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Naród, który przestaje śpiewać, przestaje istnieć – niech te słowa Oskara Kol-
berga - polskiego etnografa, folklorysty i kompozytora staną się mottem dzisiejszej Lekcji 
śpiewania patriotycznego. Tegoroczna XVI Lekcja śpiewania to doskonała okazja, by 
rozgrzewać serca melodiami, które wciąż są z nami, choć powstawały często ponad 100 
lat temu, na froncie, w okopach, w marszu i podczas bitew. Śpiewając je, doceniajmy 
dzisiejszy pokój w Europie.

Niech wspólnie wyśpiewane pieśni połączą nas wszystkich – przybyłych na cie-
szyński Rynek, a oddany w Państwa ręce Śpiewnik Na żołnierskiej służbie pozostanie 
miłym wspomnieniem dzisiejszego spotkania pokoleń. Gorąco zapraszam do radosne-
go świętowania.

Burmistrz Miasta Cieszyna 
Gabriela Staszkiewicz

Patronat Honorowy 
Starosty Powiatu Cieszyńskiego
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Szanowni Państwo, 
już szesnasty raz spotykamy się na patriotycznym śpiewaniu, a dziewiąty, aby w ten 

sposób świętować rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Spotykamy się, bo 
na cieszyński Rynek przywiodła nas pozytywna i porywająca siła piosenki żołnierskiej, 
pieśni patriotycznej - pieśni nieodłącznie towarzyszącej bojownikom podążającym trud-
ną drogą ku wolności.

Spotykamy się, bo wciąż chcemy  pamiętać, że „( … ) śpiew – to żołnierz nieodstęp-
ny towarzysz, na jego obraz i podobieństwo stworzony, towarzysz, jak on wesoły, jak on 

klnący nieraz i to brzydko, jakby wcale nie był piosenką, ale relutonem, jak on drwiący z kul granatów ręcz-
nych, mocno (nawiasem mówiąc) niedyskretny, bo opowiadający tonem przechwałki, ze złośliwym czasem 
uśmiechem o różnych… przewagach miłosnych leguna, filuta; śpiew to wreszcie po prostu buntownik ośmie-
lający wspominać i marzyć o wolnej ojczyźnie. Żołnierski Śpiew to - sam żołnierz z plecakiem, wyładowanym 
do niemożliwości, idący borem-lasem i od wsi do wsi, bałamucący na prawo i lewo, idący do boju, jak w pląsy, 
kpiący ze wszystkich, wszystkiego i siebie samego, opłakujący po drodze - mimochodem - poległych kolegów 
i dążący drogą, wiodącą do Polski, której ślubował, że będzie niepodległą (…)”. (Legun i jego piosenka - Bo-
gusław Szul -  oficer II Brygady Legionów)

Doceniamy znaczenie, moc  i niezwykłą siłę pieśni, chociaż „(…) czem była pieśń żołnierska, ten tylko 
dziś może powiedzieć, kto czerpał z niej w najcięższych chwilach zapał i moc wytrwania. Była ona dla nas 
potrzebą, po prostu nie mogliśmy się bez niej obejść. Najchętniej  śpiewano podczas marszu. Kiedy wypadało  
nam przejść przez miasto czy jakiekolwiek osiedle, pieśń zawsze zrywała się samorzutnie z naszych ust. 
Mógł padać deszcz, huczeć wiatr, ale legionom nie przystało ukazywać się rodakom bez żywej, spontanicznej 
pieśni. Kiedy w największym natężeniu sił, zmęczeni wielodniowym marszem, przygnębieni chłodem i głodem, 
nuciliśmy naszą pieśń legionową, podnosiliśmy się od razu na duchu, głowa dumnie wznosiła się do góry, 
mięśnie krzepły, nerwy się rozprężały”. (O czem śpiewano w Legionach, autor Adam Kowalski - żołnierz I 
Brygady Legionów).  

Chcemy, aby te pieśni porywały nas nadal, niech zbliżają nas do siebie, niech w dalszym ciągu dostar-
czają nam chwil wzruszenia, niech budzą wspomnienia rodzinnego domu, echa dawnych lat. Niech będą 
manifestacją naszej wspólnoty i tożsamości narodowej, a dla naszych dzieci – najmłodszych Polaków, niech 
staną się  szansą na zakorzenienie się  we własnej kulturze i historii. Śpiewajmy więc i przekazujmy te pieśni  
następnym pokoleniom Polaków.

