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Szanowni Pañstwo,

Oddajemy w Wasze rêce publikacjê Na ¿o³niersk¹ nutê, która stanowi wybór pieœni 
i piosenek legionowych, ¿o³nierskich, patriotycznych i partyzanckich. W prezentowanym 
wyborze znalaz³y siê zarówno utwory najbardziej znane, jak i te ju¿ dzisiaj mniej popularne 
i nieco zapomniane. Naszym celem by³o stworzenie takiego wydawnictwa, które w uk³adzie 
chronologicznym powstania pieœni uka¿e trudn¹ historiê naszego narodu od koñca 
XVIII do po³owy XX w. w muzycznym zapisie. 

Publikacja powsta³a w ramach Œwiêtokrzyskiego Programu Edukacji Patriotycznej 
M³odzie¿ pamiêta. Projekt ten, realizowany w Ma³opolsce od 2002 r. podczas obchodów œwi¹t 
narodowych uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Œwiêta Niepodleg³oœci, ma zwróciæ uwagê – 
szczególnie m³odych ludzi – jak wa¿ne s¹ narodowa pamiêæ i patriotyczna tradycja, a zarazem 
pokazaæ spo³eczeñstwu, ¿e m³odzie¿ pamiêta o najwa¿niejszych wydarzeniach w historii 
Polski. 

Wspólne dzia³anie dwóch województw, w ramach projektu M³odzie¿ pamiêta, 
zapocz¹tkowano w województwie ma³opolskim 24 kwietnia 2013 r. na scenie 
miechowskiego amfiteatru. Z okazji 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odby³ siê 
tam koncert Wspólne œpiewanie. 

W ramach Œwiêtokrzyskiego Programu Edukacji Patriotycznej M³odzie¿ pamiêta 
8 listopada 2013 r. z okazji wojewódzkich obchodów Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci 
odbêdzie siê wspólne œpiewanie pieœni legionowych w Jêdrzejowskim Centrum Kultury. 
Ta wznios³a uroczystoœæ po³¹czy pokolenia – na œpiewanie pieœni legionowych zosta³a 
zaproszona jêdrzejowska m³odzie¿, starsze pokolenie mieszkañców Jêdrzejowa i okolic oraz 
przedstawiciele w³adz miejskich i wojewódzkich. To specjalnie na tê okazjê wydaliœmy 
prezentowany Pañstwu w³aœnie œpiewnik Na ¿o³niersk¹ nutê. 

Jesteœmy g³êboko przekonani, ¿e dzia³ania podjête w bie¿¹cym roku przez nasze 
województwa, w Miechowie i w Jêdrzejowie, bêd¹ doskona³ym pocz¹tkiem bli¿szej 
wspó³pracy w przededniu jubileuszowego roku 2014. 

99 lat temu I Kompania Kadrowa Józefa Pi³sudskiego, ruszaj¹c 6 sierpnia 1914 r. 
z krakowskich Oleandrów przez Miechów i Jêdrzejów, dotar³a po szeœciu dniach do Kielc 
i rozpoczê³a drogê Polaków do tak utêsknionej wolnoœci.

Pamiêci Polaków walcz¹cych o wolnoœæ i niepodleg³oœæ 
naszej Ojczyzny dedykuj¹ tê publikacjê
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Szanowni Pañstwo,

11 listopada 1918 r. jest niew¹tpliwie jedn¹ z najwa¿-
niejszych, symbolicznych dat w historii polskiego narodu. 
Tego dnia, po 123 latach niewoli, Rzeczpospolita znów 
pojawi³a siê na mapach Europy. Marzenia Polaków urodzonych 
i wychowywanych pod zaborami w koñcu siê ziœci³y. Polska sta³a 
siê wolna i niepodleg³a. Dzisiaj sk³adamy ho³d wszystkim, którzy 
przyczynili siê do odrodzenia pañstwa polskiego, czcimy ich 
pamiêæ, kultywujemy bliskie im i nam wartoœci.

95. rocznica odzyskania niepodleg³oœci to tak¿e doskona³a 
okazja, aby to szczególne œwiêto narodowe obchodziæ wspólnie z m³odzie¿¹ – daj¹c jej 
wyj¹tkow¹ lekcjê historii zawart¹ na kartach œpiewnika, w strofach pieœni powstañców, 
legionistów, ¿o³nierzy, a tak¿e stwarzaj¹c wszystkim okazjê do nowego odkrycia, 
zrozumienia i zdefiniowania w³asnego pojêcia patriotyzmu. 

Warto postaraæ siê, aby umi³owanie i przywi¹zanie do ojczyzny m³odzi ludzie 
pojmowali tak, jak Prymas Tysi¹clecia ks. kard. Stefan Wyszyñski, który powiedzia³: „Tak 
czêsto s³yszy siê zdanie: »Piêkn¹ i zaszczytn¹ rzecz¹ jest umrzeæ za Ojczyznê«. Jednak¿e 
trudniej jest niekiedy ¿yæ dla Ojczyzny. Mo¿na w odruchu bohaterskim oddaæ swoje ¿ycie na 
polu walki, ale to trwa krótko. Wiêkszym nieraz bohaterstwem jest ¿yæ, trwaæ, wytrzymaæ ca³e 
lata... Wytrwaæ dla Ojczyzny, nabraæ zaufania do niej, mieæ gotowoœæ oddania jej wszystkiego 
z siebie...”.

Zdaj¹c sobie sprawê z tego, jak du¿e znaczenie w dzisiejszych czasach ma 
wychowanie patriotyczne m³odego pokolenia Polaków, Samorz¹d Województwa 
Œwiêtokrzyskiego podj¹³ siê – wspólnie z Samorz¹dem Województwa Ma³opolskiego 
– realizacji Programu Edukacji Patriotycznej – M³odzie¿ pamiêta. Jestem przekonany, 
¿e spotkanie w Jêdrzejowie, podobnie jak majowe wspólne œpiewanie w Miechowie, 
zainspiruj¹ wszystkich do radosnego obchodzenia œwi¹t narodowych i kultywowania 
polskich tradycji patriotycznych.

Zachêcam Pañstwa do aktywnego udzia³u w obchodach Œwiêta Niepodleg³oœci, 
do wspólnego œpiewania, które jest Ÿród³em wielu piêknych wzruszeñ i radosnych prze¿yæ, 
wywo³uje poczucie wspólnoty i jednoœci oraz stwarza mo¿liwoœæ okazywania uczuæ 
patriotycznych. 

Adam Jarubas

Marsza³ek Województwa Œwiêtokrzyskiego

Szanowni Pañstwo,

Wywalczona w 1918 r., po 123 latach niewoli, 
niepodleg³oœæ nadesz³a jak d³ugo oczekiwane œwiêto, lecz 
œwiêto to wkrótce sta³o siê dniem powszednim i nowym, 
jak¿e trudnym wyzwaniem. Myœlê, ¿e nasi ojcowie 
wykorzystali dar wolnoœci najlepiej jak umieli. Ale m³oda 
demokracja nie zd¹¿y³a jeszcze okrzepn¹æ, aby daæ naszej 
OjczyŸnie kolejne szanse na wykorzystanie jej potencja³u, 
kiedy po 20 latach znów przysz³o Polakom walczyæ 
o woln¹ Polskê. Dzisiaj spogl¹damy na ich dorobek z dum¹ 
i szacunkiem.

Myœlê, ¿e Ma³opolska ma szczególne powody, by œwiêtowaæ dzieñ 11 listopada. 
Nasza ziemia naznaczona jest pami¹tkami przesz³oœci, w tym tak¿e zwi¹zanymi 
z wydarzeniami z 1918 r. Mamy prawo byæ dumni z naszej historii, a 95. rocznica odzyskania 
niepodleg³oœci przez Rzeczpospolit¹ to znakomita sposobnoœæ, by j¹ przypomnieæ.

Podziêkujmy wiêc w sposób symboliczny – wspólnym œpiewaniem pieœni 
patriotycznych – naszym przodkom za to, ¿e ocalili i odbudowali dla nas nasz¹ wspóln¹ 
Ojczyznê. 

I obiecajmy, ¿e maj¹c w pamiêci ich wysi³ek, czêsto okupiony ¿yciem, swój 
patriotyzm realizowaæ bêdziemy w codziennej pracy, aby Polska stawa³a siê coraz 
nowoczeœniejszym i lepszym krajem. 

¯yczê wszystkim Pañstwu, aby tegoroczne obchody Œwiêta Niepodleg³oœci sta³y siê 
radosnym przypomnieniem wydarzeñ z 1918 r. 

Marek Sowa

Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego
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Jeszcze Polska nie umar³a, Ju¿ tam ojciec do swej Basi
kiedy my ¿yjemy. mówi zap³akany:
Co nam obca moc wydar³a, „S³uchaj jeno, pono nasi
szabl¹ odbijemy. bij¹ w tarabany”.

Marsz, marsz, D¹browski Marsz, marsz...
do Polski z ziemi w³oski,
za Twoim przewodem Na to wszystkich jedne g³osy:
z³¹czem siê z narodem. „Dosyæ tej niewoli

mamy Rac³awickie Kosy,
Jak Czarnecki do Poznania Koœciuszkê, Bóg pozwoli”.
wraca³ siê przez morze
dla ojczyzny ratowania
po szwedzkim rozbiorze.

Marsz, marsz...

Przejdziem Wis³ê przejdziem Wartê,
bêdziem Polakami,
da³ nam przyk³ad Bonaparte,
jak zwyciê¿aæ mamy.

Marsz, marsz...

Niemiec, Moskal nie osiêdzie,
gdy j¹wszy pa³asza,
has³em wszystkich zgoda bêdzie
i Ojczyzna nasza.

Marsz, marsz...

PIEŒÑ LEGIONÓW POLSKICH WE W£OSZECH

„Pieœñ Legionów Polskich we W³oszech” powsta³a w dniach 16 19 lipca 1797 r. 
w miejscowoœci Reggio nell'Emilia w ówczesnej Republice Lombardzkiej (w pó³nocnych 

W³oszech), na terenie której dosz³o do utworzenia Legionów Polskich. Autorem s³ów by³ Józef  
Rufin Wybicki (1747–1822) – ¿o³nierz, poeta, dramatopisarz, kompozytor, prawnik, 
dyplomata i dzia³acz polityczny. By³ on wspó³organizatorem Legionów Polskich. Dla uœwietnienia 
uroczystoœci po¿egnania wychodz¹cych z Reggio ¿o³nierzy, napisa³ przepojone histori¹ i nadziej¹ 
s³owa pieœni do melodii popularnego mazurka. Tu te¿ pieœñ zosta³a odœpiewana po raz pierwszy 
i szybko sta³a siê bardzo popularna wœród legionistów. W dobie Ksiêstwa Warszawskiego „Pieœñ 
Legionów Polskich we W³oszech” sta³a siê nieoficjalnym hymnem. PóŸniej od¿ywa³a w chwilach 
narodowych zrywów Polaków. 26 lutego 1927 r.  jako  „Mazurek D¹browskiego” 
zosta³a ustanowiona hymnem Rzeczpospolitej.

–
AZUREK D¥BROWSKIEGO / PIEŒÑ LEGIONÓW 
  POLSKICH WE W£OSZECH

Jeszcze Polska nie zginê³a, Jak Czarniecki do Poznania
Kiedy my ¿yjemy. Po szwedzkim zaborze,
Co nam obca przemoc wziê³a, Dla ojczyzny ratowania
Szabl¹ odbierzemy. Wrócim siê przez morze.

Marsz, marsz, D¹browski, Marsz, marsz...
Z ziemi w³oskiej do Polski.
Za twoim przewodem Ju¿ tam ojciec do swej Basi
Z³¹czym siê z narodem. Mówi zap³akany –

S³uchaj jeno, pono nasi
Przejdziem Wis³ê, przejdziem Wartê, Bij¹ w tarabany.
Bêdziem Polakami. Marsz, marsz...
Da³ nam przyk³ad Bonaparte,
Jak zwyciê¿aæ mamy.

Marsz, marsz...

S³owa: Józef  Wybicki
Muzyka: Melodia popularnego mazurka – autor nieznany

Data powstania: 1797 r.
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ARSZAWIANKA

Oto dziœ dzieñ krwi i chwa³y, Tocz, Polaku, bój zaciêty,
Oby dniem wskrzeszenia by³, Ulec musi dumny car,
W têczê Franków orze³ bia³y Poka¿ jemu pierœcieñ œwiêty,
Patrz¹c lot swój w niebo wzbi³, Nieulêk³ych Polek dar.
S³oñcem lipca podniecany, Niech to god³o œlubów wrogich
Wo³a na nas z górnych stron: Wrogom naszym wró¿y grób,
Powstañ, Polsko, skrusz kajdany! Niech krwi¹ zlane w bojach srogich
Dziœ twój tryumf  albo zgon. Nasz z wolnoœci¹ œwiadczy œlub.
      Hej, kto Polak, na bagnety,       Hej, kto Polak...
      ¯yj swobodo, Polsko ¿yj! 
      Takim has³em cnej podniety, O, Francuzi! Czy¿ bez ceny
      Tr¹bo nasza, wrogom grzmij. Rany nasze dla was s¹!

Spod Marengo, Wagram, Jeny,
Na koñ! Wo³a kozak mœciwy, Drezna, Lipska, Waterloo!
Karaæ bunty polskich rot! Œwiat was zdradza — my dotrwali,
Bez Ba³kanów s¹ ich niwy Œmieræ czy tryumf  — my gdzie wy;
Wszystko zgnieciem w jeden lot! Bracia! My wam krew dawali,
Stój, za Ba³kan pierœ ta stanie, Dziœ wy dla nas nic — prócz ³zy.
Car wasz marzy p³onny ³up,       Hej, kto Polak...
Z wrogów naszych nie zostanie
Na tej ziemi chyba trup. Wy przynajmniej, coœcie legli
      Hej, kto Polak... W obcych krajach, za kraj swój!

Bracia nasi z grobów zbiegli!
Droga Polsko! Dzieci twoje B³ogos³awcie bratni bój,
Dziœ szczêœliwszych dosz³y chwil Bo zwyciê¿yæ my gotowi,
Od tych s³awnych, gdy ich boje Z trupów naszych tamê wznieœæ,
Wieñczy³ Kremlin, Tybr i Nil, By krok spóŸniæ olbrzymowi,
Lat dwadzieœcia nasze mê¿e Co chce œwiatu pêta nieœæ.
Los po obcych grodach sia³,       Hej, kto Polak...
Dziœ, o matko, kto polê¿e,
Na twem ³onie bêdzie spa³. Grzmijcie bêbny, ryczcie dzia³a,
      Hej, kto Polak... Dalej dzieci, w gêsty szyk!

Wiedzie hufce wolnoœæ, chwa³a,
Wstañ Koœciuszko! UgodŸ w serca. Tryumf  b³yska w ostrzu pik.
Co litoœci¹ mamiæ œmi¹, Leæ, nasz orle, w górnym pêdzie,
Zna³¿e litoœæ ów morderca, S³awie, Polsce, œwiatu s³u¿!
Który Pragê zala³ krwi¹! Kto prze¿yje, wolnym bêdzie,
Niechaj krew tê krwi¹ dziœ sp³aci, Kto umiera, wolnym ju¿!
Niech ni¹ zrosi grunt z³y goœæ,       Hej, kto Polak... 
Laur mêczeñski naszej braci
Bujniej bêdzie po niej roœæ.
      Hej, kto Polak...

