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11 listopada 2020 roku obchodzimy kolejną, 102 już rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji, dzięki 
dofinansowaniu z Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Dzielnicy 
Targówek m.st. Warszawy, oddajemy do państwa rąk śpiewnik,  
pt. Ku Niepodległości, zawierający utwory, które towarzyszyły 
naszym walczącym przodkom, dodając im odwagi w tej niełatwej 
drodze do odzyskania wolności. 

Jednym z naszych celów, jako Fundacji jest szerzenie polskiej kultury, 
dlatego zależy nam, na podtrzymywaniu i kultywowaniu tradycji 
polskiej pieśni i piosenki patriotycznej. Istotne jest to szczególnie  
w kontekście młodego pokolenia, dla którego repertuar ten staje 
się coraz bardziej odległy, bądź w ogóle nieznany. Dzięki Partnerowi 
wydarzenia Domowi Kultury „Świt”, możemy wraz z Państwem 
cieszyć się tym szczególnym dniem, wspólnie świętując.

Wierzymy, że przez organizację koncertu upamiętniającego  
tak istotną dla historii Polski datę, i stwarzając okazję do wspólnego 
śpiewania, przyczyniamy się do budowania międzypokoleniowego 
pomostu  oraz  jednocześnie pielęgnujemy  pamięć  tych niezwykłych 
słów i melodii, tak nieodłącznie związanych z naszą tradycją,  
które dzięki takim wydarzeniom nigdy nie pójdą w zapomnienie.

Dominika Maria Malczyńska
Prezes Fundacji Teatr I.N.N.I.

Idealnie Nieinstytucjonalny Niepokorny Inspirator

Śpiewnik wydany w ramach obchodów 

Święta Niepodległości 
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IDZIE ŻOŁNIERZ BOREM LASEM
autor nieznany, pierwszy zapis XVw.

Idzie żołnierz borem, lasem, 
przymierając z głodu czasem. 
Suknia na nim nie blakuje*, 
wiatr dziurami przelatuje.

Chustka czarna jest za pasem,
ale i tej pusto czasem.
Chociaż żołnierz obszarpany,
przecież ujdzie między pany.

Trzeba by go obdarować,
soli, chleba nie żałować.
Wtenczas żołnierza szanują,
kiedy trwogę na się czują.

W kotły, bębny uderzyli,
na wojenkę zatrąbili.
Zapłaćże mu, Jezu z nieba,
boć go pilna jest potrzeba.

*nie blakuje – nie błyszczy



6 7

UŁANI, UŁANI 
Autor nieznany

Ułani, ułani
Malowane dzieci,
Niejedna panienka
Za wami poleci.

Hej, hej ułani,
Malowane dzieci,
Niejedna panienka
Za wami poleci.

Niejedna panienka
I niejedna wdowa
Za wami ułani
Polecieć gotowa.

Hej, hej ułani...

Nie ma takiej wioski,
Ani takiej chatki,
Żeby nie kochały
Ułana mężatki.

Hej, hej ułani…

Jedzie ułan, jedzie
Szablą pobrzękuje.
Uważaj dziewczyno,
Bo cię pocałuje.

Hej, hej ułani…

A niech pocałuje,
Nikt mu nie zabrania.
Wszak on swoją piersią
Ojczyznę osłania.

Hej, hej ułani…

PIERWSZA KADROWA 
Autor nieznany, 1914r.

Na melodię „Siwa gąska, siwa, po Dunaju pływa”.

Raduje się serce, raduje się dusza
Gdy Pierwsza Kadrowa na wojenkę rusza
Oj da, oj da dana, kompanio kochana
Nie masz to jak pierwsza, nie - oj nie!

Chociaż w butach dziury, na mundurach łaty
To Pierwsza Kadrowa pójdzie na armaty
Oj da, oj da dana, kompanio kochana
Nie masz to jak pierwsza, nie - oj nie!

Chociaż do Warszawy mamy długą drogę
Ale przejdziem migiem, byle tylko w drogę
Oj da, oj da dana, kompanio kochana
Nie masz to jak pierwsza, nie - oj nie!

