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Kochani, 

Spotykamy się po raz trzynasty, aby – w ramach rozpoczętego 3 maja 2010 

roku w Zalesiu Górnym i Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie cyklu 

„Spotkania z Pieśnią” – radośnie i śpiewająco uczcić rocznicę uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja. Jest nam ogromnie miło, że jesteście z nami i tak chcecie 

obchodzić to święto. To niezwykle cenne, że potrafimy radośnie i prosto celebrować 

ważne święta a grono śpiewających z nami stale się powiększa.  

Nasze „Spotkania z Pieśnią” odbywają się także w Sulejówku w Muzeum 

Marszałka Józefa Piłsudskiego, w przeddzień rocznicy odzyskania Niepodległości  

i tam także coraz większe grono zasiada przy ognisku i śpiewa piękne pieśni i wesołe 

piosenki żołnierskie.  

Zapraszamy do wspólnego śpiewania i uczestniczenia w kolejnych 

„Spotkaniach z Pieśnią” przy okazji ważnych rocznic, a także  budowania wraz  

z nami śpiewającej tradycji. Zachęcamy także do udziału w tworzeniu kolejnych 

śpiewników. 

Ewa i Sławomir Kozłowscy 

Mirosława i Grzegorz Nowikowie 

Barbara i Stanisław Szczycińscy 

 

 

Serdecznie dziękujemy 

Przyjaciołom i osobom wspierającym „Spotkania z Pieśnią” 

Wszystkim śpiewającym 
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1.BOGURODZICA 
 

Bogurodzica, Dziewica, 

Bogiem sławiena Maryja.  

U Twego Syna, Gospodzina,  

Matko zwolena, Maryja  

Zyszczy nam, spuści nam!  

Kyrie eleison!  

 

Twego dziela Krzciciela, Bożycze  

Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze,  

Słysz modlitwę, jąż nosimy,  

A dać raczy, Jegoż prosimy:  

A na świecie zbożny pobyt,  

Po żywocie rajski przebyt!  

Kyrie eleison!  

 

 

 

 

 

 
Najstarszy polski utwór literacki. Powstał najprawdopodobniej w XIII w., a 

pierwszy odpis pochodzi z 1407 r. Hymn religijny skierowany do Matki Boskiej i 

Chrystusa, pełnił rolę pierwszej polskiej pieśni narodowej (wiemy, że śpiewało ją 

rycerstwo przed bitwą pod Grunwaldem). O znaczeniu, jakie miała dla Polaków 

Bogurodzica świadczy również fakt, iż jako pierwszy polski utwór literacki 

została wydana drukiem.  

Niezwykłość Bogurodzicy polega również na tym, iż mimo podobieństwa do 

utworów łacińskich i greckich nie posiada ona odpowiednika w całej literaturze 

europejskiej swoich czasów. 

 



2. PIEŚŃ KONFEDERATÓW BARSKICH 
 

Słowa Juliusz  Słowacki   Muzyka Andrzej Kurylewicz 
 

Nigdy z królami nie będziem w aliansach,  

Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi,  

/Bo u Chrystusa my na ordynansach,  

Słudzy Maryi!/  bis  

 

Więc choć się spęka świat i  zadrży słońce,  

Chociaż się chmury i  morza nasrożą,  

/Choćby na smokach wojska latające,  

Nas nie zatrwożą./  bis  

 

Bóg naszych ojców i dziś jest  nad nami!  

Więc nie dopuści upaść żadnej klęsce.  

/Wszak póki On był z naszymi ojcami,  

Byli zwycięzce!/  bis  

 

Więc nie wpadniemy w żadną wilczą jamę,  

Nie uklękniemy przed mocarzy władzą,  

/Wiedząc, że nawet grobowce nas same  

Bogu oddadzą. /bis  

 

Ze skowronkami wstaliśmy do pracy  

I spać pójdziemy o wieczornej zorzy,  

/Ale w grobowcach my jeszcze żołdacy  

I hufiec Boży./  bis  

 

Bo kto zaufał Chrystusowi Panu  

I szedł na święte kraju werbowanie,  

/Ten de profundis z ciemnego kurhanu  

Na trąbę wstanie./  bis  

 

Bóg jest  ucieczką i  obroną naszą!  

