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  KTO? 
TY 

  JESTE ! 

Dzi ki nim jeste  i to im zawdzi czasz. 

Co? Musisz rozstrzygn  we w asnym sumieniu. 

Mo na uwolni  si  od historii i zobowi za  i zosta  
 

N iezale nym 

I ndywidualnym 

K omfortowym 

I dealnym 

M akroplanktonem 

 

Cieszymy si , e jeste cie znowu z nami, aby razem piewa  

 i wi towa  w przeddzie  wielkiej rocznicy 6 sierpnia 1914 roku. 

Wtedy w a nie zabrzmia y tu w Krakowie pierwsze kroki  

w drodze ku Odrodzeniu. 
 

Wasz 

 



 

 

KOMENDANT MARSZU SZLAKIEM KADRÓWKI 

PREZES ZWI ZKU PI SUDCZYKÓW 

 
 

 

 

Szanowni Pa stwo,  

 

Tradycyjnie, 6 sierpnia 2011 r. rozpocznie si  Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej.  

Dla uczczenia strzelców, którzy w 1914 roku poszli – jak pisa  ich Komendant Józef Pi sudski 

- „czynem wojennym budzi  Polsk  do zmartwychwstania” – wyruszaj  rokrocznie  

z Krakowa do Kielc cz onkowie organizacji strzeleckich, harcerze, uczniowie szkó  nosz cych 

imi  Marsza ka, o nierze Wojska Polskiego i funkcjonariusze Stra y Granicznej, a tak e 

m odzie  z Litwy i Ukrainy - cznie blisko pó  tysi ca osób. Tegoroczna Kadrówka odbywa 

si  w 30. rocznic  wskrzeszenia Marszu przez rodowiska niepodleg o ciowe Ziemi 

Ma opolskiej i wi tokrzyskiej w 1981 r. Honorowy Patronat nad Marszem obj a Pani 

Karolina Kaczorowska – ma onka ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej p. Ryszarda 

Kaczorowskiego, który a  do tragicznej mierci w Katastrofie Smole skiej by  Honorowym 

Protektorem Marszu.  

  

6 sierpnia jest dat  szczególn  w polskich dziejach. Nie jest to bowiem data kolejnej 

kl ski, lecz prawdziwego zwyci stwa. M odzi strzelcy, którzy 97 lat temu ruszyli w bój  

o Polsk , przywrócili Rzeczpospolitej Niepodleg o  w 1918 r. i obronili j  w starciu  

z bolszewikami w 1920 r. Stali si  wzorem dla nast pnych pokole , w tym tak e pokolenia 

ludzi Solidarno ci, którzy 30. lat temu wskrzesili Marsz, wierz c w has o legionistów 

Pi sudskiego „Chcie  – to móc”. To has o winno towarzyszy  i nam wspó czesnym, kiedy ju  

nie zbrojnym wysi kiem, ale codzienn  prac  s u y  musimy wszyscy wolnej Polsce. Marsz 

jest ywym pomnikiem wznoszonym co roku przez m odzie , wiadcz c , e patriotyzm  

nie musi by  cierpieniem, ale radosn  przygod  z Ojczyzn .  

 

Rado  Pierwszej Kompanii Kadrowej znalaz a swój wyraz w wielu pie niach  

i piosenkach, powstaj cych na froncie, w okopach, w marszu i w bitwach. S  one takie, jak  

i losy legionistów: zawieraj  i rado  „Pierwszej Kadrowej”, i brawur  „u anów  

– malowanych dzieci”, i rycersk  dum  „Pierwszej Brygady”, i al za „Jasie kiem,  

co w wojence pad ”. Chwytaj  za serce nadal i piewane wspólnie po 97 latach przywo uj  

pami  tych, którzy nie pytaj c „po co” i „za ile”, walczyli o Polsk . Wspólnie wi c z Lochem 

Camelot, Bibliotek  Polskiej Piosenki i uczestnikami Marszu Szlakiem Kadrówki piewajmy 

pie ni, które towarzyszy y strzelcom w ich zmaganiach o Niepodleg o .  

 

 

Jan Józef KASPRZYK 



 

 

 

 

 

 

 

Zapraszam na kolejn  krakowsk  lekcj  piewania. Znów spotykamy si  

na  Rynku, by budowa  i piel gnowa  pami  – tym razem o niezwyk ej historii 

I Kompanii Kadrowej i jej bohaterach. Niech ten  piewnik b dzie pomocny 

w   próbie odtworzenia emocji towarzysz cych prze ywaniu szczególnych 

momentów w dziejach, które dzi  wspominamy. ycz  niezapomnianych wra e .  

 

Z serdecznymi pozdrowieniami, 

 

 

 
Jacek Majchrowski 

Prezydent Miasta Krakowa 
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HYMN STRZELECKI 

(NAPRZÓD DRU YNO STRZELECKA) 

s owa i muzyka: autor nieznany 

 

Naprzód dru yno strzelecka, 

Sztandar do góry swój wznie , 

adna nas si a zdradziecka 

Zniszczy  nie zdo a ni zgnie . 

    Czy przyjdzie nam umrze  w ród boju, 

    Czy w tajgach Sybiru nam gni , 

    Z trudu naszego i znoju 

    Polska powstanie by y  

Nic nie powstrzyma rycerzy, 

Ofiarnych na m k  i trud, 

Za naszym hymnem pobie y, 

Do walki o wolno  i lud. 

    Czy przyjdzie nam umrze  w ród boju... 

Hufiec nasz ruszy  zwyci ski, 

Do walki o wolno  i byt, 

Wrogowi odp aci  kl ski, 

Polsce swobodny da  wit. 

    Czy przyjdzie nam umrze  w ród boju... 
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KADRÓWKA 

s owa: Tadeusz Ostrowski „Oster”, Wac aw Kazimierz cki „Graba”  

muzyka: autor nieznany 

na melodi : „Siwa g ska, siwa, po Dunaju p ywa” 

 

Raduje si  serce, raduje si  dusza,  

Gdy pierwsza kadrowa na Moskala rusza. 

 Oj da, oj da dana, kompanio kochana,  

 Nie masz to jak pierwsza, nie!   