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

A gdy się szczęśliwie zakończy powstanie
To Pierwsza Kadrowa gwardyją zostanie
Oj da, oj da dana, kompanio kochana
Nie masz to jak pierwsza, nie - oj nie!

A więc piersi naprzód podniesiona głowa
Bośmy przecież Pierwsza Kompania Kadrowa
Oj da, oj da dana, kompanio kochana
Nie masz to jak pierwsza, nie - oj nie!
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UŁAN I DZIEWCZYNA 
Franciszek Kowalski, przed 1830r.

Melodia wg. W.R. Gallenberga

Tam na błoniu błyszczy kwiecie,
Stoi ułan na widecie,
A dziewczyna jak malina
Niesie koszyk róż.

- Stój, poczekaj, moja duszko!
Gdzie tak drobną stąpasz nóżką?
- Jam z tej chatki, rwałam kwiatki
I powracam już.

- Próżne twoje są wymówki,
Pójdziesz ze mną do placówki.
- Ach, ja biedna, sama jedna...
Matka czeka mnie.

- Może kryjesz wrogów tłuszczę,
Daj buziaka, to cię puszczę.
- Jam nie taka, dam buziaka,
Tylko z konia zsiądź...

- Jeśli zsiędę, prawo znane,
Za to kulę w łeb dostanę.
- Dość więc chętki, nie bądź prędki,
Bez buziaka bądź.

- Niech to życie ma kosztować,
Muszę ciebie pocałować,

- Żal mi ciebie, jak Bóg w niebie,
Bo się zgubisz sam.

- A gdy wartę mą porzucę,
Lub szczęśliwie z wojny wrócę?
- Bądź spokojny, wrócisz z wojny,
To buziaka dam.

PRZYBYLI UŁANI POD OKIENKO 
Autor nieznany, przed 1914r.

Przybyli ułani pod okienko, x2
Pukają, wołają: puść panienko! x2

O Jezu, a cóż to za wojacy? x2
Otwieraj! Nie bój się to czwartacy! x2 

Przyszliśmy napoić nasze konie, x2 
Za nami piechoty pełne błonie. x2

O Jezu! A dokąd Bóg prowadzi? x2
Warszawę odwiedzić byśmy radzi. x2

Gdy zwiedzim Warszawę, już nam pilno x2
Zobaczyć to stare nasze Wilno. x2

A z Wilna już droga jest gotowa, x2
Do serca polskości, do Krakowa. x2

Panienka otwierać podskoczyła, x2
Ułanów do środka zaprosiła. x2
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OSTATNI MAZUR 
Autor nieznany, 1831r.

Jeszcze jeden mazur dzisiaj,
Choć poranek świta.
Czy pozwoli panna Krysia?
Młody ułan pyta.

I tak długo błaga, prosi, 
Boć to w polskiej ziemi,
/W pierwszą parę ją unosi
A sto par za niemi./ x2

On jej czule szepce w uszko,
Ostrogami dzwoni,
W pannie tłucze się serduszko
I liczko się płoni.

Cyt, serduszko, nie płoń liczka,
Bo ułan niestały,
/O pół mili wre potyczka,
Słychać pierwsze strzały./ x2

Słychać strzały, głos pobudki,
Dalej, na koń, hurra!
Lube dziewczę, porzuć smutki,
Zatańczym mazura.

Jeszcze jeden krąg dokoła,
Jeden uścisk bratni,
/Trąbka budzi, na koń woła, Mazur to ostatni!/ x2

WOJENKO, WOJENKO 
 Autor nieznany, przed 1914r.

Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani,
/Że za tobą idą, że za tobą idą
Chłopcy malowani?/ x2

Chłopcy malowani, sami wybierani,
/Wojenko, wojenko, wojenko, wojenko,
Cóżeś ty za pani?/ x2
Na wojence ładnie, kto Boga uprosi,
/Żołnierze strzelają, żołnierze strzelają,
Pan Bóg kule nosi./ x2

Maszeruje wiara, pot się krwawy leje, 
/Raz, dwa stąpaj bracie, raz, dwa stąpaj bracie,
Bo tak Polska grzeje./ x2

Wojenko, wojenko, co za moc jest w tobie?
/Kogo ty pokochasz, kogo ty pokochasz
w zimnym leży grobie./ x2
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LEGUNY W NIEBIE*
Słowa i muzyka: Adam Kowalski, 1920r.

