






 

 

  

Wraz z nastaniem maja po raz 56. spotykamy siê na Lekcji Œpiewania 
organizowanej z okazji 224. rocznicy Konstytucji 3 maja. Tegorocznemu œwiêtu 
towarzyszy pamiêæ o jubileuszu 25-lecia odnowienia samorz¹du terytorialnego. 
Spotykamy siê, by w centrum naszego miasta w radosny sposób œpiewem udowodniæ ca³ej 
Polsce, jak bardzo Kraków potrafi cieszyæ siê z wa¿nych, historycznych momentów 
w dziejach naszego kraju. Mam nadziejê, ¿e wra¿enia z dzisiejszej Lekcji i piêkne 
wspomnienia zabierzecie Pañstwo do domów, by zara¿aæ bliskich œpiewem i majowym 
szczêœciem. 

Wszystkim gor¹co ¿yczê doskona³ej atmosfery i niezapomnianych wspomnieñ 
z tych szczególnych chwil.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa





Niszczenie miejsca, w którym siê ¿yje, wspólnego dobra, 

Ojczyzny, jest dzia³aniem niegodnym... PATRIOTY!!!

Od wielu lat polskie miasta, w tym 

Kraków, okaleczane s¹ umieszczanymi na 

elewacjach budynków wulgarnymi 

rysunkami i tekstami wzywaj¹cymi 

do nienawiœci. W masie rasistowskich 

napisów znajdujemy równie¿ zwykle 

bohomazy. Krakowska grupa Pogromców 

B a z g r o ³ ó w  p o s t a n ow i ³ a  s t a w i æ  

c z o ³ a p o s p o l i t y m  w a n d a l o m   

i barbarzyñcom, którzy zostawiaj¹ fekalia 

s³owne oraz graficzne na murach naszego 

Miasta. Pogromcy Bazgro³ów to koalicja 

ludzi dobrej woli: s¹siadów, artystów, 

a tak¿e urzêdników i pracowników 

instytucji miejskich. Naszym celem jest 

ograniczenie groŸnego i szkodliwego spo³ecznie zjawiska dewastowania 

krakowskich ulic.

W dniu 8 paŸdziernika 2014 r. Rada Miasta Krakowa jednog³oœnie zag³osowa³a 

nad rezolucj¹ Pogromców Bazgro³ów, domagaj¹cych siê niezbêdnych zmian 

w polskim prawie, które dadz¹ Policji, Stra¿y Miejskiej oraz s¹dom narzêdzia 

do skutecznego œcigania lokalnych obszczymurków ze sprejami. Rezolucja zosta³a 

skierowana do miast metropolitalnych w Polsce, pos³ów, senatorów 

i rz¹du Rzeczpospolitej Polskiej. Nasze dzia³ania wspiera równie¿ Pan Jacek 

Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa. 

Zróbmy wszystko, co jest w naszej mocy, aby z krakowskich œcian zniknê³y 

swastyki, gwiazdy Dawida, bluzgi oraz inne bazgro³y. Pokryjmy „milczeniem farby” 

mowê nienawiœci. Wspólnie zadbajmy o nasz¹ najbli¿sz¹ okolicê. Zg³aszajmy akty 

wandalizmu. Domagajmy siê szybkiego usuniêcia wszelkich bazgro³ów, które 

pokrywaj¹ nasze Miasto.

W 2016 r., w ramach obchodów Œwiatowych Dni M³odzie¿y przyjedzie do Krakowa 

2 mln pielgrzymów !!! Jednym z nich bêdzie Papie¿ Franciszek. 

wiêcej szczegó³ów: 

adres e-mail: 

www.PogromcyBazgrolow.com

PogromcyBazgrolow@gmail.com





 

 
 

3 MAJA 
TO ŒWIÊTO ZWYCIÊSTWA ROZUMU 

 

O   T Y M   Œ P I E W A J M Y ! 
 

OŒWIECENIE 
rozb³ys³o ponad 200 lat temu. 

By³o zasianym ziarnem, z którego wyros³a Konstytucja 3 maja.  
(na niej wzorowa³y siê inne narody) 

Powstanie Komisji Edukacji Narodowej, 
 to zwyciêstwo œwiat³a nad ciemnot¹, 

wiara,   m¹droœæ   i   mi³oœæ   ojczyzny, 
dziêki nim trwamy w tym miejscu dziejowym. 

Oœwiata to skarb i sól Ziemi 
Biskup Ignacy Krasicki budzi³ w nas mi³oœæ Ojczyzny.  

Po latach biskup ca³ego œwiata Jan Pawe³ II obudzi³ nas ze snu s³owami: 
„Ducha nie gaœcie” 

i s³ynne: „Niech zst¹pi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi”. 
 Mija ponad 30 lat od wypowiedzenia przez Niego tych s³ów! 

Pamiêtajcie! ¿e dziœ jak w czasach niewoli, sami musicie przekazaæ  
Naukê Ojców swoim dzieciom. Nikt za Was tego nie zrobi!!! 

B¹dŸcie wierni przes³aniu „NIE MA WOLNOŒCI BEZ WARTOŒCI” 
Zawsze nazywajcie prawdê prawd¹ a k³amstwem k³amstwo! 

Pieœñ jest czystym g³osem serca i przejawem ¿ywego ducha. 
Wielki Polak Papie¿ Jan Pawe³ II wyrazi³ opiniê, ¿e nasze lekcje œpiewania 

„s¹ wa¿ne i dobre”, wierni jego zaleceniom znów siê spotykamy. 
 

KRAKÓW s³ynie ze swej ukrytej energii. 
Odkryj dla œwiata now¹ energiê KRAKOWA!! 

