
Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii 
 

Wykaz działań zaplanowanych przez Zespół Szkół Publicznych w Wojsławicach Kolonii 1 w miesiącu 
marcu 2017: 

 
1. Konkurs Wiedzy o Tadeuszu Kościuszce (6.03. 2017) 

2. Cykl działań dydaktycznych przeprowadzonych w bibliotece szkolnej przez nauczyciela 
bibliotekarza (6 -10.03.2017) 

- malujemy plakaty, piszemy listy i wiersze o Naczelniku 

3. XVI Powiatowy Przegląd Pieśni i Poezji Powstańczej i Patriotycznej (7.03.2017) 

4. Szkolny Konkurs Recytatorski "Tadeusz Kościuszko w poezji i prozie" (20.03.2017) 

5. Uroczysta akademia z okazji Dnia Patrona (23.03.2017) 

- zawody strzeleckie 

- Bieg Kościuszkowski 

 
Regulamin szkolnego konkursu recytatorskiego "Tadeusz Kościuszko w poezji i prozie" 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W WOJSŁAWICACH KOLONII 

 
Eliminacje i rozstrzygnięcie konkursu – 20.03.2017r. 
Wręczenie dyplomów i nagród – 23.03.2017r. 
 
CELE: 
- rozwijanie zainteresowań literackich, 
- kształtowanie kultury żywego słowa, 
- doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich, 
- budzenie i rozwijanie zainteresowań postaciami historycznymi, 
- szerzenie wśród uczniów i młodzieży postaw patriotycznych. 
 
Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych: 
- klasy I - III szkoły podstawowej, 
- klasy IV - VI szkoły podstawowej, 
- klasy I - III gimnazjum. 
Liczba uczestników ( wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie). 
 
Kryteria oceny: 
- odpowiedni wybór utworu poetyckiego lub fragmentu prozatorskiego w kontekście tematu 
konkursu - (0 - 3 p.), 
- właściwy dobór repertuaru (wartości artystyczne utworu dostosowane do możliwości 
intelektualnych uczestnika - (0 - 3p.), 
- opanowanie pamięciowe utworu - (0 - 3 p.), 
- kultura słowa (intonacja i modulacja głosu, tempo i nasilenie głosu, pauza) - ( 0 - 3p.), 
- ogólne wrażenie artystyczne ( postawa recytatora, gest sceniczny, ruch, mimika twarzy) - ( 0 - 3p.). 



 
Maksymalnie uczestnicy mogą uzyskać 15 punktów.  
Przewidziane są : I, II i III miejsce dla  zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych oraz 
dyplomy i nagrody. 
 
Skład jury; 
Marta Daniłowicz, 
Sylwia Magdziak, 
Elżbieta Łagowska. 
 
 

Organizatorzy konkursu:  
Marta Daniłowicz, 

Ewa Koler, 
Olimpia Grabarczuk 

Szczegółowy Regulamin 

Biegu ulicznego „ Bieg Kościuszkowski” - 2 km: 

ORGANIZATOR: 
Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii  

Wojsławice Kolonia 1 
22- 120 Wojsławice 

tel.(082)5669215 fax(082)5669215  

Trasa biegu głównego 
Dystans 2 km, nawierzchnia 100% asfalt, zróżnicowana konfiguracja trasy. 

Program szczegółowy 
11.00 -  Zbiórka zgłoszonych zawodniczek i zawodników. 

11.15 - Zgłoszenia, weryfikacja i rozdanie numerów uczestnikom biegu. 

11.30- Start do Biegu Ulicznego pod nazwą „Bieg Kościuszkowski”  z placu przed WTZ w 
Wojsławicach, ul. Uchańska 114 

12.15 - Meta Biegu Ulicznego – boisko szkolne Zespołu Szkół Publicznych im. T. Kościuszki w 
Wojsławicach Kolonii 1. 

13.00 - Wręczenie nagród i zakończenie imprezy. 

Klasyfikacja 
1. W kategoriach wiekowych:  

- dzieci w wieku 7-9 lat 

- dzieci w wieku 10-13 lat 

-młodzież gimnazjalna  



- dorośli 

 
2. Klasyfikacja osób niepełnosprawnych: 

Organizator nie dopuszcza do startu wózków. 
 

Pomiar czasu 
W Biegu ulicznym 2 km ustalenie kolejności będzie prowadzone przy użyciu numerów startowych.  
Numer startowy należy zamocować z przodu koszulki - zabrania się jakiejkolwiek w nim modyfikacji. 
Posiadanie numeru jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie 
końcowym. 

Nagrody: 

I miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych- puchary 

II-V miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych- medale 

Zasady uczestnictwa w biegu: 

-do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończyli siódmy rok życia, 

-zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu, 

-uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za 
sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów 
fizycznych w tym śmierci, 

-przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił 
charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie 
zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność, 

-pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem 
biegu, akceptuje go i zobowiązuje do  jego przestrzegania, 

- wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 23 
marca 2017 r.  

- bieg odbędzie się w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek zachować 
szczególną ostrożność podczas biegu, 

-uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku,  

-każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego 
przestrzegania, 

-zawodnik, który nie mieści się w limicie czasowym (30 minut) ma obowiązek na polecenie sędziego 
oddać numer startowy. Po oddaniu numeru może poruszać się wyłącznie po chodniku , zgodnie z 
zasadami ruchu pieszych i od tego momentu nie jest uczestnikiem biegu lecz pieszym. Na mecie 
otrzyma zwrot numeru. 



