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Biały krzyż

Żeby Polska była Polską

Piosenka Czerwonych Gitar napisana w 1968 roku. Autorem jej słów jest Janusz
Kondratowicz. Krzysztof Klenczon skomponował „Biały krzyż” aby upamiętnić
swego ojca, Czesława Klenczona, żołnierza Armii Krajowej i
uczestnika polskiego podziemia antykomunistycznego w okresie powojennym.
Gdy zapłonął nagle świat,
Bezdrożami szli
Przez śpiący las.
Równym rytmem młodych serc
Niespokojne dni
Odmierzał czas.

Piosenka kabaretowa napisana w 1976 r. do jednego z programów kabaretu
Jana Pietrzaka ,,Pod Egidą’’ w Warszawie – stała się pieśnią narodową, z
muzyką Włodzimierza Korcza.
Z głębi dziejów, z krain mrocznych,
Puszcz odwiecznych, pól i stepów,
Nasz rodowód, nasz początek,
Hen od Piasta, Kraka, Lecha!
Długi łańcuch ludzkich istnień
Połączonych myślą prostą.
Żeby Polska, żeby Polska!
Żeby Polska była Polską! (bis)

Gdzieś pozostał ognisk dym,
Dróg przebytych kurz,
Cień siwej mgły ...
Tylko w polu biały krzyż
Nie pamięta już,
Kto pod nim śpi ...

Wtedy, kiedy los nieznany
Rozsypywał nas po kątach,
Kiedy obce wiatry gnały,
Obce orły na proporcach,
Przy ogniskach wybuchała
Niezmożona nuta swojska.

Jak myśl sprzed lat,
Jak wspomnień ślad
Wraca dziś
Pamięć o tych, których nie ma.

Żeby Polska, żeby Polska.... (bis)
Zrzucał uczeń portret cara,
Ksiądz Ściegienny wznosił modły,
Opatrywał wóz Drzymała,
Dumne wiersze pisał Norwid.
I kto szablę mógł utrzymać
Ten formował legion, wojsko!

Żegnał ich wieczorny mrok,
Gdy ruszali w bój,
Gdy cichła pieśń.
Szli, by walczyć o twój dom
Wśród zielonych pól O nowy dzień.

Żeby Polska, żeby Polska..... (bis)

Jak myśl sprzed lat,
Jak wspomnień ślad
Wraca dziś
Pamięć o tych, których nie ma.

Matki, żony w mrocznych izbach
Wyszywały na sztandarach
Hasło: ,,Honor i Ojczyzna"
I ruszała w pole wiara!
I ruszała wiara w pole
Od Chicago do Tobolska.
Żeby Polska, żeby Polska....(bis)
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Wiersz Marii Konopnickiej, a także pieśń hymniczna. Pierwszy raz Rota została
opublikowana w 1908 r. w „Gwiazdce Cieszyńskiej”. Powstała pod wpływem
oburzenia prześladowaniami polskości w zaborze pruskim. Największą
popularnością cieszyła się do 1918 roku, następnie podczas plebiscytów i
powstań śląskich oraz podczas II wojny światowej.
Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród!
Nie damy pogrześć mowy.
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep Piastowy.
Nie damy, by nas gnębił wróg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Do krwi ostatniej kropli z żył
Bronić będziemy Ducha,
Aż się rozpadnie w proch i w pył
Krzyżacka zawierucha.
Twierdzą nam będzie każdy próg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz
Ni dzieci nam germanił,
Orężny wstanie hufiec nasz,
Duch będzie nam hetmanił.
Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Nie damy miana Polski zgnieść.
Nie pójdziem żywo w trumnę.
W Ojczyzny imię, na jej cześć
Podnosim czoła dumne.
Odzyska ziemię dziadów wnuk!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!
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Jak długo w sercach naszych

Rozszumiały się wierzby płaczące

Pieśń powstała prawdopodobnie około 1920 roku, jest jedną z najbardziej
znanych pieśni powstań śląskich. Inny tytuł - ,,Jak długo na Wawelu’’.
Jak długo w sercach naszych
Choć kropla polskiej krwi,
Jak długo w sercach naszych
Ojczysta miłość tkwi...

