
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 skrzy- 

de?. 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. Tym razem to najprawdziwsza prawda! ?  Mama nas zaskoczy?a. 

  ?  ?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!
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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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   ?  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? 

i  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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