 Zgłoszenia 

- elektronicznie na adres: rozagwarda@gmail.com  do dnia 10 marca 2017 r. 

- osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły tel. (82)5669215  lub koordynator R. Gwarda Tel. 
881295082 

- w przypadku osiągnięcia przed 10 marca 2017 r. limitu 150 uczestników w biegu panel zgłoszeń 
zostanie zamknięty.  

- wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu imprezy na stronach www.zspwojslawice.pl 

Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało ujęte na liście 
startujących - w dniu biegu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych. 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

Regulamin XVI Powiatowego Przeglądu Pieśni i Poezji Powstańczej i Patriotycznej 

 

I. Organizatorzy: 

  Starostwo Powiatowe w Chełmie 

  Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii 

II. Cele Konkursu: 

 Rozwijanie zainteresowań literackich i muzycznych wśród dzieci i młodzieży. 

 Doskonalenie umiejętności wyrażania siebie poprzez sztukę. 

 Rozwijanie wrażliwości estetycznej. 

 Promowanie twórczości dziecięcej i młodzieżowej. 

 Upowszechnianie pieśni i poezji o tematyce powstańczej i patriotycznej. 

 Propagowanie wartości patriotycznych i kształtowanie wrażliwości duchowej 
młodego pokolenia. 

III. Zasady uczestnictwa: 

Kategoria muzyczna 

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas I – VI szkół podstawowych i I - III gimnazjum z 
terenu powiatu chełmskiego. 

2. Każda szkoła może wystawić jedną reprezentację w danej kategorii i grupie wiekowej. 

3. Uczniowie będą oceniani w następujących kategoriach i grupach wiekowych: 

kategorie:      grupy wiekowe: 

- soliści       - klasy I - III 



- zespoły      - klasy IV – VI, 

                      - gimnazja 

4. Opiekunowie dokonują zgłoszenia uczestnika poprzez przesłanie wypełnionej karty – 
załącznik nr 1. 

5. Uczestnicy prezentują: 

 Jeden utwór wokalny obowiązkowo o tematyce powstańczej tj. zrywów narodowych:  

1768-1771; 1794; 1830/31; 1846-1848; 1863/64; 1905; 1918-1921; 1944 (pieśń). 

 Drugi utwór wokalny o dowolnej tematyce patriotycznej (pieśń). 

 
 
 
Kategoria literacka 

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych i I - III gimnazjum        
z terenu powiatu chełmskiego. 

2. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczestników w każdej kategorii wiekowej. 

3. Warunkiem uczestnictwa jest napisanie utworu poetyckiego o tematyce powstańczej lub 
patriotycznej i przesłanie go na adres szkoły drogą elektroniczną ( adres: 
rozagwarda@gmail.com) 

4. Utwór powinien być przygotowany samodzielnie, napisany na komputerze (czcionka Times 
New Roman 12, interlinia 1,5). 

5. Do pracy konkursowej powinna być dołączona karta zgłoszenia – załącznik nr 2. 

6. W konkursie nie wezmą udziału prace nieczytelne, z brakującymi danymi. 

7. Jury konkursu powołane przez organizatora dokona oceny i wybierze najlepsze prace, które 
zostaną nagrodzone. 

8. Prace będą ocenione pod względem oryginalności, pomysłowości, wartości językowych. 

IV. Terminy: 

1. Zgłoszenia uczestników  do konkursu w kategorii literackiej  (na załączonej karcie) oraz prace 
literackie należy przesłać do dnia 5 marca 2017 roku. 

2. Zgłoszenia uczestników  do konkursu w kategorii muzycznej (na załączonej karcie) należy 
przesłać do dnia 25 lutego 2017 roku. 

3. Przegląd  w kategorii muzycznej odbędzie się dn. 7 marca 2017 od godz. 9.00 do 13.00 

4. Podsumowanie kategorii  muzycznej i literackiej ( laureaci zostaną powiadomieni 
telefonicznie)  oraz wręczenie nagród odbędzie się w Zespole Szkół Publicznych im. Tadeusza 
Kościuszki w Wojsławicach Kolonii dnia 23 marca 2017 roku o godzinie 13.00. 

V. Postanowienia końcowe: 



1. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. 

2. Organizatorzy zapewniają uczestnikom poczęstunek. 

3. Laureaci w kategorii muzycznej i literackiej zostaną telefonicznie zaproszeni na uroczyste 
podsumowanie w dniu 23.03. 2017 r. . 

4. Adres: Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii; Wojsławice 
Kolonia 1; 22-120 Wojsławice. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac konkursowych                      
(bez roszczeń autorów do prac autorskich) na stronie internetowej szkoły, w celu promocji 
konkursu i szkoły oraz w tomiku pokonkursowym przygotowanym z  wykorzystaniem 
nadesłanych utworów. 

6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do 
niniejszego regulaminu. 

7. Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane do celów konkursu nie będą udostępnione 
osobom trzecim. 

8. Dodatkowych informacji udziela: p. R. Gwarda tel. 881295082 

 
Scenariusz szkolnego konkursu wiedzy o Tadeuszu Kościuszce  

w ramach obchodów dnia patrona szkoły 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W WOJSŁAWICACH KOLONII: 6.03.2017r. 
 