Popularna piosenka z okresu II wojny światowej. Zaliczana jest do tych
wyjątkowych, które przeszły do historii polskiej pieśni wojennej nie jako utwór
żołnierski, lecz typowo partyzancki.
Rozszumiały się wierzby płaczące,
Rozpłakała się dziewczyna w głos,
Od łez oczy podniosła błyszczące,
Na żołnierski, na twardy życia los.

Stać będzie kraj nasz cały,
Stać będzie Piastów gród,
Zwycięży Orzeł Biały,
Zwycięży polski lud. (bis)

Nie szumcie, wierzby, nam,
Żalu, co serce rwie,
Nie płacz, dziewczyno ma,
Bo w partyzantce nie jest źle.

Jak długo na Wawelu
Brzmi Zygmuntowski dzwon,
Jak długo z gór karpackich
Płynie ojczysty ton...

Do tańca grają nam
Granaty, wisów szczęk,
Śmierć kosi niby łan,
Lecz my nie znamy, co to lęk.

Stać będzie kraj nasz cały,
Stać będzie Piastów gród,
Zwycięży Orzeł Biały,
Zwycięży polski lud. (bis)

Błoto, deszcz czy słoneczna spiekota,
Wszędzie słychać miarowy, równy krok,
To maszeruje leśna piechota,
Na ustach śpiew, spokojna twarz, wesoły wzrok.

Jak długo Wisła wody
Na Bałtyk będzie słać,
Jak długo polskie grody
Nad Wisłą będą stać...

Nie szumcie, wierzby....
I choć droga się nasza nie kończy,
Choć nie wiemy, gdzie wędrówki kres,
Ale pewni jesteśmy zwycięstwa,
Bo przelano już tyle krwi i łez.

Stać będzie kraj nasz cały,
Stać będzie Piastów gród,
Zwycięży Orzeł Biały,
Zwycięży polski lud. (bis)

Nie szumcie, wierzby....

O, wznieś się, Orle Biały,
O Boże, spraw ten cud:
Zwycięstwo polskiej sławy
Ogląda polski lud …
Stać będzie kraj nasz cały,
Stać będzie Piastów gród
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Serce w plecaku
Polska piosenka powstała w 1933 r. Twórcą piosenki jest Michał Zieliński –
poeta, muzyk wojskowy, pedagog, uczestnik kampanii wrześniowej. Najpierw
powstał wiersz na konkurs ogłoszony z okazji „Dnia Żołnierza” a po krótkim
okresie zapomnienia piosenka przeżyła swój renesans i stała się jedną z
najpopularniejszych piosenek śpiewanych przez żołnierzy polskich w czasie II
wojny światowej. Śpiewano ją w kraju w oddziałach partyzanckich,
w czasie Powstania Warszawskiego i na wszystkich frontach, gdzie walczyli
Polacy. Do dziś wzrusza scena z filmu ,,Zakazane piosenki’’, w której powstańcy
śpiewają ,,Serce w plecaku’’.
Z młodej piersi się wyrwało,
W wielkim bólu i rozterce,
I za wojskiem poleciało
Zakochane czyjeś serce.

