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Bajka to bajka, znaczy ?  nieprawda. Takie rzeczy po prostu 

si? wie, k iedy ma si? sze?? lat. Wyobra?cie sobie jednak, ?e 

mama proponuje Wam odwiedziny u? Kopciuszka! I do 

tego obiecuje piknik ! Pos?uchajcie, jak to by?o?

 Zacz??o si? pod górk?. Jednak perspektywa zwiedzania 

ba?niowego pa?acu dodawa?a nam skrzyde?. Razem z Ja?kiem, 

moim starszym bratem, urz?dzi l i?my nawet wy?cig, k to b?dzie 

pierwszy na szczycie. M?odsza siostra Aniela troch? marudzi?a 

i  musia?em wyt?umaczy? jej, ?e zamki  zawsze budowano na 

wzniesieniach.

 ?  No nie! Kto? sprz?tn?? pa?ac! ?  krzykn?? zasapany 

Jasiek, k tóry pierwszy odkry?, ?e na wierzcho?ku góry niczego 

nie ma? Biedny Kopciuszek, z jego zamku zosta? tylko jeden 

wielk i  g?az?
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   Za to trzeba przyzna?, ?e widok na Kraków mia? pi?kny. Kiedy mama dowiedzia?a si?, 

dlaczego mamy tak ie zawiedzione miny, ze ?miechu omal nie sturla?a si? ze szczytu. 

Okaza?o si?, ?e weszl i?my nie na gór? z zamkiem Kopciuszka, tylko na Kopiec 

usypany dla jak iego? Ko?ciuszk i !

   Na pobl isk iej ??ce roz?o?yl i?my koc piknikowy, a mama zacz??a opowiada?:

   ?  Dawno, dawno temu, za górami i  lasami urodzi? si? ma?y ch?opiec, Tadek.

   ?  O, to nazywa? si? tak jak ja! ?  przerwa?em.

   ?  W?a?ciwie rodzice wybral i  mu trzy imiona: Andrzej, Tadeusz, Bonawentura ?  u?ci?l i?a 

mama. ?  Ale znamy go w?a?nie jako Tadeusza. Tak wi?c dawno, dawno temu, za górami?

   ?  Znowu jak ie? bajk i  dla dzieci?  ?  obruszy? si? Jasiek.

  ?  A w?a?nie, ?e nie! ?  Mama nas zaskoczy?a. ?  Tym razem to najprawdziwsza prawda!   

?Za górami i  za lasami? to prawie 500 km od Krakowa. Kiedy? te ziemie nale?a?y do 

Rzeczpospol i tej Polsk iej, dzi? jest to teren Bia?orusi . Natomiast ?dawno, dawno? to 

niespe?na trzysta lat temu. Wyobra?cie sobie, ?e nie by?o wtedy komputerów i  telefonów. 

Ludzie nie znal i  samolotów, samochodów, poci?gów ani  nawet rowerów!

5



  To fotograf ia odbudowanego rodzinnego 

domu ma?ego Tadka Ko?ciuszk i , w k tórym 

mieszka? z rodze?stwem i  rodzicami. 

  Budynek znajduje si? w ma?ej miejscowo?ci  

o trudnej do wymówienia nazwie: 

M E R E C Z O W S Z C Z Y Z N A. 

   W dworku urz?dzono muzeum, a Bia?orusini  

co roku 4 lutego hucznie ?wi?tuj? tu urodziny 

Ko?ciuszk i , k tórego uwa?aj? tak?e za swojego 

narodowego bohatera.
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   ?  A czekolada? Czy trzysta lat temu istnia?a czekolada? ?  zapyta?em, zerkaj?c 

w stron? koszyka piknikowego. 

   ?  Najpierw kanapki , kochany. ?  Mama si?gn??a po prowiant.?  My?l?, ?e w czasach, k iedy ?y? 

Tadeusz Ko?ciuszko, czekoladowych batoników i  tabl iczek czekolady te? jeszcze nie znano ?  doda?a 

po zastanowieniu.

   Po posi?ku przyszed? czas na deser. 

  ?  Dzieci?stwo bez czekolady? Biedny Tadek? ?  Szczerze wspó?czu?em Ko?ciuszce i  ju? nawet 

przesta?em si? na niego z?o?ci?, ?e nie by? Kopciuszk iem.  ?  To dlatego usypal i  mu ten Kopiec, ?e 

nigdy nie jad? czekolady? ?  Zgadywa?em, przegryzaj?c ulubiony wafelek w polewie kakaowej.

   Kiedy Mama przesta?a kaszle?, po tym, jak zakrztusi?a si? ze ?miechu kawa?kiem jab?ka, 

opowiada?a dalej:

   ?  Uwierzcie mi  na s?owo: s? w ?yciu wa?niejsze rzeczy ni? s?odycze! ?  Zrobi?a 

powa?n? min?. ?  Tadeusz Ko?ciuszko to jeden z naszych najwi?kszych bohaterów ?  zdolny 

in?ynier, dzielny ?o?nierz i  wspania?y dowódca. S?aw? przyniós? mu udzia? w wojnie o niepodleg?o?? 

Stanów Zjednoczonych, pó?niej w wojnie Polsk i  z Rosj?, a w ko?cu w powstaniu, nazywanym od 

jego nazwiska ko?ciuszkowskim.
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  Ma?y Tadek, a pó?niej doros?y Tadeusz bardzo lubi? 

s?odycze.

   Jeden z go?ci  narzeka?, ?e w jego domu wszystko je si? na 

s?odko, a solniczk i  wygania si? ze sto?u! Zamiast nieznanej 

jeszcze w tych czasach czekolady ?na wet?, czyl i  po 

staropolsku ?na deser?, podawano np. kandyzowane owoce, 

orzechy, domowe wypiek i . Ko?ciuszko podobno przepada? za 

p?czkami. 

   U?o?y?em mu tak i  zgrabny kopiec, co Wy na to? Poprosz? 

jeszcze mam?, ?eby zaparzy?a mu do tego wielk? f i l i?ank? 

kawy, bo to by? jego ulubiony napój.
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   ?  Pi f, paf! ?  W r?ce zamiast  batonika trzyma?em ju? patyk i  celowa?em w brata. 

   ?  A ty, mamo, nie lubisz, gdy si? bawimy w wojn??  ?  Jasiek zrobi? sprytny unik  

i  rozgl?da? si? za odpowiedni? broni?.

   ?  Nie wiem, w co si? bawi? ma?y Tadek Ko?ciuszko z bratem i  siostrami, ale czyta?am, ?e nawet ju? 

jako s?ynny genera? walk? zbrojn? uwa?a? za ostateczne rozwi?zanie. Mówi?, ?e jedyn? s?uszn? 

wojn? jest walka obronna, to znaczy k iedy broni  si? przed atak iem wroga, oraz ?e wol i  przela? tysi?c 

kropl i  potu ni? jedn? kropl? krwi , czyl i  ?e?

   ?  Mamo, siku! ?  Siostra przerwa?a nam rozmow? na powa?ne m?skie tematy. Mama wzi??a j? 

szybko na r?ce, poprosi?a, ?eby?my grzecznie czekal i , nie schodzi l i  z koca i  nie rozmawial i  z obcymi, 

i  obieca?a, ?e zaraz wróc?. 

    Kiedy genera? Ko?ciuszko akurat nie walczy?, du?o malowa? 

i  rysowa?: portrety i  pejza?e. Poza tym rze?bi? z drewna ró?ne 

naczynia i  szkatu?k i , k tórymi obdarowywa? przyjació?, a nawet 

haftowa? i  szyde?kowa?! By? te? bardzo muzykalny ?  gra? na 

gi tarze i  skrzypcach, ?piewa?, ta?czy? i  komponowa?. 