Autor s³ów: Jean François Casimir Delavigne. T³umaczenie: Karol Sienkiewicz
Autor muzyki: Karol Kurpiñski

Data powstania: 1831 r.

— 9 —— 8 —

Francuski poeta Jean François 
Casimir Delavigne (1793–1843), bêd¹c 

pod wielkim wra¿eniem wybuchu Powstania 
Listopadowego, w lutym 1831 r. napisa³ wiersz 
„La Varsovienne” („Warszawianka”).

Przek³adu „Warszawianki” z jêzyka 
francuskiego dokona³ Karol Sienkiewicz 
(1793–1869) – historyk, publicysta, polityk, 
bibliotekarz i organizator polskiego ¿ycia 
naukowego na obczyŸnie (stryjeczny dziadek 
Henryka Sienkiewicza). Melodiê do tego piêknego 
tekstu skomponowa³ Karol Kurpiñski 
(1785–1857) – wybitny kompozytor i dyrygent, 
autor m.in. opery „Cud mniemany, czyli 
Krakowiacy i Górale”. 

Pieœñ po raz pierwszy zosta³a wykonana 
pod batut¹ Kurpiñskiego 5 kwietnia 1831 r. 
w Teatrze Narodowym w Warszawie. Po 
odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci utwór 
pretendowa³ do miana hymnu narodowego. Obecnie
„Warszawianka” w wersji instrumentalnej jest
marszem granym w czasie defilad oddzia³ów
Wojska Polskiego.
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Maria Konopnicka (1842–1910) napisa³a tekst „Roty” w 1908 r. Pierwotnie 
utwór ten by³ wyrazem protestu poetki przeciwko germanizacyjnej ustawie rz¹du 

pruskiego o przymusowym wyw³aszczeniu Polaków z ziemi. Z czasem sta³ siê dla Polaków 
drugim po hymnie narodowym najwa¿niejszym tekstem patriotycznym – towarzyszy³ on 
wszystkim walkom narodowo-wyzwoleñczym, m.in. Powstaniom Œl¹skim, Wielkopolskiemu, 
II wojnie œwiatowej. Okres wielkiej ¿ywotnoœci pieœñ prze¿ywa³a tak¿e przed odzyskaniem 
niepodleg³oœci przez Polskê w 1918 r. oraz w okresie stanu wojennego.

Maria Konopnicka nigdy nie spotka³a siê z Feliksem Nowowiejskim (1877–1946), 
autorem melodii. Melodiê do „Roty” kompozytor stworzy³ podczas pobytu w Krakowie 
w styczniu 1910 r. Sprawowa³ wówczas funkcjê dyrektora Towarzystwa Muzycznego 
i powierzono mu zorganizowanie oprawy muzycznej do obchodów 500. rocznicy bitwy pod 
Grunwaldem. Uzna³, ¿e utwór Konopnickiej jest znakomitym symbolem polskich walk 
o wolnoœæ i niepodleg³oœæ – dlatego oprawi³ ten tekst w nuty i uczyni³ centralnym punktem 
uroczystoœci rocznicowych. Pieœñ zosta³a wykonana 15 lipca 1910 r. w Krakowie podczas 
wielkiej manifestacji patriotycznej zwi¹zanej z uroczystym ods³oniêciem Pomnika 
Grunwaldzkiego w Krakowie. Utwór œpiewa³y wówczas pod dyrekcj¹ kompozytora wszystkie 
chóry Krakowa, do których do³¹czyli chórzyœci z terenu Górnego Œl¹ska oraz z obszarów 
objêtych zaborami.

Prawykonanie „Roty” odby³o siê w innym miejscu – 23 stycznia 1910 r. chór „Sokó³”
wykona³ j¹ na wieczornicy ku czci Powstania Styczniowego (w hali „Soko³a” 
przy ulicy Wolskiej – dziœ jest to ulica Pi³sudskiego – w Krakowie). 

OTA

S³owa: Maria Konopnicka
Muzyka: Feliks Nowowiejski

Data powstania: S³owa – 1908 r., muzyka – 1910 r.

Nie rzucim ziemi sk¹d nasz ród,
Nie damy pogrzeœæ mowy!
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep piastowy.
Nie damy, by nas zniemczy³ wróg,
Tak nam dopomó¿ Bóg!
Tak nam dopomó¿ Bóg!

Do krwi ostatniej kropli z ¿y³,
Broniæ bêdziemy Ducha,
A¿ siê rozpadnie w proch i w py³
Krzy¿acka zawierucha.
Twierdz¹ nam bêdzie ka¿dy próg,
Tak nam dopomó¿ Bóg! 
Tak nam dopomó¿ Bóg!

Nie bêdzie Niemiec plu³ nam w twarz,
I dzieci nam germani³,
Orê¿ny sercem hufiec nasz,
Duch bêdzie nam hetmani³.
Pójdziem, gdy zagrzmi z³oty róg,
Tak nam dopomó¿ Bóg! 
Tak nam dopomó¿ Bóg!

Praojcom na chwa³ê    
        – braciom na otuchê
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Pieœñ „Jak to na wojence ³adnie” by³a œpiewana w leœnych odmêtach i bezdro¿ach 
Gór Œwiêtokrzyskich przez powstañców genera³a Mariana Langiewicza oraz w oddziale 
pu³kownika Dionizego Czachowskiego. Podczas I wojny œwiatowej znana by³a jako „Marsz 
u³añski”. Sta³a siê bardzo popularna w oddzia³ach kawalerii legionowej. Jej popularnoœæ 
siêgnê³a szczytu w okresie miêdzywojennym. 

Twórc¹ tej piêknej pieœni by³ W³adys³aw hr. Tarnowski, pseud. literacki Ernest Bu³awa 
(1836–1878) – poeta, dramaturg, t³umacz, pianista i kompozytor o europejskiej s³awie, 
uczestnik Powstania Styczniowego.

Marian Langiewicz (1827–1887) – genera³, dyktator w Powstaniu Styczniowym.  
Jeszcze jako uczeñ, w 1848 r., bra³ udzia³ w Wioœnie Ludów. Po studiach rozpocz¹³ karierê 
wojskow¹ – s³u¿y³ w wojsku pruskim. Walczy³ we W³oszech w powstaniu Garibaldiego. 
PóŸniej – od 1861 r. wyk³ada³ wiedzê o artylerii na kursach polskich instruktorów wojskowych 
w Pary¿u, a nastêpnie w Polskiej Szkole Wojskowej w Genui. Na pocz¹tku Powstania 
Styczniowego by³ dowódc¹ oddzia³ów walcz¹cych na terenie Gór Œwiêtokrzyskich. W marcu 
1863 r. og³osi³ siê dyktatorem powstania. W³adzê utrzyma³ tylko przez kilka dni. Po bitwie 
pod Grochowiskami przekroczy³ granicê Galicji. Tu zosta³ aresztowany przez Austriaków. 
Po zwolnieniu w 1865 r. wyemigrowa³ do Szwajcarii. W 1866 r. wyjecha³ do Turcji, gdzie 
bezskutecznie stara³ siê zorganizowaæ polskie oddzia³y zbrojne. W 1887 r. zmar³ 
w Konstantynopolu (Stambule).

Dionizy Czachowski (1810–1863) – prawdopodobnie bra³ udzia³ w Powstaniu 
Listopadowym, podczas którego zdoby³ du¿e doœwiadczenie wojskowe. Na pocz¹tku Powstania 
Styczniowego znalaz³ siê w oddziale gen. Mariana Langiewicza – pe³ni³ w nim funkcjê szefa 
sztabu. By³ uczestnikiem najwa¿niejszych bitew – w Ma³ogoszczu, Pieskowej Skale, 
Grochowiskach – i licznych potyczek. W kwietniu 1863 r. Rz¹d Narodowy (Komitet Centralny 
Narodowy) powo³a³ go na naczelnika wojskowego województwa sandomierskiego. Czachowski 
szybko uporz¹dkowa³ tam si³y powstañcze. W szczytowym okresie jego zgrupowanie liczy³o
blisko 1,5 tys. powstañców. Ze swoimi ¿o³nierzami stoczy³ 6 bitew, tylko jedn¹ przegra³. 
Zgin¹³ pod Jaworem Soleckim, rozsiekany szablami Moskali.

AK TO NA WOJENCE £ADNIE  

S³owa i muzyka: W³adys³aw hr. Tarnowski 
Melodia zosta³a oparta na ludowej pieœni wêgierskiej

Czas powstania: lata 1863–64 (okres Powstania Styczniowego)

Jak to na wojence ³adnie, A za jego m³ode lata,
Jak to na wojence ³adnie, A za jego m³ode lata,
Kiedy u³an z konia spadnie, Da³a ognia ca³a rota,
Kiedy u³an z konia spadnie. Da³a ognia ca³a rota.

Koledzy go nie ¿a³uj¹, A za jego trudy, znoje
Koledzy go nie ¿a³uj¹, A za jego trudy, znoje
Jeszcze koñmi go tratuj¹, Wystrzel¹ mu trzy naboje,
Jeszcze koñmi go tratuj¹. Wystrzel¹ mu trzy naboje.

Rotmistrz z listy go wyma¿e, A gdy my go pochowali,
Rotmistrz z listy go wyma¿e, A gdy my go pochowali,
Wachmistrz trumnê zrobiæ ka¿e, Trzy razy mu ognia dali,
Wachmistrz trumnê zrobiæ ka¿e. Trzy razy mu ognia dali.

A za jego m³ode lata, Œpij, kolego, w ciemnym grobie,
A za jego m³ode lata, Œpij, kolego, w ciemnym grobie,
Zagra tr¹bka: tra ta ta ta, Niech siê Polska przyœni tobie,
Zagra tr¹bka: tra ta ta ta. Niech siê Polska przyœni tobie.

A za jego trudy, prace, Œpij, kolego, twarde ³o¿e,
A za jego trudy, prace, Œpij, kolego, twarde ³o¿e,
Gra³y mu kule, kartacze, Spotkamy siê jutro mo¿e,
Gra³y mu kule, kartacze. Spotkamy siê jutro mo¿e.
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„O mój rozmarynie” to jedna z najpopularniejszych pieœni wojskowych z czasów 
I wojny œwiatowej i wojny polsko-bolszewickiej. W czasie I wojny œwiatowej nieznany 

autor przerobi³ j¹ na u¿ytek Legionów Polskich z szeœciozwrotkowej piosenki ludowej. Ostatnie 
zwrotki dopisa³ poeta Wac³aw Denhoff-Czarnocki (1894–1927), który od paŸdziernika 
1914 r. by³ ¿o³nierzem I Brygady Legionów. 

Utwór ten pojawia³ siê w prawie wszystkich ¿o³nierskich œpiewnikach ju¿ od roku 1915.
Po raz pierwszy zosta³ wydrukowany w zbiorze „¯o³nierskie piosenki obozowe” Adama 
Zagórskiego, w 1916 r. Piosenka w 1943 r. zosta³a opublikowana w podziemnym
wydawnictwie „Œpiewnik domowy”. By³a niezwykle popularna w oddzia³ach partyzanckich
i wojskowych. 

 MÓJ ROZMARYNIE  

O mój rozmarynie, rozwijaj siê Dadz¹ mi szkaplerzyk z Matk¹ Bosk¹, 
O mój rozmarynie, rozwijaj siê Dadz¹ mi szkaplerzyk z Matk¹ Bosk¹, 
Pójdê do dziewczyny, pójdê do jedynej, ¯eby mnie broni³a, ¿eby mnie broni³a
Zapytam siê. Tam pod Moskw¹.

A jak mi odpowie: „Nie kocham ciê” A kiedy ju¿ wyjdê na wiarusa, 
A jak mi odpowie: „Nie kocham ciê” A kiedy ju¿ wyjdê na wiarusa,
U³ani werbuj¹, strzelcy maszeruj¹, Pójdê do dziewczyny, pójdê do jedynej
Zaci¹gnê siê. Po ca³usa.

Dadz¹ mi konika cisawego A jak mi odpowie: „Nie wydam siê”
Dadz¹ mi konika cisawego A jak mi odpowie: „Nie wydam siê”
I ostr¹ szabelkê, i ostr¹ szabelkê Hej, tam kule œwiszcz¹ i bagnety b³yszcz¹,
Do boku mego. Poœwiêcê siê.

Dadz¹ mi buciki z ostrogami Pójdziemy z okopów na bagnety 
Dadz¹ mi buciki z ostrogami Pójdziemy z okopów na bagnety 
I siwy kabacik, i siwy kabacik Bagnet mnie uk³uje, œmieræ mnie uca³uje
Z wy³ogami. Ale nie ty.

Dadz¹ mi uniform popielaty A gdy mnie przynios¹ z ran¹ w boku,
Dadz¹ mi uniform popielaty A gdy mnie przynios¹ z ran¹ w boku, 
A¿ebym nie têskni³, a¿ebym nie têskni³ Wtedy po¿a³ujesz, wtedy po¿a³ujesz
Do swej chaty. Z ³ezk¹ w oku.

Dadz¹ mi manierkê z gorza³czyn¹ Na mojej mogile wyroœnie bez,
Dadz¹ mi manierkê z gorza³czyn¹ Na mojej mogile wyroœnie bez,
A¿ebym nie têskni³, a¿ebym nie têskni³ Nie chcia³aœ mnie kochaæ, nie chcia³aœ mnie kochaæ
Za dziewczyn¹. Nie roñ teraz ³ez.

Dadz¹ mi karabin z polskiej stali Za tê nasz¹ ziemiê sk¹pan¹ we krwi,
Dadz¹ mi karabin z polskiej stali Za tê nasz¹ ziemiê sk¹pan¹ we krwi, 
¯ebym celnie strzela³, ¿ebym celnie strzela³ Za nasz¹ niewolê, za nasze kajdany,
Do Moskali. Za przelane ³zy.

Dadz¹ mi karabin na Moskala Hej, kto w Boga wierzy niech bije co si³ 
Dadz¹ mi karabin na Moskala Hej, kto w Boga wierzy niech bije co si³ 
Sto dwadzieœcia kulek, sto dwadzieœcia kulek, ¯eby ten kraj œwiêty, ¿eby ten kraj œwiêty
Co ³eb rozwala. Wyzwolony by³.

S³owa: Autor pierwszych szeœciu zwrotek jest nieznany. Przyjmuje siê, ¿e nastêpne napisa³ Wac³aw Denhoff-Czarnocki
Muzyka: Melodiê opracowa³ Leon Chojecki na podstawie melodii ludowej z prze³omu XVII i XVIII w. 

