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O roli szkoły i nauczycieli w życiu dziecka i spo-
łeczności lokalnej pisało wielu naukowców, myśli-
cieli i filozofów. Powstały liczne prace potwierdza-
jące szczególną rolę szkoły w zakresie właściwego 
funkcjonowania regionów i państw. Odnosząc się 
do słów Jana Zamoyskiego „Takie będą Rzeczypo-
spolite, jakie ich młodzieży chowanie”, trudno sobie 
wyobrazić dzisiejsze Gaszowice bez codziennego 
gwaru dzieci udających się do szkoły a także brak 
ich udziału w życiu społecznym wsi. 

W tym miejscu warto zadać sobie zasadnicze 
pytanie o początki szkolnictwa w naszej wsi. Prze-
nieśmy się do schyłku XVIII wieku. Po wojnach 
austriacko – pruskich, zwanych także śląskimi 
(1740-1763), Gaszowice znalazły się w granicach 
Królestwa Pruskiego. W ówczesnej Polsce trwały 
reformy zmierzające do próby uratowania kraju 
przed kolejnymi rozbiorami. Uchwalenie Konsty-
tucji 3 Maja 1791 roku stwarzało taką nadzieję. 
Niestety marzenia Polaków przekreśliły kolejne 
rozbiory i utrata niepodległości.

O POCZĄTKACH NASZEJ SZKOŁY
Data powstania pierwszej szkoły w Gaszowi-

cach jest trudna do określenia. Źródła historycz-
ne wskazują, że wydarzenie to miało miejsce na-
wet przed rokiem 1790, chociaż właśnie tę datę 
przyjęto za początkową. Siedem lat wcześniej 
ówczesny władca Prus, Fryderyk II Wielki, wydał 
rozporządzenie o konieczności tworzenia szkół 
elementarnych we wszystkich miejscowościach 
państwa. Dotyczyło to także Gaszowic. Powsta-
ła więc mała dwuizbowa szkoła mieszcząca się  
w niewielkim domku krytym strzechą. Miał on 
około 10 m długości i 8 m szerokości. Po 230 latach 
Pani Agnieszka Oślizło stworzyła jego artystyczną 
wizję. W roku 1828 w miejscu, gdzie dzisiaj mie-
ści się Dom Przyjęć „Pod Trojokiem”, wzniesiono 
kolejny budynek. Na początku XX wieku wybudo-
wano szkołę, która po wielu modernizacjach służy 
nam do dnia dzisiejszego. 

Gaszowicka Alma Mater, chociaż określenie to 
stosuje się raczej do uczelni wyższych, wielokrot-
nie zmieniała swoją przynależność państwową  
i jeszcze częściej polityczną. Należała do Króle-
stwa Prus, Cesarstwa Niemieckiego, II Rzeczypo-
spolitej, przeżyła okres okupacji hitlerowskiej, aby 
po drugiej wojnie światowej znaleźć się w Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej i wreszcie po upadku 

komunizmu w Rzeczpospolitej Polskiej. Szkoła 
przeżyła: królestwo, cesarstwo, republikę, faszyzm 
i komunizm. Była szkołą elementarną, podstawo-
wą, Gminną Szkołą Podstawową, Zbiorczą Szkołą 
Gminną a nawet w jej murach utworzono Szkołę 
Przysposobienia Rolniczego a później Zasadniczą 
Szkołę Rolniczą. To pierwszy dowód na jej różno-
rodność i długowieczność, na „cud jej trwania”.

O NAUCZYCIELACH
W oparciu o dostępne źródła zdołano poli-

czyć, że w okresie 230 lat w placówce pracowało  
246 nauczycieli. Znamy ich nazwiska. Zosta-
ły umieszczone na tablicy pamiątkowej, która  
zawisła na jednym z korytarzy szkolnych. Każdy  
z gaszowickich belfrów wcielał w życie swoją mi-
sję: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Byli, 
tak jak i my obecnie, urzędnikami państwa, którzy 
realizują jego politykę oświatową. Z perspekty-
wy dnia dzisiejszego trudno się nam zgodzić z jej 
założeniami w minionych okresach. Obecnie też 
nie mamy pewności, jak za kilkanaście lat ocenią 
nas nasi następcy. Jestem jednak przekonany, 
że większość z nich była ludźmi: uczciwymi, gdy 
trzeba było stanowczymi i surowymi, jednak bez-
graniczne kochającymi swój zawód i powierzone 
sobie dzieci. Nierzadko przemycali treści odbiega-
jące od oficjalnych programów nauczania. Wiem, 
że było tak chociażby w okresie komunizmu, gdy 
obok „jedynych i niepodważalnych wartości naka-
zywanych przez ówczesne państwo”, nauczyciele 
uczyli miłości do Boga, wolnej Ojczyzny, posza-
nowania prawdy historycznej i wartości huma-
nistycznych. Uczcijmy swoją pamięcią i wdzięcz-
nością tych, którzy mimo wielu wichrów historii 
tworzyli piękna historię naszej szkoły a dobry Bóg 
zabrał ich już do swojego królestwa.

O KOLEJNYCH  
„CUDACH TRWANIA”

Gaszowicka szkoła jest jednym z wielu przykła-
dów świadczących o „cudzie trwania” miejscowej 
ludności przy wierze swoich ojców, języku, rodzi-
mych tradycjach i zwyczajach. W naszej szkole 
uczyły się dzieci, które potrafiły stanowić jedność 
wbrew różnicom narodowym czy językowym.  
Z Kroniki Szkolnej obejmującej swoimi treściami 
czasy od roku 1790, a jest to jedna z najstarszych 

WSTĘP
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i najcenniejszych kronik na Górnym Śląsku, do-
wiadujemy się, że nawet w czasach pruskich i nie-
mieckich ogromna większość dzieci używała na 
co dzień języka polskiego lub raczej jego lokalnej 
odmiany. Działo się tak wbrew zakazom władzy. 
To kolejny gaszowicki „cud trwania”. Miejscowe 
dzieci modliły się do Boga słowami wypowiadany-
mi w kilku językach. Po polsku „Ojcze nasz, któryś 
jest w niebie...”, inne czyniły to w języku niemiec-
kim: „Vater unser im Himmel...”. W szkole uczyły 
się także dzieci żydowskie chwalące swego Boga 
słowami „Szema Israel Ado-naj Eloh – einu Ado-naj 
Echad” („Słuchaj Izraelu. Pan jest naszym Bogiem, 
Pan jest Jeden”). Ich wielokulturowość i otwarcie 
na innych to następny „gaszowicki cud.”

O NASZYM PATRONIE
Przez długie lata szkoła nie posiadała swojego 

patrona. Dopiero w roku 1925 podjęto decyzję, 
że będzie nim Tadeusz Kościuszko. Wybór nie był 
przypadkowy. Wybitny człowiek, wódz i patriota 
dawał pewność, że przyczyni się do kształtowania 
uczniów w duchu umiłowania Ojczyzny, która do-
piero co powstała po latach rozbiorów. Od 95- lat 
Tadeusz Kościuszko jest wzorem i przykładem dla 
kolejnych pokoleń gaszowickich dzieci. Społecz-

ność szkoły buduje swoją tożsamość na projek-
tach i akcjach związanych z jej patronem.

O UCZNIACH NASZEJ SZKOŁY
W obecnej chwili nasza szkoła liczy 233 uczniów. 

Nad ich edukacją czuwa ponad trzydziestu na-
uczycieli i dziewięciu pracowników obsługi. Nad 
całością funkcjonowania systemu oświaty pieczę 
sprawuje organ prowadzący, którym jest Gmina 
Gaszowice oraz organ nadzoru pedagogicznego 
czyli Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatu-
ra w Rybniku. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić, że  
w przeszłości trzystu a nawet więcej uczniów uczył 
jeden lub maksymalnie trzech nauczycieli. Boryka-
li się z trudnościami materialnymi i organizacyjny-
mi, jednak nie udzielano im należytej pomocy. 

Jacy byli dawni gaszowiccy uczniowie? Wieś 
nie miała szczęścia do swojego piewcy, który 
opisałby codzienne życie uczniów. Na szczę-
ście jeden ze śląskich księży, Norbert Bonczyk  
(1837 – 1893), uczynił to w swoim poemacie 
„Stary kościół miechowski”. W utworze napisanym 
pięknym trzynastozgłoskowcem opisał realia  
ówczesnej śląskiej szkoły. Jestem pewien, że są 
one także odzwierciedleniem życia tej gaszowic-
kiej. Oto kilka przykładów:

„W wyższej klasie przy pięciu niezgrabnie ciosanych
Stołach stoi po parze ław w lesie łupanych,

Na nich z tej stróny chłopcy, z tej dziewczęta siedzą,
Ci się kłócą, ci szepcą, ci śpią, ci chleb jedzą,

Szkoła nie zapełniona ani do połowy
Większa część dzieci pasie na Brzezinach krowy (…)

Słysząc miłe zlecenie, dzieci się rzuciły
Do książek przewracania i jak zanuciły

Ów wrzask pełen uroku, co aż w niebo woła
Toć i ślepy za słuchem trafiłby, gdzie szkoła,

Ci się młócą książkami, ten suszone kłaki
Zamienia na kukiełkę lub na placek jaki

Tam sąsiad nić guzików sąsiadom wskazuje,
Tam dziewczyna przed drugą piórka swe rachuje (…)

Uczniowie dawnej gaszowickiej szkoły zacho-
wywali się podobnie, jak dzieci chodzące do niej 
obecnie, byli: weseli a czasami smutni, często 
psotliwi, pracowici a nieraz leniwi, wagarujący lub 
zwalniani od zajęć przez swoich rodziców. Byli po 
prostu swojscy, zwykli i dlatego prawdziwi. 

Kiedy spoglądamy na stare zdjęcia przedsta-
wiające uczniów naszej szkoły, widzimy ich pełne 
radości twarze. W oczach widać blask, a usta wy-
dają się lekko rozwarte, jakby chciały przekazać 
nam jakąś tajemnicę. Być może są to łacińskie sło-
wa pochodzące z poezji Horacego: „Carpe diem” 
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– „Chwytaj dzień”. Może mocą swojej mądrości 
chcą nam przekazać już zza grobów, tajemnicę 
ludzkiego istnienia: „Nie marnujcie swojego życia, 
realizujcie swoje marzenia, bądźcie aktywni, wyko-
rzystajcie swoje zdolności”. Oby słowa te znalazły 
pozytywny oddźwięk zarówno wśród ludzi mło-
dych jak i dorosłych. 

