29. PIEĝNIOBRANIE
HEJ, HEJ, KOMENDANCIE!
poprowadziły, Ğpiewając unisono, chóry i zespoły:
Antidotum, Cantus Hilaris z Zespołu Szkół Sióstr Nazaretanek, Chór Kameralny
Fermata, Con Passione i Piotr Bogucki z ZagnaĔska, Kantylena z Gimnazjum
Katolickiego, Koło GospodyĔ Wiejskich „Lubrzanka”, Masłowianie, Pólnutki,
Ósemeczki i Natalka Sikora z SP28 im. Czwartaków, Cantabile ze
ĝwiĊtokrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Wrzosy ze ĝwiĊtokrzyskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej,
zespół wokalny z SP19 im. Ireny Sendlerowej

100.osobowy Okazjonalny Chór Kielecki
pod dyrekcją Michała Kopcia stworzyły:
Antidotum, Cantabile, Con Passione, Masłowianie, Wrzosy
Dyrygenci, osoby zaangaĪowane w przygotowanie zespołów, akompaniatorzy:
Małgorzata Bartosik, Barbara BarwiĔska, Michał Kopeü, Magdalena Lasak,
Małgorzata Nyga, Iwona StefaĔczyk, Małgorzata Szymoniak
PieĞniobranie poprowadzili – Ewa Robak i Jarosław Bukowski
WstĊp do Ğpiewnika, a właĞciwie podsumowanie 5 lat z PieĞniobraniami
zawdziĊczamy Magdalenie Markulis,
a graficzną oprawĊ Ğpiewnika i plakatu– Krzysztofowi Marcowi
wszystkim serdecznie

DZIĉKUJEMY
Stowarzyszenie „A NAM SIĉ CHCE!”
Stowarzyszenie Chór Kameralny FERMATA
Zapraszamy na naszą stronĊ: www.piesniobranie.pl , gdzie znajdą PaĔstwo
archiwalne Ğpiewniki, zdjĊcia i informacje o kolejnych PieĞniobraniach

Trudno uwierzyü, ale mija właĞnie piĊü lat odkąd po raz pierwszy kielczanie, licznie
pomimo niesprzyjającej aury zgromadzeni na Placu Artystów w Kielcach, dali sobie i innym
dowód, Īe obchody narodowych Ğwiąt nie muszą byü wyłącznie „wielkim, patriotycznym
obowiązkiem”. Było to w 2009 r., przy okazji ĝwiĊta NiepodległoĞci. Ze sceny popłynĊły
wtedy pieĞni ułaĔskie i legionowe, Īołnierskie i partyzanckie, entuzjastycznie podchwycone
przez licznych, zmarzniĊtych nieco i zmokniĊtych goĞci, którymi byli wówczas przede
wszystkim przyjaciele i znajomi organizatorów. Niektórzy z przybyłych Ğpiewali je po raz
pierwszy od czasów szkolnych akademii. Inni z zapałem nabierali w płuca powietrza
orientując siĊ po chwili, Īe z kaĪdej pieĞni znają zaledwie po kilka pierwszych słów. Jeszcze
inni ze zdziwieniem dostrzegali łzy w oczach swoich towarzyszy, a i sami nierzadko ocierali
„mgłĊ na okularach”, odkrywając, Īe słowa tak dobrze – zdawałoby siĊ – znanych utworów,
wciąĪ są Īywe i budzą zaskakująco wiele wzruszeĔ.
Reasumując, okazało siĊ, Īe mimo tego, co zwykło nam siĊ kojarzyü z tą pełną powagi
datą, ĝwiĊto NiepodległoĞci moĪe staü siĊ ĞwiĊtem radosnym, nieomal rodzinnym, łączącym
pokolenia, stanowiącym okazjĊ do przekazania najmłodszym szacunku do narodowych treĞci
w sposób tak rzadko juĪ dziĞ funkcjonujący – osobiĞcie, ale takĪe aktywnie, poprzez wspólne
działanie. JednoczeĞnie zadziałała magia wspólnego Ğpiewu – tej, wydawałoby siĊ,
chwilowej i ulotnej harmonii, której oddziaływanie przekracza jednak granice piĊciolinii
i przenosi siĊ na codzienne Īycie.
Sam fakt wspólnego Ğpiewania tak bardzo spodobał siĊ kielczanom, wywołał tak wiele
wzruszeĔ i emocji, zmobilizował do działania tak rozległy krąg osób, Īe nie sposób było nie
pomyĞleü o kontynuacji tej idei, nie tylko w odniesieniu do Ğwiąt narodowych, ale takĪe przy
innych okazjach, niegdyĞ nierozerwalnie łączących siĊ ze Ğpiewem.
Powstała nazwa „PieĞniobrania” kojarząca siĊ z obfitoĞcią, bo istotnie, ogromna jest
iloĞü muzycznych skarbów w koszyku narodowej spuĞcizny. Trzeba jednak te skarby
wydobyü, opracowaü w formie Ğpiewnika, zdobyü na wydanie tych Ğpiewników Ğrodki.
Trzeba zorganizowaü scenĊ, zjednaü sobie akompaniatora i dyrygenta, wybranych piosenek
nauczyü siĊ na wielu próbach, tak by móc nauczaü innych. Ideą PieĞniobraĔ, od samego
początku, była bowiem takĪe edukacja – oprócz pieĞni znanych w Ğpiewnikach znalazły siĊ
wiĊc takĪe zapomniane, oprócz łatwych – trudniejsze.
Nie dziwi wiĊc, Īe do wszystkich tych działaĔ potrzebny był cały sztab osób, chcących
poĞwiĊciü masĊ prywatnego czasu i zaangaĪowania. Osoby te, stanąwszy pewnego razu
wobec pilnej koniecznoĞci sformalizowania swoich poczynaĔ i znalezienia dla nich
adekwatnej nazwy, utworzyły Stowarzyszenie „A nam siĊ chce!”. Na nic byłyby jednak
najgorĊtsze chĊci, gdyby nie pomoc profesjonalnych muzyków. Od samego początku
stowarzyszenie mogło liczyü na równie spontaniczną i społeczną pomoc Chóru Kameralnego
Fermata, a szczególnie jej dyrygenta – pani Ewy Robak – charyzmatycznej, obdarzonej
nieskoĔczoną cierpliwoĞcią i optymizmem nauczycielki, niezmordowanie powtarzającej
z rosnącą rzeszą PieĞniobiorców kolejne zawiłe frazy i zwrotki.
Ten spontaniczny, oddolny ruch społeczny, jakim stało siĊ PieĞniobranie, nie umknął
uwadze instytucji na co dzieĔ zajmujących siĊ działalnoĞcią na podobnej niwie – z biegiem
czasu Stowarzyszenie „A nam siĊ chce!” mogło liczyü na coraz wiĊkszą pomoc ze strony
takich podmiotów jak OĞrodek MyĞli Patriotycznej i Obywatelskiej, Muzeum Historii Kielc