Bo wolność krzyżami się mierzy,
Historia ten jeden ma błąd.
Czerwone maki na Monte Cassino …
Ćwierć wieku, koledzy, za nami,
Bitewny ulotnił się pył.
I klasztor białymi murami
Na nowo do nieba się wzbił.
Lecz pamięć tych nocy upiornych
I krwi, co przelała się tu –
Odzywa się dzwonach klasztornych
Grających poległym do snu.
Czerwone maki na Monte Cassino…

Żołnierz drogą maszerował,
Nad serduszkiem się użalił,
Więc je do plecaka schował
I pomaszerował dalej.
Tę piosenkę, tę jedyną
Śpiewam dla ciebie dziewczyno,
Może właśnie jest w rozterce
Zakochane twoje serce?
Może potajemnie kochasz
I po nocach tęsknisz szlochasz?
Tę piosenkę, tę jedyną,
Śpiewam dla ciebie dziewczyno.
Poszedł żołnierz na wojenkę
Poprzez góry, lasy, pola,
I ze śmiercią szedł pod rękę,
Taka jest żołnierska dola.
I choć go trapiły wielce
Kule, gdy szedł do ataku,
Żołnierz śmiał się, bo w plecaku
Miał w zapasie drugie serce.
Tę piosenkę, tę jedyną …
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Czuwaj wiaro i wytężaj słuch...
Skończyły się dni kołatania
Do waszych serc, do waszych kies.

Lecz na nic „szafy” i granaty,
za każdym razem dostają baty
i co dzień się przybliża chwila,
że zwyciężymy! I do cywila — hej!

My, Pierwsza Brygada...
Dziś nadszedł czas pokwitowania,
Za mękę serc i katusz dni,
Nie chciejcie więc politowania,
Zasadą jest: za krew – chciej krwi!

Czuwaj wiaro i wytężaj słuch...

My, Pierwsza Brygada...
Dzisiaj już my jednością silni
Tworzymy Polskę - przodków mit,
Że wy w tej pracy nie dość pilni,
Zostanie wam potomnych wstyd!
My, Pierwsza Brygada...
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Piechota

Marsz Pierwszej Brygady

Pierwotnie powstała podczas I wojny światowej w szeregach Legionów Polskich,
uznawana za ,,sztandarową pieśń piechoty’’. Inny tytuł - ,,Maszerują strzelcy,
maszerują’’.
Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój,
Nie noszą ni srebra, ni złota,
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój
Piechota, ta szara piechota. (bis)

Najsłynniejsza pieśń Legionów Polskich i najsłynniejsza pieśń żołnierska okresu I
wojny światowej, pisana etapami przez dwóch autorów. W 1924 r. Józef Piłsudski
nazwał ją ,,najdumniejszą pieśnią, jaką kiedykolwiek Polska stworzyła’’.
14. VIII. 2007 r. Minister Obrony Narodowej swym postanowieniem uznał ,,Marsz
Pierwszej Brygady’’ (trzy wybrane zwrotki) za Pieśń Reprezentacyjną Wojska
Polskiego.
Legiony to żołnierska nuta,
Legiony to ofiarny stos,
Legiony to żołnierska buta,
Legiony to straceńców los !

Maszerują strzelcy, maszerują,
Karabiny błyszczą, szary strój,
A przed nimi drzewce salutują,
Bo za naszą Polskę idą w bój!
Idą, a w słońcu kołysze się stal,
Dziewczęta zerkają zza płota,
A oczy ich dumnie utkwione są w dal,
Piechota, ta szara piechota! (bis)

My, Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada,
Na stos - rzuciliśmy
Swój życia los,
Na stos, na stos !

Maszerują strzelcy, maszerują,
Karabiny błyszczą, szary strój,
A przed nimi drzewce salutują,
Bo za naszą Polskę idą w bój!

O, ile mąk, ile cierpienia,
O, ile krwi, przelanych łez,
Pomimo to nie ma zwątpienia,
Dodawał sił wędrówki kres.

Nie grają im surmy, nie huczy im róg,
A śmierć im pod stopy się miota,
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój
Piechota, ta szara piechota. (bis)

My, Pierwsza Brygada...
Krzyczeli, żeśmy stumanieni,
Nie wierząc nam, że chcieć to móc!
Leliśmy krew osamotnieni,
A z nami był nasz drogi Wódz!

Maszerują strzelcy, maszerują,
Karabiny błyszczą, szary strój,

My, Pierwsza Brygada...
A przed nimi drzewce salutują,
Bo za naszą Polskę idą w bój!

