








„ iat pi spokojnie

I cale o t m nie ie,

 nie jest tak na ojnie

Jak jest o nierskim pie ie”

Dla mnie te proste s wa piosenki piewanej przez Polaków w podczas I wojn iatowej

jasne przes nikt nie interesuje s losami kraju w re lonego przez zaborców z map.

Jednak mar r Komendanta P sudskiego zi s w 1918 r. odr s Najja niejsza

Rzeczpospolita.

M lata i w 1939 r. nasza O na ponownie zos us z map przez d w ze

ws u i . piewana przez Polskiego P stwa Podziemnego pie nadal b

aktualn iat s spokojnie przedk w sne intere nad gwarancje udzielone

Rzeczpospolitej.

rok 1945. w i a t w w II w iatowej, nie interes s losem

Polaków w pod w czerwonej Moskw Mimo to jeszcze przez wiele lat w os

le s o piew w p s e nierz k .

Nas rok 1981, po raz pierws po II wojnie rus z Krakowa r wow

przez odowiska ciowe Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Rus z pie na

us staw sobie jeden NIEPODLEG Nikt nie wied w jak dr

trzeba przeb s g

Jest rok 2016. Kolejna Lekcja piewania gromadzi w Krakowie setki mies w miasta i go ci

z Polski, g piewem p o które

piew strof pi spokojnie…”, mar  o N ci.

Dzi iew te s owa wiem, d ki Wam o Komendancie P sudskim i jego o rzac

przetrwa, a s wa pie ni nie na wawelskie wzgórze, ale r s szeroko po

kraju.

Komendant

LI (36. po wojnie) Marszu Szlakiem

I Kompanii Kadrowej

D Kraw ski





Akcja spo eczna Pogromców Bazgro ów

Zach camy do brania wspó odpowiedzialno ci za przestrz publiczn . Nasze s

mieszkania, samochody, rynki, parki, podwórka, czy dworce. Tymczasem ci którzy 

maluj  sprayami obsceniczne obrazki, pisz wulgarne wyrazy, ci którzy j trz

mo  nienawi ci lub krzewi  faszyzm uwa aj  inaczej. Pora si  temu 

przeciwstawi . 

APEL

Je eli m z podobnie jak my, nagraj filmik swoim telefonem komórkowym*.

Powiedz do kamery krótkie zdanie:

„Kochasz ten kraj… to po nim nie bazgraj!!!”

i w j go na adres: PogromcyBazgrolow@gmail.com 

Zwracamy si  do znanych i nieznanych Polaków, aby zabrali g os w tej wa nej

sprawie. Wasze wypowiedzi znajd si na profilu Facebook Pogromców Bazgro ów

oraz stronie internetowej. B dziemy je wys a do polityków, mediów oraz innych

wp ywowych rodowisk w nadziei, e zostan wprowadzone odpowiednie

regulacje prawne, ograniczaj ce to szkodliwe zjawisko. Pragniemy, aby bazgranie 

przesta o by  modne, by ludzie, którzy to robi zrozumieli, e czyni krzyw

swoim s siadom i Polsce. 

Co roku miasta wydaj  setki milionów na napraw  zniszczonych elewacji.

Zróbmy wszystko, co jest w naszej mocy, aby z krakowskich cian znik y 

swastyki, gwiazdy Dawida, bluzgi oraz inne bazgro y. Pokryjmy „milczeniem farby” 

mo  nienawi ci. Wspólnie zadbajmy o nasz  najbli sz  okoli . Zg aszajmy akty 

wandalizmu. Domagajmy si  szybkiego usuni cia wszelkich bazgro ów, 

które pokrywaj  nasze Miasto.

wi cej szczegó ów: www.PogromcyBazgrolow.com

adres e-mail: PogromcyBazgrolow@gmail.com

*Pami taj: wys anie filmu to jednocze nie zgoda na jego upowszechnianie

nie bazgraj !!!
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HYMN STRZELECKI

(NAPRZÓD DRU¯YNO STRZELECKA)
s³owa i muzyka: autor nieznany

Naprzód dru¿yno strzelecka,
Sztandar do góry swój wznieœ,
¯adna nas si³a zdradziecka
Zniszczyæ nie zdo³a ni zgnieœæ.

Czy przyjdzie nam umrzeæ wœród boju,
Czy w tajgach Sybiru nam gniæ,
Z trudu naszego i znoju
Polska powstanie by ¿yæ

Nic nie powstrzyma rycerzy,
Ofiarnych na mêkê i trud,
Za naszym hymnem pobie¿y,
Do walki o wolnoœæ i lud.

Czy przyjdzie nam umrzeæ wœród boju...

Hufiec nasz ruszy³ zwyciêski,
Do walki o wolnoœæ i byt,
Wrogowi odp³aciæ klêski,
Polsce swobodny daæ œwit.

Czy przyjdzie nam umrzeæ wœród boju...
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KADRÓWKA

s³owa: T. Ostrowski „Oster”, W. K. £êcki „Graba”
na melodiê: „Siwa g¹ska, siwa, po Dunaju p³ywa”

Raduje siê serce, raduje siê dusza, 
Gdy pierwsza kadrowa na Moskala rusza.

Oj da, oj da dana, kompanio kochana, 
Nie masz to jak pierwsza, nie!

Chocia¿ do Warszawy mamy d³ug¹ drogê, 
Ale przecie¿ dojdziem, byleby iœæ w nogê.

Oj da, oj da dana... 

Kiedy Moskal zdrajca drogê nam zast¹pi, 
To kul z manlichera nikt mu nie posk¹pi.

Oj da, oj da dana… 

A gdyby on jeszcze œmia³ udawaæ zucha,
Ka¿dy z nas bagnetem trafi mu do brzucha.

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, podniesiona g³owa,
Boœmy przecie pierwsza kompania kadrowa.

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

s³owa: H. Zwierzchowski      muzyka: autor nieznany

Garstka was by³a szalonych junaków,
Gdyœcie granice przeszli w owym dniu,
Krzy¿ami wie¿ swych b³ogos³awi³ Kraków
Cudne ziszczenie marzonego snu:
Gromadê orl¹t, co przy szablic chrzêœcie
Przysiêg³a zgin¹æ na Ojczyzny szczêœcie!