Nie tak łatwo ogarnąć myślą 230 lat historii. 
Trudno pokusić się o refleksje dotyczące wielu 
szkolnych zdarzeń, zwłaszcza w korelacji z wy-
darzeniami rozgrywającymi się w otaczającym 
nas świecie. Być może tego zadania podejmą się 
czytelnicy niniejszej publikacji, po zapoznaniu się  
z zawartymi w niej treściami i ikonografią. 

Gaszowickiej szkole na kolejne lata istnienia ży-
czę dalszego rozwoju, wszelkiej pomyślności dla 
jej nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Niech do-
brze służy miejscowej społeczności lokalnej. Zaś 

wszystkim czytelnikom życzę miłej lektury. 
Pragnę podziękować wszystkim osobom, bez 

których bezinteresownej pomocy nie byłoby 
możliwe wydanie niniejszej książki. Dziękuje jej 
fundatorom, zwłaszcza Panom: Krzysztofowi Lor-
kowi i Tadeuszowi Koreckiemu. Serdecznie dzię-
kujemy Radzie Sołeckiej wsi Gaszowice. Składam 
podziękowania Radzie Rodziców naszej szkoły, 
Paniom: Adelajdzie Zapale, Katarzynie Mańce, Ali-
cji Lewandowskiej oraz Panu Markowi Płatkowi. 

W szczególny sposób dziękuję wójtowi gminy 
Gaszowice Panu Pawłowi Bugdolowi za pomoc  
w zorganizowaniu rocznicowych uroczystości.

Dziękuję także wszystkim moim współpracow-
nikom za kreatywność i trud włożony w przygoto-
wanie uroczystości. Na koniec jeszcze jeden frag-
ment poematu Bończyka, jako życzenia dla naszej 
szkoły na kolejne lata:

„Droga szkoło, ty źródło szczęścia (gaszowickiego)!
W tobie czerpał dziad, pradziad naukę dobrego (…)

Szkoło kolebko księży, sędziów i kramarzy,
Sołtysów, ordynansów i gmińskich pisarzy,

Szkoło, ty lat dziecinnych tak słodkie wspomnienie (…)

 Dyrektor szkoły
 dr Norbert Niestolik
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Kronika szkoły w Gaszowicach 
(fragment dotyczący powstania szkoły)

„Szkoła ta mogła być za-
łożona w drugiej połowie 
XVIII wieku. (...) Około 1790 
roku istniał już drewnia-
ny budynek szkolny, który 
później zburzono i miano 
zbudować inny z dwiema 
izbami, w lepszym miejscu, 
na co Klasztor Panien Za-
konnych (Jungfrauenstift) 
- jako patron - miał wyzna-
czyć kawałek pańskiego ogrodu, świadczyć poło-
wę materiałów budowlanych i wyposażyć szkołę 
w tablice, stoły i ławki. Dominia w Szczerbicach 
(Sczyrbitz), Solarni (Solarnia), Piecach (Pietze) i Pi-
trzkowicach (Peterkowitz) miały dostarczyć drugą 
połowę materiałów budowlanych, a gmina w Ga-
szowicach i Szczerbicach tę szkołę zbudować. (...) 

W roku 1804 rzeczywiście zbudowano drew-
niany budynek szkolny 35 stóp długości i 28 
stóp szerokości którego koszt wyniósł 153 talar, 
15 srebrnych groszy i 6 fenigów. (...) Do szkoły  
w Gaszowicach przynależne były wioski: Adamo-
wice (Adamowitz), Bogunice (Bogunitz), Gaszowi-
ce, Piece, Szczerbice i Solarnia”.

Kalendarium szkolne 
(1790-2020)

W roku 1717 król Prus Fryderyk Wilhelm I wydał na-
kaz, by wszystkie dzieci w całym kraju uczęszczały do 
szkół podstawowych. Na przełomie XVIII i XIX wieku 
król Fryderyk II Wielki jako pierwszy skutecznie wpro-
wadził w swoim państwie powszechną edukację.  
W 1783 roku, w oparciu o Regulamin początkowych 
szkół wiejskich wszedł w życie obowiązek szkolny. 
Jednak droga do pełnego oświecenia ludu i upo-
wszechnienia oświaty była jeszcze bardzo daleka.
• 1790 - W Gaszowicach istniał drewniany bu-

dynek szkoły (F.A. Zimmermann, Beyträge zur  
Beschreibung von Schlesien. Dritter Band, Brieg 
1783, poz.38.) Musiał więc powstać co najmniej 
kilka lat wcześniej. Do szkoły chodziły dzieci  
z miejscowości: Gaszowice, Adamowice, Boguni-
ce, Piece, Szczerbice i Solarnia.

• 1804 - Zbudowano kolejny drewniany budynek 
szkolny o wymiarach 10,67 m na 8,53 m. Patronem 
został Klasztor Panien Zakonnych (Jungfrauenstift) 
z Raciborza, który wyznaczył kawałek pańskiego 

ogrodu, świadczył połowę materiałów budow-
lanych, wyposażył szkołę w tablice, stoły i ławki. 
Dominia (posiadłości ziemskie) w Szczerbicach, 
Solarni, Piecach i Pietrzkowicach dostarczyły po-
łowę materiałów budowlanych. Gmina Gaszowice 
świadczyła jedną połowę usług konnych a gminy 
Szczerbice i Piece drugą połowę. Koszt budowy to 
153 talary, 15 srebrnych groszy oraz 6 fenigów.

• 1828 –Zakończono budowę murowanego budyn-
ku szkoły (obecnie Dom Przyjęć „Pod Trojokiem”).

• 1830 – Spalił się słomiany dach budynku i musia-
no wykonać go ponownie.

• 1840 – Obowiązkowi szkolnemu podlega 146 dzieci.
• 1845 – Z powodu epidemii ospy szkołę zamknięto 

na dwa miesiące.
• 1865 – Do szkoły uczęszcza 239 uczniów, których 

uczy dwóch nauczycieli.
• 1872 – Przeprowadzono remont budynku.
• 1873 – Piece, Pietrzkowice oraz Buzowice (część 

Solarni) zostały wydzielone jako odrębna jednost-

Fragment zaczerpnięty z Kroniki Szkoły w Gaszowicach obejmującej lata:  
1790 -1922 (w języku niemieckim) oraz 1922-1977 (w języku polskim)

Źródło: n.niestolik, legenda i historia prawdziwa o powstaniu Gaszowic, Rybnik 2019.
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ka szkolna.
• 1875 – W szkole uczy się 250 uczniów i pracuje je-

den nauczyciel.
• 1878 – Rozpoczęto nauczanie robót ręcznych.
• 1888 – Szkołę zamknięto na miesiąc z powodu 

epidemii szkarlatyny i błonicy.
• 1893 – Wprowadzono system trzyklasowy z dwo-

ma nauczycielami: klasa I – 53 dzieci, klasa II – 59 
dzieci, klasa III – 42 dzieci.

• 1894 – W kronice szkolnej zapisano: „Poza jednym 
dzieckiem żydowskim dzieci są wyznania katolickie-
go i „mowy polskiej”. Tylko żydowskie dziecko mówi 
po niemiecku”.

• 1897 – W kronice zapisano: „Wszystkie 180 dzieci 
szkolnych są wyznania katolickiego i mówią po polsku”.

• 1900 – Podjęto decyzję o budowie nowego bu-
dynku szkolnego, gdyż stary budynek nie odpo-
wiadał wymaganiom pod względem budowla-
nym i prawnym.

• 1907 – Przy istniejącej szkole utworzono Rolniczą 
Szkołę Dokształcającą.

• 1910 – Szkołę zamknięto na miesiąc z powodu pa-
nującej odry.

• 1914-1918 – Z powodu I wojny światowej 65 męż-
czyzn z Gaszowic powołano do służby wojskowej. 
Dzieci zgromadziły 40 marek dla Czerwonego Krzy-
ża i wykonały na drutach pończochy dla żołnierzy.

• 1916 – Do szkoły uczęszcza 331 dzieci z Gaszowic 
i Solarni-Szczerbic.

• 1919/1920 – Liczba uczniów wynosi 374.
• 1922/1923 – W kronice czytamy: „Rok szkolny 

1922/1923 rozpoczął się według rozporządzenia 
władz szkolnych uroczystym nabożeństwem w dniu  
1 września 1922, kiedy dziatwa polska po raz pierwszy 
mówiła pacierz w języku polskim a nauczyciel – Polak 
przemawiał do niej jak matka”. Szkoła była pięciokla-
sowa, uczęszczało do niej ponad 300 dzieci.

• 1920 – Swoją działalność rozpoczęła drużyna har-
cerska.

• 1924 – Utworzenie szkoły sześcioklasowej.
• 1925 – Nadanie szkole imienia Tadeusza Kościuszki.
• 1927/1928 - Szkoła staje się siedmioklasową.
• 1928/1931 – Rozbudowa szkoły oraz rozpoczęcie 

zajęć w jej nowej części.
• 1929 – Przy szkole swoją działalność rozpoczyna 

ochronka.
• 1930 – Powstanie męsko – żeńskiej drużyny har-

cerskiej.
• 1931 – Rozbudowa budynku szkoły.
• 1931/1932 - Do szkoły uczęszcza ponad 400 dzieci.
• 1933 – Powstanie IX Drużyny Harcerskiej im. Ka-

rola Miarki.

• 1937 – Zawiązanie Koła Polskiego Czerwonego 
Krzyża 

• 1939/1945 – W okresie okupacji hitlerowskiej zaję-
cia prowadzone są w języku niemieckim. Nauczy-
ciele są wrogo nastawieni do polskości.

• 24.04.1945 – Wznowienie zajęć po zakończeniu  
II wojny światowej. Lekcje odbywają się w bardzo 
ciężkich warunkach.

• 1947 – Poświęcenie sztandaru Polskiego Czerwo-
nego Krzyża.

