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Kochamy pieœni i przechowujemy je z wielk¹ pieczo³owitoœci¹. Ka¿dy rozumie,
¿e zawiera siê w nich nasze ¿ycie, nasza przesz³oœæ. Ka¿dy czas ma swoje pieœni.
Pokolenie Solidarnoœci ma tak¿e swoje piosenki i pieœni, przywróciliœmy
pamiêæ o wielu utworach. Okres niepokojów i nadziei sierpnia 1980 roku,
strajków, stanu wojennego, internowania i wiêzienia, walk ulicznych,
tworzenia niezale¿nej kultury, patriotycznych mszy za Ojczyznê, da³ nam nowe
s³owa, nowe piosenki. Œpiewaliœmy by lepiej zrozumieæ.
Nadesz³a Wiosna Solidarnoœci 88 roku i nadzieja i zwyciêstwo!
By³a w tym tak¿e cz¹stka ducha wyp³ywaj¹cego z poezji i pieœni.
Zaœpiewajmy wiêc razem piosenki, które wówczas bywa³y zakazane,
S¹ wœród nich utwory znane, po wielokroæ ju¿ œpiewane, patetyczne i weso³e,
ale s¹ tak¿e uk³adane przez nas w wiêzieniach. Dzisiaj 26 kwietnia 2013 roku,
w XXV rocznicê strajków, które na nowo otworzy³y drzwi do wolnej,
niepodleg³ej, demokratycznej Polski œpiewamy je z dumn¹, waleczn¹
Now¹ Hut¹.
Edward E. Nowak
Stowarzyszenie Sieæ Solidarnoœci

RNO

1.
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 ¿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!

2.
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

3.
IDZIE ¯O£NIERZ BOREM, LASEM
Najdawniejsza polska pieœñ ¿o³nierska.
Najstarszy zapis pochodzi z 1584 roku

Idzie ¿o³nierz borem, lasem,
przymieraj¹c z g³odu czasem.
Suknia na nim nie blakuje,
wiatr dziurami przelatuje.
Chustka czarna jest za pasem,
ale i tej pusto czasem.
Chocia¿ ¿o³nierz obszarpany,
przecie¿ ujdzie miêdzy pany.
Trzeba by go obdarowaæ,
soli, chleba nie ¿a³owaæ.
Wtenczas ¿o³nierza szanuj¹,
kiedy trwogê na siê czuj¹.
W kot³y, bêbny uderzyli,
na wojenkê zatr¹bili.
Zap³aæ¿e mu, Jezu z nieba,
boæ go pilna jest potrzeba

4.
DO MATKI POLKI
s³owa: Adam Mickiewicz melodia: Stanis³aw Handzlik
pieœñ skomponowana w stanie wojennym

O matko Polko! gdy u syna twego
W Ÿrenicach b³yszczy genijuszu œwietnoœæ,
Jeœli mu patrzy z czo³a dziecinnego
Dawnych Polaków duma i szlachetnoœæ;
Jeœli rzuciwszy rówienników grono
Do starca bie¿y, co mu dumy pieje,
Je¿eli s³ucha z g³ow¹ pochylon¹,
Kiedy mu przodków powiadaj¹ dzieje:
O matko Polko! Ÿle siê twój syn bawi!
Klêknij przed Matki Boleœnej obrazem
I na miecz patrzaj, co Jej serce krwawi:
Takim wróg piersi twe przeszyje razem!
Bo choæ w pokoju zakwitnie œwiat ca³y,
Choæ siê sprzymierz¹ rz¹dy, ludy, zdania,
Syn twój wyzwany do boju bez chwa³y
I do mêczeñstwa... bez zmartwychpowstania.
Ka¿¿e mu wczeœnie w jaskini¹ samotn¹
Iœæ na dumanie... zalegaæ roho¿e,
Oddychaæ par¹ zgni³¹ i wilgotn¹
I z jadowitym gadem dzieliæ ³o¿e.
Tam siê nauczy pod ziemiê kryæ z gniewem
I byæ jak otch³añ w myœli niedoœcig³y;
Mow¹ truæ z cicha, jak zgni³ym wyziewem,
Postaæ mieæ skromn¹ jako w¹¿ wystyg³y.
Nasz Odkupiciel, dzieckiem w Nazarecie,
Piastowa³ krzy¿yk, na którym œwiat zbawi³.
O Matko Polko! ja bym twoje dzieciê
Przysz³ymi jego zabawkami bawi³.