- konkurs historyczny 
 
CELEM KONKURSU JEST: 
 
- Promowanie sylwetki Tadeusza Kościuszki 
- Szerzenie wśród młodzieży wiedzy o patronie Szkoły 
- Integracja poszczególnych klas poprzez wspólne przygotowanie się do konkursu 
- Kształtowanie umiejętności współpracy i współzawodnictwa 
 
 
REGULAMIN KONKURSU 
 
1. Klasę reprezentuje wybrana wcześniej trzyosobowa drużyna. 
 
2. Przed podaniem odpowiedzi na pytania konkursowe każda drużyna naradza się. Odpowiedzi 
udziela kapitan drużyny. 
 
 
a) Pytania zamknięte: 
- 1 pkt - odpowiedz prawidłowa 
- 0 pkt - odpowiedź nieprawidłowa lub jej brak. 
 
b) Pytania otwarte: 
- 2 pkt - odpowiedź prawidłowa 



- 1 pkt - odpowiedź niepełna 
- 0 pkt - odpowiedź nieprawidłowa lub jej brak. 
 
3. Tekst źródłowy - przeczytanie fragmentu ze zrozumieniem i udzielenie poprawnej odpowiedzi na 
pytania zawarte pod tekstem. Można otrzymać od 0 do 3 pkt. 
 
4. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga obiektywne Jury. Decyzje Jury są niepodważalne. 
 
PRZEBIEG KONKURSU 
 
1. Przywitanie uczestników konkursu. 
 
2. Zapoznanie uczestników z przebiegiem i regulaminem konkursu. 
 
3. Prezentacja drużyn. 
 
4. Praca z testem konkursowym. (60 min.) 
 
5. Podliczenie punktacji poszczególnych drużyn. 
 
6. Podanie wyników konkursu - wyłonienie zwycięzców. 
 
7. Podsumowanie konkursu. 
 
ZAŁĄCZNIKI 
 
1. Wykaz pytań i odpowiedzi. 
 
2. Tekst źródłowy - Uniwersał połaniecki, maj 1794 r. Cyt. za: Powstanie kościuszkowskie. Teksty 
źródłowe do nauki historii, oprac. W. Bortnowski, nr 22, Warszawa 1959, s. 18, 19) oraz wykaz pytań 
do tej konkurencji. 
 
 
 
 
GIMNAZJUM 
 
PYTANIA ZAMKNIĘTE 
 
1. Jak brzmi drugie imię Tadeusza Kościuszki? 
- Bonifacy 
- Bonawentura 
- Beniamin 
 
2. Absolwentem jakiej szkoły powstałej w oświeceniu był Tadeusz Kościuszko? 
- Szkoły Rycerskiej w Warszawie 
- Collegium Nobilium w Warszawie 
- Akademii Krakowskiej 
 
3. W jakim państwie europejskim kształcił się Tadeusz Kościuszko w zakresie inżynierii wojskowej? 
- w Anglii (w Londynie) 
- we Francji (w Paryżu) 



- w Rosji (w Petersburgu) 
 
4. Dlaczego Tadeusz Kościuszko uważany jest za bohatera Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej? 
- był jednym z pierwszych ochotników, którzy walczyli o wolność Stanów Zjednoczonych  
- był jednym z opracowujących konstytucję amerykańską 
- był jednym z wielu cudzoziemców, którzy wzięli udział w tzw. "bostońskim piciu herbaty"  
 
5. W jakich okolicznościach Tadeusz Kościuszko otrzymał order Virtuti Militari? 
- za pokonanie wroga pod Racławicami w 1794r. 
- za zwycięską walkę Savannah w 1779r. 
- za mężną postawę w bitwie pod Dubienką podczas wojny z Rosją (1792r.) w obronie Konstytucji 3 
Maja 
 
6. Dokąd i w jakim celu udał się Tadeusz Kościuszko po przystąpieniu króla Stanisława Augusta do 
targowiczan? 
- wyjechał do Drezna w Saksonii, gdzie przygotowywano powstanie, następnie do Francji by tam 
daremnie szukać pomocy wśród rewolucyjnych paryżan 
- wyjechał do Lombardii, aby u boku Napoleona tworzyć Legiony Polskie wraz z Janem Henrykiem 
Dąbrowskim 
- wyjechał do Wiednia, gdzie mógł przygotowywać zbrojne powstanie w kraju 
 
7. Jakie były przyczyny wybuchu powstania kościuszkowskiego?  
- rosyjski plan redukcji armii polskiej,  
- działalność Wielkiej Emigracji,  
- wpływ Wiosny Ludów 
 
8. Gdzie i kiedy Tadeusz Kościuszko ogłosił akt powstania? 
- na krakowskim rynku - 23 marca 1794 roku 
- na krakowskim rynku - 24 marca 1794 roku 
- na krakowskim rynku - 25 marca 1794 roku 
 
9. Jaką władzę objął Tadeusz Kościuszko podczas ogłoszenia aktu insurekcji? 
- objął władzę dyktatorską naczelnika powstania 
- objął władzę dyktatora powstania w Warszawie 
- objął władzę dyktatora powstania na Litwie 
 
10. Jak nazywała się centralna władza cywilna w czasie powstania kościuszkowskiego? 
- Rada Najwyższa Narodowa, w której zasiadali działacze stronnictwa patriotycznego z czasów Sejmu 
Wielkiego 
- Kuźnica Kołłątajowska, w skład której wchodzili radykalni publicyści 
- Straż Praw, czyli rząd powstały na mocy Konstytucji 3 Maja 
 