 

Chocia  do Warszawy mamy d ug  drog ,  

Ale przecie  dojdziem, byleby i  w nog . 

 Oj da, oj da dana...  

 

Kiedy Moskal zdrajca drog  nam zast pi,  

To kul z manlichera nikt mu nie posk pi. 

 Oj da, oj da dana…  

 

A gdyby on jeszcze mia  udawa  zucha, 

Ka dy z nas bagnetem trafi mu do brzucha. 

 Oj da, oj da dana...  

 

A gdy si  szcz liwie zako czy powstanie, 

To pierwsza kadrowa gwardyj  zostanie. 

 Oj da, oj da dana...  

 

A wi c piersi naprzód, podniesiona g owa, 

Bo my przecie pierwsza kompania kadrowa. 

 Oj da, oj da dana... 
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6 SIERPNIA 1914 R. 

s owa: Henryk Zbierzchowski  muzyka: autor nieznany 

 

 

Garstka was by a szalonych junaków, 

Gdy cie granice przeszli w owym dniu, 

Krzy ami wie  swych b ogos awi  Kraków 

Cudne ziszczenie marzonego snu: 

Gromad  orl t, co przy szablic chrz cie 

Przysi g a zgin  na Ojczyzny szcz cie! 

 

Chocia  czyha y na was armie cara, 

Chocia  wam zgub  poprzysi ga  czart, 

Wiod a was mi o , nadzieja i wiara, 

Nerwy ze stali i o nierski hart, 

I jedno imi , co czar ma nadludzki, 

I dla o nierza ba ni  jest: „Pi sudski”. 

 

Ka dy z was przeszed  ycia mozo  twardy 

I krwawi  dawno od serdecznych ran, 

A wi c z wyrazem o nierskiej pogardy 

Szli cie na szaniec i w miertelny tan, 

Pier  nadstawiaj c na grot, co zawarczy, 

Gotowi wróci  z tarcz  lub na tarczy. 

 

Dzi , - jak e s odka za trudy nagroda! 

Oto grobowca odwalony g az, 

Hej! Zmartwychwsta a pot na i m oda 

Polska, - w uroku najcudniejszych kras 

I wie czy sama zieleni  wawrzynów 

Kochan  g ow  najlepszego z synów. 

 

 

 

 

 



4 

HEJ STRZELCY 

s owa: anonim 

 

Jad  u any, jedzie kochany. 

U any, u any, u any s . 
 

Jedzie Belina, p acze dziewczyna. 

U any, u any, u any s . 
 

D wi cz  ostrogi, hej, na bok z drogi. 

U any, u any, u any s . 
 

Za nimi strzelcy, morowcy wielcy. 

Hej strzelcy, hej strzelcy, hej strzelcy s . 
 

Siwe kabaty, duch w nich rogaty. 

Hej strzelcy, hej strzelcy, hej strzelcy s . 
 

Siwe mundury, a w butach dziury. 

Hej strzelcy, hej strzelcy, hej strzelcy s . 
 

B yszcz  bagnety z s o ca podniety. 

Hej strzelcy, hej strzelcy, hej strzelcy s . 
 

A nasi Strzelce zdobyli Kielce. 

Hej strzelcy, hej strzelcy, hej strzelcy s . 
 

A pod Kielcami panny z kwiatami. 

Hej strzelcy, hej strzelcy, hej strzelcy s . 
 

Na samym przedzie Pi sudski jedzie. 

Hej strzelcy, hej strzelcy, hej strzelcy s . 
 

Dziurawy p aszczyk, g ba jak jaszczyk. 

Hej strzelcy, hej strzelcy, hej strzelcy s . 
 

Naprzód na cara, strzelecka wiara. 

Hej strzelcy, hej strzelcy, hej strzelcy s . 
 

Zabijem cara, tego batiara! 

Hej strzelcy, hej strzelcy, hej strzelcy s . 
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MARSZ STRZELCÓW 

(Pie  Zwi zku Strzeleckiego) 

s owa i muzyka: W adys aw Ludwik Anczyc 

 

Hej, strzelcy wraz! Nad nami Orze  Bia y, 

A przeciw nam miertelny stoi wróg. 

Wnet z naszych strzelb piorunne zagrzmi  strza y, 

Niech lotem kul kieruje Zbawca Bóg. 

Wi c gotuj bro  i kul  bij g boko, 

O ojców grób bagnetu poostrz stal! 

Na odg os tr b twój sztuciec bierz na oko! 

 Hej, baczno ! Cel i w eb lub w serce pal! 

  Hej, tr b, hej, tr b! Strzelecka tr bko w dal! 

 A k uj, a r b. I w eb lub w serce pal! 

Wzrós  li ciem bór, wi c gór  wiara strzelcy, 

Masz w r ku bro , a w piersi wi ty ar, 

Hej, Moskwa tu, a nu e tu wisielcy! 

Od naszych kul nie schroni knia  ni car! 

Raz przecie  ju  zabrzmia y tr bek d wi ki, 

L ni polska bro  jak stalnych k osów fal, 

Dzi  sp acim wam zy matek i wdów j ki. 

 Hej, baczno !... 

Chcesz zdurzy  nas, oszuka  wiat chcesz czule - 

Plujem ci w twarz za morze twoich ask, 

Amnesti  tw  obwiniem nasze kule, 

Odpowied  da huk strzelby, kurków trzask. 

Do Azji precz, potomku Czingis-chana 

Tam ywio  twój, tam ziemia carskich gal, 

Nie dla ci , nie, krwi  polsk  ziemia zlana. 

Hej, baczno !... 

Do Azji precz, tyranie! Tam siej mordy, 

Tam gniazdo twe, tam panuj, tam twój mie ! 

Tu Polska jest, tu zginiesz i twe hordy,  

Lub naród w pie  wymorduj, wysiecz, zgnie . 

O Bo e nasz! O Matko z Jasnej Góry! 

B ogos aw nam! Niech kona za i al 

Przeb aga Ci , niewoli zedrze chmury! 

Hej baczno !... 
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WARCZ  KARABINY 

(Pie  powsta a w 1915 r. w K tach przed wymarszem Legionów do Warszawy) 

s owa: Rajmund Scholz, autor nieznany  muzyka: autor nieznany  

 

Warcz  karabiny i dzwoni  pa asze, 

Znów Pi sudski rusza w pole, a z nim ch opcy nasze. 

