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Każdy wybór skażony jest już u swego zarania niedoskonałością. Wyobraźmy sobie jednak pełne wydanie polskich pieśni i piosenek
patriotycznych. To setki, jeśli nie tysiące godzin
nagraniowych, a więc zadanie niemożliwe do
realizacji.
Mamy wszakże nadzieję, że niniejsza płyta, choć naznaczona subiektywnym wyborem,
spełni nasz cel nadrzędny – ukazanie roli, jaką
pełniły w naszych dziejach pieśń i piosenka patriotyczna. Z pozoru nawet błahe słowa w połączeniu z łatwą w odbiorze muzyką
w odpowiednim momencie stają się niezwykle
istotne. Pieśń potrafi zmobilizować i porwać
do działania.
„Płomień rozgryzie malowane dzieje,
Skarby mieczowi spustoszą złodzieje,
Pieśń ujdzie cało…”
Któż z nas nie pamięta tych fragmentów
mickiewiczowskiej pieśni wajdeloty?

„Naszym orężem: piosenka narodowa!”
Wiktor Gomulicki, Zbrojne powstanie

NASZA NIEPODLEGŁA - KRÓTKA HISTORIA ODRODZENIA

Najstarsze utwory na płycie powstały
w XIX wieku, jak choćby Ostatni mazur, którego
ponoć tańczyli powstańcy styczniowi tuż przed
walką, czy Pieśń konfederatów barskich Juliusza
Słowackiego. Kolejne to utwory partyzanckie
i powstańcze: Serce w plecaku z 1933 roku czy
Dziś do ciebie przyjść nie mogę, czyli „kołysanka leśna” z 1942 roku. Aż po piosenki z okresu
powojennego, ukazujące w różny sposób szarą
codzienność i beznadzieję tego czasu oraz kolejne próby odzyskania wolnej Polski.
Mamy nadzieję, że nasza próba pokazania
popularnej muzyki, która towarzyszyła Polakom przez okrągły wiek, odda atmosferę jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości.
Jeśli tak, to wielka w tym zasługa wszystkich
wykonawców.

Odrodzenie się niepodległej Polski w 1918
roku, po 123 latach niewoli, było spełnieniem
marzeń kilku pokoleń Polaków, rozdzielonych
wcześniej granicami trzech państw zaborczych
– Prus, Austro-Węgier i Rosji. Możliwość stworzenia własnego państwa była wynikiem wytrwałych dążeń polskich polityków i korzystnej sytuacji geopolitycznej, jaka zaistniała
w Europie w końcowym okresie I wojny światowej. Administrujące wówczas terenem ziem
polskich państwa centralne, tj. Niemcy i Austro-Węgry, poniosły druzgocącą klęskę na froncie
zachodnim i pogrążyły się w wewnętrznym
kryzysie, pogłębionym przez wybuch rewolucji
w Niemczech i rozpad monarchii Habsburgów.
W tych warunkach już w październiku 1918
roku Polacy zaczęli proces przejmowania władzy z rąk administracji państw zaborczych.
Najszybciej, bo 30 października, udało się to
na Śląsku Cieszyńskim, który znalazł się pod
kontrolą Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego. Dzień później polscy żołnierze – członkowie Powszechnej Organizacji Wojskowej
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i dawni legioniści Józefa Piłsudskiego – usunęli austriackie oddziały z Krakowa. Władzę
nad miastem przejęła powołana już 27 października Polska Komisja Likwidacyjna, która
szybko podporządkowała sobie całą Małopolskę Zachodnią. W dniu 7 listopada 1918 roku
w Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy
Republiki Polskiej, który sprawował władzę
nad terenami byłego Królestwa Polskiego okupowanymi dotąd przez Austrię. Gdy 9 listopada w Berlinie zdetronizowano cesarza Niemiec
Wilhelma II, Polacy wyszli na ulice Warszawy
oraz innych miast i zaczęli spontanicznie rozbrajać niemieckich żołnierzy. Dzień później,
10 listopada, porannym pociągiem przybył na
warszawski dworzec Józef Piłsudski, zwolniony z więzienia niemieckiego w Magdeburgu,
w którym przebywał od lata 1917 roku. Przyjazd komendanta Legionów Polskich wzbudził w Polakach wielki entuzjazm. Następnego dnia – 11 listopada 1918 roku – Rada
Regencyjna, sprawująca rządy w Królestwie
w imieniu państw zaborczych, przekazała Pił-