czy Delegatura Instytutu PamiĊci Narodowej w Kielcach. TakĪe urzĊdy na trwałe wpisały
wspólne Ğpiewania kielczan w kalendarze oficjalnych, rocznicowych obchodów.
Od tamtej pory odbyło siĊ juĪ dwadzieĞcia osiem PieĞniobraĔ. Wiele z nich bazowało
na okazjach tradycyjnie związanych ze Ğpiewem jak wspólne kolĊdowanie – byü moĪe to
jeden z ostatnich kultywowanych przez nas zwyczajów wspólnego muzykowania. Inne
jednak były początkowo dla pieĞniobraniowych goĞci sporym zaskoczeniem, jak majowe
obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji. ObfitoĞü unikalnych, przepiĊknych pieĞni z tego
okresu sugeruje, Īe Ğpiewanie z okazji majowego ĞwiĊta było niegdyĞ powszechne. DziĞ
mało kto kojarzy nawet najbardziej znane wówczas tytuły. Były PieĞniobrania tematyczne:
letnie, Īeglarskie, taneczne. Z okazji rocznicy Ğmierci Jacka Kaczmarskiego odbyło siĊ
niezwykle wzruszające PieĞniobranie „PamiĊtajcie Wy o mnie”. Cztery razy ĞpiewaliĞmy
w okolicy dnia Ğw. Walentego o miłoĞci – w rytmie przedwojennych szlagierów z filmów,
rewii i operetek. Organizatorom wydało siĊ celowe odĞwieĪenie nawet naszego podrĊcznego
zasobu piosenek biesiadnych, bo i polskie, znane niegdyĞ w Ğwiecie, biesiady obchodzą siĊ
obecnie bez Ğpiewu, a związane z nimi piosenki odchodzą w zapomnienie.
Wszystkie zorganizowane dotąd PieĞniobrania cieszyły siĊ wzruszającym
zainteresowaniem rosnącej rzeszy stałych bywalców, nierzadko przerastając oczekiwania
organizatorów. Do wystĊpu na scenie i pełnienia zaszczytnej roli PieĞniodawców zgłaszały
siĊ zespoły i soliĞci, Ğpiewali przedszkolacy, uczniowie i studenci, chóry parafialne
i aktorzy kieleckiego teatru. WystĊpowali z nami znani kieleccy twórcy i wykonawcy –
Renata Drozd, Marek Tercz, Bronisław Opałko.
JednoczeĞnie, w miarĊ poznawania pieĞni narodowych, nurt PieĞniobraĔ
poĞwiĊconych tej tematyce rozrósł siĊ i wzbogacił. ĝpiewaliĞmy piosenki „Szarych
Szeregów”, utwory emigracyjne, pieĞni poĞwiĊcone mniej znanym powstaniom,
partyzanckie, w tym takĪe te związane z naszym regionem. Z okazji 70-tej rocznicy
Powstania Warszawskiego odbyło siĊ PieĞniobranie „Warszawskie dzieci poszły w bój”
poĞwiĊcone wyłącznie tej tematyce. ZaĞpiewaliĞmy pieĞni, które towarzyszyły powstaĔcom
dodając im otuchy w walce, ale takĪe piosenki z Īycia codziennego okupowanej Warszawy,
utwory oparte na tekstach powstaĔczych poetów. Wiele z nich pozostaje zupełnie
nieznanych, wiele zapomnianych, wiele z nich nie jest z Powstaniem Warszawskim
kojarzonych.
Nierzadko na naszych PieĞniobraniach wykonywaliĞmy piosenki współczesne,
w róĪny sposób interpretujące ideĊ patriotyzmu. StaraliĞmy siĊ takĪe zawsze o umieszczanie
w Ğpiewnikach utworów nawiązujących do ludzkiego wymiaru wojny, bĊdących zachĊtą do
refleksji i przestrogą. Bowiem jakkolwiek piĊknie nie ĞpiewalibyĞmy o tym „jak to na
wojence ładnie”, pozostanie ona przede wszystkim brzemiennym w dalekosiĊĪne skutki złem
i klĊską naszych ideałów.
29. PieĞniobranie „Hej, hej, Komendancie!” nie bĊdzie odbiegało nastrojem od tego do
czego zdąĪyliĞcie siĊ PaĔstwo w ciągu minionych piĊciu lat przyzwyczaiü i co – jak
wierzymy – tak samo jak my, polubiliĞcie. Mimo podniosłej tematyki, bĊdzie z pewnoĞcią
obfitowało w uĞmiech i niespodzianki. Na jego pamiątkĊ, w rĊkach uczestników pozostaną
piĊknie wydane Ğpiewniki, dziĊki którym, miejmy nadziejĊ, w wielu domach te oto, wybrane
przez nas dla PaĔstwa piosenki, zabrzmią jeszcze niejeden raz.
Magdalena Markulis - Stowarzyszenie „A nam siĊ chce!”

1. PIEĝē KRONIKA
słowa: Ernest Bryl
muzyka: Katarzyna Gaertner
PieĞĔ pochodzi z oratorium „Zagrajcie nam dzisiaj wszystkie srebrne dzwony".
Była wykonywana przez Marka GrechutĊ.

Ta ziemia taka czysta, jakby umieciona skrzydłem aniołów.
Cicha i równinna, tyle juĪ wycierpiała, a zawsze dziecinna.
Ufa, Īe dobroü jest tylko dobrocią,
a prawo tak jest prawem, jak pola siĊ złocą,
kiedy Īyto dojrzewa, jak zimą Ğnieg pada.
Tu wierzą wciąĪ, Īe sąsiad szanuje sąsiada,
Īe chleb jest ĞwiĊty, jeszcze ĞwiĊtsza praca.
Ta ziemia wielkiej myĞli, kiedy ją zdeptano
jak ogieĔ tysiąc iskier - tysiąc wielkich ludzi rozrzuciła po Ğwiecie.
Kto pustyniĊ budził, kto gasił Īar równika
kto topił lodowiec, jeĞli nie iskry jej wielcy synowie współumarli z tĊsknoty.
Teraz powróceni w jedno wspólne ognisko
zbudują na ziemi wiĊcej, niĨli ktokolwiek - widzĊ to ja Ğlepy.
Ta ziemia taka czysta, jakby umieciona skrzydłem aniołów.
Cicha i równinna, tyle juĪ wycierpiała, a zawsze dziecinna.
Ufa, Īe dobroü jest tylko dobrocią,
a prawo tak jest prawem, jak pola siĊ złocą,
kiedy Īyto dojrzewa, jak zimą Ğnieg pada.
W dalekich ziemiach za to umierali moi ojcowie.
Za gniazdo bociana, za chleb, za tĊ równinĊ, co niepokalana.
Za to powietrze ze wszystkich mądroĞci najzdrowsze,
za ludzi zgodnych, mądrych i cierpliwych,
za najwierniejszych z wiernych, uczciwych z uczciwych.
Za mą OjczyznĊ - PolszczyznĊ, Mazowsze.
W dalekich ziemiach za to umierali.
Tu wierzą wciąĪ, Īe sąsiad szanuje sąsiada,
Īe chleb jest ĞwiĊty, jeszcze ĞwiĊtsza praca.
/ W dalekich ziemiach za to umierali moi ojcowie.
Za gniazdo bociana, za chleb, za tĊ równinĊ, co niepokalana.
Za to powietrze ze wszystkich mądroĞci najzdrowsze,
za ludzi zgodnych, mądrych, i cierpliwych,
za najwierniejszych z wiernych, uczciwych z uczciwych.
Za mą OjczyznĊ - PolszczyznĊ, Mazowsze.
W dalekich ziemiach za to umierali. / bis

