
Koncert z okazji podsumowania Roku 

Tadeusza Kościuszki (2017) 

w hołdzie dla „Niepodległej”(2018) 

w Szkole Podstawowej w Wawrzeńczycach 

 

22.04.2018r. 
                               Tadeusz Kościuszko. Źródło: CBN Polona  

Rok 2017 został ustanowiony przez Sejm i Senat Rokiem Tadeusza Kościuszki  

w związku z przypadającą 15 października 200. rocznicą Jego śmierci.  

Tadeusz Kościuszko (ur. 4 lutego 1746 r., zm. 15 października 1817 r.) był polskim  

i amerykańskim generałem, Najwyższym Naczelnikiem Siły Zbrojnej Narodowej ogólnonarodowego 

powstania zwanego Insurekcją Kościuszkowską. Walczył o niepodległość Stanów Zjednoczonych  

i Polski. Tadeusz Kościuszko był niezwykle wszechstronnym i utalentowanym człowiekiem, nie tylko 

wspaniałym żołnierzem, generałem, politykiem, inżynierem wojskowym ale też artystą malarzem   

i kompozytorem muzyki.  Miał jeszcze kilka innych pasji, o których niewielu wie - był projektantem 

ogrodów, grał w szachy, rzeźbił w drewnie, szydełkował i haftował. Krytycy podkreślając, że był 

kompozytorem amatorem, że nigdy nie kształcił się w tym zakresie, jednak równocześnie przyznają, 

że musiał być człowiekiem utalentowanym muzycznie, skoro umiał muzykę nie tylko usłyszeć w 

duszy, nie tylko ją sobie wyobrazić, ale umiał ją także zapisać, w formie zapisu nutowego. Utwory 

Kościuszki były proste, nie były muzyką wielką, skomplikowaną, symfoniczną były to dwa polonezy  

i walc na fortepian.  Całe jego życie i działalność również ta artystyczna to wielkie oddanie dla Polski 

i dążenie do niepodległości, która zaistniała w roku 1918. A podczas Święta Patrona Szkoły 

celebrowaliśmy 100. rocznicę uzyskania niepodległości podkreślając, iż kultura zawsze miała 

ogromny wpływ na budowanie tożsamości narodowej. My sami, a przede wszystkim uczniowie 

swoimi talentami wokalno – muzycznymi wyraziliśmy wdzięczność wielkim bohaterom tamtych dni  

okazując tym samym miłość dla Niepodległej Ojczyzny podczas Święta Patrona Szkoły Podstawowej 

Tadeusza Kościuszki, któremu przyświecała myśl przewodnia ”Kościuszce – artystycznie z pasją i 

talentem – Uczniowie”.  

Na okoliczność rocznicową Polskie Wydawnictwo Artystyczne wydało album pn. 

"Tadeusz Kościuszko – Artysta". Publikacja składa się z trzech części. Pierwsza to 

bogato ilustrowana książka zawierająca popularnonaukowe eseje historyka sztuki dr 

Pawła Ignaczaka i muzykologa Adama T. Kukli. Towarzyszy im dwanaście 

reprodukcji dzieł rysunkowych Kościuszki i zeszyt nutowy. Są w nim kompozycje 

muzyczne, których autorstwo przypisuje się samemu Kościuszce oraz utwory innych 

twórców - Józefa Elsnera, Franciszka Lessla i Kazimierza Nowakiewicza. Publikacja 

objęta jest Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. 

Publikacja ta wzbogaca już zbiory naszej biblioteki. Była także główną nagrodą dla Pauliny Zimny 

laureatki konkursu pt. „Życie i działalność Tadeusza Kościuszki”.  

                                                                                  Tekst opracowała:   Beata Sonik – Marchewka 


