






3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwali  pierwsz  konstytucj  w nowo ytnej

Europie - powód do dumy ka dego Polaka. 

Uczcijmy to wi to wspóln  pie ni  - g o no oddaj c rado  wolno ci i szczery 

patriotyzm! 

Z przyjemno ci  dedykuj  ten piewnik wszystkim uczestnikom majowej Lekcji 

piewania z artystami Kabaretu Loch Camelot - "póty serca, póki piewu"!

Jacek Majchrowski 

Prezydent Miasta Krakowa 



3 MAJA 
TO WI TO ZWYCI STWA ROZUMU 

W HISTORII POLSKI 
O TYM PIEWAJMY ! 

O WIECENIE
rozb ys o ponad 200 lat temu, 

by o zasianym ziarnem, z którego wyros a Konstytucja
(a na niej wzorowa y si  inne narody) 

oraz Komisja Edukacji Narodowej, 
to zwyci stwo wiat a nad ciemnot ,

wiara, m dro  i mi o  ojczyzny, 
dzi ki nim trwamy w tym miejscu dziejowym. 

O wiata to skarb i sól Ziemi 
Wiele lat pó niej poeta Kamil Cyprian Norwid pisa

„Pracowa  musisz nie z potem d oni twej, lub twego grzbietu, bo prac 
pocz tek doprawdy jest nie tu – pracowa  musisz z potem twego czo a!!!

Kanonik krakowski, rektor Akademii Krakowskiej Hugo Ko taj,
wielki Polak, 

zreformowa  i rozbudowa  szko y w ca ym kraju. 
Po latach biskup ca ego wiata Jan Pawe  II obudzi  nas ze snu s owami:

„Ducha nie ga cie”
i s ynne: „Niech zst pi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi”. 

Pie  jest czystym g osem serca i przejawem ywego ducha. 
Wielki Polak Papie  Jan Pawe  II wyrazi  opini e nasze lekcje piewania 

„s  wa ne i dobre”, wierni jego zaleceniom znów si  spotykamy. 

KRAKÓW s ynie ze swej ukrytej energii. 
Odkryj dla wiata now  energi  KRAKOWA!! 

Pozwól jej dzia a . Sta  i piewaj z nami!! 

TWÓJ
KRAKÓW,  3 MAJA 2008 R. 
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NA WAWEL, NA WAWEL 
muzyka: E. Wasilewski     s owa: W. Pol 

Na Wawel, na Wawel 
Krakowiaku wawy!
Podumaj, pot sknij 
Nad pomnikiem s awy.

Dzieje twojej ziemi 
Na grobowcach czytaj, 
Twoich wodzów groby 
U ciskiem powitaj! 

Popatrz si  po górach, 
Po do ach, równinach, 
Niech Polski mi o ci
Krew ci zawrze w y ach.

Tu twych ojców ko ci
Bielej  spod sochy, 
Tam w powietrzu drgaj
Braci twoich prochy. 

Przy ó  usta do nich, 
S odyczy wysysaj, 
Na ich onie g ow
Do snu uko ysaj. 

Do snu uko ysaj, 
Niech si  przy ni  tobie, 
Tysi ce tysi cy
Co ju  leg y w grobie. 
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WI TA MI O CI
Hymn Szko y Rycerskiej 

 muzyka: W. Sowi ski           s owa: J. I. Krasicki

wi ta mi o ci kochanej ojczyzny, 

Czuj  ci  tylko umys y poczciwe! 

Dla ciebie zjad e smakuj  trucizny, 

Dla ciebie wi zy, p ta niezel ywe.

Kszta cisz kalectwo przez chwalebne blizny, 

Gnie dzisz w umy le rozkosze prawdziwe, 

Byle ci  mo na wspomóc, byle wspiera ,

   Nie al y  w n dzy, nie al i umiera .

Wolno ci! Której jarzma nie docieka 

Gmin jarzma zwyk y, nikczemny i pod y.

Cecho dusz wielkich! Ozdobo cz owieka,

Strumieniu boski, cnót zaszczycon ród y!

Ty  tarcz  twoich Polaków od wieka, 

Z ciebie si  pasmem szcz cia nasze wiod y.

Wi ksza  nad przemoc! – a kto ciebie godny, 

Pokruszy  jarzma, albo pad  swobodny. 
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PIE  KONFEDERATÓW BARSKICH 
s owa:  J. S owacki               muzyka: A. Kurylewicz 

Nigdy z królami nie b dziem w aliansach, 
Nigdy przed moc  nie ugniemy szyi, 
Bo u Chrystusa my na ordynansach, 
 S udzy Maryji! 
Wi c cho  si  sp ka wiat i zadr y s o ce,
Chocia  si  chmury i morza nasro ,
Cho by na smokach wojska lataj ce,
 Nas nie zatrwo .
Bóg naszych ojców i dzi  jest nad nami! 
Wi c nie dopu ci upa adnej kl sce. 
Wszak póki On by  z naszymi ojcami, 
  Byli zwyci zce!
Wi c nie wpadniemy w adn  wilcz  jam ,
Nie ul kniemy przed mocarzy w adz ,
Wiedz c e nawet grobowce same 
          Bogu oddadz .
Ze skowronkami wstali my do pracy 
I spa  pójdziemy o wieczornej zorzy, 
Ale w grobowcach my jeszcze o dacy
          I hufiec Bo y.
Bo kto zaufa  Chrystusowi Panu 
I szed  na wi te kraju werbowanie; 
Ten de profundis z ciemnego kurhanu 
          Na tr b  wstanie. 
Bóg jest ucieczk  i obron  nasz !
Póki On z nami, ca e piek a p kn !
Ani ogniste smoki nas ustrasz ,

