
ŒPIEWNIK PATRIOTYCZNY

KONCERT
Sen o Niepodleg³ej

Gdañsk Strzy¿a - 2019



Program:

15:00 Msza Œw. w Intencji Ojczyzny
           (Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego, ul. Gomó³ki 9)
16:00 Przemarsz ulicami Hubala i Wilka-Krzy¿anowskiego
16:15 Koncert “Sen o Niepodleg³ej”
           (IX LO im. Krzysztofa Kolbergera, ul. Wilka-Krzy¿anowskiego 8)
           
w programie równie¿:

- wspólny œpiew pieœni patriotycznych,
- poezja patriotyczna w wykonaniu m³odzie¿y,
- poczêstunek.

Wykonawcy:

Joanna Nawrot – sopran
Przemek Radziszewski – tenor
Andrzej Nanowski – piano

Goœcie specjalni:

Danuta Bernolak  – sopran
Piotr Wnukowski - tenor

Kierownictwo artystyczne i prowadzenie koncertu:
Piotr Kusiewicz 



CZERWONE MAKI

MARSZ, MARSZ POLONIA

PIEŒÑ I BRYGADY LEGIONÓW POLSKICH

ROTA

WARSZAWIANKA 1831 ROKU

BYWAJ, DZIEWCZÊ ZDROWE

DALEJ CH£OPCY, DALEJ ¯YWO

DZIŒ DO CIEBIE PRZYJŒÆ NIE MOGÊ

HEJ, HEJ U£ANI

MARSZ MOKOTOWA

O MÓJ ROZMARYNIE

PRZYBYLI U£ANI

ROZKWITA£Y P¥KI BIA£YCH RÓ¯

SERCE W PLECAKU

SPOZA GÓR I RZEK

WOJENKO, WOJENKO

SPIS TREŒCI
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Czy widzisz te gruzy na szczycie?
Tam wróg twój siê ukry³ jak szczur.
Musicie, musicie, musicie
Za kark wzi¹æ i str¹ciæ go z chmur.
I poszli szaleni za¿arci,
I poszli zabijaæ i mœciæ,
I poszli jak zawsze uparci,
Jak zawsze za honor siê biæ.

Ref:  Czerwone maki na Monte Cassino
         Zamiast rosy pi³y polsk¹ krew.
         Po tych makach szed³ ¿o³nierz i gin¹³,
         Lecz od œmierci silniejszy by³ gniew.
         Przejd¹ lata i wieki przemin¹.
         Pozostan¹ œlady dawnych dni
         I wszystkie maki na Monte Cassino
         Czerwieñsze bêd¹, bo z polskiej wzrosn¹ krwi.

Runêli przez ogieñ ,straceñcy,
niejeden z nich dosta³ i pad³,
jak ci z Samosierry szaleñcy,
Jak ci spod Rac³awic z przed lat.
Runêli impetem szalonym,
I doszli . I uda³ siê szturm.
I sztandar swój bia³o czerwony
Zatknêli na gruzach wœród chmur,

Ref:  Czerwone maki...

CZERWONE MAKI NA MONTE CASSINO
muzyka: Alfred Schutz
s³owa: Feliks Konarski
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Czy widzisz ten rz¹d bia³ych krzy¿y?
Tam Polak z honorem bra³ œlub.
IdŸ naprzód, im dalej ,im wy¿ej,
Tym wiêcej ich znajdziesz u stóp.
Ta ziemia do Polski nale¿y,
Choæ Polska daleko jest st¹d,
Bo wolnoœæ krzy¿ami siê mierzy,
Historia ten jeden ma b³¹d.

Ref:  Czerwone maki...
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Jeszcze Polska nie zginê³a,
Kiedy my ¿yjemy,
Co nam obca przemoc wziê³a,
Szabl¹ odbierzemy.

Ref:  Marsz, marsz Polonia,
         Marsz, dzielny narodzie,
         Odpoczniemy po swej pracy
         W ojczystej zagrodzie.

Przejdziem Wis³ê, przejdziem Wartê,
Bêdziem Polakami,
Da³ nam przyk³ad Bonaparte,
Jak zwyciê¿aæ mamy.

Ref:  Marsz, marsz Polonia...