Wczeœnie mu rêce okrêcaj ³añcuchem,
Do taczkowego ka¿ zaprzêgaæ woza,
By przed katowskim nie zbladn¹³ obuchem
Ani siê sp³oni³ na widok powroza;
Bo on nie pójdzie, jak dawni rycerze,
Utkwiæ zwyciêski krzy¿ w Jeruzalemie,
Albo jak œwiata nowego ¿o³nierze
Na wolnoœæ oraæ... krwi¹ polewaæ ziemiê.
Wyzwanie przyszle mu szpieg nieznajomy,
Walkê z nim stoczy s¹d krzywoprzysiê¿ny,
A placem boju bêdzie dó³ kryjomy,
A wyrok o nim wyda wróg potê¿ny.
Zwyciê¿onemu za pomnik grobowy
Zostan¹ sucha drewna szubienicy,
Za ca³¹ s³awê krótki p³acz kobiécy
I d³ugie nocne rodaków rozmowy.

5.
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.

6.
BYWAJ DZIEWCZÊ ZDROWE
s³owa: Rajmund Suchodolski (?) r. 1830/31

Bywaj dziewczê zdrowe, Ojczyzna mnie wo³a,
Idê za kraj walczyæ wœród rodaków ko³a,
I choæ przyjdzie œcigaæ jak najdalej wroga,
Nigdy nie zapomnê, jak mi by³aœ droga.
Po có¿ ta ³za w oku, po có¿ serca bicie?
Tobiem winien mi³oœæ, a OjczyŸnie ¿ycie!
Pamiêtaj, ¿eœ Polka, ¿e to za kraj walka,
Niepodleg³oœæ Polski, to twoja rywalka.
Polka mnie zrodzi³a, z jej piersi wyssa³em:
Byæ OjczyŸnie wiernym, a kochance sta³ym.
I choæ przyjdzie zgin¹æ w ojczystej potrzebie,
Nie rozpaczaj dziewczê, zobaczym siê w niebie.
Czujê to, bom Polka: Ojczyzna w potrzebie,
Nie pamiêtaj o mnie, nie oszczêdzaj siebie;
Kto nie zna jej cierpieñ i g³os jej przyt³umi,
Niegodzien mi³oœci i kochaæ nie umie.
Ty godnie odpowiesz, o to siê nie troszczê,
¯e jesteœ mê¿czyzn¹ tego ci zazdroszczê,
Ty znasz moje serce, ty znasz moj¹ duszê,
¯em niezdolna walczyæ, tyle¿ cierpieæ muszê.
Nie mów o rozpaczy, bo to s³aboœæ duszy,
Bo miê tylko jarzmo mego kraju wzruszy,
Gdzie b¹dŸ siê spotkamy, spotkamy siê przecie
Zawsze Polakami, chocia¿ w innym œwiecie.

7.
A GDY NA WOJENKÊ
s³owa: Edward S³oñski

muzyka: Feliks Halpern

A gdy na wojenkê szli OjczyŸnie s³u¿yæ,
wicher wia³ im w oczy od rozstajnych dróg,
niebo siê nad nimi zaczyna³o chmurzyæ,
pod deszczow¹ chmur¹ w polu kraka³ kruk.
Nikt im iœæ nie kaza³...poszli — bo tak chcieli,
bo takie dziedzictwo wzi¹³ po dziadku wnuk...
Nikt nie pyta³ o nic, a wszyscy wiedzieli,
za co id¹ walczyæ, komu p³aciæ d³ug.
Matki siê u strzemion synom nie wiesza³y,
¿ony siê pod nogi nie k³ad³y na próg,
dzieci nie p³aka³y, dzieci nie wo³a³y
ojców, których w polu œmierci¹ wita³ wróg.
Poszli œpiewaj¹cy, krwawym trudom radzi,
ledwie przed œwitaniem zagra³ z³oty róg.
Matki im mówi³y: — Niech was Bóg prowadzi!
¯ony im mówi³y: — Niech was strze¿e Bóg!
Tylko w ciemne nocki, kiedy po ugorze
szed³ spod czarnych borów g³uchy armat huk,
ktoœ siê cicho modli³ w murowanym dworze,
ktoœ w bielonej izbie g³ow¹ bi³ o próg.
A gdy do Warszawy, do samej Warszawy
dojœæ we krwi i ranach pozwoli³ im Bóg,
wita³ ich milczeniem t³um zawsze ciekawy,
milcz¹c depta³ serca rzucone na bruk.