 Ani ul kn .
Nie z amie nas g ód, ni aden frasunek, 
Ani zho duj adne wiata ho dy,
Bo na Chrystusa my poszli werbunek, 
 Na jego o dy!
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MARSZ KONFEDERATÓW BARSKICH 
PIE O NIERSKA O NAJ WI TSZEJ MARYI PANNIE 

Marsz, marsz me serce, pobudk  bij ,
Strzelaj modlitwy, a chwal Maryj :

Bo u Maryi jeste  w komendzie, 
 Nad Ni  mocniejszej wiat mie  nie b dzie.

Feldgradron bij , stawaj do tropu! 
adnemu Pani nie da urlopu: 

Masz urlop ycia, nie wiesz jak d ugo,
 B d - e tej Pannie na wieki s ug .

Sta  do parolu, odbierz go mia o,
Aby na wieki w twem sercu trwa o:

Parol jest Jezus, has o Maryja, 
Niech im twe serce na wieki sprzyja. 

Wierz artyku y mocno w swej wierze, 
By  powinno ci pilnowa  szczerze: 

Jak zdradzisz Pani , b dziesz w areszcie, 
Wspomnij o ycia swojego reszcie. 

Dezerterowa  od niej nie mog ,
Bo mi uczyni w mem sercu trwog .
Pami taj na to, e  w regimencie, 

e musisz stan  w ka dym momencie. 

Ju  capstrzyk bij , zamkn  fortec ,
Id  do kwatery wojska, cz owiecze:
Tam ci nale y, tam id  gdzie ka ,
A jak nie pójdziesz - z rangi wyma .

A przy ostatnim ycia momencie, 
Wybra cem Panny b d  w regimencie: 

I oby  poszed  z abszejtem swojim, 
Z b ogos awie stwem Maryi twojem. 
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MAZUREK TRZECIEGO MAJA 

    Witaj, majowa jutrzenko, 

wie  naszej polskiej krainie, 

Uczcimy ciebie piosenk ,

Która w ca ej Polsce s ynie: 

    Witaj Maj, pi kny Maj, 

   U Polaków b ogi raj! 

    Witaj dniu Trzeciego Maja, 

Który wolno  nam zwiastujesz, 

Pierzch a ju  ciemi ców zgraja, 

Polsko, dzisiaj triumfujesz! 

   Witaj Maj… 

    Wrogów t uszcze wyrok Boski 

Zmiót  z powierzchni polskich anów,

Znik a bole , znik y troski, 

Nie ma w Polsce obcych panów. 

    Witaj Maj… 
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ODWA NY POLAK NA MARSOWYM POLU 

Stawam na placu z Boga ordynansu. 
Rang  porzucam dla nieba wakansu, 

Dla wolno ci gin , wiary swej nie min ,
Ten jest mój azard! 

Krzy  mi jest tarcz , a zbawienie upem,
W marszu zostaj ; cho  i padn  trupem 

Nie zwa am, bo w boju - dla duszy pokoju 
Szukam w Ojczy nie.

Krew z ran wylana dla mego zbawienia, 
Utwierdza dze, ukaja pragnienia, 
Jako katolika - wskro  serce przenika, 

Prawego w wierze. 

mier  Zbawcy stoi za pobudki has o,
Aby wzniecenie z ych czynno ci zgas o,
Wolno ci przywary, gwa ty wi tej wiary 

Zniesione by y.

Matka askaw , tusz , e si  stawi, 
Dzielno ci  swoich r k pob ogos awi,

A e gdy przybran , b d  mia  wygran ,
Wiary obro ca.

 Bo  nie nowina Maryi puklerzem 
Zastawia  Polsk , wojowa  z rycerzem, 

Przybywa  w osobie, sukurs dawa  Tobie, 
Mi a Ojczyzno! 

 Niech nas nie lepi wiatowe pon ty, 
Dla Boga bro my wiary Jego wi tej, 

A za nasz  prac  b dzie wszystk  p ac :
y  z Bogiem w niebie. 

ordynas (fr. ordonnance) -  tu: rozkaz, zarz dzenie, polecenie             dla nieba wakansu - dla zas ugi w niebie 
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MAJ
s owa: S. Starzy ski    muzyka: S. Surzy ski

     Nienawidz  was pró niaki, 
Których szcz ciem fa sz i plotka, 
Stroni  od was mi dzy krzaki, 
Gdzie mi  wabi luba zwrotka. 

   Otó  maj, pi kny maj, 
   Zieleni si  b o  i gaj! 

Bracie, pójd  ze mn  do lasku 
Ucieszy  si  dniem pogody. 
Tam opodal od miast wrzasku 
Za piewajmy g osem zgody: 

 Pi kny maj, mi y maj, 
 Zieleni si  b o  i gaj! 

