PODZIĉKOWANIA
wszystkim miłoĞnikom polskiej pieĞni i piosenki - za przybycie
i pełne zaangaĪowania uczestnictwo
Ewie Robak – za dyrygowanie naszym mega-chórem tak, Īe Ğpiewamy coraz lepiej
Michałowi Kopciowi za stworzenie i przygotowanie chóru PieĞniodawców
i akompaniament
Jarkowi „Foce” Bukowskiemu za zagrzewanie słowem
p. Januszowi Siwkowi – prezesowi Stowarzyszenia Szare Szeregi –
za napisanie wstĊpu
Agnieszce Wajcowicz-StĊpieĔ za kolejną cudną okładkĊ
chórom i zespołom:
Antidotum, Con Passione z ZagnaĔska, Kantylena
z Gimnazjum Katolickiego, Lubrzanki, Wrzosy z Uroczyska
ze Szkoły Podstawowej nr 28 i z Gimnazjum 26 im. Wojciecha Szczepaniaka
za piĊkne unisono
ĝwiĊtokrzyskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku za stałą wspólpracĊ
Wzgórzu Zamkowemu za goĞcinĊ
Wojewodzie ĝwiĊtokrzyskiemu - p. BoĪentynie Pałce-Korubie za wpisanie
PieĞniobrania na trwale w kalendarz obchodów Ğwiąt paĔstwowych

DZIĉKUJEMY
organizatorzy:
Stowarzyszenie „A NAM SIĉ CHCE!”
Stowarzyszenie „Chór Kameralny FERMATA”

Zapraszamy na naszą stronĊ internetową:
www.piesniobranie.pl
gdzie znajdą PaĔstwo zdjĊcia i relacje z poprzednich „PieĞniobraĔ”,
a takĪe informacje na temat naszych planów.

ĝpiew w naszym Īyciu stanowi bardzo waĪną rolĊ. Od małego dziecka słyszymy go,
gdy matka nas usypia. Od słów pieĞni uczymy siĊ mówiü. A potem juĪ przez całe
Īycie słyszymy przeróĪne Ğpiewy, z chĊcią teĪ sami bierzemy udział
w Ğpiewaniu. ĝpiew bowiem stanowi odzwierciedlenie naszego Īycia. ĝpiewem
wyraĪamy swoją radoĞü czy smutek.
My Polacy lubimy Ğpiewaü. Mamy wiele wspaniałych pieĞni, które chĊtnie
Ğpiewamy. W Ğpiewie teĪ odnajdujemy historiĊ naszego narodu i poprzez Ğpiew
uczymy siĊ historii. Polacy w ciągu swych dziejów czĊsto wojowali, a w czasie tych
walk towarzyszył im Ğpiew. A potem Ğpiewem rozsławiano czyny wojenne.
W pieĞniach tych ukazywano teĪ troski, smutki, radoĞü i dumĊ. W Ğpiewie Polacy
szukali ukojenia w rozpaczy, w Ğpiewie wzywali Boga do pomocy, gdy juĪ sił
i wszelkiego ratunku zabrakło. Nie mogło wiĊc zabraknąü polskich pieĞni
patriotycznych w okresie ostatnich zmagaĔ z wrogami. W tych czasach pieĞĔ dla
Polaków stała siĊ bronią psychologiczną – krzepiła serca, podnosiła ducha,
wskazywała cele walki i umacniała ĞwiadomoĞü... PieĞĔ docierała wszĊdzie tam,
gdzie mówiono i myĞlano po polsku, gdzie znĊkanych ludzi łączył wspólny los.
Spełniała wiĊc rolĊ propagatora walki, mobilizowała Polaków, budziła nadziejĊ
i pragnienie walki z wrogiem. A wróg usiłował z nią walczyü. Daremny to był trud,
bo pieĞni nigdy nikt nie pokonał. Zawsze ona zwyciĊĪała. Te wspaniałe pieĞni
z ostatniej wojny głĊboko utkwiły w pamiĊci Polaków. Dlatego teĪ, mimo iĪ minĊło
juĪ wiele lat, nigdy nie straciły na popularnoĞci. CzĊsto siĊ je wspomina i nadal
czĊsto Ğpiewa.
Dobrze siĊ stało, Īe pieĞni te upowszechnia siĊ i, co najwaĪniejsze, są one
przez młodzieĪ znane i lubiane. Sprawia to wielką przyjemnoĞü tym, którzy te
pieĞni kiedyĞ słyszeli i Ğpiewali, a teraz wspólnie z innymi, mogą je razem Ğpiewaü
z tkliwą łezką wspomnieĔ.
Janusz Siwek
Prezes Stowarzyszenia Szarych Szeregów

1
PŁONIE OGNISKO I SZUMIĄ KNIEJE
słowa i muzyka: Jerzy Bronisław Braun (1901-1975) - harcerz, poeta, filozof, działacz
polityczny. Wziął udział jako ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej. Odmówił wówczas przyjĊcia
krzyĪa wojskowego, uwaĪając, Īe obrona kraju jest jego obowiązkiem. W latach 1948–1956
wiĊziony przez władze stalinowskie za działalnoĞü niepodległoĞciową.
(po rozpaleniu ogniska)

Płonie ognisko i szumią knieje,
druĪynowy jest wĞród nas,
Opowiada starodawne dzieje,
bohaterski wskrzesza czas.
O rycerstwie spod kresowych stanic,
o obroĔcach naszych polskich granic,
a ponad nami wiatr szumi, wieje,
i dĊbowy huczy las.
(na zakoĔczenie ogniska)

JuĪ do odwrotu głos trąbki wzywa,
alarmują ze wszech stron.
Staje wiara w ordynku szczĊĞliwa,
serca biją w zgodny ton.
KaĪda twarz siĊ uniesieniem płoni,
kaĪdy laskĊ krzepko dzierĪy w dłoni,
a z młodzieĔczej siĊ piersi wyrywa,
pieĞĔ potĊĪna, pieĞĔ jak dzwon.
Zgasło ognisko i szumią knieje,
Spojrzyj weĔ ostatni raz,
Niech ci w duszy radoĞnie zanuci,
ĩe na zawsze łączą nas
Wspólne troski i radoĞci Īycia,
Serc harcerskich zjednoczone bicia,
I ta przyjaĨĔ najszczersza prawdziwa,
Którą Bóg połączył nas.

2
HEJ, HEJ UŁANI!
słowa: autor nieznany

muzyka: ludowa

Pierwowzoru tej znanej i czĊsto Ğpiewanej piosenki naleĪy szukaü w czasach KsiĊstwa Warszawskiego (1807-15).
Piosenka Ğpiewana obecnie (z refrenem „Hej, hej, ułani, malowane dzieci”), powstała przed pierwszą wojną i była
oparta na wersjach wczeĞniejszych. DuĪą popularnoĞcią cieszyła siĊ w polskich formacjach wojskowych na
Wschodzie w latach 1917–1918.