Siedział święty Piotr przy bramie — oj rety!
Czytał se komunikaty z gazety.
Wtem ktoś szarpnął bramą złotą,
pyta święty klucznik: kto to?
/Leguny my z frontu, leguny!/ x2

Czyż nie znacie niebieskiego zwyczaju?
Jak leźć można bez przepustki do raju?
Znamy, znamy — lecz tu pustki,
Więc nas wpuść, choć bez przepustki.
/Leguny my bidne, leguny!/ x2

Wprzód do czyśćca iść musicie w ogonku
Tam wybielą was, jak płótno na słonku.
Byliśmy już w czyśćcu, byli,
Całkiem nas tam wybielili.
/Leguny my czyste, leguny!/ x2

Więc mi zaraz marsz do piekła sekcjami!
Niepotrzebny tu ambaras mam z wami.
Byliśmy już nawet w piekle,
ale tam gorąco wściekle.
/Leguny chcą raju, leguny!/ x2

Miał staruszek gust wyrzucić tę bandę,
że się tak do nieba рchają na grandę!
Wąsem ruchał, brodą ruchał,

*legun - popularne określenie żołnierza Legionów

ale się nie udobruchał.
/Leguny czekały, leguny!/ x2

Spostrzegł Pan Bóg, że Piotr święty coś knowa,
więc odzywa się do niego w te słowa:
bądźże z wiary, wpuść ich Pietrze,
bo pomarzną mi na wietrze,
/Leguny kochane, leguny!/ x2

I uczynił z nich Piotr święty załogę
I wypłacił im relutum* za drogę.
А gdy zmorzyl sen Piotrusia
z aniołkami husia-siusia
/Leguny tańczyły, leguny!/ x2

*relutum – żołd.
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MY PIERWSZA BRYGADA 
Autor nie ustalony, 1917r. 

Na melodię Marsza Kieleckiego

Legiony to żołnierska nuta,
Legiony to straceńców los,
Legiony to żołnierska buta,
Legiony to ofiarny stos!

My, Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada,
Na stos rzuciliśmy
Swój życia los,
Na stos, na stos !

O, ileż mąk, ileż cierpienia,
O, ileż krwi, przelanych łez,
Pomimo to nie ma zwątpienia,
Dodawał sił wędrówki kres.

My, Pierwsza Brygada...

Krzyczeli, żeśmy stumanieni
Nie wierząc nam, że chcieć to móc,
Leliśmy krew osamotnieni,
A z nami był nasz drogi Wódz!

My, Pierwsza Brygada...

Nie chcemy już od was uznania,
Ni waszych mów, ni waszych łez,
Skończyły się dni kołatania

Do waszych serc, do waszych kies.

My, Pierwsza Brygada...

Potrafim dziś dla potomności
Ostatki swych poświęcić dni,
Wśród fałszów siać siew szlachetności
Miazgą swych ciał, żarem swej krwi.

My, Pierwsza Brygada... 
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O MÓJ ROZMARYNIE 
 Autor nieznany, 1914-1918r.

O mój rozmarynie, rozwijaj się
O mój rozmarynie rozwijaj się
/Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej
Zapytam się./ 2x

A jak mi odpowie: nie kocham cie,
A jak mi odpowie nie kocham cię,
/Ułani werbują, strzelcy maszerują
Zaciągnę się./ 2x

Dadzą mi buciki z ostrogami
Dadzą mi buciki z ostrogami
/I siwy kabacik i siwy kabacik
Z wyłogami./ 2x

Dadzą mi konika cisawego
Dadzą mi konika cisawego
/I ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę
Do boku mego./ 2x

Dadzą mi manierkę z gorzałczyną
Dadzą mi manierkę z gorzałczyną
/A żebym nie tęsknił, a żebym nie tęsknił
Za dziewczyną./ 2x

Powiodą z okopów na bagnety
Powiodą z okopów na bagnety
/Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie ucałuje

PIECHOTA 
Autor nieznany, 1914-1918r.