Póki On z nami, całe piekła pękną!  

/Ani ogniste smoki nas ustraszą  

Ani ulękną./  bis  

 

Nie złamie nas głód ni żaden frasunek,  

Ani zhołdują żadne świata hołdy:  

/Bo na Chrystusa my poszli  werbunek,  

Na Jego żołdy/ bis 

 



3. ŚWIĘTA MIŁOŚCI KOCHANEJ OJCZYZNY 
 

Słowa Ignacy Krasicki   Muzyka Wojciech Sowiński 

 

Święta miłości kochanej Ojczyzny,  

Czują cię tylko umysły poczciwe;  

Dla ciebie zjadłe smakują trucizny,  

Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe.  

 

Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny, 

Gnieździsz w umyśle rozkosze prawdziwe,  

Byle cię tylko wspomóc, byle wspierać,  

/Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać./ bis  

 

Wolności! Której dobra nie docieka 

Gmin jarzma zwykły, nikczemny i podły.  

Cecho dusz wielkich! Ozdobo człowieka, 

Strumieniu boski, cnót zaszczycon źródły!  

 

Tyś tarczą twoich Polaków od wieka,  

Z ciebie się pasmem szczęścia nasze wiodły.  

Większaś nad przemoc! — a kto ciebie godny, 

/Pokruszył jarzma, albo padł swobodny./ bis  



4. POLONEZ TRZECIEGO MAJA (Z ROKU 1791) 
 

Słowa Franciszek Dionizy Kniaźnin (Stanisław Trembecki, Franciszek Karpiński, Ignacy Krasicki) 

muzyka Aleksander Radowski 

 

Zgoda Sejmu to sprawiła,  

Że nam wolność przywróciła,  

/Wiwat! Krzyczcie wszystkie stany,  

Niechaj żyje król kochany!/ bis   
 

Taka jest narodu wola,  

Za swych braci i za Króla,  

/Obywatel każdy, wszędzie,  

Życie swoje łożyć będzie./ bis  
 

Wiwat Sejm i Naród cały,  

Dziś nam nieba żywot dały;  

/Wiwat krzyczcie wszystkie stany,  

Niechaj żyje król kochany!/ bis  
 

Nuż w żupany, nuż w kontusze,  

Bo chcąc dobrym być rodakiem,  

/Nie dość jest mieć polską duszę,  

Lecz się trzeba rozstać z frakiem./ bis  
 

Obcych krajów precz zwyczaje,  

Fraki precz na tychże czele;  

/Wąs na twarzy niech zostaje,  

Bierzmy pasy, karabele./ bis  
 

Nuż w kontusze, nuż w żupany,  

Obcym strojem wzgardź rodaku;  

/Ten, co gromił Bisurmany,  

Nie wystąpił w Wiedniu w fraku./ bis  
 

Niechaj się kto chce obrusza,  

Niech się śmieje z mej figury,  

/Młodszy fraczek od kontusza,  

Starsze wąsy od fryzury./ bis  



5. HYMN – CZEGO CHCESZ OD NAS, PANIE (PIEŚŃ XXV) 
 

Słowa Jan Kochanowski  melodia wg. ks. Michała Marcina Mioduszewskiego 
 

Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?  

Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?  

Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie:  

I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi,  na niebie. 
 

Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszytko Twoje,  

Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje.  

Wdzięcznym Cię tedy sercem , Panie, wyznawamy, 

Bo nad to przystojniejszej ofiary nie mamy.  
 

Tyś Pan wszytkiego świata – Tyś niebo zbudował , 

I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował.  

Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi  

I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi.  
 

Za Twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi , 

A zamierzonych granic przekroczyć  się boi.  

Rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają,  

Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają . 
 

Tobie k woli rozliczne kwiatki Wiosna rodzi,  

Tobie k woli w kłosianym wieńcu Lato chodzi ; 

Wino Jesień i jabłka rozmaite dawa,  

Potym do gotowego gnuśna Zima wstawa.  
 