Inaczej się dziś zapatrują,
I trafić chcą do naszych dusz,
I mówią, że już nas szanują,
Lecz właśnie czas odwetu już!
My, Pierwsza Brygada...
Nie chcemy już od was uznania,
Ni waszych mów, ni waszych łez,
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Ojczyzno ma

O mój rozmarynie

Została napisana w pierwszych tygodniach stanu wojennego, a mianowicie w
grudniu 1981 roku w Krakowie. Napisał ją kleryk Karol Dąbrowski. Po raz
pierwszy, na prośbę księdza Jerzego Popiełuszki zaśpiewał ją na Mszy Świętej za
Ojczyznę w Warszawie w Kościele Św. Stanisława Kostki.

Jedna z najpopularniejszych polskich pieśni wojskowych z czasów I wojny
światowej i wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., znana także pod tytułem
Rozmaryn.
O mój rozmarynie, rozwijaj się,
O mój rozmarynie rozwijaj się,
Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej zapytam się.
Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej zapytam się.

Ojczyzno ma
Tyle razy we krwi skąpana
Ach jak wielka dziś twoja rana
Jakże długo cierpienie twe trwa.

A jak mi odpowie: nie kocham cię,
A jak mi odpowie nie kocham cię,
Ułani werbują, strzelcy maszerują zaciągnę się.
Ułani werbują, strzelcy maszerują zaciągnę się.

Poprzez kraj przeszedł okrzyk grobowy,
Kiedy kat podniósł znów krwawą dłoń.
Pozostały sieroty i wdowy,
Ojców, mężów nastąpił zgon.

Dadzą mi konika cisawego,
Dadzą mi konika cisawego,
I ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę do boku mego.
I ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę do boku mego.

Ojczyzno ma...
Tyle razy pragnęłaś wolności,
Tyle razy dławił ją kat.
Ale zawsze czynił to obcy,
A dziś brata zabija brat.
Ojczyzno ma...

Dadzą mi kabacik z wyłogami,
Dadzą mi kabacik z wyłogami,
I czarne buciki i czarne buciki z ostrogami.
I czarne buciki i czarne buciki z ostrogami.

Biały orzeł znów skrępowany,
Krwawy łańcuch zwisa u szpon.
Lecz już wkrótce zostanie zerwany,
Bo wolności uderzył dzwon.

Dadzą mi manierkę z gorzałczyną,
Dadzą mi manierkę z gorzałczyną,
Ażebym nie tęsknił, ażebym nie tęsknił za dziewczyną.
Ażebym nie tęsknił, ażebym nie tęsknił za dziewczyną.

Ojczyzno ma...
Pójdziemy z okopów na bagnety,
Pójdziemy z okopów na bagnety,
Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie ucałuje, ale nie ty.
Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie ucałuje, ale nie ty.

O Królowo Polskiej Korony,
Wolność,pokój i miłość racz dać.
By ten naród boleśnie dręczony,
Odtąd wiernie przy Tobie mógł trwać.
O Matko ma
Tyś Królową Polskiego narodu.
Tyś wolnością w czasie niewoli,
I nadzieją gdy w sercach jej brak.

15

16

Pałacyk Michla

Mury

Pałacyk Michla - nieistniejący dwukondygnacyjny budynek mieszkalny w stylu
niesecesyjnym, znajdujący się w przedwojennej Warszawie przy ul. Wolskiej 40
na warszawskiej Woli. Jego obronę podczas Powstania Warszawskiego
upamiętnił por. Józef Szczepański (ps. Ziutek) piosenką pod tytułem Pałacyk
Michla.