Chocia¿ czyha³y na was armie cara,
Chocia¿ wam zgubê poprzysiêga³ czart,
Wiod³a was mi³oœæ, nadzieja i wiara,
Nerwy ze stali i ¿o³nierski hart,
I jedno imiê, co czar ma nadludzki,
I dla ¿o³nierza baœni¹ jest: „Pi³sudski”.

Ka¿dy z was przeszed³ ¿ycia mozo³ twardy
I krwawi³ dawno od serdecznych ran,
A wiêc z wyrazem ¿o³nierskiej pogardy
Szliœcie na szaniec i w œmiertelny tan,
Pierœ nadstawiaj¹c na grot, co zawarczy,
Gotowi wróciæ z tarcz¹ lub na tarczy.

Dziœ,  jak¿e s³odka za trudy nagroda!
Oto grobowca odwalony g³az,
Hej! Zmartwychwsta³a potê¿na i m³oda
Polska,  w uroku najcudniejszych kras
I wieñczy sama zieleni¹ wawrzynów
Kochan¹ g³owê najlepszego z synów.
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MARSZ STRZELCÓW

(PIEŒÑ ZWI¥ZKU STRZELECKIEGO)
s³owa i muzyka: W. L. Anczyc

Hej, strzelcy wraz! Nad nami Orze³ Bia³y,
A przeciw nam œmiertelny stoi wróg.
Wnet z naszych strzelb piorunne zagrzmi¹ strza³y,
Niech lotem kul kieruje Zbawca Bóg.

Wiêc gotuj broñ i kulê bij g³êboko,
O ojców grób bagnetu poostrz stal!
Na odg³os tr¹b twój sztuciec bierz na oko!

Hej, bacznoœæ! Cel i w ³eb lub w serce pal!
Hej, tr¹b, hej, tr¹b! Strzelecka tr¹bko w dal!
A k³uj, a r¹b. I w ³eb lub w serce pal!

Wzrós³ liœciem bór, wiêc gór¹ wiara strzelcy,
Masz w rêku broñ, a w piersi œwiêty ¿ar,
Hej, Moskwa tu, a nu¿e tu wisielcy!
Od naszych kul nie schroni kniaŸ ni car!

Raz przecie¿ ju¿ zabrzmia³y tr¹bek dŸwiêki,
Lœni polska broñ jak stalnych k³osów fal,
Dziœ sp³acim wam ³zy matek i wdów jêki.

Hej, bacznoœæ!...
Chcesz zdurzyæ nas, oszukaæ œwiat chcesz czule 
Plujem ci w twarz za morze twoich ³ask, Amnesti¹
tw¹ obwiniem nasze kule, OdpowiedŸ da huk 
strzelby, kurków trzask.

Do Azji precz, potomku D¿ingishana
Tam ¿ywio³ twój, tam ziemia carskich gal,
Nie dla ciê, nie, krwi¹ polsk¹ ziemia zlana.

Hej, bacznoœæ!...
Do Azji precz, tyranie! Tam siej mordy,
Tam gniazdo twe, tam panuj, tam twój œmieæ!
Tu Polska jest, tu zginiesz i twe hordy, 
Lub naród w pieñ wymorduj, wysiecz, zgnieæ.

O Bo¿e nasz! O Matko z Jasnej Góry!
B³ogos³aw nam! Niech kona ³za i ¿al
Przeb³aga Ciê, niewoli zedrze chmury!

Hej bacznoœæ!...
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WARCZ¥ KARABINY

s³owa i muzyka: autor nieznany
(Pieœñ powsta³a w 1915 r. w Kêtach przed wymarszem Legionów do Warszawy)

Warcz¹ karabiny i dzwoni¹ pa³asze,
Znów Pi³sudski rusza w pole, a z nim ch³opcy nasze.

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

Wtedy wszystkie dzwony krakowskie zadzwoni¹,
A Kolumnie Zygmuntowskiej Tatry siê pok³oni¹.

Gdy staniesz w Warszawie, Wodzu, Strzelcze szary,
Podepcz nog¹ z ostrogami butê carskiej mary.

Gdy staniesz w Warszawie, w tym królewskim grodzie,
To poleci na rozprawê, co jest si³ w narodzie.

Wis³¹ wieœæ poleci – falami jasnymi,
¯e nie bêdzie ju¿ Moskali na piastowskiej ziemi.
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ARMATA

s³owa: Bogus³aw M. A. Szul-Skjöldkrona, 1914 r.

Jak cielê uwi¹zana starym powrozem,
Skacze jak opêtana z ty³u za wozem.

Co to za kawa³ grata? 
To jest nasza armata!

Armata, tra-ta-ta-ta, nasza armata!

Za ni¹ kanonier z cicha, zbieraj¹c ³adnie,
Je¿eli jaka szprycha z ko³a wypadnie.

Potem sk³ada i ³ata, 
bo to nasza armata!

Armata, tra-ta-ta-ta, nasza armata!

Wreszcie z okrutnym trudem (wieœæ baœni bliska)
Doci¹gnêli j¹ cudem do stanowiska.

Nie wiedz¹c, ¿e nam sp³ata 
Psiego figla armata!

Armata, tra-ta-ta-ta, nasza armata!

Chcieli nasi nad ranem podejœæ Moskali,
Nagle ¿egnaj siê z planem, bo jak grzmot wali,

Bum tarach na wariata
Przypadkowo  armata!

Armata, tra-ta-ta-ta, nasza armata!

Zgadn¹æ, gdzie jest ukryta, nietrudno wcale,
Bo ponad ni¹ zakwita po ka¿dym strzale

Ob³ok dymu jak wata,
Bo to taka armata!

Armata, tra-ta-ta-ta, nasza armata!

A Moch widz¹c bia³ego dymu tak wiele,
Myœli, ¿e to tam jego pêk³y szrapnele.

Lub ¿e to p³onie chata,
A to nasza armata! 