sudskiemu władzę wojskową. Jednocześnie
zakończono wyzwalanie Warszawy od Niemców. W wolnej stolicy nikt nie miał już wątpliwości, że odzyskanie niepodległości przez
Polskę stało się faktem.
Tego samego dnia w położonym ok. 60 km
od Paryża lesie Compiègne został zawarty
rozejm między Niemcami a siłami sprzymierzonymi. Podpisano go nad ranem w wagonie
francuskiego pociągu należącego do dowódcy
sprzymierzonych – marszałka Ferdynanda Focha. Strona niemiecka, reprezentowana przez
delegację rządową, zmuszona została do przyjęcia twardych warunków: wycofania wojsk
z terytoriów zajętych po 1914 roku oraz z Alzacji, Lotaryngii i lewego brzegu Renu, zrzeczenia się kolonii w Afryce, internowania floty,
wydania sprzymierzonym sprzętu wojskowego
i wstrzymania wszelkich działań wojennych
natychmiast po wejściu rozejmu w życie, czyli
o godzinie 11:00 jedenastego dnia jedenastego miesiąca 1918 roku. Oznaczało to faktyczny koniec I wojny światowej, ale formalny
nastąpił dopiero po podpisaniu układów pokojowych z wszystkimi pokonanymi państwami.
Ich brzmienie ustalono na trwającej ponad rok
konferencji pokojowej w Paryżu (18 I 1919 –
21 I 1920). Najważniejszy z nich – a przy tym
dotyczący ziem polskich – traktat wersalski
wszedł w życie dopiero 10 stycznia 1920 roku.
Proces budowy niepodległej Rzeczpospolitej również nie zakończył się 11 listopada. Trzy
dni później Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu władzę cywilną, podporządkował
mu się także tymczasowy rząd lubelski, ale
nadal poza zasięgiem polskiej administracji
znajdowały się obszary byłego zaboru pruskiego (Pomorze, Wielkopolska, Górny Śląsk),

a także opanowana przez Zachodnioukraińską
Republikę Ludową Galicja Wschodnia (z wyjątkiem Lwowa, bronionego od 1 listopada przez
ludność polską). W dniu 16 listopada Piłsudski
wysłał do światowych przywódców depeszę
informującą o powstaniu niepodległej Polski.
W kolejnych dniach powołano pierwszy rząd
Rzeczpospolitej oraz przyznano Józefowi Piłsudskiemu stanowisko Tymczasowego Naczelnika Państwa, ruszono też na odsiecz Lwowa,
z którego wyparto Ukraińców.
Odrodzone państwo polskie musiało od
początku stawiać czoła skomplikowanym problemom związanym z dyplomatyczną i zbrojną walką o własne granice (ostateczny kształt
uzyskały one dopiero w 1922 roku), a także
z integracją ziem należących wcześniej do
trzech państw zaborczych. Różnice, zwłaszcza między zaborem pruskim a rosyjskim,
były olbrzymie. Wystarczy tylko wspomnieć
o odmiennej niż w Prusach i Austrii szerokości
torów kolejowych w dawnej Rosji, lewostronnym ruchu pojazdów w zaborze austriackim,
różnych procedurach zawierania małżeństw
oraz odrębnych systemach prawnych obowiązujących w poszczególnych częściach kraju.
Dochodziły do tego bardzo zauważalne różnice
w rozwoju gospodarczo-społecznym i infrastrukturze, a także wzajemne uprzedzenia wobec sąsiadów zza dawnej granicy. Jednoczeniu
państwa i jego społeczeństwa służyło budowanie wspólnej, ogólnonarodowej pamięci
historycznej, którą próbowano kształtować
między innymi poprzez państwowe święta,
w tym obchody odzyskania przez Polskę niepodległości.

GDAŃSK
SUWAŁKI
OLSZTYN
SZCZECIN
BYDGOSZCZ

ZABÓR PRUSKI

BIAŁYSTOK

toruń

POZNAŃ
WARSZAWA
ZIELONA GÓRA
łódź

WROCŁAW

LUBLIN

ZABÓR ROSYJSKI

KATOWICE
KRAKÓW

RZESZÓW

ZABÓR AUSTRIACKI

Wielu Polaków nie wie dokładnie, jak przebiegały granice
pomiędzy zaborami. Na rysunku powyżej granice te wpisane
są w aktualną mapę naszego kraju.