Pozwól jej dzia³aæ. Stañ i œpiewaj z nami!! 
 

TWÓJ 
KRAKÓW,  3 MAJA 2015 R. 
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LEÆ ORLE BIA£Y

s³owa i muzyka: autor nieznany

Leæ orle bia³y nad polsk¹ ziemiê, 
chroñ twymi skrzyd³y piastowskie plemiê.
I ponad szare Giewontu ska³y 
i ponad Ba³tyk leæ orle bia³y.

Leæ orle bia³y nad polskie ³any, 
które uprawia nasz lud kochany.
Leæ ponad Wis³ê, leæ ponad Wartê, 
skrzyd³a twe bia³e trzymaj rozwarte.

Szarpa³y ciebie trzy or³y czarne,
chcia³y ciê wtr¹ciæ w groby cmentarne.
Potêgi wrogów ju¿ siê rozchwia³y
ale ty ¿yjesz orle nasz bia³y.
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MAZUREK TRZECIEGO MAJA
s³owa: Rajnold Suchodolski          muzyka: autor nieznany

Witaj, majowa jutrzenko,
Œwieæ naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenk¹,
Która w ca³ej Polsce s³ynie:
Witaj Maj, piêkny Maj,
U Polaków b³ogi raj!

Witaj dniu Trzeciego Maja,
Który wolnoœæ nam zwiastujesz,
Pierzch³a ju¿ ciemiê¿ców zgraja,
Polsko, dzisiaj triumfujesz!
Witaj Maj…

Wrogów t³uszcze wyrok Boski
Zmiót³ z powierzchni polskich ³anów,
Znik³a boleœæ, znik³y troski,
Nie ma w Polsce obcych panów.
Witaj Maj…



3
ŒWIÊTA MI£OŒCI

HYMN SZKO£Y RYCERSKIEJ
s³owa: Ignacy Krasicki         muzyka: Wojciech Sowiñski

Œwiêta mi³oœci kochanej Ojczyzny,
Czuj¹ ciê tylko umys³y poczciwe!
Dla ciebie zjad³e smakuj¹ trucizny,
Dla ciebie wiêzy, pêta niezel¿ywe.

Kszta³cisz kalectwo przez chwalebne blizny,
GnieŸdzisz w umyœle rozkosze prawdziwe,
Byle ciê mo¿na wspomóc, byle wspieraæ,
Nie ¿al ¿yæ w nêdzy, nie ¿al i umieraæ.

Wolnoœci! Której jarzma nie docieka
Gmin jarzma zwyk³y, nikczemny i pod³y.
Cecho dusz wielkich! Ozdobo cz³owieka,
Strumieniu boski, cnót zaszczycon Ÿród³y!

Tyœ tarcz¹ twoich Polaków od wieka,
Z ciebie siê pasmem szczêœcia nasze wiod³y.
Wiêkszaœ nad przemoc! – a kto ciebie godny,
Pokruszy³ jarzma, albo pad³ swobodny.
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O POPRAWIE RZECZYPOSPOLITEJ (fragment)

Andrzej Frycz Modrzewski (1503-1572)

I. Co jest rzeczpospolita?
II. Jako s¹ ró¿ne rzeczypospolite?
III. Czym w ca³oœci zachowana bywa rzeczpospolita? (...) 

Jakim obyczajem rzeczpospolita mo¿e byæ dobrze albo postanowiona, 
albo poprawiona, a na wieczne czasy w ca³oœci zachowana? W tym 
trzeba przynajmniej trzy rzeczy obaczaæ. Pierwsza, aby ono ludzi 
wspólnie mieszkaj¹cych towarzystwo w dobrym porz¹dku by³o, 
a obronê sobie przystojn¹ mia³o; druga, aby nabo¿eñstwo albo wiarê sw¹ 
ku Bogu wedle szczeroœci pisma œwiêtego a statecznie zachowano; 
trzecia, aby dziatki i m³odzieñce do wszelakich cnót i nauk æwiczono. 
Dla tej przyczyny we wszystkich miasteczkach i w wielu wsiach szko³y 
nadano; albowiem z dobrego m³odych ludzi æwiczenia, wiele u¿ytku 
przychodzi, poniewa¿ ani miejsce, na którym siê rodzimy, ani mury, 
o których siê nam zda, jakoby nas od nieprzyjaciela bezpiecznymi 
czyniæ mia³y, ani te¿ ¿adne z ludŸmi wziête towarzystwo nie mo¿e byæ 
nazwane ojczyzn¹ nasz¹, jako nabo¿eñstwo ku panu Bogu. Bo którzy siê 
go statecznie dzier¿¹, tych Bóg wielkimi zap³atami obdarza.
Horatius Flaccus: Quid leges sine moribus vanoe proficiunt? 
To jest: Na co wielkie statuty i prawa pisane, gdy nie bêd¹ zwyczajami 
ludzkimi zmacniane. Przeto zwyczajami rzeczpospolita bywa bardzo 
dobrze rz¹dzona, a nie wiem, jeœli nie daleko lepiej, ni¿li prawem 
pisanymi. Albowiem zwyczaje, które z pewnego powodu serdecznego 
pochodz¹, wiêcej nas w powinnoœci zatrzymywaj¹, ni¿li albo 
najwiêksze zap³aty albo najsro¿sze kaŸni prawne. 

Takie bêd¹ Rzeczypospolite, jakie ich m³odzie¿y chowanie… 
Nadto przekonany jestem, ¿e tylko edukacja publiczna zgodnych i dobrych robi obywateli.