• 1964 – Przy szkole utworzono Szkołę Przysposo-
bienia Rolniczego a później Zasadniczą Szkołę 
Rolniczą.

• 1969/1970 – Zaadoptowanie pomieszczeń gospodar-
czych na: salę gimnastyczną, pracownię zajęć prak-
tycznych oraz nowe pomieszczenia gospodarcze.

• 1973 – Powstanie Gminnej Szkoły Podstawowej.
• 1974 – Oddanie dwóch nowych sal lekcyjnych 

oraz pracowni wychowania obywatelskiego.
• 1974 – Powstanie Zbiorczej Szkoły Gminnej. Do-

budowa łącznika pomiędzy salą gimnastyczną  
a budynkiem głównym.

• 1977/1978 – Odbudowa szeregów ZHP.
• 1984 – Powstaje Szkoła Podstawowa w Gaszowicach.
• 1990 – Wręczenie szkole sztandaru oraz otwar-

cie Izby Tradycji i Historii. Wydanie publikacji  
„200 lat – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Gaszowicach”.

• 1995 – Swoją działalność rozpoczyna drużyna har-
cerska „Pogodne Serca”.

• 2003-2008 – Remont szkoły: wymiana okien  
i podłóg, budowa boiska, modernizacja sali gim-
nastycznej.

• 2004 – Powstanie Szkolnego Klubu Europejskiego.
• 2005 – Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświę-

conej dyrektorowi Władysławowi Dworaczkowi.
• 2006 – Realizacja projektu „Radosna Szkoła”.
• 2006/2007 – Asystent językowy z Turcji prowadzi 

zajęcia z języka angielskiego.
• 2008 – Otwarcie oddziału przedszkolnego, utwo-

rzenie placu zabaw. Modernizacja pracowni kom-
puterowej.

• 2008/2009 – Powstanie Centrum Informacji Multi-
medialnej w bibliotece szkolnej.

• 2017/2019 – Generalny remont szkoły: ocieple-
nie, fotowoltaika, malowanie sal, adaptacja piw-
nic na Galerię „Pod Budą”. Zrobienie parkingu 
rowerowego, sal do zajęć indywidualnych oraz 
monitoringu szkolnego. Utworzenie Skweru  
Tadeusza Kościuszki, Skweru Niepodległości i Par-
ku Przyjaciół.

• 2017-2020 – Realizacja projektu „Na szlaku  
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WIKTOR PROTZEK – syn 
zagrodnika Theodora Protz-
ka, urodzony 16 październi-
ka 1890 roku w Gaszowicach  
w powiecie Rybnik, wyznania 
katolickiego. Rozpoczął na-
ukę w szkole 8 kwietnia 1896, 
opuścił szkołę tymczasowo 
z dniem 8 kwietnia 1900  
w klasie I. Uczęszczał do klasy 
II tej samej szkoły. Do szkoły 
uczęszczał regularnie.

Pracowitość: bardzo dobry. 
Postęp: dobry. Osiągnięcia 
z poszczególnych przedmio-
tów: religia, historia biblijna, 
czytanie, styl pisma, nauka 
języka, tworzenie tekstów, 
dyktando, matematyka, geo-
metria – bardzo dobry; historia, geografia, historia 
natury, nauka natury, rysunki, śpiew, gimnastyka, 

roboty ręczne – bardzo dobry.
Niech Bóg błogosławi  

i opiekuje się tobą na wszyst-
kich twoich drogach życia 
- Gaszowice, dnia 30 mar-
ca 1904. Inspektor Dr Rze-
snitzek, nauczyciel główny  
– Mierzowski. 

Uczeń na podstawie decy-
zji Królewskiego Powiatowe-
go Inspektoratu Szkolnego 
opuszcza szkołę przedwcze-
śnie na podstawie niniejsze-
go świadectwa.

Na świadectwie umiesz-
czono kilka sentencji:  
„Z Bogiem początek, z Bogiem 
koniec. To jest najpiękniejsza 
droga życia.”, „Bój się Boga  

i oddawaj cześć królowi”, „Praca jest ozdobą obywa-
tela”, „Błogosławieństwo jest nagrodą za wysiłek”. 

Tadeusza Kościuszki” (Kraków, Racławice, Poła-
niec, Warszawa, Szczekociny, Wrocław „Panorama 
Racławicka”).

• 2018 – 2019 - Wydanie publikacji: „Śląskie legen-
dy oczami pedagoga”, „Legenda i historia praw-
dziwa o powstaniu Gaszowic”, „My w powstaniach 
śląskich. Gmina Gaszowice”.

• 2018-2020 – Rozpoczęcie współpracy między-
narodowej ze szkołami w Republice Czeskiej 

(Ostrava – Dubina)i na Ukrainie (Zespół Szkol-
no-Przedszkolny z Polskim Językiem Nauczania  
w Strzelczyskach).

• 2020 – Obchody 230-lecia szkoły oraz 95-lecia na-
dania jej imienia Tadeusza Kościuszki. Realizacja 
projektu międzynarodowego „Spotkanie z gór-
nictwem” ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP 
„Przekraczamy granice”.

Świadectwo ukończenia szkoły
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Główni nauczyciele,
kierownicy i dyrektorzy  

szkoły w Gaszowicach
Thomas Wilczek, Kubiczek, Golombek, Hawel: 1801-1813
Frank: 1813-1816
Ignatz Rakusa – 1816-1839
Paul Nawrath: 1 czerwca 1839 – 1 kwietnia 1883
Ignatz Sadeczek: 7 kwietnia 1883 – 30 września 1901 
Mierzowski: 1 lutego 1902 – 1 października 1914
Rudolf Schering: 1 lutego 1911 – 1 marca 1911 
(zastępstwo)
Walter Neumann: 5 czerwca1914 – 17 lipca 1914  
(zastępstwo)
Friedrich Ploschke: 15 października 1914 - 1922
Eugeniusz Rohrbach: 1 marca 1924 – 31 sierpnia 1927
Jan Kotarski: września 1927 – lutego 1930
Alojzy Szymała: 8 marca 1930 – 29 maja 1936
Stanisław Korepta: p.o kierownika szkoły do końca roku 
szkolnego 1935/1936
Teofil Kubica: od roku szkolnego 1935/1937 do wybuchu 
II wojny światowej
Artur Schultz: okres okupacji hitlerowskiej
Władysław Dworaczek: 1945 – 1972
Ryszard Lepiarczyk: 16 listopada 1972 – 31 sierpnia 1982
Jan Chentosz: 1 września 1982 – 31 sierpnia 1984
Jerzy Sierek: 1 września 1984 – 31 sierpnia 1999 
Sylwia Mazurek: 1 września 1999 – 31 sierpnia 2017
Norbert Niestolik – 1 września 2017 do nadal

Władysław Dworaczek

Jan Chentosz

Sylwia Mazurek

Ryszard Lepiarczyk

Jerzy Sierek

Norbert Niestolik
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Nauczyciele
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Pracownicy obsługi szkoły
Brudzińska Magdalena
Brzezina Elżbieta
Bugla Czesław
Chłodek Stefan
Cyran Emil
Czempik Danuta
Czogalik Aniela
Czogalik Lucyna
Dombek Rudolf
Groborz Helena
Grzenia Maria
Kamińska Natalia
Knapik Izabela
Kolorz Danuta
Korbel Eryk
Korbel Joachim
Kostka Jan
Kozielski Eugeniusz
Krakowczyk Karina 
Kristof Renata
Kufka Monika
Lazar Franciszek
Lepiarczyk Józef
Libor Krystyna
Liszka Józef
Łukoszek Marta
Łukoszek Rufin

Magiera Józef
Mandrysz Ernestyn
Mandrysz Gerard
Mańka Franciszek
Mańka Klara
Mańka Teresa
Mańka Walentyna
Masarczyk Róża
Milert Jolanta
Mojzesz Henryk
Mojżysz Maria
Moskwa Bolesław
Paulus Henryk
Piela Emila
Pielczyk Ernestyn
Pszczółka Grażyna
Pszczółka Jacek
Pytlik Klotylda
Sierek Elżbieta
Szymura Jan
Tkocz Tadeusz
Turek Ryszard
Wieczorek Ewald
Wieczorek Hildegarda
Wochnik Grażyna
Wojaczek Ewa
Zgrzędek Józef

Ewa Wojaczek - sekretarz szkoły

Jolanta Milert - pomoc administracyjna

Od lewej: Józef Magiera, Renata Kristof, Natalia Kamińska, 
Karina Krakowczyk, Grażyna Wochnik, Monika Kufka, Izabela Knapik

Insygnia szkoły
Ważną rolę w życiu szkoły, zwłaszcza w podtrzy-

maniu dumy z przynależności do wspólnoty na-
uczycieli, uczniów i ich rodziców, pełnią insygnia 
szkolne. Są nimi: sztandar, hymn, logo a w przy-
padku naszej szkoły również pamiątkowa szabla. 