 

Wodzu, wodzu mi y, przewód  wi tej sprawie 

I ka  tr bi  tr baczowi, gdy staniem w Warszawie. 

 

Wtedy wszystkie dzwony krakowskie zadzwoni , 

A Kolumnie Zygmuntowskiej Tatry si  pok oni . 

 

Gdy staniesz w Warszawie, Wodzu, Strzelcze szary, 

Podepcz nog  z ostrogami but  carskiej mary. 

 

Gdy staniesz w Warszawie, w tym królewskim grodzie, 

To poleci na rozpraw , co jest si  w narodzie. 

 

Wis  wie  poleci – falami jasnymi, 

e nie b dzie ju  Moskali na piastowskiej ziemi. 
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DZIEWI SET CZTERNASTY ROCZEK .......  
 
 
 

Dziewi set czternasty roczek ca y krwi  zalany, 

Który ch opiec najzgrabniejszy - do wojska oddany.       /2x 

 

Który ch opiec najzgrabniejszy do Legionów idzie, 

Nie boi si  rany, mierci, da se rad  w biedzie.              /2x 

 

Hej, nad Wis , pod Kra nikiem zasz o s o ce krwawo, 

Oficerzy krzycz  na nas: Dalej, ch opcy, wawo !         /2x 

 

Ch opcy piersi nadstawili, jak kamienne mury, 

A Moskale bij  do nas, jak grad z ciemnej chmury.       /2x 

 

P acz  matki za synami, panny za ch opcami, 

e ich wiele wygin o w wojnie z Moskalami.              /2x 

 

Nie p acz matko, nie p acz dziewcz  – nic nam si  nie sta o, 

Pobijemy wra  przemoc i wrócimy ca o.                     /2x 
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PRZYBYLI U ANI 

s owa: Feliks Gwi d  muzyka: autor nieznany 

 

Przybyli u ani pod okienko, 

Pukaj , wo aj  - pu  panienko! 

 

O Jezu a có  to za wojacy? 

Otwieraj, nie pytaj, Beliniacy! 

 

Przyszli my napoi  nasze konie, 

Za nami piechoty ca e b onie. 

 

O Jezu, a dok d Bóg prowadzi? 

Warszaw  zdobywa  by my radzi. 

 

Gdy zwiedzim Warszaw , ju  nam pilno 

Zobaczy  to nasze stare Wilno. 

 

Panienka wnet wrota otworzy a, 

U anów na nocleg zaprosi a. 

 

   U ani po latach 
 

  Przybyli u ani pod okienko, 

 Przybyli u ani pod okienko, 

 A Kasia przenios a si  na pi tro, 

 Na trzecie Kasia si  przenios a si  

 

 Otwieraj, bo nam tu g owy mokn , 

 Otwieraj! – Panowie, nie to okno! 

 Do Ka ki tej ry ej, pi tro wy ej, 

 Od roku na pi trze mieszka w bloku. 
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POBÓR NA DZIEWCZ TA  

s owa: Soter Rozmiar Rozbicki, 1916 r. 

 

Hej, panienki pos uchajcie, raz, dwa, trzy, 

I gazety przeczytajcie, raz, dwa, trzy, 

S  tam weso e nowinki, b dzie pobór na dziewczynki, raz, dwa, raz, dwa, trzy. 

 

Najpi kniejsze z okolicy, raz, dwa, trzy, 

Przeznaczaj  do konnicy, raz, dwa, trzy, 

A która nie ma ochoty, to j  wezm  do piechoty, raz, dwa, raz, dwa, trzy. 

 

Pu k najpierwszy z warszawianek, raz, dwa, trzy, 

Ma si  nazwa  pu k u anek, raz, dwa, trzy, 

Wielkie wezm  do dragonów, stare panny do furgonów, raz, dwa, raz, dwa, trzy. 

 

T uste grube i p kate, raz, dwa, trzy, 

Powsadzaj  na armat , raz, dwa, trzy, 

A gdzie b d  twierdze puste, wsadzimy ydówki t uste, raz dwa, raz, dwa, trzy. 

 

Do sztandarów zakonniczki, raz, dwa, trzy, 

A do szturmu baletniczki, raz dwa trzy, 

Szwaczki zostan  w rezerwie, gdy si  której co rozerwie, raz, dwa,....... 

 

Te, co pi knie wy piewuj , raz, dwa, trzy, 

Na tr baczy si  promuj , raz, dwa, trzy, 

A co ci gle wykrzykuj , do doboszy ich zwerbuj , raz dwa, raz, dwa, trzy. 

 

Która panna urodziwa, raz, dwa, trzy,  

B dzie w wojsku do  szcz liwa, raz, dwa, trzy, 

We mie szlify, akselbanty, tak jak maj  adiutanty, raz, dwa, raz, dwa, trzy. 

 

Wygadane porucznikiem, raz, dwa, trzy, 

Wykszta cone - pu kownikiem, raz, dwa, trzy, 

Gdy b dzie ch opców kocha a, dojdzie stopnia genera a, raz, dwa, raz, dwa, trzy. 

 

Gdy bernardyn si  dowiedzia , raz dwa, trzy, 

Ju  w klasztorze nie wysiedzia  raz, dwa, trzy, 

I wybra  si  z takim planem, by móg  zosta  kapelanem, raz, dwa, raz, dwa, trzy. 
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NIE MASZ NAD LEGUNA 
(I tak sobie wista...) 

s owa: Adam Wiktor Krupi ski, autor nieznany muzyka: Jan M ciwój, autor nieznany 
 

Nie masz nad leguna dzielniejszego cz eka, 

Chocia  kule wiszcz , to on nie ucieka, 

A chocia  go nawet trafi kulek trzysta, 

Maszeruje dalej i tak sobie wista: 
 

Zimno, mróz na dworze, wiatr niegiem zacina, 

W podartym mundurku idzie ch opaczyna, 

Drwi z mrozu i niegu, bo to legionista, 

Maszeruje dalej i tak sobie wista: 
 

O, moja Marysiu, o, moje kochanie, 

Po ycz mu pieni dzy na lubne ubranie. 