Jan Zamoyski (1542-1605) - m¹¿ stanu, kanclerz wielki koronny i hetman wielki koronny,   
doradca Zygmunta Augusta i Stefana Batorego

Der bestirnte Himmel über mir, und das moralische Gesetz in mir. 
(Niebo gwiaŸdziste nade mn¹, prawo moralne we mnie.) 
Immanuel Kant 



5
MARSZ KONFEDERATÓW BARSKICH

PIEŒÑ ¯O£NIERSKA O NAJŒWIÊTSZEJ MARYI PANNIE
s³owa i muzyka: anonim

Marsz, marsz me serce, pobudkê bij¹,
Strzelaj modlitwy, a chwal Maryj¹:
Bo u Maryi jesteœ w komendzie,
Nad Ni¹ mocniejszej œwiat mieæ nie bêdzie.

Feldgranddron bij¹, stawaj do tropu!
¯adnemu Pani nie da urlopu:
Masz urlop ¿ycia, nie wiesz jak d³ugo,
B¹dŸ-¿e tej Pannie na wieki s³ug¹.

Stañ do parolu, odbierz go œmia³o,
Aby na wieki w twem sercu trwa³o:
Parol jest Jezus, has³o Maryja,
Niech im twe serce na wieki sprzyja.

Wierz artyku³y mocno w swej wierze,
Byœ powinnoœci pilnowa³ szczerze:
Jak zdradzisz Pani¹, bêdziesz w areszcie,
Wspomnij o ¿ycia swojego reszcie.

Dezerterowaæ od niej nie mogê,
Bo mi uczyni w mem sercu trwogê.
Pamiêtaj na to, ¿eœ w regimencie,
¯e musisz stan¹æ w ka¿dym momencie.

Ju¿ capstrzyk bij¹, zamkn¹ fortecê,
IdŸ do kwatery wojska, cz³owiecze:
Tam ci nale¿y, tam idŸ gdzie ka¿¹,
A jak nie pójdziesz – z rangi wyma¿¹.

A przy ostatnim ¿ycia momencie,
Wybrañcem Panny b¹dŸ w regimencie:
I obyœ poszed³ z abszejtem swojim,
Z b³ogos³awieñstwem Maryi twojem.



6
PIEŒÑ KONFEDERATÓW BARSKICH

s³owa: Juliusz S³owacki          muzyka: Andrzej Kurylewicz

Nigdy z królami nie bêdziem w aliansach,
Nigdy przed moc¹ nie ugniemy szyi,
Bo u Chrystusa my na ordynansach,
S³udzy Maryji!
Wiêc choæ siê spêka œwiat i zadr¿y s³oñce,
Chocia¿ siê chmury i morza nasro¿¹,
Choæby na smokach wojska lataj¹ce,
Nas nie zatrwo¿¹.
Bóg naszych ojców i dziœ jest nad nami!
Wiêc nie dopuœci upaœæ w ¿adnej klêsce.
Wszak póki On by³ z naszymi ojcami,
Byli zwyciêzce!
Wiêc nie wpadniemy w ¿adn¹ wilcz¹ jamê,
Nie uklêkniemy przed mocarzy w³adz¹,
Wiedz¹c ¿e nawet grobowce nas same
Bogu oddadz¹.
Ze skowronkami wstaliœmy do pracy
I spaæ pójdziemy o wieczornej zorzy,
Ale w grobowcach my jeszcze ¿o³dacy
I hufiec Bo¿y.
Bo kto zaufa³ Chrystusowi Panu
I szed³ na œwiête kraju werbowanie;
Ten de profundis z ciemnego kurhanu
Na tr¹bê wstanie.
Bóg jest ucieczk¹ i obron¹ nasz¹!
Póki On z nami, ca³e piek³a pêkn¹!
Ani ogniste smoki nas ustrasz¹,
Ani ulêkn¹.
Nie z³amie nas g³ód, ni ¿aden frasunek,
Ani zho³duj¹ ¿adne œwiata ho³dy,
Bo na Chrystusa my poszli werbunek,
Na jego ¿o³dy!



Zgoda Sejmu to sprawi³a.
¯e nam wolnoœæ przywróci³a.
Wiwat! Krzyczcie wszystkie stany: 
Niechaj ¿yje Król kochany!

Taka jest narodu wola:
Za swych braci i za Króla
Obywatel ka¿dy wszêdzie
¯ycie swoje ³o¿yæ bêdzie.

Wiwat Sejm i naród ca³y!
Dziœ nam Nieba ¿ywot da³y.
Wiwat! Krzyczcie wszystkie stany:
Niechaj ¿yje Król kochany!

IGNACY KRASICKI

Z satyry „Z³oœæ Ukryta i Jawna”
(...) Nie z³oto szczêœcie czyni, o bracia, nie z³oto!
Grunt wszystkiego podœciwoœæ, pobo¿noœæ i z cnot¹.
Padnie taka budowla, gdzie grunt nie jest sta³y.
Chcemy nasz stan, stan kraju, ustanowiæ trwa³y,
Odmieñmy obyczaje, a j¹wszy siê pracy,
Niech bêd¹ dobrzy, bêd¹ szczêœliwi Polacy.(...)

7
POLONEZ TRZECIEGO MAJA

s³owa: Franciszek Dionizy KniaŸnin          muzyka: Aleksander Rodowski



8
ODWA¯NY POLAK NA MARSOWYM POLU

s³owa: Stefan Witwicki           muzyka: F. Leszel

Stawam na placu z Boga ordynansu.
Rangê porzucam dla nieba wakansu,
Dla wolnoœci ginê, wiary swej nie minê,
Ten jest mój azard!