W publikacji wydanej z okazji 200. lat istnienia 
szkoły czytamy: „Od 1988 roku Rada Pedagogicz-
na, uczniowie szkoły przy pomocy i współudziale 
Komitetu Rodzicielskiego rozpoczęła prace przygo-
towawcze do starań o nadanie Szkole Podstawowej  
w Gaszowicach sztandaru. W kwietniu 1989 roku 
wystąpiła do Kuratora Oświaty i Wychowania  
w Katowicach o nadanie sztandaru”. Społeczności 
szkolnej przekazano go w czasie uroczystości,  
która miała miejsce 15 maja 1990 roku. We wspo-
mnianej publikacji podano 22 instytucje oraz 
ponad 300 osób prywatnych, które były funda-

torami sztandaru. Autorem projektu graficznego 
sztandaru był Wiesław Macoch. Hymnem szkoły 
jest pieśń „Racławickie pola” nawiązująca do scen 
bitewnych bitwy pod Racławicami. Tekst pieśni 
zaczerpnięto z pisma „Muzyka w szkole” miesięcz-
nik pedagogiczno – muzyczny, 1931 (32.R.4, nr1,  
organ Stowarzyszenia Nauczycieli Śpiewu i Mu-
zyki w szkołach państwowych i prywatnych, wy-
dawca i redaktor odpowiedzialny Karol Hławiczka, 
Warszawa ul. Francuska nr5. Muzyka – autor nie-
znany. Logo szkoły z pewnością powstało w opar-
ciu o kilka wizerunków przedstawiających Tade-
usza Kościuszkę. Mogły nimi być: portret Tadeusza 
Kościuszki Józefa Grassiego, portret Tadeusza Ko-
ściuszki Leocadii Saligot z 1848 roku, portret Ta-
deusza Kościuszki Gustawa Tauberta (1755-1837), 
staloryt Antoniego Oleszczyńskiego (1794-18790) 
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wykonany w Paryżu w roku 1829, obraz Tadeusz 
Kościuszko z szablą pędzla Kazimierza Wojniakow-
skiego i portret Tadeusza Kościuszki autorstwa Józe-
fa Tadeusza Balukiewicza (1831-1907) z roku 1880. 
W logo, poza wizerunkiem jej patrona, umieszczono 
szkic budynku szkoły z powiewającą nad nim flagą 
naszego państwa. W lewym dolnym rogu widnieje 
fragment obrazu Józefa Chełmońskiego „Modlitwa 
przed bitwą”. Szabla pochodzi z okresu powstania 
kościuszkowskiego. Wiarygodność naszego zakupu 
potwierdzają dwa certyfikaty. Pierwszy z nich został 
wydany przez Tomasza Bilnika, znawcę militariów 
oraz autora wielu książek poświęconych tej tematy-
ce. W oświadczeniu Bilnika czytamy: „Oświadczam, 
że okazana mnie przez P. Krzysztofa Banasia szabla 
jest oryginalna. Według mojej wiedzy jest to szabla 
angielska oficerska z 1790 r. wykonana na indywi-

dualne zamówienie. Szabla ta mogła być używana  
w okresie Insurekcji Kościuszkowskiej”. Drugie oświad-
czenie złożył poprzedni właściciel szabli Krzysztof 
Banaś: „Szabla stanowi pamiątkę rodzinną. Była prze-
chowywana przez osoby, które twierdziły, iż pochodzi 
ona z czasów kościuszkowskich. Według opowieści 
tejże rodziny, szabla znalazła się w domu, w którym 
czasowo przebywał ranny Tadeusz Kościuszko. Rodzi-
na ta zamieszkiwała okolice Maciejowic”.

Szabla wykorzystywana jest w szczególnych 
dniach życia szkoły. Są nimi: pasowanie na ucznia, 
pożegnanie absolwentów szkoły, rozpoczęcie i za-
kończenie roku szkolnego, Dzień Patrona Szkoły. 
Zakupu szabli dokonano z funduszy wypracowa-
nych przez szkołę i z dotacji Rady Rodziców. Insy-
gnia naszej szkoły pełnią ważną rolę w czasie świąt 
i uroczystości.

Racławickie pola

Rozpoczyna się natarcie,
Już konnica mknie na przedzie
Kosynierów szyki zwarte,
Sam Kościuszko wiedzie.

Racławickie pola żyzne
Pamiętają dawny bój,
Gdy o wolność i ojczyznę
Polski żołnierz walczył tu.

Atakują kosynierzy,
Groźna cofa się nawała
Nasi idą na przód mężnie
Zdobywają działa.

Racławickie pola żyzne
Pamiętają dawny bój,
Gdy o wolność i ojczyznę
Polski żołnierz walczył tu. 

Już zwycięstwa wieść się szerzy,
wiwatuje nasze wojsko
i wołają kosynierzy:
„To dla ciebie, Polsko”.

Racławickie pola żyzne
Pamiętają dawny bój,
Gdy o wolność i ojczyznę
Polski żołnierz walczył tu.

I.

Ref.:

II.

Ref.:

III.

Ref.:

Hymn szkolny
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Sztandar szkoły

Logo szkoły

Szabla
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Uroczystości szkolne

Budynek szkoły 
1790-1820

Rys. Agnieszka Oślizło
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Zdjęcia klas

Rocznik 1916

Rocznik 1900

Rocznik 1923

Rocznik 1915
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Rocznik 1925 Rocznik 1926

Rocznik 1930 Rocznik 1931

Rocznik 1927 Rocznik 1929
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Rocznik 1932 Rocznik 1934

Rocznik 1938 Rocznik 1939

Rocznik 1935 Rocznik 1937



1818

Rocznik 1940 Rocznik 1942

Rocznik 1946 Rocznik 1948

Rocznik 1944 Rocznik 1945



1919

Rocznik 1949 Rocznik 1950

Rocznik 1953 Rocznik 1954

Rocznik 1951 Rocznik 1952



2020

Rocznik 1955 Rocznik 1956

Rocznik 1959 Rocznik 1960

Rocznik 1957 Rocznik 1958
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Rocznik 1964 Rocznik 1965

Rocznik 1970 Rocznik 1971

Rocznik 1968 Rocznik 1969



2222

Rocznik 1972 Rocznik 1973

Rok 1976 Rocznik 1978

Rocznik 1974 Rocznik 1975
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Rocznik 1981 Rocznik 1982

Rok 1998 Rok 2004

Rocznik 1985 Rok 1996
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Rok 2009 Rok 2012

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2002/2003 Rok 2019

Rok 2014 Rok 2014
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Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2010/2011

Rok 2018
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Akt nadania szkole imienia 
Tadeusza Kościuszki

Celem przejęcia duchem państwowości pol-
skiej przyszłych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej  
i wzbudzenia w młodych pokoleniach kresów za-
chodnich głębokiej miłości do odrodzonej Ojczy-
zny – uchwalili członkowie grona nauczycielskiego 
sześcioklasowej szkoły powszechnej w Gaszowicach 
na konferencji nauczycielskiej odbytej dnia 28 maja 
1925 r. pod przewodnictwem kierownika szkoły Eu-
geniusza Rohrbacha jednogłośnie nadanie tejże 

szkole im. Naczelnika Narodu Polskiego Tadeusza 
Kościuszki oraz coroczne uroczyste obchodzenie 
rocznicy zwycięstwa pod Racławicami. 

Powyższą uchwałę grona nauczycielskiego za-
twierdzili członkowie Dozoru Szkolnego Związku 
Szkolnego jednomyślnie na zebraniu odbytem dnia 
28 czerwca 1925 r. pod przewodnictwem przewod-
niczącego Dozoru Szkolnego p. Maksymiliana Laza-
ra, naczelnika gminy w Gaszowicach.

Fragment zaczerpnięty z Kroniki Szkoły w Gaszowicach obejmującej lata:
1790 -1922 (w języku niemieckim) oraz 1922-1973 (w języku polskim)

Słów kilka o naszym patronie

• Andrzej Tadeusz Bonawen-
tura Kościuszko przyszedł 
na świat 4 lutego 1746 roku 
w Mereczowszczyźnie (dzi-
siejsza Białoruś) jako czwarte 
dziecko Ludwika Tadeusza 
Kościuszki, miecznika brze-
skiego i Tekli z Radomskich 
Kościuszkowej.

• W roku 1755 został uczniem 
kolegium pijarskiego w Lu-

bieszowie koło Pińska.
• 18 grudnia 1765 roku został 

zaliczony w poczet kadetów 
Szkoły Rycerskiej w Warsza-
wie utworzonej przez księcia 
Adama Czartoryskiego.

• W latach 1769 – 1774 przeby-
wał we Francji, gdzie pogłę-
biał wiedzę z zakresu inżynie-
rii wojskowej i sztuk pięknych.

• Po nieudanej próbie zatrudnie-

Ważniejsze daty z życia Tadeusza Kościuszki
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nia w Królestwie Polskim oraz na 
dworze saskim a także niespeł-
nionej miłości do córki magnac-
kiej Ludwiki Sosnowskiej udał 
się, w roku 1776, do Ameryki.

• Brał udział w wojnie o niepod-
ległość Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej, stając się 
jednym z jej bohaterów. Jako 
specjalista od inżynierii woj-
skowej wzniósł umocnienie  
w West Point. Za zasługi otrzy-
mał stopień generała brygady.

• W roku 1785 powrócił do oj-
czystego kraju. Osiadł w mająt-
ku Siechnowice.

• Wrócił do życia politycznego  
w okresie Sejmu Czteroletnie-
go (1788 – 1792) oraz wojny  
z Rosją o utrzymanie Konstytu-
cji 3 Maja 1791 roku.

• W roku 1794 staje na czele  
Insurekcji Kościuszkowskie  
będącej próbą uratowania 
Rzeczpospolitej przed jej likwi-
dacją z rąk państw ościennych: 
Austrii, Prus i Rosji.

• Na rynku krakowskim składa 
przysięgę, dowodzi w bitwie 
pod Racławicami. Wydaje Uni-
wersał Połaniecki. Przegrywa 
bitwę pod Szczekocinami a po 
przegranej bitwie pod Macie-
jowicami, ranny dostaje się do 
carskiej niewoli w Petersburgu.

• W wyniku III rozbioru Polska zni-
ka z mapy politycznej świata.

• W grudniu 1796 roku zostaje 
oswobodzony przez cara Paw-
ła I i udaje się do Stanów Zjed-
noczonych, gdzie odzyskuje 
zaległe płatności z okresu walk 
o niepodległość tego kraju.

• W roku 1798 przebywa we 
Francji. Nie podzielał nadziei 
Polaków na odzyskanie nie-
podległości w oparciu o Na-
poleona Bonaparte.

• W roku 1815 osiadł w szwaj-
carskiej Solurze u zaprzyjaź-
nionego Franciszka Ksawe-
rego Zeltnera. Wycofał się  
z życia politycznego.

• Zmarł w Solurze, 15 paź-
dziernika 1817 roku i spoczął  
w podziemiach kościoła oj-
ców Jezuitów.

• 14 marca 1818 roku prze-
wieziono trumnę z ciałem 
Kościuszki do Krakowa.  
23 czerwca 1818 roku złożo-
no je w krypcie św. Leonarda  
w Katedrze Wawelskiej.

• 23 października 1823 roku 
ukończono sypanie Kopca Ko-
ściuszki w Krakowie.

• 17 października 1895 roku 
urnę z sercem Tadeusza Ko-
ściuszki złożono w Muzeum 
Narodowym Polskim w Raper-
swilu a 15 października 1927 
roku przewieziono je do War-
szawy i umieszczono w kapli-
cy na Zamku Królewskim.