Nie noszą lampasów lecz szary ich strój,
Nie noszą ni srebra, ni złota,
/Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój
Piechota, ta szara piechota./ x2

Maszerują strzelcy, maszerują,
Karabiny błyszczą, szary strój,
A przed nimi drzewa salutują,
Bo za naszą Polskę idą w bój!

Idą, a w słońcu kołysze się stal,
Dziewczęta zerkają zza płota,
/A oczy ich dumne utkwione są w dal,
Piechota, ta szara piechota!/ x2

Maszerują strzelcy, maszerują…

Nie grają im surmy, nie huczy im róg,
A śmierć im pod stopy się miota,
/Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój
Piechota, ta szara piechota./ x2

Maszerują strzelcy, maszerują..

Ale nie ty... / 2x



18 19

BIAŁE RÓŻE 
Słowa: Kazimierz Wroczyński, 1917r.

Muzyka: Mieczysław Kozar-Słobódzki

Rozkwitały pąki białych róż,
Wróć, Jasieńku, z tej wojenki już,
/Wróć, ucałuj, jak za dawnych lat,
Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat./ x2

Kładłam ci ja idącemu w bój,
Białą różę na karabin twój,
/Nimeś odszedł, mój Jasieńku, stąd,
Nimeś próg przestąpił, kwiat na ziemi zwiądł./ x2

Ponad stepem nieprzejrzana mgła,
Wiatr w burzanach cichuteńko łka.
/Przyszła zima, opadł róży kwiat,
Poszedł w świat Jasieńko, zginął za nim ślad./ x2

Już przekwitły pąki białych róż
Przeszło lato, jesień zima już,
/Cóż ci teraz dam, Jasieńku, hej,
Gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny swej?/ x2

Jasieńkowi nic nie trzeba już,
Bo mu kwitną pąki białych róż,
/Tam pod jarem, gdzie w wojence padł,
Wyrósł na mogile białej róży kwiat./ x2

Nie rozpaczaj, lube dziewczę, nie,
W polskiej ziemi nie będzie mu źle.

*vis - polski pistolet samopowtarzalny.

/Policzony będzie trud i znój,
Za Ojczyznę poległ ukochany twój./ x2

ROZSZUMIAŁY SIĘ WIERZBY PŁACZĄCE 
Słowa: Roman Ślęzak, przed 1939r.

Melodia wg. W. Agapkina

Rozszumiały się wierzby płaczące,
Rozpłakała się dziewczyna w głos,
Od łez oczy podniosła błyszczące,
Na żołnierski, na twardy życia los.

Nie szumcie, wierzby, nam,
Żalu, co serce rwie,
Nie płacz, dziewczyno ma,
Bo w partyzantce nie jest źle.

Do tańca grają nam
Granaty, visów* szczęk,
Śmierć kosi niby łan,
Lecz my nie znamy, co to lęk.

Błoto, deszcz czy słoneczna spiekota,
Wszędzie słychać miarowy, równy krok,
To maszeruje leśna piechota,
Na ustach śpiew, spokojna twarz, pogodny wzrok.

Nie szumcie, wierzby, nam,
Żalu, co serce rwie,
Nie płacz, dziewczyno ma,
Bo w partyzantce nie jest źle.
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Do tańca grają nam
Granaty, visów szczęk,
Śmierć kosi niby łan,
Lecz my nie znamy, co to lęk. 

I choć droga się nasza nie kończy,
Choć nie wiemy, gdzie wędrówki kres,
Ale pewni jesteśmy zwycięstwa,
Bo przelano już tyle krwi i łez. 

Nie szumcie, wierzby, nam,
Żalu, co serce rwie,
Nie płacz, dziewczyno ma,
Bo w partyzantce nie jest źle.
Do tańca grają nam
Granaty, visów szczęk,
Śmierć kosi niby łan,
Lecz my nie znamy, co to lęk.

