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          Ernestyna Skurjat-Kozek    „Kościuszko: Jeszcze Polska zatańczy”  

                    Scenariusz filmu dokumentalnego 

Dedykowanego Aborygenom Ngarigo, tradycyjnym kustoszom  

              Góry Kościuszki i krainy Monaro 

                      (Motto: „Bo w każdej porażce są nasiona zwycięstwa”) 

 

 

PLANSZA Maciejowice, 9 pazdziernika 1794 r. Kwatera Kościuszki w pałacu 

Zamoyskich. Nocna narada między gen. Kościuszką a jego adiutantem Julianem 

Ursynem Niemcewiczem. 

Kosciuszko: -Trzeba szybko poszatkować oddziały Fersena, zanim dojdzie do połączenia z 

wojskami generała Suworowa. Fersen jest w pułapce – z tyłu Wisła – już  bez mostu, bo go 

wieśniacy  na opał rozebrali, a z przodu my!  Ale bez  dywizji Adama Ponińskiego nie damy 

rady. Daj Boże, nadejedzie na czas! 

Niemcewicz - Myślisz, że wygramy? Wojska Moskala w czwórnasób silniejsze. 

Kosciuszko: - A jak było w Ameryce? Siedem  lat patrzyłem  jak prosty  chłop  idzie w 

obronie swojej ojczyzny. I doczekał  końca zwycięskiej wojny. Wiesz ty, jaka to była 

inspiracja dla Polaka widzieć triumf „słabeuszy”  nad potężnym imperium? I my możemy 

pokonać wrogie potęgi, z Moskalami na czele.Tyle razy mówiłem, że Polacy, idąc wszyscy 

razem, choćby tylko z kosą w ręku, mogą się wybić spod obcego jarzma. 

PLANSZA. Generał Fersen nad mapami. –Ot i wiemy, gdzie  stoją oddziały sukinsyna 

Ponińskiego. Nie zdążysz, bratku,  polecieć Kościuszce na pomoc. Twojego kuriera schwytali 

kozacy - wzięty na tortury wszystko ładnie wyśpiewał. (zaciera ręce) Uha! Rozpoczynamy 

bitwę o świcie! 

PLANSZA. Piatek 10 października 1974, 4:45 rano 

NARRATOR: W piątek 10 pazdziernika o 4,45 rano zagrzmiała pierwsza rosyjska armata... 

Kościuszko nie miał wyboru, musiał przyjąć bitwę. Polskie armaty, którymi początkowo 

kierował sam Kościuszko,  dokonywały strasznego spustoszenia w moskiewskich szeregach. 

Gdy zabrakło pocisków, zaczęła się bitwa na strzelby. Gdy zabrakło nabojów, pułkownik Jan 

Krzycki krzyknął do kosynierów: -Dzieci, krakusy dzielne, kosyniery! Za mną! Wskrzesimy 

drugie Racławice ! Po chwili trafiony granatem w głowę -  padł trupem. Niemcewiczowi kula 

przeszyła prawą rękę powyżej łokcia na wskroś. Kość cała, ale nerwy zerwane. Tryska krew, 

szabla wypada mu z ręki. Wróg chwyciwszy konia za uzdę, wziął Ursyna do niewoli. Kozacy 

najpierw go obrabowali, po czym zaczęli bić  knutami. W tym momencie  pojawił się  
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podpułkownikTołstoj, hrabia,  znajomek z litewskich salonów. Hrabia konwersując po 

francusku poprowdził Ursyna przed oblicze generała Fersena. Ograbiony do krwawych 

strzępów koszuli, obity knutami, z głową na piersi opadłą, podtrzymany przez sołdatów, 

stanął jeniec przed zwycięzcą. Tołstoj przedstawił go dwornie: -Mój znajomy  z Litwy,  pan 

Ursyn Niemcewicz, poeta polski. 

Moskale spędzili polskich jeńców do zamkowej komnaty. Byli generałowie, był i ulubieniec 

Kościuszki, 25-letni Stanisław Fiszer, ranny piką w prawy bok.  Niemcewicz ciało miał 

pokryte pręgami  od niedawnej chłosty.  Z powodu rozjątrzonej rany, zsondowanej przez 

ruskiego cyrulika,  trawiła go gorączka. Ułożony na snopie w kącie sali,  przywalony 

szynelami, zapadł w niezdrowy sen.  

Posiłki Poninskiego nie nadeszły. W polskich szeregach zapanował popłoch. Kościuszko 

próbował zabiec drogę uciekającym, ale porwała go oszalała fala jeźdzców pędzących przez 

brody rzeki i bagnistą  łąkę. Dopadli ich huzarzy Tołstoja i kozacy. Kościuszko nie miał 

szans na ucieczkę, miał słabego konia, poprzednie 3 stracił w czasie walki. Poddaj się- 

krzyknął ścigający go stary Kozak nazwiskiem Potopin. Dopędził go, uderzył lancą zadając 

mu w lewy bok pierwszą ranę. -Poddaj się! 

- Lepiej zginąć, niż dać się pojąć- pomyślał Kościuszko i włożył pistolet w usta, pociągnął za 

cyngiel, ale broń nie wypaliła. Potopin uderzył lancą powtórnie, koń wspiął się na tylne nogi i  

rzucił w bok, ugrzązł po szyję. Kościuszko przeleciał przez konia i prawą ręką, w której 

trzymał szablę, aż po ramię wpadł w grzęzawisko. Kozak raz jeszcze wbił się lancą w jego 

krzyże. Nadjechał kornet Fiodor Łysenko,  ciął bezbronnego Kościuszkę pałaszem w głowę – 

nadwyrężając kość czaszki. Scenę tę zobaczył ranny, martwego udający dragon mirowski. 

Poderwał się i krzyknął: -  Nie zabijaj,  to Kosciuszko!  

Kozacy obrabowali rannego, portfel, kiesę i piercienie z napisem „Ojczyzna obrońcy 

swemu”,   ściągnęli czamarę, spodnie i buty. Rannego odnalazł jeniec Józef Drzewiecki. 

Kozacy już mieli wrzucić rannego na wóz zaprzężony w parę wołów, gdy jeden odezwał się 

w te słowa: - Tak się nie godzi wozić  generała. Z włóczni powiązanych pasami zrobili nosze, 

wymościli sianem, przykryli płaszczem Drzewieckiego. Leżał z głową opartą na ręce, krew 

nasączyła jego długie włosy. Po chwili pojawił się hrabia Tołstoj. (zdumiony).  – Buntownik  

Kosciuszko?? A no, ten sam. Spotkałem go kiedyś w Warszawie. Szybko go bierzcie  do naszej 

kwatery! 

W męczeńskiej aureoli polskości Kościuszko leżał jak  na marach. Wokół niego ziemia była 

zasłana ciałami poległych Polaków. Piersi  otwarte bagnetami, zakrzepłą już  krwią 

zbroczone, strach i rozpacz malująca się na bladych twarzach, zlodowaciałych przez smierć. 

Kilka godzin wystaczyło, by pole bitwy zamienić w goły żer dla kruków.  

PLANSZA. Komnata pałacowa. Polscy jeńcy. 

Narrator: W komnacie zamkowej oficerowie szlochają, bo nadeszła wieść, że Naczelnika 

zabili. Niemcewicz zerwał się nagle i na pół przytomny przysiadł nasłuchując. Zdwojonym 
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instynktem wyczuł z nagła czyjąś  drogą mu obecność...Właśnie na zamkowy ganek 

wnoszono człowieka pchniętego włócznią w bok, z ranami  na głowie broczącymi spod 

włosów -- Jak spod cierniowej korony.... Jeńcy  rzucili się ku drzwiom. Niemcewicz w 

krwawych strzępach koszuli przepychał się przez generałów i jak obłąkany wpadł na ganek. 

A że ramionami i szyją ruszyć nie mógł, stanął drętwo, jak na rozkaz, po czym  zaszlochał, 

zachwiał się i runął piersią na te mary.Całował długie włosy zakrzepłe od krwi, spadające na 

śmiertelnie blade oblicze.  

Noc. Bele słomiane. Nad ranem z udręczonej piersi Kościuszki wyrwał się szloch. Ocknął się 

jakby z letargu. Błędnym okiem wodził wkoło. (szeptem) -Gdzie ja jestem? Tyś ranny? 

– My w ruskiej niewoli.- odpowiedział  Niemcewicz.- Przestrzelili mi rękę. Nic to. Będę się 

tobą opiekować. Nie opuszczę cię. 

- Jakże jestem szczęśliwy w moim nieszczęściu, że mam takiego przyjaciela. To...powstanie 

upadło, tak? I co dalej? 

Niemcewicz: - Co dalej: kiełkowanie! W każdej porażce znajdzie się nasionko zwycięstwa. 

Kościuszko: A to kiełkowanie ile wiosen potrwa? 

Niemcewicz: Może 124?  

Rosyjscy  strażnicy: - Cisza tam! Nie gowarić! 

Jeńcy śpią na słomie. Trzęsą się z zimna i z  rozpaczy. Rano Kościuszkę odwiedził generał 

Fersen. – 

- Chcesz buntowniku napisać  do Warszawy? Pisz, co ci w niewoli będzie niezbędne. 

PLANSZA. 13 pażdziernika 1794.  Wyjazd z Maciejowic. 

Narrator:  Formuje się potężny konwój. Generał Fersen rusza na trasę w  sześciokonnym 

zaprzęgu - w karecie zrabowanej Czartoryskim w Puławach. Za nim Kościuszko z chirurgiem 

w małym powozie. Za nimi w wielkiej karecie generałowie Sierakowski, Kniaziewicz i 

Kamieński oraz Niemcewicz i Fiszer. Za powozami kroczy  tłum polskich jeńców.  