NASZA NIEPODLEGŁA – KRÓTKA HISTORIA ŚWIĘTOWANIA

Pierwsza rocznica odzyskania niepodległości,
obchodzona w listopadzie 1919 roku, przypadła
na trudny dla Polski moment. Trwały wciąż walki z Rosją sowiecką o kształt wschodniej granicy
Rzeczpospolitej. Nie było jeszcze wiadomo, czy
ostatecznie na naszym obszarze znajdą się tereny Górnego Śląska, Warmii, Powiśla i Mazur
oraz terytoriów spornych z polsko-czechosłowackiego pogranicza. Na ostateczne włączenie
do niepodległego państwa czekało też Pomorze i wyzwolona przez powstańców Wielkopolska. Mimo tych niepomyślnych warunków
nie zabrakło starań o odpowiednie uhonorowanie rocznicy 11 listopada. Główne obchody,
które odbyły się w Warszawie, przełożono na
niedzielę 9 listopada. Organizujący je Komitet
Wykonawczy zwrócił się kilka dni wcześniej z
apelem do mieszkańców stolicy o przyozdobienie domów narodowymi flagami, zwłaszcza
na trasie planowanego pochodu, który miał
przejść przez Aleje Ujazdowskie i Krakowskie
Przedmieście. W 1920 roku uroczystości rocznicowe odbyły się 14 listopada. Poprzedziły
je wieczorne odczyty zorganizowane dzień
wcześniej, na których podkreślano znaczenie
rocznicy. O godzinie 12:00 na placu Zamkowym
w Warszawie odprawiona została uroczysta
msza święta pod przewodnictwem biskupa polowego Stanisława Galla. Marszałek
Piłsudski przybył na nią z Belwederu, a na
całej trasie jego przejazdu rozstawiony był
szpaler żołnierzy. Uroczystość zakończyła się
wojskową defiladą na Krakowskim Przedmieściu oraz galowym przedstawieniem
w Teatrze Wielkim.
Mimo kultywowanej od 1919 roku tradycji
uroczystego obchodzenia rocznicy odrodzenia

Polski dopiero ustawa z 23 kwietnia 1937 roku
ustanowiła dzień 11 listopada narodowym Świętem Niepodległości. W zapisie ustawy podkreślono, że święto to ma być obchodzone „jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego
bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy
związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego”. Jednocześnie postanowiono, że Święto Niepodległości będzie dniem wolnym od pracy.
Wybuch II wojny światowej zakończył istnienie II Rzeczpospolitej i przerwał tradycję
państwowych obchodów Święta Niepodległości
w kraju, który teraz znalazł się pod hitlerowskim
i sowieckim jarzmem. Bez większych przeszkód
dzień 11 listopada świętowały uroczyście przez
cały okres wojenny polskie władze emigracyjne
i żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
Jednak w okupowanej Polsce za obchodzenie
tego święta groziła śmierć. Mimo to młodzi Polacy należący do konspiracyjnych organizacji
z narażeniem życia zdobywali się na pokrzepiające polskie serca akcje dekorowania w dniu 11 listopada biało-czerwonymi wstęgami i kwiatami
Grobu Nieznanego Żołnierza oraz innych miejsc
związanych tradycyjnie z przedwojennymi obchodami Święta Niepodległości.
W powojennej komunistycznej Polsce nie
było miejsca dla obchodów rocznicy 11 listopada.
Już w 1945 roku działająca pod dyktando Stalina Krajowa Rada Narodowa postanowiła znieść
dotychczasowe Święto Niepodległości i zastąpić je Narodowym Świętem Odrodzenia Polski
obchodzonym 22 lipca, w rocznicę ogłoszenia
Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (22 lipca 1944). W oficjalnym państwowym kalendarzu pojawiły się też nowe, obce dla
większości Polaków obchody rocznicy rosyjskiej

rewolucji październikowej, które celebrowano
7 listopada. Dwukrotnie, w 1968 i 1978 roku, władze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej uczestniczyły w uroczystościach z okazji 50- i 60-lecia odzyskania niepodległości, ale nie miały one wiele
wspólnego z przedwojenną tradycją. Celowo nie
przywoływano w nich wydarzeń z 11 listopada
1918 roku i związanej z nimi osoby Józefa Piłsudskiego, za to zwracano się wyłącznie ku dacie
7 listopada 1918 roku, kiedy to w Lublinie powołano Tymczasowy Rząd Ludowej Republiki
Polskiej na czele z Ignacym Daszyńskim.
Pamięć o 11 listopada 1918 roku była jednak podtrzymywana w PRL przez środowiska
patriotyczne. Początkowo ograniczano się do
uczestnictwa w rocznicowych nabożeństwach
organizowanych przez niektórych duchownych
oraz do wspominania dawnych wydarzeń w rodzinnym zaciszu. Dopiero w latach 70. działacze
antykomunistycznej opozycji podjęli udane próby organizacji niezależnych uroczystości z okazji
zniesionego Dnia Niepodległości.
W 1980 i 1981 roku sytuacja uległa polepszeniu. Korzystając z trwającego „karnawału Solidarności”, środowiska opozycyjne zorganizowały
w większości miast msze rocznicowe, marsze,