2. MARSZ STRZELCÓW
słowa i muzyka: Władysław Ludwik Anczyc
Marsz był powszechnie Ğpiewany przez uczestników Powstania Styczniowego w 1863r.,
a pół wieku póĨniej towarzyszył strzelcom Józefa Piłsudskiego, gdy o Ğwicie 6 sierpnia 1914r.
wyruszyli z krakowskich Oleandrów ku wolnoĞci.
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 piorunne zagrzmią strzały.
A lotem kul kieruje Zbawca - Bóg!
WiĊc gotuj broĔ i kule bij głĊboko,
O ojców grób bagnetów poostrz stal.
Na odgłos trąb, swój sztucer bierz na oko!
Hej! BacznoĞü! Cel! I w łeb lub w serce pal!
/Hej, trąb! Hej, trąb strzelecką trąbką w dal!
Hej kłuj, a rąb i w łeb lub serce pal!/ bis
Wzrósł liĞciem bór, wiĊc górą wiara strzelcy!
Masz w rĊku broĔ, a w piersiach ĞwiĊty Īar.
Hej, Moskwa tu! a nuĪe tu wisielcy!
Od naszych kul was nie ochroni car!
Raz przecie juĪ zabrzmiały trąbek dĨwiĊki
I błyska broĔ wĞród lĞniących hufców fal.
DziĞ spłacim łzy sióstr, matek i wdów jĊki.
Hej! BacznoĞü! Cel! I w łeb lub w serce pal!
/Hej, trąb! Hej, trąb strzelecką trąbką w dal!
Hej kłuj, a rąb i w łeb lub serce pal!/ bis

3. MARSZ ĩUAWÓW
słowa: Włodzimierz Wolski

muzyka: Stanisław Moniuszko?

„ĩuawi” - wsławione dzielnoĞcią, kolonialne wojsko francuskie w Algierze. Na początku Powstania
Styczniowego Apolinary Krukowski sformował w Ojcowie oddział tzw. „ĩuawów Ğmierci”, złoĪony głównie
ze studentów Uniwersytetu JagielloĔskiego. Nosili czarne mundury, a na głowach czerwone, tureckie fezy. Ich
znakiem był biały krzyĪ na czarnym polu. Składali przysiĊgĊ, Īe nie bĊdą siĊ cofaü przed wrogiem i nigdy mu
siĊ nie poddadzą. Bohaterstwo, jakim wsławili siĊ w Powstaniu Styczniowym, zjednało im ogólną sympatiĊ w
społeczeĔstwie, a marsz rozpowszechnił siĊ w innych oddziałach powstaĔczych.

Nie masz to wiary, jak w naszym znaku:
Na bakier fezy, do góry wąsy,
ĝmiech i manierek brzĊk na biwaku,
W marszu siĊ idzie, jak gdyby w pląsy.
Lecz gdy bój zawrze, to nie na Īarty,
Znak i karabin do rĊki bierzem,
A Polak w boju, kiedy uparty,
Stanie od razu starym Īołnierzem.
Marsz, marsz, ĩuawy,
Na bój, na krwawy.
ĝwiĊty, a prawy Marsz ĩuawy - marsz!
Kiedy rozsypiem siĊ w tyraliery.
Zabawnie pełzaü z bronią, jak krety,
Lecz lepszy ogieĔ - gĊsty a szczery,
I lepszy rozkaz: marsz na bagnety!
Bo to sam bagnet w rĊku, aĪ roĞnie.
Tak wzrasta zapał w dzielnym ataku.
Hura i hura! Huczy ĪałoĞnie
Górą krzyĪ biały na czarnym znaku!
Marsz, marsz...
W Ğniegu i błocie mokre noclegi,
Choü siĊ zasypia przy sosen szumie,
W ogniu rzednieją diablo szeregi.
ChociaĪ siĊ zaraz szlusowaü umie.

A braciom ległym na polu chwały.
Mówimy: „Wkrótce nas zobaczycie”.
Pierw za jednego z was pluton cały
Zbójów, nam odda marne swe Īycie.
Marsz, marsz...
Po boju spoczniem na wsi, czy w mieĞcie,
CóĪ to za słodka dla nas podziĊka,
Gdy spojrzy mile oko niewieĞcie,
Twarz zapłoniona błyĞnie z okienka!
Bo serce Polek, bo ich urodĊ
ĩuaw czci z serca, jak Īołnierz prawy,
I choüby za tĊ jedną nagrodĊ,
Winien byü pierwszy wĞród boju wrzawy.
Marsz, marsz...
Nie lubim spieraü siĊ o czcze kwestie,
Ale nam marne carskie dekrety,
JakieĞ koncesje, jakieĞ amnestie,
Jedna odpowiedĨ: marsz na bagnety!
By ta odpowiedĨ była dobitną,
Wystosowana zdrowo a celnie,
Niech ją ĩuawi najpierwsi wytną,
Bagnety nasze piszą czytelnie.
Marsz, marsz...
SłoĔce lĞni jasno, albo zza chmury
RóĪne są losy nierównej wojny;
ĩuaw ma zawsze uszy do góry.
Z bronią u boku zawsze spokojny,
KiedyĞmy mogli z dłoĔmi gołemi
Oprzeü siĊ dzikiej hordzie Īołnierzy,
To z bronią wyprzem ich z polskiej ziemi;
Nie do ĩuawów — kto w to nie wierzy.
Marsz, marsz..

4. 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.