Ju¿ tam ojciec do swej Basi
Mówi zap³akany:
“S³uchaj jeno, pono nasi
Bij¹ w tarabany”.

Ref:  Marsz, marsz Polonia,

MARSZ, MARSZ POLONIA
autor nieznany
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Legiony to ýoùnierska nuta,
Legiony to ofiarny stos,
Legiony to ýoùnierska buta,
Legiony to straceñców los.

My, Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada,
Na stos rzuciliúmy swój ýycia los,
Na stos, na stos.

O ileý màk, ileý cierpienia,
O ileý krwi, przelanych ùez.
Pomimo to - nie ma zwàtpienia,
Dodawaù siù - wædrówki kres.

My, Pierwsza Brygada...

Krzyczeli, ýeúmy stumanieni,
Nie wierzàc nam, ýe chcieã to móc.
Trwaliúmy tak osamotnieni,
A z nami byù nasz drogi wódz!

My, Pierwsza Brygada...

Nie chcemy juý od was uznania,
Ni waszych mów, ni waszych ùez.
Skoñczyùy siæ dni koùatania
Do waszych serc, do waszych kies.

My, Pierwsza Brygada...

PIEŒÑ I BRYGADY LEGIONÓW POLSKICH
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muzyka: Andrzej Brzuchal-Sikorski
s³owa: Andrzej Ha³aciñski, Tadeusz Biernacki



Dziœ nadszed³ czas pokwitowania
Za mêkê serc i katusz dni,
Niec chciejcie wiêc politowania,
Zasad¹ jest: za krew - chciej krwi!

My, Pierwsza Brygada...

Dzisiaj ju¿ my - jednoœci¹ silni,
Tworzymy Polskê - przodków mit,
¯e wy w tej pracy nie doœæ pilni,
Zostanie Wam potomnych wstyd!

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 siew szlachetnoœci
Miazg¹ swych cia³, ¿arem swej krwi

My, Pierwsza Brygada...
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Nie rzucim ziemi sk¹d nasz ród!
Nie damy pogrzeœæ mowy.
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep Piastowy.
Nie damy, by nas zgnêbi³ wróg!

Tak nam dopomó¿ Bóg!
Tak nam dopomó¿ Bóg!

Do krwi ostatniej kropli z ¿y³
Broniæ bêdziemy ducha,
A¿ siê rozpadnie w proch i w py³
Krzy¿acka zawierucha.
Twierdz¹ nam bêdzie ka¿dy próg!

Tak nam dopomó¿ Bóg!
Tak nam dopomó¿ Bóg!

Nie bêdzie Niemiec plu³ nam w twarz
Ni dzieci nam germani³,
Orê¿ny stanie hufiec nasz,
Duch bêdzie nam hetmani³.
Pójdziemy, gdy zabrzmi z³oty róg!

Tak nam dopomó¿ Bóg!
Tak nam dopomó¿ Bóg!

ROTA
muzyka: Feliks Nowowiejski
s³owa: Maria Konopnicka
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Oto dziœ dzieñ krwi i chwa³y,
Oby dniem wskrzeszenia by³!
W têczê Franków Orze³ Bia³y
Patrz¹c lot swój w niebo wzbi³.
S³oñcem lipca podniecany
Wo³a do nas z górnych stron
Powstañ, Polsko, skrusz kajdany,
Dziœ twój tryumf, albo zgon!

Hej, kto Polak na bagnety!
¯yj swobodo, Polsko ¿yj!
Takim has³em cnej podniety,
Tr¹bo nasza wrogom grzmij!
Tr¹bo nasza wrogom grzmij!

WARSZAWIANKA 1831 ROKU
muzyka: Karol Kurpiñski
s³owa: Casimir Delavinge, przek³ad z francuskiego: Karol Sienkiewicz
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Ref: 

“Na koñ!” - wo³a Kozak mœciwy,
“Karciæ bunty Polskich rot!
Bez Ba³kanów s¹ ich niwy,
Wszystko zmiecie jeden lot!”
Stój! Za Ba³kan pierœ ta stanie,
Car wasz marzy p³onny ³up!
Z wrogów naszych nie zostanie
Na tej ziemi, chyba trup!