Słowa napisane w 1978 roku przez Jacka Kaczmarskiego do melodii piosenki
katalońskiego pieśniarza Lluísa Llacha. Pieśń nabrała szczególnego znaczenia
w czasie powstawania „Solidarności’’, wykonywana w Stoczni Gdańskiej stała
się hymnem niezależnych związków zawodowych ,,NSZZ Solidarność’’ oraz
sygnałem ,,Radia Solidarność’’.
On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt.
On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt.
Świec tysiące palili mu, znad głów unosił się dym.
Śpiewał, że czas, by runął mur, oni śpiewali wraz z nim.

Pałacyk Michla, Żytnia, Wola,
bronią się chłopcy spod „Parasola”,
choć na „tygrysy” mają visy —
to Warszawiaki, fajne chłopaki — są!

Wyrwij murom zęby krat,
Zerwij kajdany, połam bat,
A mury runą, runą, runą
I pogrzebią stary świat!

Czuwaj wiaro i wytężaj słuch,
pręż swój młody duch, pracując za dwóch!
Czuwaj wiaro i wytężaj słuch,
pręż swój młody duch, jak stal!

Wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów
Niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów.
Śpiewali wiec, klaskali w rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał,
I ciążył łańcuch, zwlekał świt, on wciąż śpiewał i grał.

Każdy chłopaczek chce być ranny...
sanitariuszki — morowe panny,
i gdy cię kula trafi jaka,
poprosisz pannę — da ci buziaka — hej!

Wyrwij murom zęby krat
Zerwij kajdany, połam bat
A mury runą, runą, runą
I pogrzebią stary świat!

Czuwaj wiaro i wytężaj słuch...
Z tyłu za linią dekowniki,
intendentura, różne umrzyki,
gotują zupę, czarną kawę —
i tym sposobem walczą za sprawę — hej!
Czuwaj wiaro i wytężaj słuch...

Aż zobaczyli ilu ich, poczuli siłę i czas.
I z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami miast.
Zwalali pomniki i rwali bruk - Ten z nami! Ten przeciw nam!
Kto sam, ten nasz najgorszy wróg! A śpiewak także był sam.

Za to dowództwo jest morowe,
bo w pierwszej linii nadstawia głowę,
a najmorowszy z przełożonych,
to jest nasz „Miecio” w kółko golony — hej!

Patrzył na równy tłumów marsz,
Milczał wsłuchany w kroków huk
A mury rosły, rosły, rosły
Łańcuch kołysał się u nóg...

Czuwaj wiaro i wytężaj słuch...

Patrzy na równy tłumów marsz
Milczy wsłuchany w kroków huk
A mury rosną, rosną, rosną
Łańcuch kołysze się u nóg...

Wiara się bije, wiara śpiewa,
szkopy się złoszczą, krew ich zalewa,
różnych sposobów się imają,
co chwilę „szafę” nam posuwają — hej!
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Płonie ognisko i szumią knieje

Śpiewa Ci obcy wiatr,
Tułaczy los Cię gna,
Hen, gdzieś po świecie.

Pieśń harcerska, napisana w 1922 r. ,po raz pierwszy wykonana na I Zlocie
Narodowym Związku Harcerstwa Polskiego 3 – 9.VII. 1924 r. w Warszawie.
Określana jako ,,najpiękniejsza pieśń harcerska’’.

Zabierz ze sobą w świat,
Zabierz z rodzinnych stron,
Mały bukiecik.
Weź z tą piosenką
Bukiecik kwiatów:
Stokrotek, fiołków,
Kaczeńcy i maków.

Płonie ognisko i szumią knieje,
Drużynowy jest wśród nas.
Opowiada starodawne dzieje,
Bohaterski wskrzesza czas.
Płonie ogień jak serca gorący,
Rzuca w niebo iskry gwiazd.
Jedna przeszłość i przyszłość nas łączy,
Szumi wokół ciemny las.

Pod polskim niebem
W szczerym polu wyrosły
Ojczyste kwiaty,
W ich zapachu,
Urodzie jest Polska.