Pieœñ powsta³a w 1915 r., choæ pierwsze jej zwrotki œpiewane by³y ju¿ w 1913 r. w oddzia³ach strzeleckich w Galicji
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„Hej, strzelcy” to popularna piosenka legionowa œpiewana w oddzia³ach
I i II Brygady Legionów Polskich. Liczne jej wersje powsta³y w oparciu o anonimow¹, 

pochodz¹c¹ sprzed I wojny œwiatowej piosenkê.
Strzelcy – czyli oddzia³y strzeleckie Józefa Pi³sudskiego, z biegiem czasu zosta³y 

przekszta³cone w piechotê – czêœæ sk³adow¹ Legionów Polskich. ¯o³nierze z tej formacji nosili 
charakterystyczne mundury w tzw. siwym kolorze. Pocz¹tkowo by³y one barwy szarej, a nastêpnie 
szaroniebieskiej. Umundurowanie strzelca sk³ada³o siê z bluzy bez naramienników ze stoj¹cym 
wyk³adanym ko³nierzem, spodni zwê¿aj¹cych siê od kolan w dó³, owijaczy lub skórzanych 
sztylpów, skórzanego pasa, ³adownicy, tornistra lub plecaka, zapinanego na dwa rzêdy guzików 
p³aszcza z pagonami i okr¹g³ej czapki z daszkiem, tzw. maciejówki. Strzelcy do czapek mieli
przymocowane orze³ki bez korony z liter¹ „S” na tarczy Amazonek. 

Józef  Pi³sudski do koñca swych dni nosi³ szaroniebieski mundur i maciejówkê
ze  strzeleckim or³em.

EJ, STRZELCY  

S³owa: Anonim
Muzyka: Melodia ludowa

Data powstania: Po 12 sierpnia 1914 r.

Jad¹ u³any,
Jedzie kochany,
U³any, u³any, u³any s¹.

Jedzie Belina,
P³acze dziewczyna,
U³any, u³any, u³any s¹.

DŸwiêcz¹ ostrogi,
Hej, na bok z drogi,
U³any, u³any, u³any s¹.

Za nimi strzelcy,
Morowcy wielcy,
Hej strzelcy, hej strzelcy, hej strzelcy s¹.

Siwe kabaty,
Duch w nich rogaty,
Hej strzelcy, hej strzelcy, hej strzelcy s¹.

Siwe mundury,
A w butach dziury,
Hej strzelcy, hej strzelcy, hej strzelcy s¹.

Hej, id¹ strzelce,
Zdobyli Kielce,
Hej strzelcy, hej strzelcy, hej strzelcy s¹.

A pod Kielcami,
Panny z kwiatkami,
Hej strzelcy, hej strzelcy, hej strzelcy s¹.

Na samym przedzie,
Pi³sudski jedzie,
Hej strzelcy, hej strzelcy, hej strzelcy s¹.
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Pierwsza Kompania Kadrowa – by³ to pierwszy oddzia³ Wojska Polskiego od 1863 r. 
Zosta³ sformowany przez Józefa Pi³sudskiego do walki z zaborcami. Utworzony 

w krakowskich Oleandrach 3 sierpnia 1914 r. liczy³ blisko 160 ¿o³nierzy. W jego sk³ad wesz³y 
oddzia³y Zwi¹zku Strzeleckiego i Polskich Dru¿yn Strzeleckich. Ju¿ w trzy dni póŸniej wyruszy³ 
na teren Królestwa Polskiego z zamiarem wywo³ania powstania antyrosyjskiego. Kompani¹ 
dowodzi³ Tadeusz Kasprzycki, pseud. Zbigniew.   

Tadeusz Ostrowski, pseud. Oster (1895–1916) by³ ¿o³nierzem Pierwszej Kompanii 
Kadrowej, a nastêpnie u³anem oddzia³u p³k. W³adys³awa Beliny-Pra¿mowskiego. 13 marca 
1916 r. po okr¹¿eniu jego patrolu przez oddzia³ Kozaków (pod Garnikiem nad Wiesio³uch¹ na 
terenie Wo³ynia), ostrzeliwa³ siê do koñca, ale nie widz¹c szans dalszej obrony i nie chc¹c iœæ do 
rosyjskiej niewoli, przys³owiow¹ ostatni¹ kulê zostawi³ dla siebie.

Wac³aw Rettinger, pseud. Graba (1891–1975), urodzi³ siê w Skar¿ysku-Kamiennej. 
Znany by³ bardziej pod przybranym nazwiskiem Wac³aw Kazimierz £êcki. By³ lekarzem 
w oddziale p³k. Beliny-Pra¿mowskiego, potem walczy³ z bolszewikami. Zosta³ póŸniej wybitnym 
specjalist¹ (doktoryzowa³ siê na UJ w Krakowie), autorem wielu prac medycznych, naczelnym 
lekarzem uzdrowiska w Krynicy. Od 1935 r. by³ wiceprezydentem Warszawy. Od wrzeœnia
1939 r. by³ lekarzem wojskowym, póŸniej – w Polskich Si³ach Zbrojnych na Zachodzie. 
Zmar³ na emigracji, w Wielkiej Brytanii.

 IERWSZA KADROWA 

Raduje siê serce, raduje siê dusza, Nie braknie nam nigdy do boju ochoty,
Gdy Pierwsza Kadrowa na Moskala rusza. Z naszym Komendantem atakujem p³oty.

Oj da, oj da dana, Kompanio kochana, Oj da, oj da dana...
Nie masz to jak Pierwsza, nie!

Mo¿e by nas wcale nie bola³y nogi,
Chocia¿ do Warszawy mamy d³ug¹ drogê, Gdyby komendanci nie skracali drogi.
Ale przecie¿ dojdziem, byleby iœæ w nogê. Oj da, oj da dana...

Oj da, oj da dana...

Gdy Moskal, psia wiara, drogê nam zast¹pi,
Kulek z Mannlichera nikt mu nie posk¹pi.

Oj da, oj da dana...

A gdyby siê jeszcze opiera³ psiajucha,
Ka¿dy z nas bagnetem trafi mu do brzucha.

Oj da, oj da dana...

Kiedy wybijemy po drodze Moskali,
£adne Warszawianki bêdziem ca³owali.

Oj da, oj da dana...

Chocia¿ w butach dziury i na portkach ³aty,
To Pierwsza Kadrowa pójdzie na armaty.

Oj da, oj da dana...

A gdy siê szczêœliwie zakoñczy powstanie,
To Pierwsza Kadrowa Gwardyj¹ zostanie.

Oj da, oj da, dana...

A wiêc piersi naprzód i do góry g³owa,
Boœmy przecie¿ Pierwsza Kompania Kadrowa.

Oj da, oj da dana...

S³owa: Tadeusz Ostrowski, pseud. Oster, Wac³aw Rettinger, pseud. Graba 
oraz Henryk Dobrowolski, pseud. Sêk

Muzyka: Autor anonimowy. Kompozycja oparta jest na melodii warszawskiej piosenki 
andrusowsko-wiêziennej „Siwa g¹ska, siwa po Wise³ce p³ywa”

Data powstania: 6–12 sierpnia 1914 r. podczas marszu Pierwszej Kompanii Kadrowej z Krakowa do Kielc
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Pierwsza Kompania Kadrowa – by³ to pierwszy oddzia³ Wojska Polskiego od 1863 r. 
Zosta³ sformowany przez Józefa Pi³sudskiego do walki z zaborcami. Utworzony 

w krakowskich Oleandrach 3 sierpnia 1914 r. liczy³ blisko 160 ¿o³nierzy. W jego sk³ad wesz³y 
oddzia³y Zwi¹zku Strzeleckiego i Polskich Dru¿yn Strzeleckich. Ju¿ w trzy dni póŸniej wyruszy³ 
na teren Królestwa Polskiego z zamiarem wywo³ania powstania antyrosyjskiego. Kompani¹ 
dowodzi³ Tadeusz Kasprzycki, pseud. Zbigniew.   

Tadeusz Ostrowski, pseud. Oster (1895–1916) by³ ¿o³nierzem Pierwszej Kompanii 
Kadrowej, a nastêpnie u³anem oddzia³u p³k. W³adys³awa Beliny-Pra¿mowskiego. 13 marca 
1916 r. po okr¹¿eniu jego patrolu przez oddzia³ Kozaków (pod Garnikiem nad Wiesio³uch¹ na 
terenie Wo³ynia), ostrzeliwa³ siê do koñca, ale nie widz¹c szans dalszej obrony i nie chc¹c iœæ do 
rosyjskiej niewoli, przys³owiow¹ ostatni¹ kulê zostawi³ dla siebie.

Wac³aw Rettinger, pseud. Graba (1891–1975), urodzi³ siê w Skar¿ysku-Kamiennej. 
Znany by³ bardziej pod przybranym nazwiskiem Wac³aw Kazimierz £êcki. By³ lekarzem 
w oddziale p³k. Beliny-Pra¿mowskiego, potem walczy³ z bolszewikami. Zosta³ póŸniej wybitnym 
specjalist¹ (doktoryzowa³ siê na UJ w Krakowie), autorem wielu prac medycznych, naczelnym 
lekarzem uzdrowiska w Krynicy. Od 1935 r. by³ wiceprezydentem Warszawy. Od wrzeœnia
1939 r. by³ lekarzem wojskowym, póŸniej – w Polskich Si³ach Zbrojnych na Zachodzie. 
Zmar³ na emigracji, w Wielkiej Brytanii.

 IERWSZA KADROWA 
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Rajmund von Scholz (1882–1939) urodzi³ siê w Brze¿anach (obecnie 
znajduj¹cych siê na terenie Ukrainy), gdzie uczêszcza³ do szko³y ludowej, a póŸniej 

gimnazjum. Tu pozna³ Edwarda Rydza-Œmig³ego (póŸniejszego Marsza³ka Polski) 
i zaprzyjaŸni³ siê z nim. Po maturze na Uniwersytecie Lwowskim studiowa³ filozofiê i prawo 
(uzyska³ tytu³ doktora). Od 1914 r. s³u¿y³ w Legionach Polskich. Po I wojnie œwiatowej 
pracowa³ jako prawnik w Urzêdzie Morskim w Wejherowie i w S¹dzie Najwy¿szym 
w Warszawie. Zgin¹³ od niemieckiej bomby lotniczej podczas pierwszego bombardowania 
stolicy, 1 wrzeœnia 1939 r. 

ARCZ¥ KARABINY

S³owa: Rajmund von Scholz 
Muzyka: Autor anonimowy. Kompozycja oparta na motywach melodii ludowej z okolic Jas³a „Pieœñ Krakusa”

Tekst powsta³ w Kêtach w lutym 1915 r., w czasie odpoczynku I Pu³ku Legionów Polskich

Warcz¹ karabiny i dzwoni¹ pa³asze,
to Pi³sudski ruszy³ w pole, a z nim wojsko nasze,
a z nim wojsko nasze,
to Pi³sudski ruszy³ w pole, a z nim wojsko nasze,
a z nim wojsko nasze.

Wodzu, Wodzu mi³y, przewódŸ œwiêtej sprawie
i ka¿ tr¹biæ trêbaczowi, gdy staniem w Warszawie,
gdy staniem w Warszawie,
i ka¿ tr¹biæ trêbaczowi, gdy staniem w Warszawie,
gdy staniem w Warszawie.

Gdy staniem w Warszawie, w tym królewskim grodzie
to poleci na rozprawê co jest si³ w narodzie,
co jest si³ w narodzie,
to poleci na rozprawê co jest si³ w narodzie,
co jest si³ w narodzie.

Wis³¹ pieœñ poleci – falami jasnemi,
¿e nie bêdzie ju¿ Moskali na piastowskiej ziemi,
na piastowskiej ziemi,
¿e nie bêdzie ju¿ Moskali na piastowskiej ziemi,
na piastowskiej ziemi.
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„Bia³e ró¿e” lub Rozkwita³y p¹ki bia³ych ró¿” to piosenka znana ju¿ w czasie 
walk legionowych na Wo³yniu w 1916 r. Szybko sta³a siê jedn¹ z najbardziej znanych 
i popularnych piosenek ¿o³nierskich z okresu I wojny œwiatowej.

Piosenka oparta jest na kanwie starej piosenki – przyœpiewki ludowej o Jasiuleñku. Nowe 
s³owa napisa³ poeta m³odopolski Jan Emil Lankau (1890–1972), najprawdopodobniej 
w 1914 r. (wtedy by³a œpiewana na melodiê czardasza). W 1918 r. do tekstu w³¹czono kolejne 
zwrotki poety Kazimierza Wroczyñskiego (1883–1957). W 1919 r. piosenka zosta³a wydana 
w cyklu „¯o³nierska dola”. Do „Bia³ych ró¿” skomponowano trzy podobne do siebie melodie. 
Autorem dwóch by³ Bogus³aw Szul-Skjöldkrona (1895–1920), najbardziej znan¹ 
skomponowa³ Mieczys³aw Kozar-S³obódzki (1884–1965). Piosenka „Bia³e ró¿e” zyska³a 
spor¹ popularnoœæ w 1918 r. po w³¹czeniu jej przez Kazimierza Wroczyñskiego do repertuaru 
kabaretu literackiego „Czarny Kot”. Kolejny okres wyj¹tkowej popularnoœci tej piosenki nast¹pi³ 
w czasie kampanii wrzeœniowej 1939 r. i partyzanckich zmagañ Polaków z Niemcami. Istnieje
kilka odmian melodii i tekstu tej piosenki. Po II wojnie œwiatowej doczeka³a siê licznych
przedruków.

„

IA£E RÓ¯E / ROZKWITA£Y P¥KI BIA£YCH RÓ¯
S³owa: Jan Emil Lankau i Kazimierz Wroczyñski 

Muzyka: Mieczys³aw Kozar-S³obudzki 
Pieœñ znana ju¿ w okresie walk legionowych na Wo³yniu w 1916 r. 

Rozkwita³y p¹ki bia³ych ró¿, Wiatr za oknem ¿a³oœliwie dmie,
Wróæ, Jasieñku, z tej wojenki, wróæ, Ju¿ nie wróci mój Jasieñko, nie,
Wróæ, uca³uj, jak za dawnych lat, W œwiat gdzieœ biegnie nieprzejrzany szlak,
Dam ci za to ró¿y najpiêkniejszy kwiat. Na mogile zakwit³ bia³ej ró¿y kwiat.
Wróæ, uca³uj, jak za dawnych lat, W œwiat gdzieœ biegnie nieprzejrzany szlak,
Dam ci za to ró¿y najpiêkniejszy kwiat. Na mogile zakwit³ bia³ej ró¿y kwiat.

K³ad³am ci ja id¹cemu w bój, Hej, dziewczyno, u³an w boju pad³,
Bia³¹ ró¿ê na karabin twój, Choæ mu da³aœ bia³ej ró¿y kwiat,
Nimeœ odszed³, Jasiuleñku, st¹d, Czy nieszczery by³ twej d³oni dar,
Nimeœ próg przest¹pi³, kwiat na ziemi zwi¹d³. Czy te¿ mo¿e wygas³ serca twego ¿ar?
Nimeœ odszed³, Jasiuleñku, st¹d, Czy nieszczery by³ twej d³oni dar,
Nimeœ próg przest¹pi³, kwiat na ziemi zwi¹d³. Czy te¿ mo¿e wygas³ serca twego ¿ar?