8.
MARSZ ¯UAWÓW
s³owa: W³odzimierz Wolski

muzyka: St. Moniuszko (?) r. 1863

Nie masz to wiary, jak w naszym znaku,
Na bakier fezy, do góry w¹sy !
Œmiech i manierek brzêk na biwaku,
W marszu siê idzie jak gdyby w pl¹sy
Lecz gdy bój zawrze, to nie na ¿arty,
Znak i karabin do rêki bierzem,
A Polak w boju, kiedy uparty,
Staje od razu starym ¿o³nierzem.
Marsz, marsz ¯uawy!
Na bój, na krwawy,
Œwiêty, a prawy,
Marsz, ¯uawy - marsz!
Kiedy rozsypiem siê w tyraliery,
Zabawnie z broni¹ pe³zn¹æ, jak krety;
Lecz lepszy ogieñ - gêsty a szczery,
I lepszy rozkaz: marsz na bagnety!
Bo to sam bagnet w rêku a¿ roœnie,
Tak wzrasta zapa³ w dzielnym ataku,
Hura, hej, hura! Huczy radoœnie;
Gór¹ krzy¿ bia³y na czarnym znaku!
Marsz, marsz ...
Pamiêta Moskwa, co ¯uaw znaczy,
Dr¿¹c so³dat jego wspomina imiê;
Sporo, bo nak³u³ carskich siepaczy
Brat nasz, francuski ¯uawek w Krymie.
Miechów, Sosnówkê, Chrobrz, Grochowiska,
Dzwoni¹c te¿ w zêby, wspomni zbój cara,
Krwi¹ garstka dosz³a mê¿nych nazwiska,
Garstka siê bi³a jak stara wiara.
Marsz, marsz …

W œniegu i b³ocie mokre noclegi,
Choæ siê zasypia przy sosen szumie,
W ogniu rzedniej¹ diablo szeregi,
Chocia¿ siê zaraz szlusowaæ umie,
A braciom leg³ym na polu chwa³y,
Mówimy: „Wkrótce nas zobaczycie,
Pierw za jednego z was pluton ca³y
Zbójów, nam odda marne swe ¿ycie.”
Marsz, marsz ...
Po boju spoczniem na wsi, czy w mieœcie,
Có¿ to za s³odka dla nas podziêka,
Gdy spojrzy mile oko niewieœcie,
Twarz zap³oniona b³yœnie z okienka!
Bo serce Polek, bo ich urodê,
¯uaw czci z serca, jak ¿o³nierz prawy,
I choæby z tê jedn¹ nagrodê,
Winien byæ pierwszy wœród boju wrzawy.
Marsz, marsz …
Nie lubim spieraæ siê o czcze kwestie,
Ale nam marne carskie dekrety,
Jakieœ koncesje, jakieœ amnestie,
Jedna odpowiedŸ: marsz na bagnety!
By ta odpowiedŸ by³a dobitn¹,
Wystosowana zdrowo, a celnie,
Niech j¹ ¯uawi najpierwsi wytn¹;
Bagnety nasze pisz¹ czytelnie!
Marsz, marsz ...
S³oñce lœni jasno, albo zza chmury,
Ró¿ne s¹ losy nierównej wojny;
¯uaw ma zawsze uszy do góry,
Z broni¹ u boku zawsze spokojny.
Kiedyœmy mogli z d³oñmi go³emi
Oprzeæ siê dzikiej hordzie ¿o³nierzy,
To z broni¹ wyprzem ich z polskiej ziemi;
Nie do ¯uawów, kto w to nie wierzy!
Marsz, marsz

9.
JESZCZE JEDEN MAZUR DZISIAJ
s³owa: L. £ubiñski

muzyka: F. Tymolski

„Jeszcze jeden mazur dzisiaj,
Choæ poranek œwita,
Czy pozwoli panna Krysia?”
M³ody u³an pyta.
I nied³ugo b³aga, prosi,
Bo to w polskiej ziemi,
/W pierwsz¹ parê j¹ unosi,
A sto par za niemi. /2x
On jej czule szepce w uszko,
Ostrogami dzwoni,
W pannie t³ucze siê serduszko
I liczko siê p³oni.
Cyt, serduszko nie p³oñ liczka,
Bo u³an niesta³y,
/O pó³ mili wre potyczka,
S³ychaæ pierwsze strza³y. 2x
S³ychaæ strza³y, g³os pobudki,
Dalej na koñ, hura!
Lube dziewczê, porzuæ smutki,
Zatañczym mazura!
Jeszcze jeden kr¹g doko³a,
Jeszcze uœcisk bratni,
/Tr¹bka budzi, na koñ wo³a,
Mazur to ostatni! /2x