Hej, kto Polak...Ref: 



Droga Polsko, dzieci Twoje
Dziœ szczêœliwych dosz³y chwil,
Od tych s³awnych, gdy ich boje
Wieñczy Kremli, Tybr i Nil.
Lat dwadzieœcia nasze mê¿e
Los po obcych ziemiach sia³,
Dziœ, o Matko, kto polê¿e,
Na Twem ³onie bêdzie spa³.

Hej, kto Polak...Ref: 
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Wstañ Koœciuszko! UgodŸ w serca,
Co litoœci¹ mamiæ œmi¹.
Zna³¿e litoœæ ów morderca,
Który Pragê zala³ krwi¹?
Niechaj krew tê krwi¹ dziœ sp³aci,
Niech ni¹ zrosi grunt, z³y goœæ!
Laur mêczeñski naszych braci
Bujniej po niej bêdzie roœæ.

Hej, kto Polak...Ref: 

Tocz Polaku bój zaciêty,
Ulec musi dumny car.
Poka¿ jemu pierœcieñ œwiêty,
Nieulêk³ych Polek dar.
Niech to god³o œlubów drogich
Wrogom naszym wró¿y grób
Niech krwi¹ zlane w bojach srogich
Nasz z Wolnoœci¹ œwiadczy œlub.

Hej, kto Polak...Ref: 



O, Francuzi! Czy¿ bez ceny
Rany nasze dla was s¹?
Spod Marengo, Wagram, Jeny,
Drezna, Lipska, Waterloo...
Œwiat was zdradza³, my dotrwali,
Œmieræ czy tryumf, my gdzie wy!
Bracia! my wam krew dawali,
Dziœ wy dla nas nic - prócz ³zy?

Hej, kto Polak...Ref: 
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Wy przynajmniej, coœcie legli
W obcych krajach za kraj swój,
Bracia nasi, z grobów zbiegli,
B³ogos³awcie bratni bój.
Lub zwyciê¿ym, lub gotowi,
Z trupów naszych tamê wznieœæ
By krok spóŸniæ olbrzymowi,
Co chce œwiatu pêta nieœæ.

Hej, kto Polak...Ref: 

Grzmijcie bêbny, ryczcie dzia³a
Dalej, dzieci w gêsty szyk!
Wiedzie hufce Wolnoœæ, chwa³a,
Tryumf b³yska w ostrzu pik!
Leæ nasz Orle w górnym pêdzie,
S³awie, Polsce, œwiatu s³u¿!
Kto prze¿yje wolnym bêdzie,
Kto umiera - wolnym ju¿!

Hej, kto Polak...Ref: 



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.

BYWAJ DZIEWCZÊ ZDROWE
s³owa: W. Zientarski
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Dalej, ch³opcy, dalej ¿ywo!
Otwiera siê dla nas ¿niwo,
Rzuæmy p³ugi, rzuæmy rad³o,
Trza wojowaæ, kiej tak pad³o.

Niechaj baba gospodarzy,
Niech pilnuj¹ roli starzy,
My parobki, zagrodniki,
Rzuæmy cepy, bierzmy piki.

M³óæmy wrogów jako snopy,
Có¿ to, boœmy to nie ch³opy?
Ju¿ ich trzepali za kraty
Przy S³omnikach nasze braty.

Zsiekli, sk³uli, zmordowali,
Harmaciska odebrali,
Odebrali konie, bryki,
Dukaciska i rubliki.

A ci, co byli ¿wawymi,
Pozostawali starszymi.
G³owacki, co by³ Bartoszem,
Chodzi teraz jak pan z trzosem.

I GwieŸdzickiemu niczego,
Niedalekoœ by i nam tego.
Nu¿no, ch³opcy, pódŸma i my,
Naszej siê krzywdy pomœcimy.

DALEJ CH£OPCY, DALEJ ¯YWO
muzyka: Kazimierz Hofman
s³owa wed³ug pieœni ludowych
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Nie ¿a³ujmy na nich piêœci,
Mamy w rêce po piêæ palców,
Bijmy dobrze tych zuchwalców.

Posprzedajmy wo³y z wozem,
Œpieszmy wszyscy za obozem,
Posprzedajmy i poduszki,
A przystañmy do Koœciuszki!

Jeszcze i nam Bóg poszczêœci,
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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.
D³u¿ej tu nie mogê siedzieæ,
Na mnie czeka leœna braæ.