                                                                                      za Stowarzyszenie 
                                                                   Komitet Obywatelski Śląska Cieszyńskiego
                                                                                     Janina Cichomska

Prowadzenie koncertu: Grzegorz Widera, Rudolf Moliński 

Aranżacja i akompaniament: Bogusław Haręża

Wystąpią: Aktorzy Sceny Polskiej Teatru w Czeskim Cieszynie, członkowie Chóru Wyższobram-
skiego, Mieszkańcy Miasta



Na żołNierskiej służbie
Słowa i muzyka: Adam Kowalski

Na żołnierskiej służbie, na żołnierskim chlebie,
wesół człek i zdrowy, a szczęśliw jak w niebie.
Żołnierz pan nie lada, bo choć się natrudzi,
szczęście ma u Boga, szczęście ma u ludzi.

Oj-da, oj-da-na-na, kompanio kochana,
Nie masz to jak szarża, hej!

Kiedy idzie miedzą kłaniają się kłosy,
a gdy padnie ranny obmyją go rosy.
Jemu to znać jaśniej świeci słonko Boże,
i dlatego zawsze w złotym jest humorze.

Oj-da, oj-da-na-na, kompanio kochana,
Nie masz to jak szarża, hej!

Gdy dobędzie szabli uciekną i diabli,
gdy z armaty strzeli usłyszą anieli.
Gdy za wrogiem goni pierzcha rój szarańczy,
gdy gra na harmonii to świat cały tańczy.

Oj-da, oj-da-na-na, kompanio kochana,
Nie masz to jak szarża, hej!

Wystroi się pięknie, wąsika podkręci,
gdy ostrogą brzęknie, sto panienek znęci.
Sto panienek znęci, a jak chce to dwieście,
tak lgną do munduru serduszka niewieście.

Oj-da, oj-da-na-na, kompanio kochana,
Nie masz to jak szarża, hej!

A on chciałby jednak, choć tego nie wyzna,
żeby go kochała calutka Ojczyzna.
Wtedy już naprawdę czułby się jak w niebie,
na żołnierskiej służbie, na żołnierskim chlebie.

Oj-da, oj-da-na-na, kompanio kochana,
Nie masz to jak szarża, hej!
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Towarzysz  (Pieśń rycerska)

Nieświadom smutków w miłym serca szale
zagrzany chwałą rycerz szedł na wojnę
Kochanki myśli kojąc niespokojne, 
Tak o miłości śpiewał i o chwale. 

Ojczyzno, Tobie ramię, 
A serce dałem lubej 
Kłaść za was życie, 
w śmierci szukać chluby 
To jest prawego towarzysza znamię.

Na polu sławy wierny rycerz w zbroi 
Z koncerzem w ręku z głową zasłonioną 
Nad swoją zawsze duma ulubioną
I serca żałość tym śpiewaniem koi: 

Ojczyzno, Tobie ramię...

Wojownik w boju przeciwnikom srogi 
Naciera mężnie na nikczemne wrogi, 
Leca choć morderczym ogniem krew rozlewa, 
O chwale zawsze i o lubej śpiewa:

Ojczyzno, Tobie ramię...

Synowie niebios, kochankowie ziemi, 
Niedługo bawią między śmiertelnemi
Towarzysz dzielny poległ w pięknej chwale, 
Lecz w chwili śmierci jeszcze śpiewał stale: 

Ojczyzno, Tobie ramię...
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Maszerują przez miasteczko
I śpiewają se ździebeczko!
Oj śpiewają, oj śpiewają
Do okienka zaglądają
Hop! hop! hop!

W oknie dziewczę, skromna minka,
A buziaczek jak malinka!
Jak malinka, jak jagódka,
Jednem słowem: Cudna młódka!
Hop! hop! hop!

Ale matuś jakby jędza
Od okienka ją odpędza!
Oj odpędza do alkierza,
Bo ta zerka na żołnierza!
Hop! hop! hop!

i śPiewajĄ se ŹDziebeczko

- Pani matko! Olaboga!
Dla córuchny nie bądź sroga!
Nie bądź sroga dla wojaka,
Daj Jagódce skraść buziaka!
Hop! hop! hop!

Pani matka ciągle sroga:
- Przez zachrystję do niej droga.
Jest tu ktoś, co ją poślubi,
Ale wojny on nie lubi!
Hop! hop! hop!

- Pani matko! Puść córeczkę,
Niech zabawi się krzyneczkę!
Niech wojaka pozna zucha,
Zanim wyjdzie za piecucha!
Hop! hop! hop! hop!
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śLĄskie TaNGo
Słowa: Zbigniew Drobik, Muzyka: Al. Miszułowicz

W niedzielny wieczór pod Cieszynem,
gdzie Gustlik salę tańca ma
zaprosił sztygar swą dziewczynę
na jedno piwo, albo dwa!
i prosi ją, namawia ją,
bo przecież chce trojaka tańczyć z nią.
Hej, tańczy panna ze sztygarem 
całą noc, aż do dnia !