10.
O MÓJ ROZMARYNIE
s³owa: autor nieznany oraz Wac³aw Denhoff-Czarnocki

muzyka: autor nieznany

O mój rozmarynie rozwijaj siê, (bis)
Pójdê do dziewczyny, pójdê do jedynej,
Zapytam siê.
A jak mi odpowie: nie kocham ciê, (bis)
U³ani werbuj¹, strzelcy maszeruj¹,
Zaci¹gnê siê.
Dadz¹ mi buciki z ostrogami (bis)
I siwy kabacik i siwy kabacik
Z wy³ogami.
Dadz¹ mi konika cisawego (bis)
I ostr¹ szabelkê i ostr¹ szabelkê
Do boku mego.
Dadz¹ mi uniform popielaty, (bis)
A¿ebym nie têskni³, a¿ebym nie têskni³
Do swojej chaty.
Dadz¹ mi szkaplerzyk z Matk¹ Bosk¹, (bis)
A¿eby mnie chroni³, a¿eby mnie chroni³
Tam pod Moskw¹.
Dadz¹ mi manierkê z gorza³czyn¹, (bis)
A¿ebym nie têskni³, a¿ebym nie têskni³
Za dziewczyn¹
A kiedy ju¿ wyjdê na wiarusa, (bis)
Pójdê do dziewczyny, pójdê do jedynej
Po ca³usa.
A gdy mi odpowie: „nie wydam siê”, (bis)
Hej tam kule œwiszcz¹ i bagnety b³yszcz¹Poœwiêcê siê.
Pójdziemy z okopów na bagnety (bis)
Bagnet mnie uk³uje, œmieræ mnie poca³uje
Ale nie ty.

11.
PIECHOTA
s³owa: Boles³aw Lubicz-Zachorski, Leon £uskino
muzyka: Leon £uskino, Józef T. Klukowski

Nie nosz¹ lampasów i szary ich strój!
Nie nosz¹ ni srebra, ni z³ota,
Lecz w pierwszym szeregu pod¹¿a na bój,
Piechota ta szara piechota.
Maszeruj¹ strzelcy, maszeruj¹,
Karabiny b³yszcz¹, szary strój,
A przed nimi drzewa salutuj¹,
Bo za nasz¹ Polskê id¹ w bój!
Id¹, a w s³oñcu ko³ysze siê stal,
Dziewczêta zerkaj¹ zza p³ota,
A oczy ich dumnie utkwione s¹ w dal,
Piechota, ta szara piechota.
Maszeruj¹ strzelcy...
Nie graj¹ im surmy, nie huczy im róg,
A œmieræ im pod stopy siê miota,
Lecz w pierwszym szeregu pod¹¿a na bój
Piechota, ta szara piechota.

Maszeruj¹ strzelcy..

12.
ARMATA
s³owa: Bogus³aw M.A. Szul-Skjöldkrona r.1914

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!

13.
MY, PIERWSZA BRYGADA
s³owa: A. Ha³aciñski, T. Biernacki

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.
My, Pierwsza Brygada....

14.
BIA£E RÓ¯E
s³owa: Jan Lankau, Kazimierz Mieczys³aw Wroczyñski

muzyka: Mieczys³aw 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. /2x
K³ad³am ci ja id¹cemu w bój,
Bia³¹ ró¿ê na karabin twój,
/Nimeœ odszed³, mój Jasieñku, st¹d,
Nimeœ próg przest¹pi³, kwiat na ziemi zwi¹d³. /2x
Ponad stepem nieprzejrzana mg³a,
Wiatr w burzanach cichuteñko ³ka.
/Przysz³a zima, opad³ ró¿y kwiat,
Poszed³ w œwiat Jasieñko, zgin¹³ za nim œlad. /2x
Ju¿ przekwit³y p¹ki bia³ych ró¿,
Przesz³o lato, jesieñ, zima ju¿,
/Có¿ ci teraz dam, Jasieñku, hej,
Gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny swej ? /2x
W pustym polu zimny wicher dmie,
Ju¿ nie wróci twój Jasieñko, nie,
/Œmieræ okrutna zbiera krwawy ³up,
Zakopali Jasia twego w ciemny grób. /2x
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. /2x
Nie rozpaczaj, lube dziewczê, nie,
W polskiej ziemi nie bêdzie mu Ÿle.
/Policzony bêdzie trud i znój,
Za Ojczyznê poleg³ ukochany twój. /2x

15.
HEJ, HEJ, U£ANI!

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,
Gdzieby 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...