Ponad stepem nieprzejrzana mg³a, Jasieñkowi nic nie trzeba ju¿,
Wiatr w burzanach cichuteñko ³ka, Rosn¹ ci mu nowe p¹ki ró¿,
Przysz³a zima, opad³ ró¿y kwiat, Tam nad jarem, gdzie w wojence pad³,
Poszed³ w œwiat Jasieñko, zgin¹³ po nim œlad. Wyrós³ na mogile bia³ej ró¿y kwiat.
Przysz³a zima, opad³ ró¿y kwiat, Tam nad jarem, gdzie w wojence pad³,
Poszed³ w œwiat Jasieñko, zgin¹³ po nim œlad. Wyrós³ na mogile bia³ej ró¿y kwiat.

Przesz³o lato, jesieñ, zima ju¿, Nie rozpaczaj, lube dziewczê, nie!
Ju¿ przekwit³y p¹ki bia³ych ró¿, W polskiej ziemi nie bêdzie mu Ÿle,
Có¿ ci teraz dam, Jasieñku, hej, Policzony bêdzie trud i znój,
Gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny swej. Za Ojczyznê poleg³ ukochany twój!
Có¿ ci teraz dam, Jasieñku, hej, Policzony bêdzie trud i znój,
Gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny swej. Za Ojczyznê poleg³ ukochany twój!
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Pieœñ „My, Pierwsza Brygada” jest uznawana za hymn Legionów, a od 14 sierpnia 
2007 r. za oficjaln¹ pieœñ Wojska Polskiego. Powsta³a  w 1917 r.  Do autorstwa pieœni 

przyzna³o siê dwóch oficerów legionowych: Tadeusz „Kostek” Biernacki (1882–1957) oraz 
Andrzej Tadeusz Ha³aciñski (1891–1940). Biernacki twierdzi³, ¿e s³owa u³o¿y³ w dniach 
16–17 lipca podczas przejazdu do obozu internowania w Szczypiornie, a drugi z nich mia³ 
stworzyæ tekst we wrzeœniu w Telago pod Turynem. Po pierwszej wojnie œwiatowej kwestia autorstwa 
sta³a siê g³oœnym problemem. Ostatecznie Biernackiemu przypisuje siê autorstwo szeœciu zwrotek, 
a Ha³aciñskiemu trzech. Melodia pieœni „My, Pierwsza Brygada” zosta³a zaczerpniêta 
z partytury kapelmistrza orkiestry kieleckiej Stra¿y Ogniowej – Andrzeja Brzuchala-Sikorskiego 
(1868–1931), póŸniej kapelmistrza orkiestry I Brygady Legionów, który po 12 sierpnia 1914 r. 
wraz z ca³¹ orkiestr¹ stra¿ack¹ wst¹pi³ do Legionów. Melodia wówczas znana by³a jako „Marsz 
nr 10” (melodia do 1914 r. wystêpowa³a w wojsku rosyjskim pod tytu³em „Przejœcie przez Morze 
Czerwone”).

„Dziêkujê Panom za najdumniejsz¹ pieœñ, jak¹ kiedykolwiek Polska stworzy³a.” 
    – Józef  Pi³sudski

Legiony to  ¿ebracza  nuta, Dziœ nadszed³ czas pokwitowania
Legiony to – ofiarny stos, Za mêkê serc i katusz dni,
Legiony to – ¿o³nierska buta, Nie chciejcie wiêc – politowania,
Legiony to straceñców los! Zasad¹ jest: za krew – chciej krwi!

My, Pierwsza Brygada, My, Pierwsza Brygada...
Strzelecka gromada,
Na stos rzuciliœmy swój ¿ycia los, Dzisiaj ju¿ my – jednoœci¹ silni,
Na stos, na stos... Tworzymy Polskê – przodków mit,

¯e wy w tej pracy nie doœæ pilni,
O, ile¿ m¹k, ile¿ cierpienia, Zostanie wam potomnych wstyd!
O, ile¿ krwi, wylanych ³ez, My, Pierwsza Brygada...
Pomimo to – nie ma zw¹tpienia,
Dodawa³ si³ – wêdrówki kres. Umieliœmy w ogieñ zapa³u

My, Pierwsza Brygada... M³odzieñczych wiar roznieciæ skry,
Nieœæ ¿ycie swe dla idea³u

Mówili  ¿eœmy stumanieni, I swoj¹ krew i marzeñ sny.
Nie wierz¹c nam, ¿e chcieæ – to móc, My, Pierwsza Brygada...
Laliœmy krew osamotnieni,
A z nami by³ nasz drogi Wódz! Potrafim dziœ dla potomnoœci

My, Pierwsza Brygada... Ostatki swych poœwiêciæ dni.
Wœród fa³szów siaæ siew szlachetnoœci

Inaczej siê dziœ zapatruj¹, Miazg¹ swych cia³, ¿arem swej krwi.
I trafiæ chc¹ do naszych dusz. My, Pierwsza Brygada...
I mówi¹, ¿e ju¿ nas szanuj¹,
Lecz w³aœnie czas odwetu ju¿!

My, Pierwsza Brygada...

Nie chcemy ju¿ od was uznania,
Ni waszych mów, ni waszych ³ez!
Ju¿ skoñczy³ siê czas ko³atania,
Do waszych serc – do waszych kies!

My, Pierwsza Brygada...

–

ARSZ PIERWSZEJ BRYGADY 
S³owa: Tadeusz Biernacki 

            Andrzej Tadeusz Ha³aciñski 
Muzyka: Autor nieznany
Data powstania: 1917 r.
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Do waszych serc – do waszych kies!

My, Pierwsza Brygada...

–

ARSZ PIERWSZEJ BRYGADY 
S³owa: Tadeusz Biernacki 

            Andrzej Tadeusz Ha³aciñski 
Muzyka: Autor nieznany
Data powstania: 1917 r.
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 IECHOTA  

Nie nosz¹ lampasów, lecz szary ich strój,
Nie nosz¹ ni srebra, ni z³ota,
Lecz w pierwszym szeregu pod¹¿a na bój
Piechota ta szara piechota.

Maszeruj¹ strzelcy, maszeruj¹,
Karabiny b³yszcz¹, szary strój,
A przed nimi drzewce salutuj¹,
Bo za nasz¹ Polskê id¹ w bój!

Id¹, a w s³oñcu ko³ysze siê stal,
Dziewczêta zerkaj¹ zza p³ota,
A oczy ich dumne utkwione s¹ w dal,
Piechota, ta szara piechota.

Maszeruj¹ strzelcy...

Nie graj¹ im surmy, nie huczy im róg,
A œmieræ im pod stopy siê miota,
Lecz w pierwszym szeregu pod¹¿a na bój
Piechota, ta szara piechota.

Maszeruj¹ strzelcy...

S³owa: Leon £uskino (niektórzy przypisuj¹ autorstwo s³ów Boles³awowi Lubicz-Zahorskiemu)
Muzyka: Na motywach rosyjskiej melodii wojskowej „Czornyje oczy da bie³aja grudŸ” 

Data powstania: Nieznana 

Jedna z najbardziej znanych polskich piosenek ¿o³nierskich. Jej przypuszczalny 
autor Leon £uskino (1872–1948) by³ synem pu³kownika wojsk rosyjskich. Urodzi³ siê 

w Chêcinach. PóŸniej ukoñczy³ Gimnazjum Mêskie w Kielcach, szko³ê junkrów w Odessie 
i oficerów sztabowych w Oranienbaumie (obecnym £omonosowie). By³ uczestnikiem wojny 
rosyjsko-japoñskiej i I wojny œwiatowej. W Wojsku Polskim pe³ni³ funkcje szefa Oddzia³u 
V Sztabu Generalnego i szefa wyznañ niekatolickich Ministerstwa Spraw Wojskowych. 
Po przejœciu w stan spoczynku kierowa³ m.in. Centralnym Biurem Filmowym w Ministerstwie 
Spraw Wewnêtrznych. By³ autorem i wykonawc¹ piosenek w teatrzyku „Qui pro Quo”. Pisa³ 
teksty dla Hanki Ordonówny. 

Przyjmuje siê, ¿e „Piechota” po raz pierwszy zosta³a wydrukowana w „Wojskowym 
œpiewniku ¿o³nierza polskiego”, opracowanym przez ksiêdza, kapelana WP, Bronis³awa
Nowyka, w 1929 r. Pieœñ ta by³a bardzo popularna w czasie II wojny œwiatowej. Doczeka³a siê 
kilku wersji zwi¹zanych z ró¿nymi formacjami polskiego wojska. Powtarzaj¹cy siê w tekœcie 
motyw „szarej piechoty” nawi¹zuje do koloru mundurów Legionów Polskich Józefa 
Pi³sudskiego. 
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OJENKO, WOJENKO

Wojenko, wojenko, có¿eœ ty za pani,
¯e za tob¹ id¹, ¿e za tob¹ id¹,
Ch³opcy malowani?

Ch³opcy malowani, sami wybierani,
Wojenko, wojenko, wojenko, wojenko,
Có¿eœ ty za pani?

Na wojence ³adnie, kto Boga uprosi,
¯o³nierze strzelaj¹, ¿o³nierze strzelaj¹,
Pan Bóg kule nosi.

Wojenko, wojenko, co za moc jest w tobie,
Kogo ty pokochasz, kogo ty pokochasz
W zimnym le¿y grobie.

W zimnym grobie le¿y, z dala od rodziny,
A po nim zostaje, a po nim zostaje
Cichy p³acz dziewczyny.

Maszeruje wiara, pot siê krwawy leje,
Raz, dwa st¹paj bracie, raz, dwa st¹paj bracie,
To tak Polska grzeje.

S³owa: Autor anonimowy. Tekst ten czêsto przypisywany jest Feliksowi Gwi¿d¿owi
Muzyka: Na podstawie melodii ludowej 

Pieœñ po raz pierwszy zosta³a odnotowana w 1917 r.

„Wojenko, wojenko” by³a to niezwykle popularna piosenka legionowa. Niektóre 
Ÿród³a podaj¹, ¿e autorem jej tekstu by³  Feliks Gwi¿d¿. Inne wskazuj¹ jako autorów 

legionowego poetê Henryka Zbierzchowskiego lub Józefa Obrochtê-Maækulina. Jeszcze inne 
wskazuj¹ na anonimowoœæ twórcy. Autor pieœni najprawdopodobniej wykorzysta³ ludow¹ 
melodiê oraz tekst piosenki „Wojenka, wojenka, to se piêkna pani”.

Kapitan Feliks Gwi¿d¿ (1885–1952) by³ m.in. ¿o³nierzem 4. Pu³ku Piechoty 
Legionów, w okresie II RP za³o¿ycielem i prezesem Zwi¹zku Podhalan, pos³em i senatorem.
Podczas II wojny œwiatowej wst¹pi³ w szeregi Armii Krajowej. Walczy³ w Powstaniu
Warszawskim – by³ komendantem Rejonu V – Sadyby, w Okrêgu Mokotowskim AK. 
Po wojnie przeœladowany przez komunistyczne w³adze, zmar³ w wiêzieniu mokotowskim 
w Warszawie.
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OJENKO, WOJENKO
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Pieœñ kawalerii polskiej powsta³a w oparciu o piosenkê u³añsk¹ „U³ani” z czasów 
Ksiêstwa Warszawskiego (1807–15). W XIX w. utwór ten pojawia³ siê w ró¿nych warian-

tach tekstowych i melodycznych. Du¿¹ popularnoœci¹ cieszy³ siê w polskich formacjach
wojskowych na Wschodzie w latach 1917–1918.

£ANI, U£ANI

U³ani, u³ani, malowane dzieci, Jedzie u³an, jedzie, szabl¹ pobrzêkuje,
Niejedna panienka za wami poleci! Uciekaj, dziewczyno, bo ciê poca³uje!

Hej, hej, u³ani malowane dzieci, Hej, hej u³ani, malowane dzieci...
Niejedna panienka za wami poleci!

A niech poca³uje, nikt mu nie zabrania,
Niejedna panienka i niejedna wdowa, Wszak on swoj¹ piersi¹ Ojczyznê os³ania!
Za wami u³ani polecieæ gotowa! Hej, hej, u³ani, malowane dzieci...

Hej, hej, u³ani, malowane dzieci...
Babcia umiera³a, jeszcze siê pyta³a:

Nie ma takiej wioski, nie ma takiej chatki, „Czy na tamtym œwiecie u³ani bêdziecie?”
Gdzie by nie kocha³y u³ana mê¿atki! Hej, hej, u³ani, malowane dzieci...

Hej, hej, u³ani, malowane dzieci...
„Ksiê¿e kapelanie, mów mi o u³anie,

Nie ma takiej chatki, ani przybudówki, A wstanê z ³ó¿eczka, zdrowa przepióreczka”.
Gdzie by nie kocha³y u³ana ¯ydówki! U nas do u³anów jest taka ochota,

Hej, hej, u³ani, malowane dzieci... Lepszy w¹s u³añski ni¿ ca³a piechota!

Kochaj¹ i panny, lecz kochaj¹ skrycie,
Ka¿da za u³ana odda³aby ¿ycie!

Hej, hej, u³ani, malowane dzieci...

Kocha dziœ u³ana ju¿ ka¿da niewiasta,
Od wioski do wioski, od miasta do miasta!

Hej, hej, u³ani, malowane dzieci...

Jedzie u³an, jedzie, konik pod nim pl¹sa,
Czapkê ma na bakier i podkrêca w¹sa!

Hej, hej, u³ani, malowane dzieci...

A wszystkie panienki, kiedy go zobacz¹,
Ledwie im z radoœci serca nie wyskocz¹!

Hej, hej, u³ani, malowane dzieci...

Jedzie u³an, jedzie, konik pod nim sadzi,
Hej, bêd¹ mu, bêd¹ na kwaterze radzi!

Hej, hej, u³ani, malowane dzieci...

Bo czy potañcuje, czy te¿ siê uœmiecha,
To ka¿de serduszko z têsknoty usycha!

Hej, hej, u³ani, malowane dzieci...

S³owa: Autor anonimowy
Muzyka: Na melodiê mazura z XIX w.

Pieœñ powsta³a prawdopodobnie w 1917 r.
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S³owa: Autor anonimowy
Muzyka: Na melodiê mazura z XIX w.

Pieœñ powsta³a prawdopodobnie w 1917 r.
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OTA PI£SUDCZYKÓW 

Nie rzucim Ciebie Wodzu nasz, Niestraszne dla nas gromy burz,
Nie damy pogrzeœæ sprawy, Ani wiêzienne mury,
Sztandar, przy którym wiernie trwasz, Bo có¿ dla ducha kraty, có¿
Oddamy Bogu krwawy, Wiêzienia mrok ponury,
Nie wyrwie nam go swój ni wróg, Nie zlêkniem siê podziemnych dróg,
Tak nam dopomó¿ Bóg! Tak nam dopomó¿ Bóg!

Nie spoczniem póki w proch i py³, Wszak na sumieniach Polski my
Nie legnie przemoc wra¿a, O³owiem dzisiaj legli,
Zaczerpniem z ducha Twego si³, Pod³ym zm¹cili s³odkie sny,
Z wiar¹ co cuda stwarza, Jak grom z tatrzañskich regli,
Œmia³o po z³oty siêgniem róg, Wolnoœæ, by têczy b³yœnie róg,
Tak nam dopomó¿ Bóg! Tak nam dopomó¿ Bóg!