Krzy¿ mi jest tarcz¹, a zbawienie ³upem,
W marszu zostajê; choæ i padnê trupem 
Nie zwa¿am, bo w boju – dla duszy pokoju
Szukam w OjczyŸnie.

Krew z ran wylana dla mego zbawienia,
Utwierdza ¿¹dze, ukaja pragnienia,
Jako katolika - wskroœ serce przenika,
Prawego w wierze.

Œmieræ Zbawcy stoi za pobudki has³o,
Aby wzniecenie z³ych czynnoœci zgas³o,
Wolnoœci przywary, gwa³ty œwiêtej wiary
Zniesione by³y.

Matka ³askaw¹, tuszê, ¿e siê stawi,
Dzielnoœci¹ swoich r¹k pob³ogos³awi,
A ¿e gdy przybran¹, bêdê mia³ wygran¹,
Wiary obroñca.

Boæ nie nowina Maryi puklerzem
Zastawiaæ Polskê, wojowaæ z rycerzem,
Przybywaæ w osobie, sukurs dawaæ Tobie,
Mi³a Ojczyzno!

Niech nas nie œlepi¹ œwiatowe ponêty,
Dla Boga broñmy wiary Jego œwiêtej,
A za nasz¹ prac¹ bêdzie wszystk¹ p³ac¹:
¯yæ z Bogiem w niebie.

ordynans (fr. ordonnance) -  tu: rozkaz, zarz¹dzenie, polecenie             
dla nieba wakansu - dla zas³ugi w niebie



9
TRZECI MAJ

s³owa: Maria Konopnicka na melodiê krakowsk¹

Na warszawskim rynku chor¹gwie siê chwiej¹,
Zajaœnia³a wiosna majow¹ nadziej¹.
Zajaœnia³a wiosna nad ojczystym ³anem,
Dziœ siê dla Ojczyzny ch³op porówna³ z panem.

Na warszawskim rynku, tam muzyki graj¹,
Stanowi kmiecemu bracia prawo daj¹.
Nadaj¹ mu prawo, by broni³ tej ziemi,
Razem z rycerzami, jak z braæmi starszymi.

Na warszawskim rynku, tam naród zebrany,
Id¹ karmazyny, id¹ i mieszczany
Radzili na sejmie ca³e cztery lata,
Uradzili, ¿e siê naród w jedno zbrata.

O ty dniu radosny, o ty Trzeci Maju!
Zapachnia³o kwieciem w ca³ym polskim kraju.
Zapachnia³o kwieciem najs³odszej wonnoœci:
Mi³oœci¹ Ojczyzny i bratniej jednoœci
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O DEMOKRACJI
Jacek Kaczmarski    10.8.1990

Niejeden z nas po³o¿y³ ³eb
Za sprawê dobr¹ albo z³¹.
By królem móg³ byæ byle kiep
a œlina siê miesza³a z krwi¹.
Tyle siê z³achmani³o dusz
Za sens istotny – kto jest kto,
¯e nie odnajdziesz ani rusz
Tego, kto wprost nazywa z³o.
(2x)  Mordy, pyski, twarze, lica
W s³usznej sprawie rozwrzeszczane:
Dla nas Kraj! Dla nas Stolica!
Wiwat wszystkie stany!

Nie byle jaki zgi¹³ siê kark,
Nie znik¹d pob³¹dzi³a myœl,
Z nie byle jakich sp³ywa warg
Jad, który jad³em ma byæ dziœ.
Takie ju¿ oczy w oczy ³¿¹!
A tacy martwi broni¹ snu!
Takie ju¿ piêkne rêce dr¿¹
By siê nie sta³o To – i Tu!
(2x)  Lica, pyski, mordy, twarze,
W których s³uszna sprawa gra³a:
Dla nas Bóg! Dla nas o³tarze!
Wiwat - darmo chwa³a!

Wiêc tak, czy owak bêdzie s¹d,
Przed którym stanie byle kto.
By b³êdem siê odciska³ b³¹d,
By z³em siê odciska³o - z³o.
Taki czy inny zwiœnie stryk,
Zatañczy frajer, mêdrzec, ¯yd
I nie zrozumie nigdy nikt
Sk¹d duma w skrusze, w pysze – wstyd.

(2x)   Lica, pyski, twarze, mordy
S³uszn¹ spraw¹ napêdzane:
Dla nas hymny i katorgi!
Wiwat œwiête rany!
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PRZY SADZENIU RÓ¯

s³owa: Seweryn Goszczyñski (1831)           muzyka: autor nieznany

SadŸmy, przyjacielu, ró¿e!
D³ugo jeszcze, d³ugo œwiatu

Szumieæ bêd¹ œnie¿ne burze:
SadŸmy je przysz³emu latu!

My, wygnañcy stron rodzinnych,
Mo¿e ju¿ nie ujrzym kwiatu,

A wiêc sadŸmy je dla innych,
Szczêœliwszemu sadŸmy œwiatu!

Jak¿e los nasz piêkny, wznios³y!
Gdzie idziemy – same g³ogi,

Gdzieœmy przeszli – ró¿e wzros³y;
Wiêc nie schodŸmy z naszej drogi!

IdŸmy, szczepmy! Gdy to znu¿y,
Œwiat wiecznego wypocznienia

Da nam milszy kwiat od ró¿y:
£zy wdziêcznoœci i spomnienia.