16.
PA£ACYK MICHLA
s³owa: Józef Szczepañski „Ziutek” na melodiê „Nie damy popradowej fali” muz. J. Stiasny

Pa³acyk Michla, ¯ytnia, Wola,
Broni¹ jej ch³opcy od „Parasola”
Choæ na „tygrysy” maja visy,
To warszawiaki, fajne ch³opaki s¹.
Czuwaj wiaro i wytê¿aj s³uch
Prê¿ swój m³ody duch,
Pracuj¹c za dwóch!
Czuwaj wiaro i wytê¿aj s³uch,
Prê¿ swój m³ody duch jak stal!
Ka¿dy ch³opaczek chce byæ ranny,
Sanitariuszki – morowe panny,
A gdy ciê kula trafi jaka,
Poprosisz pannê – da ci buziaka, hej!
Czuwaj wiaro...
Z ty³u za lini¹ dekowniki,
Intendentura, ró¿ne umrzyki,
Gotuj¹ zupê, czarn¹ kawê
I tym sposobem walcz¹ za sprawê
Czuwaj wiaro...
Za to dowództwo jest morowe,
Bo w pierwszej linii nadstawia g³owê,
A najmorowszy z prze³o¿onych
To jest nasz „Miecio” w kó³ko golony
Czuwaj wiaro...

17.
DZIŒ DO CIEBIE PRZYJŒÆ NIE MOGÊ
s³. Stanis³aw Magierski

muz. Krystyna Krahelska (?)

Dziœ do ciebie przyjœæ nie mogê,
Zaraz idê w nocy mrok.
Nie wygl¹daj za mn¹ oknem,
W mgle utonie pró¿no wzrok.
Po có¿ ci, kochanie, wiedzieæ,
¯e do lasu idê spaæ.
/ D³u¿ej tu nie mogê siedzieæ,
Na mnie czeka leœna braæ. /2x
Ksiê¿yc zaszed³ hen, za lasem,
We wsi gdzieœ szczekaj¹ psy,
A nie pomyœl sobie czasem,
¯e do innej têskno mi.
Kiedy wrócê znów do ciebie,
Mo¿e w dzieñ ,a mo¿e w noc,
/ Dobrze bêdzie nam jak w niebie,
Poca³unków dasz mi moc. /2x
Gdy nie wrócê, niechaj z wiosn¹
Rolê moj¹ sieje brat.
Koœci moje mchem porosn¹
I u¿yŸni¹ ziemi szmat.
W pole wyjdŸ pewnego ranka,
Na snop ¿yta d³onie z³ó¿
/ I uca³uj jak kochanka,
Ja ¿yæ bêdê w k³osach zbó¿. /2x

18.
MURY
tytu³ oryg L'Estaca (Pal)
tekst i muz.Lluís Llach (1968) tekst polski Jacek Kaczmarski (1978)

On natchniony i m³ody by³, ich nie policzy³by nikt,
On im dodawa³ pieœni¹ si³, œpiewa³ ¿e blisko ju¿ œwit.
Œwiec tysi¹ce palili mu, znad g³ów unosi³ siê dym,
Œpiewa³, ¿e czas by run¹³ mur...
Oni œpiewali wraz z nim:
Wyrwij murom zêby krat!
Zerwij kajdany po³am bat!
A mury run¹, run¹, run¹,
I pogrzebi¹ stary œwiat!
Wkrótce na pamiêæ znali pieœñ i sama melodia bez s³ów
Nios³a ze sob¹ star¹ treœæ, dreszcze na wskroœ serc i g³ów.
Œpiewali wiêc, klaskali w rytm, jak wystrza³ poklask ich brzmia³,
I ci¹¿y³ ³añcuch, zwleka³ œwit....
On wci¹¿ œpiewa³ i gra³:
Wyrwij murom...
A¿ zobaczyli ilu ich, poczuli si³ê i czas,
I z pieœni¹, ¿e ju¿ blisko œwit szli ulicami miast;
Zwalali pomniki i rwali bruk - Ten z nami! Ten przeciw nam!
Kto sam, ten nasz najwiêkszy wróg!
A œpiewak tak¿e by³ sam.
Patrzy³ na równy t³umów marsz,
Milcza³ ws³uchany w kroków huk,
A mury ros³y, ros³y, ros³y,
£añcuch ko³ysa³ siê u nóg...
Patrzy na równy t³umów marsz,
Milczy ws³uchany w kroków huk,
A mury rosn¹, rosn¹ ,rosn¹,
£añcuch ko³ysze siê u nóg...