- A gdzież te grunta i domy, gdzież to szczęśliwe życie, któreście nam obiecywali?! Na Sybirze 

je znajdziemy?   

Narrator: Za jeńcami rzędy  wozów łupem załadowanych oraz stada bydła. Generał Aleksiej 

Chruszczew miał aż 40 wozów zrabowanego mienia. Za polską  kolumną wysłano 2 tysiące  

rosyjskich żołnierzy do pilnowania jeńców ...oraz  łupów. 

PLANSZA: Korytnica, 14 pażdziernika 1794.  
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Narrator: Pojawili się przybysze z Warszawy: czarnoskóry kamerdyner Lapierre zwany 

Domingo,  kucharz Kościuszki Jean oraz  sługa Niemcewicza Franciszek Bindziechowski. 

Lapierre pada na kolana i patrząc w kufer zachwala, co przywiózł: 

Lapierre: -Och, Panye Naczelniku, Domingo zabrau fiszysko, co naylepszi: tabakierka, 

kożuch barana,  surrrduty, żupan, fraki ,  szlafroki, czapki, szlafmyce,  spodnie  20 pary, 

kalesony 23 pary,  buty wysokie 5 pary, teszewiki czy  pary, poduśki, koudra zimowy, mapa 

polska...no i powóz... 

Kościuszko: Nie do wiary, Domingo, naprawdę pomyślałeś o wszystkim, nawet o 

pończochach jedwabnych i nicianych. Starczy mi  na dożywocie w tiurmie. Tylko jeszcze nie 

wiadomo, do której tiurmy nas wiozą... 

Narrator: Był jeszcze list od  Rady Najwyższej Narodowej do generała Fersena.  W zamian 

za uwolnienie Kościuszki obiecywano wolność dla 3 tysięcy jeńców rosyjskich. Na to Fersen 

nie wyraził zgody. 

PLANSZA: Rewizja. 

Narrator: Na rozkaz Fersena przeszukano bagaże.   Szukano bibuły, zwłaszcza u 

Niemcewicza-pisarza. Ursyn oprócz skórzanej walizy z garderobą  dostał niepozorny 

tłumoczek. Fersen wściekły, przerzuca, notuje:  

Gen. Fersen: - Kazania sejmowe...O.. Biblia Targowicka... I pisma krytykujące  naród 

rosyjski . Paszkwile na monarchinię-mężobójczynię,  i jej karykatury!!!.  Elegia na drugi 

rozbiór Polski i list do zdrajców targowickich. ZAREKWIROWAC!!! 

PLANSZA: 15 października, Puławy. 

Narrator: Tutaj Fersen dostaje rozkaz, aby się połączyć z wojskiem Suworowa i wspólnie 

uderzyć  na Warszawę. Kontrolę nad polskim konwojem obejmuje generał Aleksiej 

Chruszczew. Chruszczew zaczął kijem spraszać okoliczną szlachtę, aby na własne oczy 

obejrzała pojmanego wodza, kursowała bowiem pogłoska, że konwój wiezie fałszywego 

Naczelnika, że ten  prawdziwy uciekł i gromadzi polskie wojsko. Dla Kościuszki 

„prezentacje” te były bardzo poniżające. Niemcewicz syczał z pogardą:-  Dotychczas to  

człowiek pokazywał dzikiego  zwierza. Pierwszy raz widzę, jak  bydlę pokazuje człowieka. 

PLANSZA: 17 listopada, Zasław.  

Narrator: Chruszczew zachęca Niemcewicza do  spotkania z księżną Januszową 

Sanguszkową. Odwiedziła ona  jeńców z darami i słodkimi perswazjami: - Co pomoże upór? 

Niechaj się waszmoście ukorzą, wyjawią wszystko co wiedzą i wydadzą zdrajców, co 

powstanie przygotowali - a spłynie na nich łaska wszechmocnej Imperatorowej 

Niemcewicz: - Rewolucja nasza nie ma tajemnic, a  sprawcami jej byli wiadomo kto: sama 

caryca, rozbiór Polski, niedola, gwałt i ucisk. Byli  dobrzy obywatele, co nas hojnie 

wspierali, ale ani więzienie, ani  śmierć nie przymuszą mnie do wyjawienia ich imion.  
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Na to księżna - Żegnam. Ubolewam nad zacietością waćpana. 

Niemcewicz wyrzucił księżnę  za drzwi. Było oczywistym, że magnatka chciała swą 

podłością pozyskać względy Chruszczewa,  aby uchronić swe majątki przed rabunkiem 

Moskali. 

PLANSZA: 10 grudnia 1794, Carskie Sioło.    

Narrator: Przez kilka godzin trzymają  jeńców w austerii, potem Titow i Achmatow znów ich 

w talagach zamknęli, dzwonki od dyszla odwiązali,  by nie przyciągać niczyjej uwagi. 

Konwój wśliznął się do Petersburga i zginął w labiryncie ciemnych ulic. Dla jenców były to 

chwile pełne grozy. Niesamowita tajemniczość, jaką ich wjazd otaczano, wydawała sie 

najgorszą przepowiednią. Około 9 wieczorem dojrzeli kilka postaci w wilczurach i 

kosmatych czapach z nausznikami. Jakies mocarne łapska ujęły Kosciuszkę pod ramiona i 

poniosły w kierunku Newy, słychać było trzask łamiacej się kry.  Posadzili go w krytej łodzi,  

zatrzeszczały wiosła,  łódź wymijając kry zaczęła oddalać sie od brzegu. Niemcewicz, 

przelękniony,  płynął w drugiej łodzi.  –Jakiż los mnie tu czeka? Chcą mnie w zimną topiel 

wrzucić? (melorecytuje) Car go srogiemi obciążył okowy,  i do czarnego wtrącil więzienia. 

Nigdy tam ludzkiej głos nie doszedł mowy,   ni lube światlo dziennego promienia. 

PLANSZA: 10 grudnia 1794 wieczorem. Petersburg.Twierdza Pietropawłowska. 

Narrator: Jeńców poprowadzono  drogą wzdłuż twierdzy Pietropawłowskiej, przez wielkie 

podwórko do obszernej bramy, za którą widać  było oświetlone schody. Kościuszkę 

wniesiono po schodach, przez wielką salę wypełnioną mnóstwem wygalowanych 

urzędników, a następnie do bocznego gabinetu, gdzie mógł przez chwilę odpocząć. 

Niemcewicza i Fiszera, nie umytych, rozczochranych, odzianych w nędzne wilczury 

pozostawiono na pastwę ciekawości gapiów. Po pół godzinie denerwującej ciszy otworzyły 

się podwoje  i pojawił się osobnik obwieszony orderami,  był to  Samojłow, prokurator 

generalny, faworyt carycy.   

-W jakim charakterze byliście przy jenerale Kostiuszko?- zapytał Samojłow. 

-W charakterze przyjaciela i oficera-ochotnika. –odpowiedział Niemcewicz z ręką na 

temblaku i dodał: -Przykro mi się prezentować waszmości w takim zaniedbanym stoju. 

- To nie jest czas na maniery!- odrzekł Samojłow złośliwie i kazał tych dwóch wyprowadzić, 

a sam poszedł do Kosciuszki. 

-Gdzie są moi towarzysze?- zapytał Kościuszko w trosce o Niemcewicza i Fiszera. 

- Spokojnie, właśnie zajmują swoje komnaty...-odpowiedział Samojłow ironicznie. 

NARRATOR: Nie komnaty, a kazamaty... Jutro się dowiedzą, ża caryca  skazała ich na 

dożywocie. Wątpliwe, czy  mogli liczyć na ułaskawienie – przez monarchinię, która 

zamordowała własnego męża? 
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Ze względu na stan zdrowia Kościuszki caryca  przydzieła jeńcowi dwie izby w  Domu 

Komendanta Twierdzy. Przydzieliła też kwaterę służącym, którzy mogli obsługiwać swych 

panów na koszt „buntowników”. Szykowała się do przesłuchania jeńców. Zła, chciwa, 

despotyczna caryca, była bezwzględna w stosunku do zagrabionej Polski;  pragnęła usunąć z 

niej elementy konspiracyjne i buntownicze; chciała zdemaskować liderów powstania, 

wytropić ich związki z (jak to nazwała) „potworami rządzącymi Francją”,  a także ich  

kontakty z Prusami. Chętnie zdobyłaby dowody przeciwko Czartoryskim, wtedy mogłaby 

skonfiskować ich majątki:  jej faworyci i kochankowie stali w kolejce po  polskie pałace.  

Instruowała więc Samojłowa, o co pytać. - O czym Kościuszko rozmawiał z księżną i księciem 

Czartoryskimi w Sieniawie? Czy miał ich moralne i materialne poparcie? Czy to prawda, że 

księżna  obiecywała mu rękę swojej córki, o ile wygra powstanie? Ile pieniędzy dostał  od 

Pani Kossakowskiej?  Jakie były  układy Kościuszki, Potockiego, Kołłątaja, Zabiełły i 

Weissenhoffa z dworem saskim? Czy dwór wiedział o powstańczych planach?  

PLANSZA: 12 grudnia 1794. Kościuszko – pierwsze zeznania. 

