
 W szkole Korpusu Kadetów przez kolegów przezywany był  "Szwedem", którzy 

dopatrywali się w nim uporu, skrytości i porywczości Karola XII. Cechy te, z wyjątkiem 

tej ostatniej, potwierdzają się w późniejszych latach. 

 

 Po powrocie Kościuszki do kraju po nauce w Paryżu w roku 1774 czekała go bieda, 

jego majątek był zadłużony. Przyczynił się do tego jego starszy brat. W kraju czekała 

go też miłosna przygoda. Między 29-letnim Tadeuszem a prawie równą mu wiekiem 

Ludwiką Sosnowską, nawiązała się nić sympatii. Kiedy jednak ojciec dziewczyny 

zorientował się, że Tadeusz nie ma majątku godnego ani nawet etatu rzucił słowa: 

„synogarlice nie dla wróbli, a córki magnackie nie dla szlachetków”. Podobno 

Kościuszko próbował wykraść i porwać Ludwikę. Plan ten jednak spalił na panewce, 

bo uprzedzony hetman wywiózł córkę.   

 

 Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych nie mogąc otrzymać stanowiska w polskim 

wojsku, osiedlił się w Siechnowiczach – rodzinnym majątku, ale strasznie 

zadłużonym. Do zadłużenia majątku przyczynił się jego starszy brat Józef, który 

zarządzał nim w czasie nieobecności Tadeusza. Tylko dzięki zapobiegliwości i 

pomocy siostry Anny i jej męża, Tadeusz nie stracił majątku. Zajął się wiejskimi 

pracami. Próbował produkować holenderskie sery, zakładał ogród, zajął się stolarką. 

Własnoręcznie rzeźbił ozdobne tace i talerze. Był lubiany i szanowany przez 

sąsiadów. Lubił towarzystwo młodzieży, organizował zabawy i sam chętnie brał w 

nich udział. 

 

 Na Podolu, gdzie został wysłany wraz ze swoją dywizją, przeżył nowy epizod miłosny, 

niestety równie nieszczęśliwy jak miłość do Ludwiki. Tym razem wybranką jego serca 

była 18-letnia Tekla Żurowska. Spora różnica wieku (27 lat) i sprzeciw ojca na ożenek 

z jego córką sprawiła, że Kościuszko przeżył kolejne rozczarowanie. W sprawach 

osobistych, był sentymentalny, skromny i niezdecydowany. Odwrotnie od tych 

wojskowych, tu cechowała go wielka pracowitość i ambicja w zdobywaniu wiedzy 

wojskowej. 

 

 Można by doliczyć się około setki ocalałych do dziś podobizn Tadeusza Kościuszki, 

wykonanych za jego życia - większość z nich wykonanych w roku 1794 i w latach 

późniejszych. W czasie powstania kościuszkowskiego modą było noszenie miniatur 

przedstawiających Kościuszkę. Kobiety przypinały je do sukien, jak broszki, 

mężczyźni zaś do bandolierów (przerzuconych przez pierś i prawe ramię pasów 

podtrzymujących szablę).  

 

 Insurekcja Kościuszkowska, jako tragiczna próba powstrzymania upadku 

Rzeczypospolitej, była ważnym elementem opowieści o powstaniach przeciw 

zaborcom, które wciąż stanowią jeden z najważniejszych składników narracji o historii 

Polski czasu rozbiorów. Kościuszko inspirował kolejnych bojowników o niepodległość, 

ale również młodzież wychowującą się w Polsce międzywojennej, która chętnie czciła 

tego bohatera i zryw, któremu przewodził. 

 

 Julian Ursyn Niemcewicz był przyjacielem i adiutantem Kościuszki w czasie insurekcji 

1794 roku, a następnie towarzyszem jego późniejszej, drugiej podróży do Stanów 

Zjednoczonych. 