�RÓD£A
s³owa: Adam Mickiewicz

Mówisz: Niech sobie ludzie nie kochaj¹ Boga,
Byle im by³a cnota i Ojczyzna droga.
G³upiec mówi: niech sobie Ÿród³o wyschnie w górach,
Byleby mi p³ynê³a woda w miejskich rurach.
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W£ADZA

s³owa: i muzyka: Marek Grechuta

W³adza w kraju jest potrzebna, jak ster dla okrêtu,
¯eby kraj siê nie pogr¹¿y³ w otch³ani zamêtu.
Cech¹ w³adzy sprawiedliwej jest szacunek w³adcy
Do poddanych – tak mawiaj¹ najlepsi doradcy.
W³adzê sw¹ wybiera naród - dlatego powinien
W³adzê sw¹ szanowaæ, z tego demokracja s³ynie.

Tamdara – dej, tamdara – dej
Tamda –  rada, dada, tamta – dej   /2x

Spokój jest potrzebny ludziom, by czegoœ dokonaæ,
Rz¹d ma znaleŸæ dobr¹ drogê, naród j¹ pokonaæ.
Lecz je¿eli taka droga bêdzie jednak zmor¹,
Ludzie pójd¹ inn¹ drog¹, nowy rz¹d wybior¹.
Aby czasu nie marnowaæ i si³ nie roztrwoniæ 
M¹drych ludzi trzeba s³uchaæ i jak skarb ich chroniæ
Tamdara – dej....

Lecz czasami w³adza bierze przyk³ad z króla s³oñca
A jej wzrok i s³uch dosiêga ledwie biurka koñca.
Naród zaœ czasami ¿¹da cudów, manny z nieba,
Zamiast swoj¹ prac¹ pomóc, gdy potrzeba chleba.
Dobrze bêdzie tylko wtedy, kiedy naród w³adzê,
No i w³adza naród mieæ te¿ bêdzie na uwadze.

Tamdara – dej....
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POCHWALONE NIECH BÊD¥ PTAKI
s³owa: Konstanty Ildefons Ga³czyñski           muzyka: Ewa Kornecka

Pochwalone niech bêd¹ ptaki
i s³oñce co nó¿ki im z³oci,
pochwalona chwila odwagi
i zw¹tpienie w labiryntach samotnoœci.

Pochwalone szpadel i pióro,
pochwalona sytoœæ i g³ód,
i ksiê¿yc jak Szopen za chmur¹,
i noc jak skrypt Jego nut.

Pochwalone tak¿e pyszne zdrowie
i choroba, co uczy pokory,
i jednako mucha i cz³owiek,
i jednako sady i ugory.

Pochwalony komiczny zaj¹c
i jab³ko, co siê rumieni,
i poeci tacy, co sk³adaj¹
kiepskie wiersze na temat jesieni.

Pochwalony ka¿dy ból stokrotnie
i ka¿dy cios, byle mêski –
pelargonie na wysokim balkonie,
do których zawsze bêdziesz têskni³.

Pochwalone: grzesznik i œwiêty,
serce ludzkie jak morze odkryte.
A nade wszystko okrêty
Rzeczypospolitej.
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TAKI KRAJ

s³owa: Jan Pietrzak           muzyka: Zbigniew Ray

Jest takie miejsce u zbiegu dróg,
Gdzie siê spotyka z zachodem wschód,
Nasz pêpek œwiata, nasz biedny raj.
Jest takie miejsce, taki kraj.

Nad pastwiskami ci¹gn¹cy dym,
Wierzby jak mary w welonach mg³y,
Tu krzy¿ przydro¿ny, tam œwiêty gaj.
Jest takie miejsce, taki kraj.

Kto tutaj zechce w rozpaczy tkwiæ,
Za³amaæ rêce, p³akaæ i piæ,
Ten œwiête prawo ma bez dwóch zdañ.
Jest takie miejsce, taki kraj.

Nadziei ucz¹, ci co na stos
Umieli rzuciæ swój ¿ycia los,
Za ojców groby, za Trzeci Maj!
Jest takie miejsce, taki kraj.

Z pokoleñ trudu, z ofiarnej krwi
Zwyciêskiej chwa³y nadejd¹ dni,
Dopomó¿ Bo¿e i wytrwaæ daj
Tu nasze miejsce, to nasz kraj!



15
STANIS£AW AUGUST PONIATOWSKI

z repertuaru T-Raperów znad Wis³y

Staszek August, stryj Józefa zanim tronu siê doczeka³,
to w m³odzieñczych ¿ycia latach dzia³a³ jako dyplomata
w Petersburgu, gdzie rozwin¹³ niæ uczucia z Katarzyn¹. 

Staszek August Poniatowski nie by³ boski bo mia³ troski
Staszek August Poniatowski nie by³ boski bo mia³ troski

Kiedy ju¿ siê tronem cieszy³ wœród rodaków i pieleszy,
mia³ reformy na uwadze i to te o du¿ej wadze.
A dowodem tu konkretnym by³ Sejm Wielki Czteroletni,
gdzie po jego to przemowie konstytucji tekst majowej
uchwalono, z tym, ¿e nacisk naszych notorycznych braci
uruchomi³ Targowicê, niszcz¹c dzie³o to na nice.
Wa¿na zdarzeñ to przyczyna to dzia³alnoœæ eM. Repnina.

Staszek August Poniatowski nie by³ boski bo mia³ troski
Staszek August Poniatowski nie by³ boski bo mia³ troski

Jeœli chodzi o stolicê - zafundowa³ jej mennicê,
a w £azienkach, ca³kiem nowe wzniós³ obiekty pa³acowe,
gdzie co czwartek na posi³ek sprasza³ literack¹ si³ê.
On to sprawi³, ¿e otworem z Bogus³awskim dyrektorem
stan¹³ Teatr Narodowy. Przysz³o tak¿e mu do g³owy,
by fajansu stworzyæ zak³ad, w Belwederze da³ wiêc nak³ad.
Pragn¹c, by nie by³o marnie z armatami, ludwisarniê
Stach do ¿ycia wiêc powo³a³. Te¿ rycerska s³ynna szko³a
mia³a w nim inicjatora, pierwszy numer Monitora
dziêki niemu wyszed³ w druku i narobi³ sporo huku.
Wspar³ komisje edukacji narodowej nie bez racji.