Z Twej łaski nocna rosa na mdłe zioła padnie,  

A zagorzałe zboża deszcz ożywia snadnie;  

Z Twoich rąk wszelkie źwierzę patrzy swej żywności,  

A Ty każdego żywisz z Twej szczodrobliwości.  
 

Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie!  

Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie.  

Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi,  

Jedno zawżdy niech będziem pod skrzydłami Twemi  



6.  ŚPIEW WŁOŚCIAN KRAKOWSKICH 
 

Słowa Władysław Ludwik Anczyc   Muzyka Kazimierz Hoffman 
 

Dalej chłopcy, dalej żywo,  

Otwiera się dla nas żniwo,  

Rzućwa pługi, rzućwa radło,  

Trza wojować kiej  tak padło.  

Niechaj baba gospodarzy,  

Niech pilnują roli starzy;  

My parobcy, zagrodniki,  

Rzućwa cepy, bierzwapiki!  

Albośmy to jacy, jeno chłopcy Krakowiacy!  

Harda w nas dusa, nie boim się Rusa, Prusa!  

Dość nas natyrpali, bijwa Prusów i Moskali,  

Chyćwa za obuszki, pójdźwa wszyscy do Kościuszki!  

Bierzwa kosy, bierzwa dzidy,  

Otrząśnijwa się z tej bidy .  

Bijwa wszyscy wraz Moskali,  

Bo nas się dość natyrpali!  

Nauczywa szołdrę Prusa,  

Że i w nas jest polska dusa:  

Jeszcze nasza polska kosa 

Potrafi im utrzeć nosa!  

Albośmy to jacy...  

Wymłócim ich jako snopy  

Cóż to? bośwa to nie chłopy?  

Już ich trzepali za katy  

Przy Słomnikach nasze braty.  

Zsiekli, stłukli, zmordowali,  

Harmaciska odebrali,  

Odebrali konie, bryki,  

Dukaciska i rubliki.  

Albośmy to jacy...  

Jeszcze i nam Bóg poszczęści,  

Nie żałujwa na nich pięści;  

Mamy ręce po pięć palców,  

Bijwa dobrze tych zuchwalców.  

Poprzedajwa woły z wozem,  

Śpieszwa wszyscy za obozem,  

Poprzedajwa i poduszki,  

A przystajwa do Kościuszki.  

Albośmy to jacy..  

 



7. MAZUREK TRZECIEGO MAJA 
 

Słowa Rajnold Suchodolski   Muzyka ( prawdopodobnie Fryderyk Chopin) 
 

Witaj majowa jutrzenko,  

Świeć naszej polskiej krainie,  

Uczcimy ciebie piosenką,  

Która w całej Polsce słynie:  

/Witaj Maj, piękny Maj, U Polaków błogi raj!/ bis  
 

Nierząd braci naszych cisnął,  

Gnuśność w ręku króla spała,  

A wtem Trzeci Maj zabłysnął  

I nasza Polska powstała.  

/Wiwat Maj, piękny Maj, Wiwat wielki Kołłątaj!/ bis  
 

Ale chytrość, jak gadzina  

Młot swój na nas zgotowała,  

Z piekła rodem Katarzyna  

Moskalami nas zalała.  

/Chociaż kwitł piękny Maj, Rozszarpano biedny kraj./ bis  
 

Wtenczas Polak ze łzą w oku  

Smutkiem powlókł blade lice,  

Trzeciego Maja co roku 

Wspominał lubą rocznicę.  

/I wzdychał: „Boże daj, By zabłysnął Trzeci Maj!”/ bis  
 

Na ustroniu jest ruina,  

W której Polak pamięc chował,  

Tam za czasów Konstantyna  

Szpieg na nasz łzy czatował.  

/I gdy wszedł trzeci maj, Kajdanami brzęczał kraj./ bis.  
 

W piersiach rozpacz uwięziona,  

W listopadzie wstrząsła serce.  