Hej dygocą ściany stare całą noc
aż do dnia!
Rozmarzyła się, przytuliła się,
rozczuliła się gorącem sztygarskich słów...
Rozmarzyła się i zmęczyła się,
wychyliła cztery piwa,
a po piwie znowu, hej!
Tańczy panna ze sztygarem całą noc,
aż do dnia,
kiedy Karlik na skrzypeczkach gra!
Gdy gra!

Przygląda im się stary hutnik,
co z ogniem żyje za pan brat
Poniechał swojej zwykłej kłótni
i sztygarowi bardzo rad.
Zgadali się, zgodzili się,
że do trojaka aż się serce rwie, 
Gdy tańczy panna  ze sztygarem 
całą noc, aż do dnia !

Hej dygocą ściany stare całą noc
aż do dnia!
Rozmarzyła się, przytuliła się,
rozczuliła się gorącem sztygarskich słów...
Rozmarzyła się i zmęczyła się,
wychyliła cztery piwa,
a po piwie znowu, hej!
Tańczy panna ze sztygarem całą noc,
aż do dnia,
kiedy Karlik na skrzypeczkach gra!
Gdy gra!
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PiechoTa
słowa: bolesław Lubicz-zahorski, Muzyka: Leon łuskino

Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój,
Nie noszą ni srebra, ni złota,
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój,
Piechota, ta szara piechota.
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój,
Piechota, ta szara piechota.

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

Idą, a w słońcu kołysze sie stal,
Dziewczęta zerkają zza płota,
A oczy ich dumnie utkwione są w dal,
Piechota, ta szara piechota.
A oczy ich dumnie utkwione sa w dal,
Piechota, ta szara piechota.

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

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

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

Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój:
Piechota, ta szara piechota.
Maszerują strzelcy, maszerują
Karabiny błyszczą, szary strój,
A przed nimi drzewa salutują,
Bo za naszą Polskę idą w bój!
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Spieszę stanąć przed niebogą
Dać jej sznur korali.
Pędzę stepem, pędzę błonią,-
Oj daremna praca!
W naszej wiosce dzwony dzwonią,
Lud z mogiłek wraca.
Dobrzy ludzie spieszą ku mnie,
I wołają z dali:
„Twoja Hania leży w trumnie,
Nie trzeba korali!”

Zapłakałem, zajęknąłem
I roztrącam rzesze,
I przed cerkwią padam czołem,
I przed obraz śpieszę,
Do najświętszej stóp Maryi
Niosę smutne żale,
I zawieszam u Jej szyi
Czerwone korale!

Gdym z kozaki szedł na boje
Moja Hanna rzecze -
„Niesiesz luby życie swoje
Pod tatarskie miecze.
Lecz modlitwa, płacz dziewczyny
W boju cię ocali;
Ty mi za to mój jedyny
Przywieź sznur korali”.

Bóg kozaczej  szczęścił braci
W jednej boju chwili
Chan tatarski wojsko traci,
A my gród zdobyli.
Gdy wyparto krzepkie wrota.
Gdy się miasto pali,
Inszy srebra, inszy złota,
Jam szukał korali.

Wśród rabunku los mi służy,
Pan Bóg zdobycz poda:
Sznur korali, krasny duży,
Jakby wiśnia młoda,
Pochwyciwszy zdobycz drogą,
Już nie czekam dalej,

koraLe
Słowa: Władysław Syrokomla
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Rozproszeni po wszem świecie -
Bez ojczyzny ludzie,
Zeszliśmy się wreszcie przecie
Przy wojennym trudzie.

Marsz, marsz, marsz, marsz, marsz, Polacy!
Marsz, dzielny narodzie!
Odpoczniemy po swej pracy
W ojczystej zagrodzie.

Z wiosną zagrzmi trąbka nasza,
Pocwałują konie
Sławą polskiego pałasza
Zagrzmi polskie błonie

Marsz, marsz, marsz, marsz, marsz, Polacy!
Marsz, dzielny narodzie!
Odpoczniemy po swej pracy
W ojczystej zagrodzie.

Przejdziem Wisłę i Wołynie,
Popasiem w Kijowie,
Zimą na węgierskim winie
Staniemy w Krakowie

Marsz, marsz, marsz, marsz, marsz, Polacy!
Marsz, dzielny narodzie!
Odpoczniemy po swej pracy
W ojczystej zagrodzie.

Marsz, Marsz, PoLacy

Od Krakowa bita droga
Na bój wiedzie krwawy,
Gdy podbijem Niemca wroga
Wejdziem do Warszawy.

Marsz, marsz, marsz, marsz, marsz, Polacy!
Marsz, dzielny narodzie!
Odpoczniemy po swej pracy
W ojczystej zagrodzie.

Na królewski grób zhańbiony
Wzlecą orły białe,
Hukną działa, jękną dzwony -
Polakom na chwałę.