Staszek August Poniatowski nie by³ boski bo mia³ troski
Staszek August Poniatowski nie by³ boski bo mia³ troski
Staszek August Poniatowski nie by³ boski bo mia³ troski



Poniatowski Józef Ksi¹¿ê, Krzy¿ Virtuti z tym siê wi¹¿e,
bo go ustanowi³ wtenczas, tak by czyn ten upamiêtnia³.
Bladszy po rozbiorze trzecim uda³ œmierci siê naprzeciw.
Król ostatni Bacciarelli zadba³ byœmy portret króla mieli.
Teraz skupcie siê psubraty bo wa¿niejsze padn¹ daty:
Jeden, siedem, siedem, dwójka i raz siedem, dziewiêæ, 
trójka,
to rozbiory pierwsze dwa s¹, które dziel¹ ziemie nasz¹.
Jeden, siedem, dziewiêæ, pi¹tka, po raz trzeci ziemie rw¹ 
nam,
Jeden, siedem, dziewiêæ, pa³a, konstytucja trzeci maja,
Jeden, siedem, dziewiêæ, cztery, walk Koœciuszko chwyta 
stery.

Staszek August Poniatowski nie by³ boski bo mia³ troski 
Staszek August Poniatowski nie by³ boski bo mia³ troski
Staszek August Poniatowski nie by³ boski bo mia³ troski
Staszek August Poniatowski nie by³ boski bo mia³ troski
Staszek August Poniatowski nie by³ boski bo mia³ troski

D³u¿ej was nie chcemy mêczyæ, 
wiêc siêgnijcie po podrêcznik!!!
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LONDYN 08:15

z repertuaru zespo³u IRA
s³owa: Wojciech Byrski i Mariusz Musialski         muzyka: Mariusz Musialski

1. Dla tych, co chcieli tu osi¹gn¹æ coœ,  nic nie kradn¹c
Dla tych, co chcieli by co proste jest, przysz³o ³atwo
I tym, co maj¹ prócz nadziei stu jakieœ plany
8:15 Londyn miesi¹c wprzód – wyprzedany

ref:
A ka¿dy chcia³ tu przecie¿ normalnie ¿yæ – mimo wszystko
Bez tej paranoi po prostu ¿yæ – mimo wszystko
Bo ile mo¿na szarpaæ siê
Biæ o przetrwanie z ka¿dym dniem
No chyba, ¿e to warto znieœæ...

2. Dla tych, co chcieliby do czegoœ dojœæ bez uk³adów
Dla tych, co s¹ stworzeni po to by sobie radziæ
Dla tych, co pokonaj¹ w sobie lêk i têsknotê
Nagrod¹ dzisiaj bêdzie równy start – samolotem

ref:
A ka¿dy chcia³ tu przecie¿ normalnie ¿yæ –
mimo wszystko (mimo wszystko)
Bez tej paranoi po prostu ¿yæ –
mimo wszystko (mimo wszystko)
Bo ile mo¿na szarpaæ siê
Biæ o przetrwanie z ka¿dym dniem
No chyba ¿e to warto znieœæ
Mimo wszystko...

ref:
A ka¿dy chcia³ tu przecie¿ normalnie ¿yæ –
mimo wszystko (mimo wszystko)
Bez tej paranoi po prostu ¿yæ –
mimo wszystko (mimo wszystko)
Bo ile mo¿na szarpaæ siê
Biæ o przetrwanie z ka¿dym dniem
No chyba ¿e to warto znieœæ
Mimo wszystko...
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CUD NAD WIS£¥

s³owa i muzyka: Kuba Sienkiewicz

Przepêdziliœmy sowietów
Przepêdziliœmy zarazê
Z Radzymina na Bia³oruœ
Prawie z Marek

Goniliœmy so³datów
Znad Narwi znad Bugu
Otworzyliœmy wiêzienia
Na jak d³ugo

Ju¿ ich nie ma na Mazowszu
W Ma³opolsce ani w Prusach
Nawet nie ma ich na Kresach
Kiedy wróc¹

Nie ma zsy³ek i kibitek
Ko³chozowej g³odnej biedy
Nie ma strza³ów w potylicê
Lecz do kiedy

Na tê chwilê mamy spokój
Na nieca³e lat dwadzieœcia
Wiêc ¿yjemy po naszemu
A¿ do wrzeœnia

Przepêdziliœmy sowietów
Przepêdziliœmy zarazê
Która ruszy na Europê
Innym razem
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RAJ

s³owa: Jan Wo³ek          muzyka: Zbigniew Wodecki

Motto:
Z prostych obliczeñ mi wysz³o
¯e d³u¿sz¹ mam przesz³oœæ ni¿ przysz³oœæ
Wiêc w tej przesz³oœci, cholera
czêœciej siê gmera

Jeszcze wczoraj pi³eœ w parku tanie wino 
Z pierwszym maja siê kojarzy³ ka¿dy maj
Jak coœ gra³o, to adapter gra³ „Bambino” 
To by³ twój kraj 

Przesz³y lata przez Nadodrze i Nadwiœle 
Wieœæ gruchnê³a na Koluszki i na K³aj 
¯e ju¿ teraz bêdzie wolno wolnomyœleæ 
Bo mamy raj 

Popatrz sam – dobrze nam 
Co tu kryæ – mi³o tyæ 
Heroiczne „Za co gin¹æ?” 
Zmieniliœmy w „Za co ¿yæ?” 