Jego twarz o żywej mimice ce-
chowały nieregularne rysy i nieco 
zadarty nos. Miał dość jasne, gęste 
i lekko falujące włosy oraz niebie-
skie oczy. W ostatnich latach życia 
zaczął łysieć. Wcześniej jego włosy 
pokryła siwizna. Do końca życia 
zachował jednak szczupłą i zgrab-
ną sylwetkę. Ubierał się schludnie, 
lecz w sposób prosty o niewyszu-
kanej elegancji. Preferował proste 
fryzury: naturalne, niepudrowane, 

półdługie włosy i brak zarostu.  
W czasie powstania 1794 roku no-
sił surdut z szarego, pospolitego 
sukna. Po zwycięstwie pod Racła-
wicami, na znak uznanie męstwa 
kosynierów przywdział chłopską 
sukmanę. Na emigracji nosił grana-
towy surdut, czarny krawat, buty  
z cholewami i okrągły kapelusz.  
W dni uroczyste ubierał czarny 
frak. W ostatnich latach życia,  
w Solurze, ubierał się w stary, po-



2828

szarzały, połatany i pocerowany 
granatowy surdut. W jego klapę 
wkładał jednak różę lub fiołki.

Był człowiekiem o żywym, lecz 
zrównoważonym usposobieniu. 
Cechowała go wrażliwość na po-
trzeby innych ludzi. Na otaczający 
go świat i zachodzące w nim zmia-
ny reagował pragmatycznie, spo-
kojnie, lecz konstruktywnie. Był 
człowiekiem niezwykle aktywnym, 
wytrwałym i z uporem dążącym 
do celu. Doskonale adaptował się 
w nowym otoczeniu i w nowych 
sytuacjach życiowych. Odważ-
ny i nieustraszony, lecz nigdy nie 
cechowała go zbytnia brawura. 
Odznaczał się skromnością i po-
czuciem humoru a także czasami 
nieśmiałością. Umiał rozmawiać 
z ludźmi, był dobrym mediato-
rem. Cenił sobie niezależność. 
Potrafił pokonywać trudności  
i znosić niepowodzenia. Chociaż 
był bardzo wymagający, podwład-
ni go uwielbiali. Prowadził regu-
larny tryb życia. Uwielbiał kawę.  
W wolnym czasie czytał książki  
i prasę, przeglądał korespondencję  
i odpisywał na listy. Uczył dzieci, cho-
dził na spacery, pracował w ogrodzie, 
jeździł konno. Lubił malować, grać  
w szachy, bilard i w wista, słuchać 
muzyki, wykonywać na tokarce 
drobne przedmioty artystyczne. 

Swoje miejsce w historii za-
wdzięcza nie pochodzeniu  
i przypadkowi, lecz zdolnościom, 
ciężkiej pracy i wytrwałości. Już 
jako dziecko uwielbiał aktyw-
ność fizyczną. Preferował bardzo 
skromną i niewyszukaną kuchnię. 
Gustował w węgierskim winie. Nie 
przepadał za życiem towarzyskim. 
Nigdy nie zrealizował swoich ma-
rzeń o własnej rodzinie i rodzin-
nym domu. Nie miał szczęścia  
w miłości. Zakochał się w Ludwice 
Sosnowskiej, lecz nie uzyskał przy-
chylności bogatego ojca swojej 
wybranki. Ten wyraził swoje nieza-
dowolenie słowami: „Synogarlice 

nie dla wróbli, a córki magnackie 
nie dla drobnych szlachetków”. 
Kościuszko często podróżował. 
Był człowiekiem zamożnym i dał 
się poznać jako wielki filantrop.  
W szwajcarskiej Solurze nazwano 
go nawet „dobroczyńcą ubogich”.

Stał się symbolem niepodle-
głościowych aspiracji Polaków  
a także osobą, która mogła ocalić 
Rzeczpospolitą przed upadkiem 
i przynieść jej potrzebne, trwa-
łe reformy społeczne. Znalazł się  
w panteonie najwybitniejszych Po-
laków – bohaterów narodowych. 
Jednocześnie był postacią tragicz-
ną. Polska w jego czasach utraciła 
swoją niepodległość. O Kościuszce 
napisano wiele prac biograficz-
nych, z kategorii historii wojsko-
wości, opisujących okres emigracji 
a zwłaszcza wojny o niepodległość 
Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej. Życie naszego bohate-
ra rozłożyło się na etap związany 
z Ojczyzną, Ameryką i Szwajcarią. 
W niezwykle piękny i barwny spo-
sób opisuje je Barbara Wachowicz 
w książce „Tadeusz Kościuszko  
w Ojczyźnie, Ameryce, Szwajcarii”. 
Był człowiekiem swojej epoki, czy-
li Oświecenia – czasów wielkiego 
przełomu umysłowego i filozo-
ficznego. Uznawał, że człowiek po-
winien samodzielnie kształtować 
swoje poglądy w oparciu o rozum, 
doświadczenie i zasady współ-
życia społecznego. Był deistą od-
rzucającym dogmaty i instytucję 
Kościoła. Żywo interesował się 
możliwościami poprawy losu uci-
skanych warstw społeczeństwa. 
Akcentował równość wszystkich 
ludzi wobec prawa. Ubolewał 
nad losem polskich chłopów, po-
stulując ich wyzwolenie osobiste  
i potrzebę edukacji. Wyrażał swoją 
sympatię dla mniejszości narodo-
wych zamieszkujących ówczesną 
Polskę a także dla Indian i czarnych 
niewolników w Ameryce. Był przy-
kładem prawdziwego humanisty.
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„Złote myśli” Tadeusza Kościuszki
„Na głos Ojczyzny wszelkie zastanowienia, wszelkie względy niknąć powinny”.

„Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi”.
„Nie trwóżcie się, aby różnica opinii i obrządku przeszkadzała nam kochać was jak braci i współrodaków”.

(7 maja 1794 w odezwie do polskich prawosławnych)

„Od nas samych zależy poprawa rządu. Od obyczajów naszych”.
„Pierwszy krok do zrzucenia niewoli to odważyć się być wolnym, pierwszy krok do zwycięstwa 

- poznać się na własnej sile”.
(List do Adama Czartoryskiego (1814)

„Naród winien być panem własnego losu i jego prawa powinny być nadrzędne wobec 
praw Kościoła (…) Każda religia powinna być posłuszna prawom ustanowionym przez naród”.

(List do Adama Czartoryskiego z 1814 roku napisany podczas Kongresu Wiedeńskiego)

„Tylko wierność ludowi czyni z nas człowieka”.
„Upraszam pana Jeffersona, aby w razie, gdybym zmarł bez testament, wykupił z mych pieniędzy 

i wyzwolił tylu niewolników, by pozostała suma wystarczyła na ich edukację i utrzymanie”.
(Korespondencja do Thomasa Jeffersona (1798-1817)

„Wzbudzić potrzebę miłości kraju w tych, którzy dotąd nie wiedzieli nawet, że Ojczyznę mają”.
„Za samą szlachtę bić się nie będę, chcę wolności dla całego narodu i dla niego wystawię tylko me życie”.

Kościuszkowski wystrój szkoły
Wchodząc do naszej szkoły nie sposób nie zorien-

tować się, że nosi ona imię Tadeusza Kościuszki. Na 
każdym z poziomów budynku umieszczono okolicz-
nościowe tablice i ekspozycje poświęcone patrono-
wi szkoły. Widnieją na nich portrety Naczelnika oraz 
historyczne obrazy. W szkole zgromadzono liczne 
pamiątki kościuszkowskie. Na uwagę zasługują także 
bogate zbiory biblioteczne związane z naszym patro-
nem. Szczególnie cenne są drzeworyty, obrazy oraz 
zbiór portretów Kościuszki ofiarowane szkole przez 
jej byłego nauczyciela Pana Wiesława Macocha. 

Chlubą szkoły jest tablica potwierdzająca wygra-
nie głównej nagrody (1500 zł) w konkursie zorgani-
zowanym z okazji Ogólnopolskiego Zlotu Młodzie-
ży Szkół im. Tadeusza Kościuszki, który miał miejsce  
w Krakowie w dniach 12-15. 10. 2017 roku. Ucznio-
wie naszej szkoły pod kierunkiem nauczyciela pana 
Andrzeja Wojaczka nakręcili najlepszy film poświęco-
ny osobie patrona. W szkole zgromadzono również 
pamiątki przywiezione z wycieczek organizowanych  
w ramach projektu „Na szlaku Tadeusza Kościuszki”.

W roku 2017 obchodzono 200. rocznicę śmierci 
Tadeusza Kościuszki. W związku z tymi obchodami,  
w naszej szkole powstał skwer upamiętniający to 
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ważne wydarzenie. Uroczystość otwarcia obiektu 
zgromadziła wielu gości. Swoją obecnością zaszczy-
cili nas: wójt gminy Gaszowice Pan Paweł Bugdol, za-
stępca wójta Pan Zbigniew Goworowski, przewodni-
czący Gminnej Komisji Oświaty Pan Jerzy Kawulok, 
ksiądz dziekan Leszek Swoboda, dyrektor OKiS  
w Gaszowicach Pan Jerzy Białek oraz Panie reprezen-
tujące Radę Rodziców: Agnieszka Brachman, Adelaj-
da Zapała i Katarzyna Mańka. Skwer im. Tadeusza 
Kościuszki powstał dzięki wsparciu finansowemu Pa-
nów: Jacka Czogalli i Henryka Bugdola. Uroczystość 
zgromadziła uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

Skwer upamiętnia osiem ważnych etapów życia Ta-
deusza Kościuszki, które symbolizuje osiem rosnących 
na nim drzewek. W miejscu tym umieszczono także 
tablicę pamiątkową ukazującą wspomniane miejsca: 
Mereczowszczyzna, Warszawa/Paryż, Saratoga/West 
Point, Zieleńce/Dubienka, Kraków, Racławice/Macie-
jowice, Petersburg, Solura. Druga tablica, umieszczo-
na na wielkim kamieniu mieści napis: „W 200-setną 
rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki wielkiego Polaka 
i patrioty. Społeczność Szkoły. Gaszowice 2017”.