Marsz, marsz, marsz, marsz, marsz, Polacy!
Marsz, dzielny narodzie!
Odpoczniemy po swej pracy
W ojczystej zagrodzie.

Hen od Karpat śpiew wspaniały
Popłynie do Dźwiny,
Wiedź nas wodzu, wiedź do chwały,
Wodzu nasz jedyny.

Marsz, marsz, marsz, marsz, marsz, Polacy!
Marsz, dzielny narodzie!
Odpoczniemy po swej pracy
W ojczystej zagrodzie.
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Wiatr szumny wionął po pustym stepie
I śnieżną zamieć w obłoki wzbił,
Tam biały tuman rwie się i trzepie
Jak huraganu rzęsisty pył.

Wśród tego stepu, wiatrami gnana,
Pędzi kibitka w zawiei szlak,
I smutnie dźwięczy dzwonek co rana,
Jakby umarłym grobowy znak.

W kibitce widać postać młodzieńca,
Dumne, choć smutne spojrzenie miał
Na twarzy widać ślady rumieńca,
Lecz i ten wkrótce już zgasnąć miał.

Na przedzie siedzi Moskal na straży,
Kajdany brzęczą u więźnia nóg.
Więzień był młodzian z Polski porwany -
Za co i dokąd wie tylko Bóg.

kibiTka

Wyjrzał z kibitki, potrząsnął głową,
Nie dbał czy wzbudzi w Moskalu gniew
I zwrócił twarz swą w stronę wschodową
I taki tęskny zanucił śpiew:

Darmo, ach darmo zwracam swe oczy,
Próżną nadzieją łudzę się sam,
Gdzie kraj mój ginie w czarnej pomroce,
Już go na zawsze utracić mam.

Nigdy nie ujrzę mojej rodziny,
Ni ojca mego, ni matki mej,
Ani mej drogiej lubej dziewczyny,
Nigdy, ach nigdy nie ujrzę jej.

Łotry mi skuli w kajdany ręce.
Lecz serca mego nie zdolni skuć,
Zdejmijcie kajdany, dajcie mi broni,
Ja was nauczę, jak wolność czuć!
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Płyń, wisełko!
Słowa: Jerzy Walden, Muzyka: Henryk Wars

Płyń, Wisełko, szara rzeko
Z gór wysokich płyń
Przepłyń śmiało Polskę całą
W sinym morzu zgiń
Przepłyń śmiało Polskę całą
W sinym morzu zgiń

Dzieli nas tyle ziemi
Tyle lat, cały świat
Wisło, rzeko, tyś daleko
Nam bez ciebie źle
W mrozie, śniegu
Do twych brzegów
Serce nam się rwie

Płyń, Wisełko, szara rzeko
Poprzez polski kraj
Daj nam wrócić, pieśń zanucić
Szczęście w kraju daj
Daj nam wrócić, pieśń zanucić
Szczęście w kraju daj

Dzieli nas tyle ziemi
Tyle lat, cały świat
Daj nam, wodo
Wrócić młodo
Zatopimy żal
W nocnej ciszy serce słyszy
Wisła płynie w dal



13

Chcesz zdurzyć nas, oszukać świat chcesz czule-
Plujemy ci w twarz za morze twych łask!
Amnestią twą obwiniem nasze kule,
Odpowiedź da huk armat, kurków trzask.
Do Azji precz, potomku Czingis -chana!
Tam żywioł twój, tam ziemia carskich gal,
Nie dla cię , nie krwią polską ziemia zlana.
Hej baczność! Cel i w łeb lub serce pal!

Hej trąb, hej trąb! Strzelecką trąbką w dal
A kłuj, a rąb! I w łeb lub serce pal!

Do Azji precz, tyranie! Tam siej mordy,
Tam gniazdo twe, tam panuj, tam twa śmierć!
Tu Polska jest, tu zginiesz i twe hordy,
Lub naród w pień wymorduj, wysiecz, zgnieć!
O Boże nasz! O matko z Jasnej Góry!
Błogosław nam! Niech korna łza i żal
Przebłaga Cię, niewoli zedrze sznury!
Hej baczność! Cel i w łeb lub serce pal!

Hej trąb, hej trąb! Strzelecką trąbką w dal
A kłuj, a rąb! I w łeb lub serce pal!

Marsz  sTrzeLców
Słowa i muzyka: Władysław, Ludwik  Anczyc

Hej strzelcy wraz, nad nami Orzeł Biały,
A przeciw nam śmiertelny stoi wróg.
Wnet z naszych strzelb piorunne zagrzmią strzały,
A lotem kul kieruje Zbawca Bóg!
Więc gotuj broń i kule bij głęboko,
O Ojców grób bagnetem poostrz stal.
Na odgłos trąb twój sztuciec bierz na oko.
Hej baczność! Cel i w łeb lub serce pal!