   Dla rozrywki  grywa? z przyjació?mi w szachy i  w karty. 

Wierzcie lub nie: pi?k i  no?nej nik t  jeszcze w tamtych czasach 

nie wymy?l i?, nie mówi?c ju? o grach na tablecie!
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   Postrzelal i?my troch? do siebie z patyków. Bzycza?y jak 

prawdziwe karabiny maszynowe? albo to bzycza?y osy, k tóre 

zlecia?y si? do naszych ogryzków po owocach. By?o ich coraz 

wi?cej! Machal i?my r?kami z ca?ych si?, ale bez wi?kszego efektu. 

    Wtedy podesz?a do nas jaka? pani . Wyt?umaczy?a nam, ?e nasze 

krzyk i  i  gesty nic tu nie pomog?, a mo?emy nawet rozz?o?ci? 

g?odne owady. Poradzi?a te?, ?eby pozby? si? z koca resztek 

jedzenia. Dal i?my si? jej przekona? i  niewiele my?l?c, z?apal i?my 

za nasze patyk i -pistolety, k tórymi  przeturlal i?my ogryzk i  w po- 

bl isk ie krzaki , k i lka metrów od naszego koca ?  tam g?odne osy 

mog?y ucztowa? do wol i . 

   Jak my?l icie, czy Tadeusz Ko?ciuszko lubi? jab?ka 

i  gruszk i? Jego ulubionymi owocami by?y poziomki 

i  t ruskawki ?  przynajmniej nie zostawa?y po nich 

ogryzk i?  

   A w upalne dni  cz?sto ssa? kwa?ne plasterk i  cytryny. 

Brrr?  a? mnie przeszed? dreszcz?  Ja jednak dla och?ody 

wol? s?odkie lody! 

 Na szcz??cie genera? Ko?ciuszko wiedzia?, co lubi? 

dzieci , i  cz?stowa? je nie cytryn?, ale cuk ierkami, k tóre 

mia? zawsze schowane dla nich w k ieszeni .
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   Mama z Aniel? szybko wróci?y, a ja nadal chcia?em wiedzie?, o co w?a?ciwie walczy? Tadeusz 

Ko?ciuszko.

   ?  A lubicie, gdy kto? ka?e wam robi? co?, na co nie macie ochoty, albo nie pozwala robi? czego?, 

czego bardzo by?cie chciel i? ?  Mama odpowiedzia?a pytaniem na pytanie.

   Nasze miny mówi?y wszystko, wi?c mama kontynuowa?a:

  ?  Tadeusz Ko?ciuszko ?y? w czasach, k iedy znacznie wi?kszym problemem ni? brak 

czekolady by? brak wolno?ci . Wielu ludzi  nie mog?o decydowa? o swoim ?yciu. Robi l i  to za 

nich ich w?a?ciciele, k tórzy traktowali  ich jak niewolników, nie p?aci l i  im za prac?, sprzedawali  jak 

rzeczy.

  ?  Chodzi  ci  o to, jak w Ameryce bial i  traktowali  czarnoskórych? ?  Jasiek co nieco ju? wie 

o ?wiecie?

  ?  Te? ?  potwierdzi?a mama. ?  W Polsce tak imi  niewolnikami byl i  ch?opi , o k tórych decydowa?a 

szlachta. Czasami w niewol? popada?y ca?e narody i  pa?stwa. Mówiono, ?e traci?y wtedy swoj? 

niepodleg?o??. Tymczasem Tadeusz Ko?ciuszko uwa?a?, ?e wszyscy powinni  cieszy? si? wolno?ci? 

?  potrzebn? ludziom do szcz??cia jak czyste powietrze do ?ycia.

   ?  To ju? wtedy miel i  smog? ?  Siostra zdziwi?a si? i  wróci?a do ?ledzenia w?drówki  biedronki  po 

swojej nodze.
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   ?eby zosta? szlachcicem, trzeba by?o albo dokona? czego? niezwyk?ego i  otrzyma? tytu? szlacheck i  od króla, albo 

po prostu?  urodzi? si? w szlacheck iej rodzinie. 

   Je?l i  k to? mia? pecha i  jego rodzice byl i  ch?opami, to stawa? si? w?asno?ci? szlachcica. Musia? pracowa? 

bezp?atnie w szlacheck im gospodarstwie, nie móg? te? bez zgody swojego pana np. przeprowadzi? si? do innej wsi  

lub do miasta. 

   Pytanie za sto punktów: k tóra z tych pa? to szlachcianka, a k tóra to ch?opka?
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   ?  Mamo? ?  przerwa? nie?mia?o Jasiek. ?  Bo my ciebie nie 

pos?uchal i?my?

   Mama wygl?da?a na lekko przestraszon?, ale spokojnie wys?ucha?a 

naszej opowie?ci  o ogryzkach.

   ?  A wi?c chodzi  tylko o to, ?e zeszl i?cie z koca, k iedy mnie nie by?o? 

I ?e rozmawial i?cie z obc? osob?, chocia? wam tego zabroni?am? ?  

Odetchn??a z ulg?. ?  I bardzo dobrze! Przecie? nie mogl i?cie pozwoli?, 

?eby nasz koc sta? si? gniazdem os!

   Zerkn?l i?my w stron? krzaków, osy spokojnie ko?czy?y s?odki  

podwieczorek, a mama powiedzia?a co?, co nas bardzo zdziwi?o:

   ?  Wiecie, ?e Tadeusz Ko?ciuszko k iedy? nie pos?ucha? 

króla Polsk i , k tóremu przysi?ga? wierno?? i  k tóry p?aci? mu za 

nauk? i  dawa? ordery? Kiedy monarcha zgodzi? si?, ?eby Rosja zabra?a 

cz??? Polsk i , nasz bohater rozumia?, ?e to oznacza utrat? wolno?ci . 

Wtedy razem z wieloma innymi ?o?nierzami wypowiedzia? w?adcy 

pos?usze?stwo.
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fotografie 4 map z ciastkami: 

   Jak to jedno pa?stwo mo?e zabra? sobie cz??? innego? 
Dok?adanie tak samo jak starsi  i  si lniejsi  bracia czasami 
?cz?stuj? si?? ciastk iem m?odszej siostry, po kawa?ku?     Pierwszy raz król  Polsk i  zgodzi? si? odda? pot??nym 

s?siadom po kawa?ku polsk ich ziem, bo wydawa?o mu si?, 
?e wtedy zostawi? reszt? w spokoju. Kiedy w?adca zezwol i? na 
drugi  rozbiór, czyl i  utrat? kolejnych terenów Polsk i , Tadeusz 
Ko?ciuszko i  jego towarzysze si? zbuntowal i , przewidywal i  
bowiem, ?e wkrótce z tego ?polsk iego ciastka? ju? nic nie 
zostanie?
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   ?  Ten Kopiec usypano Ko?ciuszce w nagrod?, ?e odwa?y? si? nie pos?ucha? 

króla? ?  Chcia?em upewni? si?, ?e dobrze zrozumia?em.

   ?  Taka decyzja ?wiadczy?a o wielk iej odwadze, przecie? sta? si? zdrajc? i  grozi?a mu surowa kara! 

?  Mama ?ci?gn??a brwi , co oznacza?o, ?e sytuacja by?a naprawd? powa?na, i  mówi?a dalej:  ?  W tej 

histori i  jednak wa?niejsze by?o to, ?e trzeba samemu umie? odró?nia? dobro od z?a. Nie zawsze 

warto polega? wy??cznie na poleceniach innych, nakazach i  zakazach rodziców ?  wyja?ni?a 

spokojnie. ?  Tadeusz Ko?ciuszko, wbrew rozkazom króla, postanowi? walczy? o odbudow? 

i  niepodleg?o?? Polsk i . Nie chcia?, ?eby jego ojczyzna sta?a si? niewolnik iem innych pa?stw. 