Senna zmora o zaborach – won z ³apami! 
¯aden Prus, Austryjak, Rus o parê staj 
Kiedy trzeba, potrafimy siê rozebraæ sami 
Bo to nasz kraj 

Popatrz sam – dobrze nam 
Co tu kryæ – mi³o tyæ 
Heroiczne „Za co gin¹æ?” 
Zmieniliœmy w „Za co ¿yæ?” 

Tylko ¿al mi naszych m³odych, co za kiesê 
Po banana wyruszyli w ma³pi gaj 
Na walizkach dziœ ³zê roni¹ nad Guinnessem 
Gdzie jest ich kraj? 



Popatrz sam – dobrze nam 
Co tu kryæ – mi³o tyæ 
Heroiczne „Za co gin¹æ?” 
Zmieniliœmy w „Za co ¿yæ?” 

Poleæ orle, powiedz Panu co w zaœwiatach 
Da³eœ wiarê i papie¿a to i daj 
Za te krzy¿e, co dŸwigaliœmy przez lata 
Twój boski raj 

Popatrz sam – dobrze nam 
Co tu kryæ – mi³o tyæ 
Heroiczne „Za co gin¹æ?” 
Zmieniliœmy w „Za co ¿yæ?” 

Heroiczne „Za co gin¹æ?” 
Zmieniliœmy w „Za co ¿yæ?” 
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OJCZYZNA

s³owa i muzyka: Marek Grechuta

Gdy pytasz mnie, czym Ojczyzna jest – odpowiem:
Czyœ chocia¿ raz chodzi³ po rynku w Krakowie?
Czyœ widzia³ Wawel, komnaty, kru¿ganki?
Miejsca, gdzie przesz³oœæ dodaje ci si³?
Z tej historii wielkiej, dumnej,
Z w³adzy mocnej i rozumnej,
Czerpiesz dzisiaj wiarê w kraju dobry los.
Króla dzwon, co kraj przenika,
Mowa Skargi – wzrok Stañczyka,
Przesz³oœæ wielka, wznios³a – to Ojczyzna twa, to Ojczyzna twa.

Jest jeszcze coœ, co ten kraj ró¿ni od innych, 
W uszach ci brzmi od najm³odszych lat dziecinnych,
Wype³nia place, ulice i domy
Znajomy zgie³k, twoja mowa co lœni
Piêknym wierszem Mickiewicza, powieœciami Sienkiewicza,
Z tej mowy jak ze Ÿród³a czerpiesz si³ê sw¹. 
M¹dre bajki Krasickiego, poematy S³owackiego,
Prze¿yæ twych bogactwo – to Ojczyzna twa, to Ojczyzna twa.

I dzisiaj ty ¿yjesz w kraju tak bogatym
Histori¹ sw¹, mow¹, sztuk¹, te trzy kwiaty 
Trzymasz w swych rêkach, jak schedê pokoleñ.
Musz¹ wci¹¿ kwitn¹æ, by kraj dalej trwa³.
Bez historii, mowy, sztuki, bez m¹droœci, tej z nauki 
Naród siê zamieni w bezimienny kraj.
Dziœ Ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie,
Tysi¹c lat historii patrzy w serce twe.
Masz obroniæ, co najlepsze, by s³u¿y³o Polsce jeszcze,
Liczy na tw¹ pomoc dziœ Ojczyzna twa, dziœ Ojczyzna twa.
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NIE PYTAJ O POLSKÊ

s³owa i muzyka: Grzegorz Ciechowski

to nie karnawa³
ale tañczyæ chcê
i bêdê tañczy³ z ni¹ po dzieñ
to nie zabawa
ale bawiê siê
bezsenne noce senne dnie
to nie kochanka
ale sypiam z ni¹
choæ œmiej¹ ze mnie siê i drwi¹
taka zmêczona
i pijana wci¹¿
dlatego nie
NIE PYTAJ WIÊCEJ MNIE

nie pytaj mnie dlaczego jestem z ni¹
nie pytaj mnie dlaczego z inn¹ nie
nie pytaj mnie dlaczego myœlê ¿e
¿e nie ma dla mnie innych miejsc
nie pytaj mnie co ci¹gle widzê w niej
nie pytaj mnie dlaczego w innej nie
nie pytaj mnie dlaczego ci¹gle chcê
zasypiaæ w niej i budziæ siê
te brudne dworce
gdzie spotykam ja
te t³umy które cicho kln¹
ten pijak który mruczy coœ przez sen
¿e PÓKI MY ¯YJEMY ona ¿yje te¿

NIE PYTAJ MNIE
NIE PYTAJ MNIE 
CO WIDZÊ W NIEJ

nie pytaj mnie co ci¹gle widzê w niej
nie pytaj mnie dlaczego w innej nie
nie pytaj mnie dlaczego ci¹gle chcê
zasypiaæ w niej i budziæ siê
nie pytaj mnie dlaczego jestem z ni¹
nie pytaj mnie dlaczego z inn¹ nie
nie pytaj mnie dlaczego myœlê ¿e
¿e nie ma dla mnie innych miejsc
NIE PYTAJ MNIE!
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DOBRANOC OJCZYZNO

s³owa: Jeremi Przybora          muzyka: Jerzy Wasowski

Dobranoc, dobranoc mê¿czyzno, zbiegany za groszem jak mrówka,
Dobranoc, niech sny ci siê przyœni¹ poros³e drzewami w z³otówkach,
Z³otówki jak liœcie na wietrze czered¹ unosz¹ siê ca³¹,
Garœciami pakujesz je w kieszeñ, a resztê taczkami w PEKAO,
A¿ prosisz by rz¹d ul¿y³ tobie i w portfel zapuœci³ ci dren...
Dobranoc, dobranoc mój ch³opie, ju¿ czas na sen.