Ułani, ułani, malowane dzieci,
Niejedna panienka za wami poleci.
Hej, hej, ułani! Malowane dzieci,
Niejedna panienka za wami poleci!
Niejedna panienka i niejedna wdowa,
Zobaczy ułana – kochaü by gotowa.
Hej, hej, ułani...
Babcia umierała, jeszcze siĊ pytała:
Czy na tamtym Ğwiecie, ułani bĊdziecie?
Hej, hej, ułani...
Nie ma takiej wioski, nie ma takiej chatki,
Gdzieby nie kochały ułana mĊĪatki.
Hej, hej, ułani...
Nie ma takiej chatki, ani przybudówki,
GdzieĪby nie kochały ułana ĩydówki.
Hej, hej, ułani...
Kochają i panny, lecz kochają skrycie,
KaĪda za ułana oddałaby Īycie.
Hej, hej, ułani...
Jedzie ułan, jedzie, konik pod nim pląsa,
CzapkĊ ma na bakier i podkrĊca wąsa.
Hej, hej, ułani...
Jedzie ułan, jedzie, szablą pobrzĊkuje,
Uciekaj dziewczyno, bo ciĊ pocałuje.
Hej, hej, ułani...

3
BYWAJ DZIEWCZE ZDROWE
słowa i muzyka: autor nieznany
PieĞĔ powstała w okresie Powstania Listopadowego, prawdopodobnie jeszcze w 1830 r.

Bywaj dziewczĊ zdrowe, Ojczyzna mnie woła,
IdĊ za kraj walczyü wĞród rodaków koła,
/I choü przyjdzie Ğcigaü jak najdalej wroga,
Nigdy nie zapomnĊ, jak mi byłaĞ droga. / bis
Po cóĪ ta łza w oku, po cóĪ serca bicie?
Tobiem winien miłoĞü, a OjczyĨnie Īycie!
/PamiĊtaj, ĪeĞ Polka, Īe to za kraj walka,
NiepodległoĞü Polski, to twoja rywalka. / bis
Polka mnie zrodziła, z jej piersi wyssałem:
Byü OjczyĨnie wiernym, a kochance stałym.
/I choü przyjdzie zginąü w ojczystej potrzebie,
Nie rozpaczaj dziewczĊ, zobaczym siĊ w niebie. / bis
CzujĊ to, bom Polka: Ojczyzna w potrzebie,
Nie pamiĊtaj o mnie, nie oszczĊdzaj siebie;
/Kto nie zna jej cierpieĔ i głos jej przytłumi,
Niegodzien miłoĞci i kochaü nie umie. / bis
Ty godnie odpowiesz, o to siĊ nie troszczĊ,
ĩe jesteĞ mĊĪczyzną tego ci zazdroszczĊ,
/Ty znasz moje serce, ty znasz moją duszĊ,
ĩem niezdolna walczyü, tyleĪ cierpieü muszĊ. / bis
Nie mów o rozpaczy, bo to słaboĞü duszy,
Bo miĊ tylko jarzmo mego kraju wzruszy,
/Gdzie bądĨ siĊ spotkamy, spotkamy siĊ przecie
Zawsze Polakami, chociaĪ w innym Ğwiecie./ bis

4
OSTATNI MAZUR
słowa: Ludwik Pomian – ŁubieĔski muzyka: Fabian Tymulski
(w niektórych opracowaniach przypisywana Fryderykowi Chopinowi)
PieĞĔ powstała prawdopodobnie przed bitwą pod Olszynką Grochowską (25 lutego 1831 r.) najbardziej krwawą bitwą Powstania Listopadowego.

„Jeszcze jeden mazur dzisiaj,
Choü poranek Ğwita,
Czy pozwoli panna Krysia?”,
Młody ułan pyta.
I niedługo błaga, prosi,
Bo to w polskiej ziemi,
/W pierwszą parĊ ją unosi,
A sto par za niemi. / bis
On jej czule szepcze w uszko,
Ostrogami dzwoni,
W pannie tłucze siĊ serduszko
I liczko siĊ płoni.
Cyt, serduszko, nie płoĔ liczka,
Bo ułan niestały,
/O pół mili wre potyczka,
Słychaü pierwsze strzały. / bis
Słychaü strzały, głos pobudki,
Dalej na koĔ, hura!
Lube dziewcze, porzuü smutki,
ZataĔczym mazura!
Jeszcze jeden krąg dokoła,
Jeszcze uĞcisk bratni,
/Trąbka budzi, na koĔ woła,
Mazur to ostatni. / bis

5
MARSZ STRZELCÓW
słowa i muzyka: Władysław Ludwik Anczyc
Marsz był powszechnie Ğpiewany przez uczestników Powstania Styczniowego w 1863r., a pół wieku póĨniej przez
strzelców i legionistów Piłsudskiego.
Obecnie jest pieĞnią organizacyjną Związku Strzeleckiego i hufców przysposobienia wojskowego.

Hej, strzelcy wraz, nad nami orzeł biały,
a przeciw nam Ğmiertelny stoi wróg.
Wnet z naszych strzelb piorunem zagrzmią strzały.
Niech lotem kul kieruje zbawca Bóg!
WiĊc gotuj broĔ i kule bij głĊboko
O ojców grób bagnetów poostrz stal.
Na odgłos trąb, twój sztucer bierz na oko!
Hej! BacznoĞü! Cel! I w łeb, lub serce pal!
/Hej, trąb! Hej, trąb strzelecka trąbko w dal!
A kłuj, a rąb, i w łeb lub serce pal!/ bis
Wzrósł liĞciem bór, wiĊc górą wiara strzelcy.
Masz w rĊku broĔ, a w piersi ĞwiĊty Īar.
Hej, Moskwa tu, a nuĪe tu wisielce!
Od naszych kul nie schroni kniaĨni car.
Raz przecieĪ juĪ zagrały trąbek dĨwiĊki
LĞni polska broĔ, jak stalnych kłosów fal.
DziĞ spłacim wam łzy matek i wdów jĊki.
Hej! BacznoĞü! Cel! I w łeb, lub serce pal!
/Hej, trąb! Hej, trąb strzelecka trąbko w dal!
A kłuj, a rąb, i w łeb lub serce pal!/ bis

6
W KRWAWYM POLU SREBRNE PTASZĉ
słowa: Wincenty Pol (autor dwóch zwrotek)

muzyka: Alfred Bojarski

luty 1863; Lwów - pieĞĔ powstała jako akt poĪegnania mĊĪczyzn odchodzących do partyzantki.
Początkowo wykonywana tylko w obozie Antoniego JezioraĔskiego szybko zdobyła powszechną popularnoĞü
w oddziałach na terenie wszystkich zaborów.