   ?  Dziwne to s?owo ?ojczyzna?. Kojarzy mi  si? raczej z ojcem, a mówi si? o niej jak o matce ?  

zamy?l i? si? Jasiek.

   ?  Rzeczywi?cie. ?  Mama przyzna?a mu racj?. ?  Ojczyzna to taka mama i  tata jednocze?nie. Je?el i  

jej dzieci  kochaj? j? tak mocno jak Tadeusz Ko?ciuszko, to na pewno  b?dzie bezpieczna 

i  szcz??l iwa!

   Na Dzie? Matk i  i  Dzie? Ojca zawsze przygotowuj? dla rodziców laurk i . Staram si?, ?eby by?y jak najpi?kniejsze! 

W Stanach Zjednoczonych Tadeusz Ko?ciuszko otrzyma? order z napisem ?Wszystko porzuci?, by s?u?y? 

Ojczy?nie?. Nied?ugo pó?niej broni? Polsk i  w wojnie z Rosj? i  próbowa? ratowa? jej niepodleg?o??, dowodz?c 

powstaniem. To dopiero wspania?a laurka! Podpisa?bym j? tak: ?Dla kochanej Ojczyzny od syna Tadka?.
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   ?  Mamo? ?  Tym razem to ja chcia?em o co? zapyta?. ?  Je?l i  ten Tadeusz ?y? tak dawno temu, to ju? 

pewnie umar? i  ten  Kopiec to jest tak i  jego wielk i  grób, prawda? ?  zgadywa?em.

   ?  Wiesz, Tadku, ?e najpierw Kopiec nazywano mogi?? Ko?ciuszk i? ?  Mama si? u?miechn??a. ?  

Jednak tak naprawd? wodza pochowano na Wawelu, obok polsk ich królów, a jego serce ?  w kapl icy 

na Zamku Królewskim w Warszawie. Ta decyzja równie? ?wiadczy o tym, jak wa?n? osob? by? 

Ko?ciuszko dla Polaków.

  ?Na ko?cu bajk i  Kopciuszek zamieszka? razem z królewiczem na zamku i  ?yl i  d?ugo 

i  szcz??l iwie? ?  pomy?la?em, ale nie powiedzia?em tego g?o?no, bo mój starszy brat na pewno by 

mnie wy?mia?, ?e jestem dziecinny i  ?e historia to nie bajka dla maluchów?

   Pomogli?my mamie z?o?y? koc, zapakowali?my go razem z piknikowym koszykiem do wózka 

Aniel i  i  wyruszyl i?my spod Kopca na Wawel. Oczywi?cie wiedzia?em, ?e nie b?dzie to pa?ac 

Kopciuszka, o k tórego odwiedzeniu marzy?em, ale zawsze jak i? zamek, no i  miel i?my z?o?y? wizyt? 

Tadeuszowi  Ko?ciuszce!
   Czyl i  Kopiec to tylko góra ziemi pe?na kretów i  d?d?ownic? Wcale nie! Ukryto w nim wiele skarbów: pami?tek zwi?zanych z postaci? bohatera, np. urny z ziemi? z pól  bi tewnych, na k tórych walczy?. Warto te? odwiedzi? wystaw? po?wi?con? Naczelnikowi mieszcz?- c? si? w zabudowaniach austr iack iego fortu otaczaj?cego Kopiec Ko?ciuszk i .
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   ?  Mamo, opowiedz nam jeszcze co? o tym Tadku ?  poprosi?em.  ?  Jak to by?o, k iedy by? ma?y?

   ?  Wyobra?cie sobie, kochani , ?e Tadeusz Ko?ciuszko w dzieci?stwie nie chodzi? do szko?y. ?  Mama 

nas zaskoczy?a. ?  Nauczycielk? Tadka, jego starszego brata Józefa i  dwóch starszych sióstr Ani  

i  Kasi  by?a ich mama Tekla.

   ?  Super! ?ycie bez szko?y! To by?y czasy? ?  Jasiek si? rozmarzy?.

   ?  Nie zapominaj o braku czekolady! ?  Mama si? u?miechn??a. ?  A poza tym pomy?l: jak powiedzie? 

rodzicom, ?e nic nie by?o zadane, je?l i  to mama jest nauczycielk?? Dziewi?cioletni  Tadek 

i  dwunastoletni  Józek w ko?cu wyjechal i  do prawdziwej szko?y, i  to tak iej, w której nie tylko si? uczyl i , 

ale i  mieszkal i , a do domu wracal i  tylko na ?wi?ta i  wakacje.

    ?  A jak i  by? ulubiony przedmiot Tadka? Bo pewnie nie informatyka? ?  dopytywa? si? starszy brat.

   ?  Na pewno nie! ?  za?mia?a si? mama. ?  Ale mo?e matematyka? Nauka w szkole wygl?da?a wtedy 

troch? inaczej. Ch?opcy uczyl i  si? j?zyka polsk iego, angielsk iego, niemieckiego oraz ?aciny 

i  grek i . Poza tym miel i  lekcje histori i , przyrody i  geografi i , a tak?e zaj?cia ze stolarstwa, ?lusarstwa, 

nawet z kre?lenia map! Ponadto na terenie szko?y istnia?y podobno kana?y wodne, po których mo?na 

by?o p?ywa? ?ódk? i  ?owi? ryby! 

   ?  Z ?owienia ryb to Jasiek mia?by chyba same dwóje, bo si? brzydzi  robal i , bleee ?  skomentowa?em 

i  zacz??em si? rozgl?da? w trawie za jak?? dorodn? g?sienic?, ?eby dokuczy? starszemu bratu.
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   ?  Po pi?ciu latach ch?opcy przerwal i  nauk? 

w szkole. Niestety zmar? ich tata i  musiel i  wróci? 

do domu, ?eby pomóc w gospodarstwie ?  

kontynuowa?a mama. ?  Potem Tadek, ju? jako 

doros?y, dziewi?tnastoletni  ch?opak, wyjecha? do 

Szko?y Rycersk iej w Warszawie. By?a to wtedy 

najs?ynniejsza uczelnia w Polsce, w której uczyl i  

si? najbogatsi  i  najzdolniejsi  m?odzi  ludzie.

   ?  I wtedy Tadek zosta? rycerzem, nosi? 

zbroj? i  walczy? w turniejach? ?  Zamiast 

g?sienicy znalaz?em wspania?y patyk i  zacz??em 

nim wywi ja? mamie przed nosem jak mieczem.

   A gdybym siedzia? z Tadeuszem w jednej ?awce... 
Pewnie mia?bym podobny elegancki  szkolny mundurek! 
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   Tadeusz by? bardzo zdolnym i  pracowitym uczniem. Zanim mia? 
okazj? sprawdzi? swoje umiej?tno?ci  na polu bi twy ?  walczy? ze sob? 
i  swoimi s?abo?ciami. W zeszycie zapisa? wtedy: ?Zwyci??a? samego 
siebie to najwi?ksze zwyci?stwo?. 
   Lubicie d?ugo spa?? 

   Podobno nasz bohater wstawa? ju? o 5 rano, a ?eby nie zasn?? przy 
nauce, moczy? nogi  w lodowatej wodzie! Mo?e to dzi?k i  temu tak 
wy?mienicie radzi? sobie podczas najtrudniejszych egzaminów? By? 
jednym z najzdolniejszych uczniów, wi?c król  op?aci? mu studia 
w Pary?u, gdzie uczy? si? malarstwa i  in?ynieri i  wojskowej.