5. JAK TO NA WOJENCE ŁADNIE
słowa i muzyka: hr. W. Tarnowski
Piosenka jest kolejną wersją pieĞni Wł. Tarnowskiego „A kto chce rozkoszy uĪyü. Jest zlepkiem
ułaĔskiej i starodawnej piosenki Īołnierskiej, Jej geneza siĊga polskich powstaĔ, co wpłynĊło na jej
popularnoĞü oraz rozprzestrzenienie. DziĊki swej dziarskiej melodii, pieĞĔ rozbrzmiewała
w szeregach Legionów z tekstem mniej lub wiĊcej zmienionym.
Melodia oparta na ludowej pieĞni wĊgierskiej.

Jak to na wojence ładnie,
Kiedy ułan z konia spadnie.
Koledzy go nie Īałują,
Jeszcze koĔmi go tratują.
Rotmistrz z listy go wymaĪe,
Wachmistrz trumnĊ zrobiü kaĪe.
A za jego młode lata
Grają trąby tra-ta-ta-ta.
A za jego twarde znoje
Wystrzelą mu trzy naboje.
A za jego trudy, prace,
Wystrzelą mu trzy kartacze.
ĝpij kolego! Twarde łoĪe.
Zobaczym siĊ jutro moĪe.
ĝpij Īołnierzu, a w tym grobie
Niech siĊ Polska przyĞni tobie.

6. OSTATNI MAZUR
słowa: Ludwik Pomian – ŁubieĔski muzyka: Fabian Tymulski na podstawie melodii ludowej z ziemi
wileĔskiej, data powstania – 1863 r.

„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

7. HEJ, CHŁOPCY, BAGNET NA BROē!
słowa i muzyka: Krystyna Krahelska „Danuta”, poetka; sanitariuszka Dywizjonu „JeleĔ”
W latach 1936-1937 pozowała Ludwice Nitschowej do pomnika warszawskiej Syreny.
CiĊĪko ranna pierwszego dnia Powstania, zmarła 2 sierpnia 1944 r.
Piosenka powstała w styczniu 1943 r. na zlecenie batalionu „Baszta”. Zdobyła niezwykłą
popularnoĞü wĞród członków „Szarych Szeregów” i w Grupach Szturmowych batalionu
„ZoĞka” i „Parasol”. Rozbrzmiewała takĪe w oddziałach partyzanckich Armii Krajowej,
Batalionów Chłopskich i Gwardii Ludowej na KielecczyĨnie.

Hej, chłopcy, bagnet na broĔ!
Długa droga, daleka, przed nami,
Mocne serca, a w rĊku karabin,
Granaty w dłoniach i bagnet na broni.
Jasny Ğwit siĊ roztoczy, wiatr owieje nam oczy
I odetchnąü da płucom i rozgorzeü da krwi,
I piosenkĊ, jak tĊczĊ, nad nami roztoczy
W równym rytmie marsza: raz, dwa, trzy...
Hej, chłopcy, bagnet na broĔ!
Długa droga, daleka, przed nami trud i znój,
Po zwyciĊstwo my, młodzi, idziemy na bój,
Granaty w dłoniach i bagnet na broni.
Ciemna noc siĊ nad nami, roziskrzyła gwiazdami,
Białe wstĊgi dróg w pyle, długie noce i dni,
Nowa Polska, ZwyciĊska, jest w nas i przed nami
W równym rytmie marsza: raz, dwa, trzy...
Hej, chłopcy, bagnet na broĔ!
Bo kto wie, czy to jutro, pojutrze, czy dziĞ
Przyjdzie rozkaz, Īe juĪ, Īe juĪ trzeba nam iĞü…
Granaty w dłoniach i bagnet na broni.

8. WARSZAWSKIE DZIECI
słowa: Stanisław Ryszard Dobrowolski „Goliard”
muzyka: Andrzej Panufnik
Utwór stał siĊ symbolem Powstania.
Ze wzglĊdu na to, Īe Andrzej Panufnik w latach 50. XX w. opuĞcił PolskĊ na stałe, władze PRL
wydały obowiązujący do 1977 r. zakaz publikacji i wykonywania jego dzieł, takĪe tego utworu.

Nie złamie wolnych Īadna klĊska,
Nie strwoĪy Ğmiałych krwawy trud Pójdziemy razem do zwyciĊstwa,
Gdy ramiĊ w ramiĊ stanie Lud.
Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,
Za kaĪdy kamieĔ Twój, Stolico, damy krew!
Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój.
Gdy padnie rozkaz Twój,
poniesiem wrogom gniew!
PowiĞle, Wola i Mokotów,
Ulica kaĪda, kaĪdy dom Gdy padnie pierwszy strzał, bądĨ gotów,
Jak w rĊku Boga złoty grom.
Warszawskie dzieci...
Od piły, dłuta, młota, kielni
Stolico synów swoich sław,
ĩe stoją wraz przy Tobie wierni,
Na straĪy Twych Īelaznych praw.
Warszawskie dzieci...
Poległym chwała, wolnoĞü Īywym,
Niech płynie w niebo dumny Ğpiew.
Wierzymy, Īe nam Sprawiedliwy,
Odpłaci za przelaną krew.
Warszawskie dzieci...

9. PAŁACYK MICHLA
słowa: Józef SzczepaĔski „Ziutek” na melodiĊ Hymnu PodhalaĔskiego autorstwa J. Stiastnego.
„Ziutek” - Īołnierz Batalionu AK „Parasol”, ciĊĪko ranny przy ewakuacji kanałami do ĝródmieĞcia,
zmarł w szpitalu powstaĔczym 10 wrzeĞnia 1944 r.
Piosenka bohaterskiego harcerskiego Batalionu AK „Parasol”, którego powstaĔczy szlak bojowy
wiódł z Woli na Stare Miasto. Od 5 sierpnia batalion „Parasol” toczył zaĪarte walki w obronie ulicy
Wolskiej. „Ziutek” napisał wiersz 5 sierpnia 1944 r. w czasie, gdy ze swą druĪyną pełnił słuĪbĊ na
terenie Pałacu Michla, a właĞciwie Michlera i stąd początkowe słowa. W połowie sierpnia
zaprezentował całoĞü swojej sympatii „BoĪenie” oraz kilku innym powstaĔcom z batalionu, którzy
jako tzw. ozdrowieĔcy przebywali w punkcie sanitarnym przy ul. Długiej. Tam teĪ ustalono wspólnie
kolejnoĞü poszczególnych zwrotek i wybrano popularną melodiĊ. Wspomnianym w tekĞcie piosenki
„Mieciem w kółko golonym” był ppor. Antoni Sakowski, ranny w głowĊ w czasie walk na
warszawskiej Woli, któremu trzeba było ogoliü głowĊ przed załoĪeniem opatrunku. Piosenka zdobyła
ogromną popularnoĞü, rozpowszechniał ją wĞród powstaĔców Warszawy, zwłaszcza
w ĝródmieĞciu, Mieczysław Fogg.

Pałacyk Michla, ĩytnia, Wola,
Bronią jej chłopcy od „Parasola”
Choü na „tygrysy” mają visy,
To warszawiaki, fajne chłopaki są.