W krwawym polu srebrne ptasze,
Poszli w boje chłopcy nasze.
/Hu, ha, krew gra,
duch gra, hu, ha!
Niechaj Polska zna,
jakich synów ma!/ bis
Obok Orła znak Pogoni,
Poszli nasi w bój bez broni.
/Hu, ha, krew gra,
duch gra, hu, ha!
Matko-Polsko, Īyj!
Jezus, Maria! Bij!/ bis
Naszym braciom dopomagaj,
Nieprzyjaciół naszych zmagaj.
/Hu, ha, Wiatr gra,
krew gra, hu, ha!
Niechaj Polska zna,
jakich synów ma./ bis
„W krwawem polu srebrne ptaszĊ” – polskie godło paĔstwowe: srebrzysty Orzeł na tle czerwieni
sztandaru.
PogoĔ – godło Wielkiego KsiĊstwa Litewskiego: rycerz na pĊdzącym koniu, trzymający wzniesiony
miecz. W okresie unii polsko-litewskiej (XIV–XVIII w.) na herbach królewskich i sztandarach
wojskowych PogoĔ widniała obok Orła.

7
O MÓJ ROZMARYNIE
słowa: ludowe i Wacław Denhoff-Czarnocki

melodia: ludowa

Jedna z najbardziej znanych piosenek Īołnierskich pierwszej wojny Ğwiatowej. Nieznany autor przerobił ją na uĪytek
Legionów z szeĞciozwrotkowej piosenki ludowej. Kolejne dopisał póĨniej poeta legionowy W. Denhoff-Czarnocki.
Piosenka, z którą Legiony Polskie pod wodzą Józefa Piłsudskiego rozpoczĊły (6 VIII 1914)
swój marsz ku niepodległoĞci z krakowskich Oleandrów.

O mój rozmarynie rozwijaj siĊ, / bis
PójdĊ do dziewczyny, pójdĊ do jedynej, zapytam siĊ.
A jak mi odpowie: nie kocham ciĊ, / bis
Ułani werbują, strzelcy maszerują, zaciągnĊ siĊ.
Dadzą mi buciki z ostrogami / bis
I siwy kabacik i siwy kabacik z wyłogami.
Dadzą mi konika cisawego / bis
I ostrą szabelkĊ i ostrą szabelkĊ do boku mego.
Dadzą mi uniform popielaty, / bis
AĪebym nie tĊsknił, aĪebym nie tĊsknił do swojej chaty.
Dadzą mi szkaplerzyk z Matką Boską, / bis
AĪeby mnie chronił, aĪeby mnie chronił tam pod Moskwą.
Dadzą mi manierkĊ z gorzałczyną, / bis
AĪebym nie tĊsknił, aĪebym nie tĊsknił za dziewczyną
A kiedy juĪ wyjdĊ na wiarusa, / bis
PójdĊ do dziewczyny, pójdĊ do jedynej po całusa.
A gdy mi odpowie: „nie wydam siĊ”, / bis
Hej tam kule Ğwiszczą i bagnety błyszczą poĞwiĊcĊ siĊ.
Pójdziemy z okopów na bagnety / bis
Bagnet mnie ukłuje, Ğmierü mnie pocałuje, ale nie ty.
Rozmaryn – ozdobny krzew o niebieskich lub białych kwiatach, symbol miłoĞci i wesela.

8
PRZYBYLI UŁANI POD OKIENKO
słowa: legionista 4 pp - Feliks GwiĪdĪ

muzyka: ludowa

Jedna z najbardziej popularnych piosenek z okresu I wojny Ğwiatowej.

Przybyli ułani pod okienko, / bis
Stukają, wołają: „PuĞü panienko!” / bis
ZaĞwiecił miesiączek do okienka, / bis
W koszulce stanĊła w nim panienka. / bis
„O Jezu, a cóĪ to za wojacy?” / bis
„Otwieraj - nie bój siĊ - to Czwartacy!” / bis
„PrzyszliĞmy napoiü nasze konie, / bis
Za nami piechoty całe błonie”. / bis
„O Jezu! A dokąd Bóg prowadzi?” / bis
„WarszawĊ odwiedziü byĞmy radzi”. / bis
„A stamtąd juĪ droga nam gotowa, / bis
Do serca polskoĞci do Krakowa”. / bis
Gąszczami, lasami, ĞcieĪką polną,
Idziemy wywalczyü PolskĊ Wolną. / bis
Panienka otwieraü podskoczyła, / bis
Ułanów do Ğrodka zaprosiła. / bis

9
PIERWSZA KADROWA
słowa: Tadeusz Ostrowski „ Oster”, Wacław K. ŁĊcki melodia ludowa
Piosenka ta powstała w czasie kilkudniowego marszu I Kompani Kadrowej, w dniach 6–12 sierpnia 1914.
Pierwsza Kompania Kadrowa – pierwszy od Powstania Styczniowego w 1863 r. oddział Wojska Polskiego,
sformowany w wyniku mobilizacji oddziałów Związku Strzeleckiego oraz Polskich DruĪyn Strzeleckich, ogłoszonej
przez Józefa Piłsudskiego. Oddział tworzony w krakowskich Oleandrach 3 VIII 1914 r., wyruszył 6 VIII (o godz. 3.30)
i o godzinie 9.45 przekroczył w Michałowicach granicĊ Królestwa z zadaniem wywołania tam powstania
antyrosyjskiego. Po wyzwoleniu Słomnik, Miechowa, JĊdrzejowa i ChĊcin, dotarł 12 sierpnia do Kielc.

Raduje siĊ serce, raduje siĊ dusza,
Gdy Pierwsza Kadrowa na wojenkĊ rusza.
Oj da, oj da dana, kompanio kochana,
Nie masz to jak Pierwsza, nie!
ChociaĪ do Warszawy mamy długą drogĊ,
Ale przecieĪ dojdziem, byleby iĞü w nogĊ.
Oj da, oj da dana...
Kiedy Moskal zdrajca drogĊ nam zastąpi,
To kul z mannlichera nikt mu nie poskąpi.
Oj da, oj da dana...
A gdyby on jeszcze Ğmiał udawaü zucha,
KaĪdy z nas bagnetem trafi mu do brzucha.
Oj da, oj da dana...
A gdy siĊ szczĊĞliwie zakoĔczy powstanie,
To pierwsza kadrowa gwardyją zostanie.
Oj da, oj da dana...
A wiĊc piersi naprzód, podniesiona głowa,
BoĞmy przecie Pierwsza Kompania kadrowa
Oj da, oj da dana...
mannlicher – karabin powtarzalny, odtylcowy, piĊciostrzałowy, konstrukcji austriackiej, stanowiący podstawowe
uzbrojenie pojedynczego Īołnierza armii austro-wĊgierskiej.

