
     

 Baczcie uważnie, co powiem. Nastawcie uszu i... cisza!  

 Zamierzchłe to były czasy, kiedy to Bóg, Honor i Ojczyzna stanowiły dla Polaków 

najwyższe wartości. Jak opowiadał mi mój dziad, był to rok  tysiąc siedemset 

dziewięćdziesiąty czwarty, w Rzeczpospolitej hulały obce orły na proporcach. Moskal, Prusak 

i Austriak, jak robactwo rozłazili się po ojczyźnie.  

 Posłuchajcie słów przysięgi naszego jenerała; "Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w 

obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk 

nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samowładności Narodu 

i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna 

męka Syna Jego." Piękne to były słowa, które tchnęły w duszę rodaków nadzieję i wiarę w 

odzyskanie niepodległości.  

 W całym kraju rozpalono starym zwyczajem ogniska, co by wojsko zebrać pod 

chorągwie.  Z początku zebrano wojsko, ze 4000 a może nawet 5000 strzelców- naszych 

polskich, było tam nawet chyba 12 dział czy 15? Nie pamiętam, ale miarkujcie, że to wcale a 

wcale nie mało.  Znaki nasze dymne później przyzwały pod chorągwie Naczelnika jeszcze 

2000 gniewnych i potężnych chłopów z kosami na sztorc. I wszyscy poszli prać, kropić 

i szlachtować Moskali!  

 A był wśród nich niejaki Bartosz Wojciech, chłop wielki jak olbrzym, w barach szeroki 

jak trzech mężczyzn. A twarz miał zawadiaki, a na niej wąsy, co nieraz się okurzały kurzawą 

bitewną. Taki to był ten Wojciech, dlatego zwali go dębczakiem.   

 Nalejcie, no, mi jeszcze siwuchy do mej szklanicy,  to będę dalej snuł tę opowieść o 

chwale. Gdyby to dziś ludzie ,psia krew, tak potrafili się trzymać razem, jak wtedy nasze 

zuchy pod Racławicami... 

 Dziś powątpiewam, czy dziad opowiedział mi cała bitwę, czy tylko jej fragmenty, ale 

miarkujcie, co mówię! Gdy piał pierwszy kur, Jenerał Zajączek zdobył pierwszych jeńców od 

ruskich Kozaków. Od nich wyciągnięto plany tego moskalskiego Jenerała Denisowa, bo to z 

nim nasz kochany Naczelnik tamtego dnia się mierzył. Wódz nasz Kościuszko rozstawił 

polskich dzielnych wojaków z działami na wzniesieniu dziemierzyckim, a jenerałowie 

Zajączek i Madaliński z dzielnymi kosynierami ,och jakaż to chamska moc biła z ich kos 

i czapek z pięknymi pawimi piórami, udali się na lewe i prawe skrzydło. A wśród nich też był 

Wojciech, a jeszcze nikt go nie znał, a głowa jego górowała nad innymi. Ale do niego wrócę 

później.  

 Moskale, a w szczególności ich Jenerał Tormasow, zlekceważyli powstańców, a siła to 

była niezwykła i jaka jedność i duch narodu polskiego od nich bił, i rozdzielił ruskie siły. 



Naszej jeździe polskiej, na całym świecie znanej, potrzeba było tylko trzech szarż, co by 

pokonać huzarów-moskali! A na tym się nasze zwycięstwa nie kończą! 

 Ale jak waście chcecie posłuchać dalej, to polejcie jeszcze siwuchy, dziękuję wam! No, 

o czym to ja mówiłem? Aha. 

Nasz Jenerał Tadeusz Kościuszko, mądry to był człek jak mało kto, wiedział, że gdy Denisow 

dotrze do walki, to nawet nam Najświętsza Panienka nie pomoże. Wydał więc rozkaz ataku 

na ruskie harmaty. A harmaty jakby jak kotły piekielne, jak smoki ogniste, jak grzmoty 

nienawistne naszych zbijały. Ale na szczęście wśród dzielnych powstańców był on; Wojciech! 

Jakby sam Jezusieniek mu skrzydeł dodał, jakby mu jakiś czort siły nadludzkiej użyczył, tak 

nasz Wojciech skoczył, podobno jednym zamachem kosy trzydziestu Moskali o głowę skrócił, 

i własną rogatywką piekielnego smoka ugasił. Zwykły człek pewnie, by sobie rękę poparzył, 

ale nie Wojciech! Stanął na harmacie z dumnie podniesioną głową, potrząsając kosą 

i okrzykiem zmusił Moskali do ucieczki.  

 A uciekali, aż się za nimi kurzyło! Jeszcze kilku się na kosy nawinęło! Takie to wtedy 

nasze wojsko bitne było! Że nasi kosynierzy to prosty lud był, a za ojczyznę bić się chcieli, to 

nie pomiarkowali, iż Moskale się poddają ,"Pardon" krzyczeli, to rach, ciach ich  na kosy 

i basta!  

 Poczekajcie chwilę, niech sobie gardło spłuczę Stary już jestem i długo mówić nie 

mogę. A i sama myśli, jaki to kiedyś naród nasz był wspaniały i waleczny, mnie za grdykę 

łapią.  

 Dziad mówił mnie, że pobojowisko, mimo że pełne krwi, było widokiem pięknym.  

Chorągwie z napisami "Żywią y Bronią", proporce z Najświętszą Panienką Królową Polski 

i kosy na sztorc górowały nad głowami naszych bohaterów żywych czy zabitych. Poranieni 

mimo bólu uśmiechali się, dumnie patrząc na swoje dzieło. Sam Jenerał Dąbrowski podszedł 

do Wojciecha, uścisnął mu prawicę i rzekł; że jest chłopem chwackim -"chłopem tobie więcej 

nie być! Więc zwę cię Głowacki!" Tak moi drodzy, cały czas mówiłem o Głowackim, chłopem 

z chłopa, jako i my. Nie wiedział wtedy pewnie Wojciech, że zostanie zapamiętany i będzie w 

sercach wszystkich Polaków.  

 A mówię wam to po to, młodzi, aby w wasze serca wlać waleczność, wiarę i nadzieję. 

I żebyście pamiętali o Głowackim, gdy niedługo znów zabrzmi wezwanie do powstania, a wy 

tak, jak Głowacki, odpowiecie na odzew i staniecie gotowi do poświęcenia życia za Polskę.  

 Teraz już idźcie spać w tę ciemną noc styczniową roku pańskiego 1863, niech się wam 

przyśni wolna Ojczyzna i jedność narodu tak, jak to kiedyś bywało.  
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