W blasku iskier jawi się historia,
Tyle zdarzeń miało barwę ognia.
Przy ognisku zasiadły wspomnienia,
Dziejów kraju uczą nas.
O rycerstwie spod kresowych stanic,
O obrońcach naszych polskich granic...
A ponad nami wiatr szumi, wieje
I dębowy huczy las.
Już do odwrotu głos trąbki wzywa,
Alarmując ze wszech stron.
Staje wiara w ordynku szczęśliwa,
Serca biją w zgodny ton.
Każda twarz się uniesieniem płoni,
Każdy laskę krzepko dzierży w dłoni,
A z młodzieńczej się piersi wyrywa,
Pieśń potężna pieśń jak dzwon.
Gaśnie ognisko i szumią drzewa,
Spojrzyj weń ostatni raz.
Niech ci w duszy radośnie zaśpiewa,
Że na zawsze łączą nas:
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Wspólne troski i radości życia,
Serc harcerskich zjednoczone bicia.
I ta przyjaźń najszczersza, prawdziwa
Którą Bóg połączył nas.

Kwiaty polskie
Magdalena Nazaretanka osobiście potwierdziła swoje autorstwo w przypadku
słów i muzyki tego utworu. Powstał on z okazji przyjazdu z Ameryki do Polski
jednej z sióstr z zakonu. Rok powstania 1976.

Śpiewa Ci obcy wiatr,
Zachwyca wielki świat,
A serce tęskni.
Bo gdzieś daleko stąd
Został rodzinny dom,
Tam jest najpiękniej
Tam właśnie teraz
Rozkwitły kwiaty:
Stokrotki, fiołki,
Kaczeńce i maki.
Pod polskim niebem
W szczerym polu wyrosły,
Ojczyste kwiaty,
W ich zapachu,
Urodzie jest Polska.
Żeby tak jeszcze raz,
Ujrzeć ojczysty las,
Pola i łąki.
I do matczynych rąk,
Przynieść z zielonych łąk,
Rozkwitłe pąki!
Bo najpiękniejsze
Są polskie kwiaty:
Stokrotki, fiołki,
Kaczeńce i maki.
Pod polskim niebem
W szczerym polu wyrosły,
Ojczyste kwiaty,
W ich zapachu,
Urodzie jest Polska

21

10

Jak to na wojence ładnie

Przybyli ułani pod okienko

Pieśń wojskowa z 1863 roku autorstwa polskiego poety i
kompozytora Władysława Tarnowskiego. Uznawana jest za prekursorską pieśń
żołnierską, która zapoczątkowała ułańską tradycję żurawiejek w polskiej
kawalerii.

Polska pieśń wojskowa napisana w 1914 r. przez Feliksa Gwiżdża, który stworzył
tekst do melodii ludowej. Początkowo nosiła nazwę ,,Pieśń czwartego
szwadronu’’.
Przybyli ułani pod okienko, (bis)
Pukają, wołają: "puść panienko! "(bis)

Jak to na wojence ładnie, (bis)
Kiedy ułan z konia spadnie. (bis)

"O Jezu, a cóż to za wojacy?"
"Otwieraj! Nie bój się to czwartacy!"

Koledzy go nie żałują,
Jeszcze końmi potratują.

Przyszliśmy napoić nasze konie,
Za nami piechoty pełne błonie."

Rotmistrz z listy go wymaże,
Wachmistrz trumnę zrobić każe.

"O Jezu! A dokąd Bóg prowadzi?"
"Warszawę odwiedzić byśmy radzi.

A za jego trudy, prace,
Hejnał zagrają trębacze.

Gdy zwiedzim Warszawę, już nam pilno,
Zobaczyć to stare nasze Wilno.

A za jego młode lata,
Trąbka zagra tra-ta-ta-ta.

A z Wilna już droga jest gotowa,
Prowadzi prościutko aż do Lwowa.

A za jego trudy, znoje,
Wystrzelą mu trzy naboje.

Panienka otwierać podskoczyła,
Żołnierzy do środka zaprosiła.