Hej trąb, hej trąb! Strzelecką trąbką w dal
A kłuj, a rąb! I w łeb lub serce pal!

Wzrósł liściem bór, więc górą wiara strzelcy,
Masz w ręku broń, a w piersi święty żar,
Hej Moskwa tu, a nuże tu wisielcy!
Od naszych kul nie schroni kniaź ni car!
Raz przecież już zabrzmiały trąbek dźwięki,
Lśni polska broń jak stalnych kłosów fal.
Dziś spłacą wam łzy matek i wdów jęki.
Hej baczność! Cel i w łeb lub serce pal!

Hej trąb, hej trąb! Strzelecką trąbką w dal
A kłuj, a rąb! I w łeb lub serce pal!
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koMeNDaNcie  Nasz
słowa i muzyka: adam kowalski

Nie trąbiły Ci fanfary, nie kłoniły się 
sztandary,
W złoto strojnych straż,
Gdyś graniczne słupy burzył,
Zmartwychwstanie przez czyn wróżył,
Komendancie, Komendancie nasz!

Jeno duch Cię uniósł Boży, jeno blask 
wschodzącej zorzy
Opromienił twarz.
Jeno wichry Ci zagrały,
Jeno lasy się kłaniały,
Komendancie, Komendancie nasz!

A w wojaczce na bezdrożu,
Tyś na złotem nie spał łożu,
Nie pił z pełnych czasz...
Do snu Ci nie grały harfy,
Nie stroiły piersi szarfy,
Komendancie, Komendancie nasz!

Jeno strój Cię zdobił szary,
Jeno schron Ci dały jary,
Słońce piekło twarz.
Dzionkiem kule Ci zawyły,
Nocką myśli druhem były.
Komendancie, Komendancie nasz!

Hej! Ty Wodzu, Ty nasz miły!
Tobie serca, Tobie siły
Nasze dajem w straż!
Ku potędze wiedź nas przodem,
My za Tobą korowodem,
Komendancie, Komendancie nasz!

A choć pośniem już w mogile,
Gdy potrzeby przyjdą chwile,
Ty nam powstać każ!
Wstaną duchy, runą lawą,
Na Twój zew, za Twą buławą –
Komendancie, Komendancie nasz!
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żołNierz NiezNaNy
Słowa: Artur Oppman, Muzyka: Władysław Jeziorski

Wzięli go ziemi z braćmi pospołu
I do wspólnego rzucili dołu
Leżże ty sobie kolego miły,
Na samym spodzie bratniej mogiły,

Ani ci rangi, ani chwasty,
Tylko ta kula w rok osiemnasty.
Grób zakopali, grób przydeptali
Chwilkę stanęli i poszli dalej.

Może tam matka czeka  na ciebie,
Starą kołyskę nogą kolebie?
Takeś niedawno dzieckiem w niej leżał
I jakże wierzyć, żeś  w śmierć  odbieżał.

Idą żołnierze: Trąbki im grają,
Krzyże Virtuti z piersi błyskają.
A tamten leży w krwawej koszuli
I zamiast krzyża, znak ma od kuli.

O mój żołnierzu, chłopcze nieznany!
Kładę tę piosnkę na twoje rany,
Na twoje krwawe, znękane  ciało
Kładę tę piosnkę, jak różę białą.

Może rozkwitnie różą piosenka,
Może ją weźmie twoja panienka
Może pomyśli o bratnim grobie
Może od Polski łzę ciśnie tobie… 
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Pierwsza kaDrowa
słowa: Tadeusz ostrowski

Raduje się serce, raduje się dusza,
Gdy Pierwsza Kadrowa na wojenkę rusza.
Oj dana, oj dana, kompania kochana
Nie masz to jak pierwsza, nie!

Chociaż do Warszawy mamy długą drogę
Ale przecież dojdziem, byleby iść w nogę
Oj dana, oj dana, kompania kochana
Nie masz to jak pierwsza, nie!

Gdy Moskal psiawiara, drogę nam zastąpi
To kul z Manlichera nikt mu nie poskąpi.
Oj dana, oj dana, kompania kochana
Nie masz to jak pierwsza, nie!

A gdyby się jeszcze opierał psiajucha,
Każdy z nas bagnetem trafi mu do brzucha.
Oj dana, oj dana, kompania kochana
Nie masz to jak pierwsza, nie!

Kiedy pobijemy po drodze Moskali,
ładne Warszawianki będziem całowali.
Oj dana, oj dana, kompania kochana
Nie masz to jak pierwsza, nie!

A gdy się szczęśliwie zakończy powstanie
To Pierwsza Kadrowa gwardyją zostanie!
Oj dana, oj dana, kompania kochana
Nie masz to jak pierwsza, nie!

