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TADEUSZ BOY ŻELEŃSKI

Pobudka grunwalǳka
      .      ¹
Nuta: Nasz pan cysarz we Widniu stoi.
Król Jagiełło pod Grunwald wali
Z nim rycerze duzi i mali
Wszystkie gniazda sokole
Z panem Turskim na czole
Kto ma tylko strój ćwiczebny, rusza ǳiś w pole.
«He , Witołǳie, ślusu sam bracie!
Czas uż urwać łeb te hakacie²
Tyś est żołnierz morowy
Poucina im głowy
Dopieroż zakwitnie w Polsce PRZEMYSŁ KRAJOWY!»
Gǳie rycerstwa zgra a okrutna
Z KORCZYŃSKIEGO namiot est PŁÓTNA,
PŁÓTNA KORCZYŃSKIE
NA GACIE I NAMIOTY MA NA SKŁAǱIE
BAZAR KRAJOWY, Rynek Główny.
Tam Jagiełło zasiada
Tam wo enna est rada
I do swo e wierne drużby tak król powiada:
«Niech przepadnie krzyżacka buta!
I ołówki pruskie Hardtmutha!
Gǳie bo owy wre zamęt
Gǳie gwar srogi i lament
Me rozkazy KARMAŃSKIEGO niesie ATRAMENT!
PIÓRA DO NAPEŁNIANIA
NIEZBĘDNE NA PLACU BOJOWYM
poleca
FABRYKA ATRAMENTU KARMAŃSKIEGO
obecnie G. Gorski, Kraków-Zwierzyniec.
¹Pobudka grunwalǳka ułożona na obchód przez Stow. STRAŻ POLSKA oraz ZWIĄZEK TURYSTYCZNY
— Wszystkie anonsu ące ﬁrmy oﬁaru ą % opustu okazicielowi ninie sze książeczki. [przypis autorski]
²hakata — potoczna nazwa Niemieckiego Związku Marchii Wschodnie , nac onalistyczne organizac i niemieckie , utworzone w  r. w Poznaniu. [przypis edytorski]

Walka, Handel, Interes

Naostrzyć mi miecze ak brzytwy
BRZYTWY i MIECZE przy mu e do ostrzenia
i uskutecznia takowe w przeciągu  goǳin
L. KNAPIŃSKI, Św. Krzyża .
«I rusza cie śmiało do bitwy
Chociaż który z was twarze
We krwi własne umaże
DOBROWOLSKI nam dostarczy gratis BANDAŻE.
DOBROWOLSKI — PODGÓRZE
poleca znakomite
PASKI PRZEPUKLINOWE «WITOŁD».
Handel

«A gdy skończym z hordą przebrzydłą
Poda cie mi z ﬁrmą³ „TLEN” MYDŁO!
Ręce wszak obmyć muszę
Po te krzyżackie usze
PUDREM HAYA twarz spoconą niecha osuszę!
PUDER HAYA
DLA ǱIECI, SOKOŁÓW I RYCERSTWA
poleca
Szymon Hay, aptekarz, c. k. dostawca dworu.
TAMŻE NIEZRÓWNANE
SPECYALNOŚCI GUMOWE
ZE ZNAKIEM OCHRONNYM
«KONIEC DYNASTYI».

Wo na, Walka, Przywódca

«Gdy uż trupem pole zaścielem
Zasięǳiemy z wielkiem weselem
Bęǳiem edli bez przerwy
ŚLIŻYŃSKIEGO KONSERWY
A tymczasem sępom, krukom idźcie na żer wy!
GULASZ «JAGIELLOŃSKI» W PUSZKACH
poleca
fabryka konserw ŚLIŻYŃSKIEGO.
«Zaś po wo nie, Bogu ślub czynię
Ufundować zacną świątynię,
Wǳięczność naszą okażem
Ponad wielkim ołtarzem
W cenie kosztów ŻELEŃSKIEGO pięknym WITRAŻEM».
WITRAŻE ǱIĘKCZYNNE
DLA PP. ZWYCIĘZCÓW
wykonuje po cenie kosztu
KRAKOWSKI ZAKŁAD WITRAŻÓW
S. G. ŻELEŃSKI, SWOBODA .
³z ﬁrmą — ǳiś: ﬁrmy (mydło ﬁrmy „Tlen”). [przypis edytorski]
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Podróż, Wo na, Rycerz

Skończyły się wreszcie gonitwy
I ośmiogoǳinny ǳień bitwy:
Szczęśliwie się powiodło
Pod MAKOWSKIEGO SIODŁO
Nasza wiara przytroczyła te zgra ę podłą.
SIODŁA «GRUNWALǱKIE»
Z KÓŁECZKAMI NA JEŃCÓW
POLECA
Makowski, Kraków, Floryańska .
Wraca do dom wo ska huf mężny
Każdy ma swó BILET OKRĘŻNY
Wiwat armia siarczysta
Wiwat ziemia o czysta
I niech ży e król Jagiełło, polski turysta!

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/boy-pobudka-grunwalǳka
Tekst opracowany na podstawie: Tadeusz Boy-Żeleński, Gdy się człowiek robi starszy… wierszyków porcya
czwarta, nakł. autora, wyd. G. Gebethner i Sp. Kraków; Gebethener i Wolﬀ, Warszawa 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BN.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Dorota Kowalska, Marta Nieǳiałkowska.
Okładka na podstawie: fotologic@Flickr, CC BY .
Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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