Pójdziemy, gdy zapalisz wiæ, O, nie daremny by³ Twój trud
Na kule i na druty, I nie daremne znoje,
Choæby w katordze przysz³o zgniæ, O, czeœæ Ci s³awa, coœ nas wiód³
Nie z³o¿ym szabli póty, Na pierwsze z Moskw¹ boje,
Póki zhañbiony polski próg, Przeorze Polskê dziœ Twój p³ug,
Tak nam dopomó¿ Bóg! Tak nam dopomó¿ Bóg.

S³owa: Józef  Relidzyñski 
Muzyka: Na melodiê „Roty” Feliksa Nowowiejskiego do s³ów Marii Konopnickiej

Data powstania: Lipiec lub sierpieñ 1917 r.

Kapitan Józef  Relidzyñski (1886–1964) urodzi³ siê w Kielcach. ̄ o³nierz (m.in. 4. Pu³ku 
Piechoty Legionów), urzêdnik pañstwowy, poeta, prozaik, dziennikarz i scenarzysta filmowy. 

Studiowa³ we Frankfurcie nad Menem oraz na uniwersytetach w Krakowie i we Lwowie. Od sierpnia 
1914 r. s³u¿y³ w Legionach Polskich, pocz¹tkowo w Legionie Wschodnim. Po kryzysie przysiêgowym 
w lipcu 1917 r. zosta³ internowany w Bieniaminowie. W okresie miêdzywojennym pracowa³
m.in. w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Po wybuchu II wojny œwiatowej zosta³ internowany w ZSRR 
i zes³any do Kraju A³tajskiego i Kazachstanu. S³u¿y³ w armii gen. W³adys³awa Andersa. Po wojnie
 przebywa³ na emigracji w Wielkiej Brytanii. 
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Kapitan Józef  Relidzyñski (1886–1964) urodzi³ siê w Kielcach. ̄ o³nierz (m.in. 4. Pu³ku 
Piechoty Legionów), urzêdnik pañstwowy, poeta, prozaik, dziennikarz i scenarzysta filmowy. 

Studiowa³ we Frankfurcie nad Menem oraz na uniwersytetach w Krakowie i we Lwowie. Od sierpnia 
1914 r. s³u¿y³ w Legionach Polskich, pocz¹tkowo w Legionie Wschodnim. Po kryzysie przysiêgowym 
w lipcu 1917 r. zosta³ internowany w Bieniaminowie. W okresie miêdzywojennym pracowa³
m.in. w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Po wybuchu II wojny œwiatowej zosta³ internowany w ZSRR 
i zes³any do Kraju A³tajskiego i Kazachstanu. S³u¿y³ w armii gen. W³adys³awa Andersa. Po wojnie
 przebywa³ na emigracji w Wielkiej Brytanii. 

— 33 —— 32 —



Pieœñ obecnie mocno zapomniana, lecz wyj¹tkowo warta przypomnienia 
i popularyzacji ze wzglêdu na piêkne s³owa Stanis³awa Studziñskiego i ciekaw¹ liniê 

melodyczn¹ autorstwa  Józefa Paw³owskiego. „Pieœñ wolnoœci” – w pe³nym brzmieniu „Pieœñ 
wolnoœci: na dzieñ œwiêta pañstwowego Rzeczypospolitej Polskiej” – by³a bardzo popularna 
i zalecana w szko³ach powszechnych w latach 30. XX w. Józef  Paw³owski zamieœci³ j¹ 
w wydanym w £odzi „Œpiewniku dla szkó³ powszechnych i œrednich”.  Paw³owski by³ autorem
wielu utworów muzycznych, m.in. marszów wojskowych i piosenek (np. „Pieœni pochwalnej”, 
„P³yn¹ po morzu…”, „Do Ciebie Matko”). 

 IEŒÑ WOLNOŒCI 

O, dniu jesienny, cudny dniu!
Tyœ przyniós³ tchnienie wiosny,
Wspomina ciebie siê bez tchu,
Wci¹¿ budzisz dreszcz  radosny.
W wolnoœci tyœ uderzy³ dzwon,
Wolnoœci nios³eœ zew!
Gra w sercach polskich jeden ton,
Budzi siê polska krew.

Oto nad Polsk¹ w s³oñcu lœni
Ju¿ wolny Orze³ Bia³y.
Znów o potêdze kraju œni,
Powiedzie go do chwa³y.
Wolnoœci brzmi rozg³oœny dzwon,
Wolnoœci s³ychaæ zew!
Gra w sercach polskich jeden ton.
Zbudzona polska krew.

Wiêc szybuj dumnie, Orle nasz,
Potê¿ny i wspania³y!
Nad ziemi¹ polsk¹ trzymaj stra¿
I prowadŸ nas do chwa³y.
Wolnoœci brzmi rozg³oœny dzwon,
Wolnoœci s³ychaæ zew!
Gra w sercach polskich jeden ton.
Zbudzona polska krew.

Autor s³ów: Stanis³aw Studziñski 
Autor muzyki: Józef  Paw³owski

Data powstania: Ok. 1930 r.
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U³ani – oddzia³y lekkiej jazdy uzbrojone w szable, piki oraz pistolety b¹dŸ 
karabinki – by³y formowane w Polsce w XVIII–XX w. Oddzia³y u³anów organizowano 

tak¿e w wielu armiach europejskich na wzór jazdy polskiej.
Ju¿ w pierwszej po³owie XVIII w. pu³ki tatarskie w Rzeczpospolitej zaczêto nazywaæ 

u³añskimi. W Z³otej Ordzie s³owo „u³an” by³o tytu³em przys³uguj¹cym arystokracji 
spokrewnionej z rodem Czyngis-chana. Czêœæ z nich w XIV i XV w. osiad³a na Litwie. 
Niektórzy ten tytu³ zachowali przez wieki. W przedrozbiorowej Rzeczpospolitej u³anami 
tytu³owali siê m.in.: kniaziowie Assanczukowie, Fusowicze, Maluszyccy i Rudniccy. Z czasem 
tytu³ ten jedna z ga³êzi Assanczuków przekszta³ci³a w nazwisko. Szczególny rozg³os zyska³ 
Aleksander U³an, rotmistrz i pu³kownik oddzia³ów tatarskich w s³u¿bie saskiej. Stopieñ 
pu³kownika uzyska³ on za zas³ugi w walce ze stronnikami Stanis³awa Leszczyñskiego. Cieszy³ 
siê ogromnym zaufaniem Augusta II. Po œmierci U³ana, jego pu³k obj¹³ Czymbaj Murza 
Rudnicki, mianowany wkrótce genera³em majorem. Wszystkie pu³ki jazdy tatarskiej uzbrojone 
w lance, szable oraz krótk¹ broñ paln¹, zaczêto nazywaæ u³anami. Po rozbiorach Polski nazwy 
formacji u³añskich, a tak¿e nazwy poszczególnych elementów ich uzbrojenia, zosta³y przejête 
z jêzyka polskiego i po dzieñ dzisiejszy funkcjonuj¹ w innych jêzykach na zachodzie Europy. 
1 wrzeœnia 1939 r. w sk³ad wojska polskiego wchodzi³o 27 pu³ków u³anów, 10 pu³ków 
strzelców konnych oraz 3 pu³ki szwole¿erów.

RZYBYLI U£ANI POD OKIENKO 

Przybyli u³ani pod okienko, Ze Lwowa ju¿ droga jest gotowa,
Przybyli u³ani pod okienko, Ze Lwowa ju¿ droga jest gotowa,
Stukaj¹, pukaj¹: „Wpuœæ, panienko” Do serca do Rusi, do Kijowa
Stukaj¹, pukaj¹: „Wpuœæ, panienko”. Do serca do Rusi, do Kijowa.

– O Jezu, a có¿ to za wojacy? Z Kijowa zaœ droga nam gotowa,
– O Jezu, a có¿ to za wojacy? Z Kijowa zaœ droga nam gotowa.
– Otwieraj, nie bój siê, Beliniacy Do serca polskoœci do Krakowa
– Otwieraj, nie bój siê, Beliniacy. Do serca polskoœci do Krakowa.

Przyszliœmy napoiæ nasze konie, G¹szczami, lasami, œcie¿k¹ poln¹,
Przyszliœmy napoiæ nasze konie, G¹szczami, lasami, œcie¿k¹ poln¹,
Za nami piechoty pe³ne b³onie, Idziemy wywalczyæ Polskê Woln¹,
Za nami piechoty pe³ne b³onie. Idziemy wywalczyæ Polskê Woln¹.

– O Jezu, a dok¹d Bóg prowadzi? Panienka otwieraæ podskoczy³a,
– O Jezu, a dok¹d Bóg prowadzi? Panienka otwieraæ podskoczy³a,
– Warszawê odwiedziæ byœmy radzi U³anów do œrodka zaprosi³a
– Warszawê odwiedziæ byœmy radzi. U³anów do œrodka zaprosi³a.

Gdy zwiedzim Warszawê, ju¿ nam pilno,
Gdy zwiedzim Warszawê, ju¿ nam pilno,
Zobaczyæ to nasze stare Wilno,
Zobaczyæ to nasze stare Wilno.

A z Wilna ju¿ droga jest gotowa,
A z Wilna ju¿ droga jest gotowa.
Powiedzie proœciutko a¿ do Lwowa
Powiedzie proœciutko a¿ do Lwowa.

S³owa: Feliks Gwi¿d¿ – szeœæ zwrotek; pozosta³e zwrotki u³o¿yli nieznani ¿o³nierze
Muzyka: Na podstawie melodii ludowej

Pierwsze zwrotki pochodz¹ z prze³omu 1914/15 r., kolejne – z lat 1917–18 oraz z okresu wojny polsko-bolszewickiej
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ERCE W PLECAKU

Z m³odej piersi siê wyrwa³o
W wielkim bólu i rozterce
I za wojskiem polecia³o
Zakochane czyjeœ serce.
¯o³nierz drog¹ maszerowa³,
Nad serduszkiem siê u¿ali³,
Wiêc je do plecaka schowa³
I pomaszerowa³ dalej.

Tê piosenkê, tê jedyn¹,
Œpiewam dla ciebie, dziewczyno,
Mo¿e tak¿e jest w rozterce
Zakochane twoje serce!
Mo¿e potajemnie kochasz
I po nocach têsknisz, szlochasz?
Tê piosenkê, tê jedyn¹
Œpiewam dla ciebie, dziewczyno.

Poszed³ ¿o³nierz na wojenkê,
Poprzez góry, lasy, pola
I ze œmierci¹ szed³ pod rêkê,
Taka jest ¿o³nierska dola.
I choæ go trapi³y wielce
Kule gdy szed³ do ataku,
¯o³nierz œmia³ siê, bo w plecaku
Mia³ w zapasie drugie serce.

Tê piosenkê, tê jedyn¹...

S³owa i muzyka:  Micha³ Zieliñski
Data powstania: 1933 r.

Piosenka Micha³a Zieliñskiego (1905 1972), napisana w Truskawcu-Zdroju 
(co roku koncertowa³a tu Orkiestra Dêta Garnizonu Wojska Polskiego z Jaros³awia, 

w której gra³ Zieliñski) na Œwiêto ̄ o³nierza 15 sierpnia 1933 r., by³a czêsto œpiewana w czasie 
II wojny œwiatowej – sta³a siê najpopularniejsz¹ piosenk¹ powstañczej Warszawy w 1944 r.

–
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OZSZUMIA£Y SIÊ WIERZBY P£ACZ¥CE

Rozszumia³y siê wierzby p³acz¹ce, I choæ droga siê nasza nie koñczy,
Rozp³aka³a siê dziewczyna w g³os, Choæ nie wiemy, gdzie wêdrówki kres,
Od ³ez oczy podnios³a b³yszcz¹ce Ale pewni jesteœmy zwyciêstwa,
Na ¿o³nierski, na twardy ¿ycia los. Bo przelano ju¿ tyle krwi i ³ez.

Nie szumcie, wierzby, nam Nie szumcie, wierzby, nam...
¯alu, co serce rwie,
Nie p³acz, dziewczyno ma, Pokocha³aœ, có¿, nie wstyd siê przyznaæ,
Bo w partyzantce nie jest Ÿle. Partyzanta pokochaæ jest Ÿle...
Do tañca graj¹ nam Rusza w drogê Wo³yñska Dywizja,
Granaty, visów szczêk, Otrzyj ³zy i zapomnij, dziewczê, mnie!
Œmieræ kosi niby ³an, Nie szumcie, wierzby, nam...
Lecz my nie wiemy, co to lêk.

B³oto, deszcz, czy s³oneczna spiekota,
Zawsze s³ychaæ miarowy, równy krok,
To na bój idzie leœna piechota,
Na ustach œpiew, spokojna twarz, 
pogodny wzrok.

Nie szumcie, wierzby, nam...

S³owa: Roman Œlêzak
Muzyka: Melodia zosta³a zapo¿yczona z pierwszej czêœci marsza „Po¿egnanie S³owianki” (1912 r.), 

autorstwa rosyjskiego kompozytora Wasyla Agapkina 
Data powstania: 1937 r.

Niezwykle popularna piosenka w oddzia³ach Polski Podziemnej. Ostatnia strofa 
powsta³a w 27. Wo³yñskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. 

Roman Walenty Œlêzak (1909–1968) pochodzi³ z Baranowa Sandomierskiego. Ukoñczy³ 
Seminarium Nauczycielskie w Rudniku nad Sanem.  W latach 30. pracowa³ jako nauczyciel 
w Nisku nad Sanem. W tym czasie prowadzi³ zajêcia muzyczne w Szkole Podoficerskiej 
dla Ma³oletnich Nr 3 w Nisku. W 1937 r. napisa³ dla elewów tekst „Rozszumia³y siê wierzby 
p³acz¹ce” do melodii rosyjskiego kompozytora Wasyla Agapkina. (Agapkin by³ trêbaczem 
Kaukaskiej Dywizji Kawalerii, a nastêpnie kapelmistrzem rosyjskich orkiestr wojskowych). 

Podczas wojny Roman Œlêzak by³ cz³onkiem Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, po wojnie 
– dyrektorem liceum w Nisku. By³ te¿ utalentowanym pejza¿yst¹, portrecist¹ i grafikiem. Gra³ na 
skrzypcach, mandolinie i gitarze.

Piosenka „Rozszumia³y siê wierzby p³acz¹ce” mia³a w kraju kilka wersji, niekiedy 
bardzo ró¿ni¹cych siê tekstami, wystêpuj¹cych g³ównie na terenach Lubelskiego i Kieleckiego 
oraz Podlasia.
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bardzo ró¿ni¹cych siê tekstami, wystêpuj¹cych g³ównie na terenach Lubelskiego i Kieleckiego 
oraz Podlasia.
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Y, PARTYZANCI MAJORA HUBALI  / HUBALCZYCY 

Hej, partyzanci majora Hubali,
Idziemy dziœ na krwawy z Niemcem bój.
Pragnienie zemsty serca nasze pali,
A ponad nami bombowców wroga rój.
Pragnienie zemsty serca nasze pali,
A ponad nami bombowców wroga rój.