Pieni dze mu da a, a on spekulista... 

Idzie sobie dalej i tak sobie wista: 
 

Nie p acz e, dziewczyno, jeszcze si  nie topi , 

O eni  si  z tob  zaraz po urlopie, 

Syna wychowamy, b dzie legionista - 

Niechaj maszeruje i tak sobie wista: 
 

Urlop ju  si  ko czy, dziewcz  ni o Janku: 

Nie masz, nie masz ciebie, drogi mój kochanku! 

Poszed  z kolegami, gdzie  do diab ów trzysta, 

Maszeruje dalej i tak sobie wista.  
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PIE  LEGIONÓW  
 

s owa: Józef Relidzy ski muzyka: W adys aw Jeziorski 

 
Okwieci a si  dzi  ziemia wiosn  

I sen spe nia si  dzisiaj wy niony, 

Gdy wie  echo nam niesie radosn : 

Id  Polskie, w bój z Moskw , Legiony. 

Id  ch opcy, m owie i dzieci, 

Ka dy w d oni karabin zaciska, 

Graj  tr bki, bagnetów las wieci - 

Czy by chwila wyzwolin ju  bliska? 

Id  polscy o nierze - M ciciele - 

Prowad e ich Zwyci stwa Aniele! 

 

Marsz, marsz Legiony 

Na bój wy niony, 

W mury Warszawy, 

Kijowa, Wilna! 

Kto Polak prawy, 

Czyja d o  silna - 

Ten naprzód, z nami, 

Marsz z Legionami... 

Marsz! Marsz! Marsz! 

 

Wypiszemy wrogowi na skórze 

Dzi  bagnetem swym imi  Polaka, 

A w krwi wroga dymi cej purpurze 

Utopimy swe krzywdy odwieczne: 

Za zy gorzkie sióstr naszych i matek 

Sk piem w wroga zach sztandar nasz krwawy 

I gna  b dziem, a  wrogów ostatek 

Wyp dzimy precz z wolnej Warszawy! 

Nie spoczniemy, póki jedna wra a 

Stopa ziemie nam zniewa a! 

 

Marsz, marsz Legiony... 



Niesiem Wolno  Wam, bracia i sobie! 

Zmartwychwstanie niesiemy Ojczy nie! 

Odwalimy precz kamie  na grobie, 

Na s oneczne wywiedziem J  szlaki. 

Niby or y, zlecim w ciche sio a, 

Bunt za egniem w ród cichych ustroni, 

A  krzyk gromki rozebrzmi doko a, 

Jak przed laty: do broni! do broni! 

I a  Polska powstanie, jak zorza, 

I a  wskrze nie od morza do morza. 

 

Marsz, marsz Legiony... 

 

Hej! Do broni dzi  plemi  junacze! 

Kto polegnie, mier  b dzie mia  pi kn  

I niech nad nim nikt, bracia, nie p acze! 

Kto nie legnie, ten wróci zwyci zc ! 

Okwieci a si  dzi  ziemia wiosn  

I sen spe nia si  dzisiaj wy niony, 

Gdy wie  echo nam niesie radosn : 

Id  polskie, w bój z Moskw , Legiony. 

Idziem, polscy o nierze - M ciciele -  

Prowad e nas, Zwyci stwa Aniele! 

 

Marsz, marsz Legiony... 
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WIZJA SZYLDWACHA 

Pu kowi U anów Krechowieckich 

s owa: Stanis aw Antoni Ratold muzyka: Charles Helmer i G. Krier 

 

 

Na pole bitwy szary nocy sp yn  mrok, 

Znu ona dziennym bojem wiara twardo pi. 

Na warcie m ody szyldwach w dal wyt a wzrok 

I o przesz o ci dawnej dziwne roi sny. 

I oto widzi: hen rycerzy p dzi huf – 

W zwyci stwa unie bia e or y chwiej  si  –  

Tratuj , siek , r , czernieje morze g ów, 

To nie miertelno  mknie! 

Barwny ich strój, 

Amaranty zapi te pod szyj . 

Ech, Bo e mój! 

Jak to polskie u any si  bij  – 

Ziemia a  drga… 

M ody szyldwach wi c oczy przeciera… 

Tak, on ich zna – 

To u ani spod Samosierra 

Min a noc i mrok rozproszy  krwawy wit. 

o nierze wstaj , s ycha  wokó  miech i gwar, 

I wieszczy sen szyldwacha rozwia  si  jak mit, 

I tylko w piersi jego p on  dziwny ar. 

Wtem przyszed  krótki rozkaz: „Na ko , marsz co si ! 

I do ataku p d  – los bitwy wa y si !” 

I oto sprawdza si , co szyldwach w nocy ni . 

Hej! Nie miertelno  mknie. 

Szary ich strój, 

Z amarantów wy ogi pod szyj . 

Ech, Bo e mój! 

Jak to polskie u any si  bij  – 

Ziemia a  dr y… 

Ty historio nam o tym opowiedz. 

Z ócz lec  skry –  

To u ani spod Krechowiec! 
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WOJENKO, WOJENKO 

s owa: Feliks Gwi d   muzyka: autor nieznany 

 

 

Wojenko, wojenko, có e  ty za pani, 

e za tob  id , e za tob  id , 

Ch opcy malowani?  

 

Ch opcy malowani, sami wybierani, 

Wojenko, wojenko, wojenko, wojenko, 

Có e  ty za pani?  

 

Na wojence adnie, kto Boga uprosi - 

o nierze strzelaj , o nierze strzelaj , 

Pan Bóg kule nosi.  

 

Maszeruje wiara, pot si  krwawy leje,  

Raz, dwa, st paj bracie, raz dwa st paj bracie, 

To tak Polska grzeje.  

 

Wojenko, wojenko, có e  tak szalona, 

Kogo ty pokochasz, kogo ty pokochasz, 

Je li nie leguna. 

 

Je li nie leguna, je li nie u ana, 

Wojenko, wojenko, wojenko, wojenko, 

Nasza ukochana. 

 

Je li nie powsta ca, je li nie piechura, 

Bo za tob  idzie, bo za tob  idzie, 

Relutonów chmura.  

