i dąb – symbolizujące zakochanych Ludwikę i Tadeusza. Zdjęcie z 8 sierpnia 2007 r.

Fot. A. Wawryniuk.

Romantyczna historia Tadeusza i Ludwiki ma swoją współczesną 
kontynuację. Młodzież Zespołu Szkół Publicznych w Sosnowicy wraz 
z mieszkańcami gminy posadzili w miejsce sosny dwa młode drzewka 
- są to również dąb i sosna. Zostały posadzone na znak nieprzemijającej 
miłości. Mamy nadzieję, że wkrótce splotą się tak, jak ich pierwowzory. 
By razem świadczyć o tym, że miłość przezwycięży wszystko318.

318 Tekst: Zespołu Szkół Publicznych w Sosnowicy.
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Młodzież Zespołu Szkół Publicznych w Sosnowicy wraz z przedstawicielami 
miejscowego nadleśnictwa przy pracy obok dębu Kościuszko i powalonej sosny, 

symbolizującej Ludwikę.
Zdjęcie wykonane w 2004 r., udostępnione przez dyrekcję   Zespołu Szkół Publicznych w Sosnowicy.

Po Tadeuszu Kościuszce pozostały w Sosnowicy jeszcze inne kon-
kretne ślady. Pamięć o nim kultywują uczniowie i pedagodzy, a szkoła 
nosi jego imię. Od 1994 r. w Sosnowicy działa też Społeczne Towarzystwo 
Kościuszkowskie, które inicjuje wiele bardzo konkretnych przedsięwzięć 
poświęconych Naczelnikowi. Jest też odrestaurowany dworek, w którym 
prawdopodobnie przez prawie rok mieszkał Tadeusz. Źródła milczą, czy 
to właśnie w tym budynku udzielał on Ludwice korepetycji. 

Park przy Dworku Tadeusza Kościuszki.
Zdjęcie wykonane 25 sierpnia 2009 r. Fot. A. Wawryniuk.
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Staw „Kościuszko” w Libiszowie, koło Sosnowicy.
Fot. A. Wawryniuk.

Ponadto w pobliskim Libiszowie (4 km od Sosnowicy) jeden ze sta-
wów nazwano „Kościuszko”, a inny - „Racławice”. 

Kościół parafi alny w Sosnowicy, wotum Tekli Sosnowskiej, matki Ludwiki.
Zdjęcie wykonane 7 lipca 2007 r. Fot. A. Wawryniuk. 

Jest też w Sosnowicy ulica Kościuszki. Trwały pomnik po Sosnowskich 
to także kościół parafi alny wybudowany przez Teklę z Zenowiczów 
Sosnowską, żonę Józefa Sosnowskiego, wojewody smoleńskiego, hetma-
na polnego litewskiego w 1797 r.

Rozdział X. Sosnowicki wątek miłosny
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ROZDZIAŁ XI

Inne kobiety w życiu Tadeusza Kościuszki

Czy po niefortunnych oświadczynach Kościuszki w Sosnowicy pozo-
stawał on wierny Ludwice przez całe swoje życie? Wielu autorów 

wskazuje, że niejednokrotnie planował on małżeństwa lub miał po prostu 
romanse z kobietami. Jedną z nich była osiemnastoletnia Tekla Żurowska 
z Ihnatowic, z którą Kościuszko, już będąc generałem, planował małżeń-
stwo, a która odwzajemniała jego uczucia. Po stronie narzeczonych była 
matka Tekli, jednak i tym razem Tadeusz spotkał się z nieprzychylnym 
przyjęciem ze strony ojca wybranki319. Historia miała mieć miejsce w 1790 r.
Jak wspomniano, zakochanym sprzyjała matka Tekli. Kościuszko musiał 
mieć do niej spore zaufanie, skoro pisał do niej listy dotyczące jego i Tekli. 
Jeden z nich zachował się do naszych czasów i jest dowodem szczerej mi-
łości Tadeusza do Tekli Żurowskiej, a także pewnej zazdrości starszego 
kawalera o młodszych rywali, w tym o porucznika Giżyckiego, najpraw-
dopodobniej również starającego się o rękę córki Żurowskich.