–

Armata, tra-ta-ta-ta, nasza armata!



Przy niej ch³opcy za sznury stoj¹ trzymaj¹c,
Bo gdy strzeli do góry, skacze jak zaj¹c.

I w pop³ochu w ty³ zamiata
Jakby pies, nie armata!

Armata, tra-ta-ta-ta, nasza armata!

Nie gniewajcie siê wcale za szczeroœæ moj¹,
Lecz tych dzia³ siê Moskale niewiele boj¹.

Choæ to przecie u kata
Tak¿e wreszcie armata!

Armata, tra-ta-ta-ta, nasza armata!

II Brygada Legionów Polskich, 1914. „Ilustrowana kronika Legionów Polskich 1914-18”, 
Warszawa 1936
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POBÓR NA DZIEWCZÊTA

s³owa: S. Rozmiar Rozbicki, 1916 r.

Hej, panienki pos³uchajcie, raz, dwa, trzy,
I gazety przeczytajcie, raz, dwa, trzy,
S¹ tam weso³e nowinki, bêdzie pobór na dziewczynki, 
raz, dwa, raz, dwa, trzy.

Najpiêkniejsze z okolicy, raz, dwa, trzy,
Przeznaczaj¹ do konnicy, raz, dwa, trzy,
A która nie ma ochoty, to j¹ wezm¹ do piechoty,
 raz, dwa, raz, dwa, trzy.

Pu³k najpierwszy z warszawianek, raz, dwa, trzy,
Ma siê nazwaæ pu³k u³anek, raz, dwa, trzy,
Wielkie wezm¹ do dragonów, stare panny do furgonów, 
raz, dwa, raz, dwa, trzy.

T³uste grube i pêkate, raz, dwa, trzy,
Powsadzaj¹ na armatê, raz, dwa, trzy,
A gdzie bêd¹ twierdze puste, wsadzimy ¯ydówki t³uste,
raz dwa, raz, dwa, trzy.

Do sztandarów zakonniczki, raz, dwa, trzy,
A do szturmu baletniczki, raz dwa trzy,
Szwaczki zostan¹ w rezerwie, gdy siê której co rozerwie, 
raz, dwa,...

Te, co piêknie wyœpiewuj¹, raz, dwa, trzy,
Na trêbaczy siê promuj¹, raz, dwa, trzy,
A co ci¹gle wykrzykuj¹, do doboszy ich zwerbuj¹, 
raz dwa, raz, dwa, trzy.

Która panna urodziwa, raz, dwa, trzy, 
Bêdzie w wojsku doœæ szczêœliwa, raz, dwa, trzy,
WeŸmie szlify, akselbanty, tak jak maj¹ adiutanty, 
raz, dwa, raz, dwa, trzy.

Wygadane porucznikiem, raz, dwa, trzy,
Wykszta³cone  pu³kownikiem, raz, dwa, trzy,
Gdy bêdzie ch³opców kocha³a, dojdzie stopnia genera³a, 
raz, dwa, raz, dwa, trzy.

Gdy bernardyn siê dowiedzia³, raz dwa, trzy,
Ju¿ w klasztorze nie wysiedzia³ raz, dwa, trzy,
I wybra³ siê z takim planem, by móg³ zostaæ kapelanem, 
raz, dwa, raz, dwa, trzy.
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NIE MASZ NAD LEGUNA

(I TAK SOBIE ŒWISTA...)
s³owa: A. W. Krupiñski      muzyka: autor nieznany

Nie masz nad leguna dzielniejszego cz³eka,
Chocia¿ kule œwiszcz¹, to on nie ucieka,
A chocia¿ go nawet trafi kulek trzysta,

Maszeruje dalej i tak sobie œwista:

Zimno, mróz na dworze, wiatr œniegiem zacina,
W podartym mundurku idzie ch³opaczyna,

Drwi z mrozu i œniegu, bo to legionista,
Maszeruje dalej i tak sobie œwista:

O, moja Marysiu, o, moje kochanie,
Po¿ycz mi pieniêdzy na œlubne ubranie.

Pieni¹dze mu da³a, a on spekulista...
Idzie sobie dalej i tak sobie œwista:

Nie p³acz¿e, dziewczyno, jeszcze siê nie topiê,
O¿eniê siê z tob¹ zaraz po urlopie,

Syna wychowamy, bêdzie legionista 
Niechaj maszeruje i tak sobie œwista:

Urlop ju¿ siê koñczy, dziewczê œni o Janku:
Nie masz, nie masz ciebie, drogi mój kochanku!
Poszed³ z kolegami, gdzieœ do diab³ów trzysta,

Maszeruje dalej i tak sobie œwista. 

–
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WOJENKO, WOJENKO

s³owa: F. Gwi¿d¿           muzyka: autor nieznany

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. 

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

Wojenko, wojenko, có¿eœ tak szalona,
Kogo ty pokochasz, kogo ty pokochasz,
Jeœli nie leguna.

Jeœli nie leguna, jeœli nie u³ana,
Wojenko, wojenko, wojenko, wojenko,
Nasza ukochana.

Jeœli nie powstañca, jeœli nie piechura,
Bo za tob¹ idzie, bo za tob¹ idzie,
Relutonów chmura. 

Wojenko, wojenko, co za moc jest w tobie,
Komu ka¿esz  wstanie, komu ka¿esz  wstanie,
Choæby spa³ ju¿ w grobie.
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RAPSOD O PU£KOWNIKU LISIE-KULI

(O pp³k. Leopoldzie Lisie-Kuli)
s³owa i muzyka: A. Kowalski

Gdy ruszy³ na wojenkê, mia³ siedemnaœcie lat,
A serce gorej¹ce, a lica mia³ jak kwiat.

Ch³opiêc¹ jeszcze duszê i m³ode ramiê mia³,
Gdy w krwawej zawierusze szed³ szukaæ m¹k i chwa³.

Lecz œmia³ siê œmierci w oczy, a z trudów wszystkich kpi³,
Szed³ naprzód jak huragan i bi³, i bi³, i bi³.