,,Mury” sta³y siê kultow¹ pieœni¹ czasów solidarnoœci, œpiewan¹
podczas strajków i akcji protestacyjnych, w wiêzieniach i obozach
internowania, w podziemnych drukarniach i na
biwakach turystycznych.

19.
ZIELONA WRONA
s³. Jacek Baluch, Bogdan Klich,
(na melodiê: "Teraz jest wojna" , która powsta³a wg. pieœni „Cielito lindo” tradycyjnej, popularnej pieœñ meksykañskiej,
napisanej w 1882 roku przez Quirino Mendoza y Cortés. )

Ekstrema ju¿ œpi, szczekaj¹ gdzieœ psy,
Skoñczy³a siê wolna Sobota.
Wyruszy³ sznur suk, r¿n¹ buty o bruk.
Ktoœ do drzwi gwa³townie ³omota! / kto tam? /
Ref. Zielona WRONa
dziób w wê¿yk szamerowany
Kto nie da drapaka,
kto nie chce zakrakaæ
Ten bêdzie internowany! (bis)
Grudniowy wsta³ œwit, nie wiedzia³ nikt nic.
Milcza³y jak grób telefony.
A w radiu wódz sam, og³osi³, ¿e stan
Wojenny jest wprowadzony.
Ref. Zielona WRONa...
Od tego poranka, codzienna ³apanka
Szala³a w bezsilnej wœciek³oœci.
W £upkowie zaœ z pierdla zrobiono internat
Dla cz³onków SOLIDARNOŒCI.
Ref. Zielona WRONa...
Z chaosu porz¹dek wy³ania siê nowy,
Nowego nam trza Robespierre"a
By odci¹³ te ³apy, co w³adzê braæ chcia³y To has³o nowego premiera
Ref. Zielona WRONa...
Œwietlica, spacerek, wieczorem roberek
Albina zaœ durna rozpiera
Niech siedzi ekstrema, po¿ytku z niej nie ma
My Polskê zbudujem od zera /a co?/
Ref. Zielona WRONa...

Ta banda czerwona znów gówno dokona,
Choæ duma jej piersi rozpiera.
Czerwona zaraza od nowa zagra¿a,
A niech¿e to jasna cholera!
Ref. Zielona WRONa...
Popularna piosenka internowanych i skazanych z ,, wroniego dekretu”. Jej twórcami s¹ osadzeni w
obozach internowania w Za³ê¿u i £upkowie Jacek Baluch i Bogdan Klich.
Bi³a rekordy popularnoœci w latach osiemdziesi¹tych

Pochód Solidarnoœci wychodz¹cy z Huty im. Lenina, lato 1982 roku.

1 maja 1988 roku w Hucie im. Lenina

20.
HYMN INTERNOWANYCH EKSTREMISTÓW
(na motywie angielskiej pieœni ¿eglarskiej”Bosman”)

Gdy siê junta wystrzela, trafi szlag Jaruzela
Or³a Wrona nie zdo³a pokonaæ
/ Wtedy wolni zwi¹zkowcy, ekstremiœci, korowcy,
Na premiera wybior¹ Kuronia. /2x
Bêd¹ tañczyæ wœród zgliszczy Gwiazda, Jurczyk i Michnik,
Wokó³ trumny Siwaka Albina
/ Na wieœæ o tym sam Bre¿niew tak potê¿nie siê zer¿nie,
¯e rozpadnie siê mumia Lenina. /x2
Potem wszystkich czerwonych – hen, za Ural siê zgoni
A gdy Polska odrodzi siê nowa
/ Chiñczyk gorszy od Berii ka¿e im na Syberii
A¿ do œmierci komunê budowaæ. /x2
Popularna w wiêzieniach i obozach internowania ca³ej PRL.
Jej twórc¹ by³ Maciej Zembaty znany satyryk i twórca radiowy, w stanie wojennym internowany w
Bia³o³êce.

Wiec Solidarnoœci po bram¹ g³ówn¹ Huty im. Lenina, sierpieñ 1988 roku.