   ?  Szko?a rzeczywi?cie kszta?ci?a kadr? wojskow?, ale Tadek uczy? si? w niej wielu ró?nych 

przedmiotów ?  wyja?ni?a mama. 

    ?  Zbroi  ju? w tych czasach nie u?ywano, m?odzi  oficerowie miel i  eleganckie mundury. 

Wprawdzie nadal walczyl i  jak rycerze, na koniach, ale ju? nie ci??kimi  mieczami, a na przyk?ad 

tak imi  szablami! ?  Mama tak zwinnie przeci??a powietrze wierzbow? ga??zk?, ?e a? za?wiszcza?o.
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   Tymczasem spokojna aleja zamieni?a si? w ul ic?, potem w ruchl iwe skrzy?owanie, dlatego na 

chwi l? musiel i?my przerwa? rozmow?. Na szcz??cie wkrótce zeszl i?my na bulwary wi?lane, wi?c 

poprosi?em mam?, ?eby opowiedzia?a o najciekawszym:

   ?  Mamo, opowiedz wreszcie, jak Ko?ciuszko walczy? z Rosjanami o wolno?? ch?opów 

w Ameryce!

   ?  Oj, Tadeczku, wszystko popl?ta?e??  ?  Mama poczochra?a moje w?osy i  obieca?a 

wszystko szybko rozpl?ta?. ?  Po zako?czeniu nauki  Ko?ciuszko marzy? o wst?pieniu do polsk iego 

wojska, ale okaza?o si?, ?e trzeba za to zap?aci?, a on nie mia? pieni?dzy. Zacz?? pracowa? jako 

domowy nauczyciel  pi?knej Ludwik i , córk i  bogatego hetmana. M?odzi  zakochal i  si? w sobie 

i  planowali  ?lub. Rodzice Ludwik i  lubi l i  Tadeusza, uwa?al i  jednak, ?e jest zbyt biedny, i  znale?l i  dla 

córk i  innego m??a. Podobno Ko?ciuszko nawet próbowa? porwa? ukochan?! 

   ?  Mamo, mia?o by? o wojnach, bi twach, a nie jak ie? dziewczy?skie opowie?ci  

o nieszcz??l iwej mi?o?ci ! ?  Jasiek si? niecierpl iwi?.

     ?  Pi f-paf! ?  dorzuci?a Aniela. No có?,  tak to jest, jak si? ma dwóch starszych braci?
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   Chcecie pozna? jeszcze jedn? dziewczy?sk? ciekawostk? o Tadeuszu Ko?ciuszce? 

   Podobno w czasie studiów w Pary?u nosi? warkocz z czarn? kokard?, d?ugi  a? do pasa! Wtedy oczywi?cie nik t  si? z niego nie ?mia?, bo wielu eleganckich panów nosi?o peruk i  z d?ugich w?osów. Tadeusz móg? by? dumny ze swoich g?stych, uk?adaj?cych si? w fale kasztanowych pukl i ! 
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 ?  Teraz b?dzie ju? o wojnie, obiecuj?! ?  Mama si? podda?a. ?  Po histori i  z nieszcz??l iw? 

mi?o?ci? Tadeusz Ko?ciuszko wyjecha? do Ameryk i .

   ?  Ja to si? boj? lata? samolotem? ?  Zaniepokoi?em si?.

  ?  Tadku, to by?o ponad dwie?cie lat temu! ?  przypomnia?a mi  mama. ?  Tadeusz pop?yn?? tam 

statk iem. W tamtych czasach taka wielka i  niebezpieczna przygoda trwa?a k i lka tygodni . Okr?t, 

k tórym p?yn?? nasz bohater, rozbi? si? ?  na szcz??cie niedaleko brzegu i  pasa?erowie si? uratowali .

  ?W?a?nie dlatego statk iem te? si? boj? p?ywa??? ?  pomy?la?em. A mama opowiada?a 

o zamorsk ich przygodach Ko?ciuszk i .

 25



   ?  Tadeusz zg?osi? si? jako ochotnik , aby pomóc w walce o niepodleg?o?? Stanów Zjednoczonych, 

k tóre pragn??y sta? si? samodzielnym pa?stwem, niezale?nym od Wielk iej Brytani i . Wojna 

w Ameryce zako?czy?a si? wspania?ym zwyci?stwem, a Ko?ciuszko jako in?ynier-budowniczy 

fortów i  dowódca oddzia?u ?o?nierzy sta? si? jednym z jej najwi?kszych bohaterów.

   ?  Ale wróci? do nas, do Krakowa, do Polsk i?? ?  Przez t? opowie?? o dalek iej Ameryce 

st?skni?em si? za swoim imiennik iem.

   ?  Wróci?, ale nie do Krakowa ani  nie do Warszawy, tylko do swojego rodzinnego domu ?  pocieszy?a 

mnie mama. ?  Dla Ko?ciuszk i  nadal nie by?o pracy w polsk im wojsku, zaj?? si? wi?c gospodarstwem 

i  produkcj? serów.

   Stany Zjednoczone by?y i  s? bardzo wdzi?czne genera?owi Ko?ciuszce za jego pomoc i  do dzi? o nim pami?taj?. Kiedy po odzyskaniu niepodleg?o?ci  Polska star?a si? z bolszewick? Rosj?, Amerykanie miel i  okazj? si? odwdzi?czy?: wys?al i  do nas swoich ochotników ? wojskowych lotników, k tórzy walczyl i  w eskadrze my?l iwsk iej imienia?  zgadni jcie kogo. Tadeusza Ko?ciuszk i ! 
   Czy Wasza pani  pyta czasem, czy s? ochotnicy do zmazania tabl icy, mimo ?e zasadniczo jest to obowi?zek dy?urnych? Mo?e warto si? zaoferowa?, a pani  odwdzi?czy si?, pomagaj?c w trudnym zadaniu?
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   ?  To Ko?ciuszko umia? robi? sery? ?  Nie mog?em 

uwierzy?. ?  Ja najbardziej lubi? ?ó?ty ser z ?urawin? albo 

z miodem!         

   ?   Obl iza?em si? i  a? mi  zaburcza?o w brzuchu, wi?c z nadziej? 

zapyta?em:  ?  Mamy jeszcze jak ie? kanapki?

   ?  Zaraz dojdziemy pod Wawel i  kupimy obwarzanki  ?  

obieca?a mama. ?  Po k i lku latach sp?dzonych na wsi  

Ko?ciuszko wreszcie trafi? do polsk iej armi i . Wkrótce na Polsk? 

napad?a Rosja. Tadeusz za swoje zas?ugi  w tej wojnie, przede 

wszystk im za udzia? w zwyci?sk iej bi twie pod Ziele?cami, 

otrzyma? najwy?sze polsk ie odznaczenie przyznawane za 

m?stwo w walce, czyl i  Order Vi r tut i  Mi l i tari .

   ?  A potem ?y? d?ugo i  szcz??l iwie razem 

z królem na zamku? ?  Ucieszy?em si?, bo w?a?nie zatrzyma- 

l i?my si? u stóp wzgórza wawelsk iego.

   ?  Niezupe?nie? ?  Mama zasia?a pewien niepokój. Jednak 

zaraz potem oznajmi?a, ?e widzi  budk? z obwarzankami.
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   Na wielu portretach Tadeusza Ko?ciuszk i  mo?na zobaczy? na jego piersi  Order Vir tut i  Mi l i tari . Ma on kszta?t 

równoramiennego krzy?a. Król  ustanowi? to odznaczenie dla uhonorowania bohaterów wojny z Rosj?. Kiedy jednak 

zawar? porozumienie z Rosj?, zabroni? nosi? Ordery Vir tut i  Mi l i tari  i  rozkaza? je zwróci?. 