Z tyłu za linią dekowniki,
Intendentura, róĪne umrzyki,
Gotują zupĊ, czarną kawĊ
I tym sposobem walczą za sprawĊ.

Czuwaj wiaro i wytĊĪaj słuch
PrĊĪ swój młody duch,
Pracując za dwóch!
Czuwaj wiaro i wytĊĪaj słuch,
PrĊĪ swój młody duch jak stal!

Czuwaj wiaro...

KaĪdy chłopaczek chce byü ranny,
Sanitariuszki – morowe panny,
A gdy ciĊ kula trafi jaka,
Poprosisz pannĊ – da ci buziaka,
hej!
Czuwaj wiaro...

Za to dowództwo jest morowe,
Bo w pierwszej linii nadstawia
głowĊ,
A najmorowszy z przełoĪonych
To jest nasz „Miecio” w kółko
golony.
Czuwaj wiaro...

10. DZIĝ IDĉ WALCZYû, MAMO
słowa: Józef Andrzej SzczepaĔski „Ziutek”; muzyka: Małgorzata Godlewska
„Ziutek” urodził siĊ 30 listopada 1922 r. W 1934 r. został uczniem Gimnazjum i Liceum im.
Władysława IV w Warszawie, gdzie tuĪ przed wybuchem wojny złoĪył egzaminy z zakresu małej
matury (4 klasy). Wojna zagnała go wraz z rodzicami do Rzeszowa. Na przełomie 1942/1943 r.
wyjechał do Warszawy, podejmując naukĊ na tajnych kompletach licealnych. JednoczeĞnie
nawiązał kontakty organizacyjne z oddziałem „Agat” (póĨniejszym Batalionem AK „Parasol”).
Został skierowany na podchorąĪówkĊ „AgrikolĊ”, którą ukoĔczył w 1944 r. w stopniu plutonowego
podchorąĪego. Był juĪ wówczas odznaczony KrzyĪem Walecznych. W lipcu 1944 r. brał udział
w zamachu na gen. SS Wilhelma Koppe w Krakowie. Przed wybuchem Powstania otrzymał
nominacjĊ na dowódcĊ druĪyny. 1 wrzeĞnia, w czasie ewakuacji „Parasola” ze Starego Miasta do
ĝródmieĞcia, objął dowództwo nad jedną z grup, która broniła dostĊpu Niemców na pl. KrasiĔskich
od strony ul. Bonifraterskiej. Podczas walk na terenie gmachu Sądu Apelacyjnego został
Ğmiertelnie ranny w brzuch. Zmarł w szpitalu powstaĔczym przy ul. Mokotowskiej 75 w
ĝródmieĞciu. Oprócz dwóch piosenek: „Pałacyk Micha” i „Chłopcy silni jak stal”, był równieĪ
autorem wielu wierszy na temat działalnoĞci bojowej batalionu. Ostatni wiersz „DziĞ idĊ walczyü,
Mamo” poĞwiĊcił swojej matce.

DziĞ idĊ walczyü - Mamo,
MoĪe nie wrócĊ wiĊcej,
MoĪe mi przyjdzie polec tak samo
Jak tyle, tyle tysiĊcy.
Poległo polskich Īołnierzy
Za wolnoĞü naszą i sprawĊ
Ja w PolskĊ, Mamo, tak strasznie wierzĊ
I w ĞwiĊtoĞü naszej sprawy.
DziĞ idĊ walczyü - Mamo kochana,
Nie płacz, nie trzeba, ciesz siĊ jak ja,
Serce mam w piersi rozkołatane
Serce mi dziĞ tak cudnie gra.

11. GDZIE SĄ CHŁOPCY Z TAMTYCH LAT?
Antywojenna piosenka skomponowana przez Pete'a Seegera i Joe Hickersona (ang. Where Have All
The Flowers Gone?). Inspiracją P. Seegera był tekst ukraiĔskiej piosenki ludowej wspomnianej
w powieĞci Cichy Don.
słowa polskie: Wanda Sieradzka; piosenka znana z wykonania m.in. Sławy Przybylskiej


Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Jasne kwiaty...
Gdzie są kwiaty z tamtych lat? - Czas zatarł Ğlad...
Gdzie są kwiaty z tamtych lat? KaĪda z dziewcząt wziĊła kwiat...
Kto wie czy było tak... Kto wie czy było tak...
Gdzie dziewczĊta z tamtych lat? Jak te kwiaty...
Gdzie dziewczĊta z tamtych lat? - Czas zatarł Ğlad...
Gdzie dziewczĊta z tamtych lat? Za chłopcami poszły w Ğwiat...
Kto wie czy było tak... Kto wie czy było tak...
Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Dzielne chwaty...
Gdzie są chłopcy z tamtych lat? - Czas zatarł Ğlad...
Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Na Īołnierski poszli szlak...
Kto wie czy było tak... Kto wie czy było tak...
Gdzie Īołnierzy naszych kwiat? Tych sprzed laty
Gdzie Īołnierzy naszych kwiat? - Czas zatarł Ğlad...
Gdzie Īołnierzy naszych kwiat? Tam gdzie w polu krzyĪa znak...
Kto wie czy było tak... Kto wie czy było tak...
Gdzie mogiły z dawnych lat? - Tam gdzie kwiaty...
Gdzie mogiły z dawnych lat? - Czas zatarł Ğlad...
Gdzie mogiły z dawnych lat? Tam gdzie kwiaty posiał wiatr...
Kto wie czy było tak... Kto wie czy było tak..."

12. 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

13. KALINA MALINA
przebój naszych PieĞniobraĔ
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

14. HEJ, IDĄ STRZELCY
Słowa anonimowe, muzyka na melodiĊ popularnej piosenki wojskowej sprzed I wojny Ğwiatowej
Kolejne zwrotki powstawały spontanicznie w oddziałach strzeleckich, a nastĊpnie w szeregach
I i II Brygady, szczególnie w latach 1914-15 r. Podane poniĪej zwrotki pochodzą z sierpnia 1914 r.

Jadą husarzy, panienka marzy:
Husarzy, husarzy, husarzy są!
Jadą hułany, jedzie kochany,
Hułany, hułany, hułany są!
DĨwiĊczą ostrogi, hej na bok, z drogi.
Hułany, hułany, hułany są!
Za nimi strzelcy, morowcy wielcy,
Hej, strzelcy, hej, strzelcy, hej, strzelcy są!
Siwe kabaty, duch w nich rogaty!
Hej, strzelcy, hej, strzelcy, hej, strzelcy są!
Siwe mundury, a w butach dziury!
Hej, strzelcy, hej, strzelcy, hej, strzelcy są!
Błyszczą bagnety, z słoĔca podniety!
Hej, strzelcy, hej, strzelcy, hej, strzelcy są!
A nasi strzelce zdobyli Kielce!
Hej, strzelcy, hej, strzelcy, hej, strzelcy są!
A pod Kielcami panny z kwiatami!
Hej, strzelcy, hej, strzelcy, hej, strzelcy są!
Na samym przedzie Piłsudski jedzie!
Hej, strzelcy, hej, strzelcy, hej, strzelcy są!