Pami tka Polakom luba, 
Cho  ta pami al podwaja, 
Bo w niej nadzieja i chluba: 
Rocznica Trzeciego Maja. 

   Biedny kraj, biedny kraj, 
   Gdzie jest grzechem wspomnie  maj! 

Wolno  wsparta na o wiacie 
I równo  w obliczu prawa, 
To nam rokowa a, bracie, 
Trzeciego Maja ustawa. 

   Bo e daj, Bo e daj, 
   By zab ysn  taki maj! 

Wytrwa o ci! – prawych god o – 
Daj Polakom wy y  w biedzie, 
Bo co si  dzi  nie powiod o,
Mo e jutro si  powiedzie. 

   Bo e daj, Bo e daj, 
   By zab ysn  taki maj!      
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POLONEZ TRZECIEGO MAJA 

Zgoda Sejmu to sprawi a.
e nam wolno  przywróci a.

Wiwat! Krzyczcie wszystkie stany:
Niechaj yje Król kochany! 

Taka jest narodu wola: 
Za swych braci i za Króla 

Obywatel ka dy wsz dzie 
ycie swoje o y  b dzie.

Wiwat Sejm i naród ca y! 
Dzi  nam Nieba ywot da y.

Wiwat! Krzyczcie wszystkie stany: 
Niechaj yje Król kochany! 
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KRAKOWIAK KO CIUSZKI
s owa: prawdopodobnie W. Anczyc lub M. Ska kowski

Bartoszu, Bartoszu!
Oj, nie tra wa nadziei, 
Bóg pob ogos awi, 
Ojczyzn  nam zbawi. 

Tam w gór , tam w gór ,
Pogl daj do Boga, 
Wi ksza mi o  Jego, 
Ni li przemoc wroga. 

Kili ski by  szewcem, 
On podburzy  Warszaw ,
Wyprawi  Moskalom 
Weselisko krwawe. 

Nauczy  Ko ciuszko 
Pod Rac awicami, 
Jak siekier , kos
Rozprawia  z wrogami. 

Z male kiej iskierki 
Oj, wielki ogie  bywa, 
Oj, p kn , cho  twarde, 
Przemocy ogniwa, 

Oj, ostre, oj, ostre, 
Ostre kosy nasze,
Wystarcz  na krótkie 
Moskiewskie pa asze.

Bóg nam da , Bóg nam da ,
Oj, kraj wielki, bogaty, 
W nim G owackich wielu, 
Bra  ruskie armaty. 

Wszystko wzi  pod y wróg 
I wiar  nam k óci, 
My li, e nas dusz
Do siebie nawróci. 
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PRZYSI GA
s owa: M. Konopnicka

Na krakowskim rynku tam ludu gromada, 
Tadeusz Ko ciuszko dzi  przysi g  sk ada.
Wyszed  pan Ko ciuszko w krakowskiej sukmanie, 
Odkry  jasne czo o na to powitanie. 

Na krakowskim rynku wszystkie dzwony bij ,
Cisn  si  mieszczany z wyci gni t  szyj .
Zagrzmia y okrzyki jak tysi czne dzia a…
Swego bohatera Polska wita ca a.

Odkry  jasne czo o, kl kn  na kolana: 
- lubuj  Ci ycie, Ojczyzno kochana! 

lubuj  Ci ycie, lubuj  Ci dusz ,
Za Bo  pomoc  wolno  wróci  musz !

Nie stoj  tu w srebrze, nie stoj  tu w z ocie,
Lecz w pogardzie mierci, w staropolskiej cnocie!
A mówi  te s owa w tak ogromnej ciszy, 
Zda o si , e Pan Bóg t  przysi g  s yszy!

Zap aka , zaszlocha  naród dooko a…
Wsta  Ko ciuszko, wstrz sn  krakusk   u czo a.
Zab ys a mu w r ku szabla po wi cona,
- Niech yje - zawo a  - Litwa i Korona!  

I wzniós  j  obur cz w to jasne zaranie: 
- Og aszam przed niebem Narodu powstanie!
A g osy buchn y wskro  rynku i grodu: 
- Niech yje Ko ciuszko, Naczelnik Narodu!  

Ej, by a  to chwila i wi ta, i Bo a…
Ca a Polska drgn a od morza – do morza! 
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WARSZAWIANKA
s owa polskie: K. Sienkiewicz 

Oto dzi  dzie  krwi i chwa y
Oby dniem wskrzeszenia by .
W gwiazd  Polski Orze  Bia y
Patrz c lot swój w niebo wzbi
I nadziej   podniecany
Wo a na nas z górnych stron:  
Powsta  Polsko, skrusz kajdany
Dzi  twój tryumf albo zgon!
        Hej, kto Polak na bagnety!

yj swobodo, Polsko yj!  
        Takim has em cnej podniety
        Tr bo nasza wrogom grzmij!

Droga Polsko! Dzieci twoje
Dzi  szcz liwych dosz y chwil,
Od tych s awnych, gdy ich boje
Wie czy  Kremlin, Tybr i Nil.
Lat dwadzie cia nasze m e
Los po obcych ziemiach sia ,
Dzi , o Matko, kto pol e,
Na twym onie b dzie spa .

Hej, kto Polak na bagnety... 