 

Wojenko, wojenko, co za moc jest w tobie, 

Komu ka esz - wstanie, komu ka esz - wstanie, 

Cho by spa  ju  w grobie. 
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RAPSOD O PU KOWNIKU LISIE-KULI  

(o pp k. Leopoldzie Lisie-Kuli) 

s owa i muzyka: Adam Kowalski 

 

 

Gdy ruszy  na wojenk , mia  siedemna cie lat, 

A serce gorej ce, a lica mia  jak kwiat. 

Ch opi c  jeszcze dusz  i m ode rami  mia , 

Gdy w krwawej zawierusze szed  szuka  m k i chwa . 

 

Lecz mia  si  mierci w oczy, a z trudów wszystkich kpi , 

Szed  naprzód jak huragan i bi , i bi , i bi . 

A ch opcy z nim na boje szli z pie ni  jak na bal, 

Bo z dzielnym komendantem i na mier  i  nie al. 

 

Nie trwo y  si  moskiewskich bagnetów, lanc ni dzia , 

Dociera  zawsze z wiar  tam, dok d dotrze  chcia . 

Gdy szed  za  w bój ostatni, mia  lat dwadzie cia dwa, 

A s aw  bohatera, a moc i dum  lwa. 

 

wisn a ma a kula i grób wyry a mu, 

Bohaterowi o e, pos anie wieczne lwu. 

Rycerski p dzi  ywot, rycerski znalaz  zgon, 

Armaty mu dzwoni y, a nie a obny dzwon. 

 

Chor gwie si  sk oni y nad grobem, na czci znak, 

A stara bra  o nierska jak dzieci ka a tak. 

Sam nawet wódz naczelny zy w dobrych oczach mia , 

Ukochanemu ch opcu na trumn  order da . 

 

A wiecie wy o nierze, kto mia  tak pi kny zgon, 

Kto tak Ojczy nie s u y , czy wiecie, kto by  on? 

Otwórzcie z ot  ksi g , gdzie bohaterów spis, 

Na czele w niej widnieje: Pu kownik Kula-Lis 
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PIE  O J. PI SUDSKIM 
(Brygadier Pi sudski) 

 
s owa: Alfons Dzi cio owski 

 

Ani kontusz na nim aksamitny, 

Ani pas go zdobi lity, s ucki, 

W szarej burce, lecz duchem b kitny, 

Jedzie polem brygadier Pi sudski. 
 

R ce cicho na ku oparte, 

Patrzy twardo w wir nie nej zawiei, 

ród pustkowia sprawuje sw  wart , 

Nie miertelnej brygadier nadziei. 
 

By y lata z a, n dzy i g odu, 

A  si  ozwa  g os walki z barykad - 

Zapomniano ju  krzywdy narodu, 

Kto dzi  m ciwy - romantyk, unikat. 
 

Niewolnictwo zmroczy o krwi t tno, 

Przyg uszy o wolno ci g os ludzki. 

Ten ci krwi  j  mi uje nami tn , 

Wartuj cy brygadier Pi sudski. 
 

Poczernia y od mroków wi zieni, 

K dy nie masz u miechów rado ci - 

Termopilczyk, gdy inni znu eni, 

Czuwa bacznie w serdecznej wierno ci. 
 

I o owiem tnie w ruskie okopy, 

A strza  ka dy w ród wrogów mier  wznieca, 

Stoi w mroku pod bokiem Europy 

Niepodleg ej Ojczyzny forteca. 
 

Sztandar z Or em powiewa na wale - 

Któ  si  zdoby  na trud ten nadludzki? 

Sztandar Polski wzniós  w niebo zuchwale 

Wartuj cy brygadier Pi sudski. 
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PIE  O WODZU MI YM  

s owa: Wac aw Biernacki  

muzyka: Zygmunt Pomara ski „Brzózka”, Wac aw Biernacki, autor nieznany 

 

Jedzie, jedzie na Kasztance, 

Siwy strzelca strój./2x 

Hej, hej, Komendancie, 

Mi y Wodzu mój!  

   Gdzie szabelka twa ze stali? 

   Przecie  idziem w bój,/2x 

Hej, hej, Komendancie, 

Mi y Wodzu mój!  

Gdzie twój mundur jeneralski, 

Z otem wyszywany?/2x 

Hej, hej, Komendancie, 

Wodzu kochany! 

   Masz wierniejszych ni  stal ch odna 

   M odych strzelców rój!/2x 

   Hej, hej, Komendancie, 

   Mi y Wodzu mój! 

 Nad lampasy i czerwienie 

 Wolisz strzelca strój!/2x 

 Hej, hej, Komendancie, 

 Mi y Wodzu mój! 

   Ale pod t  szar  bluz  

   Serce ze z ota!/2x 

   Hej, hej, Komendancie, 

   Serce ze z ota! 

 Ale b yszcz  gro n  wol  

 Królewskie oczy!/2x 

 Hej, hej, Komendancie, 

 Królewskie oczy! 

   Pójdzie z tob  po zwyci stwo 

   M odych strzelców rój!/2x 

Hej, hej, Komendancie, 

Mi y Wodzu mój! 
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KALINA, MALINA  
 

Kalina malina w lesie rozkwita a/bis 

niejedna dziewczyna u ana kocha a!/bis 

 

U ana kocha a, u ana lubi a/bis 

I te czu e listy do niego kre li a./bis 

 

A w niedziel  rankiem, kiedy s o ce wschodzi/bis 

To ten m ody u an po koszarach chodzi./bis 

 

Po koszarach chodzi, listy w r ku nosi/bis 

Pana porucznika o przepustk  prosi./bis 

 

Panie poruczniku pu  mnie pan do domu/bis 

Bo moja dziewczyna urodzi a syna./bis 

 

Puszcz  ja ci  puszcz , ale nie samego/bis 

Ka  ci osiod a  konika karego./bis 

 

Konika karego i te z ote lejce/bis 

Aby  swej dziewczynie uradowa  serce./bis 

 

Jedzie u an jedzie, o drog  nie pyta/bis 

A m oda te ciowa u progu go wita./bis 

 

„U anie, u anie, twoja to przyczyna/bis 

Przez ciebie zosta a zha biona dziewczyna”./bis 

 

Ja jej nie zha bi em, zha bi a si  sama/bis 

I ta ciemna nocka, po której chadza a./bis 

 

Chadza a, pija a i grywa a w karty/bis 

My la a dziewczyna, e z u anem arty./bis 

 

To nie by y arty, ani adne kpiny/bis 

Bo zamiast wesela odby y si  chrzciny./bis 

 

Ta dzisiejsza m odzie  lata samolotem/bis 

Najpierw robi dzieci, a wesele potem./bis 
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W ZIELONYM GAIKU 

 

W zielonym gaiku  ptasz ta piewaj , 

Mojego Jasie ka na wojn  wo aj  

Wo aj , wo aj , konik osiod any, 

Jak e mnie zostawisz, Jasiu mój kochany. 
 