15. ĝPIEWKA ODDZIAŁU BELINY
Słowa Paweł Koriat – Wójcikowski – członek OB PPS, ułan 1 Pułku Ułanów
Legionów, powstaniec Ğląski, Īołnierz AK, zesłany przez Sowietów nad Don.
Muzyka na podstawie melodii ludowej z okolic Krakowa.
Jedna z pierwszych pieĞni legionowych, powstała wczesną jesienią 1914 r.

Hej, tam od Krakowa
Modra Wisła płynie,
Szemrzą fale, fale szemrzą
Piosnki o Belinie, piosnki o Belinie.
Piosnki o Belinie
I o jego sławie,
Wyjm, Belino, swą szabelkĊ,
ProwadĨ ku Warszawie, prowadĨ ku Warszawie!
Brak naszym ułanom
Lanc i chorągiewek,
Ale za to mają szczĊĞcie
Do sarmackich dziewek, do sarmackich dziewek.
Gdy Moskale ujrzą
UłaĔskie rabaty,
Uciekają strachem zdjĊci,
Moskiewskie psubraty, moskiewskie psubraty.
Hej, tam pod Warszawą,
Modra Wisła płynie,
Szemrzą fale, fale szemrzą
Piosnki o Belinie, piosnki o Belinie.
Piosnki o Belinie
I jego ułanach,
Brzmij piosenko ty ułaĔska,
Siej postrach w tyranach, siej postrach w tyranach!

16. PIEĝē O WODZU MIŁYM
Słowa Wacław Kostek - Biernacki - członek Organizacji Bojowej PPS, szef Īandarmerii I Brygady,
w II RP płk WP oraz m.in. wojewoda poleski. Melodia ludowa
Jedna z najpopularniejszych i najwczeĞniejszych piosenek o Józefie Piłsudskim.
Powstała prawdopodobnie nad Nidą w marcu 1915 r.

Jedzie, jedzie na Kasztance,
Siwy strzelca strój. / bis
/ Hej, hej, Komendancie, miły Wodzu mój! / bis
Gdzie szabelka twa ze stali?
PrzecieĪ idziem w bój, / bis
/ Hej, hej, Komendancie, miły Wodzu mój! / bis
Gdzie twój mundur jeneralski,
Złotem wyszywany? / bis
/ Hej, hej, Komendancie, Wodzu kochany! / bis
Masz wierniejszych niĪ stal chłodna
Młodych strzelców rój! / bis
/ Hej, hej, Komendancie, miły Wodzu mój! / bis
Nad lampasy i czerwienie
Wolisz strzelca strój! / bis
/ Hej, hej, Komendancie, miły Wodzu mój! / bis
Ale pod tą szarą bluzą
Serce ze złota! / bis
/ Hej, hej, Komendancie, serce ze złota! / bis
Ale błyszczą groĨną wolą
Królewskie oczy! / bis
/ Hej, hej, Komendancie, królewskie oczy! / bis
Pójdzie z tobą po zwyciĊstwo
Młodych strzelców rój! / bis
/ Hej, hej, Komendancie, miły Wodzu mój! / bis

17. UŁANI, UŁANI
Słowa anonimowe, muzyka na melodiĊ mazura z XIX w.
Powstała prawdopodobnie w 1917 r., w oparciu o piosenkĊ ułaĔską z czasów KsiĊstwa
Warszawskiego.
Piosenka była bardzo popularna wĞród kawalerii i ludnoĞci cywilnej pod koniec I wojny Ğwiatowej.

Ułani, ułani, malowane dzieci,
Niejedna panienka za wami poleci!

Ledwie im z radoĞci serca
nie wyskoczą!

Ref. Hej, hej, ułani malowane dzieci,
Niejedna panienka za wami poleci!
Hej, hej, ułani...
Niejedna panienka i niejedna wdowa,
Za wami ułani polecieü gotowa!
Hej, hej, ułani...
Nie ma takiej wioski, nie ma takiej chatki,
Gdzie by nie kochały ułana mĊĪatki!
Hej, hej, ułani...
Nie ma takiej chatki, ani przybudówki,
Gdzie by nie kochały ułana ĩydówki!
Hej, hej, ułani...
Kochają i panny, lecz kochają skrycie,
KaĪda za ułana oddałaby Īycie!

Jedzie ułan, jedzie, konik pod nim
sadzi,
Hej, bĊdą mu, bĊdą na kwaterze radzi!
Hej, hej, ułani...
Bo czy potaĔcuje, czy teĪ siĊ uĞmiecha,
To kaĪde serduszko z tĊsknoty usycha!
Hej, hej, ułani...
Jedzie ułan, jedzie, szablą pobrzĊkuje,
Uciekaj, dziewczyno, bo ciĊ pocałuje!
Hej, hej, ułani...

Hej, hej, ułani...

A niech pocałuje, nikt mu nie zabrania,
Wszak on swoją piersią OjczyznĊ
osłania!

Kocha dziĞ ułana juĪ kaĪda niewiasta,
Od wioski do wioski, od miasta
do miasta!

Hej, hej, ułani...

Hej, hej, ułani...

Babcia umierała, jeszcze siĊ pytała:
"Czy na tamtym Ğwiecie ułani
bĊdziecie?"

Jedzie ułan, jedzie, konik pod nim
pląsa,
CzapkĊ ma na bakier i podkrĊca wąsa!

Hej, hej, ułani...

Hej, hej, ułani...

"KsiĊĪe kapelanie, mów mi o ułanie,
A wstanĊ z łóĪeczka, zdrowa
przepióreczka".

A wszystkie panienki, gdy tylko
zobaczą,

U nas do ułanów jest taka ochota,
Lepszy wąs ułaĔski niĪ cała piechota!

18. PRZYBYLI UŁANI POD OKIENKO
melodia ludowa, słowa - dziennikarz i literat - kapitan 4 pp Legionów Polskich - Feliks GwiĪdĪ
Pierwsze zwrotki pochodzą z 1914/15 r., kolejne z lat 1917-18 oraz z wojny polsko-bolszewickiej.
Piosenka najczĊĞciej była Ğpiewana w czwartym szwadronie ułanów, póĨniej stała siĊ jedną
z najbardziej popularnych piosenek ogólnolegionowych.