Grzmijcie b bny, ryczcie dzia a,
Dalej dzieci w g sty szyk!  
Wiedzie hufce wolno , chwa a,
Tryumf b yska w ostrzu pik!
Le  nasz orle w górnym p dzie,
S awie, Polsce, wiatu s u !
Kto prze yje, wolnym b dzie,
Kto umiera, wolnym ju !

Hej, kto Polak na bagnety... 
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PRZY SADZENIU RÓ
s owa: S. Goszczy ski (1831)

Sad my, przyjacielu, ró e!
D ugo jeszcze, d ugo wiatu 

 Szumie  b d nie ne burze: 
 Sad my je przysz emu latu! 

My, wygna cy stron rodzinnych, 
Mo e ju  nie ujrzym kwiatu, 

 A wi c sad my je dla innych, 
 Szcz liwszemu sad my wiatu! 

Jak e los nasz pi kny, wznios y!
Gdzie idziemy – same g ogi,

 Gdzie my przeszli – ró e wzros y; 
 Wi c nie schod my z naszej drogi! 

Id my, szczepmy! Gdy to znu y,
wiat wiecznego wypocznienia 

 Da nam milszy kwiaty od ró y:
zy wdzi czno ci i spomnienia. 
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JAK D UGO W SERCACH NASZYCH 
Jak d ugo w sercach naszych
Cho  kropla polskiej krwi,
Jak d ugo w sercach naszych
Ojczysta mi o  tkwi,  

Sta  b dzie kraj nasz ca y,
Sta  b dzie Piastów gród,
Zwyci y Orze  Bia y,
Zwyci y polski lud.  

Jak d ugo na Wawelu
Zygmunta bije dzwon,
Tak d ugo nasza Wis a
Do Gda ska p ynie wci .
 Zwyci y Orze  Bia y,

Zwyci y polski lud, 
Wiwat: niech yje Kraków, 
Nasz podwawelski gród! 

Jak d ugo Wis a wody
Na Ba tyk b dzie s a ,
Jak d ugo polskie grody
Nad Wis  b d  sta ,

Sta  b dzie....

O, wznie  si  Orle Bia y,
O, Bo e, spraw ten cud: 
Zwyci stwo polskiej s awy
Ogl da polski lud. 
 Sta  b dzie...

Jak d ugo nasza wiara 
Rozgrzewa polsk  krew, 
Tak d ugo Polska ca a,
Bo Polak to jak Lew. 

Sta  b dzie....
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STRA  NAD WIS

O wi ty kraju nasz!
Nie damy ci  na up!
Nad Wis  czuwa stra !
Zwyci stwo albo grób! 

Wrogu, ty m ki, zy
I boje polskie znasz! 
Cho  tak pot ny  ty, 
Nad Wis  czuwa stra !

O Bo e z tronu z gwiazd, 
Dzie  wolny da  nam ka !
W obronie naszych gniazd
Nad Wis  czuwa stra !
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MARSZ SOKO ÓW
s owa: J. Jejde    muzyka: L. Dietz 

Marsz, marsz, marsz! 
Marsz Soko y szeregami, 
Sztandar nasz na czele, 

Wszak jeste my Polakami, 
Naprzód przyjaciele! 

Ogie , woda nas nie wstrzyma, 
Ni pioruny, grzmoty, 

Druh nasz w sercu trwogi nie ma, 
Marsz sokolskie roty! 

Marsz...
Piersi naprzód, wzrok przed siebie, 

Wznie  oblicze harde, 
Oka  m stwo, a w potrzebie 

Podnie  pi ci twarde. 
Nu  soko y polskich b oni

Maszerujmy spo em,
Obok Or a i Pogoni 

D my z Archanio em.

Marsz...
Pójd my cho by na armaty, 

K dy znajdziem wroga, 
wi te dla nas ojców chaty 

I Ojczyzna droga. 
W domu rz dni, prac  silni, 

Wzajem si  kochajmy, 
Karni, w boju m ni, silni, 

Wrogom si  nie dajmy! 
Marsz...
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POCHWALONE NIECH B D  PTAKI 
muzyka: E. Kornecka    s owa: K. I. Ga czy ski

Pochwalone niech b d  ptaki 
i s o ce co nó ki im z oci,
pochwalona chwila odwagi 

i zw tpienie w labiryntach samotno ci.

Pochwalone szpadel i pióro, 
pochwalona syto  i g ód,

i ksi yc jak Szopen za chmur ,
i noc jak skrypt Jego nut. 

   Pochwalone tak e pyszne zdrowie 
i choroba, co uczy pokory, 

i jednako mucha i cz owiek,
i jednako sady i ugory. 

Pochwalony komiczny zaj c
i jab ko, co si  rumieni, 
i poeci tacy, co sk adaj

kiepskie wiersze na temat jesieni. 

Pochwalony ka dy ból stokrotnie 
i ka dy cios, byle m ski – 

pelargonie na wysokim balkonie, 
do których zawsze b dziesz t skni .

Pochwalone: grzesznik i wi ty, 
serce ludzkie jak morze odkryte. 

A nade wszystko okr ty
Rzeczypospolitej.
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TAKI KRAJ 
s owa: J. Pietrzak       muzyka: Z. Raj 

     Jest takie miejsce u zbiegu dróg, 

     Gdzie si  spotyka z zachodem wschód, 

     Nasz p pek wiata, nasz biedny raj. 