21.
SOLDARNOŒÆ GÓRALSKA
(muz. tradycyjna góralska )

Choæbyœ Wojtek sto dekretów wyrychtowo³,
choæbyœ wszystkich œwiarnych ch³opów internowo³.
/Solidarnoœæ nie zginie w góralskiej dziedzinie,
nie ty bydzies nom górolom harnasiowa³. /2x
Giewuntowe ³obudzone stanom wojska,
na churongwiach Panienecka Cynstochowska.
/Poruseñstwa wiater duje jus ³od Tater,
œlebodno siê jus z niewoli budzi Polska. /2x
Z zimie w³oskie wróæ do Polski nas Hetmanie !
Dobrom radom daj OjcyŸnie zratowanie !
/Za Twoim psewodem ziœci nam œlebode,
Zgodne Pani Jasnogórski królowanie ! /2x
Œpiewana na góralsk¹ nutê w internatach i wiêzieniach Polski po³udniowej.
Jej twórc¹ jest góral z Nowego Targu internowany w Za³ê¿u i £upkowie.

Studenci krakowscy solidarni z hutnikami, kwiecieñ/maj 1988 roku.

22.
WÊDRUJEMY, WÊDRUJEMY...
(na motywie pieœni „Wêdrujemy” I. Dunajewskiego)

Jak to dobrze wêdrowaæ z mand¿urem,
jak to dobrze internowanym byæ.
Jak to dobrze nie kumaæ siê z WRON – em,
jak to dobrze wiernym sobie byæ.
/Wêdrujemy, wêdrujemy,
z mand¿urami, transportami,
z pierdla w pierdel PRL.
Wêdrujemy w takt krakania czarnych dziobów,
WRON – a ma ambitny cel ! 2x

Przyœpiewka towarzysz¹ca internowanym i skazanym podczas transportów.
Powsta³a w £upkowie . S³owo ,,mand¿ur” oznacza w wiêziennej gwarze tobo³ek baga¿owy osadzonego.

Wiec pod hal¹ zgniatacza Huty im. Lenina, kwiecieñ 1988 roku.

23.
WIWATY ZZA KRATY

/Weselmy siê wraz koledzy,
dopókiœmy w kozie! / x2
Tu nam czas p³ynie bezpiecznie,
kiedy w kraju bojaŸñ wiecznie
Bracia na powrozie! Bracia na powrozie!
/Niech ¿yj¹ rodzimi zdrajcy
i ich pan ³askawy! / x2
Pijmy zdrowie Jaruzela,
niech do robotników strzela
Niech u¿ywa s³awy! Niech u¿ywa s³awy!
/ Wiwat, wiwat sekretarze
wraz z komisarzami / x2
Wiwat WRON-y, nietoperze,
niech reformy diabe³ bierze
Bodaj iœæ z torbami! Bodaj iœæ z torbami!
/ Wiwat, dzielna milicyja,
konfidentów mrowie! x2
Wiwat Ruski i Kiszczaki,
Zawadzkiemu za wyroki
Pij, wisielców zdrowie! Pij, wisielców zdrowie!
/ Wiwat, junta ob³¹kana,
wiwat Targowica! / x2
Niech æwiartuj¹, niech wieszaj¹
Tych, co Ojczyznê kochaj¹
Wiwat szubienica! Wiwat szubienica!

Posêpna pieœñ skazanych z ,,wroniego dekretu”, œpiewana we wroc³awskim i strzeliñskim wiêzieniu.
Orygina³ pieœni zatytu³owany ,,Toasty” powsta³ w 1826r w wiêzieniu Kongresówki. Transpozycji
dokona³ duet MARCO-POLO, wiêŸniowie polityczni z Krakowa w 1983r.

24.
JAD¥ GOŒCIE JAD¥…
(mel. ludowa kurpiowska )

Jad¹ goœcie jad¹, ko³o mego domu
Do mnie te¿ przyjad¹, bo za du¿o gadom
Ref: To i hola, hola la,
To i hola hola la
Jad¹ goœcie jad¹, dobrze im siê jedzie
Ja uciekam za dom, bo nie lubiê siedzieæ
Ref: To i hola…
Jad¹ goœcie jad¹, trza sprz¹tn¹æ mieszkanie
Jak na dom zajad¹, zrobi¹ przeszukanie
Ref: To i hola…
Przyjechali goœcie do domu mi wleŸli
Rozgrzebali poœciel, biuletyn znaleŸli
Ref: To i hola…
Jad¹ goœcie jad¹, wreszcie odjechali
A ja z nimi jadê, bo mnie te¿ zabrali
Ref: To i hola…
Jad¹ goœcie jad¹, a ja sobie siedzê
Do mnie nie przyjad¹, lecz ja ich odwiedzê
Ref: To i hola…
Odwiedzê tych goœci, co mnie tu wsadzili
Zrobiê im to samo, co i mnie zrobili
Ref: To i hola…

¯artobliwa przyœpiewka powsta³a na motywach znanej piosenki ludowej z repertuaru Mazowsza.
Powsta³a w jednym z obozów internowania PRL w 1982r.
Twórca nieznany.