A ch³opcy z nim na boje szli z pieœni¹ jak na bal,
Bo z dzielnym komendantem i na œmieræ iœæ nie ¿al.

Nie trwo¿y³ siê moskiewskich bagnetów, lanc ni dzia³,
Dociera³ zawsze z wiar¹ tam, dok¹d dotrzeæ chcia³.

Gdy szed³ zaœ w bój ostatni, mia³ lat dwadzieœcia dwa,
A s³awê bohatera, a moc i dumê lwa.

Œwisnê³a ma³a kula i grób wyry³a mu,
Bohaterowi ³o¿e, pos³anie wieczne lwu.

Rycerski pêdzi³ ¿ywot, rycerski znalaz³ zgon,
Armaty mu dzwoni³y, a nie ¿a³obny dzwon.

Chor¹gwie siê sk³oni³y nad grobem, na czci znak,
A stara braæ ¿o³nierska jak dzieci ³ka³a tak.

Sam nawet wódz naczelny ³zy w dobrych oczach mia³,
Ukochanemu ch³opcu na trumnê order da³.

A wiecie wy ¿o³nierze, kto mia³ tak piêkny zgon,
Kto tak OjczyŸnie s³u¿y³, czy wiecie, kto by³ on?

Otwórzcie z³ot¹ ksiêgê, gdzie bohaterów spis,
Na czele w niej widnieje: Pu³kownik Kula-Lis.
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PIEŒÑ O WODZU MI£YM

s³owa:W. Biernacki           muzyka: Z. Pomarañski „Brzózka”

Jedzie, jedzie na Kasztance,
Siwy strzelca strój./2x
Hej, hej, Komendancie,
Mi³y Wodzu mój! 

Gdzie szabelka twa ze stali?
Przecie¿ idziem w bój,/2x

Hej, hej, Komendancie,
Mi³y Wodzu mój! 
Gdzie twój mundur jeneralski,
Z³otem wyszywany?/2x
Hej, hej, Komendancie,
Wodzu kochany!

Masz wierniejszych ni¿ stal ch³odna
M³odych strzelców rój!/2x
Hej, hej, Komendancie,
Mi³y Wodzu mój!

 Nad lampasy i czerwienie
 Wolisz strzelca strój!/2x
 Hej, hej, Komendancie,
 Mi³y Wodzu mój!

Ale pod t¹ szar¹ bluz¹
Serce ze z³ota!/2x
Hej, hej, Komendancie,
Serce ze z³ota!

 Ale b³yszcz¹ groŸn¹ wol¹
 Królewskie oczy!/2x
 Hej, hej, Komendancie,
 Królewskie oczy!

Pójdzie z tob¹ po zwyciêstwo
M³odych strzelców rój!/2x

Hej, hej, Komendancie,
Mi³y Wodzu mój!
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PIEŒÑ O JÓZEFIE PI£SUDSKIM

(BRYGADIER PI£SUDSKI)
s³owa: A. Dziêcio³owski

Ani kontusz na nim aksamitny,
Ani pas go zdobi lity, s³ucki,

W szarej burce, lecz duchem b³êkitny,
Jedzie polem brygadier Pi³sudski.

Rêce cicho na ³êku oparte,
Patrzy twardo w wir œnie¿nej zawiei,
Œród pustkowia sprawuje sw¹ wartê,

Nieœmiertelnej brygadier nadziei.

By³y lata z³a, nêdzy i g³odu,
A¿ siê ozwa³ g³os walki z barykad 
Zapomniano ju¿ krzywdy narodu,

Kto dziœ mœciwy  romantyk, unikat.

Niewolnictwo zmroczy³o krwi têtno,
Przyg³uszy³o wolnoœci g³os ludzki.

Ten ci krwi¹ j¹ mi³uje namiêtn¹,
Wartuj¹cy brygadier Pi³sudski.

Poczernia³y od mroków wiêzieni,
Kêdy nie masz uœmiechów radoœci 

Termopilczyk, gdy inni znu¿eni,
Czuwa bacznie w serdecznej wiernoœci.

I o³owiem tnie w ruskie okopy,
A strza³ ka¿dy wœród wrogów œmieræ wznieca,

Stoi w mroku pod bokiem Europy
Niepodleg³ej Ojczyzny forteca.

Sztandar z Or³em powiewa na wale 
Któ¿ siê zdoby³ na trud ten nadludzki?

Sztandar Polski wzniós³ w niebo zuchwale
Wartuj¹cy brygadier Pi³sudski.

–

–

–

–
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KALINA, MALINA

s³owa i muzyka: autor nieznany

Kalina malina w lesie rozkwita³a/bis
niejedna dziewczyna u³ana kocha³a!/bis

U³ana kocha³a, u³ana lubi³a/bis
I te czu³e listy do niego kreœli³a./bis

A w niedzielê rankiem, kiedy s³oñce wschodzi/bis
To ten m³ody u³an po koszarach chodzi./bis

Po koszarach chodzi, listy w rêku nosi/bis
Pana porucznika o przepustkê prosi./bis

Panie poruczniku puœæ mnie pan do domu/bis
Bo moja dziewczyna urodzi³a syna./bis

Puszczê ja ciê puszczê, ale nie samego/bis
Ka¿ê ci osiod³aæ konika karego./bis

Konika karego i te z³ote lejce/bis
Abyœ swej dziewczynie uradowa³ serce./bis

Jedzie u³an jedzie, o drogê nie pyta/bis
A m³oda teœciowa u progu go wita./bis

„U³anie, u³anie, twoja to przyczyna/bis
Przez ciebie zosta³a zhañbiona dziewczyna”./bis

Ja jej nie zhañbi³em, zhañbi³a siê sama/bis
I ta ciemna nocka, po której chadza³a./bis

Chadza³a, pija³a i grywa³a w karty/bis
Myœla³a dziewczyna, ¿e z u³anem ¿arty./bis

To nie by³y ¿arty, ani ¿adne kpiny/bis
Bo zamiast wesela odby³y siê chrzciny./bis

Ta dzisiejsza m³odzie¿ lata samolotem/bis
Najpierw robi dzieci, a wesele potem./bis
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LEGUNY W NIEBIE

s³owa i muzyka: A. Kowalski

Siedzia³ œwiêty Piotr przy bramie, oj rety,
Czyta³ se komunikaty z gazety,
Wtem ktoœ szarpn¹³ bramê z³ot¹,
Pyta œwiêty klucznik: „Kto to?”
Leguny, my z frontu leguny!