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.
Dobrze bêdzie nam jak w niebie,
Poca³unków dasz mi moc.

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¿.
I uca³uj jak kochanka,
Ja ¿yæ bêdê w k³osach zbó¿.

DZIŒ DO CIEBIE PRZYJŒÆ NIE MOGÊ
autor nieznany
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Uùani, uùani, malowane dzieci,
Niejedna panienka za wami poleci.

Hej, hej uùani, malowane dzieci,
Niejedna panienka za wami poleci.

Niejedna panienka i niejedna wdowa
Za wami uùani polecieã gotowa.

Hej, hej uùani, malowane dzieci...

Nie ma takiej wioski, nie ma takiej chatki,                                                                                                                 
Gdzie by nie kochaùy uùana mæýatki.

Hej, hej uùani, malowane dzieci...

Babcia umieraùa, jeszcze siæ pytaùa:
Czy na tamtym úwiecie, uùani bædziecie?

Hej, hej uùani, malowane dzieci...

Jedzie uùan, jedzie, szablà pobrzækuje.
Uwaýaj dziewczyno, bo ciæ pocaùuje.

Hej, hej uùani, malowane dzieci...

A niech pocaùuje, nikt mu nie zabrania,
Wszak on swojà piersià Ojczyznæ osùania

Hej, hej, uùani, malowane dzieci...                                                                                      

HEJ, HEJ U£ANI

Koncert “Sen o Niepodleg³ej” 11 Listopada
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muzyka: melodia ludowa
s³owa: Feliks Gwi¿d¿



Nie graj¹ nam surmy bojowe i werble do szturmu nie warcz¹,
Nam przecie¿ te noce sierpniowe i prê¿ne ramiona wystarcz¹.
Niech p³ynie piosenka z barykad, wœród bloków, zau³ków, ogrodów,
Z ch³opcami niech idzie na wypad, pod rêkê przez ca³y Mokotów.

Ten pierwszy marsz ma dziwn¹ moc,
Tak w piersiach gra, a¿ braknie tchu.
Czy s³oñca ¿ar, czy ch³odna noc,
Prowadzi nas pod ogniem z luf.

Ten pierwszy marsz, jak dzieñ po dniu,
W poszumie drzew i w sercach dr¿y.
Bez zbêdnych skarg i pró¿nych s³ów,
To nasza krew i czyjeœ ³zy.

Niech wiatr j¹ poniesie do miasta, jak ¿agiew p³on¹c¹ i krwaw¹,
Niech noc¹ zawiœnie na gwiazdach, czy s³yszysz p³on¹ca Warszawo?
Niech zabrzmi w uliczkach znajomych, w Alejach, gdzie bzy ju¿ nie kwitn¹,
Gdzie w twierdze zmieni³y siê domy, a serca z zapa³u nie stygn¹.

Ten pierwszy marsz ma dziwn¹ moc,
Tak w piersiach gra, a¿ braknie tchu.
Czy s³oñca ¿ar, czy ch³odna noc,
Prowadzi nas pod ogniem z luf.

Ten pierwszy marsz niech dzieñ po dniu
W poszumie drzew i w sercach dr¿y,
Bez zbêdnych skarg i pró¿nych s³ów,
To Wolna Polsko jesteœ Ty.

MARSZ MOKOTOWA
muzyka: Jan Markowski
s³owa: Miros³aw Jezierski
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O mój rozmarynie, rozwijaj siæ.
O mój rozmarynie rozwijaj siæ.
/ Pójdæ do dziewczyny, pójdæ do jedynej
Zapytam siæ / 2x

A jak mi odpowie: nie kocham ciæ,
A jak mi odpowienie kocham ciæ,
/ Uùani werbujà, strzelcy maszerujà
Zaciàgnæ siæ / 2x

Dadzà mi buciki z ostrogami.
Dadzà mi buciki z ostrogami.
/ I siwy kabacik i siwy kabacik
z wyùogami / 2x

Dadzà mi konika cisawego.
Dadzà mi konika cisawego.
/ I ostrà szabelkæ, i ostrà szabelkæ
Do boku mego / 2x

Dadzà mi manierkæ z gorzaùczynà.
Dadzà mi manierkæ z gorzaùczynà.
/ Aýebym nie tæskniù, aýebym nie pùakaù
Za dziewczynà / 2x