Wstaje Polska z grobu łona,  

Pierzchają dumni morderce.  

/Błysnął znów Trzeci Maj, Teraz nasz wesoły kraj!/ bis  
 

O zorzo trzeciego maja!  

My twoimi promieniami  

Przez armaty Mikołaja  

Idziem w Litwę z bagnetami.  

/Wrogu precz! witaj maj, Polski i Litewski kraj!/ bis . 



8. DO WOLNOŚCI 
 

Słowa; Jan Nepomucen Kamiński  Muzyka; autor nieznany 

 

Polak nie sługa, nie zna co to pany,  

Nie da się okuć przemocą w kajdany,  

Bo wolnością żyje, do wolności wzdycha,  

Bez niej jak kwiatek bez rosy usycha.  

 

Płacze w klateczce więziona ptaszyna,  

Że była wolna, sobie przypomina.  

A choć ptasznik daje dosyć żywności,  

Jednak przez szczeble wzdycha do wolności.  

 

Siedź cicho ptaszku i ciesz się nadzieją,  

Że dni pogodne tobie zajaśnieją,  

Masz mnóstwo braci, doczekasz się chwili,  

Żeby ci z klatki wyjście ułatwili.  

 

Tak, tak, Polacy! Jedności nam trzeba,  

Naszym zamiarom sprzyjać będą nieba,  

Nadejdą czasy powszechnej radości  

I Polak jeszcze wróci do wolności.  

 



9. WARSZAWIANKA 1830 

Słowa Kazimierz Delavigne,   Muzyka Karol Kurpiński 

Przekład z francuskiego Karol Sienkiewicz 

 

Oto dziś dzień krwi i chwały, 

Oby dniem wskrzeszenia był! 

W tęczę 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! (bis) 

„Na koń! Woła kozak mściwy, 

Karać bunty polskich rot! 

Bez Bałkanów są ich niwy 

Wszystko jeden zgnieciem w 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 ... 

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 grobach siał, 

Dziś, o Matko, kto polęże, 

Na twym łonie będzie spał. 

Hej, kto Polak ... 

Wstań, Kościuszko! ugodź w serca, 

Co litością mamić śmią, 

Znałże litość ów morderca, 

Który Pragę zalał krwią? 

Niechaj krew tę krwią dziś spłaci, 

Niech nią zrosi grunt zły gość, 

Laur męczeński naszych braci 

Bujniej będzie po niej rość. 

Hej, kto Polak ... 

Tocz, Polaku, bój zacięty, 

Ulec musi dumny car, 

Pokaż jemu pierścień święty, 

Nieulękłych Polek dar; 

Niech to godło ślubów drogich 

Wrogom naszym wróży grób, 

Niech krwią zlane, w bojach srogich 

Nasz z wolnością świadczy ślub. 

Hej, kto Polak ... 

O, Francuzi! Czyż bez ceny 

Rany nasze dla was są, 

Spod Marengo, Wagram, Jeny, 

Drezna, Lipska, Waterlo? 

Świat was zdradzał – my dotrwali; 

Śmierć czy tryumf – my gdzie wy; 

Bracia! my wam krew dawali; 

Dziś wy dla nas nic – prócz łzy. 

Hej, kto Polak ... 

Wy przynajmniej, coście legli 

W obcych krajach, za kraj swój, 

Bracia nasi z grobów zbiegli, 

Błogosławcie bratni bój! 

Lub zwyciężyć – lub gotowi, 

Z trupów naszych tamę wznieść, 

By krok spóźnić olbrzymowi, 

Co chce światu pęta nieść. 

Hej, kto Polak ... 

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 … 



10. PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA  
 

Słowa Wincenty Pol    Muzyka Józef Sierosławski  
 

Piękna nasza Polska cała,  

Piękna żyzna i niemała!  

Wiele krain, wiele ludów,  

Wiele stolic, wiele cudów!  

/Lecz najmilsze i najzdrowsze,  

Przecież człeku jest Mazowsze./ bis  
 

Bo gdzie takie cudne stroje,  

I śpiewanki i dziewoje?  