Narrator: 12 grudnia Samojłow przyniósł Kościuszce formularze do wypełnienia. Chory z 

trudem i wstrętem pisał, zajęło mu to tydzień, po czym dostał nowe formularze – i 20 nowych 

pytań. Jakże trudno było pisać. Każde słowo mogło wyrządzić komuś niepowetowaną 

krzywdę. Mimo to nie zabrakło w zeznaniach odważnych wyznań, na przykład, że 

planowano traktat z Francją lub z Turcją przeciwko Rosji. Słowa to pełne godności i odwagi 

wobec siepaczy gotowych na skinienie Samojłowa.  Przy niezagojonej ranie i ciężkich bólach 

głowy był to  nowy objaw mocy charakteru. 

 

PLANSZA: 19 grudnia 1794. Notatka zdrajcy. 

Narrator: 19 grudnia Samojłow zapytał,  co Kościuszko robił w Paryżu  rok temu. Kościuszkę 

zatkało.  Przecież nikt nie wiedział o jego tajnej konferencji z Robespierrem. Jedynym  

wtajemniczonym był Piotr Maleszewski. Tu Samojłow pokazał własnoręczną notatkę 

zdrajcy.  Zachwiała się wiara Kościuszki w ludzi.  Załamany, dostaje ataków płaczu. W 

swoim raporcie carski inspektor Titow pisze: „Sytuacja jest poważna, mam  duże obawy o 

życie Kosciuszki.”  

PLANSZA: Cela w bastionie. 

Narrator: Niemcewicz mieszkał w bastionie, pierwsze dni pod strażą kaprala i 4 żołdaków. 

Ci, owinięci szubami spali na podłodze wokół jeńca, broń trzymając przy sobie. Przy 

drzwiach czuwał szyldwach z nabitym muszkietem.Gdy pojawił się prokurator Samojłow, 

radził jeńcowi być szczerym, a za szczerość  obiecywał wolność, honory, pensje, stanowiska. 

A jak nie, to okrutne tortury! Wręczył formularze zeznań. Miały być wypełnione w ciągu 

nocy!  Niemcewicz – z prawą ręką na temblaku - musiał pisać lewą ręką. Szło to opornie. 

Major Stanisław FISZER odmówił składania zeznań, za co został wywieziony kibitką  do 
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Niżnego Nowogrodu. W czasie podróży odmroził sobie nogi; już nigdy nie odzyskał w nich 

władzy.   

PLANSZA: Wigilia 1794. 

Narrator: Wigilię Bożego Narodzenia spędził Kościuszko  żałobnie;  wertował gazety 

przysłane przez Titowa, opisujące rzeź Pragi i zgniecenie powstania w Polsce. 

PLANSZA: Mówi książę Michał Kleofas Ogiński. 

 [Głos Ogińskiego:]  -W kołach towarzyskich, w zgromadzeniach familijnych nie przestawano 

powtarzać: już nie ma Kościuszki! a łkania towarzyszyły temu wykrzyknikowi powtarzanemu 

w całej Polsce. Kilku chorych uległo porażającej febrze, kilku popadło w szaleństwo, które 

ich już nie opuściło, a spotykano na ulicach mężczyzn i kobiety, którzy załamywali ręce, 

uderzali głową o mur, powtarzając z wyrazem rozpaczy: nie ma Kościuszki! 

PLANSZA: Maria Konopnicka, Rzeź Pragi 

[Aktorka - wiersz Konopnickiej na muzyce] 

Zaszło słońce w krwawe morze, błysnął bagnet, błysły noże. 

Suworowa pałasz nagi  błyznął hasłem na rzeż Pragi. 

Rzuci się zajadła tłuszcza, siwym starcom nie odpuszcza: 

przed oczyma ojca, matki rozrywają żywcem dziatki, 

w każdym domu trupy leżą,  pluszczą progi krwią ich świeżą... 

Narrator: Kościuszko był w coraz gorszym stanie.  

Jak pisał Titow w swym raporcie : „Pan Kosciuszko od rana do wieczora siedzi w jednym 

miejscu boleśnie zadumany”.  

Narrator: W Sylwestra Kościuszko cierpiał na taki ból głowy, że stracił przytomność. Titow 

bezskutecznie namawiał jeńca na spacer po korytarzu.  Samojłow przysłał kolejne pytania, na 

które odpowiadał do 3 stycznia. Pisząc okazał się dobrym dyplomatą, wykazał zręczność i 

głęboko obmyślaną taktykę. Samojłow czytając zeznania nabrał przekonania, że „Kościuszko 

wcale nie jest taki głupi, jak mi się wcześniej zdawało”. 

PLANSZA:13 STYCZNIA 1795. Nowi „lokatorzy”. 

 Narrator: O północy Niemcewicz usłyszał skrzypienie powozu.   Jacyś ludzie wchodzili z 

hałasem... Do cel  wnoszono  kufry i tłumoki... Jak się okazało nazajutrz, przywieziono 

kolejnych liderów powstania, aresztowanych już po rzezi Pragi. Tuż za celą Niemcewicza 

ulokowano  Stanisława Mostowskiego. Ten za pośrednictwem inspektora Makarowa  przysłał 

kilka książek: na białych marginesach grzebieniem pisał  o rzezi na Pradze,  jak Suworow 

kazał wymordować  20 tysięcy osób, w tym  bezbronnych starców i dzieci.  Umowa o 
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kapitulacji Warszawy niby gwarantowała bezpieczeństwo osobiste mieszkanców – jak pisał 

Mostowski -  ale  caryca zerwała umowę:  nakazała pojmać pozostałych liderów powstania, 

w tym Andrzeja Kapostasa. Wątły, załamany, wył przeraźliwie w swojej celi,  dostawał 

napadów epilepsji.  Wtedy dopiero dostał  zezwolenie na małe spacery.  

Razem z Kapostasem przywieźli szewca Kilinskiego, który w czasie powstania stał się   

bożyszczem ludu. W niewoli najbardziej mu doskwierał brak kobiety. Był to  główny temat 

jego skarg oraz przekleństw miotanych na carycę, która słynęła ze swych chuci.  Kilinski 

fantazji nie tracił, żołdakom przypominał, że jest pułkownikiem, w święta ubierał się 

paradnie żupan, kontusz i  pas nabijany złotem  - i pod okiem zdziwionych oprawców szedł z 

pompą... do klozetu.  

 

Niemcewicz zle znosił samotność.Czytał, pisał, rozmyślał. Po jakimś czasie dali mu na 

wychowanie burego kota... Chudł, tracił siły, miał zawroty głowy, cierpiał na rozstrój 

żołądka. Brodę miał coraz dłuższą, ale nie pozwalali mu zgolić. Miewał halucynacje, czasami 

mu się zdawało, że jest w sejmie lub u Czartoryskich... 

 
PLANSZA: 18 stycznia 1795. Kościuszko chory. 

Narrator: 18 stycznia 1795 roku Kościuszko zaczął poważnie chorować, miał napady 

melancholii. Jak pisał Titow: „ życie mu zbrzydło i chce się głodem zamorzyc, jest bardzo 

osłabiony, skurczył sobie wnętrzności, chyba niedługo umrze”. Caryca dała pozwolenie na 

spacery po ogrodzie, ale to nie pomogło. 31 maja nastąpiło pogorszenie. Chory jęczał w 

malignie. Stwardniałe  wnętrzności blokowały krążenie krwi, pacjenta męczyły straszne 

kolki. 14 czerwca caryca  poinstruowała swego nadwornego lekarza,  dr Rogersona:   – 

Caryca: Grisza,  śmierć Kościuszki nie leży w interesie caratu. Zrob coś,  żeby jeszcze troche 

pożył. 

Narrator:  Dr Rogerson zbadał Kościuszkę i orzekł, że jest w bardzo niebezpiecznym stanie. 

Po kilku miesiącach przenoszą Kościuszkę do Pałacu Marmurowego.  Obszerny pałac z 

pięknym ogrodem znajdował się  w reprezentacyjnej dzielnicy admiralskiej. Kościuszce 

usługiwała wygalowana służba, która woziła go w fotelu na kółkach, a nawet zabierała karetą 

na  przejażdżki po mieście.  Jednak Kosciuszko większość czasu spędzał w szezlongu z lewą 

nogą całkowicie unieruchomioną, z głową poobwijaną, twarzą znękaną. Nie cieszył go 

dostatek. Cierpiał.  Myślami wracał do Maciejowic, analizował klęskę. Dręczyły go myśli o 

rzezi Pragi. Rozmyślał o towarzyszach, którzy wegetowali w tundrach Sybiru.  

Słyszy głos zesłańca (cyt. Or-Ot) 

„Ludzie nie są źli tutaj! jest w nich jakaś szczera 

 Litość. Nieraz chłop prosty tak na mnie spoziera,  

Jak ja patrzyłem niegdyś na pisklę bezdomne! 

 Nieraz, gdy z chaty wyjdę na śniegi ogromne. 

 Zakrwawione od zorzy polarnego nieba,  
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Na progu pieniądz srebrny, albo krążek chleba  

Położy jakaś dobra, niewiadoma ręka! — 

 Jem chleb ten, gdy to piszę — i serce mi pęka!” 

Narrator: Pojawia się Lapierre z tacą. Na niej waza oraz stos książek. 

-Panie jenerale.  Ciepły rosołek, pomasuje serce oraz brzucho.  Nie? To ja bardzo chętnie 

poczytam dla pana generał takie fajne romansy fransuskie. 

-Kochany Domingo. To ty  sobie czytaj o Paryżu, a ja będę rysował siechnowickie pola... 

Narrator: Przydzielono mu mistrza, który uczył go tokarki. Pogrążony w boleści stara się 

znaleźć ulgę w toczeniu – powstawały śliczne tabakierki, pucharki, cukierniczki, puszki na 

tytoń,  szachy, wazon z kości słoniowej... Powstał też ołtarzyk  z kości słoniowej z 

wizerunkiem Matki Bożej pod Krzyżem. 