11. Kiedy rozegrała się bitwa pod Racławicami i kto dowodził oddziałami chłopskimi biorącymi w 
niej udział? 
- 2 kwietnia 1794r. - Tadeusz Kościuszko 
- 3 kwietnia 1794r. - Tadeusz Kościuszko 
- 4 kwietnia 1794r. - Tadeusz Kościuszko 
 
12. Któremu z chłopów zasłużonych w bitwie pod Racławicami Kościuszko nadał nazwisko 
Głowacki i z jakiego powodu? 
- Wojciechowi Bartoszowi, który pierwszy skoczył na armaty i czapką, aby uniemożliwić wystrzał, 



zatkał zapał działa 
- Wojciechowi Bartłomiejowi, który pierwszy skoczył na armaty i czapką, aby uniemożliwić wystrzał, 
zatkał zapał działa 
- Bartłomiejowi Wojciechowi, który pierwszy skoczył na armaty i czapką, aby uniemożliwić wystrzał, 
zatkał zapał działa 
 
13. Jak nazywały się oddziały chłopów biorących udział w walkach powstańczych i co stanowiło ich 
główne uzbrojenie? 
- kosynierzy; piki i pionowo osadzone kosy 
- partyzanci; karabiny i pionowo osadzone kosy 
- rebelianci; pionowo osadzone kosy i strzelby 
 
14. Kiedy wybuchło powstanie w Warszawie i kto stanął na jego czele? 
- 16 kwietnia 1794r. - Jakub Jasiński 
- 17 kwietnia 1794r. - Jan Kiliński 
- 18 kwietnia 1794r. - Tomasz Wawrzecki 
 
15. Kiedy wybuchło powstanie w Wilnie i kto stanął na jego czele? 
- 20 / 21 kwietnia 1794r. - Jan Kiliński 
- 21 / 22 kwietnia 1794r. - Tadeusz Kościuszko 
- 22 / 23 kwietnia 1794r. - Jakub Jasiński 
 
 
16. Kiedy i gdzie ogłosił Kościuszko prawa dla chłopów zwane uniwersałem? 
- 7 maja 1794r. pod Połańcem 
- 8 maja 1794r. pod Ostrołęką 
- 9 maja 1794r. pod Piławcami 
 
17. Kiedy i gdzie rozegrała się bitwa, z której powstańcy walcząc z wojskami rosyjsko - pruskimi 
zmuszeni byli wycofać się w kierunku Warszawy? 
- 5 czerwca 1794r. pod Szczekocinami 
- 6 czerwca 1794r. pod Siemiatyczami 
- 7 czerwca 1794 pod Połańcem 
 
18. Kiedy i gdzie rozegrała się bitwa, w której wojska rosyjskie rozbiły polskie oddziały a ranny 
Kościuszko dostał się do niewoli rosyjskiej? 
- 9 października 1794r. pod Wawrem 
- 10 października 1794r. pod Maciejowicami 
- 11 października 1794r. pod Grochowem 
 
PYTANIA OTWARTE 
 
1. Jakie były przyczyny upadku powstania kościuszkowskiego? (należy wymienić trzy) 
- przewaga wojsk rosyjsko - pruskich, brak aktywnego poparcia przez Francję, klęski w bitwach, 
niedostateczne wyszkolenie powstańców, zbyt mało broni, brak wiedzy wielu chłopów o wydanych 
przez Kościuszkę postanowieniach uniwersału 
 
2. Jakie hasło widniało na sztandarze kosynierów z 1794 roku? 
- ŻYWIĄ Y BRONIĄ 
 
3. Jaki tytuł nosi wydana w Paryżu w 1800r. broszura autorstwa Tadeusza Kościuszki i jego 
sekretarza Józefa Pawlikowskiego, w której zawarty został program walki zbrojnej, toczonej siłami 



całego społeczeństwa - niezależnie od Francuzów? 
- Czy Polacy wybić się mogą na niepodległość? 
 
4. Gdzie znajduje się kopiec Kościuszki - symboliczna mogiła - pomnik wzniesiony w latach 1820 -23 
dla uczczenia bohatera narodowego i jaką rolę odgrywał w XIXw.? 
- w Krakowie, był miejscem pielgrzymek Polaków 
 
5. Gdzie znajduje się najwyższy szczyt górski nazwany imieniem Tadeusza Kościuszki? 
- w Australii w Górach Śnieżnych (Alpy Australijskie) 
 