   Osobi?cie szczerze w?tpi?, czy Tadeusz Ko?ciuszko go pos?ucha??  Chocia? podobno rzadko eksponowa? swoje 

odznaczenia, a do guzikowej dziurk i  wk?ada? za to?  ró?? lub go?dzik .
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   Na Wawelu powi ta? nas pomnik dumnego Tadeusza Ko?ciuszk i  wymachuj?cego krakowsk? 

czapk?. Poczu?em si? przy nim tak i  ma?y , jakbym wcale nie mia? sze?ciu lat, a trzy jak 

Aniela?
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   W podziemiach katedry odwiedzi l i?my grób Ko?ciuszk i . Po?ród ró?nych rodzajów broni  

na sarkofagu zauwa?y?em kosy. Pewnie chodzi?o o to, ?e przez k i lka lat Tadeusz pracowa? 

w gospodarstwie. Czy Ko?ciuszko kroi? kos? produkowane przez siebie sery?

   Zanim postanowi l i?my wróci? do domu, mama zaproponowa?a, ?eby?my wst?pi l i  jeszcze 

na Rynek. By?em ju? troch? zm?czony, ale Aniela a? podskoczy?a z rado?ci : 

   ?  Idziemy do koników i  go??bi ! Huraaa! 

   No i  jak tu odmówi? m?odszej siostrze?

30



  Na Rynku zatrzymali?my si? tak jako? pod wie?? ratuszow?, ale nie ca?kiem. Doro?ki  

by?y daleko, a go??bie ca?kiem z drugiej strony Sukiennic.

   ?  Pami?tacie, jak opowiada?am Wam o tym, ?e Tadeusz Ko?ciuszko walczy? w wojnie z Rosj?? ?  

Mama sprawdza?a, czy uwa?nie jej s?uchal i?my.

   ?  Pewnie! ?  wykrzykn??em bez wahania. ?  I dosta? Order Vi l tut i  Mi l tut i !

   ?  Vi r tut i  Mi l i tari  ?  poprawi? mnie Jasiek. On ma lepsz? pami?? do tak ich szczegó?ów.

   ?  Masz racj? ?  przytakn??a mama. ?  Niestety, wkrótce sam król Polsk i  postanowi? odda? nasz kraj 

pod opiek? Rosji  i  zgodzi? si? na drugi  rozbiór.

   ?  I wtedy Tadeusz Ko?ciuszko nie pos?ucha? w?adcy! ?  Tym razem to ja popisa?em si? pami?ci?, 

a przy okazji  przypomnia?em sobie, jak dzielnie przegoni l i?my z Ja?kiem osy z naszego koca 

piknikowego. ?  Mamy jeszcze jab?ka? ?  Zajrza?em do koszyka, ale znalaz?em tam tylko butelk? 

z wod?.

  ?  Razem z innymi oficerami i  Polakami, k tórzy chciel i  ?y? w wolnej Polsce, Tadeusz Ko?ciuszko 

zacz?? potajemnie przygotowywa? si? do walk i . ?  Mama chyba nie s?ysza?a mojego pytania, 

a tymczasem ja, Jasiek i  Aniela dopi jal i?my reszt? wody i  nawet znale?l i?my pó? wafelka! 

Schrupal i?my go w prawdziwej konspiracji  ?  tak, ?e mama nie zwróci?a uwagi  nawet na szelest 

opakowania.
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W czasie przygotowa? do powstania genera?owi Ko?ciuszce najbardziej zale?a?o na tym, ?eby zach?ci? do powstania wszystk ich ?  nie tylko wojskowych, ale tak?e cywi lów. 

Do tej pory za Polaków uwa?ano tylko szlacht?, k tóra mog?a wybiera? króla i  g?osowa? w sejmie. Tadeusz Ko?ciuszko pragn??, aby wszyscy poczul i  si? odpowiedzialni  za los ojczyzny ?  tak?e ch?opi  i  mieszczanie. Powiedzia?: ?Za sam? szlacht? bi? si? nie b?d?, chc? wolno?ci  ca?ego Narodu i  dla niej wystawi? tylko me ?ycie?.

Naczelnik  zach?ca? do wsparcia powstania tak?e przez kobiety. Prosi? je np. o tkanie banda?y dla rannych i  zbieranie pieni?dzy na potrzeby wojska. A w podzi?kowaniu panie mog?y dosta? tak ie pi?kne r?kawiczk i !
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   ?  Przygotowania do walk i  trwa?y wiele miesi?cy. ?  Mama ci?gn??a opowie??. ?  W ko?cu, w pewien 

wiosenny poranek, w Krakowie pozamykano bramy miejsk ie, zacz??y bi? dzwony, 

a mieszka?cy, przeczuwaj?c, ?e ma si? sta? co? niezwyk?ego, zebral i  si? t?umnie na Rynku, 

k tóry wygl?da? wtedy zupe?nie inaczej? O, w?a?nie tu! ?  Zatoczy?a r?k? dooko?a nas. ?  

Uroczy?cie odczytano Akt Powstania, a jego przywódca, czyl i  s?ynny ju? genera? Tadeusz 

Ko?ciuszko, w eleganckim ameryka?skim fraku w bia?o-szare paski  z?o?y? przysi?g? Narodowi  

Polsk iemu, ?e b?dzie walczy? o wolno?? i  niepodleg?o?? kraju.

   ?  Ko?ciuszko walczy?, zosta? bohaterem, a na koniec usypal i

 mu Kopiec. Wracamy ju? do domu? ?  Jasiek si? niecierpl iwi?.

    Czy Wam te? s?owo ?powstanie? kojarzy si? z tym, co robicie ?po wstaniu? z ?ó?ka? 
   U nas w domu od poniedzia?ku do pi?tku przypomina to prawdziw? walk? albo przy- najmniej musztr? wojskow?: ubieranie, ?nia- danie, mycie z?bów, pakowanie plecaka?  Za to w weekendy mo?emy si? cieszy? wywalczon? przez pi?? dni  wolno?ci? ?  ?adnego po?piechu, poleguj?ca w mi?kk iej po?ciel i  niepodleg?o???

   ?  Obieca?am jeszcze Aniel i  konik i  i  go??bie ?  przypomnia?a 

mama.

  Pobiegl i?my w stron? ko?cio?a Mariack iego. Moja siostra 

natychmiast zacz??a skaka? mi?dzy go??biami, wo?aj?c 

g?o?no: ?sio!?. Aniela bardzo lubi  ptak i , ale z dokarmiania ich 

obwarzankami ju? nawet ona wyros?a. Ja te? my?l?, ?e tym  

ob?artuchom przyda si? czasem troch? ruchu!
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   ?  A st?d Naczelnik  Ko?ciuszko dowodzi? powstaniem . ?  Mama 

pokaza?a nam du?? szar? kamienic?. ?  Polska, male?ka i  bardzo s?aba, jednak 

nadal istnia?a, a w Warszawie wci?? rezydowa? król. Jednak to Naczelnik  

Ko?ciuszko faktycznie przej?? w?adz? nad wojsk iem i  ca?ym krajem.

   ?  Super! Mo?esz sobie wszystk imi  rz?dzi?, wszyscy musz? ci? s?ucha?? 

?  Jasiek si? rozmarzy?.

   ?  Tak jak my musimy s?ucha? mamy? ?  Aniela zrobi?a sobie krótk? przerw? 

w walce ze skrzydlatymi  i  gruchaj?cymi zak l?tymi  rycerzami.