10
BIAŁE RÓĩE
słowa: Kazimierz WroszyĔski

muzyka: Mieczysław Kozar-Słobódzki

Jak wiĊkszoĞü piosenek Ğpiewanych przez Wojsko Polskie w dwudziestoleciu miĊdzywojennym i w czasie kampanii
1939, pochodzi z czasów I wojny Ğwiatowej. Powstała na kanwie starej piosenki ludowej.

Rozkwitały pąki białych róĪ,
Wróü, JasieĔku, z tej wojenki juĪ,
/Wróü, ucałuj, jak za dawnych lat,
Dam ci za to róĪy najpiĊkniejszy kwiat. / bis
Kładłam ci ja idącemu w bój,
Białą róĪĊ na karabin twój,
/NimeĞ odszedł, mój JasieĔku, stąd,
NimeĞ próg przestąpił, kwiat na ziemi zwiądł. / bis
Ponad stepem nieprzejrzana mgła,
Wiatr w burzanach cichuteĔko łka.
/Przyszła zima, opadł róĪy kwiat,
Poszedł w Ğwiat JasieĔko, zginął za nim Ğlad. / bis
Przeszło lato, jesieĔ, zima juĪ,
JuĪ przekwitły pąki białych róĪ,
/CóĪ ci teraz dam, JasieĔku, hej,
Gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny swej? / bis
JasieĔkowi nic nie trzeba juĪ,
Bo mu kwitną pĊki białych róĪ,
/Tam pod jarem, gdzie w wojence padł,
Rozkwitł na mogile białej róĪy kwiat. / bis
Nie rozpaczaj, lube dziewczĊ, nie,
W polskiej ziemi nie bĊdzie mu Ĩle.
/Policzony bĊdzie trud i znój,
Za OjczyznĊ poległ ukochany twój! / bis

11
KALINA MALINA
Kalina malina w lesie rozkwitała / bis
Niejedna dziewczyna ułana kochała! / bis
Ułana kochała, ułana lubiła / bis
I te czułe listy do niego kreĞliła. / bis
A w niedzielĊ rankiem, kiedy słoĔce wschodzi / bis
To ten młody ułan po koszarach chodzi. / bis
Po koszarach chodzi, listy w rĊku nosi / bis
Pana porucznika o przepustkĊ prosi. / bis
Panie poruczniku puĞü mnie pan do domu / bis
Bo moja dziewczyna urodziła syna. / bis
PuszczĊ ja ciĊ puszczĊ, ale nie samego / bis
KaĪĊ ci osiodłaü konika karego. / bis
Konika karego i te złote lejce / bis
AbyĞ swej dziewczynie uradował serce. / bis
Jedzie ułan, jedzie o drogĊ nie pyta / bis
A młoda teĞciowa u progu go wita. / bis
"Ułanie, ułanie twoja to przyczyna / bis
Przez ciebie została zhaĔbiona dziewczyna. / bis
"Ja jej nie zhaĔbiłem, zhaĔbiła siĊ sama / bis
I ta ciemna nocka po której chadzała. / bis
Chadzała pijała i grywała w karty / bis
MyĞlała dziewczyna, Īe z ułanem Īarty. / bis
To nie były Īarty, ani Īadne kpiny / bis
Bo zamiast wesela odbyły siĊ chrzciny. / bis

12
PIEĝē O WODZU MIŁYM
słowa: Wacław „Kostek” Biernacki melodia: Zygmunt PomaraĔski na motywach ludowych
Autor:„PiosenkĊ Jedzie, jedzie na Kasztance napisałem w pierwszych dniach lub tygodniach marca
1915 r., w czasie naszego pobytu nad Nidą. ĩadnych specjalnych okolicznoĞci przy napisaniu tej piosenki nie było.
Po prostu – była napisana serdecznie, z tym uczuciem, jakie miałem dla Komendanta zawsze. Kasztanka była
pierwszym stałym i znanym przez wszystkich Īołnierzy wierzchowcem Komendanta... Melodia do tej piosenki jest
melodią starej bardzo wojskowej piosenki z początku dziewiĊtnastego wieku, jest motywem ludowym”.

Jedzie, jedzie na Kasztance,
Na Kasztance,
/Siwy strzelca strój. / bis
/Hej, hej, Komendancie,
Miły Wodzu mój! / bis

Nad lampasy i czerwienie,
i czerwienie,
/Wolisz strzelca strój! / bis
/Hej, hej, Komendancie,
Miły Wodzu mój! / bis

Gdzie szabelka twa ze stali,
twa ze stali?
PrzecieĪ idziem w bój, / bis
/Hej, hej, Komendancie,
Miły Wodzu mój! / bis

Ale pod tą szarą bluzą,
szarą bluzą,
/Serce ze złota! / bis
/Hej, hej, Komendancie,
Serce ze złota! bis

Gdzie twój mundur jeneralski,
jeneralski,
/Złotem wyszywany? / bis
/Hej, hej, Komendancie,
Wodzu kochany! / bis

Ale błyszczą groĨną wolą,
groĨną wolą
/Królewskie oczy! / bis
/Hej, hej, Komendancie,
Królewskie oczy! / bis

Masz wierniejszych niĪ stal
chłodna, niĪ stal chłodna,
/Młodych strzelców rój! / bis
/Hej, hej, Komendancie,
Miły Wodzu mój! / bis

Pójdzie z tobą po zwyciĊstwo, po
zwyciĊstwo
/Młodych strzelców rój! / bis
/Hej, hej, Komendancie,
Miły Wodzu mój! / bis

13
MY, PIERWSZA BRYGADA
słowa: Tadeusz Biernacki i Andrzej HałaciĔski
Melodia marsza Pierwszej Brygady towarzyszyła strzelcom i legionistom juĪ od 25 sierpnia 1914 r. kiedy do
odradzającego siĊ polskiego wojska wstąpiła cała orkiestra kieleckiej StraĪy Ogniowe i została orkiestrą wojskową
I Brygady Legionów. W zeszycie nutowym kapelmistrza orkiestry - Andrzeja Sikorskiego, pod numerem
10 jako "Marsz Kielecki” zapisana była melodia, która bardzo szybko wpadała Īołnierzom w ucho. Słowa powstały w
wagonie pociągu wiozącego legionistów do obozu jenieckiego w Szcvzypiornie. Stała siĊ ulubioną pieĞnią Marszałka
Józefa Piłsudskiego, który nazwał ją "najdumniejszą pieĞnią, jaką kiedykolwiek Polska stworzyła”. W okresie
miĊdzywojennym pieĞĔ pretendowała niemalĪe do miana hymnu narodowego. Wykonywano ją czĊsto podczas
oficjalnych uroczystoĞci paĔstwowych i wojskowych. Od 2007 roku jest oficjalną pieĞnią Wojska Polskiego.