Kto w podkówki tak wykrzesze?  

Komu miłe tak pielesze,  

/Jak ojczyste Mazurowi? — 

Niechaj cała Polska powie./ bis  
 

Poza Niemnem puszcza sroga,  

A na Rusi błotna droga;  

Góral zbytnio podkasały,  

A niekiedy i zuchwały,  

/A więc nasza, nasza góra,  

Nie ma w świecie nad Mazura./ bis  
 

Mówią, że tam na Podolu  

Rośnie żyto bez kąkolu.  

Ale u nas dary Boże  

Płyną Wisłą, aż za morze;  

/Przyśpiewują jej flisaki,  

A grosz człek ma jaki taki./ bis  
 

Gdzieś za światem Dniepr tam płynie 

Sławne konie w Ukrainie;  

Ale kto, jak Mazur właśnie,  

Wioząc z konia biczem trzaśnie?!  

/Kiedy jedzie do Warsęgi,  

Mówią wszyscy: Mazur tęgi./ bis  
 

 



11. POCHWAŁA WESOŁOŚCI (1780) 
 

Słowa Franciszek Bohomolec  i Ignacy Krasicki  Muzyka Józef  Klukowski 

   

Ten, mym zdaniem, dobrze żyje, 

Ten na długie lata godzi, 

Kto pod miarą winko pije 

I piosnkami troski słodzi. 

Po szklaneczce do piosneczki, 

Po piosneczce do szklaneczki. 
 

Ustępuje wnet frasunek, 

Znika serca utrapienie, 

Skoro usta czują trunek, 

A uszy wesołe pienie. 

Po szklaneczce ... 
 

Aleksander tak żył Wielki, 

Skoro ucichła Bellona, 

Przynoszono mu butelki, 

Przy nich szły śpiewaczek grona. 

Po szklaneczce... 
 

Tak czynił i nasz Batory, 

Miłośnik uczonych hojny, 

Lubił piosnki i likwory 

Nawet podczas trudów wojny. 

Po szklaneczce... 
 

Precz posępne mędrców czoła, 

Naukom zły humor szkodzi; 

Milsza jest mądrość wesoła, 

Wino myśli dobre rodzi. 

Po szklaneczce... 

 

Pitagor nauki brzemieniem 

Z przywar swe serce wybawił, 

Dijogenes beczki cieniem 

I siebie, i drugich bawił. 

Po szklaneczce... 

 

Powraca nauk wiek złoty, 

Pracujących Pan zasila, 

Pan dodaje sam ochoty; 

Czwartek dla nas złota chwila. 

Po szklaneczce... 
 

Trudy rozkosz niech przeplata, 

Umiejmy czas dobrze trawić, 

Bodaj byśmy w setne lata 

Tak się mogli, jak dziś, bawić! 

Po szklaneczce... 
 

To mi mędrzec zawołany, 

Co z szklaneczką mądrość godzi: 

Trunek pieśnią przeplatany — 

Ten zapala, tamten chłodzi. 

Po szklaneczce... 
 

Fraszka taka mądrość dzika, 

Co pozorem smutnych straszy; 

Pieśń powabna myśl przenika, 

Serca wesołość od flaszy. 

Po szklaneczce... 
 

Smutek się tam nie zaplata, 

Gdzie szklaneczka myśli żarzy; 

Wiwat syn Anakreonta 

Z podobieństwa myśli, twarzy! 

Po szklaneczce... 
 

Wieńczmy czoła nasze różą, 

Dla dziwaków tylko kolce; 

Dobrze nam się czasy wróżą, 

Niech się rodzą Bohomolce. 

Po szklaneczce...
 
 

http://www.bibliotekapiosenki.pl/Pochwala_wesolosci#ps3


12. KURDESZ  

 

Słowa Franciszek Bohomolec   Autor muzyki nieznany 
 

Każ przynieść wina, mój Grzegorzu miły ,  

Bodaj się troski nigdy nam nie śniły.  

Niech i Anulka tu zasiądzie z nami.  