Wiadomo, że list był pisany w tajemnicy przed ojcem Tekli. Możemy 
to wnioskować z pierwszych zdań korespondencji: „Posyłam list i re-
spons proszę Matulki nikomu nie pokazywać, tylko swojej Teklusi. Rzecz 
idzie bez wątpienia, że H.[?] największą jest przeszkodą”320. Są też w liście 
słowa miłości do niedoszłej żony jego: „…A tyś serca mojego ożywienie 
i co miałaś być słodyczą całego życia mego Teklusiu danej że wyrazów 
stosownych nie znajduję w tym momencie, lecz z przytuleniem chustki do 
mych oczu, skłaniam głowę moją do ucałowania twych nóżek z przywią-
zaniem stałym na zawsze…”321.

W kolejnym liście zakochany Kościuszko napisał między inny-
mi: „Tekluniu, gdy będziesz pisać, przyślij mi razem jeden koral z szyi 
twojej. Niech Opatrzność w płaszcz szczęścia zupełnie obwinie ciebie, 
a o mojej stateczności, przyjaźni, szacunku, uszanowaniu, bądź zawsze 
przekonana”322.

319 H. Muszyńska Hoffmannowa, op. cit., s. 98-107.
320 Kościuszko, Tadeusz (1746-1817), Materiały dotyczące Tadeusza Kościuszki oraz jego listy i pisma, Zakład Narodowy 

im. Ossolińskich we Wrocławiu (ZNO), sygn. 537/III, k. 18, 18v.
321 Ibidem.
322 J. Żurawski, Filozofi a oświeceniowa Tadeusza Kościuszki. Wybór pism, Częstochowa 2003, s. 191.



— 196—

Pierwsza strona listu Tadeusza Kościuszki do matki Tekli Żurowskiej.
Źródło: Kościuszko, Tadeusz (1746-1817), Materiały dotyczące Tadeusza Kościuszki oraz jego listy i pisma,

ZNO, sygn. 537/III, k. 18.

Są też i inne dowody poświadczające wzajemną miłość Tadeusza 
i Tekli oraz planowane małżeństwo. Podobnie jak w Sosnowicy, tak 
w Ihnatowicach na przeszkodzie szczęścia młodych stanął i tym razem 
ojciec. 

Rozdział XI. Inne kobiety w życiu Tadeusza Kościuszki
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Rozdział XI. Inne kobiety w życiu Tadeusza Kościuszki

Pośrednio o takiej właśnie sytuacji świadczy kolejny list Kościuszki 
adresowany do matki Tekli Żurowskiej z Międzyboża na Podolu 
w 1790 r. „Rotmistrz Potocki, który jest z tegoż województwa ze mną, 
może zaświadczyć, że mam dziedzictwem wieś i sam trzymam ją. Nie 
każesz już mnie pisać, moja matuniu, znać, że już po wszystkim, znać 
żeś się nakłoniła do perswazji znać, że już i od niej oddalony na zawsze 
zostaję, znać żeś prędko o swej przyjaźni zapomniała. Czynię z rozkazu 
matki zawsze mojej i jedynej, która zawsze w mym sercu będzie. Już nie 
będę pisywać, nie będę i bywać, aby trucizną wzrok jej dla mnie nie był. 
Nie będę już w domu waszym, bobym sobie przypomniał okrutności 
losu mego. Niechże was zawsze jednak Opatrzność najwyższa błogosła-
wi, a więcej już i pisać nie mogę”323.

Pierwsza strona listu autorstwa Józefa Chwaliboga, syna Tekli Chwalibóg, 
w której kochał się Kościuszko.