Wiêc granat w garœæ, a erkaem przy boku,
Na wrogów swych przypuœæmy dzielny szturm.
Niech stal granatów rani ich g³êboko,
A nam przygrywa pieœñ bojowych surm.
Niech stal granatów rani ich g³êboko,
A nam przygrywa pieœñ bojowych surm.

Za gruzy naszych miast,
Za braci naszych krew,
Szarpajmy wrogów cia³a!
Niech zniknie szwabski chwast,
Odpowie na nasz zew,
Powstaj¹c Polska ca³a!

S³owa: Józef  Wüstenberg, pseud. Tchórzewski
Muzyka:  Z pieœni powstañców 1863 r. „Marsz strzelców” 

(„Hej strzelcy wraz, nad nami Orze³ Bia³y”), kompozycji  W³adys³awa Ludwika Anczyca
Data powstania: II lub III 1940 r. na kwaterach w Ga³kach Krzczonowskich

Wydzielony Oddzia³ Wojska Polskiego, z³o¿ony w du¿ej mierze z ¿o³nierzy
i oficerów kawalerzystów, a dowodzony przez „Hubala” – majora Henryka 

Dobrzañskiego (1897–1940), rozpocz¹³ dzia³ania partyzanckie przeciw okupantom 
hitlerowskim bezpoœrednio po kapitulacji Warszawy. Za teren najkorzystniejszy do 
przeprowadzenia akcji bojowych  „Hubal” uzna³ rejon Gór Œwiêtokrzyskich na pó³noc od Kielc. 
Dociera³ tak¿e w lasy spalskie nad Pilic¹. Autor piosenki, ppor. Józef  Wüstenberg 
(1905–1943), pe³ni³ w oddziale funkcjê oficera do zleceñ. W lutym lub na pocz¹tku marca 1940 
r., na kwaterach w Ga³kach Krzczonowskich napisa³ s³owa pierwszej oryginalnej piosenki 
Hubalczyków. W ten sposób narodzi³a siê pierwsza w okupowanej Polsce pieœñ partyzancka. 

„Hubal” poleg³ 30 kwietnia 1940 r. w potyczce pod Anielinem. Przypuszczalnie w³aœnie 
wtedy na znak ¿a³oby po s³awnym partyzancie mieszkañcy kieleckich wsi przerobili pieœñ 
ppor. „Tchórzewskiego”. Zmienili uk³ad zwrotek i w dwóch miejscach tak¿e s³owa, zaœ dziarski 
rytm powstañczego marsza z 1863 r. zast¹pili nut¹ wolniejsz¹ i smutn¹. Ta druga melodia 
powsta³a z po³¹czenia przerobionych „domoros³ym sposobem” fragmentów dwóch melodii: 
„To œpiewa noc” i refrenu „My, partyzanci majora Hubali”.

 „My, partyzanci majora Hubali” to pierwsza zapisana pieœñ partyzancka 
w okupowanej Polsce.
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Y, PARTYZANCI MAJORA HUBALI  / HUBALCZYCY 
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ÊDRUSIOWA DOLA  

S³owa: Czes³aw Ka³kusiñski 
Muzyka: Henryk Fajt

Data powstania: 1942 lub 1943 r.

Idzie wojsko poprzez wieœ,
B³oto, s³ota, si¹pi deszcz.
Leje deszcz jak z cebra,
A to ci „maniebry”, a to ci ¿o³nierka fest!

  Jêdrusiowa dola, partyzancka dola,
Bêdzie lepiej – pociesz siê.

Skwar, spiekota, upa³, kurz
Idziesz, sapiesz – ano có¿!
Lato przecie¿, lato
Wygrzej dobrze gnaty - przyjdzie zima bêdzie mróz.

Jêdrusiowa dola...

Noc w konarach wichrem ³ka,
Spokój, cisza – raptem – trach!
Pe³ne lufy ognia, kaem gra melodiê,
A granaty – bach, bach, bach!

Jêdrusiowa dola...

Idzie wojsko poprzez wieœ,
Hej, dziewczyno, nie ciesz siê
D³ugo nie zabawi¹, pójd¹ i zostawi¹
Z „Jêdrusiami” ju¿ tak jest.

Jêdrusiowa dola...

Czes³aw Ka³kusiñski  (1911 ), pseud. Czechura, dzia³acz wojenny, poeta, 
autor tekstów, nauczyciel i wychowawca m³odzie¿y. Podczas okupacji przebywa³ w ró¿nych 

miejscowoœciach, pracuj¹c w charakterze robotnika leœnego. Jednoczeœnie dzia³a³ w Zwi¹zku 
Walki Zbrojnej – Armii Krajowej, do której wst¹pi³ w roku 1941. Poszukiwany przez gestapo 
pocz¹tkowo ukrywa³ siê, a w 1944 r. wszed³ w sk³ad oddzia³u partyzanckiego „Robotnika” 
– Bronis³awa Skoczyñskiego. Uk³ada³ teksty piosenek partyzanckich, do których melodie 
komponowa³ Henryk Fajt, pseud. Garda (1912–1988). 

Piosenka dotyczy wy³onionego z konspiracyjnej grupy „Odwet” samodzielnego oddzia³u 
partyzanckiego „Jêdrusie”, który skupia³ g³ównie gimnazjaln¹, patriotyczn¹ m³odzie¿ harcersk¹ 
z Tarnobrzega i okolic. Twórc¹ „Jêdrusiów” by³ phm. W³adys³aw Jasiñski, pseud. Jêdruœ 
– nauczyciel, student prawa, instruktor harcerski z I Dru¿yny Harcerskiej w Mielcu (Chor¹giew 
Krakowska). Poleg³ podczas akcji w styczniu 1943 r. Mia³ wówczas 33 lata. Z czasem oddzia³
„Jêdrusiów” podporz¹dkowa³ siê Armii Krajowej. Po scaleniu stanowi³ 4. kompaniê 
II batalionu 2. Pu³ku Piechoty Legionów Armii Krajowej. Pu³k wchodzi³ w sk³ad 2. Dywizji
Piechoty Legionów AK, która wraz z 7. dywizj¹ stanowi³a Kielecki Korpus 
Armii Krajowej.

–1988
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ÊDRUSIOWA DOLA  

S³owa: Czes³aw Ka³kusiñski 
Muzyka: Henryk Fajt

Data powstania: 1942 lub 1943 r.
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EJ, CH£OPCY, BAGNET NA BROÑ!  

S³owa i muzyka: Krystyna Krahelska
Data powstania: 1943 r.

Hej, ch³opcy, bagnet na broñ!
D³uga droga, daleka, przed nami,
Mocne serca, a w rêku karabin,
Granaty w d³oniach i bagnet na broni.

Jasny œwit siê roztoczy, wiatr owieje nam oczy
I odetchn¹æ da p³ucom i rozgorzeæ da krwi,
I piosenkê, jak têczê, nad nami roztoczy
W równym rytmie marsza: raz, dwa, trzy...

Hej, ch³opcy, bagnet na broñ!
D³uga droga, daleka, przed nami trud i znój,
Po zwyciêstwo my, m³odzi, idziemy na bój,
Granaty w d³oniach i bagnet na broni.

Ciemna noc siê nad nami, roziskrzy³a gwiazdami,
Bia³e wstêgi dróg w pyle, d³ugie noce i dni,
Nowa Polska, Zwyciêska, jest w nas i przed nami
W równym rytmie marsza: raz, dwa, trzy...

Hej, ch³opcy, bagnet na broñ!
Bo kto wie, czy to jutro, pojutrze, czy dziœ
Przyjdzie rozkaz, ¿e ju¿, ¿e ju¿ trzeba nam iœæ...
Granaty w d³oniach i bagnet na broni!

Piosenka „Hej, ch³opcy, bagnet na broñ” powsta³a na pocz¹tku 1943 r. 
z inicjatywy batalionu „Baszta” w maj¹tku Piesza Wola ko³o Sosnowicy, gdzie czasowo 

mieszka³a Krystyna Krahelska. Do pierwszego wykonania piosenki dosz³o w drugiej po³owie 
lutego 1943 r. na konspiracyjnym koncercie harcerzy z „Baszty” w Warszawie. Utwór szybko 
zdoby³ szczególn¹ popularnoœæ, m.in. w Grupach Szturmowych batalionu „Zoœka”. 

Krystyna Krahelska, pseud. Danuta, uczestniczy³a jako sanitariuszka w Powstaniu
Warszawskim. Zmar³a 2 sierpnia 1944 r. w wyniku odniesionych dzieñ wczeœniej ran. 

Przed II wojn¹ œwiatow¹ pozowa³a autorce pomnika warszawskiej Syrenki, 
Ludwice Nitschowej.
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EJ, CH£OPCY, BAGNET NA BROÑ!  

S³owa i muzyka: Krystyna Krahelska
Data powstania: 1943 r.
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lutego 1943 r. na konspiracyjnym koncercie harcerzy z „Baszty” w Warszawie. Utwór szybko 
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ZIŒ DO CIEBIE PRZYJŒÆ NIE MOGÊ

S³owa i muzyka: Autor anonimowy 
Data powstania: Najprawdopodobniej prze³om 1942/1943 r., Lublin 

Dziœ do ciebie przyjœæ nie mogê, Kiedy wrócê znów do ciebie,
Zaraz idê w nocy mrok. Mo¿e w dzieñ, a mo¿e w noc,
Nie wygl¹daj za mn¹ oknem, Dobrze bêdzie nam jak w niebie,
W mgle utonie pró¿no wzrok, Poca³unków dasz mi moc,
Nie wygl¹daj za mn¹ oknem, Dobrze bêdzie nam jak w niebie,
W mgle utonie pró¿no wzrok. Poca³unków dasz mi moc.

Po có¿ ci kochanie wiedzieæ, Gdy nie wrócê, niechaj wiosn¹
¯e do lasu idê spaæ, Rolê moj¹ sieje brat.
D³u¿ej tu nie mogê siedzieæ Koœci moje mchem porosn¹
Na mnie czeka leœna braæ, I u¿yŸni¹ ziemi szmat,
D³u¿ej tu nie mogê siedzieæ Koœci moje mchem porosn¹
Na mnie czeka leœna braæ. I u¿yŸni¹ ziemi szmat.

Ksiê¿yc zaszed³ hen za lasem, W pole wyjdŸ pewnego ranka
We wsi gdzieœ szczekaj¹ psy, Na snop ¿yta d³onie z³ó¿
A nie pomyœl sobie czasem, I uca³uj jak kochanka,
¯e do innej têskno mi, Ja ¿yæ bêdê w k³osach zbó¿,
A nie pomyœl sobie czasem, I uca³uj jak kochanka,
¯e do innej têskno mi. Ja ¿yæ bêdê w k³osach zbó¿.

  „Dziœ do ciebie przyjœæ nie mogê” (znana tak¿e jako Ko³ysanka leœna”) 
to najpopularniejsza z piosenek partyzanckich z okresu II wojny œwiatowej. Najczêœciej 

autorstwo jej s³ów przypisywane jest farmaceucie Stanis³awowi Magierskiemu (1904–1957) 
z Lublina i Bronis³awowi Królowi z lwowskiej grupy poetyckiej „¯agiew”. Piosenka powsta³a 
w Lublinie zim¹ 1943 r. w mieszkaniu Stanis³awa i Danuty Magierskich. To tutaj, poprzez 
s¹siada Jerzego Koseckiego, ¿o³nierza Armii Krajowej, autor nawi¹za³ kontakt z oddzia³em 
AK „Nerwy”, pod dowództwem por. Wojciecha Rokickiego. Towarzysze broni Koseckiego 
poprosili Magierskiego o skomponowanie piosenki dla ich oddzia³u.  

Po II wojnie œwiatowej Stanis³aw Magierski tworzy³ piosenki dla amatorskiego teatru 
„Latarnia”. Teatr ten dzia³a³ przy spó³dzielni pracy „Permedia”, która powsta³a po
nacjonalizacji dawnej firmy „J. Magierski i S-ka” w ramach tzw. „bitwy o handel”, 
z prze³omu lat 40. i 50. XX w. 

„
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ZIŒ DO CIEBIE PRZYJŒÆ NIE MOGÊ

S³owa i muzyka: Autor anonimowy 
Data powstania: Najprawdopodobniej prze³om 1942/1943 r., Lublin 
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poprosili Magierskiego o skomponowanie piosenki dla ich oddzia³u.  

Po II wojnie œwiatowej Stanis³aw Magierski tworzy³ piosenki dla amatorskiego teatru 
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„
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            Pieœñ powsta³a w 1943 r. Szczególn¹ popularnoœæ zdoby³a w oddzia³ach partyzanckich 
Zgrupowania „Kampinos” Armii Krajowej. Historia jej powstania datuje siê na 1943 rok. 

Mowa o tekœcie piosenki. Napisa³ go Marian Matuszkiewicz, pseud. Rysiek – ¿o³nierz AK, 
zamordowany przez Niemców w obozie w Stuthoff. W 1944 r. œpiewana by³a przez partyzantów
z Puszczy Kampinoskiej. Za spraw¹ ¿o³nierzy ze zgrupowania „Kampinos” dotar³a do
Powstañczej Warszawy, gdzie rozpowszechni³a siê wœród cz³onków batalionów harcerskich
„Zoœka” i „Parasol”. 

ESZCZ, JESIENNY DESZCZ

S³owa: Marian Matuszkiewicz, pseud. Rysiek 
Muzyka:  Marian Matuszkiewicz, wed³ug melodii z opery Georgesa Bizeta „Po³awiacze pere³” (aria „Nadira”)

Data powstania: 1943 r.

Deszcz, jesienny deszcz,
Smutne pieœni ³ka,
Mokn¹ na nim karabiny,
He³my kryje rdza.

Nieœ po b³ocie w dal,
W zap³akany œwiat,
Przemoczone pod plecakiem
Osiemnaœcie lat.

Gdzieœ daleko st¹d
Mrok zapada znów,
Ciemna g³ówka twej dziewczyny
Chyli siê do snu.

Mo¿e w³aœnie dziœ
Patrzy w mroczn¹ mg³ê
I modlitw¹ prosi Boga,
By zachowa³ ciê.

Deszcz, jesienny deszcz,
Bêbni w he³mu stal,
Idziesz m³ody ¿o³nierzyku
Gdzieœ w nieznan¹ dal.

Mo¿e dobry Bóg,
Da, ¿e wrócisz znów,
Bêdziesz tuli³ ciemn¹ g³ówkê
Mi³ej twej do snu.
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S³owa piosenki powsta³y na kanwie bardzo popularnej w okresie miêdzywojennym 
piosenki ¿o³nierskiej „Podhalañska idzie wiara”. Piosenka mia³a kilka wersji 

wystêpuj¹cych pod innymi tytu³ami, np. „Partyzancka idzie wiara”.
Antoni Heda (1916–2008), pseud. Szary, dzia³alnoœæ partyzanck¹ rozpocz¹³ 

7 sierpnia 1943 r., kiedy to na czele kilkunastoosobowego oddzia³u uderzy³ na areszt 
w Starachowicach. Niemieck¹ za³ogê rozbrojono i uwolniono oko³o 60 wiêŸniów, w tym dwóch
³¹czników AK.  W sierpniu 1945 r., dowodz¹c Samodzieln¹ Brygad¹ Kieleck¹ WiN-u
(Wolnoœæ i Niezawis³oœæ – organizacja zbrojna, kontynuuj¹ca dzia³alnoœæ AK), rozbi³ wiêzienie
w Kielcach i uwolni³ ok. 700 wiêŸniów – w wiêkszoœci AK-owców.