A więc piersi naprzód, podniesiona głowa,
Bośmy przecież Pierwsza Kompania Kadrowa.
Oj dana, oj dana, kompania kochana
Nie masz to jak pierwsza, nie!
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Maryśka Moja Maryśka
Słowa: A. Szlendak

Towarzystwo weteranów
Każdy zna tych panów
Bo tam co niedziele                                                                                                                                        
jest zabawy wiele
A komitet wstępu bierze
czterdzieści halerze
Każdy przyzna szczerze,                                                                                                                                        
że wart, że wart

A muzyczka tyrli, tyrli
a muzyczka tnie
A przy tej muzyczce
goście bawią się
Wszystko jedno
czy to męska
czy to damska jest
Byle tylko grała
festa fest
Maryśka moja Maryśka
Chodź ze mną daj buziaka
Maryśka moja Maryśka
chodźże ze mną, chodź już chodź.

A tam znowu jakaś panna
Po sali się szwenda,
Malowane lica
I szuka kibica
Ale ona go nie znajdzie,
Bo ona biedaczka
Pójdzie do Babaczka
Taj już, taj już

A muzyczka tyrli tyrli ...

A tam znowu jakaś szarża
Mocno się obraża,
Bo ja mam nagniotki
Taj niech pan uważa,
Ja nie będę mówił wiele
Ty cywilne ciele
Tylko w ucho strzelę
Taj już, taj już.

A muzyczka tyrli tyrli...

O północy się zjawili
Jacyś dwaj cywili
Gęby podrapane
Włosy jak badyli
Nic nikomu nie mówili
Tylko się pobili
A my dokończyli
Taj już, taj już

A tam znowu jakiś ułan
Moc pieniędzy traci
Drugą glejzę piwa
Swojej Mańce płaci
Bo ona u państwa służy
Taj do niego juży
Sznych na bratrurze,
taj już, taj już

A muzyczka tyrli tyrli...



LeGuNka
Słowa: Weronika Ruzgis

Jestem sobie młoda, zdrowa,
Trudy służby znieść gotowa,
Choć wiem, że na każdym kroku
Będzie  śmierć przy moim boku.

Dla kochanej mej Ojczyzny
Zniosę chętnie śmierć i blizny,
Serce pełne mam śmiałości
I nie żal mi lat młodości.

Kiedy matka mnie żegnała,
Takie słowa powiadała:
Że - szczęśliwa, widząc w boju
Swoją córkę w takim stroju.

W czasie takiej wielkiej wojny
zginie wasz wysiłek zbrojny,
A z tych naszych legionistek
Wyśmiewa się naród wszystek...

Śmiejcież się, choć tysiąc razy,
Dla mnie nie ma wtem obrazy,
Gdy ta wojna przyszła krwawa
Każdy walczy o swe prawa.

Czy to chłopiec, czy też panny.
Każdy może zostać ranny,
Każdy wziął karabin w rękę
I wędruje na wojenkę!

- Przekonałaś mnie dziewczyno,
Niechaj kule cię ominą:
- Idżże tedy z wolą Boga,
Gdy cię Polska wzywa droga!...    
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rozszuMiały siĘ wierzby PłaczĄce
Słowa: Roman Ślęzak, Muzyka: Wasyl Agapkin

Rozszumiały się wierzby płaczące,          
Rozpłakała się dziewczyna w głos,         
Od łez oczy podniosła błyszczące,          
Na żołnierski, na twardy życia los.         

Nie szumcie, wierzby, nam,           
Żalu, co serce rwie,                               
Nie płacz, dziewczyno ma,                     
Bo w partyzantce nie jest źle.                 
Do tańca grają nam 
Granaty, wisów szczęk, 
Śmierć kosi niby łan, 
Lecz my nie znamy, co to lęk. 

Błoto, deszcz czy słoneczna spiekota, 
Wszędzie słychać miarowy, równy krok, 
To maszeruje leśna piechota, 
Śpiew na ustach, spokojna twarz, twardy wzrok. 

Nie szumcie, wierzby, nam,           
Żalu, co serce rwie,                               
Nie płacz, dziewczyno ma,                     
Bo w partyzantce nie jest źle.                 
Do tańca grają nam 
Granaty, wisów szczęk, 
Śmierć kosi niby łan, 
Lecz my nie znamy, co to lęk.

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

Nie szumcie, wierzby, nam,           
Żalu, co serce rwie,                               
Nie płacz, dziewczyno ma,                     
Bo w partyzantce nie jest źle.                 
Do tańca grają nam 
Granaty, wisów szczęk, 
Śmierć kosi niby łan, 
Lecz my nie znamy, co to lęk.
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żołNierz DziewczyNie Nie skłaMie
Słowa: Bronisław Brok, Muzyka: Jerzy Wasowski

Żołnierz dziewczynie nie skłamie,
chociaż nie wszystko jej powie,
żołnierz zarzuci broń na ramię,
wróci, to resztę dopowie.