 
TEKST ŹRÓDŁOWY 
Uniwersał połaniecki, 1794 r.  
Odbieram ustawicznie skargi od żołnierzy i rekrutów, że żony ich i dzieci nie tylko, że żadnego 
osłodzenia nie mają, ale za to prawie, że służą Rzeczypospolitej ich mężowie i ojcowie, wystawieni są 
na największe uciążliwości. Takowe postępki w wielu miejscach są zapewne bez wiedzy i przeciw woli 
dziedziców, lecz w drugich muszą być skutkiem złej chęci lub obcego natchnienia, aby zupełnie zapał 
do obrony Ojczyzny w sferach ludu ostudzić. Ale ludzkość, sprawiedliwość i dobro Ojczyzny wskazuje 
nam łatwe i pewne środki, przez które podstępom złości domowej lub zagranicznej intrygi zapobiec 
możemy. Rzeknijmy, że lud nie dopiero zostaje pod opieką Rządu Krajowego, że uciśniony człowiek 
ma gotową ucieczkę do Komisji Porządkowej swego województwa, że ciemiężyciel, prześladowca 
obrońców kraju, jako nieprzyjaciel i zdrajca Ojczyzny karany będzie. Sposób ten, ze sprawiedliwością 
wspaniałego narodu zgodny, duszom tkliwym miły, a osobistemu interesowi lekką tylko kosztujący 
ofiarę, przywiąże lud do sprawy publicznej i uchroni go od sideł nieprzyjacielskich. Zalecam przeto 
Komisjom Porządkowym województw i Ziem w całym kraju, aby następujące urządzenie do 
wszystkich dziedziców, posesorów i miejsca ich zastępujących rządców wydały:  
1-mo. Ogłosi ludowi, iż podług prawa zostaje pod opieką Rządu Krajowego.  
2-do. Że osoba wszelkiego włościanina jest wolna i że mu wolno przenieść się gdzie chce, byleby 
oświadczył Komisji Porządkowej swego województwa, gdzie się przenosi i byleby długi winne oraz 
podatki krajowe opłacił.  
3-tio. Że lud ma ulżenie w robociznach tak, iż ten, który robił dni 5 lub 6 w tygodniu, ma mieć dwa dni 
opuszczone w tygodniu. Który robił dni 3 lub 4 w tygodniu, ma mieć opuszczony dzień jeden, kto robił 
dwa, ma mieć opuszczony dzień jeden. Kto robił w tygodniu dzień jeden, ma teraz robić w dwóch 
tygodniach jeden dzień. Do tego, kto robił pańszczyznę po dwoje, mają mu być opuszczone dni po 
dwoje. Kto robił pojedynczo, mają mu być dni opuszczone pojedynczo. Takowe opuszczenie trwać 
będzie przez czas insurekcji, póki w czasie władza prawodawcza stałego w tej mierze zarządzenia nie 
uczyni.  
4-to. Zwierzchności miejscowe starać się będą, aby tych, którzy zostają w wojsku Rzeczypospolitej, 
gospodarstwo nie upadało i żeby ziemia, która jest źródłem bogactw naszych, odłogiem nie leżała, do 
czego równie dwory, jako i gromady przykładać się powinny. ...  
7-mo. Który by podstarości, ekonom lub komisarz wykroczył przeciw niniejszemu urządzeniu i czyniłby 
jakie uciążliwości ludowi, taki ma być wzięty, przed komisję stawiony i do sądu kryminalnego oddany. 
8-vo. Gdyby dziedzice (czego się nie spodziewam) nakazywali lub popełniali podobne uciski, jako 
przeciwni celowi powstania do odpowiedzi pociągnieni będą.  
9-no. Wzajemnie lud wiejski, doznając sprawiedliwości i dobroci Rządu, powinien gorliwie pozostałe 
dni pańszczyzny odbywać, zwierzchności swojej być posłusznym, gospodarstwa pilnować, rolę dobrze 
uprawiać i zasiewać. ...  
14-to. Duchowni obojga obrządków niniejsze urządzenie ogłaszać będą z ambon po kościołach i 
cerkwiach ciągle przez niedziel cztery, prócz tego Komisje Porządkowe z grona swego lub z 
obywatelów gorliwych o dobro Ojczyzny wyznaczą osoby, które objeżdżać będą gromady po wsiach i 
parafiach i onym też urządzenie głośno czytać z zachęceniem ich, aby wdzięczni tak wielkiego 
dobrodziejstwa, Rzeczypospolitej szczerą ochotą w jej obronie wypłacali się. Dan w obozie pod 



Połańcem, dnia 7 maja 1794 roku.  
Tadeusz Kościuszko 
Uniwersał połaniecki, maj 1794 r. Cyt. za: Powstanie kościuszkowskie. Teksty źródłowe do nauki 
historii, oprac. W. Bortnowski, nr 22, Warszawa 1959, s. 18, 19) 
 
 
Pytania do tekstu źródłowego: 
 
1. Których chłopów zwalniał ten dokument z poddaństwa osobistego? 
2. Których chłopów zwalniał ten dokument z pańszczyzny? 
3. Który artykuł regulował zasady renty odrobkowej? 
 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA 
 
1. Tadeusz Kościuszko urodził się w roku.........................................  
2. Miejscowość, w której urodził się T.K*. to.......................................................  
3. T.K. był szlachcicem. Jego herb nazywał sie.....................................................  
4. Ile rodzeństwa miał T.K. ? …………………………… 
5. Ojciec Tadeusza Kościuszki miał na imię................................  
6. Matka Tadeusza Kościuszki miała na imię...............................  
7. Majątek rodowy Kościuszków nazywał sie.........................................................  
8. Pierwszą szkołą , do której chodził T.K. było.......................................................................................  
9. Szkoła, którą ukończył Tadeusz Kościuszko to.....................................................................................  
10. Tadeusz Kościuszko wyjechał na studia do Paryża dzięki stypendium ufundowanemu  
przez.................................................................  
11. Tadeusz Kościuszko kształcił się we Francji przez.............. lat  