OZDROWIENIA „SZARAKOM”  

Partyzancka idzie wiara
Z piosenk¹ na ustach w œwiat.
Pragnie z serca, by ulecieæ
Do swoich rodzinnych chat.
Bacznoœæ, spoza chmur i gór,
Z szumem orlich piór,
Poprzez rozleg³e ³any,
Pozdrowienia od stron kochanych
Niesie „Szarakom” wiatr.

Bo „Szaraków” s³awa rozleg³a,
Przez polskie ³any mknie.
Dr¿y przed nimi ¿andarm krwio¿erczy
I ka³muk kark swój gnie.
Cel! Pal! Huczy wokó³ las,
My strzelamy wraz,
Trajkocz¹ erkaemy!
To za wolnoœæ braæ partyzancka
Zaciêty stacza bój!

Szumi¹ lasy starachowickie
I œwiêtokrzyski bór,
Radoszyckie z Dolejowskimi
Wspania³y nuc¹ wtór.
Wodzu! Chwa³a Tobie, czeœæ!
Czynów Twoich wieœæ
W dalekie bêd¹ kraje
Buki, graby i dêby stare
Potomnym pamiêæ nieœæ.

Autor s³ów: Nieznany (znane s¹ pseudonimy przypuszczalnych autorów lub autora: Sewer, Mœciciel i Jurand)
Autor muzyki: Nieznany. Piosenka by³a œpiewana na wêgiersk¹ melodiê „Podhalañska idzie wiara” 

Data powstania: lipiec 1944 r.
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OZŒPIEWA£Y SIÊ NAD ZIEMI¥ PTAKI

Autor s³ów: Weronika Tropaczyñska-Ogarkowa, pseud. Wera
Autor muzyki: Nieznany. Piosenka by³a œpiewana na melodiê ¿o³niersk¹ z 1916 r.

Data powstania: 1943 r.
. 

Rozœpiewa³y siê nad ziemi¹ ptaki,
Wiosny zew zielony œwiatu wieszcz¹.
Od wsi w bory wiod¹ tajne szlaki,
Maszeruje oddzia³ z niem¹ pieœni¹.
                                
Maszeruj¹ Ch³opskie Bataliony, 
Szczêk ¿elaza ich kroki oblicza,
W sercach jutro Polski wymarzone,
D³oñ karabin, jak relikwiê, œciska.

Hej, po nowe idziemy zdobycze,
Dla wolnoœci radziœmy daæ ¿ycie.
I marszem podziemnym wœród ³un, po¿arów,
Idziemy ch³opskie zatkn¹æ sztandary!
Kto ¿yw, kto w sercu wolnoœæ zachowa³,
Ten naprzód z nami – Batalionami Polsce s³u¿!

                 
Wspólnym wysi³kiem w ch³opskiej Polski progi,
Niesiemy razem rodne si³y ziemi.
Stopy roznosz¹ wrogom wyrok srogi,
Jutro sprawiedliwe stworzym d³oñmi swymi.

¯eby znowu oraæ i bronowaæ,
¯eby tworzyæ bezkrwawy trud chleba,
¯eby trwa³y gmach ¿ycia budowaæ,
¯eby ziemi¹ siê zbli¿aæ do nieba.     

Hej, po nowe idziemy zdobycze...

Autork¹ tekstu piosenki by³a Weronika Tropaczyñska-Ogarkowa, pseud. Wera
(1908–1957). S³owa napisa³a w 1943 r. podczas pobytu na terenie powiatu opatowskiego 

w województwie kieleckim. Tu we wsi Rosochy przeprowadza³a inspekcjê kursu Ludowego 
Zwi¹zku Kobiet. 

„Rozœpiewa³y siê nad ziemi¹ ptaki” szybko sta³a siê ulubion¹ pieœni¹  Batalionów 
Ch³opskich. Po raz pierwszy zosta³a opublikowana w 1944 r. w czasopiœmie „¯ywi¹”. Pismo
by³o wydawane w Warszawie. Redaktorem naczelnym by³a Weronika Tropaczyñska-
-Ogarkowa. W jej mieszkaniu na Sadybie w Warszawie haftowany by³ sztandar
Batalionów Ch³opskich.
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OZŒPIEWA£Y SIÊ NAD ZIEMI¥ PTAKI
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„Wybranieccy” by³ to jeden z najwiêkszych oddzia³ów AK na KielecczyŸnie. Jego 
dowódc¹ by³ Marian So³tysiak, pseud. Barabasz (1918–1995), ur. w Gnojnie, w pow. 

Busko-Zdrój. W 1938 r. zosta³ s³uchaczem Dywizyjnego Korpusu Podchor¹¿ych Rezerwy przy 
2. Dywizji Piechoty w Kielcach. Podczas wojny obronnej walczy³ w sk³adzie 2. DP. Ju¿ 
w listopadzie 1939 r. wst¹pi³ do S³u¿by Zwyciêstwu Polsce, a nastêpnie Zwi¹zku Walki 
Zbrojnej-AK. W styczniu 1943 r. Marian So³tysiak zosta³ mianowany dowódc¹ Kedywu 
w obwodzie kieleckim i sformowa³ w okolicach Bodzentyna zal¹¿ek oddzia³u partyzanckiego. 
W marcu 1943 r. oddzia³ liczy³ 127 ¿o³nierzy, w tym: 3 oficerów, 24 podoficerów, 
100 szeregowych, a w lipcu 1944 r. ju¿ 290 ¿o³nierzy: 7 oficerów, 27 podchor¹¿ych, 
47 podoficerów, 209 szeregowych. G³ówny obszar operacyjny oddzia³u stanowi³y lasy cisowskie 
(w gm. Daleszyce). Do pierwszej po³owy 1944 r. oddzia³ przeprowadzi³ wiele akcji bojowych.  
Podczas przygotowañ do operacji „Burza” „Wybranieccy” zostali uznani za zal¹¿ek 
odtwarzanego 4. Pu³ku Piechoty Legionów AK w sk³adzie 2. DP. W czasie „Burzy” oddzia³ 
bra³ udzia³ w walkach z jednostkami niemieckimi, m.in.: pod Antoniowem, Fanis³awicami 
i Radkowem. 7 lipca 1944 roku „Wybranieccy” w brawurowej akcji rozbili w Niestachowie
oddzia³ niemiecki, a w lipcu i sierpniu 1944 r. ubezpieczali Daleszyce i okoliczne wioski 
przed niemieckimi ekspedycjami.

PLUTON

Autor s³ów: Antoni Zawada, pseud. Prosty
Autor melodii: Nieznany

Data powstania: Ok. 1943 r.
. 

Bo najmorowszy w ca³ym pu³ku IV pluton jest,
I ch³opców dobrany jest t³um,
A ka¿dy ¿o³nierz, stary to partyzant ju¿,
Nie straszny im srogi kul szum.

Kiedy na robotê rusza pluton nasz
Ka¿dy ma ochotê, rozeœmian¹ twarz,
Gdy po robocie wróc¹ wszyscy wraz,
Œpi¹ twardo, ka¿dy jak g³az.

Bo najmorowszy w³aœnie pluton nasz,
Nas do zwyciêstwa wiedzie Barabasz,
I czy z kaemu seriê tniesz
Czy z piata bracie w czo³gi r¿niesz,
I tak go zgnêbisz, jak sam tylko chcesz.

Pan kapral obiecuje, napomina wci¹¿,
Hej, pi¹ty nie zb³aŸniæ siê tam,
I medal obiecuje, szlachetny ten m¹¿
Gdy w czo³g uda trafiæ siê nam.

A pan podchor¹¿y, gdy nadchodzi sk¹d,
Wszystko naraz dojrzy, znajdzie ka¿dy b³¹d,
Lecz w duchu o wszystkim on wie,
¯e najmorowszy w³aœnie pluton nasz,

Nas do zwyciêstwa wiedzie Barabasz,
I czy z kaemu seriê tniesz,
Czy z piata bracie w czo³gi r¿niesz,
I tak go zgnêbisz, jak sam tylko chcesz.
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Pieœñ ta powsta³a w roku wymarszu w pole pierwszego oddzia³u Gwardii Ludowej. 
Pocz¹tkowo nosi³a tytu³ „Pieœñ partyzantów”.  Po raz pierwszy ukaza³a siê w 1943 r. 

w gazecie podziemnej „Gwardzista”. PóŸniej tytu³ piosenki zmieniono na „Marsz Gwardii 
Ludowej” (wystepuje te¿ pod nazw¹ „My ze spalonych wsi”). Pieœñ sta³a siê hymnem Gwardii 
Ludowej. Zdoby³a te¿ wielk¹ popularnoœæ we wszystkich polskich oddzia³ach partyzanckich.

Wanda Zieleñczyk, pseud. Dziula (1920–43) – uczestniczka ruchu oporu walcz¹ca 
w szeregach Gwardii Ludowej. Od 1941 r. zwi¹zana by³a z organizacj¹ lewicow¹ 
„Biuletynowców”, a nastêpnie ze Zwi¹zkiem Walki Wyzwoleñczej. W 1942 r. wst¹pi³a do 
Polskiej Partii Robotniczej oraz GL. Zosta³a aresztowana 21 czerwca 1943 r. i rozstrzelana 
w dwa miesi¹ce póŸniej na Pawiaku.

Gwardia Ludowa zosta³a utworzona w 1942 r. jako zbrojne ramiê komunistycznej 
konspiracji PPR, œciœle podporz¹dkowanej oœrodkom dowódczym w ZSRR. W 1944 r. 
GL zosta³a przemianowana na Armiê Ludow¹. Mimo propagandowych hase³, 
ukierunkowanych na wykreowanie AL jako si³y zbrojnej polskiego podziemia, do koñca 
pozosta³a formacj¹ realizuj¹c¹ priorytety sowieckiej racji stanu i narzêdziem polityki Józefa
Stalina wobec Polski.  GL i AL nigdy nie wchodzi³y w sk³ad si³ zbrojnych Polskiego 
Pañstwa Podziemnego. 

ARSZ GWARDII LUDOWEJ

Autor s³ów i muzyki: Wanda Zieleñczyk, pseud. Dziula
Data powstania: 1942 r.

. 

My ze spalonych wsi,
My z g³oduj¹cych miast,
Za g³ód, za krew, za lata ³ez
Ju¿ zemsty nadszed³ czas!
Za g³ód, za krew, za lata ³ez
Ju¿ zemsty nadszed³ czas!

Wiêc zarepetuj broñ
I w serce wroga mierz!
Dudni nasz krok, milionów krok,
Brzmi partyzancki œpiew.
Dudni nasz krok, milionów krok,
Brzmi partyzancki œpiew.

Gdy padniesz w polu, hen
Drzewa zaszumi¹ w takt.
O, jak to piêknie i jak to prosto
Za woln¹ Polskê umieraæ tak.
O, jak to piêknie i jak to prosto
Za woln¹ Polskê umieraæ tak.

Wiêc naprzód, Gwardio marsz!
Œwiat p³onie wokó³ nas
I zadr¿y wróg i zginie wróg
Z rêki ludowych mas!
I zadr¿y wróg i zginie wróg
Z rêki ludowych mas!
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ARSZ GWARDII LUDOWEJ

Autor s³ów i muzyki: Wanda Zieleñczyk, pseud. Dziula
Data powstania: 1942 r.
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My ze spalonych wsi,
My z g³oduj¹cych miast,
Za g³ód, za krew, za lata ³ez
Ju¿ zemsty nadszed³ czas!
Za g³ód, za krew, za lata ³ez
Ju¿ zemsty nadszed³ czas!

Wiêc zarepetuj broñ
I w serce wroga mierz!
Dudni nasz krok, milionów krok,
Brzmi partyzancki œpiew.
Dudni nasz krok, milionów krok,
Brzmi partyzancki œpiew.

Gdy padniesz w polu, hen
Drzewa zaszumi¹ w takt.
O, jak to piêknie i jak to prosto
Za woln¹ Polskê umieraæ tak.
O, jak to piêknie i jak to prosto
Za woln¹ Polskê umieraæ tak.

Wiêc naprzód, Gwardio marsz!
Œwiat p³onie wokó³ nas
I zadr¿y wróg i zginie wróg
Z rêki ludowych mas!
I zadr¿y wróg i zginie wróg
Z rêki ludowych mas!
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Piosenka ta zosta³a odœpiewana po raz pierwszy 11 lipca 1943 r. na wzgórzu Wykus 
w Górach Œwiêtokrzyskich, gdzie nast¹pi³o zaprzysiê¿enie ¿o³nierzy – wielkiego 

zgrupowania partyzanckiego Armii Krajowej, utworzonego przez cichociemnego, Jana Piwnika, 
pseud. Ponury (1912–1944). 

Andrzej Rawita-Gawroñski (1916–1997) bra³ udzia³ w kampanii wrzeœniowej, 
póŸniej szkoli³ kadry w tajnej podchor¹¿ówce Zwi¹zku Walki Zbrojnej w Warszawie. Walczy³ 
w partyzantce w Górach Œwiêtokrzyskich w oddziale „Ponurego”, a nastêpnie „Nurta”. Ranny 
pod Chotowem przez pó³ roku przebywa³ w szpitalu w Koñskich. 

Debiutowa³ w 1938 r. w tygodniku humorystycznym „Mucha”. Napisa³ s³owa do kilku 
piosenek partyzanckich, m.in. „My, kraj bez Quislingów”. Po wojnie, po dwukrotnym
aresztowaniu przez UB, uciek³ z kraju. 

Pod koniec wojny piosenka sta³a siê hymnem Brygady Œwiêtokrzyskiej 
Narodowych Si³ Zbrojnych.

IÊC SZUMCIE NAM JOD£Y PIOSENKÊ

Choæ z dala od domu, choæ z dala od bliskich,
My polscy ¿o³nierze od Gór Œwiêtokrzyskich,
Kaza³y niebiosa, by krew nam na wrzosach
Œcieli³a kobierzec wolnoœci.

Wiêc szumcie nam jod³y piosenkê,
Rodacy podajcie nam rêkê!
Wœród lasów, wertepów na ostrzach bagnetów
Wolnoœci niesiemy jutrzenkê.

A nasze koszary to ciemna toñ lasów,
Swe g³owy kryjemy pod cienie sza³asów,
A nasza dziewczyna to stal karabina,
Choæ zimna – jak piorun wybucha.

Wiêc szumcie nam jod³y piosenkê...

A gdy siê ju¿ walka z najeŸdŸc¹ rozpêta
Suniemy po lesie jak dzikie zwierzêta,
Gdzie obóz nasz le¿y, tam gromem uderzym,
„Ponury” nas uczy brawury.

Wiêc szumcie nam jod³y piosenkê...

Raz kiedy na patrol szed³ oddzia³ zuchwa³y
Rozpêta³ siê ogieñ i kule zagra³y,
Na trawie, na polu dowódca patrolu
Pad³ kul¹ œmiertelnie ra¿ony.