Źródło: Kościuszko, Tadeusz (1746-1817), Materiały dotyczące Tadeusza Kościuszki oraz jego listy i pisma, 
ZNO, sygn. 537/III, k. 20.

323 J. Żurawski, op. cit., s. 191.



— 198—
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Znamy więc dodatkowe fakty o kolejnej wielkiej miłości Kościuszki, 
bo połączonej ze staraniem się o rękę osiemnastoletniej Tekli Żurowskiej, 
ale i tym razem ojciec dziewczyny stanął na drodze ewentualnemu mał-
żeństwu narzeczonych. Zwraca uwagę ta część dokumentu, w której na-
pisano, że „osiemnastoletnia dziewczyna zajęła serce Kościuszki, który 
chociaż wówczas wieku lat 45 liczył, ukochał ją całą siłą młodzieńczego 
zapału i pozyskał najtkliwszą miłość Tekli”324.

Dalszy ciąg listu Józefa Chwaliboga, syna Tekli Chwalibóg,
w której kochał się Kościuszko.

Źródło: Kościuszko, Tadeusz (1746-1817), Materiały dotyczące Tadeusza Kościuszki oraz jego listy i pisma,
ZNO, sygn. 537/III, k. 20v.

324 Kościuszko, Tadeusz (1746-1817), Materiały dotyczące Tadeusza Kościuszki oraz jego listy i pisma, ZNO, 
sygn. 537/III, k. 20.
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Na drugiej stronie cytowanego dokumentu zwraca uwagę infor-
macja o kolejnej miłości - tym razem miała to być Anna z Zamoyskich, 
późniejsza księżna Sapieżyna, „której uczucia miały się skłaniać ku 
Kościuszce”325.

O trwającym uczuciu między nimi świadczy pośrednio fakt, 
że wiele pamiątek pozostałych po generale znajdowało się w po-
siadaniu księżnej Anny Sapieżyny, w tym między innymi: pier-
ścień złoty, z wielką gemmą „rżniętą w onyksie, przedstawiającą 
Lukrecję; kolekcja półszlachetnych kamieni, oszlifowanych w for-
mie tarczek na sygnety, gemmy, kamee itp., która liczyła 28 kamie-
ni, ofi arowana przez Kościuszkę księżnej w 1793 r.; kaseta obleczo-
na skórą czarną, wyłożoną szkarłatną irchą, czy miseczka srebrna, 
z wierzchu pozłacana, przyozdobiona ornamentem. Na dnie któ-
rej rozmieszczony dookoła napis: „Darował Tadeusz Kościuszko 
ks. Annie z Zamoyskich Sapieżynie roku 1810 w Paryżu”, a nawet list 
napisany do księżnej z Solura 19 sierpnia 1817 r.326. 

Dodać też trzeba, że Tadeusz Korzon w wykazie eksponatów znajdują-
cych się w Muzeum Narodowym w Rapperswil, w dziale 2, poz. 11 zapisał: 
„Włosy Kościuszki. Według świadectwa Ksawerego Zeltnera, zawiązka 
ta ofi arowaną była przezeń ks. Annie Sapieżynie”327. 

325 Ibidem, k. 20v.
326 Katalog wystawy urządzonej ku czci Tadeusza Kościuszki w setną rocznicę Jego zgonu we Lwowie 15.X.1917, 

Lwów 1917, s. 10 (poz. 7), 12 (poz. 16), 13 (poz. 17), 91 (poz. 574).
327 T. Korzon, Kościuszko. Biografi a…, op. cit., s. 108.
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Pukiel włosów Tadeusza Kościuszki. Zostały ucięte po zgonie generała.
Źródło: Biblioteka Ordynacji Zamojskiej w Warszawie (BOZW), sygn. rkps BOZ 773.
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Mieszek, w którym przechowywano włosy Tadeusza Kościuszki.
Źródło: BOZW, sygn. rkps BOZ 773.

Teka z czerwonej skóry z wytłoczonym złotem tytułem: Pamiątki po Tadeuszu Kościuszce.
Źródło: BOZW, sygn. rkps BOZ 773.