/Kurdesz, kurdesz nad kurdeszami!/ bis  
 

Skoro się przytknie ręka do butelki,  

znika natychmiast smutek z serca wszelki!  

Wołajmyż  tedy dzwoniąc kieliszkami:  

/Kurdesz, kurdesz nad kurdeszami!/ bis  
 

Niezłe to winko, do Ciebie, mój Grzelu! 

Cieszmy się póki możem, przyjacielu!  

Niech stąd ustąpi nudna myśl z troskami.  

/Kurdesz, kurdesz nad kurdeszami!/ bis  
 

Patrzcie, jak dzielny skutek tego wina:  

już się me serce weselić poczyna.  

Pod stół kieliszki, pijmy szklanicami,  

/Kurdesz, kurdesz nad kurdeszami!/ bis  
 

I ty, Anulko, połowico Grzela,  

bądź uczestniczką naszego wesela,  

nie folguj sobie, chciejże wypić z nami.  

/Kurdesz, kurdesz nad kurdeszami!/ bis  
 

Już po butelce! Niech tu stanie flasza,  

wiwat ta cała kompanija nasza!  

Wiwat z Maciusiem i  przyjaciołami!  

/Kurdesz, kurdesz nad kurdeszami!/ bis  
 

Maciuś jest partacz, pić nie lubi wina,  

Milsze jest jemu, złoto i dziewczyna.  

Dajmyż mu pokój, pijmy sobie sami.  

/Kurdesz, kurdesz nad kurdeszami!/ bis  
 

Odnówmy przodków ślady wiekopomne,  

Precz stąd  szkalnice, naczynie ułomne.  

Po staroświecku pijmy pucharami.  

/Kurdesz, kurdesz nad kurdeszami!/ bis  
 

Już też to Grzelu, przewyższasz nas wiekiem,  

A wiesz, że wino jest dla starych mlekiem.  

Chluśnij, a będziesz hulał z młodzikami:  

/Kurdesz, kurdesz nad kurdeszami!/ bis 



13. LAURA I FILON 
Słowa Franciszek Karpiński 

opracowanie muzyczne dawnej melodii Tadeusz Sygietyński i Andrzej Kurylewicz 

 

Już miesiąc zeszedł, psy się uśpiły 

I coś tam klaszcze za borem. 

Pewnie mnie czeka mój Filon miły 

Pod umówionym jaworem. 
 

Nie będę sobie warkocz trefiła, 

Tylko włos zwiążę splątany, 

Bo bym się bardziej jeszcze spóźniła, 

A mój tam tęskni kochany. 
 

Wezmę z koszykiem maliny moje 

I tę plecionkę różowę, 

Maliny będziem jedli oboje, 

Wieniec mu włożę na głowę. 
 

Prowadź mię teraz, miłości śmiała, 

Gdybyś mi skrzydła przypięła, 

Żebym najprędzej bór przeleciała, 

Potem Filona ścisnęła. 
 

Ot już i jawor... Nie masz miłego!? 

Widzę, że jestem zdradzona! 

On z przywiązania żartuje mego... 

Kocham zmiennika Filona! 
 

Pewnie on teraz koło bogini 

Swej czarnobrewki Dorydy, 

Rozrywkę sobie okrutną czyni, 

Kosztem mej hańby i bidy. 
 

Pewnie jej mówi, że obłądzona, 

Wpieram się w drzewa i bory, 

I zamiast jego białego łona 

Ściskam nieczułe jawory. 
 

Filonie, wtenczas, kiedym nie znała 

Jeszcze miłości szalonej, 

Pierwszy raz-em ją w twoich zdobyła 

Oczach i mowie pieszczonej. 
 

Jakże mię mocno ubezpieczała, 

Że z tobą będę szczęśliwą! 

A z tym się chytrze ukryć umiała, 

Że bywa czasem fałszywą. 
 

Ale któż zgadnie, przypadek jaki 

Dotąd zatrzymał Filona? 

Może on dla mnie zawsze jednaki, 

Może ja próżno strwożona? 
 