     Jest takie miejsce, taki kraj. 

    Nad pastwiskami ci gn cy dym, 

    Wierzby jak mary w welonach mg y,

    Tu krzy  przydro ny, tam wi ty gaj. 

    Jest takie miejsce, taki kraj. 

     Kto tutaj zechce w rozpaczy tkwi ,

     Za ama  r ce, p aka  i pi ,

     Ten wi te prawo ma bez dwóch zda .

     Jest takie miejsce, taki kraj. 

    Nadziei ucz , ci co na stos 

    Umieli rzuci  swój ycia los, 

    Za ojców groby, za Trzeci Maj! 

Jest takie miejsce, taki kraj. 

Z pokole  trudu, z ofiarnej krwi 

Zwyci skiej chwa y nadejd  dni, 

Dopomó  Bo e i wytrwa  daj 

Tu nasze miejsce, to nasz kraj! 
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STANIS AW AUGUST PONIATOWSKI  
z repertuaru: T–raperów znad Wis y

Staszek August stryj Józefa zanim tronu si  doczeka ,
to w m odzie czych ycia latach dzia a  jako dyplomata 
w Petersburgu, gdzie rozwin  ni  uczucia z Katarzyn .

Staszek August Poniatowski nie by  boski bo mia  troski 
Staszek August Poniatowski nie by  boski bo mia  troski 

Kiedy ju  si  tronem cieszy  w ród rodaków i pieleszy 
mia  reformy na uwadze i to te o du ej wadze. 
A dowodem tu konkretnym by  Sejm Wielki Czteroletni, 
gdzie po jego to przemowie konstytucji tekst majowej 
uchwalono, z tym e nacisk naszych notorycznych braci 
uruchomi  Targowic , niszcz c dzie o to na nice. 
Wa na zdarze  to przyczyna to dzia alno  eM. Repnina. 

Staszek August Poniatowski nie by  boski bo mia  troski 
Staszek August Poniatowski nie by  boski bo mia  troski 

Je li chodzi o stolic  - zafundowa  jej mennic ,
a w azienkach, ca kiem nowe wzniós  obiekty pa acowe,
gdzie co czwartek na posi ek sprasza  literack  si .
On to sprawi e otworem z Bogus awskim dyrektorem 
stan  Teatr Narodowy. Przysz o tak e mu do g owy
by fajansu stworzy  zak ad, w Belwederze da  wi c nak ad.
Pragn c by nie by o marnie z armatami, ludwisarni
Stach do ycia wi c powo a . Te  rycerska s ynna szko a
mia a w nim inicjatora, pierwszy numer Monitora 
dzi ki niemu wyszed  w druku i narobi  sporo huku. 
Wspar  komisje edukacji narodowej nie bez racji. 

Staszek August Poniatowski nie by  boski bo mia  troski 
Staszek August Poniatowski nie by  boski bo mia  troski 
Staszek August Poniatowski nie by  boski bo mia  troski 
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Poniatowski Józef Ksi e, Krzy  Virtuti z tym si  wi e,
bo go ustanowi  wtenczas, tak by czyn ten upami tnia .
Bladszy po rozbiorze trzecim uda mierci si  naprzeciw. 
Król ostatni Bacciarelli zadba  by my portret króla mieli. 
Teraz skupcie si  psubraty bo wa niejsze padn  daty: 
Jeden, siedem, siedem, dwójka i raz siedem, dziewi , trójka, 
to rozbiory pierwsze dwa s , które dziel  ziemie nasz .
Jeden, siedem, dziewi , pi tka, po raz trzeci ziemie rw  nam, 
Jeden, siedem, dziewi , pa a, konstytucja trzeci maja, 
Jeden, siedem, dziewi , cztery, walk Ko ciuszko chwyta 
stery.

Staszek August Poniatowski nie by  boski bo mia  troski
Staszek August Poniatowski nie by  boski bo mia  troski 
Staszek August Poniatowski nie by  boski bo mia  troski 
Staszek August Poniatowski nie by  boski bo mia  troski 
Staszek August Poniatowski nie by  boski bo mia  troski 

D u ej was nie chcemy m czy , wi c si gnijcie po 
podr cznik!!!
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CZERWONE MAKI NA MONTE CASSINO
s owa: F. Konarski             muzyka: A. Schütz 

Czy widzisz te gruzy na szczycie!? 
Tam wróg twój si  kryje jak szczur! 

Musicie! Musicie!! Musicie!!! 
Za kark wzi  i str ci  go z chmur! 

I poszli szaleni, za arci,
I poszli zabija  i m ci !

I poszli – jak zawsze – uparci! 
Jak zawsze – za honor si  bi !

Czerwone maki na Monte Cassino 
Zamiast rosy pi y polsk  krew. 

Po tych makach szed o nierz i gin ,
Lecz od mierci silniejszy by  gniew! 

Przejd  lata i wieki przemin ,
Pozostan lady dawnych dni!... 
I tylko maki na Monte Cassino 

Czerwie sze b d , bo z polskiej wzrosn  krwi! 

Run li przez ogie , strace cy!
Niejeden z nich dosta  i pad …
Jak ci z Samosierry szale cy!