Powiodà z okopów na bagnety,
Powiodà z okopów na bagnety,
/ Bagnet mnie ukùuje, úmierã mnie ucaùuje,
Ale nie ty / 2x

O MÓJ ROZMARYNIE
muzyka: Zygmunt Pomarañski
s³owa: autor nieznany
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Przybyli uùani pod okienko, (bis)
Pukajà, woùajà: "wpuúã panienko!" (bis)

O Jezu, a cóý to za wojacy, (bis)
otwieraj, nie bój siæ to czwartacy. (bis)

Przyszliúmy napoiã nasze konie, (bis)
Za nami piechoty caùe bùonie. (bis)

O Jezu, a dokàd Bóg prowadzi, (bis)
Warszawæ odwiedziã byúmy radzi. (bis)

Gdy zwiedzim Warszawæ, juý nam pilno, (bis)
Zobaczyãto nasze stare Wilno. (bis)

Panienka otwieraã poúpieszyùa, (bis)
Uùanów do izby zaprosiùa. (bis)

PRZYBYLI U£ANI
muzyka: melodia ludowa
s³owa: Feliks Gwi¿d¿
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Rozkwitaùy pàki biaùych róý,
Wróã, Jasieñku, z tej wojenki juý,
Wróã, ucaùuj, jak za dawnych lat,
Dam ci zato róýy najpiækniejszy kwiat (bis)

Kùadùam ci ja idàcemu w bój,
Biaùà róýæ na karabin twój,
Nimeú odszedù, mój Jasieñku, stàd,
Nimeú próg przestàpiù, kwiat na ziemi zwiàdù (bis)

Ponad stepem nieprzejrzana mgùa,
Wiatr w burzanach cichuteñko ùka.
Przyszùa zima, opadù róýy kwiat,
Poszedù w úwiat Jasieñko, zginàù za nim úlad (bis)

Juý przekwitùy pàki biaùych róý
Przeszùo lato jesieñ zima juý,
Cóý ci teraz dam, Jasieñku, hej,
Gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny swej (bis)

Jasieñkowi nic nie trzeba juý,
Bo mu kwitnà pàki biaùych róý,
Tam pod jarem, gdzie w wojence padù,
Wyrósù na mogile biaùej róýy kwiat (bis)

Nie rozpaczaj, lube dziewczæ, nie,
W polskiej ziemi nie bædzie mu êle.
Policzony bædzie trud i znój,
Za Ojczyznæ polegù ukochany twój (bis)

ROZKWITA£Y P¥KI BIA£YCH RÓ¯
muzyka: Mieczys³aw Kozar-S³obódzki
s³owa: Kazimierz Wroczyñski, Jan Lankau
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Z m³odej piersi siê wyrwa³o
W wielkim bólu i rozterce
I za wojskiem polecia³o
Zakochane czyjeœ serce.
     ¯o³nierz drog¹ maszerowa³,
     Nad serduszkiem siê u¿ali³,
     Wiêc je do plecaka schowa³
     I pomaszerowa³ dalej.

Tê piosenkê, tê jedyn¹
Œpiewam dla ciebie, dziewczyno,
Mo¿e tak¿e jest w rozterce
Zakochane twoje serce?
     Mo¿e beznadziejnie kochasz
     I po nocach têknisz, szlochasz?
     Tê piosenkê, tê jedyn¹,
     Œpiewam dla ciebie dziewczyno.

SERCE W PLECAKU
muzyka: Micha³ Zieliñski
s³owa: Micha³ Zieliñski
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Ref: 

Nad ¿o³nierza nie masz pana,
Nad karabin nie ma ¿ony.
O dziewczyno ukochana,
Oczka twoje zasmucone.
     Tam po ³¹ce, po zielonej
     ¯o³nierz m³ody szed³ na boje,
     A w plecaku mia³ czerwone,
     Zakochane serce twoje.

Tê piosenkê, tê jedyn¹...Ref: 



Poszed³ ¿o³nierz na wojenkê
Poprzez góry, lasy, pola,
I ze œmierci¹ szed³ pod rêkê,
Taka jest ¿o³nierska dola.
     I choæ go trapi³y wielce
     Kule, gdy szed³ do ataku,
     ¯o³nierz œmia³ siê, bo w plecaku
    Mia³ w zapasie drugie serce.