A za jego krwawe rany,
Dołek w ziemi wykopany.
Tylko grudy zaburczały,
Chorągiewki zafurczały.
Śpij kolego w twardym łoże,
Zobaczym się jutro może.
Śpij kolego, bo na wojnie
Tylko w grobie jest spokojnie.
Spij kolego w ciemnym grobie,
Niech się Polska przyśni tobie.
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Zwycięży Orzeł Biały,
Zwycięży polski lud. (bis)

Rozkwitały pąki białych róż
Polska pieśń wojskowa i patriotyczna powstała około 1918 roku.
Rozkwitały pąki białych róż,
Wróć, Jasieńku, z tej wojenki już,
/Wróć, ucałuj, jak za dawnych lat,
Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat./ (bis)

Jak długo nasza wiara
Rozgrzewa polską krew,
Tak długo Polska cała,
Bo Polak to jak lew …
Stać będzie kraj nasz cały,
Stać będzie Piastów gród,
Zwycięży Orzeł Biały,
Zwycięży polski lud. (bis)

Kładłam ci ja idącemu w bój,
Białą różę na karabin twój,
/Nimeś odszedł, mój Jasieńku, stąd,
Nimeś próg przestąpił, kwiat na ziemi zwiądł./
Ponad stepem nieprzejrzana mgła,
Wiatr w burzanach cichuteńko łka.
/Przyszła zima, opadł róży kwiat,
Poszedł w świat Jasieńko, zginął za nim ślad./
Już przekwitły pąki białych róż
Przeszło lato jesień zima już,
/Cóż ci teraz dam, Jasieńku, hej,
Gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny swej./
Hej, dziewczyno ułan w boju padł
Choć mu dałaś białej róży kwiat,
/Czy nieszczery był twej dłoni dar
Czy też może wygasł twego serca żar. /
W pustym polu zimny wicher dmie,
Już nie wróci twój Jasieńko, nie,
/Śmierć okrutna zbiera krwawy łup
Zakopali Jasia twego w ciemny grób. /
Jasieńkowi nic nie trzeba już,
Bo mu kwitną pąki białych róż,
/Tam pod jarem, gdzie w wojence padł,
Wyrósł na mogile białej róży kwiat./
Nie rozpaczaj, lube dziewczę, nie,
W polskiej ziemi nie będzie mu źle.
/Policzony będzie trud i znój,
Za Ojczyznę poległ ukochany twój./
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Czerwone maki na Monte Cassino

Ułani, ułani

Polska pieśń wojskowa napisana przez Feliksa Konarskiego podczas pamiętnej
bitwy II Korpusu Polskiego o Monte Cassino, w nocy z 17 na 18 maja 1944 r. –
napisał dwie pierwsze zwrotki. Trzecią zwrotkę dopisał Konarski następnego
dnia, natomiast czwarta powstała w 25 rocznicę bitwy. Najpopularniejsza polska
pieśń okresu II wojny światowej.

To zabawna piosenka, mówiąca o uwielbieniu, jakim kobiety darzą ułanów. Nie
znamy autorów piosenki. Wiadomo, że melodia ludowa znana była już na
początku XIX wieku. Podczas I wojny światowej cieszyła się wielką
popularnością szczególnie wśród żołnierzy Legionów i polskich formacji
wojskowych w Rosji.

Czy widzisz te gruzy na szczycie?
Tam wróg twój się ukrył jak szczur.
Musicie, musicie, musicie
Za kark wziąć i strącić go z chmur.
I poszli szaleni zażarci,
I poszli zabijać i mścić,
I poszli jak zawsze uparci,
Jak zawsze za honor się bić.

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

Czerwone maki na Monte Cassino
Zamiast rosy piły polską krew.
Po tych makach szedł żołnierz i ginął,
Lecz od śmierci silniejszy był gniew.
Przejdą lata i wieki przeminą.
Pozostaną ślady dawnych dni…
I tylko maki na Monte Cassino
Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi.