Skwer Tadeusza Kościuszki
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Obrazy

Franciszek Smuglewicz,  
Grób Ojczyzny

Wojciech Kossak, Przysięga Kościuszki 
na rynku krakowskim

Jan Matejko, 
Kościuszko pod Racławicami

Józef Chełmoński, 
Modlitwa przed bitwą

Jan Bogumił Plersch, Bitwa pod Maciejowicami. 
Kościuszko pada ranny podczas bitwy

Wojciech Kossak, Bitwa pod Zieleńcami. 
Kościuszko wraz z ks. Józefem Poniatowskim odbiera defiladę 

wojsk polskich z jeńcami, po pobiciu wojsk rosyjskich

Walery Eljasz Radzikowski, Poświecenie 
szabel przez Tadeusza Kościuszkę 

i Józefa Wodzickiego

Wojciech Kossak, 
Kościuszko i kosynierzy

Juliusz Kossak, 
Portret Tadeusza Kościuszki na koniu

Wojciech Kossak, Jan Styka, 
Bitwa pod Racławicami (fragment 
obrazu z Panoramy Racławickiej)
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Pamiątki
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Książki
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Na szlaku Tadeusza Kościuszki
Jednym z wyzwań współczesnej edukacji jest 

przeniesienie nauczania i uczenia się z klas lekcyj-
nych do świata otaczającego ucznia. Jest to zabieg 
ciekawy, lecz trudny ze względów organizacyj-
nych, prawnych a także finansowych. Wycieczki 
szkolne wzbudzają w uczniach niezwykłe odczu-
cia. Towarzyszy im zawsze atmosfera radości, nie-
pokój spowodowany zetknięciem z nieznanym, 
oczekiwanie na przeżycie wielkiej przygody oraz 
konfrontacja z tym wszystkim, czego młodzi ludzie 
dowiedzieli się podczas szkolnych lekcji. Ciekawe  
i dobrze zorganizowane wycieczki wywołują wspo-
mnienia przechowywane w pamięci przez długie 
lata. Konfrontacja i zetknięcie się ucznia z miejscem  
w realnej przestrzeni, w której działy się rzeczy 
omawiane w szkole, stanowi niebywałą szansę, 
aby nauczyciel skutecznie zrealizował cele dydak-
tyczne, a zwłaszcza wychowawcze – często trudne 
do spełnienia w murach szkoły. Podczas wyciecz-
ki rodzi się specyficzny rodzaj emocji pomocny  
w kształtowaniu właściwego stosunku młodych lu-
dzi do przeszłości. Budzi się ich ciekawość poznaw-
cza oraz kreatywność. Wycieczka może pogłębiać 
uczucia patriotyczne ucznia, zarówno w odniesie-
niu do Ojczyzny wielkiej, czyli kraju swojego uro-
dzenia, jak i do Ojczyzny regionalnej i małej, czyli 
świata im najbliższego: wsi, miast, gminy czy po-
wiatu.  Powołując się na słowa znawcy zagadnie-
nia- Mariana Dąbrowy, musimy przyznać, że: „Dzieci 
winny najpierw poznać zabytki, pamiątki i miejsca 
historyczne swojego miasta, wsi, powiatu a dopiero 
później zwiedzać dalsze województwa kraju”.  Wiele 
szkół  nosi  imię sławnych ludzi. Wymiar ich znacze-
nia wiąże się z historią: świata, kraju, regionu, wsi, 
miasta a nawet dzielnicy. Ważnym zabiegiem na-
uczycieli wydaje się ukazanie uczniom miejsc zwią-
zanych z życiem patrona ich szkoły. Mogą temu słu-
żyć krótkie lub dłuższe wycieczki szkolne. Możemy 
się udać do miejsc znajdujących się w najbliższej 
okolicy. Czasem zmuszeni jesteśmy odbyć dłuższą 
eskapadę. W każdym przypadku wycieczka spełni 
swój cel, jeżeli nauczyciel zrealizuje kilka zasad:
• Wycieczka musi być wcześniej dobrze zaplano-

wana. Należy precyzyjnie określić jej cel, formę, 
czas i przebieg trasy.

• Warto poprosić o pomoc innych nauczycieli, 
aby informacje przekazywane w czasie wy-
cieczki obejmowały treści kilku przedmiotów 
nauczanych w szkole.

• Uczniowie muszą być dobrze przygotowani do wy-
cieczki. Przed wyjazdem powinni mieć świadomość 
jej celu oraz znać miejsca, które będą zwiedzać.

• Podczas wycieczki uczeń powinien wykazywać 
swoją aktywność: rozwiązywać zadania, samo-
dzielnie prezentować przygotowane w szkole 
materiały. Nie może być tylko odbiorcą treści 
przekazywanych przez nauczyciela lub prze-
wodników.

• Zadaniem kierownika i opiekunów wycieczki 
jest troska o bezpieczeństwo grupy.

• Wycieczka musi być należycie podsumowana. 
Możemy uczynić to w czasie zajęć lekcyjnych 
lub na specjalnie zorganizowanym spotkaniu.

• Wycieczka (kilka wycieczek) może także przy-
brać formę projektu edukacyjnego realizowa-
nego w ciągu dłuższego okresu, także w formie 
pracy pozalekcyjnej.

„Na szlaku Tadeusza Kościuszki” to projekt edu-
kacyjny realizowany w naszej szkole od września 
2017 roku. Jego założeniem jest odwiedzanie 
miejsc związanyc  z życiem Tadeusza Kościuszki. 
Cele projektu to:
• Pogłębienie wiedzy historycznej uczniów, 

zwłaszcza dotyczącej osoby Tadeusza Kościuszki.
• Budzenie poczucia dumy z dokonań patrona 

naszej szkoły.
• Pogłębianie dumy uczniów, nauczycieli oraz 

ich rodziców z faktu przynależności do społecz-
ności szkolnej.

• Kształtowanie postawy patriotycznej uczniów.
• Korelacja wiedzy zdobytej w szkole z miejsca-

mi w krajobrazie kulturowym kraju związanymi  
z osobą Tadeusza Kościuszki.
W kolejnych latach odwiedziliśmy: Kraków,  

Racławice, Wrocław, Połaniec, Warszawę oraz 
Szczekociny.

Inne miejsca do których pragniemy się udać  
w przyszłości to:
• Maciejowice – miejsce bitwy stoczonej z Rosja-

nami dnia 10 października 1794. W czasie bitwy 
Kościuszko został ciężko ranny a następnie do-
stał się do rosyjskiej niewoli.

• West Point i Saratoga w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki Północnej – miejsca, w których uwi-
docznił się kunszt wojskowy Kościuszki zwłasz-
cza związany z inżynierią wojskową i budową 
fortyfikacji (1776 – 1784).
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• M e r e c z o w s z -
czyzna na Białorusi 
– miejsce urodzin 
Tadeusza Kościuszki 
(4.02.1746 r.)

• Petersburg-Twier-
dza Pietropawłow-

ska,  gdzie  Tadeusz  Kościuszko  przebywał    
w niewoli rosyjskiej (1794-1796).

• Paryż-gdzie Tadeusz Kościuszko odbywał swo-
je kolejne studia (1769 – 1774).

• Solura w Szwajcarii – 
miejsce śmierci patrona na-
szej szkoły (15.10.1817 r.).

• Zieleńce - Ukraina (18.06. 
1792) i Dubienka (18. 07. 
1792)- miejsca bitew, w któ-
rych brał udział Tadeusz Ko-
ściuszko.

KRAKÓW
W Krakowie znajduje się wiele miejsc upamięt-

niających postać Tadeusza Kościuszki.
• Na rynku miasta, w miejscu złożenia przez Naczel-

nika powstania 1794 roku  przysięgi na wierność 
Ojczyźnie, umieszczono tablicę upamiętniającą 
to wydarzenie. 24 marca Kościuszko ogłosił akt 
rozpoczęcia powstania zwanego także insurekcją 
kościuszkowską. W obecności tłumów: młodzie-
ży, żołnierzy i mieszczan różnych stanów, wzno-
sząc do góry szablę mówił do narodu:

„Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam 
w obliczu Boga całemu Narodowi Pol-
skiemu, iż powierzonej mi władzy na 
niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz 
jedynie jej dla obrony całości granic, 
odzyskania samodzielności Narodu  
i ugruntowania powszechnej wolności 
używać będę. Tak mi Panie Boże dopo-
móż i niewinna Męka Syna Twego.”

• Na Wawelu znajduje się pomnik konny Kościusz-
ki będący dziełem rzeźbiarzy: Leonarda Marco-
niego i Antoniego Popiela. Powstał z inicjatywy 
Towarzystwa im. Tadeusza Kościuszki. W czasie 
II wojny światowej zniszczony przez Niemców. 
W roku 1960 został zrekonstruowany jako dar 
mieszkańców Drezna. Powrócił na swoje dawne 
miejsce na bastion króla Władysława IV Wazy.

• Na Wawelu, w Krypcie św. Leonarda, od któ-
rej rozpoczyna się zwiedzanie grobów kró-
lewskich, złożono ciało Tadeusza Kościuszki.  
W dniach 22-23 czerwca 1818 roku, za zgo-
dą cara Aleksandra I odbył się powtórny po-
grzeb wodza insurekcji. 21 grudnia 1832 roku,  
w zupełnej tajemnicy złożono trumnę w mar-
murowym sarkofagu. W roku 1977 obok niej 
umieszczono tablicę pamiątkową- dar Kongre-
su Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej 
w 200-lecie bitwy pod Saratogą.

• Kopiec Kościuszki jest jednym z pięciu kopców 
krakowskich. Znajduje się na Górze św. Broni-
sławy w dzielnicy Zwierzyniec. Decyzję o usy-
paniu kopca zatwierdził Senat Rządzący Wolne-
go Miasta Krakowa w roku 1820. Forma kopca, 
w odróżnieniu od pomnika, miała stanowić 
wzór trwałości i niezniszczalności oraz wspól-
nego wysiłku wszystkich Polaków. Kopiec był 
nie do obalenia przez wrogów narodu. Sypanie 
kopca zakończono 25 października 1832 roku. 
Obecnie średnica kopca wynosi ponad 90 m  
u podstawy, 8,5 m u wierzchołka. Całkowita 
wysokość wynosi 34,1 m.

