
Urodził się najprawdopodobniej 4 lutego 1746 r. w Mereczowszczyźnie koło Kossowa na 
Polesiu. Miejscowość ta znajduje się na terenie dzisiejszej Republiki Białoruskiej. Choć na 
Białorusi Kościuszko spędził jedynie pierwsze 9 lat swego życia, to białoruscy patrioci nadal 
traktują Kościuszkę jak rodaka. Kościuszko, choć miał białoruskie korzenie, czuł się jednak 
Polakiem.  
 
Jego rodzina choć rodu szlacheckiego, nie była zamożną. W rodzie Kościuszków trudno 
odnaleźć jakieś wybitne tradycje, np. wojenne. Ojciec jego, choć nominowany na pułkownika 
wojsk JK Mości Augusta III Sasa, nie miał sposobności do okazania swej waleczności. 
Piastował urząd tytularny, zwany miecznikiem (niegdyś miecznik miał przywilej noszenia 
miecza przed królem). Miał opinię dobrego gospodarza. Wraz ze swoją żoną Teklą, która  
wywodziła się z rdzennie polskiej rodziny Ratomskich, wykazywał troskę o wychowanie 
dzieci.  
 
Tadeusz w wieku 9 lat rozpoczął wraz ze starszym bratem Józefę naukę w Kolegium Pijarów 
w Lubieszowie. Uczono tam łaciny, języka ojczystego, matematyki i nauk przyrodniczych. W 
szkole panował nastrój patriotyzmu. Tadeusz, mając 12 lat stracił ojca, którego śmierć 
postawiła rodzinę w trudnej sytuacji finansowej. Mimo to dzielna matka Tekla nie 
zrezygnowała z dalszego kształcenia synów. Dopiero po ukończeniu szkoły obaj wracają do 
rodzinnego gospodarstwa.  
 
Po kilku latach wstąpił do Korpusu Kadetów Szkoły Rycerskiej w Warszawie (1765 r.). Do 
szkoły tej trudno się było dostać. Pomógł mu w tym wpływowy sąsiad, zaprzyjaźniony z 
ojcem Tadeusza - Józef Sosnowski. 
 
Największe korzyści w zakresie studiów dało Kościuszce utworzenie specjalizacji w zakresie 
inżynierii wojskowej. Poznawał tajniki dziedziny, w której miał później zasłynąć jako 
pułkownik-inżynier armii amerykańskiej.  

 
Po pobycie w Korpusie Kadetów wyruszył jako stypendysta (z protekcji ks. Adama 
Czartoryskiego do Paryża (w 1769 r.). Zapisał się do Akademii Malarstwa i Rzeźby. Nie mógł 
on wstąpić do francuskich szkół wojskowych,  otwartą drogę miał jedynie do szkoły 
artystycznej. Nie był to jednak bezsensowny wybór, gdyż tu miał możliwość doskonalenia 
umiejętności rysunkowych, przydatnych potem w jego działalności inżynierskiej.  

 
W 1774 r. na krótko powrócił do kraju, jednak wobec braku perspektyw zatrudnienia, 
wyjechał do Drezna. Nie znajdując i tam zajęcia, ruszył do Paryża. W Paryżu dowiedział się 
o wojnie w Ameryce. Na amerykańskiej ziemi znalazł się w 1776 r., miesiąc po ogłoszeniu 
Deklaracji Niepodległości.   

 