PLANSZA: 10 października 1795, pierwsza rocznica klęski maciejowickiej 

Słychać głos Hugona Kołłątaja. 

Błogosławcie rycerza, który własną zgubą, 

 Nie dał wam zginąć z wstydem, a że was obronił, 

Zginęła Polska, lecz ją od hańby uchronił. 

Fragment piosenki Lecha  Makowieckiego „Bo my z ciebie Naczelniku...wszyscy” 

Narrator: To fragment elegii, jaką więziony Hugo Kołłątaj napisał w twierdzy ołomunieckiej. 

Niemcewicz też wylewał  swe uczucia na papier. Powstały  3 elegie, jedna  maciejowicka, 

druga  o podróży  jeńców do Petersburga, trzecia o  nieszczęściach Polski i Twierdzy 

Pietropawłowskiej. Niemcewicz pocieszał się, że ruscy żołdacy też nie mają łatwego życia.  

Wyrwani z domów,  wegetowali z dala od żon i dzieci, tęsknili za nimi, nieraz po  20 lat 

czekając na wieści. W nocy dokuczaly Niemcewiczowi szczury:  wyłaziły z dziur w 

podłodze, wskakiwaly na taboret,  zjadały kawalek świecy albo chleba, a biegając po łóżku  

budziły go. 

 

PLANSZA:sierpień 1796, gość ze Szwecji. 

Narrator:W sierpniu 1796 roku pojawił się na dworze młody   król szwedzki Gustaw IV.  

Zamarzyło się bowiem carycy Katarzynie, żeby wydać za niego swoją wnuczkę.  

Imperatorowa liczyła na to, że ów mariaż pomoże rozwiązać wiele problemów politycznych 

między Imperium Rosyjskim a Szwecją. Osiemnastoletni Gustaw, czarujący i dowcipny, 

spodobał  się Katarzynie.  Ale jeszcze bardziej spodobał się  13-letniej Aleksandrze:  miłość 

od pierwszego wejrzenia. W ferworze negocjacji zapomniano o kwestii religii. Carewna 

Aleksandra była wyznania prawosławnego. Król Gustaw był zagorzałym Luteraninem.  Datę 
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zaręczyn wyznaczono  na 11 września. Przed wieczornym balem  Gustaw miał podpisać  

kontrakt. W obecności carycy i  księcia Pawła z całą rodziną, zaczął czytać dokument.  Nagle 

zdumiał się na widok klauzuli, która  przyszłej królowej szwedzkiej dawała prawo 

zachowania wiary prawosławnej.  Caryca czekała w napięciu, podobnie jak baron 

Reuterholm, który obiecywał, że zdoła „przekabacić” młodego monarchę.  Gustaw rzucił 

dokumentem o ziemię.  „Zastawiono na mnie pułapkę?!  Moja ręka tego nie może podpisać”.  

Caryca próbowała żartem i dobrocią: Ależ skoro oświadczyłeś  się Aleksandrze jako osobie 

prawosławnej, to znaczy,  że akceptujesz  jej wyznanie i nie musi go zmieniać.”   

-Mowy nie ma, żeby Szwecja miała prawosławną królową! – wykrzyknął Gustaw. Na to 

caryca spojrzała na niego zimno, podniosła się sztywno i opuściła salę.  „Mały król! małego 

państwa!  Będzie tutaj fochy stroił? Obraza majestatu!”  

Narrator: Caryca, która nigdy nie chorowała,  teraz dostała udaru. Ten atak nie był grozny, 

ale zrobił wyrwę w zdrowiu. Gustaw wraz ze świtą ruszył w drogę powrotną do Sztokholmu. 

Mijając twierdzę  Vyborg rozmyślał o tym, co wydarzyło się tutaj zaledwie  6 lat temu. To tu 

w czasie wojny rosyjsko-szwedzkiej jego ojciec król Gustaw III kierował  wielką bitwą 

morską. Planował  zdobyć  Petersburg, a zachłanną Katarzynę odsunąć od władzy.  Bitwę 

przegrał. Młody król  wrócił  do Sztokholmu, nie przeczuwając,  że za miesiąc w Petersburgu 

nastąpi  „trzęsienie ziemi”. 

PLANSZA: 16 listopada 1796. 

Narrator: W bastionie kolejne dni bez zmian. Myślałby kto,  że już nic się nie wydarzy do 

końca świata. A jednak... Carowa jak zwykle  spędziła noc w łóżku z Płatonem Zubowem. 

Rano wstała, wypiła dwie filiżanki kawy, pożartowała z garderobianą, po czym zniknęła. 

Około ósmej zeszli się ministrowie.  Czekali godzinę. Pokojowy Zotow mniemając, iż 

carowa spaceruje po zimowym ogrodzie, szuka jej między jaśminami i pomarańczami. Szuka 

też w apartamentach.  Na koniec otwiera drzwi do toalety i wydaje przeraźliwy krzyk. Zlatują 

się ministrowie. - Przebóg! Co za widowisko!- pisał potem Niemcewicz w swoim pamiętniku 

-  „Monarchini połowy świata wywrócona na wznak na stolcu, zagięta spódnica odkrywa ten 

niezmierny zadokręg, którym wszyscy mocarze świata siedzą na tronach”. 

 

Narrator: W ciągu godziny pojawił się dr Rogerson, który stwierdził wylew krwi do mózgu. 

Pod koniec dnia chora zapadła w śpiączkę. Jej syn, carewicz Paweł był naówczas we młynie 

w  Gatczynie. O 9 wieczorem był przy łożu matki. Odszukał i natychmiast zniszczył 

dokument, w którym caryca na  następcę mianowała  swego wnuka Aleksandra. Następnego 

dnia wieczorem imperatorowa zmarła;  znienawidzony syn Paweł w ciągu dwóch godzin 

został zaprzysiężony jako następca tronu. 

 

PLANSZA: 26 listopada 1796, uwolnienie Kościuszki. 

Narrator: 25 listopada trumnę carycy wystawiono na widok publiczny. Teraz car mógł się 

zająć jeńcami.  Sprawę polską pragnął rozwiązać w duchu pojednawczym. I tak w sobotę 26 

listopada 1796,  otoczony generalską świtą przyjechał ze swym synem, wielkim księciem 

Aleksandrem do Pałacu Marmurowego, aby złożyć wizytę Kościuszce.  
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Car: - Przyszedłem mój generale wolność ci przywrócić... Najpierwszym mej władzy 

obowiązkiem było  udarować cię  wolnością.  

 

Narrator:  Kościuszko był tak zmieszany, że nie mógł słowa wypowiedzieć. Car  siadł przy 

nim na kanapie  i rozmawiał z dużą  łagodnością. 

Car - Ubolewałem zawsze nad losem waszmości, ale za rządów mojej matki nic pomóc nie 

mogłem. Wiem, żeś był srodze prześladowany.  Ale pod jej  panowaniem wszyscy poczciwi 

ludzie  prześladowani byli. Ja  pierwszy! 

Kosciuszko -Najjaśniejszy Panie, ja nie  nad losem własnym, ale nad losem ojczyzny mojej  

ubolewam. 

Car - Zapomnij waść  o Ojczyźnie. (...)   

Kosciuszko-  Obym raczej ja był  zapomniany, a Ojczyzna moja wolną była. Upadło państw 

wiele. Tak, ale upadek Polski nie ma podobnego przykładu.  (pauza, potem w uniesieniu) -  

Gdybyś Wasza Imperatorska Mość mógł być świadkiem tylu cnót, tylu patriotyzmów, których 

Polacy niepospolite  dowody dali  w czasie ostatniego powstania! Wiem, jak starano się 

fałszywe i najgorsze dać Waszej Imperatorskiej Mości wyobrażenie o narodzie naszym:  

wystawiano go jako hordę łotrów niespokojnych.  Nieprawda to! I oto co?! Cnotliwy i 

powszechny zapał do ulepszenia losu Ojczyzny, do wydobycia się z ucisku i nieładu, buntem 

nazwano!?...Lud w kazamaty popędzono!?... 

 

Paweł I, obróciwszy się do swoich generałów, rzekł:  

-Patrzcie co za żywość! 

Kosciuszko  - Daruj Najjaśniejszy Panie, możem się za bardzo uniósł ...  

Car - Nie, nie, mówiłeś prosto  do serca mego. Ale teraz proszę nie myśl o niczym więcej, jak 

tylko o zdrowiu swoim. Dałem już rozkazy, aby waszmości na niczym nie zbywało. Jeśli masz 

co żądać, mów śmiało i zwierz się jako przyjacielowi, bo jestem prawdziwym przyjacielem i 

chcę byś wzajemnie był moim.   

Car wstał. - W dowód przyjaźni przyjmij ode mnie tę szablę. 

Kościuszko - Jaśnie Panie, na cóż mi szabla, skoro nie mam ojczyzny, której mógłbym 

bronić...  (po chwili) – Ale mam ojczyznę przybraną. Chciałem prosić o pozwolenie na 

wyjazd do Ameryki.   

Car: - Masz, generale, moje pozwolenie, takoż i obietnicę  wszelakiej pomocy na daleką 

drogę. Bądź zdrów i kochaj mnie. – powiedział car, całując Kościuszkę w czoło i ściskając za 

ręce. 

Wyszedłszy zaś, z uznaniem odezwał się do carewicza i generałów - Oto człowiek poczciwy i 

rzadki. Ja w nim nie widzę głupca. To waleczny przywódca upadłego narodu, skrzywdzony 

przez los...i przez moją matkę. 