ROTA 
Słowa: Maria Konopnicka, 1908r.

Muzyka: Feliks Nowowiejski 

Nie rzucim ziemi skąd nasz ród!
Nie damy pogrześć mowy.
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep Piastowy.
Nie damy, by nas gnębił wróg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

Do krwi ostatniej kropli z żył
Bronić będziemy ducha,
Aż się rozpadnie w proch i w pył
Krzyżacka zawierucha.
Twierdzą nam będzie każdy próg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz
Ni dzieci nam germanił,
Orężny wstanie hufiec nasz,
Duch będzie nam hetmanił.
Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!
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DZIŚ DO CIEBIE PRZYJŚĆ NIE MOGĘ 
Autor nieznany, ok. 1942r.

Dziś do ciebie przyjść nie mogę,
Zaraz idę w nocy mrok,
Nie wyglądaj za mną oknem,
W mgle utonie próżno wzrok.
Po cóż ci, kochanie, wiedzieć,
Że do lasu idę spać?
/Dłużej tu nie mogę siedzieć,
Na mnie czeka leśna brać./ x2

Księżyc zaszedł hen, za lasem,
We wsi gdzieś szczekają psy,
A nie pomyśl sobie czasem,
Że do innej tęskno mi.
Kiedy wrócę znów do ciebie,
Może w dzień, a może w noc,
/Dobrze będzie nam jak w niebie,
Pocałunków dasz mi moc./ x2

Gdy nie wrócę, niechaj z wiosną
Rolę moją sieje brat.
Kości moje mchem porosną
I użyźnią ziemi szmat.
W pole wyjdź pewnego ranka,
Na snop żyta dłonie złóż
/I ucałuj jak kochanka,
Ja żyć będę w kłosach zbóż./ x2

DESZCZ JESIENNY 
Muzyka i słowa: Marian Matuszkiewicz, 1943r.

Deszcz, jesienny deszcz
Smutne pieśni gra,
Mokną na nim karabiny,
Hełmy kryje rdza.
Nieś po błocie w dal,
W zapłakany świat,
Przemoczone pod plecakiem
Osiemnaście lat.

Gdzieś daleko stąd
Noc zapada znów,
Ciemna główka twej dziewczyny
Chyli się do snu.
Może właśnie dziś
Patrzy w mroczną mgłę
I modlitwą prosi Boga,
By zachował cię.

Deszcz, jesienny deszcz
Bębni w hełmy stal.
Idziesz młody żołnierzyku,
Gdzieś w nieznaną dal.
Może dobry Bóg,
Da że wrócisz znów.
Będziesz tulił ciemną główkę
Miłej twej do snu.
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PAŁACYK MICHLA
Słowa: Józef Szczepański „Ziutek”, 1945r.

Na melodę J. Stiastnego „Nie damy popradowej fali”

Pałacyk Michla, Żytnia, Wola
Bronią jej chłopcy od „Parasola”.
Choć na „Tygrysy” mają „Visy” -
To warszawiaki, fajne chłopaki są!

Czuwaj wiara i wytężaj słuch,
Pręż swój młody duch,
Pracując za dwóch!
Czuwaj wiara i wytężaj słuch,
Pręż swój młody duch jak stal!

A każdy chłopak chce być ranny,
Sanitariuszki - morowe panny.
A gdy cię kulka trafi jaka,
Poprosisz pannę - da ci buziaka - hej!

Czuwaj wiara i wytężaj słuch...

Z tyłu za linią dekowniki,
Intendentura, różne umrzyki,
Gotują zupę, czarną kawę
I tym sposobem walczą za sprawę - hej!

Czuwaj wiara i wytężaj słuch...

Za to dowództwo jest morowe,
Bo w pierwszej linii nadstawia głowę,
A najmorowszy z przełożonych,

To jest nasz „Miecio” - w kółko golony - hej!

Czuwaj wiara i wytężaj słuch...

Wiara się bije, wiara śpiewa,
Szkopy się złoszczą, krew ich zalewa,
Różnych sposobów się imają,
Co chwila „szafę” nam posyłają - hej!