Hej, hej ułani malowane dzieci …

Hej, hej ułani malowane dzieci,
Niejedna panienka za wami poleci.
Niejedna panienka i niejedna wdowa,
Za wami ułani polecieć gotowa.

Babcia umierała, jeszcze się pytała,
Czy na tamtym świecie, ułani będziecie?
Hej, hej ułani malowane dzieci …
Nie ma takiej wioski, nie ma takiej chatki,
Żeby by nie kochały ułanów mężatki.

Runęli przez ogień ,straceńcy,
Niejeden z nich dostał i padł,
Jak ci z Somosierry szaleńcy,
Jak ci spod Rokitny sprzed lat.
Runęli impetem szalonym,
I doszli . I udał się szturm.
I sztandar swój biało - czerwony
Zatknęli na gruzach wśród chmur,

Hej, hej ułani malowane dzieci …

Czerwone maki na Monte Cassino …
Czy widzisz ten rząd białych krzyży?
Tam Polak z honorem brał ślub.
Idź naprzód, im dalej ,im wyżej,
Tym więcej ich znajdziesz u stóp.
Ta ziemia do Polski należy,
Choć Polska daleko jest stąd,
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Wojenko, wojenko
To kolejna piosenka, której autor pozostał nieznany. Powstała ona, zdaniem
badaczy legionowej twórczości, w sierpniu 1917r. w 3 pułku piechoty Legionów.
Jest to jeden z najpiękniejszych utworów w historii pieśni żołnierskich.

Bo nie wszystkim pomógł los
Wrócić z leśnych dróg,
Gdy kwitły bzy.
W szczerym polu biały krzyż
Nie pamięta już,
Kto pod nim śpi ...

Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani,
Że za tobą idą, że za tobą idą
Chłopcy malowani? (bis)
Chłopcy malowani, sami wybierani,
Wojenko, wojenko, wojenko, wojenko,
Cóżeś ty za pani?
Na wojence ładnie, kto Boga uprosi,
Żołnierze strzelają, żołnierze strzelają,
Pan Bóg kule nosi.
Maszeruje wiara, pot się krwawy leje,
Raz, dwa, stąpaj bracie, raz, dwa, stąpaj bracie,
Bo tak Polska grzeje.
Wojenko, wojenko, co za moc jest w tobie?
Kogo ty pokochasz, kogo ty pokochasz
W zimnym leży grobie.
Ten już w grobie leży z dala od rodziny,
A za nim pozostał, a za nim pozostał
Cichy płacz dziewczyny.
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Mazurek Dąbrowskiego
Polska pieśń patriotyczna, od 26 lutego 1927 oficjalny hymn państwowy
Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwotnie, jako Pieśń Legionów Polskich we
Włoszech, został napisany przez Józefa Wybickiego, autor melodii opartej na
motywach ludowego mazurka jest nieznany. Pieśń powstała w lipcu 1797 we
włoskim miasteczku Reggio Emilia.
Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy,
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.
Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.
Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
Już tam ojciec do swej Basi,
Mówi zapłakany:
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany!

1

,,Płomień rozgryzie malowane dzieje,
Skarby mieczowi spustoszą złodzieje,
Pieśń ujdzie cało, tłum ludzi obiega.”

Szanowni Państwo,
Słowa A. Mickiewicza z powieści poetyckiej
,,Konrad Wallenrod” uświadamiają nam, jak wielką moc
w kształtowaniu i umacnianiu świadomości narodowej mają
pieśni patriotyczne. Są one świadectwem epoki, lekcją
historii, nie tylko materiałem, który tak często
wykorzystujemy, przygotowując akademie i uroczystości,
np. Święto Niepodległości 11 listopada, czy rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pieśni towarzyszyły
przygotowaniu akademii z okazji 200 rocznicy napisania
Mazurka Dąbrowskiego.
Dzisiaj gorąco zachęcamy do słuchania i wspólnego
śpiewania utworów, które na trwałe wpisały się w historię
naszej Ojczyzny.
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