akademie i wiece, które cieszyły się dużą popularnością i nie spotykały się z użyciem siły ze
strony służb porządkowych. W uroczystościach
w samej tylko Warszawie i Gdańsku w 1981 roku
wzięło udział łącznie ok. 100 tys. osób.
Od czasu wprowadzenia stanu wojennego
niezależne obchody 11 listopada cechowały się
we wszystkich miastach podobnym przebiegiem.
Po patriotycznych mszach wychodzący z kościołów tłum zwykle zbierał się i skandował hasła
niepodległościowe, domagając się uwolnienia
politycznych więźniów i legalizacji „Solidarności”.
W niecałe trzy miesiące po obchodach 70
rocznicy odzyskania niepodległości, 6 lutego
1989 roku, rozpoczęły się przełomowe dla historii Polski obrady „okrągłego stołu”. Kilka dni
później, 15 lutego, sejm PRL podjął uchwałę,
na mocy której przywrócono Narodowe Święto
Niepodległości w dniu 11 listopada, czyniąc je
dniem wolnym od pracy. Dziś należy ono do najważniejszych świąt państwowych. Tak jak przed
wielu laty, jest okazją do zamanifestowania
naszego patriotyzmu, przywiązania do tradycji
i wolności oraz wdzięczności wobec tych, dzięki
którym Narodowe Święto Niepodległości możemy obchodzić w niepodległej Polsce.

Józef Piłsudski przed pomnikiem księcia Józefa Poniatowskiego przy pałacu Prezydium Rady Ministrów
przyjmuje defiladę oddziałów 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej.

Nie pytaj o Polskę

Nadzieja

(słowa i muzyka: Grzegorz Ciechowski)

(słowa i muzyka: Jan Pietrzak)

To nie karnawał,
Ale tańczyć chcę
I będę tańczył z nią po dzień.
To nie zabawa,
Ale bawię się,
Bezsenne noce, senne dnie.
To nie kochanka,
Ale sypiam z nią,
Choć śmieją ze mnie się i drwią.
Taka zmęczona
I pijana wciąż,
Dlatego nie…
Nie pytaj więcej mnie.
Nie pytaj mnie,
Dlaczego jestem z nią.
Nie pytaj mnie,
Dlaczego z inną nie.
Nie pytaj mnie,
Dlaczego myślę, że…
Że nie ma dla mnie innych miejsc.
Nie pytaj mnie,
Co ciągle widzę w niej.
Nie pytaj mnie,
Dlaczego w innej nie.
Nie pytaj mnie,
Dlaczego ciągle chcę
Zasypiać w niej i budzić się.

Te brudne dworce,
Gdzie spotykam ją,
Te tłumy, które cicho klną,
Ten pijak, który mruczy coś przez sen,
Że póki my żyjemy – ona żyje też.
Nie pytaj mnie,
Nie pytaj mnie,
Co widzę w niej.
Nie pytaj mnie,
Co ciągle widzę w niej.
Nie pytaj mnie,
Dlaczego w innej nie.
Nie pytaj mnie,
Dlaczego ciągle chcę
Zasypiać w niej i budzić się.
Nie pytaj mnie,
Dlaczego jestem z nią.
Nie pytaj mnie,
Dlaczego z inną nie.
Nie pytaj mnie,
Dlaczego myślę, że…
Że nie ma dla mnie innych miejsc.

W brudnym świcie smutnych miast
Pełnych wiatrów bezlitosnych
Mignie czasem twoja twarz
Jak niepewne mgnienie wiosny.
W przystankowy zmięty tłum
Jakby cisnął ktoś dla żartu
Bzu białego bukiet lub
Same najszczęśliwsze karty.

Gdy fałszywych fanfar dźwięk
Zgaśnie w dali tak jak żagiel
I wypełni głuchy lęk
Zakamarki duszy nagiej,
Gdy już tylko walić w mur
Z dziką pasją pozostanie,
Nie przesadzaj, odłóż sznur,
Ona istnieć nie przestanie.

Matką głupich cię nazwali, nadziejo,
Ludzie podli, ludzie mali, nadziejo.
Choć się z ciebie natrząsają, głośno
śmieją,
Ty nas jedna nie opuszczaj, nadziejo.
Prowadź nas, nadziejo,
W ciemny czas, nadziejo,
W mrocznej mgle wyczaruj iskrę wiary.