Czuwaj wiara i wytężaj słuch...

Lecz na nic „szafy” i granaty,
Za każdym razem dostają baty,
I co dzień się przybliża chwila,
Że zwyciężymy! i do cywila - hej!

Czuwaj wiara i wytężaj słuch...
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CZERWONE MAKI NA MONTE CASSINO 
Słowa: Feliks Konarski, 1945r.

Muzyka: Alfred Schütz

Czy widzisz te gruzy na szczycie?
Tam wróg twój się ukrył jak szczur.
Musicie, musicie, musicie
Za kark wziąć i strącić go z chmur.
I poszli szaleni zażarci,
I poszli zabijać i mścić,
I poszli jak zawsze uparci,
Jak zawsze za honor się bić.

Czerwone maki na Monte Cassino
Zamiast rosy piły polską krew.
Po tych makach szedł żołnierz i ginął,
Lecz od śmierci silniejszy był gniew.
Przejdą lata i wieki przeminą.
Pozostaną ślady dawnych dni
I wszystkie maki na Monte Cassino
Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi.

Runęli przez ogień ,straceńcy,
niejeden z nich dostał i padł,
jak ci z Samosierry szaleńcy,
Jak ci spod Racławic sprzed lat.
Runęli impetem szalonym,
I doszli . I udał się szturm.
I sztandar swój biało czerwony
Zatknęli na gruzach wśród chmur,

JAK DŁUGO W SERCACH NASZYCH
Słowa: Konstanty Krumłowski, prawdopodobnie koniec XIXw.

Muzyka: ks. Władysław Piątkiewicz.

Jak długo w sercu naszym,
choć kropla polskiej krwi,
jak długo w ręku naszym
ognista szabla lśni.

/Stać będzie kraj nasz cały,
stać będzie Piastów gród,
zwycięży Orzeł Biały,
zwycięży polski lud./ x2

Jak długo z gór karpackich
brzmi polskiej pieśni ton,
jak długo na Wawelu
Zygmunta bije dzwon.

Stać będzie…

Jak długo święta wiara
ożywia polską krew,
stać będzie Polska stara,
bo każdy Polak lew.

Stać będzie…

Czerwone maki…



28 29

WARSZAWIANKA 
Słowa: Karol Sienkiewicz, 1830r.

Muzyka: Karol Kurpiński

Oto dziś dzień krwi i chwały,
Oby dniem wskrzeszenia był.
W tarczę Franków orzeł biały
Patrząc, lot swój w niebo wzbił.
Słońcem lipca podniecany
Woła na nas z górnych stron:
Powstań, Polsko, skrusz kajdany
Dziś twój tryumf, albo zgon!

Hej, kto Polak na bagnety!
Żyj swobodo, Polsko Żyj!
Takim hasłem cnej podniety,
Trąbo nasza wrogom grzmij
Trąbo nasza wrogom grzmij.

Na koń!- woła Kozak mściwy,
Karcić bunty Polskich rot,
Bez Bałkanów są ich niwy,
Wszystko zmiecie jeden lot!
Stój! za Bałkan pierś ta stanie,
Car wasz marzy płonny łup
Z wrogów naszych nie zostanie
Na tej ziemi, chyba trup!

Hej, kto Polak na bagnety!...

Droga Polsko, dzieci Twoje

Dziś szczęśliwszych doszły chwil,
Od tych sławnych, gdy ich boje
Wieńczył Kremlin, Tybr i Nil.
Lat dwadzieścia nasze męże
Los po obcych ziemiach siał,
Dziś, o Matko, kto polęże,
Na Twem łonie będzie spał.

Hej, kto Polak, na bagnety!...

Grzmijcie bębny, ryczcie działa,
Dalej! dzieci w gęsty szyk!
Wiedzie hufce wolność, chwała,
Tryumf błyska w ostrzu pik.
Leć nasz Orle w górnym pędzie,
Sławie, Polsce, światu służ!
Kto przeżyje wolnym będzie,
Kto umiera – wolnym już!

Hej, kto Polak, na bagnety!...
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