 

Zdrajcy Polski zatrudnieni na dworze carskim [Targowiczanie]  bali się, że  nowy car zacznie 

polskich patriotów  obsypywać łaskami. Marszałek dworu Jerzy Wielhorski i szambelan 

Iliński  zaczęli  intrygować w czasie obiadu z carem. 

-Jak osłodzić Kościuszce pozostałe lata życia? – pytał car Paweł. 
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 Na co Iliński:  -Trzeba go, Najjaśniejszy Panie,  omotać darowiznami, na początek  dać mu 

tysiąc dusz i 12 tysięcy rubli srebrnych... Jak przyjmie, (tu chichot),  to straci wiele szacunku 

i popularności w narodzie. 

Wielhorski: - Kościuszko schorowany, niezdolny do przywództwa, niech sobie wyrusza na 

koniec świata.. Ale innych nie uwalniać!  Niemcewicza - nie! Ignacego Potockiego broń 

Boże! Tysięcy zesłanych - nie! Bo to jest niebezpieczeństwo wzniecenia powstania.  

Ale car chciał postawić na swoim. – Ja chcę problem polski  rozwiązać ugodowo.  

Wielhorski (trochę przewrotnie) – To może w imię rosyjskiej racji stanu niech Kościuszko i 

inni  złożą przysięgę wierności Impreratorowi!  

Iliński: - Brawo! To podetnie wiarygodność Kościuszki w narodzie! 

Wieczorem  Wielhorski i Iliński pojawili się u  Kościuszki.  – Jest taka propozycja. W 

nagrodę  za przysięgę wiernopoddańczą, car  uwolni  12 tysięcy uwięzionych żołnierzy 

Insurekcji.  Kościuszko postanowił  naradzić się  z marszałkiem Ignacym Potockim.  

Kościuszko szeptem: - Car jest dwulicowy! Zdawało mi się, że jest ze mną szczery. Tu niby 

daje wolność, a tu każe za nią płacić... 

Stary schorowany Potocki: --Głowę daję, ta przysięga to diabelski pomysł naszych 

targowiczan! Nie czas na negocjacje. Złóż przysięgę,  a  tysiące rodaków wybawisz od  

zatracenia! Pomyśl tylko! Twoja  ofiara może oznaczać powrót 12 tysięcy  par  rąk do kraju, 

a one  podniosą zrujnowaną ojczyznę!  (Ciężkie  westchnienie  Kościuszki). 

PLANSZA: 29 listopada 1796. Amnestia. 

Narrator: Tymczasem Niemcewicz nadal nie wiedział, co się wydarzyło. Dopiero 27 

listopada inspektor Makarow wraz z kolacją  przyniósł dobrą wiadomość. Był wesoły i 

podchmielony.  – W kuchni u jenerała Kosciuszki wesoło!  Mówili, że car odwiedza jenerała i 

że  wszyscy będziecie uwolnieni. W dzień później wpada Makarow, zziajany siada na łózku 

Niemcewicza, z kieszeni wyciąga dokument: – Panoczku, car was uwolnił!  - i tu objął 

Polaka i pogratulował. – Jedziemy do miasta, ale trzeba  zgolić brodę!  

Narrator: Zgoloną brodę Niemcewicz wsadził do kieszeni – na pamiątkę. Wyszli z fortecy, 

wsiedli w sanie. Odwiedzili uwolnionych towarzyszy. Wieczorem, w obecności Samojłowa 

Polacy   musieli złożyć  przysiegę wiernopoddańczą.  Kościuszko w swej duszy stoczył 

straszną walkę, straszniejszą niż bitwa maciejowicka.  Jak to? Naród powierzył  mu władzę 

rozleglejszą i godność wiekszą niż majestat krolewski. Miałże te niezbywalne klejnoty 

narodowe złożyć u stóp obcego monarchy i przyjąć niewolnicze  poddaństwo?(cytat z 

historyka T.Korzona) 

(Kosciuszko „przez zęby”, tonem człowieka zmuszonego) - Ja niżej podpisany Tadeusz 

Kosciuszko, obiecuię y przysięgam przed Wszechmocnym Bogiem na świętey iego Ewangelii, 
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iż powinienem y chcę być poddanym, wiernym y posłusznym Jego Imperatorskiemu 

Maiestatowi... (głos zanika). 

Nigdy nikomu się potem nie skarżył, jak wielką ofiarę spełnił dla zwyciężonych ziomków...  Z 

jego męczeńskiej postaci promieniował urok spełnionej ofiary. (T.Korzon) 

29 listopada Kościuszko pojechał na audiencję do cara, któremu przedstawił listę jenców 

podlegających zwolnieniu... Carska amnestia ogłoszona 10 grudnia objęła nie 12, ale aż  20 

tysięcy Polaków. Uwolniono bowiem  nie tylko żołnierzy Insurekcji, ale też wcześniej 

zesłanych na Sybir zwolenników reform  i obrońców niepodległości,  począwszy od 

konfederatów barskich.  

 

PLANSZA: Niemcewicz odwiedza Kosciuszkę w Pałacu Marmurowym. 

 

Narrator: Wieczorem Kościuszkę odwiedza Niemcewicz. To pierwsze ich spotkanie od 2 lat.  

Kościuszko leży  na kanapie, owinięta głowa, lewa noga wyciągnięta - jak martwa.  Głos 

zgaszony. Ma kłopoty z wysłowieniem się,  jest przerażony.   Pokazuje na migi, że ich tu 

podsłuchują. Niemcewicz przyklęka obok Kościuszki, obejmuje go. 

 

Kosciuszko: - Wiem, żeś wiele ucierpiał, ale teraz musisz się poświęcić,  żeby ze mną do 

Ameryki pojechać. 

 

-(Niemcewicz zaskoczony) - Aaaaaa.... Znasz moje przywiązanie do ciebie, ale po tylu 

cierpieniach od  rodziny oddalony, chciałbym teraz ojcu paść do stóp,  ojczyste  progi 

odwiedzić... 

 

- Planuję  wyjechać za tydzień. Widzisz,  w jakim stanie jestem?   Czyż mogę sam w tak 

daleką puszczać  się drogę?  (Tu zaczął płakać).  Niemcewicz:  -Nie opuszcze cię...  

 

PLANSZA: 15 grudnia. Przy katafalku. 

Narrator: Polakom nakazano wziąć udział w ceremoniach żałobnych. Niemcewicz 

wzbraniał się przed podejściem do katafalku,  by  nie całować ręki, która zabiła jego 

ojczyznę.   

Głos Niemcewicza:„ Na paradnym łożu, wznoszącym się na dwunastu stopniach, widzieć 

można było martwe ostatki, marność wszelkich wielkości, słowem, przed kilku dniami panią 

piątej części okręgu ziemskiego, dziś pastwa robaków. Brzuch jej był wzdęty, iż twarz jej 

zasłaniał. Miała na sobie tułub moskiewski, aksamitny, zielony, podszyty sobolami, 

haftowany bogato. Mnóstwo koron, bereł, kul świata, orderów, rozłożone było po stopniach 

katafalku.” 

PLANSZA: 18 grudnia 1796, pożegnanie z carem. 

 Narrator: Car, aby pożegnać się  z Kościuszką,  przysłał po niego karetę; Kościuszkę 

posadzono na fotelu na kółkach, wniesiono po schodach i wieziono przez długi ciąg  sal 

Pałacu Zimowego... Paweł I wraz z całą rodziną przyjął gościa w sypialni, bez dworskiego 
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ceremoniału (to znaczy, że Kościuszko nie musiał uklęknąć).  Carowa podarowała 

Kościuszce piękny warsztat tokarski i inne prezenty. Carewicze prosili o częste listy. Sam car 

dał Kosciuszce 12,000 rubli, wielką karetę, umyślnie  zbudowaną do leżenia, kuchnię 

polową, bieliznę stołową oraz sobolowe futro, które Kościuszko w Ameryce podaruje 

Jeffersonowi.  

[Historyk Korzon:] Nie ma w dziejach Rosji przykładu, aby car tyloma łaskami zaszczycił  

zwyciężonego nieprzyjaciela...  

Narrator: Car przydzielił też eskortę złożoną z kilku oficerów,  którzy mieli odprowadzić 

podróżnych do Sztokholmu. 19 grudnia Kościuszko opuszcza Petersburg. W podróży  

towarzyszą mu: wierny przyjaciel, adiutant, dziś w roli  kwatermistrza Julian Ursyn 

Niemcewicz;  muzycznie utalentowany oficer Libiszewski, wesoły osiłek, który będzie nosił 

chorego Naczelnika; przystojny, czarnoskóry  kamerdyner Lapierre i francuski kucharz Jean. 

Czeka ich sześć miesięcy jazdy i żeglugi przez Finlandię, Szwecję i Anglię, zamim z 

Brystolu odpłyną do Filadelfii. Kościuszko z Niemcewiczem jechali w carskiej karecie. Po 

raz pierwszy od 26 miesięcy widzieli się bez świadków;   w zaciszu wytwornego „pudła” 

mogli bezpiecznie porozmawiać.  Kościuszko zwierzył się przyjacielowi, że dwukrotnie 

probował popełnić samobójstwo. Po raz pierwszy – podczas maciejowickiej bitwy: włożył 

pistolet w usta i pociągnął za cyngiel. Ale pistolet nie wypalił. Potem w niewoli byłby się 

zamorzył głodem, gdyby go nie uratował dr Rogerson.   