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

19. WOJENKO, WOJENKO
Słowa anonimowe, choü niektórzy przypisują je Feliksowi GwiĪdĪowi - Īołnierzowi 4 Pułku
Legionów, w okresie II RP posłowi i senatorowi, w II wojnie Ğwiatowej Īołnierzowi AK.
Muzyka na podstawie melodii ludowej. PieĞĔ po raz pierwszy została odnotowana w 1917 r.

Wojenko, wojenko, cóĪeĞ ty za pani,
ĩe za tobą idą, Īe za tobą idą,
Chłopcy malowani?
Chłopcy malowani, sami wybierani,
Wojenko, wojenko, wojenko, wojenko,
CóĪeĞ ty za pani?
Na wojence ładnie, kto Boga uprosi
ĩołnierze strzelają, Īołnierze strzelają,
Pan Bóg kule nosi.
Maszeruje wiara, pot siĊ krwawy leje,
Raz, dwa, stąpaj bracie, raz dwa stąpaj bracie,
To tak Polska grzeje.
Wojenko, wojenko, markietanko szaĔca,
Kogo ty pokochasz, kogo ty pokochasz,
JeĞli nie powstaĔca?
JeĞli nie powstaĔca, jeĞli nie piechura,
Choü za tobą idzie, choü za tobą idzie,
Uskrzydlona chmura.
Uskrzydloną chmurą leci wojsko górą,
Ty jednak oddałaĞ, ty jednak oddałaĞ
Serce nam, piechurom.
Wojenko, wojenko, co za moc jest w tobie,
Komu kaĪesz - wstanie, komu kaĪesz - wstanie,
Choüby spał juĪ w grobie.
Choüby spał juĪ w grobie snem nie przebudzonym,
Wstanie i podąĪy, wstanie i podąĪy
Za swym batalionem.

20. CIĉĩKIE LOSY LEGIONERA
Słowa anonimowe, muzyka na podstawie rumuĔskiej melodii ludowej.
Piosenka powstała w 1917 r. w 3 pułku piechoty Legionów w Zegrzu.

CiĊĪkie losy legionera, raz, dwa, trzy,
Los go gnĊbi jak cholera, raz, dwa, trzy,
Robiü duĪo, a jeĞü mało,
Maszerowaü jak przystało, raz, dwa, raz, dwa, trzy.
Druh - karabin ciąĪy w dłoni, raz, dwa, trzy,
Bagnet o łopatkĊ dzwoni, raz, dwa, trzy.
A przy boku ładownica
I manierka powiernica, raz, dwa, raz, dwa, trzy.
Komendanci rano wstają, raz, dwa, trzy,
ĩołnierzowi spaü nie dają, raz, dwa, trzy,
LedwieĞ zdąĪył wciągnąü gacie,
JuĪ na pole smaruj bracie, raz, dwa, raz, dwa, trzy.
Dawniej były lepsze czasy, raz, dwa, trzy,
Bo jadało siĊ kiełbasy, raz, dwa, trzy,
Nim znów wrócą czasy syte,
To odwalisz dawno kitĊ, raz, dwa, raz, dwa, trzy.
ChlebuĞ dają nam, człowiecze, raz, dwa, trzy,
Co siĊ z starych trocin piecze, raz, dwa, trzy,
Rzadkiej zupki siĊ napijesz
I dzieĔ cały o tym Īyjesz, raz, dwa, raz, dwa, trzy.
Z czego robią naszą kawĊ? raz, dwa, trzy,
To zupełnie nieciekawe, raz, dwa, trzy,
MiĊso zaĞ teĪ drwi z człowieka,
Bo drĪy, miauczy, albo szczeka, raz, dwa, raz, dwa, trzy.

21. ROTA
słowa: Maria Konopnicka

muzyka: Feliks Nowowiejski

Rota to jedna z najbardziej znanych pieĞni narodowych, którą Īołnierz wykonywał w kaĪdych
okolicznoĞciach, a szczególnie, gdy mu dopiekli opiekunowie spod znaku czarnego orła. Tekst tego
utworu zawierał credo polityczne, które wyraĪało ówczesne nastroje społeczeĔstwa. Jeszcze przed
wojną stał siĊ hymnem Skautów, póĨniej ulubioną chóralną rotą przysiĊgi Legionów, obecnie
ogólną własnoĞcią narodu. Do 1918 r. uwaĪany był za nieoficjalny hymn narodowy. W latach
schyłkowych PRL nagminnie „krzyĪacka zawierucha” była zastĊpowana „sowiecką”, podobnie jak
„Niemiec... germanił” – „Sowiet... tumanił”.

Nie rzucim ziemi skąd nasz ród!
Nie damy pogrzeĞü mowy!
My, polski naród, polski lud,
Królewski szczep piastowy.
Nie damy, by nas zgnĊbił wróg!
/Tak nam dopomóĪ Bóg!/bis
Do krwi ostatniej kropli z Īył
BĊdziemy broniü ducha,
AĪ siĊ rozpadnie w proch i pył
KrzyĪacka zawierucha.
Nam twierdzą bĊdzie kaĪdy próg.
/Tak nam dopomóĪ Bóg!/bis
Nie bĊdzie Niemiec pluü nam w twarz,
Ni dzieci nam germanił.
Wstanie orĊĪny hufiec nasz,
Duch bĊdzie nam hetmanił
W ten dzieĔ, gdy zagrzmi złoty róg!
/Tak nam dopomóĪ Bóg!/bis

22. MARSZ POLONIA
„Marsz Polonia”, zwany wczeĞniej „PieĞnią Polaków”, wywodzi siĊ od Mazurka Dąbrowskiego.
Powstał w koĔcu XIX w. na kontynencie amerykaĔskim. PieĞĔ zaczynała siĊ słowami: „Jeszcze
Polska nie zginĊła, choü my za morzami”, a koĔczyła: „AmerykĊ rzucim i do Polski wrócim”.
Została przywieziona z Brazylii przez JadwigĊ Jahołkowską (nauczycielkĊ, działaczkĊ polityczną
i ruchu chłopskiego) przed II wojną Ğwiatową. PóĨniejsza odmiana „Marszu Polonii” została
spopularyzowana przez harcerzy. Polscy Īołnierze na Zachodzie w latach II wojny Ğwiatowej
Ğpiewali pieĞĔ z refrenem „Marsz, marsz Sikorski...”. Z pieĞnią łączy siĊ powstanie słowa Polonia
dla okreĞlenia Polaków stale zamieszkujących poza granicami kraju. „Marsz Polonia” towarzyszy
uroczystoĞciom patriotycznym i polonijnym za granicą oraz uroczystoĞciom polonijnym w kraju..