12. Specjalność wojskowa T.K. to.........................................................  
13. Tadeusz Kościuszko przybył do Ameryki w...................... roku.  
14. Służąc w armii Amerykańskiej, Tadeusz Kościuszko zajmował sie..................................................  
15. Fortyfikacje zbudowane przez T.K. podczas wojny w Ameryce przyczyniły się do zwycięstwa  
Amerykanów w bitwie pod............................................  
16. Podczas wojny o niepodległość USA Tadeusz Kościuszko dosłużył się stopnia...................................  
17. T.K przebywał w Ameryce.......... lat.  
18. Prochy T.K. spoczywają w.................................................................................. (miasto i miejsce)  
19. Bitwę pod Dubienką wojska pod dowództwem T.K. stoczyły w............................ roku.  
20. T.K. jest bohaterem narodowym dwóch narodów. Jakich ?...................... I........................................  
21. Przysięgę narodowi, jako wódz powstania złożył T.K. na rynku w...................................... (miasto)  
22. Przysięga ta miała miejsce................................................... (dzień, miesiąc, rok)  
23. Akt rozpoczęcia powstania nadawał T.K. tytuł....................................................................  
24. Ostatnie lata życia T.K. spędził w..................................................... (państwo)  
25. T.K. zmarł w..................... roku  
26. T.K. zmarł w mieście...........................................  
27. Pieniądze otrzymane od Kongresu USA T.K. przeznaczył na............................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
28. Jak nazywa się polskie najwyższe odznaczenie wojskowe, które otrzymał 
T.K..............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
. 
29. Inne imiona T.K. to.................................... ,.........................................................................................  
30. Twierdza zbudowana przez T.K. na terenie USA to............................................................................  
31. Uzbrojeni w kosy żołnierze służący w formacjach piechoty to...........................................................  
32. Bitwa pod Racławicami stoczona została (dzień, miesiąc, rok)...........................................................  
33. Decydującym momentem bitwy pod Racławicami było zdobycie przez kosynierów  
rosyjskich..................................... .  
34. Spośród kosynierów pod Racławicami najbardziej wyróżnił sie.........................................................  
35. T.K. został wzięty do niewoli w bitwie pod..........................................  
36. Najwyższy szczyt Australii nazywa sie....................................................................  
37. Serce T.K. spoczywa............................................................  
38. Obraz Jana Matejki upamiętniający T.K. nosi tytuł.............................................................................  
39. Rodzina, która udzieliła schronienia TK. W ostatnich latach życia nazywała sie.................................  
 
 
* T.K. -Tadeusz Kościuszko  
 
 
 
SZKOLNY KONKURS WIEDZY O TADEUSZU KOŚCIUSZCE 

W ramach obchodów Dnia Patrona  
                        Kategoria: Gimnazjum 

        Wojsławice 6 marca 2017 roku 



 
Skład drużyny:     KLASA:……………….. 
 

1. ……………………………………………….. 
 

2. ……………………………………………….. 
 

3. ……………………………………………….. 
 
 
PYTANIA ZAMKNIĘTE (podkreśl właściwą odpowiedź) 
 
1. Jak brzmi drugie imię Tadeusza Kościuszki? (pkt …..) 
- Bonifacy 
- Bonawentura 
- Beniamin 
 
2. Absolwentem jakiej szkoły powstałej w oświeceniu był Tadeusz Kościuszko? (pkt ……) 
- Szkoły Rycerskiej w Warszawie 
- Collegium Nobilium w Warszawie 
- Akademii Krakowskiej 
 
3. W jakim państwie europejskim kształcił się Tadeusz Kościuszko w zakresie inżynierii wojskowej? 
(pkt…..) 
- w Anglii (w Londynie) 
- we Francji (w Paryżu) 
- w Rosji (w Petersburgu) 
 
4. Dlaczego Tadeusz Kościuszko uważany jest za bohatera Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej? (pkt……) 
- był jednym z pierwszych ochotników, którzy walczyli o wolność Stanów Zjednoczonych  
- był jednym z opracowujących konstytucję amerykańską 
- był jednym z wielu cudzoziemców, którzy wzięli udział w tzw. "bostońskim piciu herbaty"  
 
5. W jakich okolicznościach Tadeusz Kościuszko otrzymał order Virtuti Militari? (pkt…….) 
- za pokonanie wroga pod Racławicami w 1794r. 
- za zwycięską walkę Savannah w 1779r. 
- za mężną postawę w bitwie pod Dubienką podczas wojny z Rosją (1792r.) w obronie Konstytucji 3 
Maja 
 
6. Dokąd i w jakim celu udał się Tadeusz Kościuszko po przystąpieniu króla Stanisława Augusta do 
targowiczan? (pkt ……) 
- wyjechał do Drezna w Saksonii, gdzie przygotowywano powstanie, następnie do Francji by tam 
daremnie szukać pomocy wśród rewolucyjnych paryżan 
- wyjechał do Lombardii, aby u boku Napoleona tworzyć Legiony Polskie wraz z Janem Henrykiem 
Dąbrowskim 
- wyjechał do Wiednia, gdzie mógł przygotowywać zbrojne powstanie w kraju 
 
7. Jakie były przyczyny wybuchu powstania kościuszkowskiego? (pkt ……) 
- rosyjski plan redukcji armii polskiej,  
- działalność Wielkiej Emigracji,  
- wpływ Wiosny Ludów 



 
8. Gdzie i kiedy Tadeusz Kościuszko ogłosił akt powstania? (pkt ……) 
- na krakowskim rynku - 23 marca 1794 roku 
- na krakowskim rynku - 24 marca 1794 roku 
- na krakowskim rynku - 25 marca 1794 roku 
 