Wiêc szumcie nam jod³y piosenkê...

Ju¿ oczy swe zamkn¹³ poblad³y jak chusta
I tylko wiatr polny ca³uje mu usta.
Na miêkkim z traw le¿u œpij, polski ¿o³nierzu,
Coœ wolnej nie do¿y³ Ojczyzny!

Wiêc szumcie nam jod³y piosenkê...

S³owa: Andrzej Rawita-Gawroñski, pseud. Andrzej
Muzyka: Na melodiê pieœni z czasów Powstania Listopadowego „Gdy naród do boju wyst¹pi³ z orê¿em”

Data powstania: 1943 r. 
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ZERWONE MAKI NA MONTE CASSINO

S³owa: Feliks Konarski, pseud. Ref-Ren
Muzyka:  Alfred Longin  Schütz

Data powstania: 1944 r.

Czy widzisz te gruzy na szczycie? Czy widzisz ten rz¹d bia³ych krzy¿y?
Tam wróg twój siê kryje, jak szczur, To Polak z honorem bra³ œlub,
Musicie, musicie, musicie IdŸ naprzód!  Im dalej,  im wy¿ej,
Za kark wzi¹æ i str¹ciæ go z chmur. Tym wiêcej ich znajdziesz u stóp.
I poszli szaleni, za¿arci, Ta ziemia do Polski nale¿y,
I poszli zabijaæ i mœciæ, Choæ Polska daleko jest st¹d,
I poszli  jak zawsze  uparci, Bo wolnoœæ krzy¿ami siê mierzy,
Jak zawsze – za honor siê biæ. Historia ten jeden ma b³¹d.

Czerwone maki na Monte Cassino, Czerwone maki na Monte Cassino...
Zamiast rosy pi³y polsk¹ krew.
Po tych makach szed³ ¿o³nierz i gin¹³, Æwieræ wieku, koledzy, za nami,
Lecz silniejszy od œmierci by³ gniew. Bitewny ulotni³ siê py³
Przejd¹ lata i wieki przemin¹, I klasztor bia³ymi murami
Pozostan¹ œlady dawnych dni Na nowo do nieba siê wzbi³.
I wszystkie maki na Monte Cassino Lecz pamiêæ tych nocy upiornych
Czerwieñsze bêd¹, bo z polskiej wzrosn¹ krwi. I krwi, co przela³a siê tu,

Odzywa siê w dzwonach klasztornych, 
Runêli przez ogieñ szaleñcy, Graj¹cym poleg³ym do snu.
Nie jeden z nich dosta³ i pad³,
Jak ci, z Samosierry szaleñcy,
Jak ci, spod Rokitny, sprzed lat.
Runêli impetem szalonym
I doszli. I uda³ siê szturm.
I sztandar swój bia³o-czerwony
Zatknêli na gruzach, wœród chmur.

Czerwone maki na Monte Cassino...

            W maju 1944 r. II Korpus Polski pod dowództwem gen. W³adys³awa Andersa 
   dosta³ rozkaz prze³amania niemieckich umocnieñ obronnych – Linii Gustawa 

we W³oszech. Przed Polakami, ju¿ od stycznia tego roku, alianci podejmowali nieskutecznie kolejne 
próby zdobycia g³ównych umocnieñ zlokalizowanych wokó³ klasztoru Benedyktynów w Monte 
Cassino i w samym klasztorze. Do ostatecznego zwyciêskiego ataku dosz³o w dniach 17–18 maja. 
Polscy ¿o³nierze w nocnych walkach wyparli Niemców z miejscowoœci Casino i otworzyli w ten sposób 
drogê na Rzym. Feliks Konarski (1907–1991) u³o¿y³ s³owa dwóch pierwszych zwrotek pieœni 
w chwilach tocz¹cego siê boju. Trzeci¹ w drodze z Campobasso (miejsca stacjonowania Teatru 
¯o³nierza Polskiego) do Monte Cassino. Czwarta, a zarazem najmniej znana zwrotka powsta³a 
w 1969 r. – w 25. rocznicê zwyciêstwa. Konarski po napisaniu pierwszych dwóch zwrotek obudzi³ 
Alfreda Schütza (1910–1999), kompozytora i dyrygenta, który do rana skomponowa³ muzykê. 
W dniu zwyciêstwa, podczas uroczystej akademii, czternastoosobowa orkiestra Schütza 
i piosenkarz Gwidon Borucki wykonali pieœñ „Czerwone maki” po raz pierwszy.
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Eryk Adamczyk urodzi³ siê w 1997 roku 
w Kielcach. Rysuje od 8. roku ¿ycia, jest to jego 
pasj¹ i sprawia mu wiele przyjemnoœci. Od blisko 
2 lat próbuje swoich si³ w malowaniu akwarel¹. 
Lekcji udziela³o mu wielu nauczycieli, m.in. Minh 
Dam, Joanna Pêtkowska ze Szko³y „Lineare”, 
Ania i Micha³ Or³owscy ze szko³y „Creosfera”, 
a tak¿e El¿biera Olesiñska. 

Obecnie uczy siê w Pañstwowym 
Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach, w klasie 
o specjalizacji techniki rzeŸbiarskie pod opiek¹ 
prof. Paw³a Witkowskiego. 

Jaros³aw Machnicki
Dyrektor 

Wojewódzkiego Domu Kultury
 w Kielcach

Adam Jarubas
Marsza³ek Województwa  

Œwiêtokrzyskiego

Marek Sowa
Marsza³ek Województwa  

Ma³opolskiego

Edmund Kaczmarek
Starosta Jêdrzejowski

Marcin Piszczek
Burmistrz Miasta Jêdrzejowa

Józef  Straszak
Dyrektor 

Centrum Kultury w Jêdrzejowie

„Muzyka wyra¿a wszystko, co nie mo¿e byæ

wypowiedziane, ale o czym nie mo¿na milczeæ”

Wiktor Hugo

Szanowni Pañstwo,

   Ojczyzna, wychowanie, obywatel – to s³owa jak¿e 

wa¿ne w ¿yciu ka¿dego Polaka i od zawsze zwi¹zane 

z d¹¿eniami narodowo-wyzwoleñczymi. 

Ka¿dy naród i ka¿da szanuj¹ca siê spo³ecznoœæ

dla zachowania w³asnej tradycji powinny ceniæ swoj¹ to¿samoœæ i szanowaæ uœwiêcone 

zwyczaje. S¹ one wyró¿nikiem œrodowiska, które nie tylko je kultywuje, ale stara siê 

przekazywaæ je nastêpnym pokoleniom.

Polska jest spraw¹ ka¿dego z nas, jest codziennym trudem, codzienn¹ walk¹, 

jest naszym cierpieniem i nasz¹ mi³oœci¹. Z potrzeby upamiêtnienia najwa¿niejszych 

wydarzeñ i przekazania wiedzy o nich kolejnym pokoleniom, stworzono Œwiêtokrzyski 

Program Edukacji Patriotycznej M³odzie¿ pamiêta.

Jesteœmy utkani z pamiêci i tê pamiêæ musimy kultywowaæ przez zwracanie 

uwagi mieszkañców na szczególn¹ rolê i znaczenie najwa¿niejszych wydarzeñ 

historycznych, których przebieg nierozerwalnie zwi¹zany by³ z regionem, 

np. uchwalenie Konstytucji 3 Maja – w 1791 r., wybuch Powstania Styczniowego 

– 22 stycznia 1863 r., czy odzyskanie niepodleg³oœci przez Polskê – 11 listopada 1918 r.

W tych trudnych momentach pieœni patriotyczne dodawa³y otuchy i nadziei, 

zagrzewa³y do walki o w³asn¹ to¿samoœæ, wolnoœæ jednostki, regionu, kraju. 

Dziêki tym s³owom i melodiom oplataj¹cym nas jak bia³o-czerwona wstêga 

mo¿emy dziœ uto¿samiaæ siê z tymi, których codziennoœci¹ by³a obawa przed tym, czy 

jutro jeszcze nadejdzie. 

Serdecznie zapraszam Pañstwa do wspólnego œpiewania w Jêdrzejowie.

Edmund Kaczmarek  

 Starosta Jêdrzejowski
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Szanowni Pañstwo,
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Serdecznie zapraszam Pañstwa do wspólnego œpiewania w Jêdrzejowie.

Edmund Kaczmarek  

 Starosta Jêdrzejowski
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Szanowni Pañstwo,

Z wielk¹ radoœci¹ przyj¹³em propozycjê zorgani-

zowania w Jêdrzejowie akcji M³odzie¿ pamiêta. Ugoœcimy tê 

zacn¹ inicjatywê równie serdecznie, jak 9 sierpnia 1914 r. 

Jêdrzejów goœci³ I Kompaniê Kadrow¹, która – przemierzaj¹c 

szlak z krakowskich Oleandrów do Kielc – przynios³a powiew 

wolnoœci tak¿e do naszego miasta. Czêstym goœciem by³ u nas 

sam Marsza³ek Józef Pi³sudski, który nieraz podkreœla³ 

znaczenie pieœni patriotycznych dla utrzymania ducha 

narodowego. W sierpniu 1924 r. powiedzia³: „Obserwowa³em

zawsze, ¿e w mieœcie, gdzie leguni siê zje¿d¿aj¹, ludzie dziel¹ siê na smutnych 

i weso³ych ludzi, co przy dŸwiêkach »My, Pierwsza Brygada« zatykaj¹ uszy, i na tych, co 

melodiê podœpiewuj¹ lub chocia¿by nuc¹…”.  W Jêdrzejowie zarówno ta, jak i inne 

pieœni patriotyczne rozbrzmiewaj¹ czêsto i g³oœno, miêdzy innymi przy okazji 

corocznych wizyt uczestników Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej. 

Zwi¹zki naszego miasta z pieœni¹ patriotyczn¹ s¹ silne i bogate swoj¹ tradycj¹. 

Tym wiêksz¹ odpowiedzialnoœæ czujemy my, jêdrzejowianie, za przekazanie tych 

tradycji m³odemu pokoleniu. Dlatego w³aœnie projekt M³odzie¿ pamiêta ma tak wielk¹ 

wagê. Bêdzie to z pewnoœci¹ bardzo wa¿ne wydarzenie kulturalne i patriotyczne.

Miasto i gmina Jêdrzejów

Gmina Jêdrzejów po³o¿ona jest w po³udniowej 
czêœci województwa œwiêtokrzyskiego, na P³asko-
wy¿u Jêdrzejowskim. 

Per³¹ wœród zabytków Jêdrzejowa jest opactwo 
cysterskie. Klasztor jêdrzejowski powsta³ w po³owie 
XII w. i znany jest powszechnie jako miejsce 
spoczynku mistrza Wincentego zwanego Kad³ubkiem. 
Z barokowym wystrojem wnêtrza jêdrzejowskiego 
klasztoru pozostaje w harmonii wspania³y prospekt 
organowy wybudowany w latach 1745–1760. 

Zwiedzaj¹c miasto, warto zapoznaæ siê równie¿ z ciekaw¹ architektur¹ 
koœcio³a parafialnego Œwiêtej Trójcy. Koœció³ pochodzi z pocz¹tku XV w. i kilkakrotnie 
by³ przebudowywany. 

W œwiat zabytkowych zegarów s³onecznych przenosi nas Muzeum imienia 
Przypkowskich zlokalizowane w dwóch odrestaurowanych kamienicach po³udniowej 
pierzei rynku. Twórc¹ trzonu kolekcji dzisiejszego muzeum by³ Feliks Przypkowski, 
który od roku 1895 konsekwentnie gromadzi³ zegary s³oneczne i literaturê dotycz¹c¹ 
ich budowy i historii.

Niew¹tpliwie ogromn¹ atrakcj¹ dla turystów jest przejazd zabytkow¹ ciuchci¹ 
„Ekspres Ponidzie”. Trasa przebiega przez przepiêkne tereny turystyczno-
-krajoznawcze Ponidzia, gdzie mo¿na podziwiaæ uroki ziemi jêdrzejowskiej.

Udaj¹c siê w stronê Kielc do pobliskiego Mnichowa, mo¿na poznaæ ciekawy 
zabytek, jakim jest koœció³ drewniany pw. œw. Szczepana, zbudowany w latach 
1765–1770. 

Obok walorów turystycznych i zabytkowych, atmosferê naszego miasta tworz¹ 
równie¿ ciekawe imprezy kulturalne i okolicznoœciowe. Do dwóch szczególnie 
wa¿nych wydarzeñ mo¿emy zaliczyæ Œwiêto Miasta, organizowane w lutym na 
pami¹tkê nadania praw miejskich, oraz czerwcowe Dni Jêdrzejowa.

Marcin Piszczek

Burmistrz Miasta Jêdrzejowa
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Szanowni Pañstwo,

 

Urokliwe koœcio³y, smuk³e cerkwie, wspania³e 

dwory, eleganckie wille i proste, ale jak¿e malownicze 

chaty – te per³y architektury drewnianej s¹ nierozerwaln¹ 

czêœci¹ krajobrazu Ma³opolski. Dbamy o to, by kolejne 

pokolenia mog³y poznawaæ te niepowtarzalne obiekty. 

Dziœ historii Ma³opolski zapisanej w drewnie mo¿emy 

uczyæ siê na Ma³opolskim Szlaku Architektury Drewnianej. 

W województwie ma³opolskim szlak ten liczy 

ponad 1500 km i obejmuje ponad 250 ró¿norodnych

budowli i zespo³ów zabudowy. Do najbardziej znanych nale¿¹ wpisane na Listê 

Œwiatowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO – koœcio³y 

w Binarowej, Dêbnie Podhalañskim, Lipnicy Murowanej, Sêkowej oraz cerkwie 

w Brunarach Wy¿nych, Kwiatoniu, Owczarach i PowroŸniku.

To jednak jedynie niewielki wycinek z listy niezwykle cennych obiektów 

znajduj¹cych siê na ma³opolskim szlaku. Trzeba bowiem pamiêtaæ, ¿e zabytkowa 

architektura drewniana, nieod³¹czny element polskiego krajobrazu, najlepiej zachowa³a 

siê w³aœnie w naszym regionie. To w³aœnie na Ma³opolskim Szlaku 

 doœwiadczaæ mo¿emy harmonii cz³owieka z przyrod¹ i wielokulturowoœci 

regionu otwartego na liczne mniejszoœci narodowe, etniczne i wyznaniowe.

Ma³opolski Szlak Architektury Drewnianej stanowi doskona³¹ formê przybli¿enia 

naszej kultury i tradycji. Jest piêknym przyk³adem kultywowania to¿samoœci lokalnej tak 

wa¿nej w obecnych czasach. To miejsce szybko odchodz¹cego od nas œwiata, w którym 

jeszcze nie tak dawno ¿yli i tworzyli nasi przodkowie. 

Mam nadziejê, ¿e Ma³opolski Szlak Architektury Drewnianej pozwoli lepiej 

zrozumieæ niepowtarzalnoœæ i odmiennoœæ Ma³opolski, a tak¿e zabierze Pañstwa 

w podró¿ po regionie, pozwalaj¹c jeszcze mocniej poczuæ to, co jest dum¹ województwa 

ma³opolskiego.

Architektury 

Drewnianej

Marek Sowa
Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego
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