Wstęgą szos,
miedzą pól złoconych,
krętą ścieżką poprzez las,
po ten kwiat,
po ten kwiat czerwony,
skoro przyszedł na to czas,

Idę, wrócę,
o nic nie pytaj dziś.
Przyjdę, nie zasmucę,
powiem, po com musiał iść!

Wstęgą szos,
miedzą pól złoconych,
krętą ścieżką poprzez las,
po ten kwiat,
po ten kwiat czerwony,
skoro przyszedł na to czas!

Dla tych, co wiernie czekają,
będą żołnierze śpiewali
o tym, jak pięknie zakwitają
kwiaty czerwieńsze od malin.

Wstęgą szos,
miedzą pól złoconych,
krętą ścieżką poprzez las,
po ten kwiat,
po ten kwiat czerwony,
skoro przyszedł na to czas!
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PioseNka ułaNów krechowieckich

Hej na konie! Lance w dłonie!
Hej na Niemca chłopcy wskok!
Z błyskiem stali ułan wali
Szablą w łeb i lancą w bok { bis }

Nie ma pana nad ułana,
kiedy lanca w słońcu lśni,
Od cięć szabli pierzchną diabli
A ze śmierci ułan kpi { bis }

Trąbka dzwoni z braćmi broni
krwawy będziem dzielić chleb;
A gdy zarży koń do szarży,
Kto nie skoczy, będzie kiep { bis }

Chłop przy chłopie, czy w okopie.
Czy w ataku z szumem pik.
Nam armaty grzmią wiwaty,
Gdy ułański pędzi szyk.  { bis }

Bijcie Szwaba, Mocha draba,
Choćby na świat z bronią wstać.
Wielki Boże! Ułan może,
Byle tylko rozkaz dać.  { bis }

Hej kochanki, wijcie wianki,
Gdy w rodzinny wrócim kraj!
Tym, co zginą, wroga winą
Polskę w niebie Boże daj!  { bis }
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wychowaNie
Słowa: Zygmunt(Muniek) Staszczyk, Witold Antkowiak

Muzyka: Andrzej Żeńczewski

Dziękuję mamie i tacie za opiekę   
Za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji
Dziękuję szkole za pierwsze kontakty
Za dzikie wakacje i nerwy w ubikacji

 Ojczyznę kochać trzeba i szanować 
 Nie deptać flagi i nie pluć na godło
 Należy też w coś wierzyć i ufać
 Ojczyznę kochać i nie pluć na godło

Cześć, gdzie uciekasz, skryj się pod mój parasol
Tak strasznie leje i mokro wszędzie
Ty dziwnie oburzona odpowiadasz: nie trzeba
Odchodzisz w swoją stronę, bo tak cię wychowali

 Ojczyznę...

Wydaje mi się, że jesteś gdzieś daleko
Tak się tylko wydaje, bo właściwie ciebie nie ma
Tak bardzo chciałbym, abyśmy zwariowali
Tak bardzo chciałbym, lecz tak nas wychowali

 Ojczyznę...
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DywizjoN 303
Słowa i muzyka: Jacek Wąsowski

Jest czerwiec czterdziesty szósty, londyńska aleja Moll
Pogoda jak zwykle angielska, niebo stalowe od chmur
Czekamy w tłumie od rana, są flagi we wszystkich kolorach
Nareszcie koniec tej wojny, przybyli król i królowa

 Słychać już pomruk wozów z białą gwiazdą w kole
 Pewnie niedługo nasi się tam za zza zakrętu wyłonią
 Teraz idą Francuzi, śmieją się prężą pierś
 Ale my czekamy na naszych, zaraz tu będą też

Ciągle się o nich mówiło, gdy Londyn spowijał dym
Najwięcej szkopów trafili - Dywizjon 303
Angielki za nimi szalały choć Londyn spowijał dym
A oni na Polskę czekali - Dywizjon 303

 Stoimy na skraju ulicy, wśród kurzu, krzyków i flag
 Dostojnie macha królowa, i tylko naszych brak
 Czesi, Holendrzy, Belgowie - Przygrywa orkiestra wojskowa
 W turbanach idą Sikhowie, euforia dookoła

Ciągle się o nich mówiło, gdy Londyn spowijał dym
Najwięcej szkopów trafili - Dywizjon 303
Angielki za nimi szalały choć Londyn spowijał dym
A oni na Polskę czekali - Dywizjon 303

 Nie było biało-czerwonych, to chyba niczyja wina
 Anglicy to dżentelmeni, nie chcieli drażnić Stalina

Ciągle się o nich mówiło, gdy Londyn spowijał dym
Najwięcej szkopów trafili - Dywizjon 303
Angielki za nimi szalały choć Londyn spowijał dym
A oni na Polskę czekali - Dywizjon 303
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biały krzyż
Słowa: Janusz Kondratowicz, Muzyka: Krzysztof Klenczon

Gdy zapłonął nagle świat,
Bezdrożami szli
Przez śpiący las.
Równym rytmem młodych serc
Niespokojne dni
Odmierzał czas.