9. Jaką władzę objął Tadeusz Kościuszko podczas ogłoszenia aktu insurekcji? (pkt ……) 
- objął władzę dyktatorską naczelnika powstania 
- objął władzę dyktatora powstania w Warszawie 
- objął władzę dyktatora powstania na Litwie 
 
10. Jak nazywała się centralna władza cywilna w czasie powstania kościuszkowskiego? (pkt ……) 
- Rada Najwyższa Narodowa, w której zasiadali działacze stronnictwa patriotycznego z czasów Sejmu 
Wielkiego 
- Kuźnica Kołłątajowska, w skład której wchodzili radykalni publicyści 
- Straż Praw, czyli rząd powstały na mocy Konstytucji 3 Maja 
 
11. Kiedy rozegrała się bitwa pod Racławicami i kto dowodził oddziałami chłopskimi biorącymi w 
niej udział? (pkt ……) 
- 2 kwietnia 1794r. - Tadeusz Kościuszko 
- 3 kwietnia 1794r. - Tadeusz Kościuszko 
- 4 kwietnia 1794r. - Tadeusz Kościuszko 
 
12. Któremu z chłopów zasłużonych w bitwie pod Racławicami Kościuszko nadał nazwisko 
Głowacki i z jakiego powodu?(pkt ……) 
- Wojciechowi Bartoszowi, który pierwszy skoczył na armaty i czapką, aby uniemożliwić wystrzał, 
zatkał zapał działa 
- Wojciechowi Bartłomiejowi, który pierwszy skoczył na armaty i czapką, aby uniemożliwić wystrzał, 
zatkał zapał działa 
- Bartłomiejowi Wojciechowi, który pierwszy skoczył na armaty i czapką, aby uniemożliwić wystrzał, 
zatkał zapał działa 
 
13. Jak nazywały się oddziały chłopów biorących udział w walkach powstańczych i co stanowiło ich 
główne uzbrojenie? (pkt ……) 
- kosynierzy; piki i pionowo osadzone kosy 
- partyzanci; karabiny i pionowo osadzone kosy 
- rebelianci; pionowo osadzone kosy i strzelby 
 
14. Kiedy wybuchło powstanie w Warszawie i kto stanął na jego czele? (pkt ……) 
- 16 kwietnia 1794r. - Jakub Jasiński 
- 17 kwietnia 1794r. - Jan Kiliński 
- 18 kwietnia 1794r. - Tomasz Wawrzecki 
 
15. Kiedy wybuchło powstanie w Wilnie i kto stanął na jego czele? (pkt ……) 
- 20 / 21 kwietnia 1794r. - Jan Kiliński 
- 21 / 22 kwietnia 1794r. - Tadeusz Kościuszko 
- 22 / 23 kwietnia 1794r. - Jakub Jasiński 
 
 
16. Kiedy i gdzie ogłosił Kościuszko prawa dla chłopów zwane uniwersałem? (pkt ……) 
- 7 maja 1794r. pod Połańcem 
- 8 maja 1794r. pod Ostrołęką 



- 9 maja 1794r. pod Piławcami 
 
17. Kiedy i gdzie rozegrała się bitwa, z której powstańcy walcząc z wojskami rosyjsko - pruskimi 
zmuszeni byli wycofać się w kierunku Warszawy? (pkt ……) 
- 5 czerwca 1794r. pod Szczekocinami 
- 6 czerwca 1794r. pod Siemiatyczami 
- 7 czerwca 1794 pod Połańcem 
 
18. Kiedy i gdzie rozegrała się bitwa, w której wojska rosyjskie rozbiły polskie oddziały a ranny 
Kościuszko dostał się do niewoli rosyjskiej? (pkt ……) 
- 9 października 1794r. pod Wawrem 
- 10 października 1794r. pod Maciejowicami 
- 11 października 1794r. pod Grochowem 
 
 
 
 
 
PYTANIA OTWARTE 
 
1. Jakie były przyczyny upadku powstania kościuszkowskiego? (należy wymienić trzy) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………(pkt ……) 
 
2. Jakie hasło widniało na sztandarze kosynierów z 1794 roku? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………(pkt ……) 
 
3. Jaki tytuł nosi wydana w Paryżu w 1800r. broszura autorstwa Tadeusza Kościuszki i jego 
sekretarza Józefa Pawlikowskiego, w której zawarty został program walki zbrojnej, toczonej siłami 
całego społeczeństwa - niezależnie od Francuzów? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………(pkt ……) 
 
4. Gdzie znajduje się kopiec Kościuszki - symboliczna mogiła - pomnik wzniesiony w latach 1820 -23 
dla uczczenia bohatera narodowego i jaką rolę odgrywał w XIXw.? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………(pkt ……) 
 