Czy nie znacie niebieskiego zwyczaju,
Jak leŸæ mo¿na bez przepustki do raju?
Wiemy, wiemy, lecz tu pustki,
Wiêc nas wpuœæ choæ bez przepustki,
Leguny, my biedne leguny. 

Wpierw do czyœæca iœæ musicie w ogonku,
Tam wybiel¹ was jak p³ótno na s³onku,
 Byliœmy ju¿ w czyœæcu, byli,

Ca³kiem nas tam wybielili,
Leguny my czyste, leguny.

 Wiêc mi zaraz marsz do piek³a sekcjami,
Niepotrzebny tu ambaras mam z wami...
 Byliœmy ju¿ nawet w piekle,

Ale tam gor¹co wœciekle,
Leguny chc¹ raju, leguny.

Mia³ staruszek gust wyrzuciæ tê bandê,
¯e siê tak do nieba pchaj¹ na grandê,
W¹sem rucha³, brod¹ rucha³,
Ale siê nie udobrucha³;
Leguny czeka³y, leguny.

Spostrzeg³ Pan Bóg, ¿e Piotr Œwiêty coœ knowa,
Wiêc odezwa³ siê do niego w te s³owa:
 B¹dŸ¿e z wiary, wpuœæ ich Pietrze,

Bo pomarzn¹ mi na wietrze,
Leguny kochane, leguny!

I uczyni³ z nich Piotr Œwiêty za³ogê,
I wyp³aci³ im relutum za drogê.
A gdy zmo¿y³ sen Piotrusia,
Z anio³kami husia-siusia!
Leguny tañczy³y, leguny.

–

–

–

–

–

–
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PIEŒÑ PIERWSZEJ O.L.K.

s³owa i muzyka: autor nieznany

My siæ szarýy nie boimy,
Szarýæ oknem wyrzucimy.

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

Bo juý dla nas nie ma sztuk,
Niechaj ýyje babski puùk,  niechaj ýyje, niechaj ýyje

Zagórskiej puùk!
Bo juý dla nas nie ma sztuk
Niechaj ýyje babski puùk,

Niechaj ýyje Zagórskiej puùk!

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

Niechaj panny bronià Lwowa!

Wiæc juý dla nas nie ma sztuk,
Niechaj ýyje babski puùk,  niechaj ýyje, niechaj ýyje

Zagórskiej puùk!
Bo juý dla nas nie ma sztuk
Niechaj ýyje babski puùk,

Niechaj ýyje Zagórskiej puùk!
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ORL¥TKO

s³owa: A. Opman „Or-Ot”     muzyka: O. Emski

O mamo, otrzyj oczy,
Z uœmiechem do mnie mów,
Ta krew, co z piersi broczy,
Ta krew, to za nasz Lwów!

Ja bi³em siê tak samo
Jak starsi, mamo chwal!

Tylko mi ciebie, mamo,
Tylko mi Polski ¿al!

Z prawdziwym karabinem
U pierwszych sta³em czat,

O nie p³acz nad swym synem,
¯e za Ojczyznê pad³.

Z krwaw¹ na piersi plam¹
Odchodzê dumny w dal,

Tylko mi ciebie, mamo…

Czy jesteœ, mamo, ze mn¹?
Nie s³yszê twoich s³ów.

W oczach mi trochê ciemno,
Obroniliœmy Lwów!

Zostaniesz biedna sam¹,
Bacznoœæ, za Lwów cel, pal!

Tylko mi ciebie, mamo…
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O MÓJ ROZMARYNIE

s³owa: autor nieznany oraz W. Denhoff-Czarnocki          muzyka: autor nieznany

O mój rozmarynie rozwijaj siê,
Pójdê do dziewczyny, pójdê do jedynej
Zapytam siê.

A jak mi odpowie: nie kocham ciê,
U³ani werbuj¹, strzelcy maszeruj¹,
Zaci¹gnê siê.

Dadz¹ mi buciki z ostrogami
I siwy kabacik, i siwy kabacik
Z wy³ogami.

Dadz¹ mi konika cisawego
I ostr¹ szabelkê, i ostr¹ szabelkê
Do boku mego.

Dadz¹ mi uniform popielaty,
A¿ebym nie têskni³, a¿ebym nie têskni³
Do swojej chaty.

Dadz¹ mi manierkê z gorza³czyn¹,
A¿ebym nie têskni³, a¿ebym nie têskni³
Za dziewczyn¹.

A kiedy ju¿ wyjdê na wiarusa,
Pójdê do dziewczyny, pójdê do jedynej
Po ca³usa.

A gdy mi odpowie: nie wydam siê,
Hej tam kule œwiszcz¹ i bagnety b³yszcz¹,
Poœwiêcê siê.

Pójdziemy z okopów na bagnety,
Bagnet mnie uk³uje, œmieræ mnie poca³uje,
Ale nie ty.
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HEJ, HEJ, U£ANI!

s³owa: F. Gwi¿d¿      muzyka: autor nieznany

U³ani, u³ani, malowane dzieci,
Niejedna panienka za wami poleci.

Hej, hej, u³ani! Malowane dzieci,
Niejedna panienka za wami poleci!

Niejedna panienka i niejedna wdowa,
Zobaczy u³ana – kochaæ by gotowa.

Hej, hej, u³ani...
Babcia umiera³a, jeszcze siê pyta³a:
Czy na tamtym œwiecie u³ani bêdziecie?

Hej, hej, u³ani...
Nie ma takiej wioski, nie ma takiej chatki,
Gdzie by nie kocha³y u³ana mê¿atki.