Oh, nie! on zdrajca, on u Dorydy, 

On może teraz bez miary 

Na sprośne z nią się wydał  niewstydy, 

A ja mu daję ofiary... 
 

Widziałam wczoraj, jak na nią mrugał, 

Potem coś cicho mówili... 

Pewnie to dla niej ten kij wystrugał, 

Co mu się wszyscy dziwili. 
 

Jakżeby moją hańbę pomnożył, 

Gdyby od Laury uwity, 

Wieniec na głowę Dorydy włożył, 

Jako łup na mnie zdobyty! 
 

Wianku różany, gdym cię splatała, 

Krwią-m cię rąk moich skropiła, 

Bom twe najmocniej węzły spajała 

I z robotą-m się kwapiła. 
 

Teraz bądź świadkiem mojej rozpaczy, 

I razem naucz Filona, 

Jako w kochaniu nic nie wybaczy 

Prawdziwa miłość wzgardzona. 
 

Tłukę o drzewo mój koszyk miły, 

Rwę wieniec, którym splatała: 

Te z nich kawałki będą świadczyły, 

Żem z nim na wieki zerwała... 
 

Kiedy w chruścinie Filon schroniony 

Wybiegł do Laury spłakanej, 

Już był o drzewo koszyk stłuczony, 

Wieniec różowy stargany. 



14. PŁYNIE WISŁA, PŁYNIE 
 

Autor Edmund Wasilewski 

 

Płynie Wisła, płynie  

/Po polskiej krainie,/ bis 

/Zobaczyła Kraków, pewnie go nie minie./ bis  

 

Zobaczyła Kraków,  

/Wnet go pokochała,/ bis  

/A w dowód miłości wstęgą opasała./ bis  

 

Chociaż się schowała  

/W Niepołomskie lasy,/ bis  

/I do morza wpada, płynie jak przed czasy./ bis 

 

Nad moją kolebką 

/Matka się schylała,/ bis  

/I po polsku pacierz mówić nauczała./ bis  

 

„Ojcze nasz” i „Zdrowaś”  

/I Skład Apostolski,/ bis  

/Przytem bym miłował biedny naród polski./ bis. 

  

Bo ten naród polski  

/Ma ten urok w sobie,/ bis  

/Kto go raz pokochał, nie zapomni w grobie./ bis 

 

Płynie Wisła płynie,  

/Po polskiej krainie,/ bis  

/A dopóki płynie Polska nie zaginie./ bis  



15. OSTATNI MAZUR 
 

Słowa Ludwik Łubiński      Melodia mazura 
 

Jeszcze jeden mazur dzisiaj,  

Choć poranek świta . 

Czy pozwoli panna Krysia,  

Młody ułan pyta . 

I niedługo  błaga, prosi,  

Boć to w polskiej ziemi,  

/W pierwszą parę ją unosi,  

A sto par za niemi!/ bis 

 

On jej czule szepce w uszko,  

Ostrogami dzwoni. 

W pannie tłucze się serduszko,  

A liczko się płoni.  

Cyt, serduszko, nie płoń liczka,  

Bo ułan niestały,  

/O pół mili wre potyczka, 

Słychać pierwsze strzały. / bis 

 

Słychać strzały, głos pobudki,  

Dalej na koń, hura!  

Lube dziewczę, porzuć smutki,  

Zatańczym mazura.  

Jeszcze jeden krąg dokoła,  

Jeden uścisk bratni,  

/Trąbka budzi, na koń woła,  

Mazur to ostatni!/ bis 



16. MAKI  
 

Słowa Kornel Makuszyński   Muzyka Stanisław Niewiadomski 
 

Ej, dziewczyno, ej, niebogo, 

Jakieś wojsko pędzi drogą, 

Skryj się za ściany, skryj się za ściany, 

Skryj się, skryj! Skryj się, skryj! 

Ja myślałam, że to maki, 

Że ogniste lecą ptaki, 

/A to ułany, ułany, ułany./ bis 
 

Strzeż się tego, co na przedzie, 

Co na karym koniu jedzie, 

Oficyjera, oficyjera, 

Strzeż się, strzeż, strzeż się, strzeż. 