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

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

Żegnał ich wieczorny mrok,
Gdy ruszali w bój,
Gdy cichła pieśń.

Szli, by walczyć o swój dom
Wśród zielonych pól -
O nowy dzień,
Jak myśl sprzed lat,
Jak wspomnień ślad
Wraca dziś
Pamięć o tych, których nie ma.

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

W szczerym polu biały krzyż
Nie pamięta już
Kto pod nim śpi...

lalalalalalalalala x4
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już TrĄbka zaGrała

Na zielonym błoniu, nad rzeką
Tam się będziem zbierali
Na wojenkę jechali
Daleko

Szabelka u boku mojego
Podkręciłem wąsika
I wsiadłem na konika
Karego

Stalowe u butów ostrogi
Rekruci się musztrują
I wszyscy się rychtują
Do dorgi

Pan kapitan komenderuje
Baczność, chłopcy, na prawo
Krok za krokiem, a żwawo
Szykuje

Już pobudkę trąbkę zagrała
Moja luba dziewczyna
Moja droga, jedyna
Płakała

Dała mi na drogę róży kwiat
Rozejrzałem się w koło
Na wojenkę wesoło
Jadę w świat
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a  GDy Na wojeNkĘ
Słowa: Edward Słoński, Muzyka: Feliks Halpern

A  gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć,
wicher wiał im w oczy od rozstajnych dróg,
niebo się nad nimi zaczynało chmurzyć,
pod deszczową chmurą w polu krakał kruk.

 Nikt im iść nie kazał... poszli - bo tak chcieli,
 bo takie dziedzictwo wziął po dziadku wnuk...
 Nikt nie pytał o nic, a wszyscy wiedzieli,
 za co idą walczyć, komu płacić dług.

Matki się u strzemion synom nie wieszały,
żony się pod nogi nie kładły na próg,
dzieci nie płakały, dzieci nie wołały
ojców, których w polu śmiercią witał wróg.

 Poszli śpiewający, krwawym trudom radzi,
 ledwie przed świtaniem zagrał złoty róg.
 Matki im mówiły: - Niech was Bóg prowadzi!
 Żony im mówiły: - Niech was strzeże Bóg!

Tylko w ciemne nocki, kiedy po ugorze
szedł spod czarnych borów głuchy armat huk,
ktoś się cicho modlił w murowanym dworze,
ktoś w bielonej izbie głową bił o próg.

 A gdy do Warszawy, do samej Warszawy
 dojść we krwi i ranach pozwolił im Bóg,
 witał ich milczeniem tłum zawsze ciekawy,
 milcząc deptał serca rzucone na bruk.
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Nie chcemy dziś od was uznania
Ni waszych mów ni waszych łez!
Już skończył sie czas kołatania
Do waszych serc, do waszych kies!

My, Pierwsza Brygada strzelecka gromada
Na stos, rzuciliśmy nasz życia los.                                                                    
Na stos, na stos!

Umieliśmy w ogień zapału 
Młodzieńczych wiar rozniecić skry,
Nieść życie swe dla ideału
I swoja krew i marzeń sny.

My, Pierwsza Brygada strzelecka gromada
Na stos, rzuciliśmy nasz życia los.
Na stos, na stos!

Potrafim dziś dla potomności
Ostatki swych poświecić dni
Wśród fałszów siać zew szlachetności,
Miazgą swych ciał, żarem swej krwi.

My, Pierwsza Brygada strzelecka gromada
Na stos, rzuciliśmy nasz los.
Na stos, na stos!

Legiony to żołnierska nuta,
Legiony to ofiarny stos,
Legiony to żołnierska buta,
Legiony to straceńców los.

My, Pierwsza Brygada, strzelecka gromada
Na stos rzuciliśmy nasz życia los,
Na stos, na stos!

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

My, Pierwsza Brygada strzelecka gromada
Na stos rzuciliśmy nasz życia los.
Na stos, na stos!

Krzyczeli, żeśmy stumanieni,
Nie wierząc nam, że chcieć – to móc!
Laliśmy krew osamotnieni,
A z nami był nasz drogi Wódz!

My, Pierwsza Brygada strzelecka gromada
Na stos rzuciliśmy nasz życia los.
Na stos, na stos!

My, Pierwsza bryGaDa
Słowa: Andrzej Hałaciński i Tadeusz Biernacki
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