Matką głupich cię nazwali, nadziejo,
Ludzie podli, ludzie mali, nadziejo.
Choć się z ciebie natrząsają, głośno
śmieją,
Ty nas jedna nie opuszczaj, nadziejo.
Prowadź nas, nadziejo,
W ciemny czas, nadziejo,
W mrocznej mgle wyczaruj iskrę wiary.

Czerwone słoneczko

Ballada o Janku Wiśniewskim

(słowa: Stanisław Werner, Mirosław Łebkowski, muzyka: Jerzy Bronisław Martin)

(słowa: Krzysztof Dowgiałło, muzyka: Andrzej Korzyński)

Dawna piosenko, piosneczko,
Mocnaś ty jak kamień,
Już zachodzi czerwone słoneczko,
A ty zawsze z nami,
Już zachodzi czerwone słoneczko,
A ty zawsze z nami.
Maszerujesz z żołnierzami raz i dwa,
Hej da, hej da, hej da.
Maszerujesz z żołnierzami raz i dwa,
Hej da, darum dirum da.

Niczym dla ciebie kordony
I żelazne bramy,
Biły w ciebie gromy i pierony,
A my cię śpiewamy,
Biły w ciebie gromy i pierony,
A my cię śpiewamy.
A my znowu cię śpiewamy raz i dwa,
Hej da, hej da, hej da.
A my znowu cię śpiewamy raz i dwa,
Hej da, darum dirum da.

Chłopcy w tym wielkim powstaniu
W dziewiętnastym roczku
Szli za tobą jak za wielką panią
Na calutkim Śląsku,
Szli za tobą jak za wielką panią
Na calutkim Śląsku.
Chłopcy szli na całym Śląsku raz i dwa,
Hej da, hej da, hej da.
Na calutkim Górnym Śląsku raz i dwa,
Hej da, darum dirum da.

Dawna piosenko, piosneczko,
Mocnaś ty jak kamień,
Nie zagaśnie czerwone słoneczko,
A ty będziesz z nami,
Nie zagaśnie czerwone słoneczko,
A ty będziesz z nami.

Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chylonii,
Dzisiaj milicja użyła broni.
Dzielnieśmy stali, celnie rzucali,
Janek Wiśniewski padł!
Na drzwiach ponieśli go Świętojańską
Naprzeciw glinom, naprzeciw tankom.
Chłopcy stoczniowcy – pomścijcie druha!
Janek Wiśniewski padł!
Jeden zraniony, drugi zabity,
Krew się polała grudniowym świtem.
To władza strzela do robotników –
Janek Wiśniewski padł!
Krwawy Kociołek to kat Trójmiasta,
Przez niego giną dzieci, niewiasty.
Poczekaj, draniu – my cię dostaniem!
Janek Wiśniewski padł!
Stoczniowcy Gdyni, stoczniowcy Gdańska,
Idźcie do domu, skończona walka.
Świat się dowiedział, nic nie powiedział.
Janek Wiśniewski padł!
Nie płaczcie matki – to nie na darmo!
Nad stocznią sztandar z czarną kokardą!
Za chleb i wolność, i nową Polskę
Janek Wiśniewski padł!

Czerwone maki na Monte Cassino

Nim wstanie dzień

(słowa: Feliks Konarski, muzyka: Alfred Schuetz)

(słowa: Agnieszka Osiecka, muzyka: Krzysztof Trzciński)

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

Czy widzisz ten rząd białych krzyży?
To Polak z honorem brał ślub.
Idź naprzód. Im dalej, im wyżej,
Tym więcej ich znajdziesz u stóp.
Ta ziemia do Polski należy,
Choć Polska daleko jest stąd,
Bo wolność krzyżami się mierzy –
Historia ten jeden ma błąd.

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

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

Ze świata czterech stron,
Z jarzębinowych dróg,
Gdzie las spalony, wiatr zmęczony,
Noc i front,
Gdzie niezebrany plon,
Gdzie poczerniały głóg –
Wstaje dzień.
Słońce przytuli nas do swych rąk
I spójrz – ziemia ciężka od krwi,
Znowu urodzi nam zboża łan,
Złoty kurz.
Przyjmą kobiety nas pod swój dach
I spójrz – będą śmiać się przez łzy,
Znowu do tańca ktoś zagra nam
Może już.
Za dzień, za dwa,
Za noc, za trzy,
Choć nie dziś.