Jak ci spod Rokitny, sprzed lat! 
Run li impetem szalonym 

I doszli!... I uda  si  szturm! 
I sztandar swój bia o-czerwony 

Zatkn li na gruzach w ród chmur!... 

Refren: Czerwone maki... 

Czy widzisz ten rz d bia ych krzy y?
To Polak z honorem bra lub!

Id  naprzód! Im dalej, im wy ej,
Tym wi cej ich znajdziesz u stóp! 

Ta ziemia do Polski nale y,
Cho  Polska daleko jest st d,

Bo wolno  krzy ami si  mierzy - 
Historia ten jeden ma b d!

Refren: Czerwone maki… 
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ORSZAKI, DWORAKI 
s owa: A. Osiecka,  muzyka: J. Satanowski,  wykonanie: E. B aszczyk

Historio, historio,   
có e  ty za pani,

e przez ciebie gin ,
e przez ciebie gin

ch opcy malowani.

Orszaki, dworaki,   
szum pawich piór!   

Historio, historio,   
czarna dyskoteko,  

nie pozwalasz wytchn
ludziom ani wiekom.

Orszaki, dworaki,  
szum pawich piór!   

Historio, historio,   
có e  ty za matnia,   

pchamy si  na scen ,
a to jeszcze szatnia.   

Orszaki, dworaki,   
szum pawich piór!   

Historio, historio,   
tania z ciebie dziewka,   

mia a by  canzona,
a jest stara piewka.

Orszaki, dworaki,   
szum pawich piór!   

Historio, historio,  
jaka w tobie si a,
e  ty ca e wiaty   

z mapy poznosi a.

Orszaki, dworaki,   
szum pawich piór!   

Historio, historio,  
tyle w tobie marze ,
bywa, e ci  pisz

k amcy i gówniarze.

Orszaki, dworaki,   
szum pawich piór! 

Historio, historio,   
ty ar oczny micie,
co dla ciebie znaczy
jedno ludzkie ycie? 
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 NIECH SI  W NAS GOI 
s owa: J. Wo ek            muzyka: Z. Wodecki 

Cieniutk  strug  w nas, obok nas, s czy si  czas. 
Nic nie trwa d ugo, wszystko jest jeden raz, 
Wi c pozwól Bo e w ród ziemskich spraw, w ród ziemskich m k,
Rozgry  ten orzech bez nara enia szcz k.
Lecz zanim ducha oczy cisz w nas, nim si dzie dym, 
Rozlicz komucha, styropianusza z nim,
Doko a bida, jeden jak pies, inny ma fest, 
Przepyta yda, jak to z t  bid  jest! 
   Drodzy rodacy! Szanowni bli ni!
   Niech si  w nas goi, niech si  zabli ni.
Znów buta pruska wpycha nas w dó , my j  na pó ,
A potem ruska i karty wio na stó ,
I na sztorc kosa, ca us od pa , konie do sa !
Na Eskimosa! Bo to jest zimny dra !
   Drodzy rodacy!... 
Gdy z plam wyprana historia ju  i opad  kurz, 
W mord  Stefana! Bo on jest wszarz i wzd u !
    Drodzy rodacy!... 

   Drodzy rodacy!... 

   Drodzy rodacy!... 

   Drodzy rodacy!... 

   Drodzy rodacy!... 



23

WARTO BY O CZEKA
s owa: J. Kaczmarek 

Taka stanu naszego jest racja 
Taki pochód odwiecznej niedoli 

e rodz ca si  nam demokracja 
W stan anarchii przechodzi powoli 

K amstwo w pe nej obmierz ej goli nie
Liczba oszczerstw si  dwoi i troi 

Bo dzi  Polak w swej wolnej ojczy nie
Si  zupe nie nikogo nie boi 

Warto by o czeka  na te pi kne czasy 
I na w asne oczy cuda te zobaczy

A  z uciechy westchn  os upia y wiat
Warto by o czeka  klepi c bied  tyle lat 

Dzi  cwaniactwo w najlepszej jest modzie 
Za  uczciwo  wdeptana jest w b oto
Duch upada w zm czonym narodzie 
Ka dy szwindel najwy sz  jest cnot
Ci z zachodu si  jawnie z nas miej

Wschód nas straszy wci  Moskw  Pietuszki 
A my wci  ow adni ci nadziej
e na wierzbie wyrosn  nam gruszki 

Warto by o czeka  na te pi kne czasy 
I na w asne oczy jaja te zobaczy

A  z uciech westchn  os upia y wiat
Warto by o czeka  klepi c bied  tyle lat 

Jednym wci  bezpiecze stwa brakuje 
Innym ci gle brakuje pieni dzy

W krajobrazie za  wci  dominuje 
Las kominów bogactwa i n dzy
I gdy czasem po cichu sumuj
Z perspektywy nadzieje i l ki

Powiem Pa stwu, e mnie denerwuje 
Dziarski refren tej starej piosenki 

Warto by o czeka  na te pi kne czasy 
I na w asne oczy cuda te zobaczy

By kolejne cuda móg  podziwia wiat 
Warto by o czeka  klepi c bied  tyle lat 
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PIE  DOZORCÓW PLANTACJI OWOCÓW
muzyka i s owa: T. Szwed 

Hej, s oneczko nasze wieci i przygrzewa 
Ju  na krzaku owoc pr y si , dojrzewa 
Ju  zanosi si  na dobry sezon wreszcie 

Wi c potrzeba r k do pracy, do nas spieszcie! 