Jeśli wydam mu się miła, 

To nie będę się broniła, 

/Niech mnie zabiera, zabiera, zabiera!/ bis 
 

Serce weźmie i pobiegnie, 

Potem w krwawym polu legnie, 

Zostaniesz wdową, zostaniesz wdową, 

Strzeż się, strzeż! 

Łez ja po nim nie uronię, 

Jego serce mym zasłonię, 

/Bóg go zachowa, zachowa, zachowa./ bis 
 

Serce piosnką ci zamroczy, 

Chorągiewką zwiedzie oczy 

I pogna w dale i pogna w dale 

Strzeż się strzeż, strzeż się strzeż! 

Będzie oczu miał aż cztery, 

Dojrzy pruskie grenadiery – 

/To go ocali, ocali, ocali./ bis 
 

Ej, dziewczyno, ej, jedyna, 

Pozostawi ci on syna. 

Zginiesz zdradziecko, zginiesz zdradziecko 

Strzeż się strzeż, strzeż się strzeż! 

Zrobię zeń wielkiego pana, 

I wychowam na ułana. 

/Warszawskie dziecko, warszawskie dziecko, warszawskie dziecko./ 

bis 



17 JAK DŁUGO W SERCACH NASZYCH 
Autor nieznany 

 

Jak długo w sercach naszych  

Choć kropla polskiej krwi,  

Jak długo w sercach naszych  

Ojczysta miłość tkwi,  

/Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie Piastów gród,  

Zwycięży Orzeł Biały, zwycięży polski lud./ bis  
 

Jak długo na Wawelu  

Zygmunta bije dzwon,  

Tak długo nasza Wisła  

Do Gdańska płynie wciąż.  

/Zwycięży Orzeł Biały, zwycięży polski lud,  

Wiwat: niech żyje Kraków, nasz podwawelski gród!/ bis  
 

Jak długo na Wawelu  

Zygmunta bije dzwon,  

Tak długo w sercach naszych  

Brzmi jego dźwięczny ton.  

/Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie Piastów gród,  

Zwycięży Orzeł Biały, zwycięży polski lud./ bis  

 

Jak długo na Wawelu  

Brzmi zygmuntowski dzwon, 

Jak długo z gór karpackich  

Rozbrzmiewa polski ton:  

Stać będzie kraj nasz cały.. ..  
 

Jak długo Wisła wody  

Na Bałtyk będzie słać  

Tak długo polskie grody  

Nad Wisłą będą stać,  

Stać będzie kraj nasz cały.. .  
 

O, wznieś  się Orle Biały,  

O, Boże, spraw ten cud:  

Zwycięstwo polskiej sławy  

Ogląda polski lud.  

Stać będzie kraj nasz cały.. .  
 

Jak długo nasza wiara  

Rozgrzewa polską krew,  

Tak długo Polska cała,  

Bo Polak to jak lew.  

Stać będzie kraj nasz cały.. .  



18. SEN O WARSZAWIE  
 

Słowa: Marek Gaszyński  Muzyka: Czesław Niemen 
 

Mam tak samo jak ty,  

Miasto moje a w nim:  

Najpiękniejszy mój świat  

Najpiękniejsze dni  

Zostawiłem tam – kolorowe sny.  
 

Kiedyś zatrzymam czas  

I na skrzydłach jak ptak  

Będę leciał co sił  

Tam, gdzie moje sny, 

I warszawskie –  kolorowe dni.  
 

Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt  

Już dziś wyruszaj ze mną tam  

Zobaczysz jak, przywita pięknie nas  

Warszawski dzień.  
 

Mam tak samo jak ty,  

Miasto moje a w nim:  

Najpiękniejszy mój świat  

Najpiękniejsze dni  

Zostawiłem tam – kolorowe sny.  
 

Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt  

Już dziś wyruszaj ze mną tam  

Zobaczysz jak, przywita pięknie nas  

Warszawski dzień  

Warszawski dzień, warszawski dzień  
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