• W Muzeum Narodowym możemy oglądać ob-
raz Jana Matejki „Kościuszko pod Racławicami”

RACŁAWICE
4 kwietnia 1794 roku, w czasie insurekcji ko-

ściuszkowskiej, pod wsią Racławice doszło do 
zbrojnego starcia pomiędzy wojskiem polskim 
dowodzonym przez Tadeusza Kościuszkę i woj-
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skami rosyjskimi, którymi dowodził generał major 
Aleksander Tormasow. Siły polskie to: 4000 wojsk 
liniowych, 1920 kosynierów i pikinierów oraz  
12 dział. Rosjanie zgromadzili 2900 żołnierzy,  
w tym 1700 piechoty, 1200 jazdy oraz 12 dział.  
Bitwa zakończyła się wielkim zwycięstwem Pola-
ków. Do mitologii narodu polskiego urosła rola ko-
synierów chłopskich w bitwie a zwłaszcza zdobycie 
przez nich rosyjskich armat. Na znak wdzięczności 
Kościuszko trzem z nich: Wojciechowi Bartosowi, 
Stanisławowi Świstackiemu i Jędrzejowi Łakom-
skiemu nadał stopnie chorążych. Nałożył także na 
siebie chłopską sukmanę.  Do  Racławic najlepiej 
udać się w dniu uroczystości obchodów kolejnych 
rocznic bitwy. Warto tam zobaczyć:
• Szkołę Podstawową imienia Tadeusza Kościusz-

ki z jej izbą regionalną.
• Kopiec Kościuszki znajdujący się na stoku 

wzgórza Zamczysko w Janowiczkach. Jego wy-
sokość to 13.8 m. Usypała go okoliczna ludność 
w roku 1934.

• Pomnik Wojciecha Bartosa postawiony nieopo-
dal dworu w Janowiczkach w roku 1994 z okazji 
200. rocznicy bitwy. Wykonany z brązu monu-
ment przedstawia scenę zdobycia pierwszej 
armaty przez Wojciecha Bartosa (później Barto-
sza Głowackiego)

• Mogiły kosynierów w Dziemięrzycach oraz Ja-
nowiczkach na terenie dawnych pól bitewnych.

WROCŁAW
Miasto nie jest związane z biografią Tadeusza 

Kościuszki.
• Znajduje się tutaj Rotunda, w której umiesz-

czono obraz „Bitwa pod Racławicami”. Jest on 
autorstwa zespołu malarzy pod kierunkiem 
Jana Styki i Wojciecha Kossaka. Malowano go  
w latach 1893 – 1894. Pierwotnie obraz umiesz-
czono w Rotundzie we Lwowie. Od roku 1985 

wystawiony jest we Wrocławiu. Namalowano 
go na cylindrycznie rozpiętym płótnie. Przed 
obrazem ustawiono ekspozycję dodatkowych 
obiektów. Tym zabiegiem zatarto linię pomię-
dzy obrazem  a przestrzenią przed nim. Prze-
kaz treści odbywa się poprzez emisję nagrania. 
Sam obraz jest artystyczną wizją przebiegu bi-
twy pod Racławicami.

• Ważnym celem na trasie wycieczki do Wro-
cławia jest wizyta w siedzibie Wyższej Szkoły 
Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Ta-
deusza Kościuszki. Kształci ona przyszłych ofice-
rów Wojska Polskiego. W murach uczelni można 
zapoznać się z jej historią, postacią patrona oraz 
nowoczesnym sprzętem wojskowym. Uczniom 
proponuje się również krótką lekcję strzelania.

POŁANIEC
7 maja 1794 roku Tadeusz Kościuszko wydal 

w imieniu Rządu Krajowego Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów akt prawny zwany potocznie 
Uniwersałem połanieckim. Jego właściwa nazwa 
brzmi Uniwersał urządzający powinności grun-
towe włościan i zapewniający dla nich skuteczną 
opiekę rządowa, bezpieczeństwo własności i spra-
wiedliwość w komisjach porządkowych. Uniwer-
sał przyznawał ograniczoną wolność osobistą 
chłopom pańszczyźnianym. Celem jego wydania 
było umożliwienie oddziałom chłopskim udziału  
w powstaniu kościuszkowskim. Faktycznie nie 
miał on wpływu na sytuację chłopów a po upad-
ku powstania został zniesiony. W czasie wycieczki 
do Połańca warto zobaczyć:
• Zbiory Izby Regionalnej zgromadzone w Szkole 

Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki.
• Pomnik Tadeusza Kościuszki znajdujący się na 

placu przed szkołą. Kamień węgielny wmuro-
wano 5 maja 1984 roku podczas uroczystości 
upamiętniających 190. rocznicę uniwersału. 
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Pomnik został odsłonięty 14 października tego 
samego roku. Autorem i wykonawcą rzeźby 
wykutej w granicie przedstawiającej Tadeusza 
Kościuszkę jest warszawski artysta Adam Myjak.

• Kopiec Kościuszki usypany w 100. rocznicę 
jego śmierci w roku 1917. Na jednym z kamieni 
umieszczonych u podstawy kopca widnieje na-
pis: „Tu 7.V.1794 r. w obecności Tadeusza Kościusz-
ki i wojska ogłoszono wszem i wobec Uniwersał 
połaniecki, że odtąd chłopi są pod opieką prawa, 
że są wolni itd. Odtąd miejsce to stało się kultem 
i symbolem dążeń społecznych i narodowych  
w Polsce.” Druga tablica widoczna przy drodze 
prowadzącej do Kopca, umieszczona również 
na okazałym kamieniu zawiera napis: „Na polach 
tych między Czarną, Wisłą, Śmierdziakwą i Przy-
rwą był warowny obóz wojsk Tadeusza Kościuszki. 
5 –19.V.1794 r.” 7.V.1994 r.” Na kolejnej widnieje 
napis: „7.V. 1794 7.V.1964. W 170 rocznicę ogło-
szenia słynnego Uniwersały Połanieckiego. Połań-
czanie”. Na kamieniu usadowionym nieopodal 
krzyża znajdującego się na szczycie Kopca wy-
kuto napis: „Tadeusz Kościuszko 7.V1794.”

• W drodze powrotnej warto udać się do Paca-
nowa, gdzie znajduje się Europejskie Centrum 
Bajki im. Koziołka Matołka.

WARSZAWA
Stolica Polski objęta była walkami Powstania 

Kościuszkowskiego. 17-18 kwietnia 1794 roku siły 
powstańcze zwyciężyły Rosjan w bitwie warszaw-
skiej. Od 10 lipca do 6 września trwała obrona 
stolicy. 4 listopada żołnierze Suworowa dokonali 
rzezi Pragi. W mieście odnajdujemy kilka miejsc 
ważnych dla jego przebiegu a także związanych  
z osobą Tadeusza Kościuszki.
• Dawny Budynek Szkoły Rycerskiej (Akademii 

Szlacheckiego Korpusu Jego Królewskiej Mo-
ści i Rzeczypospolitej). Szkołę założył 15 marca 
1765 roku sam król Stanisław August Ponia-

towski. Mieściła się w Pałacu Kazimierzowskim. 
Cele wychowawcze szkoły określił książę Adam 
Czartoryski: „Kadet powinien Ojczyznę swoją 
kochać i jej dobro nade wszystko i sposobić 
się do zwierzchności, dobroczynności i afektu 
dla równych, względu dla niższych.” Najsław-
niejszymi absolwentami szkoły byli: Tadeusz 
Kościuszko, Julian Ursyn Niemcewicz, Józef So-
wiński, Karol Kniaziewicz i Jakub Jasiński.

• Pomnik Tadeusza Kościuszki znajdujący się na 
Placu Żelaznej Bramy przed pałacem Lubomir-
skich na Osi Saskiej. Został odsłonięty 16 listo-
pada 2010 roku. Jest kopią pomnika znajdujące-
go się w Waszyngtonie. Autorem pierwowzoru 
był rzeźbiarz Antoni Popiel a fundatorem Polo-
nia amerykańska. Pomnik warszawski wykonali 
Anna i Wojciech Siekowie. Pomnik przedstawia 
Kościuszkę w stroju amerykańskiego generała 
z planem fortyfikacji West Point. Poniżej widzi-
my kosyniera symbolizującego bitwę pod Ra-
cławicami oraz bitwę pod Saratogą.

• Zamek Królewski w Warszawie, w którym zło-
żono serce Tadeusza Kościuszki. Ostatnie lata 
życia generał spędził w szwajcarskiej Solurze, 
gdzie zaprzyjaźnił się z rodziną Franciszka Ksa-
werego Zeltnera. Szczególnie polubił jego cór-
kę Emilię i właśnie jej zapisał w testamencie 
swoje serce. Po zabalsamowaniu  umieszczono 
je w majolikowej wazie wypełnionej płynem 
konserwującym. Gdy Emilia zawarła  zwią-
zek małżeński z księciem Morosinim,  zabrała 
serce do posiadłości w okolicach Mediolanu  
a później do Vezzii. W roku 1895 serce trafiło do 
Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswi-
lu. W roku 1927 sprowadzono je do Warszawy 
i złożono na Zamku Królewskim w kaplicy do-
mowej prezydenta Ignacego Mościckiego. Po 
wybuchu II wojny światowej kasetę z sercem 
przeniesiono do skarbca katedry św. Jana. Po 
powstaniu warszawskim serce wydobyto z ruin 
i przechowywano w kilku kolejnych miejscach. 
W roku 1984 wróciło do Kaplicy Zamku Królew-
skiego. Na szkatule widnieje napis „Serce Tade-
usza Kościuszki”.

• Pomnik Jana Kilińskiego znajdujący się przy 
ulicy Podwale. Widnieje na nim napis „Janowi 
Kilińskiemu wodzowi ludu stolicy roku 1794. 
Rodacy r.1934”. Jan Kiliński był z zawodu szew-
cem. 17 kwietnia 1794 roku dowodził sztur-
mem mieszkańców Starego Miasta na rezyden-
cję ambasadora rosyjskiego, stąd uzasadnienie 
jego obecnej lokalizacji.
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SZCZEKOCINY
6 czerwca 1794 roku doszło do bitwy pod 

Szczekocinami. Starły się w niej wojska polskie 
pod dowództwem Tadeusza Kościuszki z wojska-
mi Imperium Rosyjskiego i Królestwa Prus do-
wodzonymi przez Fiodora Denisowa i Fryderyka 
Wilhelma II. Polacy zgromadzili 3500 kawalerii, 
5500 piechoty 6000 kosynierów oraz 33 armaty. 
Siły wroga były znacznie większe: 20000 piechoty, 
6500 kawalerii, 134 armaty. Bitwa zakończyła się 

zwycięstwem Rosjan i Prusaków. W bitwie został 
śmiertelnie ranny Bartosz Głowacki. Zginęli tak-
że generałowie: Józef Wodzicki i Jan Grochowski.  
W Szczekocinach koniecznie należy odwiedzić kil-
ka miejsc:
• Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki  

z jej pamiątkami związanymi z patronem.
• Siedzibę Urzędu Miasta i Gminy a w nim obraz 

przedstawiający bitwę pod Szczekocinami na-
malowany przez grupę mieszkańców.

• Pomnik Tadeusza Kościuszki znajdujący się na 
Placu im. Tadeusza Kościuszki. Został posta-
wiony w roku 1917 w 100. rocznicę śmierci Na-
czelnika. Podczas II wojny światowej popiersie 
Kościuszki zrzucono z postumentu. Wróciło na 
cokół w roku  1945. .Na tablicy widnieje napis: 
„Tadeuszowi Kościuszce rodacy 1817-1917”.

• Kopce i krzyże na polach bitewnych pod Szcze-
kocinami.

• W drodze powrotnej można zatrzymać się  
w Jędrzejowie w Muzeum im. Przypkowskich 
oraz w Opactwie Cystersów.

Będzie sprawiedliwość
Weronika Tropaczyńska – Ogarkowa, Będzie 

sprawiedliwość, Nasza Księgarnia, Warszawa 1953 
(fragmenty).

Autorka urodziła się w roku 1908 w Zamarsty-
nowie, zmarła w roku 1957 w Warszawie. Była po-
etką, prozaiczką, publicystką, nauczycielką oraz 
autorką podręczników do historii. Opublikowała 
kilka książek dla dzieci i młodzieży, redagowała 
audycje radiowe dla wsi.

Ignaś wtulił się w gęste krzaki porastające stoki 
rowu i patrzył na małego dobosza pochylonego 
nad bębnem pułkowym. Dobosz majstrował coś 
zapamiętale. „Zaczepić go?” – wahał się Ignaś. 
Trochę przerażała go bliskość obozu, migoty kos 
błyskające z dolinki, gdzie ćwiczyli kosynierzy  
i konieczność zdecydowania: co robić dalej? (…) 
– Wyłaź mi zaraz stamtąd, bo zawołam straż! Ig-
naś wygramolił się z rowu. Był strasznie zmęczony 
i – po przebyciu nocą kilku mil drogi – brudny do 
niemożliwości. – Co na przeszpiegi przyszedłeś?! 
– huknął od razu po wojskowemu dobosz. (…)  
W Ignasia jakby piorun strzelił. Więc to tak? To on 
leci do obozu po ratunek, tatula ma tutaj przecie, 
co jest wojakiem samego Naczelnika! Ze skargą 
leci, z żałobą! (…) Mój tato jest tutaj wojakiem  
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u pana Kościuszki! A cóż to, nie wolno mi iść do 
niego? (…) Nie wiadomo, czym skończyłaby się 
kłótnia obu chłopców, bo dobosz nie chciał odstą-
pić od swego i brał się do Ignacowego kołnierza, 
by prowadzić chłopca do obozu. Na szczęście jed-
nak ukazał się zwabiony krzykami wąsaty Kacper-
ski, sierżant pułkowej orkiestry. – To powiadasz, 
że twój ojciec w wojski Najwyższego Naczelnika 
służy?- Służy, proszę wielmożnego pana wojaka. 
Poszedł za rekruta, jak tylko Najwyższy Naczelnik 
wydał rozkaz, żeby ludzie szli do wojska (…) Więc 
powiadasz … Aha! To dziedzic, powiadasz, każe 
twojej matuli i wam wszystkim robić za ojca pań-
szczyznę. Ekonom z batem przychodzi do chaty  
i wypędza was na pańskie pole. – Tak, proszę pana 
obywatela wojaka. Wypędza. A jak matula powie-
działa, że nie pójdzie, bo takiego przykazania nie 
było i że jej samej i tak ciężko siedmiorgu dzie-
ciom chleba dać, to ekonom kazał z rozkazania 
jaśnie pana matulę zawlec na dworskie podwórze 
i zamknąć. Zamknąć do gąsiora! (…) – ostatnie 
słowa rzucił już z płaczem.- Cicho, no cicho! Co 
tam – burknął poruszony sierżant (…) – Pójdzie-
my szukać twojego tatula – powiedział. Znaleźli 
go w tej właśnie dolince, gdzie świeżo przyjęci po 
racławickim zwycięstwie rekruci z sandomierskiej 
ziemi uczyli się wojskowych obrotów i włada-
nia nasadzoną na sztorc kosą. – Tatulu – porwał 
się, by biec do ojca, ale stojący obok niego do-
bosz przychwycił go za krajkę opasająca koszulę.  
– Zwariowałeś? To teraz nie żaden tatulo, tylko 
wojak pana Kościuszki. (…) Zza pagórka wyszedł 
z kilkoma oficerami człowiek w białej krakowskiej 
sukmanie, bez czapki, z odrzuconymi do tyłu, po-
pielatymi włosami i o bystrym spojrzeniu niebie-
skich oczu. (…) –Nie stój jak cielę! – gwałtownym 
szeptem upomniał Ignasia dobosz. – To Najwyż-
szy Naczelnik! Kościuszko zaś zbliżył się powoli 
do malców i uśmiechając się do nich, z daleka 
pozdrowił dłonią salutującego sztywno dobosza, 
pochylił się nad Ignasiem i rzekł głosem miękkim 
i dobrym, od którego topniała dusza. (…) Jakże 
to? Sam Najwyższy Naczelnik stoi przed nim. Na-

raz stało się coś dziwnego, Kościuszko rzekł: - Cóż, 
mój chłopcze, nic mi nie powiesz? (…) Ratunku! 
Najwyższy Naczelniku, ratuj nas! Ratuj!!! – My tutaj 
wojujemy, a tam panowie z naszych żon i dzieci 
dziesiątą skórę zdzierają. Biją i na pańskie pędzą! 
Taka to sprawiedliwość, takie wojowanie! Na-
czelnik zmarszczył się na te słowa pełne goryczy.  
– Będzie sprawiedliwość – rzekł spokojnie, a głos 
jego zadźwięczał taką mocą, że chłopi umilkli, tyl-
ko cisnąć się zaczęli bliżej, by lepiej słyszeć to, co 
chciał im Naczelnik powiedzieć.(…)-Będzie spra-
wiedliwość-powtórzył głośniej.-od dzisiaj osoba 
każdego włościanina wolna jest i każdy może się 
przenieść, dokąd chce. Uniwersałem niniejszym- 
wskazał na trzymany w ręku rulon papieru- od 
dzisiaj lud ma ulżenie w robociznach. Ten, który 
robił pięć lub sześć dni w tygodniu, ma mieć dwa 
dni odpuszczone (…). Od tych, którzy wezwani 
będą na pospolite ruszenie, póki tylko zostawać 
będą pod bronią, pańszczyzna przez ten czas nie 
będzie wcale wyciągana, a przeciwnie, dwór i gro-
mada mają pomóc jego rodzinie w uprawie ziemi, 
zasianiu i zbiorze zboża. (…) Więc będzie inaczej! 
Będzie sprawiedliwiej! Oto Najwyższy Naczelnik 
daje chłopom wolność!(…) – Naczelniku! – runął 
do nóg  Kościuszki ojciec Ignasia. (…) – Miałeś, 
mości Wodzicki, jechać po kościelne srebra do 
klasztorów. Zjedziesz z drogi i powieziesz odpis 
uniwersału do proboszcza parafii,  z której ten po-
chodzi – wskazał na Zagórę. – Niech czyta uniwer-
sał z ambony przez cztery niedziele z rzędu. I do 
dworu zajedziesz. Surowe przykazania zawieziesz, 
treść uniwersału podasz do wiadomości, gdy trze-
ba będzie, spowodujesz ukaranie okrutnika. (…) 
Zapadał zmierzch, gdy Ignaś Zagóra, usadowio-
ny przez komisarza Wodzickiego na wojskowym 
wózku, wyjeżdżał z obozu pod Połańcem. Prawdę 
mówiąc, rad by zostać w obozie, tyle tu ciekawych 
rzeczy, cudności tyle. (…) Wróć Ignac! Jeszcze 
chwila i mały dobosz został na drodze, wywijając 
na pożegnanie swoją nieodstępną pałeczką. (…)  
I nagle Ignaś wychylił się z wózka i zaczął wołać na 
cały głos: - Wrócę! Słyszysz? Wrócę!!!
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W czasie uroczystości 230- lecia istnienia szkoły oraz 95-lecia nadania 
szkole imienia Tadeusza Kościuszki wspominamy postać św. Jana Bosko. 
Po uroczystej mszy, jako wotum nauczycieli za cud trwania szkoły przez 
tak długie lata, ofiarowano parafii w Gaszowicach obraz przedstawiający 
Świętego wśród grupy dzieci. Wszyscy uczestnicy liturgii otrzymali także 
obrazki patrona: młodzieży, uczniów, praktykantów i studentów będącego 
wzorem dla obecnych nauczycieli. Święty Jan Bosko nazywany jest  „Ojcem 
i Nauczycielem Młodzieży.”

Jan Melchior Bosko (Giovanni Melchiorre Bosko (1815 – 1888) był włoskim 
duchownym i prezbiterem. Założył zgromadzenie salezjanów i salezjanek 
oraz Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników a także Rodziny 
Salezjańskiej. Jest świętym Kościoła katolickiego kanonizowanym w roku 
1934 przez papieża Piusa XI . Dał się poznać jako organizator oratoriów dla 
biednej i trudnej młodzieży będących miejscem nauki i zabawy.


