TADEUSZ

KOŚCIUSZKO - BOHATER NARODOWY

Urodziłeś się w 1746 roku na Mereszowszczyźnie,
Życie poświęciłeś Polsce – swojej Ojczyźnie.
Jesteś bohaterem polskiego narodu,
I godnym przedstawicielem swojego rodu!
W Kolegium Pijarów otrzymałeś staranne nauki,
A w Szkole Rycerskiej uczyłeś się wojskowej sztuki.
Karierę wojskową wybrałeś z wyboru,
Według szlacheckiego wzoru .
W Paryżu pogłębiałeś dalsze nauki,
Uczyłeś się budowy fortyfikacji i wojennej sztuki.
Po powrocie- w kraju nie znalazłeś zatrudnienia,
W armii polskiej były wtedy masowe zwolnienia.
Pojechałeś do Filadelfii szukać pracy i chleba
Na tle amerykańskiego niebieskiego nieba .
Zatrudniłeś się jako pułkownik Armii Kontynentalnej,
Armii bojowej i niekonwencjonalnej.

Muzeum Kościuszki - Filadelfia

Walczyłeś o Wolność i Niepodległość Stanów Zjednoczonych,
I amerykański naród uciśniony.
Wojenną sztukę wykazałeś w budowie fortyfikacji,
Otrzymałeś za to wiele gratulacji.
Bitwa pod Saratogą i West Point Cię wsławiła,
A pozycja twoja w armii się wzmocniła.
Waszyngton mianował cię generałem i swym przyjacielem,
I amerykańskim obywatelem
Nad rzeką Hudson w West Point wybudowałeś ogródek skalny,
Z piękną fontanną , kwiatami - uroczy i unikalny.
W ciszy pięknego ogrodu się relaksowałeś,
W „zakątku marzeń „ tęsknocie się oddawałeś.
W marzeniach przenosiłeś się do rodzinnych stron,
Które były na kresach -daleko stąd.
Wykazałeś duży kunszt ogrodowej sztuki,
Sprawdziły się z Francji – pobrane nauki.

Pomnik Kościuszki –Filadelfia

„Ogród Kościuszki ‘ przetrwał tu do dziś,
Kadeci z Wojskowej Szkoły - mogą tam iść.
Podziwiać ogród twoich marzeń,
I w „zakątku ciszy” odpocząć od przeżytych wrażeń.
Z ideałami Wolności wróciłeś do kraju,
Który gospodarczo był - na dróg rozstaju .
Odżyła w tobie aspiracja niepodległościowa,
Do walki z wrogiem – wzorcowa .
W 1789 roku w armii uzyskałeś patent generalski ,
A kunszt stratega okazałeś w czasie walki.
Ogród Kościuszki – West Point
Przystąpiłeś do konspiracji przeciw Targowicy ,
Obrona Ojczyzny jako priorytet się liczy.
W obronie Konstytucji 3 Maja – dowodziłeś dywizją koronną,
Za waleczność –otrzymałeś wdzięczność dozgonną.
Byłeś głównym twórcą idei insurekcji,
Wojenne szable masz swojej kolekcji.

Na krakowskim Rynku głośno biją dzwony,
Ogłaszają hołd ,na wszystkie świata strony.
W marcu 1794r – jest tu ludzi tłum ,gawiedzi gromada,
To Naczelnik Kościuszko dziś przysięgę składa.
Że będzie bronił swojej Ojczyzny,
Za cenę honoru i blizny!
Na Krakowskim Rynku – Tadeusz Kościuszko ,
Narodowi polskiemu oddał swe serduszko.
Po przysiędze akcja powstania ruszyła do przodu,
Dzięki ofiarności polskiego narodu.
Z chłopów powstał ochotniczy oddział wojskowy,
„Kosynierzy ” – to był oddział wyjątkowy.
Chłopi ochotniczo wstępowali do niego,
Po wydaniu w 1794r. Uniwersału połanieckiego.
Za odniesione rany - chłopom ziemię darowałeś ,
I osobistą wolność w Dekrecie podpisałeś.