Rozdział XI. Inne kobiety w życiu Tadeusza Kościuszki
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Nie ma powodów, dla których można by wątpić w prawdziwość po-
wyższego zapisu. Jest to więc kolejny dowód na to, że Anna Sapieżyna nie 
była osobą obojętną wobec Tadeusza Kościuszki nawet do ostatnich dni 
jego życia, chociaż prezentowane włosy nie były tymi, które podarował jej 
generał, ale dla zobrazowania ówczesnego zwyczaju przedstawiono for-
mę, w jakiej przekazywano ten niezwykły na dzisiejsze czasy upominek.

Katarzyna Jedynakiewicz wspomina o innych kobietach, z którymi 
Kościuszko miał mieć romans, a nawet planował małżeństwo. Były to: 
Anna Stanisława Mycielska, Anna z Radziwiłłów Mostowska, Marianna 
Potocka, druga żona Tomasza Mostowskiego, Wirydianna z Radolińskich 
primo voto Kwilecka secundo voto Fiszerowa, o której autorka napisa-
ła wprost, że była ona zakochana w generale. Mówi się też o zażyłych 
stosunkach generała z księżną Kurlandii Marią del Carigan i Angeliką 
Zeltner, żoną jego przyjaciela – Franciszka Piotra Zeltnera328. 

Jeden z listów Tadeusza Kościuszki.
Źródło: Instytut Ossolińskich we Wrocławiu, rkps, sygn. 537, k. 37.

328 K. Jedynakiewicz, Kobiety w życiu Tadeusza Kościuszki, „Acta Universitatis Lodziensis”, folia historica 1996, 
nr 57, s. 118-120.
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Jest wiele faktów zaświadczających o wyjątkowym traktowaniu cór-
ki Angeliki – Emilii (był jej ojcem chrzestnym), której jeszcze za życia 
Tadeusz Kościuszko zapisał swoje serce. Interesujące jest również i to, 
że było ono z należytym szacunkiem przechowywane przez kolejne po-
kolenia Zeltnerów, czego poświadczeniem może być fakt, że w jeszcze 
w 1891 r. pieczę nad narodową relikwią pełniła wnuczka Zeltnera, cór-
ka Emilii z Zeltnerów Anetta Morosini zamieszkała w Vezzi w pobliżu 
Lugano329. 

Są też informacje o jego przyjaźniach z kobietami w trakcie pobytu 
w Stanach Zjednoczonych. Nie był więc Tadeusz Kościuszko człowie-
kiem, który po pierwszej niespełnionej miłości do Ludwiki żył wyłącznie 
wspomnieniami uczuć do tej kobiety. 

Podsumowując wątek z Ludwiką Sosnowską, warto zwrócić uwagę 
i na to, że w zachowanych listach Tadeusza Kościuszki nie ma ani jedne-
go, który byłby adresowany właśnie do niej. Są natomiast adresy innych 
kobiet, w tym między innymi do Tekli Żurowskiej napisany w 1791 r. Już 
pierwsze zdanie z tej korespondencji mówi o wielkim uczuciu Kościuszki 
do tej kobiety: „Nigdy, a nigdy o tobie nie zapomnę. Mocno jesteś w mym 
sercu wyrażona, aby odmiana sprawić się mogła przez czas lub odległość. 
Prędzej twoje uczucie zmieni się widokiem młodszych, grzeczniejszych 
i bogatszych, jak ojciec ma nadzieję”330. 