Tê piosenkê, tê jedyn¹...Ref: 
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Spoza gór i rzek
Wyszliœmy na brzeg,.
Czy st¹d niedaleko ju¿
Do graj¹cych wierzb, malowanych zbó¿?
Wczoraj ³ach, mundur dziœ,
Œciœnij pas, pora iœæ!
Ruszaj, Pierwszy Korpus nasz,
Spoza gór i rzek na zachód marsz!

Czekaj, Maryœ, nas
Niedaleki czas,
Gdy zmora przepadnie z³a,
Bêdzie radoœæ, a¿ b³yœnie w oku ³za...
Nie p³acz, Maryœ, nie!
Nie powtórzy siê!
Ruszaj, Pierwszy Korpus nasz,
Salut daj na wschód, na zachód marsz!

Bêdzie wielka rzecz,
Pospolita Rzecz,
Potêga wyroœnie z nas,
Na pochwa³ê wsi, na pochwa³ê miast!
Na spotkanie dniom,
Szklany stanie dom.
Ruszaj, Pierwszy Korpus nasz,
Po tê wielk¹ rzecz na zachód marsz!

SPOZA GÓR I RZEK
muzyka: Aleksander Barchacz
s³owa: Adam Wa¿yk
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Wojenko, wojenko, cóýeú ty za pani,
Ýe za tobà idà, ýe za tobà idà
Chùopcy malowani?
Ýe za tobà idà, ýe za tobà idà
Chùopcy malowani?

Chùopcy malowani, sami wybierani,
Wojenko, wojenko, wojenko, wojenko,
Cóýeú ty za pani?
Wojenko, wojenko, wojenko, wojenko,
Cóýeú ty za pani?

Na wojence ùadnie, kto Boga uprosi,
Ýoùnierze strzelajà, ýoùnierze strzelajà,
Pan Bóg kule nosi.
Ýoùnierze strzelajà, ýoùnierze strzelajà,
Pan Bóg kulenosi.

Maszeruje wiara, pot siæ krwawy leje,
Raz dwa stàpaj bracie, raz dwa stàpaj bracie,
Bo tak Polska grzeje.
Raz dwa stàpaj bracie, raz dwa stàpaj bracie,
Bo tak Polska grzeje.

Uskrzydlonà chmurà leci wojsko górà,
ty jednak oddaùaú, ty jednak oddaùaú
serce nam, piechurom.
Ty jednak oddaùaú, ty jednak oddaùaú
serce nam, piechurom.
 

WOJENKO, WOJENKO
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muzyka: melodia ludowa
s³owa: Feliks Gwi¿d¿
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Wykonawcy:

Joanna Nawrot - sopran
    Jest studentk¹ Akademii Muzycznej w Gdañsku w klasie œpiewu 
prof. Stanis³awa Daniela Kotliñskiego. Wspó³pracuje, jako 
solistka, z Oper¹ Ba³tyck¹ w Gdañsku. Wystêpowa³a na wielu 
festiwalach muzycznych krajowych i zagranicznych. Znacz¹cym 
wydarzeniem by³ recital pieœni polskich w Civica Scuola di Musica 
Claudio Abbado w Mediolanie oraz Casa Verdi w Mediolanie. 
Debiutowa³a parti¹ Krystynki w operetce Ptasznik z Tyrolu 
K. Zellera wystawionego w Akademii Muzycznej w Gdañsku. 
Wystêpuje w kraju i za granic¹ z repertuarem klasycznym, 
operowym, operetkowym oraz z repertuarem piosenek Anny 
German (!).

Przemek Radziszewski - tenor
    Studiuje œpiew solowy w klasie prof. Leszka Skrli w Akademii 
Muzycznej w Gdañsku. W maju bie¿acego roku odniós³ ogromny 
sukces jako tytu³owy bohater w operetce K. Zellera Ptasznik z 
Tyrolu. Zaœpiewa³ równie¿ partiê Stefana w operze Straszny dwór 
S. Moniuszki. Wystêpuje w Polsce i za granic¹, a jego szeroki 
repertuar i mo¿liwoœci wokalne pozwalaj¹ na œpiewanie piosenek 
rozrywkowych. Jako ciekawostkê nale¿y dodaæ, ¿e Przemek 
Radziszewski by³ finalist¹ programu telewizji Polsat Must Be The 
Music – Tylko Muzyka oraz zaj¹³ II miejsce w bardzo znanym show 
TVP  The Voice of Poland.