Obfite sniegi spowalniały  podróż. Kareta była wygodna, ale wielka i ciężka, ciągnęło ją 12 

koni. Pierwszego dnia daleko nie zajechali. Straszliwe zimno, zaspy sniegu, złamany 

dyszel...22 grudnia Niemcewicz marudzi: - Coś okropnego podróżować w grudniu. 

Zakładasz „suknię na suknie, futro na futro”, stajesz się ciężki i nieruchawy jak kloc, 

pakujesz się do pojazdu, ledwie  oddychasz, a futro przylepia ci się do gęby.  

Narrator: Pojazd się zatrzymuje. Droga zasypana śniegiem na osiem stóp. Wysiadają, po pas 

toną w śniegu.  

Libiszewski:-Poślijcie na wieś po  silne konie,  niech wyciągną nas z przepaści! Te 

pocztylionowe chabety są do niczego!    

Kosciuszko- Która to godzina? Dziewiąta? I znów zmarnowaliśmy 4 godziny! Ładne tempo! 

W Vyborgu  zostają 4 dni. Miejscowy dostojnik, jenerał Wrangel proponuje pomoc w 

zbudowaniu wielkich sań pod karetę. 

 

 PLANSZA: 26 grudnia 1796, Rzeka Kymene.  

Narrator: Przejeżdżają przez Frederikshamn, zbliżają się do rzeki KYMENE oddzielającej 

rosyjską strefę Finlandii od szwedzkiej.  
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(Niemcewicz) - Z jakim wzruszeniem ujrzeliśmy się na ziemi szwedzkiej! Nasze więzy z Rosją 

były już niby  zerwane, aleśmy jeszcze ciągnęli za sobą resztki łańcucha. Teraz poczuliśmy, że 

ostatnie jego ogniwa zostały po tamtej stronie rzeki. Uściskalismy się ze łzami w oczach.  

PLANSZA: 2 stycznia 1797. Abo (Turku). 

Narrator:  Przed południem docierają do Abo, (ówczesnej) stolicy Finlandii. Dostają pokoje 

w słynnym eleganckim zajeździe  u SEIPELA, nieopodal zabytkowej katedry. Wizytę 

Kościuszce składają gubernator miasta, baron Fabian Wrede oraz burmistrz Simmerberg. 

Rozpoczyna się nieprzerwane pasmo hołdów i czci okazywanej Naczelnikowi. Miejscowi 

muzycy organizują koncert powitalny. Pięknie ich wita lokalna gazeta Åbo 

Tidningar:„Nasze miasto z dumą wita generała Kościuszkę,   jedną z największych 

osobistości współczesnego świata” . Prasa opisuje też wieczorne scenki,  jak Libiszewski 

siadając przy łóżku chorego krzepi go dźwiękami gitary. W gazecie Åbo Dagligt Allehanda -  

entuzjastyczna relacja z koncertu pożegnalnego. Lokalni studenci przynieśli Kościuszkę   do 

sali balowej zajazdu U Seipela, a po koncercie odniesli do jego apartamentu; po czym do 

późna w nocy śpiewali pod jego oknem. Autorem tej relacji był poeta Michael Franzen, który 

Kościuszkę odwiedzał kilkakrotnie i napisał wiersz:  

Któż jest ów cierpiący ze wzrokiem konającej cnoty 

 Co z popiołów rozwianych wolna do nieba ulata? 

 Ach ty to, Kościuszko! Ty, polski bohaterze, coś płakał, 

 żeś o dzień jeden przeżył wolność Ojczyzny swojej !  

PLANSZA: 10 stycznia 1796.  Koncert  pod pryczami.  

Narrator: Wysepka na  Archipelagu Aland. Podróżni zatrzymują się na  nocleg u 

sympatycznej rodziny rybaków. W ich chacie  były trzypiętrowe prycze. Wieczorem panny 

przędły, panowie łatali sieci, a Libiszewski koncertował pod pryczami. 

 (Niemcewicz) -Libiszewski zmęczony drogą rzucił się na łóżko. Tam rozwalony, prawie 

rozebrany wziął skrzypce i wyprawił nam szczególne widowisko: człowiek grający w łóżku 

kontradance i kozaki. Dziwna postać i ruchy naszego muzykanta, śmieszne wykrzywianie 

twarzy, wesołość granych tanców wywołały głośne śmiechy...Śmiano się, dopóki sen nie 

zmorzył skrzypiciela... (tu muzyka)  

PLANSZA: 11 stycznia 1797, demontaż karety. 

 Narrator: Podróżni jadą dalej przez Archipelag Aland. Kareta rozebrana na części. Koła na 

pierwszych sankach, pudło karety  na drugich. Pasażerowie jadą w saniach odkrytych, tylko 

nad Kościuszką rozciągnięto „baldachim” zrobiony z  dywanu. Karawanę prowadzą 

przewodnicy z bosakami, badając grubość lodu. Kucharz Kościuszki krzyczy z  przerażeniem 

- Ach, panie jenerale, ten lód jest niewiele grubszy od kotleta! Potopimy się! 
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PLANSZA:13 stycznia 1797 Eckero. 

 Narrator: W miasteczku Eckero czeka ich przykra wiadomość –Na morzu kra i wielkie szyby 

lodu, wiatr przeciwny, podróż niepodobna. W Eckero spędzą 11 dni.  W czasie wyprawy na 

pocztę Niemcewicz miał okazję podziwiać nowość technologiczną.  -Optyczny telegraf! Co 

to za genialny wynalazek! Co to za cud! Co to za przyjemność, żeby swoje słowa przesyłać 

powietrzem z szybkością myśli!   

Narrator: Z poczty poszedł pan Ursyn  do lasu.  Sniegu było tyle, że szedł po gałęziach. W 

pewnym momencie zapadł się w otchłań, pod zaskorupiały śnieg. W ciężkich butach i 

grubym futrze zapadał się coraz dalej, krzycząc rozpaczliwie. Gdy już tracił siły, nadszedł 

ratunek. Wyciągnął  go „anioł stróż” - major Udom.  

PLANSZA. Dom w zaspie. 

Narrator: Śnieg zasypał cała chatę.  Miejscowi musieli im żywność spuszczać  przez komin: 

smaczne jarząbki i białe zające. 22 stycznia przyszła odwilż. Major Udom  wbiegł rano  z 

okrzykiem – Szybko pakować się na statek! Kościuszko wsiadł w jedne sanie; kuchnię i cały 

majdan, pomieszczono na trzech innych saniach...Ale co zrobic z karetą? Kareta za duża, 

statek za mały!  

Przez kilka  dni przedzierali się tym stateczkiem przez góry lodowe. 26 stycznia dobili do 

wysepki Signilskar, a o 5 wieczorem do portu Griselhamn, 11 mil od Sztokholmu. Mokrzy, 

zmarznięci stanęli w murowanej oberży. 

PLANSZA: 26 stycznia 1797, Sztokholm. 

Narrator: „Kwatermistrz” Niemcewicz spieszy w małych saneczkach z Griselhamn do 

Sztokholmu, aby przygotować mieszkanie dla Kosciuszki i zadbać o jego wygody. Znajduje 

odpowiednią oberżę, nieopodal pałacu królewskiego.  W kilka godzin później przybyła cała 

karawana składająca się z pięciu sań obładowanych kuframi i tłumokami. 

Kościuszko stał się sensacją dnia. Witany był jako triumfator, bohater, męczennik narodowy. 

Przez kilka pierwszych dni (zapewne oślepiony śniegami) kazał zaciągać firany. Popularność 

gościa była wielka, miejscowa ludność starała się ograniczyć ruch pojazdów na ulicy pod 

hotelem, by odgłosy kopyt i kół na bruku nie przeszkadzały mu w odpoczynku. Wielu gości 

przybywało na piechotę.  

Wizyty składali mu ambasadorowie akredytowani w stolicy Szwecji. Stałymi gośćmi byli 

baron Johan Christopher Toll, były poseł szwedzki w Polsce i  hrabia Prot Potocki,  były 

poseł Rzeczypospolitej w Szwecji. Baron  Toll, jeszcze w Polsce, z ogromną sympatią 

wyrażał się o Kościuszce, o jego wykształceniu wojskowym, skromności i szlachetności.  

Teraz miał okazję poznać go bliżej. Opiekę nad „Martyren Kosciuszko”  roztaczał intendent 

dworu królewskiego,  hrabia Pehr Tham. Po skończeniu swej misji carska  eskorta ruszyła w 

drogę powrotną do Petersburga.Majorowi Udomowi Kościuszko dał w prezencie zegarek. 

Przyszedł też czas pożegnać się z Lapierrem. 
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Kosciuszko- Domingo,  trzeba teraz pomyśleć o przyszłości. Czy chcesz jechać ze mną do 

Ameryki? 

Lapierre - O no, sir! Ja spendził czinaście  lat  w Jurop, ja  Juropejczik. Ja mówić tyle jezyki.  

Ja ch-ce do Polski, tam zrobić kariera, a w Amery-ce nie. 

Kosciuszko - Decyduj. Jeśli taka Twoja wola, jedż do Polski. Dam  ci rekomendacje do 

księcia Dominika Radziwiłła, tuszę, że się ochoczo tobą zaopiekuje. Pamiętaj, kochaj Polskę. 

Narrator: Młody król Gustaw IV, który  zaledwie kilka miesięcy temu zerwał  zaręczyny z 

wnuczką carycy, miał wielką ochotę  spotkać się  z Kosciuszką. Zaprosił go na zamek. 