Rozproszeni po wszem Ğwiecie,
Gnani w obce wojny,
ZgromadziliĞmy siĊ przecie
W jedno kółko zbrojne.
/Marsz, marsz Polonia,
Nasz dzielny narodzie.
Odpoczniemy po swej pracy
W ojczystej zagrodzie./bis
Z wiosną zabrzmi trąbka nasza,
Pocwałują konie
Chwałą polskiego pałasza
Zagrzmią nasze błonie.
Marsz, marsz Polonia...
Przejdziem LitwĊ, przejdziem WołyĔ,
Popasiem w Kijowie.
Zimą przy wĊgierskim winie
Staniemy w Krakowie.
Marsz, marsz Polonia...

23. KADRÓWKA
Melodia w oparciu o ludową piosenkĊ "Siwa gąska, siwa po Wisełce pływa".
Słowa przypisuje siĊ Tadeuszowi Oster-Ostrowskiemu - Īołnierzowi I Kompanii Kadrowej, choü
były tworzone zbiorowo, przez wielu Īołnierzy, podczas marszu I Kadrowej w kierunku Kielc.
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, by w dniu
nastĊpnym opuĞciü miasto wobec zbliĪających siĊ sił rosyjskich.
Ponownie strzelcy wkroczyli do Kielc 22 VIII i przebywali tam do 10 IX 1914 r.

Raduje siĊ serce, raduje siĊ dusza,
Gdy Pierwsza Kadrowa na Moskala
rusza.
Ref. Oj da, oj da dana,
Kompanio kochana,
Nie masz to jak Pierwsza, nie!
ChociaĪ do Warszawy mamy długą
drogĊ,
Ale przecieĪ dojdziem, byle by iĞü
w nogĊ.
Oj da, o da dana ...
Gdy Moskal, psia wiara, drogĊ nam
zastąpi,
Kulek z Manlichera nikt mu
nie poskąpi.
Oj da, oj da dana ...
A gdyby siĊ jeszcze opierał
psiajucha,
KaĪdy z nas bagnetem trafi mu do
brzucha.
Oj da, oj da dana ...
Kiedy wybijemy po drodze Moskali,
Ładne warszawianki bĊdziem
całowali.

Oj da, oj da dana ...
ChociaĪ w butach dziury i na
portkach łaty,
To Pierwsza Kadrowa pójdzie
na armaty.
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 i do góry
głowa,
BoĞmy przecieĪ Pierwsza Kompania
Kadrowa.
Oj da, oj da dana ...
Nie braknie nam nigdy do boju ochoty,
Z naszym Komendantem
atakujem płoty.
Oj da, oj da dana ...
MoĪe by nas wcale nie bolały nogi,
Gdyby komendanci
nie skracali drogi.
Oj da, oj da dana ...

24. BIAŁE RÓĩE
Słowa Kazimierz WroczyĔski - poeta, literat, dyrektor wielu teatrów warszawskich i Jan Emil
Lankau - Īołnierz 148 pułku artylerii polowej w OłomuĔcu.
Muzyka, na kanwie starej piosenki ludowej - Mieczysław Kozar-Słobudzki - chorąĪy 1 Pułku
Artylerii Legionów.
PieĞĔ znana juĪ w okresie walk legionowych na Wołyniu w 1916 r. Bardzo popularna w czasie
wojny polsko-bolszewickiej 1919-20 r.

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

25. PIECHOTA
Słowa Leon Łuskino - w II RP szef Oddziału V Sztabu Generalnego WP. Niektórzy przypisują
autorstwo słów Bolesławowi Lubicz - Zahorskiemu
Muzyka: Józef T. Klukowski na motywach rosyjskiej melodii wojskowej
Jedna z najbardziej znanych polskich piosenek Īołnierskich, pochodząca z 1917 r..

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...
„Szary ich strój” – szary kolor nosiła piechota wywodząca siĊ z Legionów. Kolor ten jest symbolem skromnoĞci,
poĞwiĊcenia i dzielnoĞci Īołnierskiej tego wojska.

26. MARSZ PIERWSZEJ BRYGADY
Słowa Andrzej HałaciĔski - członek Związku Walki Czynnej, oficer Legionów i Polskiej
Organizacji Wojskowej, płk WP, zamordowany w Katyniu i Tadeusz Biernacki - legionista
I Brygady, Īołnierz POW i w II RP 36 pp Legii Akademickiej.
Muzyka oparta na motywach marsza rosyjskiego granego w sierpniu 1914 r. jako Marsz nr 10 przez
straĪacką orkiestrĊ w Kielcach, która przyłączyła siĊ do Legionów.
Józef Piłsudski, na ZjeĨdzie Legionistów w Lublinie w 1924 r., powiedział
„DziĊkujĊ panom za najdumniejszą pieĞĔ, jaką kiedykolwiek Polska stworzyła”.
Do oficjalnego ustalenia Hymnu RP w 1927 r. pieĞĔ pretendowała do roli Hymnu Narodowego,
zaĞ w całym okresie miĊdzywojennym była uznawana za hymn Wojska Polskiego.

Legiony to - Īołnierska nuta,
Legiony to - straceĔców los,
Legiony to - rycerska buta,
Legiony to - ofiarny stos.
My, Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada,
Na stos, rzuciliĞmy
Swój Īycia los,
Na stos, na stos!
Mówili ĪeĞmy stumanieni,
Nie wierząc nam, Īe chcieü to móc,
LaliĞmy krew osamotnieni,
A z nami był nasz drogi Wódz.
My, Pierwsza Brygada ...
O ileĪ mąk, ileĪ cierpienia,
O ileĪ krwi, przelanych łez,
Pomimo to nie ma zwątpienia,
Dodaje sił wĊdrówki kres.
My, Pierwsza Brygada ...
Nie chcemy dziĞ od was uznania,
Ni waszych mów, ni waszych łez,
SkoĔczyły siĊ dni kołatania,
Do waszych głów, do waszych
serc.
My, Pierwsza Brygada ...

Legiony to - są Termopile,
Legiony to - rozpaczy głos,
Legiony - słoĔce na mogile,
Legiony - krwawych ofiar stos.
My, Pierwsza Brygada ...
PamiĊta wszak Warszawa chwile,
Gdy szarych garĞü legunów szła,
Rzucili nam: "germanofile",
Z oka spłynĊła gorzka łza.
My, Pierwsza Brygada ...
Inaczej siĊ dziĞ zapatrują
I trafiü chcą do naszych dusz,
I mówią, Īe nas juĪ szanują,
Lecz właĞnie czas odwetu juĪ!
My, Pierwsza Brygada ...
UmieliĞmy w ogieĔ zapału
MłodzieĔczych wiar roznieciü skry,
NieĞü Īycie swe dla ideału
I swoją krew i marzeĔ sny.
My, Pierwsza Brygada ...
Potrafim dziĞ dla potomnoĞci
Ostatki swych poĞwiĊciü dni,
WĞród fałszów siaü siew
szlachetnoĞci
Miazgą swych ciał, Īarem swej
krwi.
My, Pierwsza Brygada ...
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