Zostawiam ci  temu, co króluje w niebie, 

A za roczek, za dwa, powróc  do ciebie, 

Na konika siada , ju  noga w strzemieniu, 

Pami taj dziewczyno o moim imieniu. 
  

Min  roczek, min , na drugi si  toczy, 

Marysia nieboga wyp akuje oczy. 

Wysz a na góreczk , tam wojacy jad , 

Z pod mego Jasie ka konika prowadz . 
  

Prowadz , prowadz , a ob  nakryty, 

Pewno mój Jasie ko na wojnie zabity. 

Nie p acz Mary , nie p acz Ja ka zabitego, 

Jedzie nas tu tysi c, wybieraj jednego. 
  

Cho by was tu by o, co na wodzie piany, 

Nieby o, nie b dzie, jak mój Ja  kochany! 

Cho by was tu by o jak na drzewie li ci, 

Nie by o, nie b dzie, jak mój Ja  najmilszy. 
  

Cho by was tu by o, jako w boru szyszek, 

Co mi po was wszystkich, kiedy Ja  nie przyszed . 

Cho by was tu by o, jako w boru chrustu, 

Ju  se nie wybior  Jasie ka do gustu. 
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LEGUNY W NIEBIE 

s owa i muzyka: Adam Kowalski 

Siedzia  wi ty Piotr przy bramie, oj rety, 

Czyta  se komunikaty z gazety, 

Wtem kto  szarpn  bram  z ot , 

Pyta wi ty klucznik: „Kto to?” 

Leguny, my z frontu leguny! 

- Czy nie znacie niebieskiego zwyczaju, 

Jak le  mo na bez przepustki do raju? 

Wiemy, wiemy, lecz tu pustki, 

Wi c nas wpu  cho  bez przepustki, 

Leguny, my biedne leguny. 

- Wpierw do czy ca i  musicie w ogonku, 

Tam wybiel  was jako p ótno na s onku, 

- Byli my ju  w czy cu, byli, 

Ca kiem nas tam wybielili, 

Leguny my czyste, leguny. 

- Wi c mi zaraz marsz do piek a sekcjami, 

Niepotrzebny tu ambaras mam z wami... 

- Byli my ju  nawet w piekle, 

Ale tam gor co w ciekle, 

Leguny chc  raju, leguny. 

Mia  staruszek gust wyrzuci  t  band , 

e si  tak do nieba pchaj  na grand , 

W sem rucha , brod  rucha , 

Ale si  nie udobrucha ; 

Leguny czeka y, leguny. 

Spostrzeg  Pan Bóg, e Piotr wi ty co  knowa, 

Wi c odezwa  si  do niego w te s owa: 

- B d e z wiary, wpu  ich Pietrze, 

Bo pomarzn  mi na wietrze, 

Leguny kochane, leguny! 

I uczyni  z nich Piotr wi ty za og , 

I wyp aci  im relutum za drog . 

A gdy zmo y  sen Piotrusia, 

Z anio kami husia-siusia! 

Leguny ta czy y, leguny. 
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PIE  PIERWSZEJ O.L.K. 

 

My si  szar y nie boimy, 
Szar  oknem wyrzucimy. 

Albo oknem, albo drzwiami, 
Te bez gwiazdek i z gwiazdkami. 

 
Bo ju  dla nas nie ma sztuk 
Niechaj yje babski pu k, 
Niechaj yje, niechaj yje 

Zagórskiej pu k! 
Bo ju  dla nas nie ma sztuk 
Niechaj yje babski pu k, 

Niechaj yje Zagórskiej pu k!  
 

Nasi dzielni jenerali, 
Co z okopów uciekali, 
Uciekali do Krakowa! 

Niechaj panny broni  Lwowa! 
 

Wiec ju  dla nas nie ma sztuk 
Niechaj yje babski pu k, 
Niechaj yje, niechaj yje 

Zagórskiej pu k! 
Bo ju  dla nas nie ma sztuk 
Niechaj yje babski pu k, 

Niechaj yje Zagórskiej pu k!  
 

 
Major Aleksandra Zagórska, matka Jurka Bitschana, organizatorka Ochotniczej Legii Kobiet 
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ORL TKO  

s owa: Artur Opman „Or-Ot” muzyka: O. Emski, anonim 

O mamo, otrzyj oczy, 

Z u miechem do mnie mów, 

Ta krew, co z piersi broczy, 

Ta krew, to za nasz Lwów! 

Ja bi em si  tak samo 

Jak starsi, mamo chwal! 

 

Tylko mi ciebie, mamo, 

Tylko mi Polski al! 

 

Z prawdziwym karabinem 

U pierwszych sta em czat, 

O nie p acz nad swym synem, 

e za Ojczyzn  pad . 

Z krwaw  na piersi plam  

Odchodz  dumny w dal, 

 

Tylko mi ciebie, mamo… 

 

Czy jeste , mamo, ze mn ? 

Nie s ysz  twoich s ów. 

W oczach mi troch  ciemno, 

Obronili my Lwów! 

Zostaniesz biedna sam , 

Baczno , za Lwów cel, pal! 

 

Tylko mi ciebie, mamo… 

 

 
 

14-letni Jurek Bitschan - jeden z bohaterów walk o Lwów 
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O MÓJ ROZMARYNIE 

s owa: autor nieznany, Wac aw Denhoff-Czarnocki   

muzyka: autor nieznany, Józef T. Klukowski  

 

O mój rozmarynie rozwijaj si , 

Pójd  do dziewczyny, pójd  do jedynej 

Zapytam si . 