Generał odmówił , ponieważ wizyta taka mogła  być potraktowana jako antyrosyjska 

manifestacja. Król zaproponował  więc tajne spotkanie w prywatnej posiadłości, ale i na to 

Kościuszko nie przystał. 

U Kościuszki przesiadywali nie tylko dyplomaci, ale i malarze. Na różnych etapach podróży 

powstawały  wizerunki  człowieka z obandażowaną głową, leżącego na szezlongu. Pierwszy  

powstał właśnie Sztokholmie, kiedy Kościuszkę odwiedził nadworny sztycharz Johan Fredrik 

Martin. Kościuszko nie chciał pozować. Martin uważnie przypatrywał się  Polakowi, po 

czym w domu odtworzył z pamięci jego wizerunek z „twarzą wyrażającą cierpienia duszy 

nad losem ojczyzny". 

PLANSZA. Kościuszko za biurkiem. 

 (Kosciuszko do Niemcewicza.) – Za dużo gości, za mało czasu na czytanie. A tu tyle wieści 

na temat naszej kochanej ojczyzny. Ursynie, serce mi rośnie! Konspiracja na całego. Na  

emigracji powstają  Legiony Polskie! (po przerwie - ciszej) -Słuchaj, potrzebny mi kontakt z 

Paryżem! 

Niemcewicz szeptem - Może ten holenderski dyplomata, co nas wczoraj odwiedził, pomoże 

nawiązać korespondencję z Dyrektoriatem, albo  i samym Napoleonem? 

Kościuszko podniecony – Pomoże, pomoże! A póki co, rozejrzyj się, czy jakiś okręt nie płynie 

do Francji?  

- Mały port, duża kra. Łatwiej będzie coś znaleźć w Goteborgu.(zdezorientowany) ... 

To..too...my  do Ameryki już nie płyniemy? 

Narrator: Właśnie brak prywatności, niemożność tajemnego prowadzenia korespondencji z 

Francją, nadzór carskiego ambasadora sprawiły, że Kościuszko chciał jak najszybciej opuścić 

stolicę Szwecji. Wyjechał z niej 23 lutego dyliżansem pocztowym udając się do Göteborga. 

(Niemcewicz) Zboczyliśmy umyślnie z drogi, by obejrzeć budowę sławnego kanału w 

Trollhättan.  Tu przy wznoszeniu śluz pracowało 2 tys. saperów. Za pomocą sieci jezior  

Kanał miał połączyć Morze Bałtyckie z Północnym. 
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Kościuszko i Niemcewicz wpisali się do księgi pamiątkowej. Będąc pod wrażeniem skali, 

organizacji i rozmachu prac, Kościuszko napisał po francusku: "Oby Bóg wspomagał ten 

dzielny i dobry naród we wszystkich jego przedsięwzięciach". 

 

PLANSZA: Göteborg 3 marca 1797.  

Narrator: Podróżni  dostali gościnę u dowódcy garnizonu płk Andersa Leonarda Trefenberga. 

Tu  lokalni muzycy często organizowali koncerty. Göteborg było miastem zamożnym, 

panowała w nim moda na biesiadowanie... oraz na tęgie picie. Pewnego dnia majętny kupiec 

winny pan Smith zaprosił Niemcewicza do swych piwnic.  

Niemcewicz:„Weszliśmy w ogromne podziemne sklepienie, gdzie mnóstwo okseftów różnego 

wina stało szeregiem i wznosiło się aż do pułapu.Chciał gospodarz, abym pokosztował co 

lepsze, lecz gdy tak kosztujem, od dobrych, lepszych, wybornych aż do nieporównanych, tak 

się nam zakręciło w głowach, że wsparłszy je na beczkach obydwaśmy twardo zasnęli.”  

  

PLANSZA: Goteborg, 16 kwietnia 1797. 

 Kościuszko z żartobliwym wyrzutem: - Nie było cię wczoraj, Ursynie, hulałeś,  a ja 

musiałem samotnie dobrymi wieściami się cieszyć.   -Czyżby wieści z Europy? Kościuszko 

podniecony -A tak, Dąbrowski w Paryżu! Wynegocjował  z rządem francuskim nowego 

legionu sfinansowanie. Podobno nasi legioniści  plotkę puścili, że „już niedługo Naczelnik do 

nich zjedzie i na czele wojska stanie”.  I wiesz, co zrobił Dąbrowski? Zebrał wszystkich 

oficerów i oznajmił, że nadal w Kościuszce uznaje swego naczelnika i wodza.  Ach, legiony! 

Jeszcze Polska nie zginęła! 

 Niemcewicz przekornie -Oho. Ale póki co,  wódz i naczelnik ani  chodzić nie może, ani konia 

dosiąść.  

Kościuszko rozpromieniony - Ale do klawikordu choćby o  kuli dojdzie i z radosnego serca 

walecznym chłopcom walca skomponuje!( Gra „Walca”. Po ostatnim akordzie:) -  Jeszcze 

Polska ...  zatańczy! 

Libiszewski ze skrzypcami w rękach – Panie Jenerale, to już się uzbierały dwa polonezy  i 

jeden walc...   

Kościuszko - A przypomnijcie mi w Londynie, byśmy te moje kompozycyje drukiem wydali. 

Legionistom trzeba  wysłać!! 

Narrator: Mijały tygodnie. Kościuszko był coraz markotniejszy.  Nadaremno łudził się, że 

lada moment nadejdzie zaproszenie  od Napoleona.  Nie nadeszło. Załamany, z bolesnym 

sercem 10 maja wsiadł  na mały, niewygodny statek kupiecki i odpłynął do Anglii. 

TU fragment piosenki „Kołysanka dla Jenerała” 

PLANSZA: 30 maja 1797, Londyn. 
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Narrator: 30 maja przypływają do Gravesend, stąd dalej dyliżansem  do Londynu. 

Kościuszko zamieszkuje w Hotelu Sablonierre na Leicester Square. Jego przyjazd  ogłoszono 

w Gentleman’s Magazine: „Kosciuszko, the hero of freedom, is here”. „Cały Londyn” 

cisnął się  w odwiedziny do światowej sławy bohatera. W ciągu 2 tygodni przewinęły się 

przez pokój Kościuszki tłumy ludzi – politycy, filozofowie, poeci, arystokraci, najlepsi 

lekarze  i najwybitniejsi malarze.  

Na polecenie cara  ambasador Woroncow zwołał konsylium.  Czwartego dnia pobytu 

Kościuszki w Londynie pojawiło się 10 znakomitych doktorów pod kierunkiem  nadwornego 

lekarza króla Jerzego.  

(Szef konsylium dyktuje:) - ”Rana głowy - powstała od cięcia szablą - wywołała u pacjenta 

wstrząs mózgu i częsciowy brak czucia na skutek uszkodzenia nerwu głowy. Natomiast rana 

powstała od głębokiego pchnięcia piką w biodro uszkodziła nerw blisko węzła kulszowego, 

powodując niedowład biodra i  paraliż (lewej) nogi,  uszkodziła też pęcherz moczowy. 

Pacjentowi zaleca się kurację złożoną z gimnastyki, masaży, letnich kąpieli, natrysków i 

elektryzacji. –Proszę ten raport wysłać do doktora Rusha, który w Ameryce przejmie pieczę 

nad zdrowiem pana generała.  

Narrator: Zalecono też Kosciuszce, by sobie sprawił okulary. Niezbyt długo mu służyły. W 

niecały  rok później,  już w Ameryce,  Kościuszkę odwiedził indiański wódz  z Miami, Little 

Tortoise. Przymierzył   okulary i stwierdził, że widzi dużo lepiej. Prócz okularów  

Kościuszko podarował wodzowi  dwa pistolety przykazując żartobliwie: 

 A jakby cię kto próbował ujarzmić, to ubij! 

Narrator:  Kościuszkę denerwowały wizyty ambasadora Woroncowa. Chorobliwie 

podejrzliwy, bardziej z nieufności, niż skromności odmawiał pozowania malarzom. 

Nadworny malarz króla Jerzego III, Richard Cosway musiał go malować z pamięci. Słynny 

Benjamin West musiał go  malować go przez dziurkę od klucza! West, opromieniony sławą  

w tym okresie już nie malował portretów, ale dla uwielbianego Kosciuszki zrobił wyjątek. 

Zmęczonemu Kościuszce  zależało na spotkaniu z  jednym tylko człowiekiem - poetą  

Wolcotem, którego satyryczne  wiersze czytał w carskiej niewoli. Wręczył Libiszewskiemu 

list i butelkę wina. 

Kosciuszko - Stasiu, napisałem bilecik do doktora Wolcota, jest to w Londynie jedyny, 

naprawdę jedyny człowiek, z którym pragnąłem się spotkać. Mam tu ostatnią już z naszych 

zapasów butelkę starożytnego Falerno, zanieś mu i ubłagaj, żeby tu przyjść raczył, bo chcę 

mu osobiście podziękować za to, że mi mroki celi rozjaśnił. 

Libiszewski: - Tenże to poeta, co godził ostrzem satyry w króla Jerzego,  panie jenerale? 

Kościuszko: - Tenże. Widzisz Stasiu, są kraje, gdzie panuje duch wolności. Satyryk  

naśmiewa się z króla i jakoś nikt go za to w kajdanki nie zakuwa. (westchnienie) Biedny 

Ursyn, ile on się nacierpiał za swoje rymy  o carycy... 
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I Wolcot przybył z wizytą. Kościuszko: - Panie doktorze, pańskie  strofy bardzo mnie na 

duchu podnosiły, kiedy udręczone serce chciało umierać. Trzeba jednak żyć, aby budować 

krainy, gdzie panuje wolność słowa.  