Przysięga na rynku w Krakowie

Zaszumiały zboża, zaszumiały drzewa,
Oddział kosynierów do Racławic zmierza.
Błyszczą w polu kosynierskie kosy,
Oddział dzielnie walczył - w dzień i w nocy.
Rozsiane w polu kosy – błyszczą w życie,
Kosynierzy z wrogiem walczą skrycie.
Do walki oddział -Kościuszko zagrzewa,
W polu chronią go cieniste drzewa.
Wiatr historii przewiał nad Kościuszki głową,
W bitwach odnieśli zwycięstwo odsieczą bojową.
Bohaterami byli dzielni kosynierzy,
Walczyli z wrogiem jak oddział żołnierzy.
Męstwem odznaczył się kosynier -Bartosz Głowacki,
Gasząc lont armatni - pozbył się swojej czapki.
W kosynierskich chłopach- serce z dumy bije,
Nasz wódz „Naczelnik Kościuszko - Niech Żyje”.

Maciejowice

Tadeuszu - po bitwie ubrałeś chłopskie sukmany,
Tak jak zwycięski oddział zostałeś ubrany.
Za waleczność otrzymałeś ordery i uznania ,
Virtuti Militari – dostałeś za militarne dokonania
Przegrana bitwa pod Maciejowicami,
To był już schyłek walk z powstańcami.
Na honorze twoim to była wielka rana,
Przeważającą liczbą wroga - tobie zadana.
Maciejowice to symbol - miejsce powstania,
I polskich żołnierzy bohaterskie dokonania.
Stanowi symbol upadku I Rzeczypospolitej,
W III rozbiorze całkowicie rozbitej.
Ciężko ranny dostałeś się do rosyjskiej niewoli,
Odtąd zaczął się tułaczy los twojej doli.
Gdy przez cara zostałeś z niewoli zwolniony ,
Musiałeś emigrować w obce świata strony.

Tadeusz Kościuszko

Jako żołnierz poszedłeś na tułaczkę swoją,
Która była wtedy twoją ostoją.
Długo leczyłeś tam powstańcze rany,
Przed światem skrzętnie schowany.
Schorowany wycofałeś się z życia politycznego,
Jednak okresami - wracałeś do niego.
Pod koniec życia zamieszkałeś w Szwajcarii
W kraju – gdzie nie było carskiej armii.
A gdy życia twego nadszedł już kres,
W testamencie zmiany zdążyłeś wnieść.
Serce swoje po śmierci - przyjaciółce darowałeś,
W decyzji tej - przyjaźnią się kierowałeś.
Serce twoje - co ludzi tak ukochało ,
W szwajcarskiej Solurze 15.10.1817 r. - bić przestało.
Sto dziesięć lat – po świecie się błąkało,
Aż w Polsce z ciałem swoim się spotkało.
Serce spoczęło w kaplicy Zamku Królewskiego,
Warszawa o którą walczył - zasługuje na niego..
Ciało spoczęło na Wawelu - przy królewskich grobach,
W sarkofagowych marmurowych ozdobach.
Polaku ! -zatrzymaj się przy Kościuszki grobie,
I po wiekach przypomnij go sobie.
Wspomnij i zabolej ,
Bo taki jest ludzkich losów kolej.

Muzeum Kościuszki – Solura

Jesteś Bohaterem Narodowym Polski i Stanów Zjednoczonych,
Przyjacielem ludzi uciśnionych.
Walczyłeś o „Wolność” swojej Ojczyzny,
Za cenę niewoli i blizny.
Na dwóch kontynentach narody Ciebie pamiętają,
Kopce i Pomniki tobie stawiają.
Pomniki stawia się nie tylko z żelaza i kamieni,
W Krakowie usypano Tobie „Kopiec – z ziemi.”
Na krakowskim wzgórzu Kopiec góruje,
Tam swoich rodaków - Kościuszko oczekuje.
Sława Twoja przetrwała przez lata,
To jest od narodu polskiego – twoja zapłata.

Kopiec Kościuszki –Kraków

Kult bohatera niech nigdy nie zginie,
Każdy niech z szacunkiem wymawia „Twoje Imię”.
Polska – niech dalej tryumfy Twoje święci,
Dla potomnych -ku twej „Chwale i Pamięci”.
Góra Kościuszki – Australia
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