 

A jak mi odpowie: nie kocham ci , 

U ani werbuj , strzelcy maszeruj , 

Zaci gn  si . 

 

Dadz  mi buciki z ostrogami 

I siwy kabacik, i siwy kabacik 

Z wy ogami. 

 

Dadz  mi konika cisawego 

I ostr  szabelk , i ostr  szabelk  

Do boku mego. 

 

Dadz  mi uniform popielaty, 

A ebym nie t skni , a ebym nie t skni  

Do swojej chaty. 

 

Dadz  mi manierk  z gorza czyn , 

A ebym nie t skni , a ebym nie t skni  

Za dziewczyn . 

 

A kiedy ju  wyjd  na wiarusa, 

Pójd  do dziewczyny, pójd  do jedynej 

Po ca usa. 

 

A gdy mi odpowie: nie wydam si , 

Hej tam kule wiszcz  i bagnety b yszcz , 

Po wi c  si . 

 

Pójdziemy z okopów na bagnety, 

Bagnet mnie uk uje, mier  mnie poca uje, 

Ale nie ty. 
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HEJ, HEJ, U ANI! 

 s owa i muzyka: autor nieznany   

 

U ani, u ani, malowane dzieci, 

       Niejedna panienka za wami poleci. 

   Hej, hej, u ani! Malowane dzieci, 

   Niejedna panienka za wami poleci! 

       Niejedna panienka i niejedna wdowa, 

       Zobaczy u ana – kocha  by gotowa. 

   Hej, hej, u ani... 

       Babcia umiera a, jeszcze si  pyta a: 

       Czy na tamtym wiecie u ani b dziecie? 

   Hej, hej, u ani... 

       Nie ma takiej wioski, nie ma takiej chatki, 

       Gdzie by nie kocha y u ana m atki. 

   Hej, hej, u ani... 

       Nie ma takiej chatki, ani przybudówki, 

       Gdzie  by nie kocha y u ana ydówki. 

   Hej, hej, u ani... 

       Kochaj  i panny, lecz kochaj  skrycie, 

       Ka da za u ana odda aby ycie. 

   Hej, hej, u ani... 

       Jedzie u an, jedzie, konik pod nim pl sa, 

       Czapk  ma na bakier i podkr ca w sa. 

   Hej, hej, u ani... 
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CZKO, CZKO, CZKO ZIELONA 

s owa: anonim melodia ludowa 

 
 czko, czko, czko zielona! 

Któ  ci  b dzie, czko, kosi , 

Gdy ja b d  szabl  nosi ? 

czko, czko, czko, zielona 

 

Pole, pole, pole szerokie! 

Kto ci , pole, b dzie ora  

Jak ja b d  maszerowa ? 

Pole, pole, pole szerokie. 

 

Wodo, wodo, wodo g boka! 

Któ  tu b dzie konie poi , 

Kiedy ja si  b d  zbroi ? 

Wodo, wodo, wodo g boka. 

 

Fajo, fajo porcelanowa, 

Któ  ci , fajo, b dzie kurzy , 

Jak ja b d  w wojsku s u y ? 

Fajo, fajo porcelanowa! 

 

Mary , Mary , Mary  kochana, 

Któ  ci , Mary , b dzie kocha , 

Jak ja b d  w wojsku szlocha ? 

Mary , Mary , Mary  kochana! 

 

Koniu, koniu, koniku siwy,  

Któ  ci , koniu, b dzie pasa , 

Jak ja b d  w bojach hasa ? 

Koniu, koniu, koniku siwy! 

 

Krówki, krówki, krówki aciate, 

Któ  wam, krówki, poda trawy, 

Gdy ja na bój pójd  krwawy? 

Krówki, krówki, krówki aciate 
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BIA E RÓ E 

s owa: Jan Lankau, Kazimierz M. Wroczy ski muzyka: Mieczys aw Kozar-S obódzki 

 

 

Rozkwita y p ki bia ych ró , 

Wró , Jasie ku, z tej wojenki ju , 

Wró , uca uj, jak za dawnych lat, 

Dam ci za to ró y najpi kniejszy kwiat. 

 

         K ad am ci ja id cemu w bój, 

         Bia  ró  na karabin twój, 

         Nime  odszed , mój Jasie ku, st d, 

         Nime  próg przest pi , kwiat na ziemi zwi d . 

 

Ponad stepem nieprzejrzana mg a, 

Wiatr w burzanach cichute ko ka. 

Przysz a zima, opad  ró y kwiat, 

Poszed  w wiat Jasie ko, zgin  za nim lad. 

 

          Ju  przekwit y p ki bia ych ró , 

          Przesz o lato, jesie , zima ju , 

          Có  ci teraz dam, Jasie ku, hej, 

          Gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny swej? 

 

Jasie kowi nic nie trzeba ju , 

Bo mu kwitn  p ki bia ych ró , 

Tam pod jarem, gdzie w wojence pad , 

Rozkwit  na mogile bia ej ró y kwiat. 

 

            Nie rozpaczaj, lube dziewcz , nie, 

            W polskiej ziemi nie b dzie mu le, 

            Policzony b dzie trud i znój, 

            Za Ojczyzn  poleg  ukochany twój. 

 
 

 



26 

PIECHOTA 

s owa: Boles aw Lubicz-Zachorski, Leon uskino, autor nieznany 

 muzyka: Leon uskino, Józef T. Klukowski, autor nieznany 

 

Nie nosz  lampasów i szary ich strój! 

Nie nosz  ni srebra, ni z ota, 

Lecz w pierwszym szeregu pod a na bój, 

Piechota ta szara piechota. 

 

Maszeruj  strzelcy, maszeruj , 

Karabiny b yszcz , szary strój, 

A przed nimi drzewa salutuj , 

Bo za nasz  Polsk  id  w bój! 

 

Id , a w s o cu ko ysze si  stal,  

Dziewcz ta zerkaj  zza p ota, 

A oczy ich dumnie utkwione s  w dal, 

Piechota, ta szara piechota. 

 

Maszeruj  strzelcy... 

 

Nie graj  im surmy, nie huczy im róg, 

A mier  im pod stopy si  miota, 

Lecz w pierwszym szeregu pod a na bój 

Piechota, ta szara piechota. 

 

Maszeruj  strzelcy.. 
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DUMA O DRUGIEJ BRYGADZIE 
s owa: Józef Englicht 

Jakoby pielgrzym wpatrzon w s o ca z oto, 

Cho  ze znu enia s ania si  i pada, 

Idzie swym szlakiem z wieczyst  t sknot  — 

Druga Brygada! 

 

L ni cudnie s o ce na bagnetów stali 

I p onie b ysków tysi cznych kaskada. 

Idzie swym szlakiem z równowag  fali — 

Druga Brygada! 

 

Idzie przez miasta obce i przez sio a, 

Patrzy na  ludu obcego gromada, 

Nikt jej z rado ci  nie wita ...nie wo a: — 

Druga Brygada! 

 

Nikt tu jej wie cem drogi nie zagrodzi, 

Ni zako acze do okien s siada 

Z krzykiem rado ci: „Zbierzcie si , nadchodzi 

Druga Brygada!” 

 

Nikt tu jej pie ni  nie wita, ni mow : 

Ni dziewcz t grono, ani starców rada — 

Idzie swym szlakiem z zadum  grobow  — 

Druga Brygada! 

 

Szczytami Karpat, k dy groby krwawe 

Znacz  pochodu bolesnego lady, 

Wicher-w drownik niesie wiatu s aw  — 

Drugiej Brygady! 

 

Ale, cho  dusz  p omie  re t sknoty, 

Co krok wróg czyha lub przyziemna zdrada, 

Z bagnetem w r ku spe ni s owo roty — 

Druga Brygada! 
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W MEDYCYN  NASZEJ DOBY...  

s owa: Boles aw Wieniawa-D ugoszowski 

 

W medycyn  naszej doby 

Nikt nie wierzy, nie! 

Szcz ciem wszystkie dzi  choroby 

Wojn  leczy si . 

   Chory  cz ek – id  bracie na wojenk , 

   Straw ten l k, a b dziesz y  przez wiek! 

Cierpisz bracie na zaparcie 

Od szeregu dni, 

Niech no przyjdzie pierwsze starcie, 

Jeste  zdrów, a  grzmi! 

   Chory  cz ek... 

M czy ci  reumatyzm srogo, 

W nog  tnie jak miecz, 

Granat huknie – i wraz z nog  

Pójd  bóle precz! 

   Chory  cz ek... 

Chory by  na zat uszczenie, 

A e w oczach puch , 

Marsze trzy, jedno wiczenie, 

A ju  straci  brzuch. 

   Chory  cz ek... 

Cho  ci w piersi serce drga tak, 

e zapiera dech, 

Pójdziesz na Moskali w atak, 

B dziesz gna  za trzech! 

   Chory  cz ek... 

A gdy kochasz si  nami tnie, 

St d serdeczny ból, 

Wykuruje ci  doszcz tnie, 

W serce par  kul. 

   Chory  cz ek.... 
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LIST DO CARA 

s owa: H. Brzezi ski 

 

A konna bateria ju  nad Styrem stoi, 

ju  nad Styrem stoi, ju  nad Styrem stoi. 

I pisze do Cara, e si  go nie boi, 

e si  go nie boi, hopaj - siup! 

Hopaj – siupaj, hopaj - siupaj, 

hopaj - siupaj dana, hopaj - siupaj dana, 

dziewczyno kochana. 

Wczoraj spa em na pod odze, 

Dzi  na stogu siana, 

Do samego rana, hopaj - siup! 

I pisze do Cara czarnym atramentem, 

czarnym atramentem, czarnym atramentem. 

e si   go nie boi z ca ym regimentem, 

z ca ym regimentem, hopaj - siup! 

A nasze ci kie dzia a ju  pod Ryg  stoj , 

ju  pod Ryg  stoj , ju  pod Ryg  stoj  

I pisz  do Cara, e si  go nie boj , 

e si  go nie boj , hopaj - siup! 

Hopaj - siupaj ... 

I pisz  do Cara, po co zdejma  dzwony, 

po co zdejma  dzwony, po co zdejma  dzwony, 

Pewno nie mia  kulek dla swojej obrony, 

dla swojej obrony, hopaj - siup. 

I pisz  szabelk  z hartowanej stali, 

z hartowanej stali, z hartowanej stali, 

e ca  czered  hen za Bug wygnali, 

hen za Bug wygnali, hopaj - siup! 

Hopaj - siupaj... 

A w ko cu w okopy szwadron pos ali my, 

szwadron pos ali my, szwadron pos ali my, 

W niewol  pu k carski ca y zabrali my, 

ca y zabrali my, hopaj - siup. 
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MY, PIERWSZA BRYGADA  

s owa: Andrzej Tadeusz Ha aci ski, Tadeusz Biernacki  

muzyka: Mieczys aw S obódzki, anonim 

 

Legiony to o nierska nuta,  

Legiony to ofiarny stos, 

Legiony to o nierska buta,  

Legiony to strace ców los.  

My, Pierwsza Brygada, strzelecka gromada, 

Na stos rzucili my nasz ycia los,  

Na stos, na stos!  

O ile  m k, ile  cierpienia,  

O ile  krwi, wylanych ez,  

Pomimo to nie ma zw tpienia,  

Dodawa  si  w drówki kres.  

My, Pierwsza Brygada.. 

Krzyczeli, e my stumanieni, 

Nie wierz c nam, e chcie  – to móc! 

Leli my krew osamotnieni, 

A z nami by  nasz drogi Wódz! 

My, Pierwsza Brygada... 

Nie chcemy dzi  od was uznania, 

Ni waszych mów, ni waszych ez. 

Ju  sko czy  si  czas ko atania  

Do waszych serc, do waszych kies.  

 My, Pierwsza Brygada... 

Umieli my w ogie  zapa u    

M odzie czych wiar roznieci  skry,   

Nie  ycie swe dla idea u  

I swoj  krew, i marze  sny.   

 My, Pierwsza Brygada... 

Potrafim dzi  dla potomno ci 

Ostatki swych po wi ci  dni, 

W ród fa szów sia  zew nami tno ci, 

Miazg  swych cia , arem swej krwi. 

 My, Pierwsza Brygada.... 
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