Hej, hej, u³ani...
Nie ma takiej chatki, ani przybudówki,
Gdzie¿ by nie kocha³y u³ana ¯ydówki.

Hej, hej, u³ani...
Kochaj¹ i panny, lecz kochaj¹ skrycie,
Ka¿da za u³ana odda³aby ¿ycie.

Hej, hej, u³ani...
Jedzie u³an, jedzie, konik pod nim pl¹sa,
Czapkê ma na bakier i podkrêca w¹sa.

Hej, hej, u³ani...
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SENSACJA, BATERIA GRA!

s³owa: autor nieznany       melodia lwowska

Pi³sudski wiedzie strzelców huf,
W ich sercach pe³no marzeñ, snów,
Z ich oczu szczêœcie b³yska,
Karabin Werndla œciska.
Choæ bose, go³e bractwo to,
W zanadrzu ma ³adunków sto.
Bezczelnoœæ strzelców znasz:
W Chêcinach bitwê masz!

Sensacja! Bateria gra! Hu-ha! ha! I pu³k siê pcha!
            A strzelcy, jak wariaty, wprost lec¹ na armaty!

Sensacja! Bateria gra! Hu-ha! ha! I pu³k siê pcha!
Pi³sudski, widz¹c pl¹s, z radoœci g³aszcze w¹s!

Na werndlach d³ugie majchry lœni¹,
Moskalom flaki dobrze tn¹.
Kielczanki jak b³awatki
¯o³nierzom daj¹ kwiatki.
I poszed³ ch³opca ³adny kwiat,
by nas nie gnêbi³ Moskal-kat.
Che³mszczyznê, bracie, znasz,
bagnetem za to masz!

Sensacja! Bateria gra!...
I dziwny cud siê widzieæ da³,
Werndel siê mannlicherem sta³,
A bagnet na nim b³yska,
Po piêæ ³adunków ciska.
Belina ju¿ koniki ma,
„Maschingewehrów” mamy dwa.
Bateriê Brzozy znasz,
Wiêc dziurê w brzuchu masz!

Sensacja! Bateria gra!...
Bo stara rzecz to jest jak œwiat,
¯e Moch dla Lacha nie jest brat.
A my manifest znamy,
Przyk³adów du¿o mamy.
Murawiew, Nolken i Van von,
I znany w Polsce kat Ska³on.
Bez prawa szko³ê znasz,
Bagnetem za to masz!

Sensacja! Bateria gra!...
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BIA£E RÓ¯E

s³owa: J. Lankau, K. M. Wroczyñski            muzyka: M. Kozar-S³obódzki

Rozkwita³y p¹ki bia³ych ró¿,
Wróæ, Jasieñku, z tej wojenki ju¿,
Wróæ, uca³uj, jak za dawnych lat,
Dam ci za to ró¿y najpiêkniejszy kwiat.

K³ad³am ci ja id¹cemu w bój,
Bia³¹ ró¿ê na karabin twój,
Nimeœ odszed³, mój Jasieñku, st¹d,
Nimeœ próg przest¹pi³, kwiat na ziemi zwi¹d³.

Ponad stepem nieprzejrzana mg³a,
Wiatr w burzanach cichuteñko ³ka.
Przysz³a zima, opad³ ró¿y kwiat,
Poszed³ w œwiat Jasieñko, zgin¹³ za nim œlad.

Ju¿ przekwit³y p¹ki bia³ych ró¿,
Przesz³o lato, jesieñ, zima ju¿,
Có¿ ci teraz dam, Jasieñku, hej,
Gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny swej?

Jasieñkowi nic nie trzeba ju¿,
Bo mu kwitn¹ pêki bia³ych ró¿,
Tam pod jarem, gdzie w wojence pad³,
Rozkwit³ na mogile bia³ej ró¿y kwiat.

Nie rozpaczaj, lube dziewczê, nie,
W polskiej ziemi nie bêdzie mu Ÿle,
Policzony bêdzie trud i znój,
Za Ojczyznê poleg³ ukochany twój.
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PIOSENKA HU£AÑSKA

s³owa i muzyka: autor nieznany

Jedzie huùan lasem, po pañsku z haùasem,
Piechur za nim bokiem, (bokiem) potrzàsa tùumokiem

Jedzie huùan lasem, podkówki mu brzæczà,
Piechur za nim bokiem, (bokiem) z tornistrà cielæcà…

Huùany paniæta, pojedli cielæta,
A piechury rury, (rury) noszà po nich skóry.

Kamasze na nogach, tornister ze skóry,
Jakýe was tu kochaã (kochaã) obrzydùe piechury.

Zaú u nas huùanów to taka ochota,
Lepszy, (lepszy) wàs huùañski niý caùa piechota.

Wstàpiù sobie huùan na szklaneczkæ miodu,
Siægnàù, (siægnàù) do kieszeni, pieniædzy jak lodu.

Wstàpiù sobie piechur, na szklaneczkæ piwa,
Siægnàù, (siægnàù) do kieszeni, a pieniædzy nie ma.
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¯URAWIEJKI NA PU£KI KAWALERII