Dr Wolcot: - Ale jakim cudem natrafiłeś, jenerale, na moje satyry? 

Kościuszko: - Palec boży! (śmieje się) – Dozorca więzienny przynosił mi książki do czytania, 

ale chyba ślepy, nie wiedział, co niesie... Dr Wolcot:  (śpiewa kuplet)  

Kosciuszko Bardem nazywał mnie boskim, 

Me  wiersze rozjaśniły mroki jego celi, 

to tam nasz  Bohater czytał moje strofy 

a czytał  je z delicją, ich duch go rozanielił. 

Przysłał mi teraz butelkę Falerno zacnego, 

aby w posępną słotę ukoić mój smętek. 

Przez Leicester Square rad biegłem do niego, 

Wszak Bard i Bohater są jak dwa gołębie! 

Narrator: Swoje  spotkanie z Kosciuszką wspominał Wolcot po wielu latach, opowiadając o 

nim poecie  Lordowi Byronowi, a ten  opisał je w swoich pamiętnikach. Byron  zacytował 

Wolcota, że z wizytą do Kosciuszki biegali głównie politycy opozycji. Nic dziwnego -  rząd 

Torysów - zabiegając o sojusz z Rosją - oficjalnie popierał trzeci rozbiór Polski.  U 

Kościuszki pojawiali się więc liberałowie:  abolicjonista William Wilberforce, poseł Charles 

James Fox, dramaturg  Richard Sheridan,  piękne arystokratki działające w Whigs Club : 

Dutchess of Devonshire  - Georgiana Spencer   i Jane Harley czyli  Lady Oxford. 

Niemcewicz dwornie przedstawia gości: - Jenerale, oto młody parlamentarzysta William 

Wilberforce. Powiadają, że to najdowcipniejszy człowiek Anglii... 

Wilberforce (przekornie) – A nie powiadają, żem ongiś utracjuszem i hazardzistą był? A 

może już nie powiadają,  bom się prawdziwie nawrócił.  

Niemcewicz: - Nasz  nowy przyjaciel jest  przejęty losem afrykańskich niewolników, właśnie 

pisze projekt ustawy w nadziei, że  parlament zniesie ten paskudny  handel. Hańba,  to już 11 

milionów ludzi sprzedano w niewolę...  

Wilberforce: - Myślimy jenerale, jak urządzić świat, żeby wszystkie rasy żyły 

harmonijnie...Lat temu kilka  stworzyliśmy kolonię w Sierra Leone, dokąd kierujemy czarnych 

i białych osadników... uczą się wspólnie egzystować. Obaczymy, jak to się potoczy. Czy to 

prawda jenerale, że mieliście czarnoskórego  adiutanta? 
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Kosciuszko: - Miałem dwóch wspaniałych towarzyszy. Kamerdyner Agryppa miał  liczne 

talenta, w tym  medyczne, on nam na wojnie przy operacjach asystował. Drugi, Domingo, też 

kamerdyner, to „Europejczyk” i elegant, bardzo oczytany,  opanował kilka języków w tym 

nasz niełatwy polski. Ten pierwszy  nie chciał jechać do Polski, ten drugi nie chciał wracać 

do Ameryki.... Obydwu  mi bardzo brak... Och, ale  to długa opowieść... 

Narrator: Skrajnego   zdumienia  doznał Kościuszko na widok swego dawnego wroga – 

angielskiego generała Banastre Tarletona,   który w Ameryce walczył po przeciwnej stronie 

barykady! Teraz w Londynie odwiedził go z działaczami the  Whigs Club.  To z jego 

inicjatywy członkowie klubu złożyli się na elegancką, złotem inkrustowaną,  pamiątkową 

szablę z napisem: „ The Whigs Club of England to General Kosciuszko”. 

Również z inicjatywy Whigs Club  doszło do  opublikowania nut trzech utworów 

skomponowanych przez generała Kościuszkę.  Nakładem Stationers Hall ukazały się ‘Two 

Polonaises and a Waltz composed for the Patriotic Army of Poland by General Kosciusco. 

PLANSZA: W Brystolu. 

Kościuszko źle czuł się w Londynie, bo  nie  był w stanie  swobodnie korespondować z 

generałem Dąbrowskim. Z ulgą powitał zaproszenie do Brystolu.  Tam witano go z wielkimi 

honorami: na rogatkach pojawili się szeryfowie, regiment kawalerii , ambasador amerykański 

Rufus King (kolega Kościuszki z wojny niepodległościowej) i kolega z Saratogi malarz John 

Trumbull. Gościnę w swoim domu [foto budynek konsulatu] zaproponował  konsul Elias 

Vanderhost – kolejny kolega z czasów wojny niepodległościowej. Z inicjatywy komendanta 

garnizonu pod oknami Kościuszki codziennie wieczorem  koncertowała orkiestra wojskowa.    

W parku ustawiały się tłumy mieszkanców w nadziei, że uda im się zobaczyć słynnego 

bohatera.  

Udało się to miejscowemu cukiernikowi imieniem Burge. Starszy pan upiekł ogromny tort z 

kolorowym napisem „Dla dzielnego Kościuszki.” Z tym tortem pojawił się w konsulacie. 

Powiedziano mu, że pan generał jest chory i zmęczony i nikogo nie przyjmuje. Ostatecznie 

Niemcewicz wpuścił cukiernika. Kiedy ten zobaczył, jak generał mizernie wygląda,  rzucił 

tort i płacząc rzewnymi łzami wybiegł z pokoju. 

W przeddzień odjazdu zjawiła się u Kościuszki delegacja rady miejskiej z niezwykłym 

prezentem – był to srebrny serwis  w mahoniowej szkatule; każdy talerz z wyrytym napisem 

„The Friends of Liberty in Bristol to the Gallant Kosciuszko”. Wygłosili wtedy serdeczną, 

acz pompatyczną mowę. –  

Mowa: “25 lat temu Prusy, Rosja i Austria rozgrabiły Polskę, ale patrioci  nie stracili nadziei 

na odzyskanie niepodległości. I oto dzisiaj Generał Kościuszko, wcielenie polskości, jest po 

królewsku witany w Brystolu. Cieszymy się, że mamy okazję wyrazić nasze uwielbienie. Z 

podziwem obserwujemy twą dzielność i żelazny  upór w obronie wolności ojczyzny, 

atakowanej przez hordy tyranów  złaknionych krwi.  Wielki Patrioto, przyjmij dowody 
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naszego szacunku i podziwu, naszego przywiązania do swiętej sprawy wolności, której jesteś  

nieustraszonym bojownikiem.”  

PLANSZA:19 czerwca 1797. Ostatnim dzień pobytu Kościuszki w Europie. 

 Narrator: Był to dzień  triumfalnej procesji do portu.  Na morzu czekał zakotwiczony 

frachtowiec „Adriana” przystrojony  amerykańskimi flagami. Po obu brzegach rzeki , na 

skalistych cypelkach stały tłumy żegnające Kościuszkę okrzykami „Bądź zdrow”- Farewell.  

Kościuszkę niesiono w lektyce wzdłuż rzeki Avon– w asyście oficerów angielskich w pełnej 

gali. Podpływały łodzie z kwiatami i owocami.  Kiedy Kościuszkę wnoszono na pokład,  

wszyscy na znak szacunku zdjęli nakrycia głów. Świadkowie wspominali, jak wielkie 

wrażenie wywarł na nich Kościuszko: imponowała im jego niezwykła serdeczność i duch 

niezmącony niewolą.  

Od chwili wyjscia z niewoli minęło pół roku.Tyle trwała podróż z Petersburga do Brystolu. 

Wódz, zwyciężony pod Maciejowicami, opuszczał Europę jako triumfator. (T.Korzon). 

EPILOG 

Po drugiej stronie oceanu,w Filadelfii  tłumy mieszkańców spieszyły do portu, aby  witać 

współtwórcę wolności amerykańskiej. Nie minie rok, jak ze swej ojczyzny przybranej 

Kościuszko podejmie  ostatnią podróż życia - do Francji. Nie dane mu było mu dane wrócić 

do Ojczyzny. Umrze na wygnaniu w Szwajcarii.  Jego szczątki pochowano obok królów 

polskich w katedrze wawelskiej w Krakowie. Rodacy usypali mu symboliczną mogiłę – 

kopiec ponad 30-metrowej wysokosci. Urna z sercem Naczelnika znajduje  się na Zamku 

Krolewskim  w Warszawie. 

END OF STORY. CREDITS.  

Text piosenki:. KOŁYSANKA DLA KOŚCIUSZKI 

Śpij spokojnie Jenerale, nie dręcz duszy swej. 

Wolność Polski, twej ojczyzny, przeznaczeniem jej 

Odzyskają wojska polskie kraj kochany nasz, 

A twój spirit nieugięty będzie wodzem mas. 

Słowiańskiego papieża ruszą hufce karne, 

Będzie  drugi cud nad Wisłą, i wolności bal, 

Odejdą diabły wściekłe i lemingi prysną 

Polska będzie wojnym krajem jak za dawnych lat. 

Śpij spokojnie Jenerale, nie dręcz duszy swej, 
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Wolność Polski, twej ojczyzny, przeznaczeniem jej. 

Zamknij oczy,  Jenerale,  przyjacielu mój  

Przez sen widać: powstań będzie rój  

Srogie śniegi przeminą i roztopi się gruda, 

Maj nastąpi zwycięski i się wszystko uda. 

Jeszcze Polska nie zgineła, kajdany zrzuci,  

Wyskoczy z niewoli, w tańcu zedrze bucik!  

KONIEC 

 