Chleby upieką się w piecach nam
I spójrz – tam, gdzie tylko był dym,
Kwiatem zabliźni się wojny ślad,
Barwą róż.
Dzieci urodzą się nowe nam
I spójrz – będą śmiać się, że my
Znów wspominamy ten podły czas,
Porę burz.
Za dzień, za dwa,
Za noc, za trzy,
Choć nie dziś.
Za noc, za dzień
Doczekasz się,
Wstanie świt.

Dziś do ciebie przyjść nie mogę

Pieśń konfederatów barskich

(słowa: Stanisław Magierski, muzyka: autor nieznany)

(słowa: Juliusz Słowacki, muzyka: Andrzej Kurylewicz)

Dziś do ciebie przyjść nie mogę,
Zaraz idę w nocy mrok,
Nie wyglądaj za mną oknem,
W mgle utonie próżno wzrok.
Po cóż ci, kochanie, wiedzieć,
Że do lasu idę spać,
Dłużej tu nie mogę siedzieć,
Na mnie czeka leśna brać.
Księżyc zaszedł hen, za lasem,
We wsi gdzieś szczekają psy,
A nie pomyśl sobie czasem,
Że do innej tęskno mi.
Kiedy wrócę znów do ciebie,
Może w dzień, a może w noc,
Dobrze będzie nam jak w niebie,
Pocałunków dasz mi moc.

Gdy nie wrócę, niechaj z wiosną
Rolę moją sieje brat,
Kości moje mchem porosną
I użyźnią ziemi szmat.
W pole wyjdź pewnego ranka,
Na snop żyta dłonie złóż
I ucałuj jak kochanka,
Ja żyć będę w kłosach zbóż.

Nigdy z królami nie będziem w aliansach,
Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi,
Bo u Chrystusa my na ordynansach
Słudzy Maryi!

Ze skowronkami wstaliśmy do pracy
I spać pójdziemy o wieczornej zorzy,
Ale w grobowcach my jeszcze żołdacy
I hufiec boży.

Więc choć się spęka świat i zadrży słońce,
Chociaż się chmury i morza nasrożą,
Choćby na smokach wojska latające
Nas nie zatrwożą!

Bo kto zaufał Chrystusowi Panu
I szedł na święte kraju werbowanie,
Ten de profundis, z ciemnego kurhanu
Na trąbę wstanie.

Bóg naszych ojców i dziś jest nad nami!
Więc nie dopuści upaść żadnej klęsce,
Wszak póki on był z naszymi ojcami,
Byli zwycięzce!

Bóg jest ucieczką i obroną naszą!
Póki on z nami, całe piekła pękną!
Ani ogniste smoki nas ustraszą,
Ani ulękną.

Więc nie wpadniemy w żadną wilczą
jamę,
Nie uklękniemy przed mocarzy władzą,
Wiedząc, że nawet grobowce nas same
Bogu oddadzą.

Nie złamie nas głód ni żaden frasunek,
Ani zhołdują żadne świata hołdy,
Bo na Chrystusa my poszli werbunek,
Na jego żołdy!

Marsz Pierwszej Brygady

Ostatni mazur

(słowa: Andrzej Hałaciński, Tadeusz Biernacki, muzyka: autor nieznany)

(słowa: Ludwik Ksawery Pomian-Łubieński, muzyka: Fabian Tymolski)

słowa: Andrzej Hałaciński, Tadeusz Biernacki
muzyka: autor nieznany

Legiony to – żebracza nuta.
Legiony to – ofiarny stos.
Legiony to – żołnierska buta.
Legiony to straceńców los.

Inaczej się dziś zapatrują
I trafić chcą do naszych dusz,
I mówią, że już nas szanują,
Lecz właśnie czas odwetu już!

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

My, Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada,
Na stos rzuciliśmy – swój życia los
Na stos, na stos!

My, Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada,
Na stos rzuciliśmy – swój życia los
Na stos, na stos!

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

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 – swój życia los
Na stos, na stos!