Andrzej Nanowski - fortepian
    Pianista, úpiewak, organista, klawesynista, kompozytor, 
wybitny pedagog, Dziekan i Profesor Wydziaùu Wokalno-
-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Gdañsku. Jest twórcà 
studiów musicalowych, które jako pierwsze zaistniaùy wúród 
polskich akademii muzycznych. Jako muzyk uniwersalny cieszy siæ 
najwyýszym uznaniem w polskim i miædzynarodowym 
úrodowisku artystycznym.  Jako pianista wystæpuje 
z najwiækszymi gwiazdami polskiej wokalistyki oraz wybitnymi 
instrumentalistami.
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Goœcie specjalni:

Danuta Bernolak - sopran (opera w Kolonii)

   Jedna z najwspanialszych polskich œpiewaczek rodzinnie 
zwi¹zana ze Strzy¿¹. Obdarzona wspania³ym g³osem kreowa³a 
g³ówne bohaterki w dzie³ach operowych polskich, w³oskich 
i niemieckich. Ponad 15 lat by³a primadonn¹ Opery Ba³tyckiej. Po 
zakoñczeniu wspólpracy z gdañsk¹ scen¹ wyjecha³a do Niemiec, 
gdzie do chwili obecnej wystêpuje na tamtejszych scenach 
w wielkim repertuarze operowym, zyskuj¹c najwy¿sze uznanie 
publicznoœci i krytyki. Z wielk¹ radoœci¹ przyje¿d¿a do domu 
rodzinnego na Strzy¿y i zawsze mamy okazjê do podziwiania jej 
sztuki wokalnej.

Piotr Wnukowski - tenor (opera w Kolonii)

    Wybitny polski tenor rodem z Warszawy, który przez lata by³ 
solist¹ Opery Œl¹skiej w Bytomiu, Opery Krakowskiej, Teatru 
Wielkiego w Warszawie. Da³ siê poznaæ w wielu kreacjach 
bohaterów operowych repertuaru w³oskiego, niemieckiego 
i polskiego. Na pocz¹tku lat 90. wyjecha³ do Niemiec. Zosta³ 
zaanga¿owany do teatrów operowych, w których wystêpowa³ 
w pierwszoplanowych rolach tenorowych. Odnosi³ sukcesy 
w dzie³ach operowych, jak równie¿ operetkowych. Od lat darzy 
Strzy¿ê ogromnym sentymentem bêd¹c tu czêstym goœciem.

Piotr Kusiewicz
    Jeden z najwybitniejszych polskich úpiewaków, pianista, 
pedagog. Profesor i Kierownik Katedry Wokalistyki Akademii 
Muzycznej w Gdañsku. 
      Od 1967 r. jest mieszkañcem Strzyýy. Pochodzi z rodziny 

o powaýnych tradycjach muzycznych. Matka – Halina byùa 

pianistkà, wieloletnim pedagogiem Akademii Muzycznej 

w Gdañsku, Ojciec – Jan byù Legendà Pañstwowej Opery 

Baùtyckiej, filmowym Janem Kiepurà, w którego postaã wcieliù siæ 
w filmie „Pamiætnik pani Hanki”.

Kierownictwo artystyczne i prowadzenie koncertu:





“Niepodobna oddaã tego upojenia, tego szaùu radoúci, 
jaki ludnoúã polskà w tym momencie ogarnàù. Po 120 latach 
prysùy kordony. Nie ma „ich”. Wolnoúã! Niepodlegùoúã! Zjednoczenie! 
Wùasne pañstwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Bædzie dobrze. Wszystko 
bædzie, bo jesteúmy wolni od pijawek, zùodziei, rabusiów, od czapki 
z bàczkiem, bædziemy sami sobà rzàdzili. (...)

 Cztery pokolenia nadaremno na tæ chwilæ czekaùy, piàte doczekaùo. (...)”

/Jêdrzej Moraczewski/

God³o Polski z lat 1919-1927

Projekt & Druk:




