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Żywot Tadeusza Kościuszki,
Naywyższego Naczelnika Siły Zbroynej Narodowey
w jednej księdze wierszem przez
Małgorzatę Dalmatę-Konwicką spisany.

T

am, gdzie dziś Białoruś kobiercem się ściele,
A niegdyś, przed wiekami, polskie serca biły,
Tam miejsce narodzin Tadeusza Kościuszki,
Bohatera ludzkości, co charyzmy, wiary, siły,
Niejeden śmiertelnik pewnikiem mu zazdrości…
Gdy postawisz stopy swe w Mereczowszczyźnie,
Folwarku koło Kosowa Poleskiego,
Pamiętaj, człowiecze!
Gościsz w Małej Ojczyźnie męczennika wolności,
Legendą owianego jeszcze za żywota…
Rodzicami bohatera zacna była para…
Matka, Tekla z Ratomskich, białoruska szlachcianka…
Ojciec, Ludwik Kościuszko!
Ten w randze miecznika!
Tam, gdzie rzeką Grywdą delektuje się Szczara,
Spłodzili oboje przyszłego Naczelnika…
Krew błękitna płynąc w żyłach familii,
Herb Roch III ze wszech stron otaczała,
Co go nadał Kościuszkom Zygmunt Stary,
A z nim włości zabużańskie – Siechnowicze,
Ziemie żyzne, z obfitości słynące,
Gdy epoka renesansu w Polsce trwała.
A Polesie roztaczało swój urok…
Woda w rzekach wartko tańcowała!
Horyń, Pina, Jasiołda, Turja…
A w nich płocie, leszcze i szczupaki…
Im to wszystkim jeno Prypeć matkowała…
I te lasy pełne zwierza, miodu pełne!
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I w podgrzyby, i w prawdziwce obfite!
Ej! Nie znajdziesz, bracie mój kochany,
Dorodniejszych w całej Rzeczypospolitej!
W kalendarzu miesiąc luty, dzionek czwarty.
Rok parzysty tysiąc siedemset czterdziesty szósty.
Mróz siarczysty krasił szyby na całego!
Akuszerki wyniosły malowane krwią chusty…
W dworku, co z solidnych bali stanął,
Krytym strzechą, z dachem ciut łamanym,
W czas prawdziwej, białoruskiej zimy,
Przyszedł na świat syn!
Jak malowany!
W izbie, gdzie drewniane stało łoże,
Przez niewiastę ledwie żywą wypełnione,
Małe dziecię słodko ssało pierś matczyną.
Ta zaś „Pod Twoją obronę…” sił ostatkiem
Odmawiała w podzięce za maleństwo
Najświętszej Maryi Pannie…
„Każde dziecko to dar Boży dla rodziców”
Głosił miecznik Kościuszko nieustannie.
I wziął dziecię na ręce wzruszony,
Jak to mają w zwyczaju ojcowie…
Szepnął żonce: „ Syneczka mi dałaś”…
Czarnobrewce złożył całus na głowie…
Minął tydzień z maleńkim okładem…
Dzień pamiętny wstał, dwunasty luty…
Kościuszkowie do sań wsiedli i pomknęli
Z niemowlęciem do kościoła św. Trójcy
Do Kosowa Poleskiego…
Biły dzwony, kiedy z ust kapłana
Padły słowa: „ Ego te baptizo…”
Oto Andrzej Tadeusz Bonawentura!
I po dzień dzisiejszy nad chrzcielnicą
Tkwi tablica, co w kościelnych murach
O chrzcie Naczelnika z cicha szepce…
Chociaż imion miał Kościuszko pod dostatkiem,
Nazywali go Tadziukiem, Tadkiem,
A gdy nieco podrósł, Tadeuszem.
Chłopak nie krył się za ojca kontuszem,
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Jeno bacznie obserwował barwny świat
Lat dziecięcych, jakże beztroskich lat…,
Gdy matczynej mocno trzymał się sukienki,
I gdy pacierz odmawiał pokornie,
Pannie z Ostrej Bramy szeptał: „Dzięki…”
Na klęczniku zapadłym od kolan…
My, Słowianie, jazdę konną we krwi mamy
I zbyteczne nam w materii tej nauki…
Mknął Tadeusz na siwoszu siechnowickim!
Trącał przy tym głową dęby, buki!
Jakby w siodle był powity, a nie w łożu…
Nos zadarty miał Kościuszko z lekka,
Usta zaś szerokie, dosyć wykrojone.
Włosy ciemne, faliste, skrywały mu barki.
W warkocz je zaplatał, ledwie poskromione…
Oczy miał niebieskie, jakby nieco szare,
Spojrzenie zamglone, gdy smutek go gnębił…
Kto dobrze się przyjrzał tym jego źrenicom,
Kolor mu się zdawał dość mocno gołębi…
Wnet wiek szkolny Kościuszce zastukał!
U pijarów lubieszowskich języki:
Ojczysty, łacina i greka.
I historia Polski, i ta starożytna…
U młodzieńca z Polesia, światłego człowieka,
Znajomość tych przedmiotów, co najmniej wybitna!
Ach! Te noce nieprzespane!
Ach! Te sny prorocze!
Synowi miecznika oręż wiecznie się śni…
Zawisza Czarny w okna mu łomoce…
Szkoła Rycerska otwarła dlań swe drzwi!
Założona przez króla Stanisława Augusta,
Trafiała w najwybredniejsze gusta tych,
Co patriotyzm wyssali z mlekiem matki…
Książę Adam Kazimierz Czartoryski
Był jej komendantem.
Czas było Tadeuszowi przywdziać strój kadeta!
Frak granatowy z pąsowymi wyłogami,
Złotymi guzikami na bogato kraszony…
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Biała kamizela tułów okrywała,
A dół takiej samej barwy pantalony!
Głowę zaś zdobiła aksamitna kaszkieta…
Jak na prawdziwego kadeta przystało,
W szermierce, ba! Nawet w tańcu
Postawę miał wspaniałą!
Nazywali go Szwedem, bo uparty niczym
Karol XII!
Tadeusz pierwszorzędnie władał bronią białą!
W Szkole Rycerskiej w stolicy, Warszawie,
Mistrz fechtunku uczył młodego Kościuszkę
Jak sprytnie rękojeścią wywijać w rękawie!
Ów człek zwał się Martin.
Warszawa, co spod pędzla mistrza wychodziła,
Niczym ciałem swym syrena Kościuszkę zwodziła!
Weduty, dekoracje malarskie Zamku Ujazdowskiego,
To zasługa Bernarda Belotta, Canalettem zwanego!
Nadworny malarz króla ujmował temat znakomicie!
Jaka perspektywa! A z nią architektura!
Pomocą artyście służyła camera obscura…
Paul Tremo, berlińczyk z urodzenia, kuchmistrz,
Pierwszy w Europie, receptury wszelakie
W małym palcu mający…, dbał
O rozkosze… królewskiego podniebienia
I wszystkich uczestników obiadów czwartkowych,
Wzorem paryskich salonów literackich wydawanych
Na Zamku Królewskim, latem zaś w Łazienkach…
Chęć w nim była szczera, tedy wykształcił
Na swego następcę, samego Jana Szyttlera…
Rok za rokiem gnał nieubłaganie!
Kościuszko skrzydła rozwinął jak sama Nike!
Rangę kapitana, i stypendium otrzymał,
A oręż dalej śnił mu się pewnikiem…
Niechaj się ziszczą młodzieńcze marzenia,
A sen kadeta zamieni się w jawę!
Ruszaj na Francję, Tadeuszu!
Paryż na Cię czeka!
Ostawiaj Polskę i córę jej – Warszawę!
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Ostawił Ojczyznę!
W niej miłość największą,
Ludwikę Sosnowską, co krynice łez lała
Za swoim wybrankiem, szarmanckim guwernerem…
Księżnej Lubomirskiej welon wnet przywdziała…
Ślady tej miłości znajdziesz w Sosnowicy…
Tam drzewa: dąb „Tadeusz” i sosna „Ludwika”…
Pierwsze, niewzruszone, stoi między swemi,
Drugie zaś mocno tuli się do… ziemi.
Wprawdzie wieniec kobiet otaczał Kościuszkę
Stanu wszelakiego: panien, wdów, mężatek…
Jednakże na stałe z żadną się nie związał,
Lecz przez życie płynął tak, jak płynął statek…
Wszak za Pompejuszem wiadome jest:
„Navigare necesse est”…
We Francji Tadeusz odkrywał arkana
Malarstwa i rzeźby.
Niedoli swej kompana miał z czasów korpusu,
Józefa Orłowskiego…
Bieda piszczała u jednego i u drugiego…
W paryskim klimacie Kościuszko malował
Portrety, akty…
Patrząc na te dzieła zgoła, widzę…
Wczesnego Michała Anioła!
Tak! Kościuszko wyraźnie inspirował się
Młodym Buonarotem…
Cóż było potem?
Mijały dni, miesiące, lata…
Nadeszła era Kościuszki – inżyniera!
Jego myśli podążały w kierunku Mézières…
W École du Génie zgłębiał wszelakie nauki:
Matematyka, mechanika, hydraulika,
Wytrzymałość materiałów budowlanych,
Historia powszechna, geografia,
Architektura cywilna i wojskowa…
I wszystko to pojęła Tadeusza głowa!
Wachlarz przebogaty, lecz jeszcze nie cały!
Budowa mostów, grobli, kanałów!
Wrócił Kościuszko do Ojczyzny swojej
Po pierwszym rozbiorze.
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Czas to był niespokojny…
Mój Ty Panie Boże!
I cóż zastał młodzian najlepszego?
Kraju nikt nie bronił, prócz garstki posłów
I Reytana!
Nasza Korona czarnym orłom w szpony dana!
Rodowe Siechnowicze - jedna wielka ruina!
Nie masz w nich miejsca dla miecznika syna!
Starszy brat Józef, lekkoduch pierwszej wody,
Nie zadbał wcale o macierz…
Niecnota!
Przehulał ziemię, lasy, zagrody i wszystko,
Na co tylko przyszła mu ochota…
„Nic tu po mnie”- zadumał się młody inżynier.
Oczy mu się zaszkliły i żal serce ściskał…
Poderwał się prędko, zebrał wszystkie myśli,
A jedną z nich była, a jakże! Dołholiska!
Tam Anny Estkowej, siostry nad siostrami,
Dwór się znajdował…
Zima była tęga!
W ramiona sobie padli jak przed laty,
Jak tylko rodzeństwa pamięć mogła sięgać…
Zapachniało jałowcem, co pląsał w kominku!
Utonęli we wspomnieniach brat z siostrą sprzed lat…
Śpiewali kolędy, łzę za łzą ronili…
Stanął przed oczami siechnowicki świat…
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Życiem by przypłacił podróż za marzeniem!
Morze pochłonęło okręt jednym tchnieniem…
Na kawałku masztu dopłynął do brzegu
Tej wyspy, co wdzięcznie Martyniką się zwała.
Tam wyleczył rany, sił nabrał na zapas,
Które mu Matka z Ostrej Bramy dała…
Niewielką łodzią znów wypłynął w morze…
I do Filadelfii przywiodłeś go Boże…
Kto na „Żywotach sławnych mężów” kształcony,
Temu nie straszne żadne obce strony!
Poznali się na Kościuszce i jedni, i drudzy.
Jerzy Waszyngton, Horatio Gates,
Ten spod Saratogi!
Arthur Saint-Clair, Joseph La Fayette,
Nathaniel Green i zazdrosny Baldwin…
Ilu generałów! Zliczyć niepodobna!
Panie Boże Drogi!

Stolnik smoleński, niejaki Piotr Estko,
Był szwagrem Tadeusza.
Krótko mówiąc: „Człek–dusza!”
Uwielbiał z młodym inżynierem rozmowy!
Lulkę za lulką przy dysputach palili,
Przednim miodem, winem, obaj się raczyli,
A przy tym mieli tęgie głowy…
Rzadko wpadali w objęcia Morfeusza…
Jak kto ma za szwagra Kościuszkę – inżyniera,
U tego tak piwniczka pełna, jak i tabakiera…

Tadeusz w Ameryce stosował rozwiązania niebanalne!
Już pod Billingsport wzniósł fortyfikacje poligonalne
Doskonale wykorzystując warunki terenowe…
Żelazny, dość masywny łańcuch, w poprzek
Rzeki Hudson został tak przeciągnięty,
By zdobycie twierdzy West Point poszło
Brytyjczykom w… pięty!
Łańcuch zabezpieczono palisadą z ostrych bali…
Pod Kościuszką pracowała kompania kowali,
Dwie kompanie cieśli i saperzy jak należy!
Forty, reduty, baterie po obu stronach Hudsona,
Stanowiły tej zapory ogniową osłonę!
Kiedy lustrował West Point Jerzy Waszyngton,
Rozumieli się z Kościuszką ton w ton!
Brytyjczykom drogę do Filadelfii zamykały
Umocnienia Tadeusza na rzece Delaware…
Armię amerykańską polecił wyposażyć
W lekkie łódeczki, by działała z zaskoczenia
Lub na wypadek… ewentualnej ucieczki.

Tadeusza zżerała tęsknota za orężem…
Rodzima armia miejsca dlań nie miała!
Kufry spakował, do Stanów popłynął,
By tam się dosłużyć stopnia generała!

„Wiwat Kościuszko!” – wołała Ameryka
Wprost uwielbiała słowiańskiego brata!
Przed falą Brytyjczyków uratował Stany!…
Przyjęli go jak swego, w poczet Cyncynata…
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A sam Thomas Jefferson,
Autor Deklaracji Niepodległości,
Z nieskrywaną dumą mówił o Kościuszce:
„ Oto najczystszy syn wolności!”
Jerzy Waszyngton wręczył mu w podzięce
Szpadę i dwa pistolety, jak to wojskowemu…
A żołd w sferze marzeń nadal pozostawał…
Pomyślał Kościuszko szybko, po swojemu:
„Sam tu jestem jak palec!
Ni żoneczki u mnie, ni dziatek, a lata lecą…
Wracam do Ojczyzny!”
Rychło wsiadł na statek, akry zostawiając,
I miejsca tak mu drogie:
Rzekę Hudson, z nią West Point, sławetną Saratogę
I… ogródek na skalnej półce jakby zawieszony,
Gdzie wspominał wielką miłość i ojczyste strony…
Morski wiatr generałowi w gąszczu włosów hula!
Nie ma przy Kościuszce już Agrippy Hulla…
Na ojczystej ziemi historia się powtarza:
W wojsku dla Kościuszki znowu brak angaża!
Osiadł w Siechnowiczach, które ledwo Estkowie
Z rąk wierzycieli wyrwali nerwowych…
Znak krzyża uczynił, rękawy zakasał…
„Czas mi gospodarzyć na włościach rodowych”
W duchu rzekł sam do siebie…
Orał pola, ziarno siał!
Spoglądając w niebo, do Boga się śmiał!
Plony zbierał, warzył sery…
Siostrze Annie ciepłe buty słał – berlaczki…
Pielęgnował dzikie kaczki!
Te lęgły się obficie rok w rok, gdzie ajery…
Lubował się Tadeusz we fruktach!
Jakże dbał o sady!
We snach siechnowickich innej szukał posady…
Często nocami słyszał tarabany i dźwięk znajomy
Szabel skrzyżowanych…
Rekomendacje miał Tadeusz płynące ze wszech stron…
Oto Kazimierz Nestor Sapieha,
Marszałek litewskiej konfederacji,
Przekonał króla Stanisława do swoich racji…
I Ludwika Lubomirska, de domo Sosnowska,
Listów worek pękaty dosyć upisała.
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„Stara miłość nie rdzewieje”…
Znów historia pokazała…
Otrzymawszy etat w wojsku koronnym,
Tadeusz lustrował regimenty, chorągwie…
Cóż za artyleria?!
Ach! Ci fizylierzy!
Generał Kościuszko własnym oczom nie wierzył!
Stan bojowej sprawności budził wątpliwości…
Dyscypliny żadnej!
Ani krzty posłuchu!
Zdenerwował się okrutnie!
Zaklął przy tym w duchu…
Koniom żebra znać było! We furażu braki!
Jednym zdaniem stan tej armii całkiem byle jaki!
Czas przeszczepić na grunt polski nieco Ameryki…
Wnet Kościuszko uformował milicyjne szyki
Wojewódzkie, ziemskie, powiatowe także,
A drill pruski tyralierą zastąpił on wszakże…
Na manewrach wojskowych pod Bracławiem,
Stworzył z księciem Józefem duet wyśmienity!
Dla polskiego oręża nastał czas prosperity!
Tymczasem napiszę, bo ku temu pora,
By nie wrzucać wszystkich Poniatowskich
Do jednego wora!
Książę Józef, bratanek króla,
Żołnierz doskonały!
Nieco pieszczotliwie nazywany Pepi,
Co siedem armat przeskoczył na koniu,
Niejednej damie serce złamał,
A i niejedną pewnikiem pokrzepił…
Wszak fantazja u mężczyzny wielce pożądana,
Zwłaszcza, gdy w praktyce jest zastosowana…
Powierzył książę dowództwo Kościuszce,
By generał stanął na czele brygady…
Jakże z tej siurpryzy był Tadeusz rady!
Bacznie śledził ruchy rosyjskiego wojska…
Dla przyszłego Naczelnika to robota swojska!
Objeżdżał dokładnie graniczne posterunki.
Do Komisji Wojskowej regularnie słał meldunki…
Kogo ciągnie do wojska pełną parą,
Nie powstrzymasz go człecze żadną miarą!
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Wiedz, że kolor krwi dlań najpiękniejszy!
Zapach prochu zaś, dla nozdrzy,
Wprost najprzyjemniejszy…
Generała Kościuszkę Korona dostała!
Virtutti Militari za zasługi przyznała,
Bo Zieleńce i Dubienka to miejsca szczególne…
„Nie ujdziesz Laszeńku, nie ujdziesz”
Podśpiewywali kozacy dońscy potykając się
Z Kościuszki ariegardą…
Ten postawę przyjął twardą!
Bród opodal wsi Binduga napełnił bronami,
Rzecz oczywista z żelaznymi kolcami…
W dno zaś polecił wbić zdrowe pale!
Oby wróg Bugu nie przekroczył wcale!
Zniszczył także brody w Kolemczycach
I Husynnem!
Spalił most i promy!
Obóz kazał oszańcować od Dubienki strony…
Kraj wciąż podzielony, a człek niepewny jutra…
Szalała Targowica!
Król się nią zachwycał…
Gaude Mater Polonia!
Wielki wódz Ci rośnie!
Lecz Staś Poniatowski całkiem zaślepiony!
Bliższy mu bowiem czarny, carski orzeł,
Niźli orzeł biały!
Kraju! Tyś zgubiony!
Król służalczy wobec rosyjskiego ambasadora
W Warszawie, Jakuba Sieviersa…
Jak to bywa w polityce: „Nici z vice versa!”
Poszły wnet dymisje!
Jedna goniła drugą…
Kościuszki, księcia Józefa, rzeszy oficerów!
Nasza Ojczyzno! Jaki kurs obierzesz,
Kiedy… wakaty u sterów?
Tedy opuścił Kościuszko kraj tak jemu bliski
Jako Tadeusz Bieda…
Udał się do Lipska pod przybranym nazwiskiem.
Tam Komitet Emigracyjny nań czekał.
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Posłowie Sejmu Wielkiego, zwolennicy
Konstytucji 3 Maja w osobach
Marszałka wielkiego litewskiego, Ignacego Potockiego
I podkanclerzego koronnego, księdza Hugona Kołłątaja.
Oni to uradzili społem, by Kościuszko udał się do Francji,
Szukać wsparcia dla przyszłego powstania,
Lecz ta, niczym trzpiotka płocha, umyła ręce…
Opuścił ją zatem bez słowa pożegnania…
Powrócił do Lipska nie tracąc nadziei…
Delegaci sprzysiężenia krajowego w osobach
Franciszka Aloe i i Aleksandra Walichnowskiego
Przywieźli wiadomość Kościuszce o objęciu
Dowództwa nad powstaniem:
„Tadeuszu! Tyś synem miecznika!
Ta profesja Grunwaldu czasów sięga…
Ojczyzna w potrzebie! Nie marnuj ni chwili!
W Tobie moc, siła i w Tobie potęga!”
„Za samą szlachtę bić się nie będę!
Chcę wolności całego narodu!”
Tak, jak pomyślał niegdyś za młodu,
W dojrzałym wieku przypomniał w Krakowie…
Nadszedł rok pamiętny dla Ojczyzny,
Tysiąc siedemset dziewięćdziesiąty czwarty…
Pełen wiary, zapału, umysł miał otwarty,
Porwał wódz Kościuszko naród za sobą!
I Naczelnikiem powstania został!
Wolność, Całość, Niepodległość
Wszystkie myśli mu przesłoniły!
A z nimi Bóg! Honor! Ukochana Polska!
Czas zasilić było skarbiec powstańczy!
Wieka szkatuł możnych rodów zaskrzypiały…
Czartoryskich, Zamoyskich, biskupa krakowskiego,
Feliksa Turskiego i komendanta, Taszyckiego…
Insurgentów Kościuszki wspierał naród cały!
Damy na cel szczytny pozbywały się klejnotów,
A kościoły latami gromadzonych wotów,
Które wierni za łaski wyproszone ostawiali…
I biedacy grosz swój ostatni wysupłali…
I galernicy z Czernichowa!
Wszak powstanie kościuszkowskie to sprawa narodowa!
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Z rozkazu Naczelnika zabrano z krakowskiej katedry
Złoty krzyż króla Kazimierza Wielkiego,
A potem bito suwereny z niego!
W Krakowie pracy moc:
Pobór rekruta, werbowanie ochotnika…
Wprawiały się pod czujnym okiem Pana Naczelnika
Oddziały pikinierów i kosynierów!
Tworzono kompanie miejskiej milicji.
Trwała zbiórka oręża i wszelakiej amunicji!
Odlewano kule!
Sam Pan Bóg je będzie nosił…
Kuto kosy!
Na niejednej głowie jeżyły się włosy!
Stawiano lazarety, a czasu coraz mniej…
Niestety!
Kościuszko mianował generalnym sztabsmedykiem
Armii powstańczej wybitnego chirurga i profesora
Akademii Krakowskiej, Rafała Czerwiakowskiego,
Przyjaciela z czasów collegium lubieszowskiego…
I wreszcie nastał rześki, marcowy poranek.
W kościele krakowskich kapucynów,
Przed Najświętszej Marii Panny figurą,
Szablę swą poświęcił Tadeusz Kościuszko…
Jako syn miecznika, nosił ją za skórą…
I na rynek, pełen wiary, podążył z ochotą,
By przysięgę złożyć tymi słowy oto:
„Ja, Tadeusz Kościuszko,
Przysięgam w obliczu Boga
Całemu Narodowi Polskiemu,
Iż powierzonej mi władzy
Na niczyj prywatny ucisk nie użyję,
Lecz jedynie dla obrony całości granic,
Odzyskania samowładności Narodu
I ugruntowania powszechnej wolności
Używać będę.
Tak mi Panie Boże dopomóż
I niewinna męka Syna Jego”
Biły tarabany!
Przed Bogiem przysięgał Naczelnik kochany
W otoczeniu rzeszy szlachty, mieszczan,
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Chłopów, cechów rzemieślników,
Deputacji żydowskich, i akademików!
Wtem płacz żałosny się rozległ narodu polskiego,
Bo słowa usłyszał wielkie i prawdziwe…
Zabił pełen glorii, Zygmuntowski Dzwon!
Czułe serce jak matczyne, nadało mu ton!
Do grobowej deski zapomnieć go nie sposób!
„Wiwat Naczelnik Tadeusz Kościuszko!”
Po całym Krakowie niosło się echem…
„Na pohybel zaborcom!”
Ten ludowi odpowiedział szerokim uśmiechem…
Apelował do płci pięknej dając jej angaże:
„Dla wojska niewiasty szykujcie bandaże,
By nikomu nie zabrakło na jątrzące się rany…”
Zrośnięty z Ojczyzną niczym dwie topole…,
W których cieniu spoczywał dumając nad światem…,
W sercu swoim znosił Kościuszko niedolę
Chłopów pańszczyźnianych.
Nazywali go bratem…
Ba! Nie tylko oni…
Wielu takich było…
Czarnoskórzy, Indianie!
I tych miał za sobą, bo równie mocno związani
Z Naczelnika osobą…
Pierwszego kwietnia Kościuszko opuścił Kraków
Na wieść o tym, że generał Antoni Madaliński
Połączyć się z wojskami jego zamierzał,
A nieprzyjaciel czyhał nań od strony Skalbmierza…
Kosy, piki, czekany, rohatyny, krócice!
Dalej! A żywo!
Już na horyzoncie widać Racławice!
I huzarów achtyrskich!
I kozaków dońskich!
I jegrów jelizawetgradzkich,
I jekaterynosławskich!…
Tam sieknął nieprzyjaciela Naczelnik Kościuszko
Wsparty ze wszech stron kosynierami!
„Śmierć albo zwycięstwo!
”Okrzyk ten niósł się ponad ich głowami…
Prym wiódł Wojciech Bartos,
Nazwany Głowackim, a Rodem z Rzędowic,
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Chłop pańszczyźniany Antoniego kniazia Szujskiego…
Ten dwunastofuntową armatę zdobył!
Wysadził carskie pany, jak czasem
Jeźdźca wytrawnego koń wysadza z siodła!
Tak oto Kościuszki spełniła się modła…
Za Głowackim poszedł Świstacki,
A za nim równie śwarni kosynierzy,
Łakomski i Dembowski!
Nie masz lepszego bohatera, Panie,
W czapce krakusce i chłopskiej sukmanie!
A i ochotnicy konni generała majora
Milicji krakowskiej, Gabriela Taszyckiego,
Sztandar na nieprzyjacielu zdobyli!
Klęska Tormasowa zdała się gotowa!
I śmierć w oczy zajrzała Pustowałowa, podpułkownika…
W łeb wzięła fryderycjańska taktyka!
Wytłukł Naczelnik pod Racławicami wroga,
Ile tylko skóra jego zniosła!
Do woli!…
Taktykę Kościuszki powtórzy niebawem
Napoleon w Rivoli…
Zwycięstwo nad Rosjanami dało nowe szanse…
Nadeszły upragnione przez wojsko awanse
Na generałów lejtnantów dla Zajączka, Madalińskiego,
Mangeta na majora, z nim Małachowskiego.
Lucke pewnikiem został podpułkownikiem.
Kościuszko po bitwie racławickiej nakazał
Marsz przez Janikowice i Prandocin do Słomnik.
Tam jednak długo miejsca nie zagrzał…
Nie zdejmując na spoczynek nawet butów,
Prędko, jak to miał w zwyczaju, ruszył
Na Bosutów!
Stanął tam obozem, posterunki wystawił i rekruta ćwiczył,
Bo od strony Częstochowy wróg nadciągał nowy!
Pruski korpus z generałem Pollitzem na czele.
W bosutowskim obozie bierze swój początek
„Śpiewka włościan krakowskich”,
Co ją żołnierz polski tak w marszu jak i na biwaku nucił…
Tedy u boku Kościuszki nigdy się nie smucił…
Nie zastanawiając się wiele, kazał Naczelnik
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Obóz stawiać kolejny, tym razem w Igołomii,
Dokąd przybył kurier Ojrzanowski z wieścią
O wybuchu powstania w stolicy!
Po nim przycwałował pułkownik Michał Sokolnicki
Z „Akcesem obywatelów i mieszkańców
Księstwa Mazowieckiego do powstania narodowego”.
Prezydent miasta, Ignacy Wyssogota Zakrzewski,
Powiadomił Naczelnika Kościuszkę o powołaniu
Rady Zastępczej Tymczasowej w Warszawie.
Wróg nie próżnował, lecz rozmyślał:
„Dłużej tu zabawię…”
Tymczasem w stolicy wybuchła insurekcja
Pod wodzą szewca, Jana Kilińskiego,
Mistrza pantofelków…
Człek ten niegdyś zawitał do miasta nad Wisłą
Prosto z Poznańskiego…
Za swe zasługi w walkach o Warszawę
Pułkownikiem ostał i zyskał wielką sławę!
Wileńszczyzna także spokoju nie zaznała…
Tam Jakub Jasiński stał na czele powstania.
Garnizon rosyjski wileński mu się kłaniał!
Oto Polany!
Na Chrystusa rany!
Oddaliły wojsk carskich rosnące zagrożenie…
A generał Jasiński nadciągał ku Warszawie,
W północnej części Pragi objął dowodzenie…
Nawet ambasador rosyjski, Osip Igelström,
Trząsł portkami o swój dom!
Na szubienicach wieszano zdrajców!
Zwycięstwo insurgentów hucznie obchodzono,
Na co i księża dali przyzwolenie,
Gąsiorka za gąsiorkiem pieszcząc niestrudzenie…
A wszystko działo się w Tygodniu Wielkim!
Oto duch Pana Boga chwalił wszelki!
Zwinął Kościuszko obóz w Igołomii,
I tak przez Wawrzeńczyce, Stare Brzesko,
Witów, Koszyce, Opatowiec, wreszcie
Do Winiar dotarł.
Tam stacjonował z wojskami do maja czwartego.
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Siły swe połączyć zamierzał z kawalerią
Generała Jana Grochowskiego, co czekała
W okolicach brzegów Wisły w gotowości!
Na przednówku Kościuszko w Połańcu zagościł.
Miasto owe rozłożone dosyć obficie
W dolinie rzeki Czarnej, co do Wisły uchodzi
I jęzor ostatni Wyżyny Małopolskiej
Okala wyśmienicie!
Ta dłużna jej nie pozostając, w szeroką dolinę
Królowej rzek się wcinając, do koryta jej się tuli…
W widłach Wisły i Czarnej Pan Naczelnik
Rozlokował wojsko.
Czuł się u nas jak u siebie! Swojsko!
Jak na Polesiu u rodzonej macierzy!
Miejsca starczyło dla strudzonych żołnierzy
Piechoty, kawalerii i artylerii,
A i konia wypasać gdzie było… Oj! Było!
Rozejrzał się bacznie Pan Kościuszko wokół
A nad jego głową poszybował sokół…
„To na dobrą wróżbę” pomyślał Naczelnik
Okolice bogate w obronne walory…
Przed generałem roboty kawał spory!
I choć wydmy królowały, podmokłe tereny,
Wykorzystał on sprytnie drewno i ziemię.
Połaniec i wsie okoliczne:
Rybitwy, Ruszczę, Winnicę, Podskale,
Kazał obsadzić posterunkami…
Sztab ludzi stawiał szańce z bateriami,
Wszelakie umocnienia, palisady…
Innym zlecił lazarety rychtować…
Tuzin wysłał na zwiady….
Wnet przywieźli Kościuszce cenne informacje…
Rosjanie w okolicach Połańca żołnierza
Ukończyli dyslokację…
Generał Chruszczow wokół Staszowa
Ze swoją dywizją stacjonował.
Rachmanow rozmieścił siły tuż, tuż!
A w Wiązownicy Denisow czyhał już !
W pobliskim Osieku smoleńskich dragonów
Z dwoma działami cztery szwadrony!
Wydawać się mogło, że Naczelnik osaczony!
Wróg dumnie tańcował półkolem szerokiem!
Lecz Kościuszko wypłynął na wody głębokie!
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Oddziały carycy sunęły wprost na niego!
Odparł je dwukrotnie za sprawą Najwyższego…
Wysłał przezornie generała Wodzickiego
Po depozyty finansowe do klasztoru kamedułów
W Szańcu i do klasztoru reformatów,
By na wojska potrzeby przywiózł stamtąd
Worek dukatów…
A w sztabie generalnym moc generałów!
Zajączek, Madaliński, Magnet, Wielhorski,
Major Wasilewski wśród nich się uwijał,
Co za prowiant odpowiadał i furaże…
Administrację wojskową stanowili sekretarze:
Aleksander Linowski, ksiądz Hugo Kołłątaj
I Ignacy Potocki.
Świtę zaś Naczelnika tworzyli adiutanci:
Kapitan Stanisław Fiszer, major Łukasz Biegański,
Chorążowie Ignacy Morsztyn, Moszyński Ignacy także,
Henkiel niejaki i Józef Darowski.
W kupie siła! A jakże!
Zerwał się wiatr chłodny, choć majowy!
Chłopom czapki na głowach tańcowały!
Babom furkotały kiecki!
To Naczelnik ogłaszał Uniwersał Połaniecki
Wolność dając tym, co jej pragnęli tak,
Jak nędzarz kromki niechby i czerstwego chleba…
Los był łaskawszy dla polskiego chłopa,
Otworem stanęły przed nim nieba…
Niejednemu biedakowi w głowie myśl
Sama się naraja:
„Więcej dał mi Pan Kościuszko
Niż król Staś Trzeciego Maja…”
Echem niosły się okrzyki przez pola i lasy
„Wiwat, Ojcze Naczelniku!”
„Niech żyje Kościuszko!”,
Lecz on, bohater, Księciem Chłopów zwany,
Na pochlebstwa narodu wcale nie był łasy…
W folwarczku na Żapniowie, kwaterował
Naczelnik u neofitki, wdowy po Szymonie Jungiewiczu,
Dawnym żołnierzu Wojska Polskiego.
Niewiasta imię jego matki miała…
Jednym ruchem z palca sygnet zsunął
I na szybie okiennej inicjały swe nim wyrył – TK…
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Jakże znamienne!…
Taka się po nim pamiątka ostała.
Pewnikiem mu było tam całkiem wygodnie,
Bo spędził u Tekli jakieś dwa tygodnie…
Spod Połańca amia powstańcza w ślad
Za odwrotem wojsk carycy sunęła przez
Rudniki, Niedziałki, Kłodę, Rytwiany i Staszów.
Dotarłszy do Sieczkowa w okolicach Szydłowa
Stanęła obozem.
Tu potkały się maja dziewiętnastego siły
Naczelnika i generała Grochowskiego.
Kościuszko udał się w pościg za Denisowem.
Znaki na niebie wskazały bitwę pod Szczekocinami!
Tam wrogie siły w jedno się złączyły…
Prusak z Moskalem parli do ataku!
Wodzickiemu, Głowackiemu, rychtowano mogiły…
Lecz, gdzie Naczelnik Tadeusz Kościuszko,
Tam i książę, wojewodzic wołyński- Sanguszko,
Co życie uratował pierwszej polskiej szabli!
Choć Kościuszko ranny w nogę, poniósł klęskę w boju,
Podciął konia, naprzód pocwałował w trudzie i znoju!
Kuźnie, gdzie Piotr Aigner miał piecze,
A z nimi ludwisarnie i szabelnie,
Pracowały dlań dzielnie!
Faktor biskupa Massalskiego, Berek Joselewicz,
Mierzył dosyć celnie… stojąc na czele
Pułku Lekkokonnego Starozakonnego.
Pod Małogoszczem dał Naczelnik wojsku
Chwilę należytego wytchnienia.
Pochował też poległych w bitwie żołnierzy,
A potem, zgodnie ze swym zamysłem, w kierunku Kielc uderzył.
Tam, w obozie wydał ważny akt,
„Ordynans do wszystkich komendantów
Korpusów wojska liniowego”.
Odtąd Polacy z dwoma wrogami naraz zmagać się będą!
Kos i szabel z rąk nie wypuszczą i z koni nie zsiędą,
Póki do ostatka Moskali i Prusaków nie ubiją!
Oto przez Zagnańsk, gdzie sędziwy dąb Bartek
Piastów czasy pamięta, pocwałował Kościuszko!
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I choć droga kręta, przez Lipowe Pole, Szydłowiec,
Radom, Jedlińsk, zbliżał się do Pilicy.
Tam z rozkazu jego w Białobrzegów okolicy most
Dąbrowski, wicebrygadier ówczesny, wybudował.
Za to mu Naczelnik pięknie podziękował awansem
Na stopień generała majora!
Wnet kolejne obozy przyszła stawiać pora
Pod Przybyszewem, Gołkowem, Pracką Wolą…
Rozprawił się Kościuszko ze zbytnią swawolą
Pułkownika Wieniawskiego i podpułkownika Kalka!
Ci w połowie czerwca lekką ręką oddali zaborcy Kraków…
A gdzie walka?
Przecie sił do obrony starczyłoby z nawiązką!
A tak miasto zalała fala Prusaków!
Niczym robactwo plugawe, wili się po grodzie!
Duch z dnia na dzień upadał w ciemiężonym narodzie!
Wśród wojska i ludu szerzyła się panika!
Generał Elsner w pełnej glorii paradował…
I głupocie komendanta miasta, Wieniawskiego,
Wielce się dziwował…
Wpadły w ręce wroga magazyny broni i żywności.
W pełnej gotowości spod Prackiej Woli ruszył
Z wojskiem swym Pan Naczelnik pod Raszyn.
Odciąć drogę wrogowi na linii trzech rzek
Utrata – Mrowa – Jeziorka, zamierzał…
Siłom generałów Mokronowskiego i Kołyszki wierzał,
A i generała Zajączka, co stacjonował przy Piasecznie…
Zrobiło się niebezpiecznie!
Denisow pod Gołkowem rozłożył swoje karty…
Wtem atak przez Zajączka został odparty!
Lecz carski sługus, nie dawał za wygraną
I repetę Polakom poczynił znów rano!
Dywizji Zajączka wycofać się przyszło…
Pod Błoniem szturm rozpoczął generał Mokronowski
Uderzając pełną parą tedy na Prusaków!
Wróg ten chytrze powstrzymał ogień Polaków.
Kościuszko zarządził odwrót wszystkich dywizji
Do Warszawy, gdzie lokacje żołnierza nastąpiły:
Na Mokotowie Naczelnika siły,
Dywizja generała Zajączka na Czystem,

23

Zaś między Marymontem a Bielanami stacjonował
Generał Mokronowski ze swymi wojskami.
Z rozkazu Kościuszki powstały samodzielne
Grupy operacyjne, zbrojne w szable i bagnety.
Broniły one taborów pod Czerniakowem,
Osłaniały także stolicę pod Wilanowem!
Między Wawrzyszewem a Szczęśliwicami,
Pozycje zajęli Prusacy.
We Włochach mieściła się kwatera główna
Fryderyka Wlihelma II.
Prusacy opanowali
Wolę zgodnie z …wolą jego.
Generał Dąbrowski zaatakował Rosjan pod Czerniakowem!
Wyparł ich hen!
Za Wilanów!
Za swe brawurowe gierki doczekał się od Naczelnika
Złotej tabakierki…
Ach! Te nałogi! Któż ich nie ma?
Boże drogi!
Po generale Mokronowskim, który komendę
Nad wojskiem litewskim objął w zastępstwie
Za chorego generała Wielhorskiego,
Kościuszko myśli swe skierował w stronę księcia,
Józefa Poniatowskiego!
Przedni był z niego żołnierz!
Nie chował głowy w kołnierz!
W sierpniu zajął Góry Szwedzkie!
Spisał się przy tym znakomicie znosząc
Baterie pruskie dosyć obficie…
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Z jegrami i kozakami stanął oko w oko!
Ba! Zdobył baterię z czterema armatami!
Jednakże Prusacy Góry Szwedzkie odbili…
Książę Józef ręką tylko machnął
Na przestrogi Naczelnika!
Jednak Prusak nie marnował ani chwili
I z wojskiem swoim ku dywizji księcia pomykał!
Ten nie zrobił rekonesansu na własnym przedpolu!
Z historii morał taki na wierzch nam wypływa:
„Młodość z doświadczeniem rzadko wojnę wygrywa”.
I Parysów, i Wawrzyszew Gór Szwedzkich podzieliły los.
Dla warszawskich insurgentów był to wielki cios…
Książę Józef, człek honoru, podał się do dymisji…
A następcą jego, mianował Kościuszko
Generała Dąbrowskiego…
Krótką w czasie okazała się być książęca dymisja
Bowiem, gdy Dąbrowski do Wielkopolski się wyprawił,
Młody Poniatowski na nowo jako wódz się objawił
I bacznie śledził poczynania Prusaków nad Bzurą…
Z końcem sierpnia i na Powązkach było niewesoło…
Grenadierzy pruscy kręcili się wkoło
I rządzili jak na swoim!
Brakło mało, by w istocie tak się stało!
Dąbrowski w potrzasku, Kościuszko dał mu wsparcie…
Kawaleria i piechota odparły natarcie!
Lasek powązkowski znów był w polskich rękach…
Przyczynił się do tego regiment Kilińskiego
Pod dowództwem oczywista Naczelnika samego!

Podczas oblężenia Warszawy przez Prusaków,
Naczelnik, który darzył sentymentem Kraków,
Wręczył Pierwszemu Regimentowi Grenadierów
Chorągiew jedwabną z haftem „Żywią y Bronią”
Przez hrabinę Zybegową z Kopfów wykonaną!
„Aż się bitki z wrogiem pragnie, mając takie wiano!”,
Rzekł Stanisław Dąbroś, chorąży kosynierów…

Wróg pod Błoniem atakował także pozycje
Podpułkownika Franciszka Rymkiewicza.
Tam odparty został!
Straty w ludziach poniosła strona pruska i polska.
Zabito bratanka Hugona Kołłątaja w stopniu
Porucznika artylerii, Antoniego,
Bowiem serca okazał za dużo dobrego,
Darując jednemu z oficerów pruskich życie…
Ten zdradzieckim strzałem palnął go obficie…

Tymczasem generał Poniński zajął się Zbarżem
I Szczęśliwicami…

Powiódł się także wypad generała Zajączka
Z Czystego na baterie pruskie!
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Wrogie posterunki zmiecione!
Armaty zagwożdżone i jedna haubica!
Czas awansować na stopień generała majora,
Podpułkownika Franciszka Rymkiewicza…
Musiał działać ten żołnierz w ogromnym ferworze,
Bo część Wawrzyszewa odzyskał!
Dobry Boże!
Jan Henryk Dąbrowski opuściwszy Warszawę
Zajął kolejno Kłodawę, po niej Gniezno, Bydgoszcz.
Wszak był to najzdolniejszy generał Pana Kościuszki!
Obrona stolicy pod wodzą Naczelnika stanowiła
Niezwykle dorodny owoc jego inżynieryjnych umiejętności,
Albowiem prawdziwy był z niego architekt wojskowości!
Kunsztem swym przerastał każdego śmiertelnika!
Gdyby żył w czasach Leonarda da Vinci,
Ten miałby w jego osobie konkurenta nie lada!
Szczęście nasze w nieszczęściu!
Zryw Kościuszki na wiek osiemnasty pada!
Wiedzę, którą zdobył w korpusie kadetów,
Następnie we Francji i w Stanach, walcząc
Pod sztandarami Jerzego Waszyngtona,
Przeniósł na ziemie ojczyste i naród przekonał,
By walczył o Koronę i jej siostrę, Litwę
I rozgonił raz na zawsze tę zaborców sitwę!
Żołnierza walecznego przecie nigdy za wiele!
Ukształtowanie terenu, właściwe wykorzystanie
Walorów jego!
Uzbrojenie! Wyżywienie!
Żołnierzy umundurowanie!
Odezw, pism, listów wszelakich redagowanie!
Zapotrzebowanie na konie, których ciągle brakowało…
Wyzwań, okazuje się wcale niemało,
Jak na Naywyższego Naczelnika Siły Zbroyney Narodowey!
I na Litwie los powstania dawno przesądzony!
Padło Wilno – gród wspaniały, marnie broniony
Przez generała Chlewińskiego.
Podczas szturmu trzech rosyjskich korpusów
Generał Mokronowski spóźnił się z odsieczą..
Matko Boża Ostrobramska!
Kartaczami ze wszech stron sieczą!
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Kościuszkę mocno trapiła sytuacja militarna
Na prawym brzegu Wisły…
Z Ukrainy parł rosyjski korpus generała Suworowa!
Żołnierz to niezwykle bitny przecie…
„Eh, Ty caryco! Bywaj zdrowa!”
Mawiał w myślach wódz numer jeden
Imperatorowej Katarzyny.
„A jeśli Suworow z siłami Fersena się połączy?”…
Nie czas dręczyć ducha czarnymi myślami!
My z Bogiem, a Bóg z nami!…
Nadeszła smutna jesień, wrzesień, październik…
Padły Krupczyce, a po nich Terespol,
Choć generał Kniaziewicz podążył z pomocą…
Szczwany lis, Fersen, otoczył polskie siły!
Oto, jakie sławy mu towarzyszyły:
Tormasow, Chruszczow, Rachmanow, Tołstoj
W czterech kolumnach szturmowych.
I wreszcie Denisow z piechoty batalionami,
Kawalerią kozacką i armatami!
Krzyknął tedy Pan Kościuszko!
Głos niósł się do nieba:
„Tu się nam zagrzebać lub zwyciężyć trzeba!”
Siły swe podzielił między generałów:
Na prawym skrzydle obsadził Kamieńskiego,
W centrum Sierakowskiego, a na lewym
Kniaziewicza.
Trwali w gotowości!
Strzelcy wyborowi, artyleria!
Piechota i kawaleria!
Niestety, nie zdążył od Oronnego strony
Generał Poniński, gdzie piechoty bataliony
I batalion grenadierów krakowskich stały.
I gdzie brygada pińska kawalerii narodowej
Z pułkami lekkiej jazdy Chlewińskiego i Achmatowicza.
Wszystkie one za wzgórzem w odwodzie czekały.
Zbyt wielka przewaga ofiar się domaga!
Zawiodła sporządzona przez Perthesa mapa…
Znacznie dokładniejszą król Staś trzymał w łapach…
Tam, gdzie folwark Krępa, potknął się koń!
Zrzucił Naczelnika!
Dopadła go kozacka swołocz!
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Ten jej nie unikał!
Wyjął tedy krócicę, lufę wsadził w usta,
Lecz nadzieja na śmierć rychłą okazała się pusta…
Trzy dorodne ogiery pod Kościuszką ubito,
Nim przywarł do ziemi pod Maciejowicami…
Już pałasz Łysenki i piki w ciele wodza!
Naczelnik krwią zbroczony wita się z rodzicami
In articulo mortis…
I tylko chorągiew Regimentu Krakowskiego
Najwierniejszym świadkiem klęski była jego…
Z Kościuszki zdarły bestie czamarę, spodnie, buty…
Ostawiając wodza w jesiennym kaftanie.
Krzyk się rozległ przeraźliwy polskiego dragona!
Tryumfy święcił pułk charkowski!
Pan Naczelnik konał…
Nosze - prowizorium tedy mu zrobiono,
A ciało bezwładne na zamek poniesiono…
Mocno cięty w głowę!
W nogę równie mocno!
Kość nadwyrężona!
Krwi nie sposób zatamować!
Ciekła jak szalona!
Wieść o klęsce Naczelnika dotarła do Warszawy.
Naród padł krzyżem przed Najświętszym Sakramentem!
Boże!
Ratuj Ojczyznę naszą!
Ratuj Pana Kościuszkę!
Wnet stolica cała zaniosła się lamentem…
„Pierwszą szablą był w Koronie i na Litwie pierwszą!
Przez lud i przez wojsko szczerze uwielbiany!
Nikt Kościuszki nie zastąpi” grzmiał Tomasz Wawrzecki
Świeżo Naczelnikiem przez Radę mianowany…
A Matuszce Rasiji było mało i mało!
Stolicę Polski topiła w czerwieni…
Przebiegły Suworow urządził rzeź Pragi!
Buławą feldmarszałka mocno zastukało!
Generał Zajączek nie przegonił plagi!
Ciała w jękach, mękach straszliwych konały…
Moskal nie oszczędził starców, kobiet i dzieci!
I ostatnim tchnieniem na oścież otwierały
Śnieżnobiałą bramę nowej matce-śmierci…
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Ludobójstwo!
Woda-kryształ w Wiśle wnet z krwią się zmieszała…
Trupy bohaterów naszych z prądem popłynęły!
Zwyciężonym chwała!
Już kres insurekcji pod Radoszycami!
Wnet się rozwiązały powstańcze oddziały…
Tak Ojczyzna nasza padła na kolana!
A trzy czarne orły nad jej dziećmi latały…
Finis Poloniae nigdy nie nastąpił!
Waleczności, uporu, Polakom Bóg nie skąpił…
Pojmanego Naczelnika osadzono w Petersburgu
Wraz z adiutantami: Niemcewiczem, Fiszerem.
Twierdzy Pietropawłowskiej brama już zamknięta…
W straszliwej depresji, a rany jeszcze świeże,
Prosił w myślach: „Boże! O Polsce pamiętaj!”
A Samojłow – prokurator, jak dziecko się cieszył
Paradując w zielonej, aksamitnej bekieszy!
On Kościuszkę przesłuchiwał!
Trzeci rozbiór Polski nastąpił niebawem.
Kraj nasz rozszarpały mocarstwa ościenne…,
Naród polski ciemiężony, nie tracił nadziei…,
A Kościuszko złożył carowi przysięgę wiernopoddańczą,
Na nim wymuszoną, pewien, że ratuje
Tysiące żyć ludzkich…
Po odbyciu kary, opuścił Petersburg.
Jeszcze głowę odwrócił hen za nurtem Newy!
Przez Finlandii śnieżyce, sanie mknęły z Kościuszką,
Przez Zatokę Botnicką, Sztokholm i Göteborg!
Wreszcie Anglia, Londyn, Bristol…
W towarzystwie adiutanta, Juliana Ursyna,
W daleką podróż wypłynął generał…
Stany hucznie witały swej wolności syna!
Wódz indiański, Little Turtle, ze szczepu w Miami,
Ofiarował Kościuszce tomahawk, a wyszedł
Odeń z pistoletami!
Generał do podarków dorzucił okulary…
Cmoknął na to Indianin:
„Oczu mam dwie pary!”
Pogrążony w melancholii i z marzeń obdarty,
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Nie zabawił Kościuszko długo w Ameryce,
Choć kontynent ten był dlań otwarty…
Tymczasem Kongres uradził, by generałowi
Żołd z odsetkami należny wypłacić.
Pięćset akrów ziemi dostał w stanie Ohio,
Na lewym brzegu rzeki Scioto.
Spóźniona rekompensata spotkała go oto!
Namaszczony przez samego Thomasa Jeffersona,
W futro go zestroił w imperialnym stylu…
I z misją dyplomatyczną udał się do Francji…
Tam w mig rozszyfrował grę Napoleona…
„Znikąd pomocy, prawdziwego wsparcia!”
Po raz kolejny Kościuszko się przekonał…
„ Jesteś Bonaparte grabarzem republiki!”.
Cesarz mu związał i nogi, i ręce tak,
By w sprawie polskiej, nie mógł zrobić więcej…
Pokój z Austrią podpisany!
Zamilkły organy…
O losie zatracony!
Rozwiązałeś Legiony!
W Berville, pod Fontainebleau, wiódł Kościuszko
Żywot spokojny w majątku przyjaciół helweckich,
Zeltnerów.
Róże hodował dla… bogini Flory.
Nadwornego ogrodnika jej pełnił honory…
Koalicja przeciw Bonapartemu tryumfy święciła!
Pobliską wieś Cugny, kawaleria nawiedziła…
Polscy szwoleżerowie chłopom zrabowali
Wszystko, co tylko im się w ręce dostało!
Wtem wyrósł przed nimi staruszek z pełną chwałą.
Skarcił ich słowem, przenikliwym wzrokiem…
Zdziwili się bardzo!
Idąc dumnym krokiem, wnet stanęli naprzeciw
Wiarusa chromego…
Z ust niejednych słowa popłynęły do niego:
„Jak śmiesz nas pouczać, czynić nam uwagi!
Kimże jesteś, starcze?”
Rzekł do nich:
„Powagi! Jam Tadeusz Kościuszko!”
Ze wstydu zamarli…
Nagle, wszyscy, jak mąż jeden, do nóg
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Mu przywarli i pojęli, że czubków jego butów
Całować nie godni…
Czapki z głów ściągnęli,
Jakoby synkowie mali, do ojca się garnęli…
Wzruszył się do łez generał Kościuszko…
Te obeschnąć nie chciały na zmęczonej twarzy…
I z carem Aleksandrem nie po drodze mu było…
„Jeszcze Polska nie umarła…” echem się nosiło!
Podczas spotkania obydwu w Braunau,
Odgadł w mig Kościuszko jego słowa puste…
Wiele czasu upłynie, nim przyjdą lata tłuste…
Gdzieżeś kraju luby!
Gdzie twe dawne granice!
Na oścież otwarte zaborcy okiennice!
W Królestwie Polskim pod zwierzchnictwem…Rosji
Żyć Polakom przyszło w pięknej miniaturze…
Niebawem zamieszkał Kościuszko w Solurze,
Szwajcarskim miasteczku do Alp przytulonym…
Rodzina Zeltnerów znów wsparcie okazała…
„Pan umie czytać w sercach, Generale”,
Niegdyś te słowa do Kościuszki napisała córka
Jego przyjaciela, Emilia Zeltnerówna…
Kościuszko był człekiem skromnym, oszczędnym…
W surdut granatowy, co zamierzchłe czasy pamiętał,
Wpinał kwiat goździkowy albo różę…,
Jednakże, to rzecz oczywista,
Dużo czytał, pisał jeszcze więcej,
Prowadząc korespondencję z Sierakowskim, Jeffersonem
I wielu innymi…
Grywał także w wista…
Na szydełku dziergał sakwy, co kształt
Czapek-krakusek z orłem srebrnym miały…
Dla przyjaciół na siurpryzę wybór doskonały!
Tęsknił za Ojczyzną jak za matką dziecię…
Taki los człowieka na tym nędznym świecie…
Każdy przecie swój krzyż dźwiga…, lecz
Przed Sądem Ostatecznym nikt się nie wymiga!
Ten innymi prawami zupełnie się rządzi!
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Alpejska jesień w pełni trwała…
Zapewne ostatnia w życiu generała…
Dnia piętnastego października,
Roku tysiąc osiemset siedemnastego,…
Nadszedł kres żywota Naczelnika Naywyższego
Siły Zbroyney Narodowey!
Majaczył w gorączce...
Na tej obcej ziemi raz ostatni,
Pan Kościuszko przed oczami swemi
Ujrzał Koronę i Litwę!
Niczym panny pszeniczne tańcowały przed nim
Z kwiecia naręczami!
Ujrzał państwa granice!
Te przed rozbiorami!
I mogiły swoich przodków!
Z liści ich pokrycie…
O tej porze roku sypią się obficie !
Tedy zamknął na zawsze, dwieście lat przed nami,
Przyblakłe już z wiekiem, swe niebieskie oczy…
Na ołtarzu wolności złożył swoje życie…

Z wielką czcią w jej rodzinie przechowywane,
Później Muzeum Polskiemu w Rapperswilu przekazane,
Szczęśliwie trafiło na Zamek Królewski w Warszawie.

Ostawił testament…
Chłopom ze Siechnowicz,
Swej rodowej posiadłości, wolność
Jakże upragnioną, nadał!
Także gruntów i domów prawo własności…
Cały żołd za służbę w amerykańskiej armii,
Przeznaczył na wykup czarnoskórych niewolników.
Chciał by dach nad głową mieli i ziemi bez liku!
Szkoły miał w zamyśle wybudować dla nich.
Wykonawcą testamentu uczynił Jeffersona!
Czy wolę zmarłego przyjaciel wykonał?
W swym ostatnim zaś rozporządzeniu,
Generał Kościuszko podzielił sumę
Stu tysięcy franków, niegdyś złożoną
W słynnym londyńskim banku
Thomsona, Bonarda and Company…
Połowę jej otrzymał sekretarz Naczelnika,
Generał Paszkowski, przez Kościuszkę uwielbiany!
Druga zaś część przypadła Emilii Zeltner,
Córce Franciszka Ksawerego, co gościł bohatera
W ostatnich latach życia jego…
Panna Emilia dostała i serce Naczelnika…,

Po śmierci rozdarty między dwiema stolicami…
Serce jego w Warszawie, a ciało w Krakowie!
Dzisiaj jednoczy świata narody w swej sławnej,
Lecz jakże skromnej osobie…
Któż z nas, śmiertelników, dorówna temu,
Co męstwo w walce nagradzał obrączką
„Oyczyzna Obrońcy Swemu”?

W testamencie wyraźnie zaznaczył Kościuszko,
Iż skromną ma być jego pogrzebowa ceremonia…
Asystą przy trumnie niech służą biedacy…
Jeszcze za życia tak wyuczył swego konia,
Iż ten przystawał przed każdym nędzarzem,
Co drżącą dłoń po jałmużnę wyciągał…
Czas mi kończyć opowieść o synu wolności!
Ponad wieki dwa temu w Połańcu zagościł!
Zawsze pierwszy do boju!
Do awansu… ostatni.
„Gdy rękę podawał, uścisk czuło się bratni”
Tak o nim mawiali starzy połańczanie…
Zgasł w samotności – przeznaczeniu geniuszów…
Jakże nam brakuje takich Tadeuszów!
Daj mu, Panie Boże, wieczne spoczywanie…

Historię Kościuszki zaszczepił we mnie dziadek Andrzej.
Jedno z imion Naczelnika nosił!
Minęły lata, nim dorosłam, dojrzałam…
Choć biedak, dawno w grobie,
Właśnie plon swój skosił…
Bogu Najwyższemu dziękuję za natchnienie!
I mej niepokornej duszy ukojenie…
Połaniec, 15 października 2017 roku
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„KTO DZIŚ TAK UMIE KOCHAĆ SWÓJ KRAJ?”
Przemówienie z okazji 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Portret Tadeusza Kościuszki pędzla Karla Gottlieba Schweikarta

R

Józef Piłsudski (zdj. ze zbiorów Centralnego Archiwum Wojskowego)

ok 2017 jest rokiem niezwykłym! To rok ustanowiony przez Sejm RP
rokiem dwóch naczelników – Naczelnika Tadeusza Kościuszki i Naczelnika Józefa Piłsudskiego! Obaj wspaniali przywódcy, bohaterowie,
jakich Polska potrzebowała, potrzebuje i potrzebować będzie! To od nich uczą
się patriotyzmu kolejne pokolenia Polaków. Dziś, w tym szczególnym dniu,
11 listopada, obchodzimy 99 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.
W kościołach biją dzwony, a z nimi nasze serca w patriotycznych tonach! Bo
jakże mogłyby bić inaczej? Czas zatem na spotkanie z historią człowieka, który
wolność podarował nam na nowo! Czas na spotkanie z Naczelnikiem Państwa
Polskiego – Józefem Piłsudskim!
W „Potopie” Henryka Sienkiewicza czytamy: „…Był na Żmudzi możny ród
Billewiczów…” I z tego oto rodu, ze strony matki, pochodził Józef Piłsudski.
Przodków miał zacnych. Byli wśród nich litewscy bojarzy wielkoksiążęcy herbu Kościesza, a podpis jednego z nich, Ginetem zwanego, widnieje na akcie
unii polsko-litewskiej zawartej w Horodle w 1413 roku za panowania Władysława Jagiełły. Wnuk wspomnianego przeze mnie Gineta, starosta upicki
Bartłomiej, pierwszy przyjął nazwisko Piłsudski, które wywodziło się od jego
posiadłości – Piłsudy. Pałac Piłsudskich pamiętał jeszcze czasy saskiej dynastii
Wettinów, która niegdyś w Polsce panowała.
Rodzice naszego przyszłego wodza – ojciec Józef Wincenty Piłsudski i matka, Maria z Billewiczów - zawarli związek małżeński w 1863 roku.
Ojciec, absolwent studiów agronomicznych w Horyhorkach, gospodarzył
w Poszuszwie. Uzdolniony muzycznie, grał na fortepianie i komponował.
Po latach te utwory, jego wnuczkom, a córkom Marszałka, grywała synowa,
Aleksandra. Matka Józefa Piłsudskiego, Maria, była młodsza od swego męża
o 9 lat. Ponieważ był jej kuzynem, na zawarcie małżeństwa potrzebna była
zgoda władz kościelnych (indult). Po śmierci matki wychowywał ją dziadek,
Kacper Billewicz, prezes sądu wileńskiego. Czynił to w duchu wielkiego patriotyzmu, a jego starania znalazły swe odbicie w przyszłych prawnukach.
Maria wniosła bogate wiano do małżeństwa: kilkaset tysięcy rubli, Zu-
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łów, Suginty, Tenenie i Adamów położony obok Taurogów. W sumie ponad
10 tysięcy hektarów.
Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 roku w Zułowie, w powiecie
święciańskim, w odległości 60 km od Wilna. Na chrzcie otrzymał imiona Józef
Klemens. W modrzewiowym dworze, z dachem gontem krytym, do którego
prowadziła brama wjazdowa z herbowymi tarczami Ogińskich, dawnych właścicieli, mały Ziuk, bo tak nazywano Józefa w dzieciństwie, wyrósł na prawdziwego patriotę i intelektualistę. Dom rodzinny Ziuka kwitł historycznie i kulturowo. Zatrudniano tam liczną służbę, dwie nianie – Niemkę i Francuzkę, dzięki
którym dziatwa rodziny Piłsudskich poznawała języki obce. Matka przyszłego
Marszałka, w wielkiej konspiracji rzecz jasna, organizowała wieczory patriotyczne… Na wilię rodzina jadała 15 potraw, z czego 5 stanowiły rozmaite gatunki ryb. Dwór otaczała rzeka Mera, a do niej wpadały strumyki – Zułówka
i Paprotka. Wokół pięły się lasy świerkowe i stare lipy. Sady owocowe i ogrody
dopełniały całości. Kilka kilometrów od domu, w lesie zachwycało ludzkie oko
jezioro Piorun… A co dziś pozostało z rodzinnego domu Ziuka? Zarysy fundamentów, zaś w miejscu wskazanym przez jego siostrę, Zofię Kadenacową,
gdzie niegdyś znajdowała się sypialnia rodziców i kolebka dzieciątek, wznosi
się dąb – symbol siły i wieczności, posadzony w 1937 roku przez prezydenta
RP, Ignacego Mościckiego i żonę Józefa Piłsudskiego, Aleksandrę. Miejsce urodzin Marszałka jest pod opieką Związku Polaków na Litwie.
Józef Piłsudski miał liczne rodzeństwo – cztery siostry i pięciu braci. Helena
(nie założyła rodziny, opiekowała się chorą matką i młodszym rodzeństwem),
Zofia (była żoną doktora Bolesława Kadenacego), brat Bronisław (wybitny etnograf, zesłaniec syberyjski) – oto starsze rodzeństwo. Młodsze zaś, to: Adam
(wiceprezydent Wilna, senator RP), Kazimierz (pracował w banku i Najwyższej Izbie Kontroli), Jan (poseł, wicemarszałek sejmu, minister skarbu i wiceprezes Banku Polskiego), Kacper (ukończył dwie klasy gimnazjum Nikołajewskiego w Lipawie, przebywał z ojcem w Petersburgu), Maria (żona Cezarego
Juchniewicza), Ludwika (żona Leona Majewskiego). Były i bliźnięta – Piotr
i Teodora, ale żyły krótko, bo tylko dwa lata. Oprócz brata Kazimierza, który
miał córkę Wandę, reszta braci przyszłego Marszałka, zmarła niestety bezpotomnie. Tylko Bronisław pozostawił na Sachalinie, gdzie prowadził badania
naukowe, córkę Kyo i syna Sukezo ze związku z Japonką Ajnoską Shinkincho.
Jakie było dzieciństwo przyszłego Naczelnika? Łowił ryby i raki w Merze,
wiosłował po jeziorze, świetnie jeździł konno. Mówił biegle po francusku i niemiecku, znał wszystkie utwory wieszczów narodowych, nawet te zakazane.
Niektóre cytował z pamięci. Celował w historii Polski, ale nieobcy mu był antyk. Cenił Napoleona. W okolicach Zułowa ciągnął się brzozowy trakt, którym Napoleon wiódł swoje wojska na Moskwę, a w pobliskich Święcianach
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zachował się dom, gdzie cesarz Bonaparte zatrzymał się w 1812 roku. Na myśl
o tych czasach, mały Ziuk zawsze rozczulał się do łez. Z całego serca nienawidził Moskali, uważając ich za łajdaków i złodziei. Dlatego przysiągł sobie, że
gdy dorośnie, to wznieci powstanie i wypędzi ich z hukiem… I tylko w jednym smucił się nie tylko on, ale i cała jego rodzina. Tym powodem była klęska
powstania styczniowego…, kolejna nieudana próba sięgnięcia po upragnioną
wolność, w którą ród Piłsudskich był mocno zaangażowany. Józef Wincenty,
ojciec małego Ziuka, był tajnym komisarzem Rządu Narodowego, a wspomagały powstańców jeszcze babka i ciotki…
Szczęście rodzinne Piłsudskich i plany modernizacji majątku, snute przez
ojca Józefa, przerwał pożar, który strawił w lipcu 1874 roku dwór z całym jego
wyposażeniem oraz budynki gospodarcze. Już nigdy nie wrócą zułowskie czasy… Rodzice wraz małym Ziukiem i resztą swoich pociech, przenieśli się do
Wilna. Cudem uratowane z pożogi konie, ciągnęły miejskie dorożki, co dawało rodzinie kilkadziesiąt rubli dochodu miesięcznie. Trzy lata po tragedii,
dziesięcioletni Józef i jego brat, Bronisław, zaczęli uczęszczać do gimnazjum
wileńskiego. A tam był zakaz mówienia po polsku, „prostowano” charaktery,
wymagano uległości wobec caratu, czego naturalnie Józef nienawidził. Szkoła była dla niego drogą przez mękę, a nienawiść do Moskali rosła z dnia na
dzień… Nie mógł ścierpieć, jak godność narodu polskiego depczą łgarze – wileńscy pedagodzy. Dlatego łamał wszelakie zakazy, głośno mówił po polsku, bił
się na potęgę, zwłaszcza z Moskalami, regularnie uciekał z cerkwi i wagarował
na Górze Zamkowej. Widmo wilczego biletu wisiało nad nim tuż, tuż… Józef
wraz z braćmi, Adamem i Bronisławem, wydawali, a ściślej mówiąc, kaligrafowali ręcznie w zeszytach, tajne pismo „Gołąb Zułowski”, gdzie zamieszczali
pieśni powstańcze, rodzinne wspomnienia o powstaniu styczniowym, jak również biografie bohaterów narodowych, informacje o bitwach napoleońskich.
Łącznie chłopcy rozpowszechnili 46 numerów pisemka i 11 dodatków. Chłopcy należeli też do kółka samokształceniowego „Spójnia”, a Ziuk został jego prezesem. Urządzali przedstawienia teatralne, których reżyserem był, oczywiście,
Ziuk… Często w nich grywał, nawet role żeńskie. Talent aktorski przyda mu
się bardzo w późniejszych latach, o czym niebawem…
Piłsudski uległ modzie na socjalizm w 1884 roku, łącznie ze swymi kolegami, pod wpływem starszych kompanów, studentów Uniwersytetu Petersburskiego. Często powtarzał słynne słowa premiera Francji, Georga Clemenceau:
„Kto za młodu nie był socjalistą, ten na starość będzie zwykłą świnią”… Jeśli
chodzi o socjalizm, w przypadku Piłsudskiego była to młodzieżowa fascynacja.
Jednakże sprawiła, że wyrósł na rasowego polityka!
2 września 1884 roku umiera Józefowi matka. Zawdzięczał jej wiele: swój
charakter, honor, poczucie godności, umiłowanie ojczyzny i niezłomną wiarę

39

w jej niepodległość. W swoim testamencie zaznaczył, że ciało matki ma być
przeniesione z Sugint na wileński cmentarz – Rossę, co też uczyniono. Nadszedł czas egzaminu dojrzałości. Józef zaliczył 19 egzaminów pisemnych i ustnych. Był zwolniony z egzaminu z języka francuskiego, który znał biegle. Mówił
co najmniej w pięciu językach obcych. Ojciec Ziuka, pragnął, żeby syn studiował w Petersburgu, w Instytucie Technologicznym lub Komunikacji. Ale dzieci, bywają przekorne… Józef zasilił szeregi studentów medycyny Uniwersytetu
Charkowskiego. W 25 rocznicę zniesienia poddaństwa chłopów, brał udział
w rozruchach studenckich, za co otrzymał 6 dni aresztu. Zawiódł się bardzo na
kolegach z roku uważając ich za mocno zrusyfikowanych, niezaangażowanych
w sprawy niepodległościowe… Próbowano go wciągnąć do różnych rosyjskich
organizacji studenckich, np. Narodnaja Wola, lecz bezskutecznie. I wówczas
usłyszał o procesie członków „Proletariatu” w Warszawie. Pod wpływem tej
informacji pomyślał o wypracowaniu programu socjalistycznego. Złożył podanie o przeniesienie na studia medyczne do Dorpatu, gdzie poziom nauczania
był znacznie wyższy, a i polska młodzież liczniejsza. Prośba ta została jednak
odrzucona, gdyż władze uczelniane poinformowały uniwersytet w Dorpacie
o zamieszkach studenckich z udziałem Piłsudskiego. Młodzieniec postanowił
więc, że pozostanie w Wilnie. Jak się okazało był to bardzo pracowity okres
w jego życiu. Na hektografie wydawał pismo, gdzie przedstawiał socjalistyczne
idee, zniesmaczony Marksem.
Socjalizm interesował Piłsudskiego tylko i wyłącznie w kontekście walki
z caratem. Jednakże plany Piłsudskiego pokrzyżowała grupa rewolucjonistów.
Został aresztowany wraz z bratem Bronisławem za udział w zamachu na cara
Aleksandra III. Stała za tym grupa studentów Uniwersytetu Petersburskiego –
Frakcja Terrorystyczna Narodnej Woli. Piłsudskiego osadzono w kwietniu 1887
roku w twierdzy Pietropawłowskiej. W procesie przed Senatem zeznawał jako
świadek, bo wcześniej został skazany w trybie administracyjnym na 5 lat zsyłki
na Syberię za działanie „w interesach rewolucyjnego spisku”. Wszyscy oskarżeni otrzymali wyroki śmierci. Brat przyszłego Naczelnika, Bronisław Piłsudski,
otrzymał po ułaskawieniu 15 lat katorgi na Sachalinie, gdzie jako etnograf badał
kulturę ludu Ajnów. Józef zaś został przewieziony do moskiewskiego więzienia
na Butyrkach, a stamtąd wyruszył na miejsce zesłania z grupą 80 skazańców pociągiem do Niżnego Nowogrodu. Dołączyło do nich 200 kryminalistów i przez
5 dni pokonywali Wołgę i Kamę aż do Permu. Potem znów koleją przez góry
Ural do Tiumienia. Stamtąd po ośmiu dniach do Tomska na barkach przez rzeki Irtysz i Obię. Po dwóch tygodniach, wyruszyli pieszo, do odległego o dwatys. km Irkucka w siatkach z włosia końskiego na głowach, by chronić je przed
rojem muszek, których ukąszenie powodowało opuchliznę. Po dwóch miesiącach dotarli do Irkucka. W tamtejszym więzieniu musieli kolejne dwa miesiące
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czekać aż zamarznie rzeka Lena, by mogli kontynuować dalszą wędrówkę do
miejsca docelowego – Kireńska. Piłsudski wyczerpany wędrówką przez tydzień leżał z 40 stopniową gorączką. Jeden z zesłańców – Cejtlin, nie wstał na
powitanie, gdy policmajster wszedł do biura i dostał za to karcer. Więźniowie
uznali karę za niesłuszną. Ponieśli za to odpowiedzialność zbiorową. Również
i Piłsudski. Bity po głowie kolbą od karabinu, aż krew zalała mu oczy, poniżany,
upadł na ziemię. Krew płynęła mu z nosa i ust. Od uderzeń kolbą stracił też
dwa przednie zęby. I znów wyrok i dodatkowa kara – 6 miesięcy w Kireńsku.
13 grudnia 1887 roku saniami po skutej lodem rzece i minus 40 stopniach
wyruszył do miasta. Dotarł tam dzień przed wigilią. Znalazł się w gronie kilkunastu polskich zesłańców z czasów Powstania Styczniowego. Napisał list do
ministra spraw wewnętrznych, w którym prosił o możliwość spotkania się ze
swoim bratem, Bronisławem w Sachalinie, a dokładnie we wsi Rykowskoje.
Uznawany za więźnia politycznego otrzymał odmowną odpowiedź.
Siarczysty mróz spowodował, że przyplątało się do Józefa ciężkie zapalenie
płuc. I tylko dzięki wsparciu przyjaciół, przeniesiono go do szpitala więziennego. Tam pozostał do końca wyroku – kwietnia 1889 roku, sprawując funkcję
pisarza szpitalnego. Wiosną, kiedy wszystko budziło się do życia, Piłsudski poznał swoją pierwszą miłość – Leonardę Lewandowską, siostrę żony przyjaciela
– Stanisława Landego, zesłanego za agitację wśród robotników w 1878 roku.
Ze względu na stan zdrowia został przeniesiony do Tunki, do kraju Buriatów,
1000 km na południe od Kireńska. Tam znalazł własną kwaterę. Żeby przeżyć
w syberyjskich realiach, stał się myśliwym. I całkiem nieźle strzelał! Zajmował się też wyrębami, spławianiem drewna. Nawet skromniutki, 10-rublowy
zasiłek dla zesłańców mu zabrano. Władze uważały, że miał bogatego ojca…
W wolnych chwilach dużo czytał, grał w winta i szachy. Zdarzało mu scenicznie zatańczyć mazura. Udzielał też korepetycji dzieciom ukraińskiego lekarza,
Michalewicza. Poznał wtedy świetnego rozmówcę, ale i słuchacza, Bronisława
Szwarce, członka Centralnego Komitetu Narodowego w Warszawie, który za
swą działalność został zesłany Syberię, gdzie spędził trzydzieści lat. Przyjaźń
ta przetrwała zesłanie… To właśnie na zesłaniu Ziuk poszedł do jurty, a cyganka, miejscowa znachorka, którą tam napotkał, wywróżyła mu z ręki przyszłość.
„Carem budiesz!” – krzyknęła i uciekła.
Minęło 5 lat i Piłsudski wrócił do Wilna. Rodzina go nie poznała. To nie był
ich Ziuk. Oto stawał przed nimi wychudzony, doświadczony życiem mężczyzna, zahartowany przez Syberię, która dla niego była szkołą przetrwania. Z tym
piętnem zmagał się do końca swoich dni. W Wilnie wciąż był pod tajnym dozorem policyjnym. Zamierzał podjąć studia eksternistyczne na wydziale prawa
i rozwijać ruch socjalistyczny. Bywał w konspiracyjnym wileńskim salonie politycznym w mieszkaniu Dominika Rymkiewicza w towarzystwie proletariat-
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czyków, m. in. Aleksandra Sulkiewicza, mistrza konspiracji, polskiego Tatara,
muzułmanina, urzędnika carskiego, pracującego w komorze celnej, dostawcy
nielegalnych druków, tzw. bibuły. Piłsudski twierdził, że bibuła to krew utrzymująca organizm przy życiu. U Rymkiewicza gościem częstym był też Roman
Dmowski, odwieczny rywal Piłsudskiego tak w polityce, jak i w życiu uczuciowym. W Warszawie Związek Robotników Polskich i II Proletariat połączyły
się w Polską Partię Socjalistyczną, której oddział litewski już funkcjonował.
Józef Piłsudski grał tu pierwsze skrzypce. Pracował też jako korespondent
„Przedświtu”, pisma Proletariatu wychodzącego w Londynie. Pisał pod pseudonimem „Rom” o prześladowaniu polskości, nie ulegając antykościelnemu
i antyreligijnemu nastawieniu. To właśnie na łamach Przedświtu wydrukowano „Szkic programu Polskiej Partii Socjalistycznej”, który oddział litewski popierał. Piłsudski zażądał na łamach „Przedświtu”, by rewolucjoniści rosyjscy
uznali prawo Polaków do niepodległości. Silna pozycja Piłsudskiego w partii
wiązała się z jego głębokim zaangażowaniem w sprawy narodu i wydawanie
kolejnego pisma „Robotnik”, gdzie publikował swój punkt widzenia. Zaczął
używać też pseudonimu „Wiktor”, ponieważ jego aktywna działalność sprawiła, że zainteresowała się nim i jego rodziną policja. Często zmieniał miejsca
pobytu, nocując nawet w pociągach. Dzięki wielkiej ostrożności przez kolejne
lata uniknął aresztowania. Zdążył się ożenić z córką wileńskiego lekarza, Marią
z Koplewskich, która wcześniej rozwiodła się z inżynierem Marianem Juszkiewiczem, urzędnikiem w ministerstwie komunikacji. Żona Józefa Piłsudskiego
była bardzo urodziwa, pełna wdzięku, inteligentna. Nazywano ją „Piękną Panią” . Do grona jej wielbicieli należał m. in. Roman Dmowski, przywódca Ligi
Narodowej, rywal Piłsudskiego. Maria była rozwódką więc ślub kościelny był
wykluczony, lecz… nie dla Piłsudskiego. Zmienił wyznanie 24 maja 1899 roku
w Łomży z rzymsko-katolickiego na ewangelicko-augsburskie. W miłości, jak
na wojnie, wszystko jest możliwe i wszystko dozwolone… Potem znów wrócił na łono kościoła katolickiego ( w czasie I wojny światowej). Para młoda
z fałszywymi dokumentami, jako Józef i Maria Dąbrowscy, zamieszkała w Wilnie. Jednak w sytuacji dekonspiracji wyjechali do Łodzi, gdzie kontynuowali
swoją działalność niepodległościową, wydając pismo „Robotnik”. Odważna
żona przyszłego Marszałka, potrafiła pod ubraniem przemycić 30 kilogramów
książki pt. „Kobieta i socjalizm” autorstwa A. Bebla. W Łodzi również nie zaznali spokoju lądując w więzieniu na ul. Długiej 17. Informację o aresztowaniu
przesłał do oddziału zagranicznego PPS w Londynie Sulkiewicz. Piłsudski został przewieziony do warszawskiej Cytadeli do X Pawilonu, a stamtąd jeszcze
nikomu nigdy nie udało się zbiec. Maria opuściła więzienie za kaucją po jedenastu miesiącach pobytu. Piłsudski zaczął symulować chorobę psychiczną.
Aktorstwo miał przecież we krwi. Psychiatra Rafał Radziwiłłowicz, szwagier
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Stefana Żeromskiego, przesłał mu odpowiednie wskazówki, jak udawać wariata… Józef nie jadł i dostawał szału na widok munduru żandarma. Lekarz, który
go badał, Buriat z pochodzenia, doceniwszy wiedzę Piłsudskiego na tematy
syberyjskie, znane mu z zesłania, wydał orzeczenie potwierdzające jego rzekomą chorobę psychiczną… Poza tym świetnie im się rozmawiało… Mieli przecież wspólne tematy, długie i szerokie, jak i sama Syberia… Inny lekarz wydał
decyzję o zagrożeniu gruźlicą i dlatego Piłsudskiego przewieziono do Petersburga do szpitala św. Mikołaja Cudotwórcy. Tam dopiero przebywał w otoczeniu prawdziwych wariatów! Traf chciał, że jeden z kolegów z PPS–u ukończył
w Petersburgu Akademię Wojskowo – Medyczną. Zatrudnił się w szpitalu psychiatrycznym, w którym przebywał Piłsudski… I podczas jednego z nocnych
dyżurów wyprowadził go w cywilnym ubraniu ze szpitala tylnym wyjściem.
Całą akcję ubezpieczali jego koledzy: Sulkiewicz i Demidecki-Demidowicz.
Wkrótce Piłsudski spotkał się z żoną Marią na Polesiu i wyjechali do Zakopanego, a następnie do Londynu. Na wieść o aresztowaniach działaczy PPS,
powrócili do kraju. Przyszły Naczelnik dokonał reorganizacji partii, dzieląc jej
obszar działania na 5 okręgów. Używał pseudonimu „Mieczysław”.
Jeśli chodzi o sytuację międzynarodową, to konflikt Japonii z Rosją, Piłsudski pragnął wykorzystać w polityce PPS. Gdzie dwóch się bije, trzeci korzysta… To, co pomyślał wprowadził w czyn. Liczył, że Japonia poprze polskie
działania niepodległościowe dostawami broni. W zamian zaś oferował usługi
wywiadu, sabotażu w stosunku do carskich wojsk. Znał się na tym przecież
jak mało kto! Ta sprawa w historii znana jest pod kryptonimem „Wieczór”.
Japończycy rzeczywiście plan opracowany przez Piłsudskiego otrzymali. Piłsudski na zaproszenie władz japońskich przyjechał do Tokyo razem z tłumaczem, Tytusem Filipowiczem.W przygotowanym memoriale w kwestii polskiej
udowadniał, że Rosja to wielkie „więzienie narodów”, które musi się rozpaść,
a PPS to jedyne rewolucyjne stronnictwo, które zmierza do rozbicia państwa
rosyjskiego w procesie zbrojnym Polski i Litwy i w towarzystwie innych narodów, które Rosja podbiła. I właśnie w Tokyo Piłsudski dowiedział się, że do
Japonii przybył jego odwieczny rywal, Roman Dmowski, przywódca Ligi Narodowej, by pokrzyżować mu plany. Rozmawiali obaj, ale szczegółów do dziś
nie znamy. Dmowski próbował przekonać Japończyków, że powstanie w Królestwie Kongresowym, które zamierza wzniecić Piłsudski, ani stronie polskiej
ani japońskiej nie da żadnych korzyści.
Podsumowując wizytę Piłsudskiego w Tokyo: Japonia była zainteresowana
odbudową państwa polskiego, pomocą PPS na czas wojny rosyjsko-japońskiej,
a dzięki japońskiej broni zbroiła się Organizacja Bojowa. W tym czasie po głowie chodziło Piłsudskiemu jedno: przygotować kadry do przyszłego zbrojnego
powstania. Chciał, by cały naród wyłożył pieniądze na ten cel. I tu serce oka-
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zali m. in. Stefan Żeromski i Stanisław Wyspiański, ofiarowując swoje dzieła,
z których dochód wpłynął na konto Organizacji Bojowej. Pojawiły się fundusze, a z nimi efekty: szkolenia bojówkarzy z musztry, strzelania, sabotażu,
materiałów wybuchowych, niszczenia środków komunikacyjnych, udzielania
pierwszej pomocy. Wszystkiemu patronował rzecz jasna Piłsudski. Wykładali też Walery Sławek, Aleksander Prystor, Kazimierz Sosnkowski, Tomasz
Arciszewski, Jan Kwapiński. Bojowcy organizowali rozmaite akcje zbrojne.
Planowali większą operację, a w zasadzie napad. Podczas spotkania Piłsudskiego z Prystorem, cel padł na pociąg pocztowy wiozący pieniądze z urzędów
skarbowych do Banku Państwa z Wilna do Petersburga. Miejscem akcji była
miejscowość Bezdany, położona 25 km na północ od Wilna, a więc niedaleko
miejsca urodzenia Piłsudskiego, Zułowa. Do takiej akcji przygotowania rozpoczęto odpowiednio wcześniej, bo jeszcze zimą i wiosną 1908 roku. Przyjechały
dostawy broni i dynamitu, a z nimi kolejna wielka miłość Józefa Piłsudskiego,
Aleksandra Szczerbińska. Była młodsza od Ziuka o 15 lat. Miłość nie zna metryki, a wiek to tylko liczba… Aleksandra Szczerbińska dostarczała broń dla
Organizacji Bojowej. Była Piłsudskim zachwycona, bo oto miała przed sobą
człowieka, którego nawet Syberia złamać nie zdołała…
Wróćmy do akcji z pociągiem. Ogromną rolę odegrał tu Czesław Świrski.
Nazywany był księciem-rewolucjonistą o szlachetnym sercu i wielkich koneksjach z rządem petersburskim. Został jednym z szefów napadu, obok najważniejszego-Piłsudskiego, działającego pod nowym, kolejnym już pseudonimem
-Mścisław. Cała akcja napadu na pociąg została przesunięta o tydzień, ponieważ bryczka wioząca materiały wybuchowe miała wypadek, a członkowie Organizacji Bojowej zabłądzili. Zatem napad został przeprowadzony 26 września
1908 roku. Pasażerowie zostali sterroryzowani wzięci pod lufy browningów,
stację zaś pozbawiono łączności. Do wagonu ochrony pociągu wrzucono bomby. Piłsudski zaszantażował pocztowców, każąc im, by otworzyli drzwi, bo jeśli
tego nie zrobią, to bomba wybuchnie. Zaczął odliczać do dziesięciu. Oczywiście było to kłamstwo, ponieważ przyszły Naczelnik żadnej bomby nie miał
w tym momencie, ale poskutkowało… Pieniądze z napadu zostały zdobyte
w kwocie ponad 200 tysięcy rubli. A kto tego dokonał? Czterej bojowcy! Ha!
Przyszli premierzy Rzeczypospolitej: Walery Sławek, Aleksander Prystor, Tomasz Arciszewski i Józef Piłsudski. A ten ostatni został, jak wiadomo, również
Naczelnikiem Państwa!
Dziesięć dni po napadzie na pociąg w Bezdanach, 5 października 1908 roku,
od czasu zajęcia Bośni i Hercegowiny przez Austrię zawrzał tzw. kocioł bałkański. W walce o sferę wpływów wystartowali trzej nasi zaborcy. A spór między
nimi spowodował, że marzenie o niepodległej Polsce było bliższe niż kiedykolwiek. Piłsudski tylko na to czekał i… zarządził mobilizację strzelców. Kryzys
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bałkański sprawił, że w polskim społeczeństwie ukształtowały się dwie orientacje: prorosyjska z Narodową Demokracją i Romanem Dmowskim na czele,
która głosiła zjednoczenie polskich ziem pod rządami cara i postawę biernego
wyczekiwania, służalczości wobec zaborców, natomiast druga, proaustriacka
bliska Piłsudskiemu, chciała przekształcenia monarchii habsburskiej w monarchię trialistyczną, austro-węgiersko-polską. W tym wypadku najważniejszą
była taktyka czynu (aktywizm), a więc stwarzania sytuacji z pomocą własnej
siły zbrojnej. Pierwszym krokiem było stworzenie Związku Walki Czynnej
z Piłsudskim jako komendantem. Związek ten miał zastąpić Organizację Bojową i przygotowywać społeczeństwo do ogólnonarodowego zbrojnego powstania w walce o niepodległość Polski. I Piłsudski miał na to przyzwolenie, mimo
apelów władz rosyjskich do ministerstwa spraw zagranicznych w Wiedniu…
Tak powstały organizacje paramilitarne: Związek Strzelecki we Lwowie i Towarzystwo „Strzelec” w Krakowie, i wszędzie tam, gdzie Polacy studiowali, m.
in. w Europie Zachodniej, w Belgii, Szwajcarii, ale nawet i w przeciwnym kierunku, bo w Rosji.
Piłsudski był politycznym wizjonerem… Na jednym ze swoich odczytów
o polskim ruchu strzeleckim,niczym prorok, przewidział sytuację na arenie
międzynarodowej: Rosję podbije Austria i Niemcy, a te z kolei ulegną siłom
anglo-francuskim. Europę Wschodnią podbije Europa Środkowa, a ta ulegnie
Europie Zachodniej. Pomylił się? Nie! Był wodzem – samoukiem. To z jego inicjatywy 3 sierpnia 1914 roku powołana została do życia I Kompania Kadrowa,
która stała się zalążkiem Legionów. Marszałek był mężem stanu, człowiekiem
czynu! Kręta i pełna wyrzeczeń była ta jego droga do niepodległości. Nie znam
nikogo w historii, który by tak się cieszył na myśl o wybuchu wojny w 1914
roku, jak Józef Piłsudski. Wiedział, że niepodległość już tuż, tuż…To ze słynnych Oleandrów nastąpił wymarsz pierwszych polskich żołnierzy na wojnę.
Piłsudski uważał ich za kadrę przyszłej polskiej armii. „Nie masz to jak pierwsza, nie…” śpiewał niegdyś mój dziadek, Andrzej Dalmata, rocznik urodzenia
1903, a ja za nim jako mała, może trzyletnia dziewczynka. I te czapki, szare
maciejówki z orzełkiem strzeleckim na głowach żołnierzy…
Oddziały Piłsudskiego zostały oficjalnie nazwane I Pułkiem Piechoty Legionu Polskiego. Już w lutym 1915 roku, część legionistów otrzymała odznaczenia
austriackie. W symbolicznym geście, wszyscy, jak jeden mąż, zdjęli je z mundurów, by pokazać, że kierunek, w którym podążali, nadał im Komendant Józef
Piłsudski. Kryzys przysięgowy był tego najlepszym przykładem. Piłsudski był
wierny, ale Polsce. I Syberia i po niej kolejno Gdańsk, Spandau, Magdeburg,
gdzie był więziony po aresztowaniu przez Niemców, go nie złamały. A kiedy
wrócił do Warszawy w listopadzie 1918 roku, objął z rąk Rady Regencyjnej
władzę nad krajem, jako Naczelnik Państwa i Wódz Naczelny. Tu żadne pro-
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wizorium nie wchodziło w grę! A przecież w Lublinie działał już Tymczasowy
Rząd Ludowy Republiki Polskiej z Daszyńskim na czele. Piłsudskiemu marzyła
się władza wielkiego formatu, a nie jakby się niektórym wydawać mogło,mandatariusza Rady Regencyjnej. Kiedy przybyła do niego delegacja rządu lubelskiego, puścił w jej kierunku taką oto wiązankę: „Wam kury szczać prowadzać,
a nie politykę robić”… I migiem rozwiązał gabinet lubelski, a utworzenie nowego rządu powierzył ponownie premierowi Daszyńskiemu.
Data 11 listopada została wybrana tak, by nasze obchody wpasowały się
w rocznicę podpisania układu rozejmowego w Compiègne, który położył kres
pierwszej wojnie światowej. To pod przywództwem Piłsudskiego toczyły się
walki o granice: polsko-ukraińską i polsko-bolszewicką celem ustalenia granic
wschodnich Rzeczypospolitej. Z dumnie podniesionym czołem i buławą marszałkowską w ręku prowadził nasz kraj do świetności!
Po wyborach do sejmu, które odbyły się w 1922 roku, usunął się w domowe
zacisze… Zajął się pisaniem. Jego dzieła historyczno-wojskowe o charakterze
pamiętnikarskim czyta się jednym tchem! 12 maja 1926 roku doprowadził do
przewrotu politycznego i objął stanowiska ministra spraw wojskowych, następnie generalnego inspektora sił zbrojnych. Trwał na nich aż do zgonu…
Każdy z nas ma podobno dwie natury. Tę pierwszą, polityczną, ideologiczną
naturę przyszłego Naczelnika, przedstawiłam już Państwu pokrótce. Jakim był
człowiekiem na co dzień? Może najpierw nakreślę jego wygląd zewnętrzny. Był
bardzo przystojny. Wzrost miał więcej niż średni, sylwetka z lekka pochylona,
ale to dodawało mu tylko uroku. Włosy miał ciemne, gęste, a brodę strzyżoną na
tzw. tępy szpic. Ale największe wrażenie w wyglądzie Józefa Piłsudskiego robiły
głęboko osadzone, królewskie oczy. Oczy o przenikliwym spojrzeniu spod zrośniętych brwi. To były oczy wizjonera niepodległej Polski… Piłsudski świetnie
jeździł konno, na ulubionej Kasztance. Był jakby do siodła przyrośnięty… Dowcip miał pierwszorzędny, cięty czasem. Bardzo dużo czytał. Mówił z pięknym
wileńskim akcentem, ale i zakląć lubił… I to soczyście… Kto choć raz spotkał
Piłsudskiego na żywo, Marszałek pozostawał w jego pamięci do końca życia.
Nic dziwnego, że kobiety go uwielbiały wieku każdego i stanu wszelakiego…
Krew nie woda… Trzy popełniły przez niego samobójstwo… A ilu serce złamał! Mimo, że brakowało mu dwóch przednich zębów, które stracił na Syberii
podczas zesłania, Marszałek brak uzębienia rekompensował gęstymi wąsami.
Jaki stąd wniosek? Odpowiem Państwu wesoło: „Jakie by nie było w historii pokolenie, wąsy u mężczyzny zawsze będą w cenie…” Marszałek wypijał hektolitry
mocnej herbaty. Dużo palił, zbyt dużo… Palił praktycznie od 16 roku życia.
Autorytet u żołnierzy miał niepodważalny. Ta bliskość, którą do niego czuli
sprawiła, że zaczęli go nazywać „Dziadkiem”. Wolna Polska dała mu funkcję
Naczelnika, a w wojnie polsko-bolszewickiej uratował nas przed falą komuni-
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zmu, obronił, tak przecież niedawno, odzyskaną niepodległość, choć inni uważali go za skończonego, politycznego, bankruta. Bardzo się mylili, jak pokazuje
historia. A w kraju nad Wisłą zdarzył się cud… Piłsudski wierzył, że Polska
powstanie z kolan na nowo. Jeszcze w 1909 roku w Zakopanem odwiedził go
Stefan Żeromski, kiedy przyszły wódz układał ulubionego pasjansa. Siedział
przy stole w najlepsze,w kalesonach, bo jedyne spodnie oddał krawcowi do
załatania dziur. Postanowił, że jeśli wyjdzie mu ten pasjans, on zostanie dyktatorem Polski! Żeromskim wstrząsnęła myśl komendanta o dyktaturze i to jeszcze bez portek! Jednakże Piłsudski nigdy nie rozstawał się z ideą służby Polsce.
Ona była na pierwszym miejscu. Rodzina i zdrowie na ostatnim, a dokuczało
mu bardzo, bo odzywały się regularnie choroby płuc. Piłsudski próbował więc
różnych kuracji sanatoryjnych tak w Polsce, jak i poza jej granicami.
Marszałek pokładał nadzieje w najmłodszym pokoleniu, bo to starsze tkwiło jeszcze w jarzmie dziedzictwa 123 letniej niewoli. Młodsze zaś było solidne,
z poczuciem obowiązku, honorem. I nie mylił się! Najlepszym tego dowodem
jest bohaterska postawa dzieci i młodzieży podczas obrony Lwowa, gdzie co
czwarty polski obrońca nie miał więcej niż siedemnaście lat! Wielu spośród
słynnych Orląt Lwowskich było zupełnymi jeszcze dziećmi. Najmłodszy kawaler
Virtuti Militari, Antoś Petrykiewicz, zginął zaledwie w wieku lat trzynastu! Również i w czasie II wojny światowej to młode pokolenie Polaków pokazało, że Bóg,
Honor, Ojczyzna są ich drogowskazem… Wystarczy wspomnieć Szare Szeregi…
Marszałek Józef Piłsudski miał wielu przeciwników, a nawet wrogów. Prym
wiedli w tym Narodowi Demokraci. Snuli jego czarną legendę. Mam tu na
myśli wypadki majowe, Brześć, Berezę Kartuską, ale, jak twierdził Władysław
Grabski, premier, twórca reformy skarbu II Rzeczypospolitej, nie przeszkodziło mu to w uznaniu wielkości Marszałka. Przeciwniczką przekonań niepodległościowych Piłsudskiego była także Róża Luxemburg, autorka teorii, że poszczególne części Polski ulegają wcieleniu do mocarstw zaborczych. I dlatego
też wszelkie dążenia wolnościowe uważała za niedorzeczne.
O sobie, w 1923 roku, Marszałek Józef Piłsudski powiedział takie oto słowa:
„[…] Dano mi wszystko do rąk. Dla upiększenia mojej pracy, dla upiększenia
moich wspomnień, dla honoru i zaszczytu dano mi miano, które u nas dziecko,
gdy wymawiać słowa polskie zaczyna, wspomina je z czcią – dano mi nazwisko
Naczelnika, imię, które łzy wyciska, imię człowieka, który żyje zawsze, wielkie
imię Kościuszki […]”.
Jakże trafne to słowa… Słowa człowieka, który jeszcze za swego życia, owiany był legendą. Pełen charyzmy, przyciągał młodych ludzi jak magnes, wywierając olbrzymi wpływ na ich losy, postępowanie, na drogę, którą podążali.
Dał Polsce wszystko, co tylko mógł: wolność, granice, siłę i estymę. Pozostał
do końca wierny idei służenia Polsce. I wreszcie ta pamiętna data – 12 maja
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1935 roku, kiedy zeszedł z tego świata, chory na nowotwór żołądka i wątroby.
Uważano go za równego królom! To on podarował nam wolność na nowo. Ale
pamiętajmy, że wolność nie jest darem danym nam na zawsze i może właśnie
dlatego daru wolności człowiek nie ma nigdy dosyć! Bo gdzie się kończy nasza wolność? Kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka.
W przypadku Polaków byli to zaborcy! Po śmierci Marszałka Polska pogrążyła
się w żałobie . Płakał Belweder… Tej nocy nikt nie zmrużył tam oka. Marmurowa twarz wdowy, Aleksandry, pogrążone w bólu twarze córek Marszałka,
Wandy i Jagody, u wezgłowia zatopione w modlitwie. A twarz Józefa Piłsudskiego, jakże spokojną, okalały purpurowe tulipany. Prezydent Rzeczypospolitej, Ignacy Mościcki, generalny inspektor armii, generał Edward Rydz-Śmigły,
złożyli hołd zmarłemu Ojcowi Narodu. To samo uczynili bliscy i przyjaciele,
współpracownicy, dla których był mentorem. Kondolencje płynęły z całego
świata od przywódców państw, szefów rządów, papieża- Piusa XI, i nawet od
Adolfa Hitlera… Dostęp do Belwederu wskutek napływu pragnących oddać
ostatni hołd Marszałkowi, został zamknięty. Artysta, profesor Jan Szczepkowski, zdjął odlew gipsowy z twarzy Marszałka. Potem sekcja zwłok. Mózg zgodnie z wolą zmarłego, został oddany Instytutowi Badania Mózgu Uniwersytetu
Warszawskiego, a później przekazany na badania do Wilna do Uniwersytetu
Stefana Batorego pod zwierzchnictwem profesora Rose. Serce również zostało wyjęte z ciała Marszałka i zgodnie z jego życzeniem spoczęło w grobie razem z matką Józefa Piłsudskiego, Marią, na cmentarzu wileńskim, tzw. Rossie.
Na grobie widnieje cytat z „ Beniowskiego” J. Słowackiego, którego Naczelnik
uwielbiał.
[…] Kto mogąc wybrać, wybrał zamiast domu
Gniazdo na skałach orła, niechaj umie Spać,
gdy źrenice czerwone od gromu
I słychać jęk szatanów w sosen szumie. Tak żyłem […]
A po dziś dzień starsza pani, o kulach, Irena Bołądź, stoi przy grobie z napisem „Matka i serce syna” na wileńskim cmentarzu i sławi postać Naczelnika
w swoich pięknych wierszach. Także i dziś w naszym partnerskim mieście –
Solecznikach na Litwie, gdzie znajduje się największe skupisko polskości, zapewniam Państwa, że nie jest inaczej! Czczą pamięć o Marszałku, Józefie Piłsudskim i naszej niepodległej Polsce bardzo mocno…
Po śmierci Józefa Piłsudskiego najpierw odbyła się cicha msza żałobna
w salonie Pałacu Belwederskiego, zamienionego na kaplicę żałobną. W całym
kraju czarne flagi na budynkach, gmachach użyteczności publicznej, powiewały opuszczone do połowy masztu. Na Zamku Królewskim sztandar z Orłem
Polskim powiewał inaczej niż zwykle… Nie lekko, lecz w najgłębszym bólu…
Kondukt żałobny ruszył przez miasto do katedry św. Jana na mszę, celebrowa-
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ną przez Jego Eminencję, ks. kardynała Kakowskiego w otoczeniu duchowieństwa. Rozdzwoniły się dzwony wszystkich świątyń w Warszawie… Ostatnia
defilada armii przed trumną Marszałka odbyła się na zielonej darni Pola Mokotowskiego. Żołnierze pożegnali go na zawsze. Potem trumnę czekała długa
droga do Krakowa, miasta polskich królów. I od stolicy do samego Wawelu
tłumy ludzi nie patrząc na porę, dzień czy noc, z pochodniami w rękach, portretami Józefa Piłsudskiego, żegnały ukochanego wodza…
Pogrzeb Naczelnika Państwa Polskiego w Krakowie był największą uroczystością żałobną w kraju. Uczestniczyło w niej ćwierć miliona ludzi.
W kondukcie żałobnym podążali: wdowa po Marszałku, Aleksandra z córkami i najbliższą rodziną Józefa Piłsudskiego, Prezydent RP Ignacy Mościcki, wszyscy członkowie rządu, marszałkowie sejmu i senatu, przedstawiciele szesnastu państw, adiutanci, dawni legioniści, weterani powstania
styczniowego, a także okryty żałobnym kirem koń Marszałka. Długość orszaku liczyła kilkanaście kilometrów, a czas jego przejścia z dworca głównego na Wawel to 4,5 godziny. Trumnę z ciałem Józefa Piłsudskiego pokrywało purpurowe sukno z godłem państwowym. Na trumnie położono
poduszkę z szablą i czapkę maciejówkę. Lawetę z trumną ciągnęło 6 karych koni.
18 maja 1935 roku o godzinie 10, trumna z ciałem Marszałka dotarła do Rynku. Rozległ się Hejnał Mariacki. Następnie, o godzinie 10:40 trumna znalazła
się w Kościele Mariackim. Zabił Dzwon Zygmunta… Prezydent Ignacy Mościcki wygłosił przemówienie. Kochał swego Marszałka miłością najwyższego
oddania, poświęcenia. To przecież na jego rozkaz wziął na swe barki ciężar odpowiedzialności za Polskę… Mszę pogrzebową odprawił abp Adam Sapieha.
Egzekwie żałobne zaś, w obrządku greckokatolickim, odprawił biskup przemyski – Jozafat Kocyłowski. Ciało Marszałka, ubrane w mundur marszałkowski,
przepasane wielką wstęgą Virtutti Militarii, z wetkniętym w dłonie obrazkiem
Matki Boskiej Ostrobramskiej, którą tak bardzo za życia umiłował, fundując
Jej voto z grawerem: Dziękuję Ci Matko za Wilno, złożono na Wawelu w krypcie św. Leonarda, a którego kult dotarł do Polski z Nadrenii . Wartę honorową
pełnili generałowie, jego wspaniali i wierni towarzysze. Także i oni na swoich barkach nieśli trumnę z ciałem wielkiego wodza. Zabił ponownie Dzwon
Zygmunta, który całym swoim sercem żegnał Ojca Narodu… Z wawelskiego
wzgórza oddano 101 strzałów armatnich. Potem w całym kraju zapanowała trzyminutowa cisza. Ogłoszono żałobę narodową. Polska tonęła we łzach,
których nikt się nie wstydził…Oto jak pogrzeb Marszałka Józefa Piłsudskiego
wspomina naoczny świadek pamiętnego maja 1935 roku, wówczas uczeń drugiej klasy Szkoły Powszechnej, doc. dr hab. Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego- Andrzej Maria Gajzler , którego miałam przyjemność poznać
osobiście miesiąc temu podczas obchodów dwusetnej rocznicy zgonu Naczelnika Tadeusza Kościuszki:
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[…]W domu naszym wydarzenie to było tak mocnym przeżyciem, bowiem babcia Helena Cercha i mój ojciec wystawili portrety Marszałka okryte
kirem, nawet uliczne lampy gazowe, stojące pod naszym domem babcia poleciła okryć czarnymi welonami. W dniu pogrzebu Marszałka, gdy kondukt
szedł ulicą Straszewskiego na Wawel, mój ojciec trzymał mnie na swoich ramionach, abym mógł zobaczyć tę smutną uroczystość i zapamiętać ją na całe
życie. Dla uczczenia wielkiego Polaka, jakim był Marszałek Józef Piłsudski,
cały naród przystąpił do sypania kopca, wiosną 1936 roku na Sowińcu. Nasza
klasa wraz z wychowawcą i rodzicami również brała udział w sypaniu kopca.
Każdy uczeń, biorący udział w tej pracy otrzymał pamiątkową łopatkę, a ponadto wszyscy uwiecznieni zostali na pamiątkowej fotografii…
Ks. Kardynał Karol Wojtyła, papież, a dziś już święty, na spotkaniu byłych
legionistów mówił: „… Dobrze, że się tu spotykacie, dobrze, że strzeżecie tych
wszystkich śladów i tej rocznicy 6 sierpnia, tej drogiej sercu Polaka trumny Marszałka i tego postumentu na dawnej granicy pod Michałowicami, którą niegdyś
przekroczyły pierwsze oddziały Wojska Polskiego, zdecydowane, by walczyć o niepodległość, dobrze, że tego strzeżecie, pilnujecie, bo to są skarby narodu, to jest
nasze wspólne dziedzictwo…” Również i w naszym Połańcu odbyły się uroczystości po śmierci Naczelnika. „Ziemia Sandomierska” z dnia 2 czerwca 1935 roku
pisała, że w chwili otrzymania wiadomości o zgonie Naczelnika, wywieszono
w Połańcu przed budynkiem Zarządu Gminnego portret Marszałka Józefa Piłsudskiego spowity krepą. Flagę opuszczono do połowy masztu. Mieszkańcy
osady Połaniec wywiesili flagi, a niektórzy portrety. Zwołano też posiedzenie
Rady Gminnej i zarządów organizacji. Odbyła się również akademia w Szkole
Powszechnej, a ulicami Połańca przeszedł szkolny pochód. 18 maja 1939 roku,
o godzinie 10 w kościele św. Marcina, ks. proboszcz Teodor Janowski odprawił
uroczyste żałobne nabożeństwo. Podczas nabożeństwa trumnę stojącą na katafalku okrywała materia amarantowa. Całości dopełniały wieńce i kwiaty złożone przez Zarząd Gminny, Związek Strzelecki, Straż Ogniową, Związek Zjednoczonej Młodzieży Żeńskiej i dzieci szkolne. Katafalk oświetlało rzęsiste światło
świec. Na trumnie położono czapkę maciejówkę, obok portret Marszałka i dwie
flagi. Obok katafalku stało czterech oficerów rezerwy, dwóch strzelców, dwóch
strażaków, a w rogach czterech sołtysów z flagami. We mszy żałobnej wzięli
udział: Rada Gminna i sołtysi gromad na czele z Zarządem Gminnym, Związek
Strzelecki, Związek Zjednoczonej Młodzieży Żeńskiej, Ochotnicza Straż Pożarna, Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży ze sztandarem, uczniowie wszystkich
szkół powszechnych, junacy zatrudnieni przy budowie wałów wiślanych i liczna
ludność osady Połaniec. Po nabożeństwie odbyła się uroczysta akademia przed
budynkiem Zarządu Gminnego, na którym widniał portret Marszałka Józefa
Piłsudskiego przy ustawionej w szeregi ludności. Jeszcze przed rozpoczęciem
akademii podporucznik rezerwy, Józef Nawrocki, odczytał Orędzie Pana Pre-
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zydenta Rzeczypospolitej. Następnie przemawiali: Michał Jańczuk, kierownik
szkoły, który przyjął ślubowanie od wszystkich zebranych oraz Michał Chorab,
sekretarz gminy i kierownik Ośrodka Pracy. Dzieci odśpiewały pieśni żałobne:
„O Panie, co losy ludzkości dzierżysz swej”, „Nad grobem Twoim”, „W mogile
ciemnej śpij na wieki”. Łącznie w nabożeństwie i akademii brało udział około
2000 osób. Wszystkie organizacje przedefilowały pochodem żałobnym przed
portretem Marszałka. Również i w połanieckiej synagodze żydowskiej, 18 maja
odbyły się uroczystości żałobne poświęcone Ojcu Narodu.
Tak oto Połaniec, miasto Naczelnika Kościuszki, oddał hołd Naczelnikowi Państwa Polskiego, Józefowi Piłsudskiemu, który otwiera listę Honorowych Obywateli Miasta i Gminy.

Szanowni Państwo! Żadne moje myśli, wnioski, opinie tu przedstawione,
nie oddadzą geniuszu Naczelnika Państwa Polskiego, Józefa Piłsudskiego, Ojca
Ojczyzny naszej, choćbym nie wiem ile książek przeczytała, historii i ludzi poznała, a i miejsc związanych z Naczelnikiem odwiedziła! Kończąc moje rozważania nad barwną, jakże charyzmatyczną postacią Marszałka, zadam Państwu
na tej sali tylko jedno pytanie. Oto i ono: Kto dziś tak umie kochać swój kraj?
Połaniec, 11 listopada 2017 roku
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