25.
ATAMAN

Hej, hej, Ojcze Atamanie,
Ukraina œpi w najlepsze!
I wiatr usta³ na kurhanie
i zasnê³a woda w Dnieprze.
/I koñ tylko nogi wlecze,
i cz³ek w stepie ledwo ¿yje.
Czas nie p³ynie, ale ciecze,
gdzieœ w limanie czajka gnije. /2x
Wyhowskiego szabl¹ krzyw¹,
ma³a bawi siê dziecina.
Wytêskniona za wypraw¹
p³acze Matka Ukraina.
/Skowroneczek strzepn¹³ piórka,
gdzieœ nad stepem orze³ kracze.
Znik³a pardwa i przepiórka,
a ty jeszcze œpisz Kozacze! /2x
Hej, hej Ojcze Atamanie,
niech przed tob¹ siê u¿alê!
Jak tak d³u¿ej pozostanie,
to sadybê swoj¹ spalê!
/Dziryt w drobne drzazgi z³amiê,
szablê rzucê na dno morza.
Sam siê skryjê w lisi¹ jamê,
gdzieœ na stepach Zaporo¿a ! /2x

Pieœñ pogranicza, dedykowana ,,braciom Ukraiñcom” podczas koncertów historycznych w wiêzieniu
wroc³awskim i strzeliñskim.
Ze Ÿród³owych danych wynika, ¿e jest to stara piosenka ludowa.
Jej autor jest nieznany

26.
HYMN SOLIDARNOŒCI
s³owa: Jerzy Narbutt,

muzyka: Stanis³aw Markowski

Solidarni, nasz jest ten dzieñ,
A jutro jest nieznane,
Lecz ¿yjmy tak, jak gdyby nasz by³ wiek;
Pod wolny kraj spokojnie k³adŸ fundament.
/A jeœli ktoœ nasz polski dom zapali,
To ka¿dy z nas gotowy musi byæ,
Bo lepiej byœmy stoj¹c umierali,
Ni¿ mamy klêcz¹c na kolanach ¿yæ.
Solidarni, nasz jest ten dzieñ;
Zjednoczmy siê, bo jeden jest nasz cel ! /2x

1 maja 1988 roku, pod bram¹ g³ówn¹ Huty im. Lenina

27.
PIEŒÑ LEGIONÓW POLSKICH W W£OSZECH
s³owa Józef Wybicki – pisownia oryginalna, Reggio, lipiec 1797

Jeszcze Polska nieumar³a,
kiedy my zyjemy.
co nam obca moc wydar³a,
szabl¹ odbijemy.
marsz marsz D¹broski,
do Polski zziemi w³oski
Za Twoim przewodem
z³¹czem siê znarodem.
Jak Czarnecki do Poznania,
wraca³ siê przez morze
Dla oyczyzny ratowania
po Szwedzkim rozbiorze
marsz marsz et.
Przeydziem wis³ê, przeydziem wartê
bêdziem Polakamy
da³ nam przyk³ad Bonaparte
iak zwyciêzac mamy
marsz marsz et.
niemiec moskal nieosiêdzie
gdy i¹wszy pa³asza
has³em wszystkich zgoda bêdzie
y oyczyzna nasza
marsz marsz et.
Ju¿ tam ociec do swey Basi,
mówi zap³akany
S³uchay jeno, pono nasi
bii¹ wtarabany
marsz marsz et.
na to wszystkich iedne g³osy:
Dosyæ tey niewoli!
Mamy Rac³awickie Kosy,
Kosciuskê Bog pozwoli.
marsz marsz et..
To jest pierwotny tekst pieœni, która po latach, w zmienionej nieco wersji sta³a siê
Hymnem Narodowym Polaków.
W wersji zaprezentowanej powy¿ej, by³ œpiewany w celach wiêziennych Wroc³awia i Strzelina.
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