Legiony to Īołnierska nuta,
Legiony to ofiarny stos,
Legiony to Īołnierska buta,
Legiony to straceĔców los.
My, Pierwsza Brygada, strzelecka gromada,
Na stos, rzuciliĞmy nasz Īycia los,
Na stos, na stos!
My, Pierwsza Brygada...
O ileĪ mąk, ileĪ cierpienia,
UmieliĞmy w ogieĔ zapału
O ileĪ krwi, wylanych łez,
MłodzieĔczych wiar roznieciü
Pomimo to nie ma zwątpienia,
skry,
Dodawał sił wĊdrówki kres.
NieĞü Īycie swe dla ideału
My, Pierwsza Brygada...
I swoją krew i marzeĔ sny.
Krzyczeli, ĪeĞmy stumanieni,
My, Pierwsza Brygada...
Nie wierząc nam, Īe chcieü – to
Potrafim dziĞ dla potomnoĞci
móc!
Ostatki swych poĞwiĊciü dni,
LaliĞmy krew osamotnieni,
WĞród fałszów siaü zew
A z nami był nasz drogi Wódz!
namiĊtnoĞci,
My, Pierwsza Brygada...
Miazgą swych ciał, Īarem swej
Nie chcemy dziĞ od was uznania,
krwi.
Ni waszych mów, ni waszych łez,
My, Pierwsza Brygada...
JuĪ skoĔczył siĊ czas kołatania
Do waszych serc, do waszych
kies.
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PIECHOTA
słowa: Bolesław Lubicz-Zahorski, Leon Łuskino muzyka: Józef T. Klukowski
Jedna z najbardziej znanych polskich piosenek Īołnierskich, pochodząca prawdopodobnie z okresu I wojny.

Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój!
Nie noszą ni srebra, ni złota,
Lecz w pierwszym szeregu podąĪa na bój,
Piechota, ta szara piechota.
Lecz w pierwszym szeregu podąĪa na bój,
Piechota, ta szara piechota.
Maszerują strzelcy, maszerują,
Karabiny błyszcza, szary strój,
A przed nimi drzewce salutują,
Bo za naszą PolskĊ idą w bój!
Idą, a w słoĔcu kołysze siĊ stal,
DziewczĊta zerkają zza płota,
A oczy ich dumnie utkwione są w dal,
Piechota, ta szara piechota.
A oczy ich dumnie utkwione są w dal,
Piechota, ta szara piechota.
Maszerują strzelcy, maszerują...
Nie grają im surmy, nie huczy im róg,
A Ğmierü im pod stopy siĊ miota,
Lecz w pierwszym szeregu podąĪa na bój:
Piechota, ta szara piechota.
Lecz w pierwszym szeregu podąĪa na bój:
Piechota, ta szara piechota.
Maszerują strzelcy, maszerują...
(1) – Szary ich strój – szary kolor nosiła piechota wywodząca siĊ z Legionów. Kolor ten jest symbolem skromnoĞci,
poĞwiĊcenia i dzielnoĞci Īołnierskiej tego wojska.
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ĩURAWIEJKI PUŁKÓW KAWALERII
ĩurawiejki w Wojsku Polskim rozpowszechniły siĊ w okresie II Rzeczypospolitej po wojnie
polsko-bolszewickiej 1920 roku w nawiązaniu do tradycji kawalerii rosyjskiej. Nazwa pochodzi
od rosyjskiego słowa „Īuraw”, co oznaczało pieĞĔ tak jak on, przelotną.
W okresie miĊdzywojennym polska kawaleria składała siĊ z: 27 pułków ułanów,
3 pułków szwoleĪerów i 10 pułków strzelców konnych. KaĪdy pułk miał swój zestaw Īurawiejek dowcipnych, czasem uszczypliwych, przyĞpiewek kawaleryjskich.

Refren:

Lance do boju, szable w dłoĔ
Bolszewika goĔ, goĔ, goĔ
ĩuraw, Īuraw, Īurawia lub:
ĩura, Īura, Īura ma
ĩurawiejka ty maja!
ĩurawiejka ty moja!

13 Pułk Ułanów WileĔskich, otok róĪowy, stacjonował w Nowej Wilejce,
pierwszym dowódcą był mjr. Władysław Dąmbrowski

Zawsze dzielny i bojowy, to trzynasty pułk róĪowy.
ChociaĪ otok ma róĪowy, to jest jednak pułk bojowy.
Otok jego jest róĪowy, dawniej był to pułk bojowy.
A trzynasty, choü róĪowy, jednak w boju jest morowy.
A trzynasty, ten róĪowy, wielka granda, lecz bojowy.
A trzynasty, ten róĪowy, to naprawdĊ pułk bojowy.
Wzrok sokoli, mina paĔska, to trzynastka jest ułaĔska.
A trzynasty, to zas...., pod Wilejką gubią lance.
Pułk słynny był z wielu "zagoĔczyków", a w takich dalekich rajdach
zaopatrzenie zdobywano rozmaicie...
A trzynasty pułk nie głupi, wrogów łupi, swoich łupi.
Wrogów bije, swoich łupi, to trzynasty pułk niegłupi.
UkraĞü kury, uciec w zboĪe, pułk trzynasty tylko moĪe.
ĩurawiejki dotyczące szwadronu tatarskiego:
Z przodu ksiĊĪyc, z tyłu gwiazda, to tatarska nasza jazda.
Na łbie ksiĊĪyc, wyĪej gwiazda, sławna to tatarska jazda.
Z przodu ksiĊĪyc, z tyłu gwiazda, to słynna tatarska jazda.
Na łbie ksiĊĪyc, niĪej gwiazda, to tatarska nasza jazda.
KsiĊĪyc w czole, w d... gwiazda, to tatarska nasza jazda.
W d... ksiĊĪyc, w sercu gwiazda, to tatarska nasza jazda.
Z przodu ksiĊĪyc, w d... gwiazda, oto jest tatarska jazda.
Pół Tatarów, pół Polanów, to trzynasty pułk ułanów.
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MODLITWA OBOZOWA
słowa i muzyka: Adam Kowalski
Pierwsza z własną melodią pieĞĔ Īołnierska z II wojny Ğwiatowej. Narodziła siĊ w paĨdzierniku 1939 r. w obozie
internowanych Īołnierzy polskich w miejscowoĞci Bals, na terenie Rumunii. Do okupowanego kraju dotarła za
poĞrednictwem tzw. „cichociemnych” – skoczków spadochronowych – gdzie, przerobiona, nosiła tytuły Modlitwa AK,
Modlitwa Īołnierza tułacza lub Modlitwa partyzancka. Zyskała szeroki rozgłos, Ğpiewały ją wszystkie formacje
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Zgrupowania kresowe AK Ğpiewały w drugiej zwrotce: „Znad Warty, Wisły,
Niemna, Sanu. Utwór stał siĊ hymnem sławnych oddziałów partyzanckich „Ponurego” w Górach ĝwiĊtokrzyskich.