Nie potrzebne jest mi twoje wykszta cenie 
Cho  profesorów, jak najbardziej sobie ceni

nie my l tylko, e ju  zawód masz gotowy 
U mnie jeste  robotnikiem sezonowym 

Hej do pracy, robotniku sezonowy 
Niech zarobek nie uderza ci do g owy
Do koszyka k ad  owoce, nie do pyska 

By my wreszcie na tym wszyscy mogli zyska

Do roboty, dziadu, do roboty 
Zaczynasz sprawia  mi k opoty

Do koszyka k ad  owoce, nie do pyska 
To pochwa y b dziesz s ysza  nie wyzwiska 

Nie obchodz  mnie spory ideolo 
Czy sezonowi mi dzy sob  si  przyja ni
Twoje ego i kompleksy te  mam w nosie 

Dla mnie wa ne co w koszyku mi przynosisz 

Nie kombinuj, który z nas pracuje wi cej
Ja jestem tym, który patrzy ci na r ce

I uwa aj, jak si  b dziesz stawia  jeszcze 
To z plantacji wreszcie dziadu ci  wypieprz .

Hej do pracy robotniku sezonowy... 

Hej, s oneczko nasze wieci i przygrzewa 
Ju  na krzaku owoc pr y si , dojrzewa 

e masz prac  nam podzi kuj, czapka z g owy
i pami taj, jeste  tylko sezonowy. 
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OJCZYZNA
s owa i muzyka: M. Grechuta 

Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest - odpowiem, 
Czy  chocia  raz chodzi  po rynku w Krakowie? 
Czy  widzia  Wawel, komnaty, kru ganki,
Miejsca, gdzie przesz o  dodaje ci si ?
Z tej historii wielkiej dumnej, 
Z w adzy mocnej i rozumnej, 
Czerpiesz dzisiaj wiar , w kraju dobry los, 
Króla dzwon, co kraj przenika, 
Mowa Skargi - wzrok Sta czyka,
Przesz o  wielka, wznios a - to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. 

Jest jeszcze co , co ten kraj ró ni od innych,
W uszach ci brzmi od najm odszych lat dziecinnych, 
Wype nia place, ulice i domy - 
Znajomy zgie k, twoja mowa co l ni
Pi knym wierszem Mickiewicza, powie ciami Sienkiewicza, 
Z tej mowy jak ze ród a czerpiesz si  sw ,

M dre bajki Krasickiego, poematy S owackiego, 
Prze y  twych bogactwo -  to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. 

I dzisiaj ty yjesz w kraju tak bogatym 
Histori  sw , mow , sztuk , te trzy kwiaty  
Trzymasz w swych r kach jak sched  pokole .
Musz  wci  kwitn  by kraj dalej trwa .
Bez historii, mowy sztuki, bez m dro ci tej z nauki
Naród si  zamieni w bezimienny kraj. 
Dzi  ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie, 
Tysi c lat historii patrzy w serce twe. 
Masz obroni , co najlepsze, by s u y o Polsce jeszcze, 
Liczy na tw  pomoc dzi  ojczyzna twa, dzi  ojczyzna twa. 
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JA JESTEM LUD 
muzyka i s owa: T. Szwed 

Ja jestem lud, znasz moj  si
Wzniecam rewolucje, zdobywam Bastylie 

Obalam re imy, republiki tworz
Gdy trzeba przechodz  przez Czerwone Morze 

Taki jest lud, niszczy albo tworzy 
Rodzi si  z po arów, podnosi z po ogi

Mo esz mnie uwie , og upi  wy sz  racj
Zas oni  si  Bogiem, Ojczyzn , Demokracj
Nie my l, e mnie zwiedzie twoja mina harda 

Je li mnie oszukasz, skocz  ci do gard a

Ja jestem lud, znasz moj  si
Wzniecam rewolucje, zdobywam Bastylie 

Obalam re imy, republiki tworz
Gdy trzeba przechodz  przez Czerwone Morze 

Mo esz mówi  o mnie, e jestem t py mot och
A jednak dr ysz przede mn  i wpadasz w pop och

Zanim pierwszy kamie  do salonu wpadnie 
Postaraj si  okaza  swój szacunek dla mnie 

Ja jestem lud, znasz moj  si

Wzniecam rewolucje, zdobywam Bastylie 
Obalam re imy, republiki tworz

Gdy trzeba przechodz  przez Czerwone Morze 

Ja jestem lud, ja dokonuj  cudów 
Pami taj o tym królu, co pochodzisz z ludu 

Obalam re imy, tyranom nie daj  zasn
Kim jeste  wobec mnie, partyjny wata ko?
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NIE PYTAJ O POLSK
s owa i muzyka: G. Ciechowski 

to nie karnawa
ale ta czy  chc
i b d  ta czy  z ni  po dzie
to nie zabawa 
ale bawi  si
bezsenne noce senne dnie 

to nie kochanka 
ale sypiam z ni
cho miej  ze mnie si  i drwi

taka zm czona
i pijana wci
dlatego nie 
NIE PYTAJ WI CEJ MNIE 

nie pytaj mnie dlaczego jestem z ni
nie pytaj mnie dlaczego z inn  nie 
nie pytaj mnie dlaczego my l e
e nie ma dla mnie innych miejsc 

nie pytaj mnie co ci gle widz  w niej 
nie pytaj mnie dlaczego w innej nie 
nie pytaj mnie dlaczego ci gle chc
zasypia  w niej i budzi  si

te brudne dworce 
gdzie spotykam ja 
te t umy które cicho kln
ten pijak który mruczy co  przez sen 
e PÓKI MY YJEMY ona yje te