Zachowała się też korespondencja Anny z Zakrzewskich Radziwiłłowej 
do Izabeli Czartoryskiej (sierpień – październik 1792 r.), Chociaż nie 
ma w niej mowy o uczuciach, poświadcza ona związki Tadeusza z bar-
dzo wpływowymi wówczas rodami Rzeczypospolitej. O Konstancji 
Zamoyskiej wiemy np. z jej wspomnień, że „gdyby jenerał ofi cjalnie de-
klarował o moją rękę, nie otrzyma wyraźnej odpowiedzi: tak lub nie. (…) 
Tak się też stało. Ale mimo takich aluzji pan generał bynajmniej nie zmie-
nił się w stosunku do mnie. Komplementował mi równie grzecznie, co 
przedtem. (…) Niech księżna będzie przekonana o moim sercu, umyśle, 
obywatelstwie i przywiązaniu wdzięcznością do niej. Czas zawsze oka-
zuje najokrutniejszy sposób złego lub dobrego myślenia każdego. Mój się 
okazuje i nie odmienię jego”331. 

329 ZNO, rkps., sygn. 3449, k. 9-11.
330 Pisma Tadeusza Kościuszki, wybór H. Mościcki, op. cit. s. 50.
331 H. Muszyńska Hoffmannowa, op. cit., s. 137-138.
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Są też wspomnienia Wirydianny z Radolińskich Kwileckiej 
o Kościuszce, które pozwalają na stwierdzenie, że znała ona generała 
bardzo blisko, o czym świadczą poszczególne fragmenty jej zwierzeń: 
„Odczułam wzruszenie, gdy ujrzałam go wchodzącego. (…) Mieszkanie 
jego (w Paryżu) składało się z kilku pokojów nie ogrzewanych i nie ume-
blowanych, przez które wchodziło się do ostatniego, gdzie płonął ogień 
i znajdowały się meble najkonieczniejsze. Tu sypiał i przyjmował gości, 
leżąc często w łóżku, lub często będąc w szlafroku. (…) Dobroduszność 
i skromność Kościuszki z nieoczekiwanymi jego odezwaniami się, z pew-
nego rodzaju prostotą były tak pociągające, że nie można wyrazić tego 
słowami… (…) Kościuszko nie był dyskretny, aczkolwiek miał dobre in-
tencje, ponieważ szedł za pierwszym popędem. (…) W stosunku do ko-
biet był pierwszy na ich usługi…”332.

Znana jest także znajomość – być może nawet romans – z Amerykanką 
Margaret White, córką generała, późniejszą panią Evans, która we wspo-
mnieniach miała napisać: „Nazwę Cię – Kościuszko. Inne imiona po-
trzebują może tytułów, ale nazwisko to wystarczy za najwyższy tytuł. 
Niezniszczalnie wyryte na moim sercu, będzie ono jasno błyszczało na 
kartach historii”333.

 

332 Pisma Tadeusza Kościuszki, wybór H. Mościcki, op. cit., s. 303-307.
333 H. Muszyńska Hoffmannowa, op. cit., s. 165.
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Executive summary

This paper describes Tadeusz Kosciuszko's bloodline, his childhood 
and youth, i.e. the period when his character was shaped, infl uenced 

by: his family home, his stay at the Cadet School, his several years' trip to 
France and, what is not without meaning, the establishment of many new, 
hitherto unknown. contacts with prominent fi gures of political and milita-
ry life in Poland and many other countries.

The book, in which Tadeusz Kosciuszko's documents were published, 
or other documents connected with the family from which he came, shed 
a new light on the life of a later general, an undisputed Pole - patriot and 
his closest relatives. In the author's opinion, an example of this may be the 
erroneous place of birth of Kosciuszko, the year of his sister Anna's death, 
as well as too much attention paid to the messages concerning the love of 
Tadeusz and Ludwika Sosnowska and his relations with Kuzawka, from 
where the future hero of Poland and the United States supposedly fl ew to 
America.

A certain kind of supplementation of the contents concerning their 
chronological scope is information from later years, which is justifi ed by 
the explanation of facts important for Kosciuszko. Moreover, a special tre-
atment was given to the subject matter connected with Dolholiska, a favo-
rite place of Tadeusz Kosciuszko, where he was most eagerly staying and 
in which his memory is particularly commemorated.
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