.

O Panie, któryĞ jest na niebie,
Wyciągnij sprawiedliwą dłoĔ,
Wołamy ze wszech stron do Ciebie
O polską moc i polską broĔ!
O Panie, skrusz ten miecz, co siekł nasz kraj,
Do wolnej Polski nam powróciü daj,
By stał siĊ Ĩródłem nowej siły
Nasz dom, nasz kraj!
O Panie, usłysz proĞby nasze,
Wysłuchaj nasz tułaczy Ğpiew,
Znad Warty, Wisły, Niemna, Bugu,
MĊczeĔska do CiĊ woła krew.
O Panie, skrusz ten miecz, co siekł nasz kraj…
O Panie, wejrzyj sprawiedliwie
Na walkĊ naszą w ciemną noc.
Modlimy siĊ o to gorliwie,
By okupanta złamaü moc.
O Panie, skrusz ten miecz, co siekł nasz kraj…
W poszumie drzew, o Twórco Panie,
Błogosław nasz Īołnierski trud.
Cokolwiek stało siĊ lub stanie,
Nie damy Kresów – to nasz Ğlub.
O Panie, skrusz ten miecz, co siekł nasz kraj…
W Szarych Szeregach Ğpiewana była strofa anonima:

W poszumie drzew, błogosław Panie
PrzysiĊgĊ naszą we dniach prób.
Cokolwiek zdarzy siĊ i stanie,
Nie damy Polski, to nasz Ğlub.
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DZIĝ DO CIEBIE PRZYJĝû NIE MOGĉ
ÏǣÏȋ× Ȍ
Piosenka partyzancka z Lubelszczyzny. z przełomu 1942–1943.

DziĞ do ciebie przyjĞü nie mogĊ,
Zaraz idĊ w nocy mrok,
Nie wyglądaj za mną oknem,
W mgle utonie próĪno wzrok.
Po cóĪ ci, kochanie, wiedzieü,
ĩe do lasu idĊ spaü.
DłuĪej tu nie mogĊ siedzieü,
Na mnie czeka leĞna braü.
DłuĪej tu nie mogĊ siedzieü,
Na mnie czeka leĞna braü.
KsiĊĪyc zaszedł hen, za lasem,
We wsi gdzieĞ szczekają psy,
A nie pomyĞl sobie czasem,
ĩe do innej tĊskno mi.
Kiedy wrócĊ znów do ciebie,
MoĪe w dzieĔ ,a moĪe w noc,
Dobrze bĊdzie nam jak w niebie,
Pocałunków dasz mi moc,
Dobrze bĊdzie jak w niebie,
Pocałunków dasz mi moc
Gdy nie wrócĊ, niechaj z wiosną
RolĊ moją sieje brat.
KoĞci moje mchem porosną
I uĪyĨnią ziemi szmat.
W pole wyjdĨ pewnego ranka,
Na snop Īyta dłonie złóĪ
I ucałuj jak kochanka,
Ja Īyü bĊdĊ w kłosach zbóĪ.
I ucałuj jak kochanka,
Ja Īyü bĊdĊ w kłosach zbóĪ.

18
DESZCZ JESIENNY
słowa i muzyka: Marian Matuszkiewicz
Piosenka powstała w 1943 r. w oddziałach partyzanckich w Puszczy Kampinoskiej.
ĝpiewali j ją harcerze Szarych Szeregach – w batalionach „ZoĞka” i „Parasol”.
Utwór doczekał siĊ ponownej popularnoĞci: nagrał ją bowiem zespół „Czerwone Gitary” oraz wykorzystała
Agnieszka Osiecka w swoim widowisku Niech no tylko zakwitną jabłonie.

Deszcz, jesienny deszcz smutne pieĞni gra,
Mokną na nim karabiny, hełmy kryje rdza.
/NieĞ po błocie w dal, w zachlapany Ğwiat
Przemoczone pod plecakiem osiemnaĞcie lat. / bis
GdzieĞ daleko stąd noc zapada znów,
Ciemna główka twej dziewczyny chyli siĊ do snu.
/MoĪe właĞnie dziĞ patrzy w nocną mgłĊ
I modlitwą prosi Boga, by zachował ciĊ. / bis
Deszcz, jesienny deszcz bĊbni w hełmu stal,
Idziesz, młody Īołnierzyku, gdzieĞ w nieznaną dal.
/MoĪe dobry Bóg da, Īe wrócisz znów,
BĊdziesz tulił ciemną główkĊ miłej swej do snu. / bis
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WIĉC SZUMCIE NAM JODŁY PIOSENKĉ
słowa: Andrzej GawroĔski muzyka: na melodiĊ „Gdy naród do boju”
PieĞĔ powstała 11 lipca 1943 r. w czasie uroczystej przysiĊgi oddziałów partyzanckich
Jana Piwnika”Ponurego”.

Choü z dala swą mamy rodzinĊ i bliskich
My polscy Īołnierze od Gór ĝwiĊtokrzyskich,
Lecz chciały niebiosa, by krew nam na wrzosach
WolnoĞci Ğcieliła kobierce.
WiĊc szumcie nam, jodły, piosenkĊ,
Rodacy podajcie nam rĊkĊ,
WĞród lasów, wertepów, na ostrzach bagnetów
WolnoĞci niesiemy jutrzenkĊ.
Nie dbamy o spokój, nie dbamy o ciszĊ
A do snu nas głuchy szum jodeł kołysze,
Pod głową w chlebaku Īelazo granatów,
A uĞmiech na twarzy spokojny.
WiĊc szumcie nam jodły piosenkĊ...
A nasze koszary to chłodny cieĔ lasu,
Swe głowy chronimy pod skrzydła szałasów,
A nasza dziewczyna - to stal karabina,
Choü zimna, jak piorun wybucha.
WiĊc szumcie nam jodły piosenkĊ...
A kiedy siĊ walka z najeĨdĨcą rozpĊta,
Suniemy po lesie jak dzikie zwierzĊta,
Tu oddział nasz leĪy, tam gromem uderzy,
„Ponury” nas uczy brawury.
WiĊc szumcie nam jodły piosenkĊ...
Raz, kiedy na patrol szedł oddział zuchwały,
RozpĊtał siĊ ogieĔ i kule zagrały,
Na trawie, na polu, dowódca patrolu
Padł kulą Ğmiertelnie raĪony.
WiĊc szumcie nam jodły piosenkĊ...
JuĪ oczy swe zamknął, pobladły jak chusta
I tylko wiatr polny całuje mu usta.
Na miĊkkim z traw leĪu Ğpij, polski Īołnierzu,
CoĞ wolnej nie doĪył ojczyzny.
WiĊc szumcie nam jodły piosenkĊ...
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ROZSZUMIAŁY SIĉ WIERZBY PŁACZĄCE
słowa: Roman ĝlĊzak

muzyka: Wasyl Iwanowicz Agapkin

Jedna z najbardziej popularnych pieĞni partyzanckich z lat II wojny Ğwiatowej.