NIE PYTAJ MNIE 
NIE PYTAJ MNIE
CO WIDZ  W NIEJ 

nie pytaj mnie co ci gle widz  w niej 
nie pytaj mnie dlaczego w innej nie 
nie pytaj mnie dlaczego ci gle chc
zasypia  w niej i budzi  si

nie pytaj mnie dlaczego jestem z ni
nie pytaj mnie dlaczego z inn  nie 
nie pytaj mnie dlaczego my l e
e nie ma dla mnie innych miejsc
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DOBRANOC OJCZYZNO
muzyka: J. Wasowski   s owa: J. Przybora 

Dobranoc, dobranoc m czyzno zbiegany za groszem jak mrówka, 
Dobranoc, niech sny ci si  przy ni  poros e drzewami w z otówkach, 
Z otówki jak li cie na wietrze czered  unosz  si  ca ,
Gar ciami pakujesz je w kiesze , a reszt  taczkami w PEKAO, 
A  prosisz by rz d ul y  tobie i w portfel zapu ci  ci dren, 
Dobranoc, dobranoc mój ch opie, ju  czas na sen. 

...
Dobranoc, dobranoc niewiasto, sk o  g ówk  na mi kk  poduszk ,
Dobranoc, nad wie  i nad miasto jak r czym rumakiem wzle ó kiem,
Niech rycerz ci  na nim porywa co pi kny i dobry jest wielce, 
Co zrobi  zakupy, pozmywa  i dzieciom dopomóg  zmóc lekcje, 
A teraz tak obj  ci  ciasno jak amant ekranów i scen, 
Dobranoc, dobranoc niewiasto, ju  czas na sen. 

...
Dobranoc, dobranoc Ojczyzno, ju  ksi yc na czarnej l ni tacy, 
Dobranoc, i niech ci si  przy ni  pogodni, zamo ni Polacy, 

e lu nym zd aj  tramwajem, wytworn  konfekcj  okryci 
I darz  u miechem si  wzajem i wszyscy do czysta wymyci, 
I wszyscy uczciwi od rana, od morza po góry a  hen... 
Dobranoc Ojczyzno kochana, ju  czas na sen. 

RÓD A
s owa: A. Mickiewicz 

Mówisz: Niech sobie ludzie nie kochaj  Boga, 
Byle im by a cnota i Ojczyzna droga. 

G upiec mówi: niech sobie ród o wyschnie w górach, 
Byleby mi p yn a woda w miejskich rurach. 
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POLONEZ
s owa: A. Gorecki     muzyka: J. Czubski 

Kochajmy si  bracia mili, 
Zgoda, jedno  od tej chwili, 
Od pa aców w chatki kmieci, 
Kochajmy si , niech g os leci. 

Od pa aców w chatki kmieci, 
Kochajmy si , niech g os leci! 

Któ  to nam mo e przeszkodzi
Z bratem swoim si  pogodzi ?
Z nim si  cieszy  lub weseli ,

Z nim los, mienie, ycie dzieli ?

Z nim si  cieszy  lub weseli ,
Z nim los, mienie, ycie dzieli ?

Kochajmy si  tylko wzajem, 
Ka de miejsce b dzie rajem; 

Bo gdzie wejdzie mi o , zgoda, 
Tam wnet wchodzi i swoboda. 

Bo gdzie wejdzie mi o , zgoda, 
Tam wnet wchodzi i swoboda. 

A gdy nas ujrz  z czonych
Wiar , mi o ci  spojonych, 
Ufajmy mia o w tej porze, 

e i Bóg nam dopomo e!

Ufajmy mia o w tej porze, 
e i Bóg nam dopomo e!
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MAZUREK D BROWSKIEGO
POLSKI HYMN NARODOWY 

s owa: Józef Wybicki     

Jeszcze Polska nie zgin a,
Kiedy my yjemy. 

Co nam obca przemoc wzi a,
Szabl  odbierzemy. 

Marsz, marsz, D browski,
Z ziemi w oskiej do Polski, 

Za twoim przewodem 
Z czym si  z narodem. 

Przejdziem Wis , przejdziem Wart ,
B dziem Polakami, 

Da  nam przyk ad Bonaparte, 
Jak zwyci a  mamy. 

Marsz, marsz, D browski...

Jak Czarniecki do Poznania 
Po szwedzkim zaborze, 
Dla ojczyzny ratowania 

Wrócim si  przez morze. 

Marsz, marsz, D browski...

Ju  tam ojciec do swej Basi 
Mówi zap akany - 

„S uchaj jeno, pono nasi 
Bij  w tarabany.” 
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