1 Pu³k Szwole¿erów J. Pi³sudskiego (otok amarantowy) Warszawa

1. Ciesz siæ bracie Szwoleýerze masz protekcjæ w Belwederze
Lance do boju, szable w dùoñ, bolszewika goñ, goñ, goñ

2. W Belwederze na kwaterze poúpisz, bracie Szwoleýerze
Lance do boju...

2 Pu³k Szwole¿erów Rokitniañskich (otok bia³y) Starogard

1. Dzielnie skaczà przez bariery Rokitniañskie Szwoleýery
Lance do boju...

2. Kradnà kury, kradnà sery Rokitniañskie Szwoleýery
Lance do boju...

3 Pu³k Szwole¿erów Kozietulskiego (otok ¿ó³ty) Suwa³ki

1. Kto przykùadem w boju úwieci? Szwoleýerów Puùk to trzeci
Lance do boju...

2. Kto w Suwaùkach robi dzieci? Szwoleýerów Puùk to trzeci
Lance do boju...

1 Pu³k U³anów Krechowieckich (otok amarantowy) Augustów

1. Zawsze dzielni, wszædzie znani, Krechowieccy to uùani
Lance do boju...

2. Wielkopañski, Jaúniepañski, Krechowiecki Puùk Uùañski
Lance do boju...

2 Pu³k U³anów Grochowskich (otok bia³y) Suwa³ki

1. Przy kieliszku koiã troski zwykù uùanów Puùk Grochowski
Lance do boju...

2. Lampas z gaci, pùaszcz z gaùganów to jest drugi Puùk Uùanów
Lance do boju...

3 Pu³k U³anów Œl¹skich (otok ¿ó³ty) Tarnowskie Góry

1. Jedzie uùan, dupa w chmurach. To jest Puùk w Tarnowskich Górach
Lance do boju...

2. Za pogrzebem szarýà leci, to jest Puùk uùanów trzeci
Lance do boju...

4 Pu³k U³anów Zaniemeñskich (otok chabrowy) Wilno

1. Czwarty – to nie lada gratka, kwateruje w mieúcie „Dziadka”
Lance do boju...

2. Weneryczny i pijañski, to jest czwarty Puùk uùañski
Lance do boju…



5 Pu³k U³anów Zas³awskich (otok wiœniowy) Ostro³êka

1. Krwawo pod³y wróg odczuje, gdy Zas³awczyk nañ szar¿uje
Lance do boju…

2. Kto zegarki w polu zbiera? To jest pi¹ty pu³k Hallera
Lance do boju…

6 Pu³k U³anów Kaniowskich (otok b³êkitny) Stanis³awów

1. Dumna mina, a ùeb pusty, to jest Puùk uùanów szósty
Lance do boju...

2. Nigdy trzeêwi, zawsze wlani, to Kaniowscy sà uùani
Lance do boju…

8 Pu³k U³anów im. Ks. Józefa Poniatowskiego (otok ¿ó³ty) Kraków

1. Same grafy i barony, ósmy zdobi nam salony
Lance do boju...

2. Krzywa buzia, krzywa nózia, to uùani ksiæcia Józia
Lance do boju...

10 Pu³k U³anów Litewskich (otok amarantowy) Bia³ystok

1. Psy wyjà na widok jego – to jest uùan z dziesiàtego
Lance do boju...

2. O „Dziesiàtym” nic nie wiemy, wiæc go chwaliã nie bædziemy
Lance do boju...

13 Pu³k U³anów Wileñskich (otok ró¿owy) Nowa Wilejka

1. Zawsze dzielny i bojowy, to trzynasty Puùk róýowy
Lance do boju...

2. Ksiæýyc w czole, w dupie gwiazda, to tatarska nasza jazda
Lance do boju...

14 Pu³k U³anów Jaz³owieckich (otok ¿ó³ty) Lwów

1. Hej dziewczæta w góræ kiecki, jedzie uùan jazùowiecki
Lance do boju...

2. Zawadiacko gùowæ nosi i do szarýy sam siæ prosi
Lance do boju...

15 Pu³k U³anów Poznañskich (otok szkar³atny) Poznañ

1. Bolszewickà krwià zbroczony to „piætnasty” Puùk czerwony
Lance do boju...

2. Wciàý gotowi do kochania to uùani sà z Poznania
Lance do boju...

16 Pu³k U³anów Wielkopolskich (otok bia³y) Bydgoszcz

1. Pijà z beczki – nie pijani, to bydgoscy sà uùani
Lance do boju...

2. Zawsze ùasy na niewiasty, to uùanów Puùk Szesnasty
Lance do boju...



17 Pu³k U³anów Wielkopolskich (otok ¿ó³ty) Leszno

1. Zbiorowisko wielkich panów – Siedemnasty Puùk uùanów
Lance do boju...

2. Siedemnasty duýo smrodzi i dlatego ýóùto chodzi
Lance do boju...

18 Pu³k U³anów Pomorskich (otok chabrowy) Grudzi¹dz

1. Majà dupy jak z mosiàdza, to uùani sà z Grudziàdza
Lance do boju...

2. A przez morze na Pomorze Osiemnasty tylko moýe
Lance do boju...

19 Puùk Uùanów Woùyñskich (otok granatowy) Ostróg

1. Kto obroniù chùopów, panów? Dziewiætnasty puùk uùanów
Lance do boju…

2. Same ùotry i wisielce, to sà Jaworskiego strzelce
Lance do boju…

20 Puùk Uùanów im. Króla Jana III Sobieskiego (otok amarantowy) Rzeszów

1. Majà coú tam po kolana, to uùani króla Jana
Lance do boju…

2. Zamiast dupy krwawa rana, to uùani króla Jana
Lance do boju

21 Puùk Uùanów Nadwiúlañskich (otok turkusowy) Równe

1. Chociaý Wisùy nie widzieli, Nadwiúlañskich miano wziæli
Lance do boju…

2. Naszà oto jest saùata, dwadcat' pierwyj tra-ta-ta-ta
Lance do boju

22 Puùk Uùanów Podkarpackich (otok biaùy) Brody

1. W boju daje krwi swej strugi, to jest Puùk Dwudziesty Drugi
Lance do boju…

2. Úmierdzà naftà, robià dùugi, to jest Puùk Dwudziesty Drugi
Lance do boju…

23 Puùk Uùanów Grodzieñskich (otok pomarañczowy) Postawy

1. Wodku piot, samyj gùawnyj dwadcat' trietij prawosùawnyj
Lance do boju…

3. Sà naiwni jak te dzieci, uùañski dwudziesty trzeci
Lance do boju…

24 Puùk Uùanów (otok biaùy) Kraúnik

1. W jukach woýà wina dzbanki, kochajà ich Lublinianki
Lance do boju…

2. Gubi lance, gówno warty, to jest Puùk Dwudziesty Czwarty
Lance do boju…
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W MEDYCYNÊ NASZEJ DOBY

s³owa: B. Wieniawa-D³ugoszowski

W medycynê naszej doby
Nikt nie wierzy, nie!
Szczêœciem wszystkie dziœ choroby
Wojn¹ leczy siê.