Rozszumiały siĊ wierzby płaczące,
Rozpłakała siĊ dziewczyna w głos,
Od łez oczy podniosła błyszczące
Na Īołnierski, na twardy Īycia los.
Nie szumcie wierzby nam
ĩalu, co serce rwie,
Nie płacz, dziewczyno ma,
Bo w partyzantce nie jest Ĩle.
Do taĔca grają nam
Granaty, visów szczĊk,
ĝmierü kosi niby łan,
Lecz my nie znamy, co to lĊk.
Błoto, deszcz, czy słoneczna spiekota,
Zawsze słychaü miarowy, równy krok,
Maszeruje ta leĞna piechota,
Na ustach Ğpiew, spokojna twarz, pogodny wzrok.
Nie szumcie wierzby nam...
I choü droga siĊ nasza nie koĔczy,
Choü nie wiemy, gdzie wĊdrówki kres,
Ale pewni jesteĞmy zwyciĊstwa,
Bo przelano juĪ tyle krwi i łez.
Nie szumcie wierzby nam...
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IDĄ, IDĄ LEĝNI
słowa: Jerzy Jurandot

muzyka: Jerzy Wasowski

Nie ma nikt na Ğwiecie domu jak my mamy,
Jest zielony latem , zima ĞnieĪnobiały,
Mamy dach z gałĊzi, z mchu miĊkkiego łóĪko,
Lampa jest nam ksiĊĪyc ponad leĞna dróĪka,
Idą, idą leĞni, kompas maja z gwiazd,
Nikt nie słyszy pieĞni, tylko jeden las,
Idą, idą leĞni, drogĊ leĞnym daj,
Tam gdzie my jesteĞmy, tam jest wolny kraj.
Górą chmurka płynie, ptak po niebie taĔczy,
Dołem przez gĊstwinĊ idą partyzanci,
DrapieĪniki leĞne, wilków złych wataha,
ĩandarm wejĞü tu nie chce i SS ma stracha.
Idą, idą leĞni...
Nie wiadomo nigdy gdzie i skąd spadniemy,
MĞciü niemieckie krzywdy wobec polskiej ziemi,
Długa nasza droga, bron ugniata ramie,
Kule są dla wroga, a ostatnia dla mnie.
Idą, idą leĞni...
Nie martw siĊ dziewczyno, trzeba mieü nadzieje,
Wszak nie wszyscy giną, moĪe ocaleje,
Jak by dobrze było wróciü do swej wioski,
Gdy ostatni padnie Īołdak hitlerowski.
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OKA
słowa: Leon Pasternak muzyka: na podstawie wodewilu Stefana Turskiego i czeskiej melodii
Jedna z najbardziej znanych piosenek I Dywizji Wojska Polskiego im. Tadeusza KoĞciuszki,
powstała w Sielcach w lipcu 1943 r..

Szumi dokoła las,
czy to jawa, czy sen?
Co ci przypomina,
co ci przypomina
widok znajomy ten?
ĩółty wiĞlany piach,
wioski słomiany dach,
płynie, płynie Oka,
jak Wisła szeroka,
jak Wisła głĊboka.
Szumi, hej, szumi las,
gdzieĪeĞ rzuciła nas?
Dolo, dolo nasza,
hej, dolo tułacza,
gdzieĪeĞ rzuciła nas?
Był juĪ niejeden las,
wiele przeszliĞmy rzek,
ale najpiĊkniejszy,
ale najpiĊkniejszy
jest naszej Wisły brzeg.
Skrwawiony Wisły brzeg…
jak to mĊczy, boli,
Īal nam serce Ğcisnął,
Wisło, nasza Wisło
w niemieckiej niewoli.
PiĊkny jest Wisły brzeg,
piĊkny jest Oki brzeg,
jak szarĪa ułaĔska,
od Wisły, do GdaĔska
pójdziemy, dojdziem
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CZERWONE MAKI NA MONTE CASSINO
słowa: Feliks Konarski muzyka: Alfred Schuetz
Klasztor na wzgórzu Monte Cassino był kluczową twierdzą na drodze do wyzwolenia Italii.
Polacy, w ekstremalnych warunkach, dokonali w dniach 12-18 maja 1944 r. tego, co było
niemoĪliwe we wszystkich próbach naszych sojuszników.
Pierwsze dwie zwrotki pieĞni powstały na kwaterze zespołu aktorskiego Teatru ĩołnierza
Polskiego przy 2 Korpusie Polskich Sił Zbrojnych we Włoszech, w miejscowoĞci Campobasso
w pobliĪu Monte Cassino. Autor Feliks Konarski napisał je w nocy z 17 na 18 maja 1944 r., a
wiĊc w czasie ostatniego zwyciĊskiego szturmu polskich jednostek. Trzecią zwrotkĊ dopisał autor
18 maja w czasie drogi do Monte Cassino. Do napisania ostatniej zwrotki Feliks Konarski został
namówiony podczas spotkania jubileuszowego w 25. rocznicĊ bitwy. Ten fragment utworu oraz
jego historiĊ przedstawiła pani Andersowa (wdowa po generale Andersie) polskiej młodzieĪy
podczas pielgrzymki harcerzy z całego Ğwiata do Rzymu w 1998 r.

Czy widzisz te gruzy na szczycie?
Tam wróg twój siĊ kryje jak
szczur!
Musicie, musicie, musicie
Za kark wziąü i strąciü go
z chmur!
I poszli szaleni, zaĪarci,
I poszli zabijaü i mĞciü,
I poszli jak zawsze uparci,
Jak zawsze za honor siĊ biü.

RunĊli przez ogieĔ, straceĔcy,
Niejeden z nich dostał i padł.
Jak ci z Samosierry szaleĔcy,
Jak ci spod Rokitny, sprzed lat.
RunĊli impetem szalonym
I doszli i udał siĊ szturm.
I sztandar swój biało-czerwony
ZatknĊli na gruzach wĞród chmur.

Czerwone maki na Monte
Cassino
Zamiast rosy piły polską krew.
Po tych makach szedł Īołnierz
i ginął,
Lecz od Ğmierci silniejszy był
gniew!
Przejdą lata i wieki przeminą,
Pozostaną Ğlady dawnych dni
I tylko maki na Monte Cassino
CzerwieĔsze bĊdą, bo z polskiej
wzrosną krwi.