Jeszcze jeden mazur dzisiaj,
Choć poranek świta.
„Czy pozwoli panna Krysia?” –
Młody ułan pyta.
I tak długo błaga, prosi,
Boć to w polskiej ziemi
W pierwszą parę ją unosi,
A sto par za niemi,
W pierwszą parę ją unosi,
A sto par za niemi.
On jej czule szepcze w uszko,
Ostrogami dzwoni,
W pannie tłucze się serduszko
I liczko się płoni.
Cyt, serduszko, nie płoń liczka,
Bo ułan niestały!
O pół mili wre potyczka,
Słychać pierwsze strzały,

O pół mili wre potyczka,
Słychać pierwsze strzały.
Słychać strzały, głos pobudki:
„Dalej! Na koń! Hura!”.
Lube dziewczę, porzuć smutki,
Zatańczmy mazura!
Jeszcze jeden krąg dokoła,
Jeden uścisk bratni,
Trąbka budzi, na koń woła,
Mazur to ostatni!
Trąbka budzi, na koń woła,
Mazur to ostatni!
Jeszcze jeden mazur dzisiaj.
Jeszcze jeden mazur dzisiaj,
Choć poranek świta.

Polskie kwiaty

Psalm stojących w kolejce

(słowa i muzyka: Siostra Magdalena Nazaretanka)

(słowa: Ernest Bryll, muzyka: Wojciech Trzciński)

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

Za czym kolejka ta stoi?
Po szarość, po szarość, po szarość!
Na co w kolejce tej czekasz?
Na starość, na starość, na starość!
Co kupisz, gdy dojdziesz?
Zmęczenie, zmęczenie, zmęczenie!
Co przyniesiesz do domu?
Kamienne zwątpienie, zwątpienie…
Bądź jak kamień, stój, wytrzymaj!
Kiedyś te kamienie drgną
I polecą jak lawina
Przez noc,
Przez noc,
Przez noc.

Przeżyj to sam

Serce w plecaku

(słowa i muzyka: Michał Zieliński)

(słowa: Andrzej Sobczak, muzyka: Grzegorz Stróżniak)

Na życie patrzysz bez emocji,
Na przekór czasom i ludziom wbrew.
Gdziekolwiek jesteś, w dzień czy w nocy,
Oczyma widza oglądasz grę.
Ktoś inny zmienia świat za ciebie,
Nadstawia głowę, podnosi krzyk,
A ty z daleka, bo tak lepiej
I w razie czego nie tracisz nic.

Z młodej piersi się wyrwało
W wielkim bólu i rozterce
I za wojskiem poleciało
Zakochane czyjeś serce.
Żołnierz drogą maszerował,
Nad serduszkiem się użalił,
Więc je do plecaka schował
I pomaszerował dalej.

Nad żołnierza nie masz pana,
Nad karabin nie ma żony.
Och, dziewczyno ukochana,
Oczka twoje zasmucone.
Tam po łące, po zielonej
Żołnierz młody szedł na boje,
A w plecaku miał czerwone
Zakochane serce twoje.

Przeżyj to sam, przeżyj to sam,
Nie zamieniaj serca w twardy głaz,
Póki jeszcze serce masz.

Tę piosenkę, tę jedyną
Śpiewam dla ciebie, dziewczyno.
Może także jest w rozterce
Zakochane twoje serce,
Może potajemnie kochasz
I po nocach tęsknisz, szlochasz.
Tę piosenkę, tę jedyną
Śpiewam dla ciebie, dziewczyno.

Tę piosenkę, tę jedyną
Śpiewam dla ciebie, dziewczyno.
Może także jest w rozterce
Zakochane twoje serce,
Może potajemnie kochasz
I po nocach tęsknisz, szlochasz.
Tę piosenkę, tę jedyną
Śpiewam dla ciebie, dziewczyno.

Widziałeś wczoraj znów w dzienniku
Zmęczonych ludzi, wzburzony tłum.
I jeden szczegół wzrok twój przykuł –
Ogromne morze ludzkich głów.
A spiker cedził ostre słowa,
Od których nagła wzbierała złość.
I począł w tobie gniew kiełkować,
Aż pomyślałeś: milczenia dość!
Przeżyj to sam, przeżyj to sam,
Nie zamieniaj serca w twardy głaz,
Póki jeszcze serce masz.

W bieżącym roku przypada wyjątkowa, 100.
rocznica odzyskania niepodległości. W całej
Polsce i poza jej granicami odbywają się liczne i różnorodne imprezy mające na celu upamiętnienie tego wydarzenia. Organizowane
są sympozja historyczne, koncerty, wydarzenia
o charakterze sportowym, konkursy, a nawet
specjalny rejs Daru Młodzieży dookoła świata. My postanowiliśmy uczcić stulecie Naszej
Niepodległej wydawnictwem płytowym „Nasza Niepodległa 1998–2018” oraz koncertem
uświetniającym wspólny jubileusz wszystkich
Polaków. Pieśni i piosenki z tego albumu, zawarte w niniejszym śpiewniku, będą – mamy
nadzieję – okazją do wspólnego, radosnego
świętowania.