Choryœ cz³ek – idŸ bracie na wojenkê,
Straw ten lêk, a bêdziesz ¿y³ przez wiek!

Cierpisz bracie na zaparcie
Od szeregu dni,
Niech no przyjdzie pierwsze starcie,
Jesteœ zdrów, a¿ grzmi!

Choryœ cz³ek...
Mêczy ciê reumatyzm srogo,
W nogê tnie jak miecz,
Granat huknie – i wraz z nog¹
Pójd¹ bóle precz!

Choryœ cz³ek...
Chory by³ na zat³uszczenie,
A¿e w oczach puch³,
Marsze trzy, jedno æwiczenie,
A ju¿ straci³ brzuch.

Choryœ cz³ek...
Choæ ci w piersi serce drga tak,
¯e zapiera dech,
Pójdziesz na Moskali w atak,
Bêdziesz gna³ za trzech!

Choryœ cz³ek...
A gdy kochasz siê namiêtnie,
St¹d serdeczny ból,
Wykuruje ciê doszczêtnie,
W serce parê kul.

Choryœ cz³ek....
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LIST DO CARA

s³owa: H. Brzeziñski

A konna bateria ju¿ nad Styrem stoi,
ju¿ nad Styrem stoi, ju¿ nad Styrem stoi.
I pisze do Cara, ¿e siê go nie boi,
¯e siê go nie boi, hopaj – siup!

Hopaj – siupaj, hopaj – siupaj,
hopaj – siupaj dana, hopaj – siupaj dana,
dziewczyno kochana.
Wczoraj spa³em na pod³odze,
Dziœ na stogu siana,
Do samego rana, hopaj – siup!

I pisze do Cara czarnym atramentem,
czarnym atramentem, czarnym atramentem.
¯e siê go nie boi z ca³ym regimentem,
z ca³ym regimentem, hopaj – siup!
A nasze ciê¿kie dzia³a ju¿ pod Ryg¹ stoj¹,
ju¿ pod Ryg¹ stoj¹, ju¿ pod Ryg¹ stoj¹
I pisz¹ do Cara, ¿e siê go nie boj¹,
¿e siê go nie boj¹, hopaj – siup!

Hopaj – siupaj ...
I pisz¹ do Cara, po co zdejma³ dzwony,
po co zdejma³ dzwony, po co zdejma³ dzwony,
Pewno nie mia³ kulek dla swojej obrony,
dla swojej obrony, hopaj – siup.
I pisz¹ szabelk¹ z hartowanej stali,
z hartowanej stali, z hartowanej stali,
¯e ca³¹ czeredê hen za Bug wygnali,
hen za Bug wygnali, hopaj – siup!

Hopaj – siupaj...
A w koñcu w okopy szwadron pos³aliœmy,
szwadron pos³aliœmy, szwadron pos³aliœmy,
W niewolê pu³k carski ca³y zabraliœmy,
ca³y zabraliœmy, hopaj – siup.
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MY, PIERWSZA BRYGADA

s³owa: A. T. Ha³aciñski, T. Biernacki        muzyka: M. S³obódzki

Legiony to ¿o³nierska nuta, 
Legiony to ofiarny stos,
Legiony to ¿o³nierska buta, 
Legiony to straceñców los. 

My, Pierwsza Brygada, strzelecka gromada,
Na stos rzuciliœmy nasz ¿ycia los, 
Na stos, na stos! 

O ile¿ m¹k, ile¿ cierpienia, 
O ile¿ krwi, wylanych ³ez, 
Pomimo to nie ma zw¹tpienia, 
Dodawa³ si³ wêdrówki kres. 

My, Pierwsza Brygada..
Krzyczeli, ¿eœmy stumanieni,
Nie wierz¹c nam, ¿e chcieæ – to móc!
Leliœmy krew osamotnieni,
A z nami by³ nasz drogi Wódz!

My, Pierwsza Brygada...
Nie chcemy dziœ od was uznania,
Ni waszych mów, ni waszych ³ez.
Ju¿ skoñczy³ siê czas ko³atania 
Do waszych serc, do waszych kies. 

My, Pierwsza Brygada...
Umieliœmy w ogieñ zapa³u 
M³odzieñczych wiar roznieciæ skry, 
Nieœæ ¿ycie swe dla idea³u 
I swoj¹ krew, i marzeñ sny. 

My, Pierwsza Brygada...
Potrafim dziœ dla potomnoœci
Ostatki swych poœwiêciæ dni,
Wœród fa³szów siaæ zew namiêtnoœci,
Miazg¹ swych cia³, ¿arem swej krwi.
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PIOSENKA NA WSZELKI WYPADEK

POD AGLAMI ZAWISZY
s owa: M. Bukarówna i Zawiszacy muzyka: autor nieznany

Pod gl mi „Z wiszy”

ycie ynie k w b ce,

czy to w sztormie, czy w ciszy,

czy w noc ciemn dzie  j sny.

Bi e gle n  m szt ch -

jest to widok mo rny,

w sercu r do i s ,

to „Z wisz ” n sz „Cz rny”.

Kiedy grot m dwie refy,

f l  pok d z lew ,

to z og  „Z wiszy”

czuje wtedy, e p yw .

Wi pop y my r  jeszcze

w t d l sin bez c ,

by u y swobody,

w ru, mor  i s c .
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1. HYMN STRZELECKI ( )

2. KADRÓWKA

3. 6 SIERPNIA 1914 R.

4. MARSZ STRZELCÓW

5.

6. ARMATA

7.

8. POBÓR NA

9.

10. WOJENKO, WOJENKO

11. -KULI

12.

13. P

14. KALINA, MALINA

15. LEGUNY W NIEBIE

16. J  O.L.K.

17.

18. O MÓJ ROZMARYNIE

19.

20. SENSACJA, BATERIA GRA!

21.

22.

23.

24.

25. LIST DO CARA

26.

27. MY, PIERWSZA BRYGADA

28. PIOSENKA NA WSZELKI WYPADEK - POD AGLAMI ZAWISZY






