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Szanowni Państwo

Sto lat temu polski naród olbrzymim wysiłkiem i poświęceniem 
całych pokoleń wybił się na niepodległość. Dziś oddajemy hołd 
twórcom polskiej państwowości i wszystkim tym, którzy wnie-
śli w budowanie niezależnej, demokratycznej Polski swój wkład.  
Manifestujmy swój patriotyzm, demonstrujmy dumę z bycia  
Polakami. Chciałbym, abyśmy potrafili czerpać z naszych losów siłę do 
patrzenia w przyszłość, a w świętowaniu odnaleźli radość z bycia razem. 
Niezwykły koncert, który przygotowała Opera na Zamku w Szcze-
cinie będzie ku temu znakomitą okazją. Obok chórów działają-
cych w teatrze oraz orkiestry Opery na Zamku wystąpią widzo-
wie. Niech to, w jaki sposób zaniknie granica między publicznością  
a wykonawcami, będzie zachętą do poszukiwania tego, co  
nas łączy, a nie dzieli. 

Zapraszam do wspólnego świętowania i… śpiewania!

Olgierd Geblewicz
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
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Szanowni Państwo

„Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność pol-
ską w tym momencie ogarnął” – tak wspominał 11 listopada 1918 roku 
naoczny świadek ówczesnych wydarzeń, pierwszy premier II Rzeczy-
pospolitej Jędrzej Moraczewski. W tym roku obchodzimy 100. rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Ta data w moim przekonaniu 
powinna wreszcie stać się, jak wtedy, okazją do radosnego świętowania. 
Po 123 latach jarzma nasz kraj stał się wolny. Mogliśmy stanowić sami  
o sobie, ponownie odbudowywać własną tożsamość, autonomię, kulturę 
i naukę, przestaliśmy się bać… Staliśmy się wolnymi ludźmi. A wolność 
to jedna z największych wartości człowieka, nasze podstawowe i naj-
ważniejsze prawo. Największe cywilizacyjne i demokratyczne odkrycie. 
Prawo nad prawami. 
Ta data powinna też łączyć pokolenia – od najstarszego do najmłodsze-
go, dlatego podjąłem decyzję, by zaprosić Państwa na niezwykły kon-
cert, który wykonamy… wspólnie. Razem z Chórem, Chórem Amatorskim 
działającym przy Operze na Zamku zagramy i zaśpiewamy pieśni pa-
triotyczne wpisane w polską tradycję i kulturę. 
„Kto tych krótkich dni nie przeżył, kto nie szalał z radości w tym czasie wraz  
z całym narodem, ten nie dozna w swym życiu największej radości. 
Cztery pokolenia czekały, piąte się doczekało” – wspominał wydarzenia 
sprzed 100 lat Jędrzej Moraczewski. 

Szalejmy więc z radości tego wieczoru, koniecznie w Operze na Zamku! 

Jacek Jekiel
Dyrektor Opery na Zamku w Szczecinie



Pierwsza Kadrowa
sł. Tadeusz Oster-Ostrowski i Wacław Kazimierz Łęcki/ melodia ludowa

1. 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!

2. Chociaż do Warszawy mamy długą drogę,
Przecież jednak dojdziem, byleby iść w nogę.
Oj da, oj da dana…

3. Gdy Moskal, psiawiara, drogę nam zastąpi,
Kulek z mannlichera nikt mu nie poskąpi.
Oj da, oj da dana…

4. Kiedy wybijemy po drodze Moskali,
Ładne warszawianki będziem całowali.
Oj da, oj da dana…

5. Chociaż w butach dziury i na portkach łaty, 
To Pierwsza Kadrowa pójdzie na armaty.
Oj da, oj da dana…

6. A gdy się szczęśliwie zakończy powstanie, 
To Pierwsza Kadrowa gwardyją zostanie.
Oj da, oj da dana…



1. 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. (bis)

2. 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. (bis)

3. Gdy nie wrócę, niechaj wiosną rolę moją sieje brat,
kości moje mchem porosną i użyźnią ziemi szmat.
W pole wyjdź pewnego ranka, na snop żyta ręce złóż
i ucałuj jak kochanka, ja żyć będę w kłosach zbóż. (bis) 

Kołysanka leśna
sł. Stanisław Magierski (?)/ muz. Bronisław Król (?)