   ?  Bardzo si? ciesz?, ?e mnie s?uchacie! ?  Mama wzi??a na r?ce moj? siostr?, 

uca?owa?a j? w nos. ?  A Tadeusz Ko?ciuszko by? dyktatorem tylko tymczasowo, 

zapowiada?, ?e po zako?czeniu walk i  utworzone zostanie nowe demokratyczne 

pa?stwo, w którym b?dzie rz?dzi? nie król, ale wybrany przez naród sejm.

   ?  Demo? co? ?  Chyba czego? nie dos?ysza?em.

  ?  Ko?ciuszko marzy? o demokratycznej Polsce, w której wszyscy b?d? wolni  

i  wszyscy b?d? mogl i  decydowa? o losach kraju ?  wyja?ni?a mama. ?  To co, 

wracamy do domu? Kto jest za, a k to przeciw?
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   Po demokratycznym g?osowaniu ruszyl i?my w k ierunku przystanku 

autobusowego. Aniela by?a przeszcz??l iwa ?  wszystk ie go??bie zwia?y 

przed ni? na dachy pobl isk ich kamienic! No, mo?e nie wszystk ie, ale na 

tyle du?o, ?e nie potrafi?a ich pol iczy?.

   Mama pogratulowa?a siostrze i  opowiedzia?a nam o wielk im sukcesie 

Tadeusza Ko?ciuszk i :

   ?  Ju? wkrótce na krakowskim Rynku ?wi?towano pierwsze wielk ie 

zwyci?stwo powsta?ców. Niedaleko Krakowa, w okol icy wiosk i  

Rac?awice, Naczelnikowi  uda?o si? pokona? znacznie l iczniejsze 

i  lepiej uzbrojone wojsko rosyjsk ie.

   ?  Biedny? Musia? walczy? sam, a reszta tylko patrzy?a? ?  

Zaniepokoi?em si? nie na ?arty.

   ?  Oczywi?cie, ?e nie walczy? sam! Kierowa? oddzia?ami wyszkolonych 

?o?nierzy ?  wyja?ni?a mama. ?  Oprócz nich w bi twie pod Rac?awicami 

walczy?o te? wielu kosynierów, czyl i  prostych ch?opów, k tórzy za bro? 

miel i  tylko kosy czy siek iery. To w?a?nie oni  wykazal i  si? najwi?kszym 

bohaterstwem i  zdobyl i  k i lkana?cie rosyjsk ich armat.
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   Kiedy szed?em ul ic? Floria?sk?, wydawa?o mi  si?, ?e oczami wyobra?ni  widz? (a uszami 

wyobra?ni  s?ysz?) wiwatuj?cy t?um, k tóry wi ta powsta?cze wojsko po zwyci?stwie w bi twie 

pod Rac?awicami. 

   Tadeusz Ko?ciuszko jedzie dumny na koniu, ubrany w ch?opski  strój, ?eby pokaza?, jak wdzi?czny 

jest kosynierom za ich bohaterstwo. Widzia?em te? dumnego Bartosza G?owackiego, k tóry swoj? 

czapk? zgasi? lont rosyjsk iej armaty i  zosta? za to mianowany przez Ko?ciuszk? oficerem, 

a wcze?niej by? zwyk?ym ch?opem-niewolnik iem. 

   ?Jaki  to musia? by? pi?kny, wiosenny dzie?!? ?  pomy?la?em rozmarzony.

   Czasem jednak trzeba przesta? buja? w ob?okach i  wróci? do rzeczywisto?ci? Nad nami 

i  nad nasz? opowie?ci? zacz??y si? zbiera? ciemne chmury. Czy?by zanosi?o si? na 

deszcz? Na szcz??cie k iedy zacz??y spada? pierwsze ci??kie krople, zd??yl i?my ju? wsi??? do 

autobusu.

    Mama opowiedzia?a nam, ?e mimo k i lku zwyci?stw by?y te? bi twy przegrane, a podczas jednej 

z nich Naczelnik  Tadeusz Ko?ciuszko zosta? ranny i  trafi? do niewol i . Powstanie ko?ciuszkowskie 

upad?o, król zgodzi? si? na trzeci  rozbiór kraju, a Polska sta?a si? niewolnik iem innych pa?stw 

na ponad sto lat?
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A co dalej dzia?o si? z Tadeuszem?    Ci??ko ranny genera? zosta? przewieziony do rosyjsk iego wi?zienia.  Na szcz??cie k iedy na tron 

Rosji  wst?pi? nowy car, uwolni? naszego bohatera. Ko?ciuszko musia? mu jednak obieca?, ?e nie 

b?dzie walczy? z Rosj?. Dzi?k i  temu razem z nim wolno?? odzyska?o tak?e k i lkana?cie tysi?cy 

powsta?ców. 

  Tadeusz Ko?ciuszko na pewien czas wyjecha? do Ameryk i , potem mieszka? we Francji   

i  Szwajcari i . Czy zapomnia? o Polsce? O nie! Obieca? sobie, ?e wróci  do kraju, dopiero gdy b?dzie 

znowu wolny. O odbudowie ojczyzny rozmawia? z w?adcami innych pa?stw, stara? si? uzyska? ich 

wsparcie, niestety bezskutecznie?
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   Nast?pnego dnia nie miel i?my ju? ochoty na d?ugie wycieczk i . 

   Aniela uprosi?a mam?, ?eby?my poszl i  na plac zabaw. Dla mnie i  dla Ja?ka to ju? troch? nudne, 

ale zabral i?my ze sob? pi?k? i  planowali?my troch? pokopa?. I co si? okaza?o?

  ?  Ja b?d? strzela? gola! ?  Mojej m?odszej siostrze szybko znudzi?y si? hu?tawki , a dla nas 

oznacza?o to koniec prawdziwej gry ?  przecie? ona ma tylko trzy lata i  w dodatku jest dziewczyn?!
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    Pokazal i?my jej, k to tu rz?dzi , i  po chwi l i  nasza ma?a pi?karka 

pobieg?a z p?aczem do mamy:

    ?  Bo oni  mi  zabral i  gola! ?  chl ipa?a.

  Mama przytul i?a j? i  zacz??a pociesza?, ?e czasami si? 

przegrywa, a czasami wygrywa. Mnie te? zale?a?o na tym, ?eby 

j? uspokoi?, wi?c przypomnia?em:

  ?  A wiesz, Anielciu, jak mnie by?o przykro, k iedy wczoraj 

Jasiek pierwszy wbieg? na szczyt Kopca?

   Siostra jednak nie zwraca?a na mnie uwagi .

   ?  Tak bardzo si? stara?em, ale on ma taaakie d?ugie nogi? ?  

Przemi lcza?em, ?e nawet troch? chcia?o mi  si? wtedy p?aka?.

   ?  O, widzisz, Aniela. ?  Tym razem do pocieszania w??czy? si? 

Jasiek. ?  Taki  Ko?ciuszko przegra? powstanie, a stawiaj? mu 

pomnik i , sypi? kopce, nawet park, w którym jeste?my, to park 

Ko?ciuszk i . Chyba nie zawsze op?aca si? wygrywa?!

   Przegrane by?y wpisane w ?ycie Ko?ciuszk i  
?  zauwa?yl i?cie? Najpierw, mimo ?e by? 
najzdolniejszym studentem, nie dosta? 
wymarzonej pracy w wojsku, potem nie móg? 
si? o?eni? z ukochan? Ludwik?, w Ameryce 
zosta? bohaterem, ale nie doczeka? si? wyp?a- 
ty wynagrodzenia, na koniec niewola, k l?ska 
powstania i  t rzeci  rozbiór Polsk i?
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   ?  To nie ca?kiem tak, kochani . ?  Mama nie zgodzi?a si? z Ja?kiem. ?  To, jak prze?ywamy 

pora?ki , pokazuje nasz? prawdziw? si??.