ææææææææ...
Dobranoc, dobranoc niewiasto, sk³oñ g³ówkê na miêkk¹ poduszkê,
Dobranoc, nad wieœ i nad miasto jak r¹czym rumakiem wzleæ ³ó¿kiem,
Niech rycerz ciê na nim porywa co piêkny i dobry jest wielce,
Co zrobi³ zakupy, pozmywa³ i dzieciom dopomóg³ zmóc lekcje,
A teraz tak obj¹³ ciê ciasno jak amant ekranów i scen...
Dobranoc, dobranoc niewiasto, ju¿ czas na sen.

ææææææææ...
Dobranoc, dobranoc Ojczyzno, ju¿ ksiê¿yc na czarnej lœni tacy,
Dobranoc, i niech ci siê przyœni¹ pogodni, zamo¿ni Polacy,
¯e luŸnym zd¹¿aj¹ tramwajem, wytworn¹ konfekcj¹ okryci
I darz¹ uœmiechem siê wzajem i wszyscy do czysta wymyci,
I wszyscy uczciwi od rana, od morza po góry a¿ hen...
Dobranoc Ojczyzno kochana, ju¿ czas na sen.
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MAJ

s³owa: S. Starzyñski          muzyka: Stefan Surzyñski

Nienawidzê was pró¿niaki,
Których szczêœciem fa³sz i plotka,
Stroniê od was miêdzy krzaki,
Gdzie miê wabi luba zwrotka.

  Otó¿ maj, piêkny maj,
  Zieleni siê b³oñ i gaj!

Bracie, pójdŸ ze mn¹ do lasku
Ucieszyæ siê dniem pogody.
Tam opodal od miast wrzasku
Zaœpiewajmy g³osem zgody:

  Piêkny maj, mi³y maj,
  Zieleni siê b³oñ i gaj!

Pami¹tka Polakom luba,
Choæ ta pamiêæ ¿al podwaja,
Bo w niej nadzieja i chluba:
Rocznica Trzeciego Maja.

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

Wolnoœæ wsparta na oœwiacie
I równoœæ w obliczu prawa,
To nam rokowa³a, bracie,
Trzeciego Maja ustawa.

  Bo¿e daj, Bo¿e daj,
  By zab³ysn¹³ taki maj!

Wytrwa³oœci! – prawych god³o –
Daj Polakom wy¿yæ w biedzie,
Bo co siê dziœ nie powiod³o,
Mo¿e jutro siê powiedzie.

  Bo¿e daj, Bo¿e daj,
  By zab³ysn¹³ taki maj!
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POLONEZ

s³owa: Antoni Górecki          muzyka: Jan Czubski

Kochajmy siê, bracia mili,
Zgoda, jednoœæ od tej chwili,
Od pa³aców w chatki kmieci,
Kochajmy siê, niech g³os leci.

Od pa³aców w chatki kmieci,
Kochajmy siê, niech g³os leci!

Któ¿ to nam mo¿e przeszkodziæ
Z bratem swoim siê pogodziæ?
Z nim siê cieszyæ lub weseliæ,
Z nim los, mienie, ¿ycie dzieliæ?

Z nim siê cieszyæ lub weseliæ,
Z nim los, mienie, ¿ycie dzieliæ?

Kochajmy siê tylko wzajem,
Ka¿de miejsce bêdzie rajem;
Bo gdzie wejdzie mi³oœæ, zgoda,
Tam wnet wchodzi i swoboda.

Bo gdzie wejdzie mi³oœæ, zgoda,
Tam wnet wchodzi i swoboda.

A gdy nas ujrz¹ z³¹czonych
Wiar¹, mi³oœci¹ spojonych,
Ufajmy œmia³o w tej porze,
¯e i Bóg nam dopomo¿e!

Ufajmy œmia³o w tej porze,
¯e i Bóg nam dopomo¿e!
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JAK D£UGO NA WAWELU

s³owa i muzyka: anonim

Jak d³ugo w sercach naszych
Choæ kropla polskiej krwi,
Jak d³ugo w sercach naszych
Ojczysta mi³oœæ tkwi,
Staæ bêdzie kraj nasz ca³y,
Staæ bêdzie Piastów gród,
Zwyciê¿y Orze³ Bia³y,

Jak d³ugo na Wawelu
Zygmunta bije dzwon,
Tak d³ugo nasza Wis³a
Do Gdañska p³ynie wci¹¿.
Zwyciê¿y Orze³ Bia³y,
Zwyciê¿y polski lud,
Wiwat: niech ¿yje Kraków
Nasz podwawelski gród!

Jak d³ugo na Wawelu
Zygmunta bije dzwon,
Tak d³ugo w sercach naszych
Brzmi jego dŸwiêczny ton.

Staæ bêdzie kraj nasz ca³y,
Staæ bêdzie Piastów gród,
Zwyciê¿y Orze³ Bia³y,
Zwyciê¿y polski lud.

Jak d³ugo na Wawelu
Brzmi zygmuntowski dzwon,
Jak d³ugo z gór karpackich
Rozbrzmiewa polski ton:
Staæ bêdzie...

Jak d³ugo Wis³a wody
Na Ba³tyk bêdzie s³aæ
Tak d³ugo polskie grody
Nad Wis³¹ bêd¹ staæ,
Staæ bêdzie...
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