Czy widzisz ten rząd białych
krzyĪy?
To Polak z honorem brał Ğlub.
IdĨ naprzód - im dalej, im wyĪej,
Tym wiĊcej ich znajdziesz u stóp.
Ta ziemia do Polski naleĪy,
Choü Polska daleko jest stąd,
Bo wolnoĞü krzyĪami siĊ mierzy Historia niejeden ma błąd.

Refren: Czerwone maki...

Refren: Czerwone maki
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HYMN SZARYCH SZEREGÓW
słowa i muzyka: Tomek "Julek" JaĨwiĔski
Hymn został napisany i skomponowany przez podharcmistrza, redaktora pism
„Zawiszaków”, instruktora młodszoharcerskiego ruchu "Zawisza".
Tekst Hymnu został dedykowany Stanisławowi Broniewskiemu "Orsza" w czasie
kiedy był komendantem Chorągwi "Ula".
"Julek" został zamordowany 1 sierpnia 1943 roku.

... I iĞü bĊdziemy w PolskĊ Szarymi Szeregami.
I bĊdzie Bóg nad nami, i bĊdzie Naród z nami.
/I bĊdziem szli jak hymny skroĞ wsi, skroĞ miast, polami
I bĊdziem równaü w prawo Szarymi Szeregami. / bis
Gdy rzucą nam wyzwanie z zachodu i ze wschodu,
Ruszymy do pochodu - Zawisza miecz nam poda.
ZatĊtni ziemia twardo gąsienic kopytami
I iĞü bĊdziemy w ogieĔ Szarymi Szeregami.
Rozniosą siĊ fanfary echami wysokimi,
Hen po piastowej ziemi szumami husarskimi.
Za nami pójdzie Naród z Orłem ze sztandarami,
Powiedziem go szpalerem Szarymi Szeregami.
I bĊdziem Gmach budowaü rycerskim, zwykłym bojem,
Otworzym wszerz podwoje dla trudu, dla Pokoju.
I bĊdzie Polska młoda - my bĊdziem Polakami,
I staniem w straĪ przed Gmachem - Szarymi Szeregami.
...I iĞü bĊdziemy z Polską Szarymi Szeregami
I bĊdzie Bóg nad nami, i bĊdzie Naród z nami.
/I bĊdziem trwaü - kamienie - wzdłuĪ dróg drogowskazami,
I wieĞü bĊdziemy młodych Szarymi Szeregami. / bis
Szare Szeregi – kryptonim Związku Harcerstwa Polskiego.
DziałalnoĞü tej formacji to jedna z najpiĊkniejszych kart w historii Polski
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SZARE SZEREGI
autorzy nieznani

Gdzie wichry wojny niesie wiatr
Tam zza rogów stu
Szła harcerzy szara braü
I flaga biało-czerwona
Szare Szeregi, Szare Szeregi
W szarych mundurach harcerska braü
Choü miał zaledwie 10 lat
Nie straszna mu jest Ğmierü
Na barykadzie stanął chwat
Z opaską biało-czerwoną
Szare Szeregi, Szare Szeregi…
Chwycił butelkĊ pełną benzyny
I wybiegł na drogĊ z nią
Krzyknął do swoich: CZUWAJ CHŁOPAKI!
I zginął za biało—czerwoną
Szare Szeregi, Szare Szeregi…
ZłoĪyli go do ziemi tej
za którą swe Īycie dał
Grób porosły kĊpy mchu
a flaga biało czerwona
Szare Szeregi, Szare Szeregi…
Harcerzu wspomnij wojny czas
i przyjdĨ na groby ich
choü wojny dawno minął czas
Ty wspomnij Szare Szeregi
Szare Szeregi, Szare Szeregi…
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MODLITWA O WSCHODZIE SŁOēCA
muzyka: Przemysław Gintrowski (1951-20 X 2012)
W roku 80, kiedy powstawała SolidarnoĞü, a J.Kaczmarski, P.Gintrowski
i Zb.ŁapiĔski pierwszy raz pokazali siĊ szerokiej publicznoĞci, dostali przesyłkĊ ze
Szwecji z wierszem Natana Tenenbauma – poety, satyryka związanego z Kabaretem
Hybrydy i STS-em, który w roku 68 został zmuszony do wyemigrowania z kraju.
Przemysław Gintrowski napisał muzykĊ i Modlitwa stała siĊ rodzajem credo na
czas solidarnoĞciowej walki.

KaĪdy Twój wyrok przyjmĊ twardy
Przed mocą Twoją siĊ ukorzĊ.
Ale chroĔ mnie Panie od pogardy
Od nienawiĞci strzeĪ mnie BoĪe.
Wszak TyĞ jest niezmierzone dobro
Którego nie wyraĪą słowa.
WiĊc mnie od nienawiĞci obroĔ
I od pogardy mnie zachowaj.
Co postanowisz, niech siĊ ziĞci.
Niechaj siĊ wola Twoja stanie,
Ale zbaw mnie od nienawiĞci
Ocal mnie od pogardy, Panie.

ZAPRASZAMY NA KOLEJNE PIEĝNIOBRANIA:

- 16 grudnia 2012, godz. 15.00
Rynek, ĝwiąteczny Jarmark ĝwiĊtokrzyski – nauka kolĊd

- 6 stycznia 2013 w ĞwiĊto Trzech Króli – PIEĝNIOBRANIE kolĊdowe Plac NMP (przed Katedrą) ok. godz. 14.00

20 stycznia 2013 – PIEĝNIOBRANIE walentynkowe
Wojewódzki Dom Kultury, godz. 17.00

ciąg dalszy nastąpi -......

SPIS PIEĝNI I PIOSENEK

Nr

Tytuł

data
powstania

1

Płonie ognisko i szumią knieje

1918

2

Hej, hej, ułani

1807

3

Bywaj dziewczĊ zdrowe

1830

4

Ostatni Mazur

1863

5

Marsz strzelców

1862

6

W krwawym polu srebrne ptaszĊ

1863

7

O, mój rozmarynie

1913

8

Przybyli ułani pod okienko

1914

9

Pierwsza Kadrowa

1914

10 Białe róĪe

1914

11 Kalina – malina
12 PieĞĔ o wodzu miłym

1915

13 My, pierwsza brygada

1917

14 Piechota

1918

15 ĩurawiejki Pułków Kawalerii
16 Modlitwa obozowa

od 1920
1939

17 DziĞ do Ciebie przyjĞü nie mogĊ

1942

18 Deszcz, jesienny deszcz

1943

19 WiĊc szumcie nam jodły piosenkĊ

1943

20 Rozszumiały siĊ wierzby płaczące

1943

21 Idą, idą leĞni
22 Oka

1943

23 Czerwone maki na Monte Cassino

1944

24 Hymn Szarych Szeregów

1943

25 Piosenka Szarych Szeregów
26 Modlitwa o wschodzie słoĔca

1943
1980
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ĝpiewnika Rodzinnego – Janusza Gaweckiego i Henryka Pogorzelskiego
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