Do śpiewnika załączona jest płyta z podkładami muzycznymi, umożliwiającymi własne wykonanie tych utworów przy różnych
okazjach. Zachęcamy także do zapoznania się
z oryginalnymi nagraniami, w których wzięli udział znani i popularni polscy wykonawcy:
Katarzyna Cerekwicka, Marta Cugier i Grzegorz
Stróżniak, Krzysztof Cugowski, Piotr Cugowski,
Kayah, Andrzej Krzywy, Halina Mlynkova, Katarzyna Moś, Maryla Rodowicz, Tomasz Szczepanik, Anna Wyszkoni, Łukasz Zagrobelny, Piotr
Zubek, Chór Studium Musicalowego Capitol
oraz Opole Gospel Choir.

Pieśni dla niepodległości

W nagraniu muzyki, która znajduje się na załączonej płycie, udział wzięli:
Muzycy instrumentaliści:
Piotr Dziubek: fortepian, akordeon, programowanie instrumentów wirtualnych
Bartosz Straburzyński: gitara akustyczna,
gitara elektryczna
Robert Kamalski: saksofony
Adam Lepka: trąbka
Adam Skrzypek: kontrabas, gitara basowa
Wojciech Buliński: perkusja
Polska Orkiestra Radiowa:
I skrzypce: Sylwia Mierzejewska, Sylwia Knap,
Michał Jarmuła, Stanisław Dziąg, Walentyna
Musij-Hołubowska, Anetta Musielak, Anna
Lemiszka, Magdalena Błaszczyk, Marcin
Witkowski, Natalia Jastrzembska, Karolina
Ślemp-Rejowska, Waldemar Dźwigaj
II skrzypce: Jan Doleżyczek, Elżbieta Grande,
Magdalena Dąbek-Kaniuga, Ewa Chojnowska,
Izabela Zasztowt, Ireneusz Izdebski, Mariusz
Kielan, Urszula Ziemniewicz, Małgorzata
Szabrańska, Marta Orzęcka
Altówki: Urszula Rudnik, Katarzyna Mastalerz,

Marta Więcławska-Tkaczyk,
Jacek Stanisławiak, Andrzej Kupczyk,
Alfred Dahlen, Janusz Gubernat
Wiolonczele: Adam Bytof, Dominik Płociński,
Tomasz Słowikowski, Ewa Czekalla, Paweł
Jarzęcki, Marianna Sikorska
Kontrabasy: Adam Bogacki, Jarosław Jekiełek,
Tomasz Prawdzik, Andrzej Gubernat
Waltornie: Ewa Paciorek, Kamil Karaszewski,
Tomasz Kłoś
Trąbki: Tomasz Chmielarz, Robert Filipek,
Tomasz Woźniak
Puzony: Piotr Wawreniuk, Michał Kiljan,
Robert Żelazko
Dyrektor artystyczny: Michał Klauza
Dyrektor: Krzysztof Kur
Produkcja muzyczna, aranżacje:
Piotr Dziubek
Nagranie oraz miks partii instrumentalnych:
Bartosz Straburzyński, Piotr Dziubek
Nagranie Polskiej Orkiestry Radiowej: Tadeusz
Mieczkowski / Studio Polskiego Radia S2 i S4

Oddajemy w Państwa ręce śpiewnik
i płytę, które powstały z okazji 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości. Pomysł upamiętnienia tamtych niezwykłych
wydarzeń poprzez muzykę wydaje się intuicyjny i oczywisty. Aby w 1918 roku możliwe
było odtworzenie państwa polskiego, żywy
musiał być jego duch. Żywa musiała być
pamięć, nie tylko historyczna, rozumiana
jako obiektywny zapis dziejów, ale również
pamięć emocjonalna – przywiązanie, pragnienie, tęsknota. Aby tę pamięć zachować,
niezbędne były dzieła, swoiste spoiwo
zbiorowych emocji. Z jednej strony litera-

tura piękna, nosząca jednak cechy pewnej
elitarności, z drugiej – pieśń, która jest ze
swej natury bardziej powszechna. Pieśń
ma do tego jeszcze jedną cechę, niezwykle
istotną w dobie historycznej zawieruchy:
nie trawi jej ogień, nie niszczą kule, nie
tnie bagnet, bo jest zapisana w zbiorowej
pamięci. Pieśni patriotyczne są zaś szczególnym nośnikiem polskości, nie pozwalają zapomnieć o dobru wspólnym.
Śpiewajmy razem, ku pokrzepieniu serc
i ducha!

Krzysztof Przybył
Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
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