5. Gdzie znajduje się najwyższy szczyt górski nazwany imieniem Tadeusza Kościuszki? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………(pkt ……) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEKST ŹRÓDŁOWY 
Uniwersał połaniecki, 1794 r.  
Odbieram ustawicznie skargi od żołnierzy i rekrutów, że żony ich i dzieci nie tylko, że żadnego 
osłodzenia nie mają, ale za to prawie, że służą Rzeczypospolitej ich mężowie i ojcowie, wystawieni są 
na największe uciążliwości. Takowe postępki w wielu miejscach są zapewne bez wiedzy i przeciw woli 
dziedziców, lecz w drugich muszą być skutkiem złej chęci lub obcego natchnienia, aby zupełnie zapał 
do obrony Ojczyzny w sferach ludu ostudzić. Ale ludzkość, sprawiedliwość i dobro Ojczyzny wskazuje 
nam łatwe i pewne środki, przez które podstępom złości domowej lub zagranicznej intrygi zapobiec 
możemy. Rzeknijmy, że lud nie dopiero zostaje pod opieką Rządu Krajowego, że uciśniony człowiek 
ma gotową ucieczkę do Komisji Porządkowej swego województwa, że ciemiężyciel, prześladowca 
obrońców kraju, jako nieprzyjaciel i zdrajca Ojczyzny karany będzie. Sposób ten, ze sprawiedliwością 
wspaniałego narodu zgodny, duszom tkliwym miły, a osobistemu interesowi lekką tylko kosztujący 
ofiarę, przywiąże lud do sprawy publicznej i uchroni go od sideł nieprzyjacielskich. Zalecam przeto 
Komisjom Porządkowym województw i Ziem w całym kraju, aby następujące urządzenie do 
wszystkich dziedziców, posesorów i miejsca ich zastępujących rządców wydały:  
1-mo. Ogłosi ludowi, iż podług prawa zostaje pod opieką Rządu Krajowego.  
2-do. Że osoba wszelkiego włościanina jest wolna i że mu wolno przenieść się gdzie chce, byleby 
oświadczył Komisji Porządkowej swego województwa, gdzie się przenosi i byleby długi winne oraz 
podatki krajowe opłacił.  
3-tio. Że lud ma ulżenie w robociznach tak, iż ten, który robił dni 5 lub 6 w tygodniu, ma mieć dwa dni 
opuszczone w tygodniu. Który robił dni 3 lub 4 w tygodniu, ma mieć opuszczony dzień jeden, kto robił 
dwa, ma mieć opuszczony dzień jeden. Kto robił w tygodniu dzień jeden, ma teraz robić w dwóch 
tygodniach jeden dzień. Do tego, kto robił pańszczyznę po dwoje, mają mu być opuszczone dni po 
dwoje. Kto robił pojedynczo, mają mu być dni opuszczone pojedynczo. Takowe opuszczenie trwać 
będzie przez czas insurekcji, póki w czasie władza prawodawcza stałego w tej mierze zarządzenia nie 
uczyni.  
4-to. Zwierzchności miejscowe starać się będą, aby tych, którzy zostają w wojsku Rzeczypospolitej, 
gospodarstwo nie upadało i żeby ziemia, która jest źródłem bogactw naszych, odłogiem nie leżała, do 
czego równie dwory, jako i gromady przykładać się powinny. ...  
7-mo. Który by podstarości, ekonom lub komisarz wykroczył przeciw niniejszemu urządzeniu i czyniłby 
jakie uciążliwości ludowi, taki ma być wzięty, przed komisję stawiony i do sądu kryminalnego oddany. 
8-vo. Gdyby dziedzice (czego się nie spodziewam) nakazywali lub popełniali podobne uciski, jako 
przeciwni celowi powstania do odpowiedzi pociągnieni będą.  
9-no. Wzajemnie lud wiejski, doznając sprawiedliwości i dobroci Rządu, powinien gorliwie pozostałe 
dni pańszczyzny odbywać, zwierzchności swojej być posłusznym, gospodarstwa pilnować, rolę dobrze 
uprawiać i zasiewać. ...  
14-to. Duchowni obojga obrządków niniejsze urządzenie ogłaszać będą z ambon po kościołach i 
cerkwiach ciągle przez niedziel cztery, prócz tego Komisje Porządkowe z grona swego lub z 
obywatelów gorliwych o dobro Ojczyzny wyznaczą osoby, które objeżdżać będą gromady po wsiach i 
parafiach i onym też urządzenie głośno czytać z zachęceniem ich, aby wdzięczni tak wielkiego 



dobrodziejstwa, Rzeczypospolitej szczerą ochotą w jej obronie wypłacali się. Dan w obozie pod 
Połańcem, dnia 7 maja 1794 roku.  
Tadeusz Kościuszko 
Uniwersał połaniecki, maj 1794 r. Cyt. za: Powstanie kościuszkowskie. Teksty źródłowe do nauki 
historii, oprac. W. Bortnowski, nr 22, Warszawa 1959, s. 18, 19) 
 
Pytania do tekstu źródłowego: 
 
1. Których chłopów zwalniał ten dokument z poddaństwa osobistego? 
2. Których chłopów zwalniał ten dokument z pańszczyzny? 
3. Który artykuł regulował zasady renty odrobkowej? 
 
 
 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TEKSTU ŹRÓDŁOWEGO: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………(pkt ……) 

 

 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………(pkt ……) 

 

 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………(pkt ……) 

Punktacja: 
1. zadania zamknięte:  



- 1 pkt – odpowiedź prawidłowa 

- 0 pkt – odpowiedź nieprawidłowa lub jej brak 

        2.    zadania otwarte: 
 -2 pkt – odpowiedź prawidłowa 
 -1 pkt – odpowiedź niepełna 
 -0 pkt – odpowiedź nieprawidłowa lub jej brak 
3.     Tekst źródłowy – przeczytanie fragmentu ze zrozumieniem i udzielenie poprawnej  odpowiedzi 
na pytania pod tekstem. Można otrzymać od 0 do 3 pkt.  
Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia – 31 
Ilość zdobytych punktów - …………………………….. 
 
Podpisy członków komisji: 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
 
 