   Roz?alona Aniela zainteresowa?a si? rozmow?, pochl ipywa?a ju? bardzo cichutko i  mama mog?a 

nam co? wyja?ni?:

  ?  Tadku, to, ?e stan??e? wczoraj do wy?cigu ze starszym i  si lniejszym od ciebie bratem 

i  nie rozpacza?e? po przegranej, te? jest twoim zwyci?stwem, mimo ?e nie by?e? pierwszy!

Nie powiem, ?e do ko?ca zrozumia?em, co mama mia?a na my?l i , ale s?ucha?em dalej.

   ?  Powstanie rzeczywi?cie upad?o. Jednak wielu historyków uwa?a, ?e by?a to wygrana ?  

zwyci??y? w nim Naród Polsk i . Naczelnik  Ko?ciuszko i  Polacy, k tórzy si? do niego przy??czyl i , 

pokazal i  ?wiatu, ?e nie zgadzaj? si? na to, ?eby ich ojczyzna sta?a si? niewolnik iem innych pa?stw, 

mimo i? by?y one du?o pot??niejsze od niej.

   ?  Czyl i  to, ?e kto? jest s?abszy, nie znaczy, ?e ma si? zgadza? na wszystko, co dyktuje 

mu si lniejszy? ?  Poczu?em si? bardzo dumny z Ko?ciuszk i  i  z siebie oczywi?cie te?, ?e tak to 

wszystko wspaniale zrozumia?em.
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    ?  Postawa Ko?ciuszk i  sta?a si? wzorem do 

na?ladowania dla kolejnych pokole? Polaków, k tóre 

nie zrazi?y si? pora?k? powstania i  w ko?cu 

wywalczy?y niepodleg?o??. 

   Mama z u?miechem zako?czy?a opowiadanie 

i  zacz??a rozgl?da? si? za Aniel?, k tóra wykorzystuj?c 

nasz? nieuwag?, zabra?a pi?k? i  razem z k i lkoma 

innymi dziewczynkami biega?a z ni? po trawniku, 

coraz celniej strzelaj?c gole do pozostawionej przez 

nas bez obrony bramki .
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   ?  Ch?opcy? ?  Mama popatrzy?a na nas tak im jak im? powa?nym wzrokiem, co najmniej jakby 

uwierzy?a, ?e zrozumiel i?my, co to znaczy zwyci??y? mimo przegranej.  ?  Tadeusz Ko?ciuszko 

zawsze do wszystk ich odnosi? si? z szacunkiem. Do ch?opów-kosynierów zwraca? si? 

?obywatele? i  traktowa? ich na równi  z bogatymi szlachcicami. Dzi?k i  swojej wierno?ci  ideom 

równo?ci  i  wolno?ci  wygra? szacunek ?  do Polaków i  do Polsk i , do siebie.

   Ju? mia?em popisa? si? swoj? wiedz? i  zapyta?: ?A co w tym tak iego dziwnego, ?e wszyscy maj? 

tak ie same prawa?". Tymczasem mama mówi?a dalej:

   ?  Dwie?cie lat temu Ko?ciuszko by? jednym z pierwszych ludzi  na ?wiecie, k tórzy nie tylko 

s?owami, ale przede wszystk im swoim post?powaniem pokazal i , ?e ka?dy ma prawo do 

wolno?ci  i  ka?demu nale?y si? szacunek  ?  niewa?ne, czy cz?owiek ma skór? bia??, czy 

czarn?, czy jest bogaty, czy biedny, czy jest ch?opcem, czy dziewczynk?, czy ma trzy lata, czy sze??, 

czy dziewi??, czy nawet sto dziewi??!

   Jako? zupe?nie wyj?tkowo nie wiedziel i?my, jak to skomentowa?, wi?c to mama powiedzia?a 

ostatnie zdanie: 

?  A teraz biegni jcie do Aniel i  i  jej kole?anek. Stwórzcie razem najwspanialsz? dru?yn? 

pi?karsk? w ca?ym parku Ko?ciuszk i !
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mapka

PARK IM. HENRYKA JORDANA 

Tadeusz Ko?ciuszko zapewne bardzo dobrze 
si? tu czuje, bo sam tak?e projektowa? park i ! 
W najs?ynniejszej ameryka?skiej twierdzy 
West Point obok wojskowych umocnie? 
stworzy?? ogród z poide?kiem dla ptaków.

MUZEUM IM. EMERYKA HUTTEN-CZAPSKIEGO,
ul. J. Pi?sudskiego 12

W czasach, w których ?y? Tadeusz Ko?ciuszko, 
p?acono metalowymi monetami. Po wybuchu 
powstania Naczelnik  poleci? drukowa? ?bi lety 

skarbowe? ?  pierwsze polsk ie banknoty! 
Uwa?a?, ?e ludzie nie potrzebuj? srebra i  z?ota, 
tylko ?rodka do wymiany us?ug i  towarów. 

ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU

Mimo k l?sk i  powstania ko?ciuszkowskiego
i  utraty niepodleg?o?ci  Polsk i  na ponad 100 
lat Tadeusz Ko?ciuszko uznawany jest za 
jednego z najwa?niejszych bohaterów, 
równego królom ?  dlatego po ?mierci  
pochowany zosta? w podziemiach katedry 
na Wawelu. O jego obecno?ci  na Wzgórzu 
Wawelsk im przypomina pomnik,  k tóry 
wi ta go?ci  zamku od strony  ul . Podzamcze. 

Ruszajcie z nami krakowskimi  ?ladami Tadeusza Ko?ciuszk i  !
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CENTRUM KULTURY DWOREK BIA?OPR? DNICKI, ul . Papiernicza 2

Ponad dwie?cie lat temu Dworek Bia?opr?dnick i  znajdowa? si? poza Krakowem, 
w miejscowo?ci  Pr?dnik . To tu gromadzi?o si? wojsko powsta?cze, a Naczelnik  
sp?dzi? noc w budynku nazywanym Zajazd Ko?ciuszkowskim.  

Podobno  Tadeusz Ko?ciuszko wydawa? rozkazy ?o?nierzom, stoj?c pod roz?o?ystym 
k lonem, k tórego pie? mia? obwód 4,5 m!  Czy wiecie, ?e nasz bohater bardzo lubi? 

przyrod?? W czasie powstania uda?o mu si? sadzi? drzewa ?  nazywane potem 
?drzewami wolno?ci? lub ?drzewami Ko?ciuszk i?.

KOPIEC KO?CIUSZKI

Na pomys? usypania niezniszczalnego 
pomnika wpadl i  mieszka?cy Krakowa 
nied?ugo po ?mierci  Tadeusza Ko?ciuszk i . 

W tym niezwyk?ym przedsi?wzi?ciu 
uczestniczyl i  jednak nie tylko 
krakowianie, ale Polacy z ca?ego kraju 
i  z zagranicy: zbieral i  pieni?dze i  sami 
chwytal i  za ?opaty i  taczk i !

RYNEK KRAKOWSKI

Pami?tkowa tabl ica w pobl i?u wie?y 
ratuszowej pokazuje, gdzie rozpocz??o 
si? powstanie, czyl i  bunt Polaków, 
k tórzy nie zgadzal i  si? na podzia? 
naszego kraju mi?dzy si lniejszych 
s?siadów: Rosj?, Prusy i  Austri?. 

Tadeusz Ko?ciuszko z?o?y? przysi?g?, 
?e b?dzie walczy? o wolno?? Polsk i  oraz 
?e swojej w?adzy nie u?yje w ?adnym 
z?ym celu.

W Szarej Kamienicy (Rynek G?ówny 6) 
mie?ci? si? sztab Naczelnika. 

GALERIA SZTUKI POLSKIEJ XIX w. 
W SUKIENNICACH, Rynek G?ówny 6

Na wystawie sta?ej  znajdziemy 
obrazy przedstawiaj?ce sceny 
przysi?gi  na Rynku i  sypania Kopca 
Ko?ciuszk i . 

Mo?emy te? zobaczy?, jak Ko?ciuszko 
ratuje Polsk? przed grobem oraz 
olbrzymie dzie?o Jana Matejk i  
,,Ko?ciuszko pod Rac?awicami?. 

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KO?CIUSZKI, ul . Warszawska 24

To najlepsze miejsce, ?eby przypomnie? sobie, ?e Tadeusz Ko?ciuszko by? nie tylko 
dowódc? wojskowym, ale tak?e zdolnym in?ynierem i  archi tektem. 

Na terenie uczelni  mo?ecie zobaczy? popiersie bohatera oraz model zaprojektowanej 
przez niego drewnianej budowli  obronnej. Na ogrodzeniu od strony al. 29 Listopada 
znajduje si? rel iefowy plan fortyfikacji  Krakowa. 

MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE
GMACH G?ÓWNY, al. 3 maja 1

Znajdziemy tu k i lka eksponatów 
zwi?zanych z Tadeuszem Ko?ciuszk?.

Prezentowane s? tak?e wykonane 
przez niego przedmioty: tabakiera oraz 
puszka na tyto?. Okazuje si?, 
?e genera? poza wojowaniem zajmowa? 
si? te? rze?b? w drewnie (a tak?e 
malarstwem i  szyde?kowaniem!).

Zobaczycie tu te? pi?kne r?kawiczk i  
z bia?ej skóry kwestark i  z czasów 
powstania ko?ciuszkowskiego.
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1. W jak ich czasach ?y? Tadeusz Ko?ciuszko? 

a) W ?redniowieczu i  walczy? w turniejach rycersk ich.

b) Ponad dwie?cie lat temu. Urodzi? si? w niepodleg?ej Rzeczpospol i tej i  by? ?wiadkiem jej trzech rozbiorów.

c) W czasach dzieci?stwa naszych pradziadków i  prabab? ?  na pewno go pami?taj?!

2. Polacy zapami?tal i  Tadeusza Ko?ciuszk? przede wszystk im jako: 

a) Bohatera, k tóry nie pogodzi? si? z rozbiorami Polsk i . Zbuntowa? si? przeciwko rozkazom króla, walczy? 

    o wolno?? ojczyzny zbrojnie (dowodz?c powstaniem) oraz dyplomatycznie (spotykaj?c si? z przywódcami  

    pa?stw, zabiegaj?c o ich wsparcie).

b) Twórc? pierwszych polsk ich banknotów, k tórego portret znalaz? si? na wielu papierach warto?ciowych  

     po odzyskaniu niepodleg?o?ci  przez Polsk?.

c) Wielk iego podró?nika, k tóry, mimo ?e w jego czasach nie by?o jeszcze ani  poci?gów, ani  samochodów, ani  

    samolotów, zwiedzi? wiele krajów: Stany Zjednoczone, Francj?, Angl i?, Niemcy, Rosj?, Szwajcari? i  Finlandi?.

3. Powstanie ko?ciuszkowskie?  

a) to by?a walka z hi t lerowcami, w Warszawie mo?na odwiedzi? muzeum tego powstania.

b) mimo ?e upad?o, pokaza?o ?wiatu, i? Polacy nie godz? si? na utrat? niepodleg?o?ci .

c) przynios?o wielk ie zwyci?stwo i  odzyskanie niepodleg?o?ci  przez Polsk?.

Sprawd?cie, jak du?o ju? wiecie o Tadeuszu Ko?ciuszce!
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4. Dlaczego Tadeusz Ko?ciuszko jest znany w Stanach Zjednoczonych Ameryk i  Pó?nocnej? 

a) Poniewa? Amerykanie lubi? chodzi? po górach i  wiedz?, ?e najwy?szy szczyt Austral i i  to Góra Ko?ciuszk i .

b) Poniewa? w Stanach Zjednoczonych mieszka wiele tysi?cy Polaków i  to oni  opowiadaj? Amerykanom 

o swoim bohaterze.

c) Poniewa? Tadeusz Ko?ciuszko walczy? jako ochotnik  w wojnie o niepodleg?o?? Stanów Zjednoczonych, 

projektowa? twierdze i  umocnienia wojskowe.

5. Warto?ci , k tóre by?y szczególnie wa?ne dla Tadeusza Ko?ciuszk i , to: 

a) Szacunek i  wolno?? dla wszystk ich grup spo?ecznych, a szczególnie tych, k tóre w jego czasach mia?y 

mniejsze prawa: czarnoskórych, ch?opów, kobiet, ?ydów.

b) W?a?ciwa edukacja, równie? najbiedniejszych grup spo?ecznych.

c) Mi?o?? Ojczyzny i  d??enie do odzyskania przez ni? pe?nej niepodleg?o?ci .

6. Najs?ynniejszy pomnik Tadeusza Ko?ciuszk i  w Polsce to kopiec Ko?ciuszk i  w Krakowie, poniewa??  

a) w jego utworzeniu uczestniczy?o wiele tysi?cy Polaków, k tórzy sami chwyci l i  za taczk i  i  ?opaty 

lub przeznaczyl i  cz??? swoich oszcz?dno?ci  na sfinansowanie jego budowy, utrzymania i  remontu.

b) to jedyny tego typu pomnik na ?wiecie.

c) mo?na go nie tylko dotyka?, ale i  na niego wej??!
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1.
a) NIE. Mimo ?e szko?a, w której si? uczy?, by?a nazywana rycersk?, kszta?ci?a 
bardziej nowoczesnych oficerów.
b) TAK ?  GRATULACJE!
c) NIE. Pradziadkowie i  prababcie na pewno pami?taj? Tadeusza Ko?ciuszk? jako 
bohatera obecnego np. na portretach wieszanych w patriotycznych domach albo 
z dawnych banknotów, jednak spotka? si? z nim na pewno nie zd??yl i .

2. 
a) TAK ?  GRATULACJE!
b) NIE. Mimo ?e to prawda, niewiele osób o tym wie i  pami?ta.
c) NIE. Tadeusz Ko?ciuszko rzeczywi?cie odwiedzi? wszystk ie te kraje, ale nie robi? 
tego z pobudek turystycznych i  krajoznawczych.

3. 
a) NIE. Chyba pomyli?y Ci  si? powstania?
b) TAK ?  GRATULACJE!
c) NIE. By?o to marzenie Tadeusza Ko?ciuszk i . Niestety spe?ni?o si? dopiero ponad 
sto lat po jego ?mierci .

4.
a) NIE. Góra Ko?ciuszk i  rzeczywi?cie jest najwy?szym szczytem Austral i i , ale wie 
o tym pewnie tyle samo Amerykanów co Niemców, Francuzów czy W?ochów.
b) NIE. Polaków w Stanach Zjednoczonych rzeczywi?cie jest bardzo du?o, jednak 
na pewno nie dal iby rady zainteresowa? Amerykanów postaci? Ko?ciuszk i  
w tak du?ym stopniu.
c) TAK ?  GRATULACJE!

5.
a) TAK ?  GRATULACJE!
b) TAK ?  GRATULACJE!
c) TAK ?  GRATULACJE!

6.
a) TAK ?  GRATULACJE!
b) NIE. W samym Krakowie mamy przecie? a? trzy inne kopce, a kopce Ko?ciuszk i  
powsta?y te? m.in. w Olkuszu czy Po?a?cu.
c) NIE. Chocia? rzeczywi?cie na wi?kszo?? pomników nie mo?na si? bezkarnie 
wspina?.

Rozwi?zanie quizu:
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