Przybyli ułani pod okienko
sł. Feliks Gwiżdż/ melodia ludowa

1. Przybyli ułani pod okienko, (bis)
pukają, wołają: puść, panienko! (bis)

2. O Jezu, a cóż to za wojacy? (bis)
Otwieraj, nie bój się, to czwartacy. (bis)

3. Przyszliśmy tu poić nasze konie, (bis)
za nami piechoty całe błonie. (bis)

4. O Jezu, a dokąd Bóg prowadzi? (bis)
Warszawę odwiedzić byśmy radzi. (bis)

5. Gdy zwiedzim Warszawę, już nam pilno (bis)
zobaczyć to nasze stare Wilno. (bis)

6. A z Wilna już droga jest gotowa, (bis)
prowadzi prościutko aż do Lwowa. (bis)  



1. O mój rozmarynie, rozwijaj się! (bis)
Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. (bis)

2. A jak mi odpowie - nie kocham cię, (bis)
ułani werbują, strzelcy maszerują, zaciągnę się. (bis)

3. Dadzą mi konika cisawego (bis)
i ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę do boku mego. (bis)

4. Dadzą mi manierkę z gorzałczyną, (bis)
ażebym nie tęsknił, ażebym nie tęsknił za dziewczyną. (bis)

5. Dadzą mi szkaplerzyk z Matką Boską, (bis)
żeby mnie broniła, żeby mnie broniła tam pod Moskwą. (bis)

6. Powiodą z okopów na bagnety, (bis)
bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie pocałuje, ale nie ty. (bis)

O mój rozmarynie 
sł. Wacław Denhoff-Czarnocki i autorzy nieznani



Ułani, ułani, malowane dzieci 
autorzy nieznani

1. Ułani, ułani, malowane dzieci, niejedna panienka za wami poleci.
Hej, hej, ułani, malowane dzieci, niejedna panienka za wami 
poleci. (bis)

2. Niejedna panienka i niejedna wdowa 
zobaczy ułana, kochać by gotowa.
Hej, hej, ułani…

3. Babcia umierała, jeszcze się pytała: 
czy na tamtym świecie, ułani, będziecie?
Hej, hej, ułani…

4. Nie ma takiej wioski, nie ma takiej chatki, 
gdzie by nie kochały ułana mężatki.
Hej, hej, ułani…

5. Nie ma takiej chatki ani przybudówki, 
gdzie by nie kochały ułana Żydówki.
Hej, hej, ułani…

6. Jedzie ułan, jedzie, konik pod nim pląsa, 
czapkę ma na bakier i podkręca wąsa.
Hej, hej, ułani…

7. Jedzie ułan, jedzie, szablą pobrzękuje, 
uciekaj, dziewczyno, bo cię pocałuje.
Hej, hej, ułani…

8. A niech pocałuje, nikt mu nie zabrania, 
wszak on swoją piersią Ojczyznę osłania.
Hej, hej, ułani…



1. Rozkwitały pąki białych róż,
wróć, Jasieńku, z tej wojenki już,
wróć, ucałuj jak za dawnych lat,
dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat. 

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

3. Ponad stepem nieprzejrzana mgła,
wiatr w burzanach cichuteńko łka.
Przyszła zima, opadł róży kwiat,
poszedł w świat Jasieńko, zginął za nim ślad. 

4. Już przekwitły pąki białych róż,
przeszło lato, jesień, zima już.
Cóż ci teraz dam, Jasieńku, hej,
gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny swej? 

5. Jasieńkowi nic nie trzeba już, 
bo mu kwitną pąki białych róż;
tam pod jarem, gdzie w wojence padł,
wyrósł na mogile białej róży kwiat. 

6. Nie rozpaczaj, lube dziewczę, nie,
w polskiej ziemi nie będzie mu źle.
Policzony będzie trud i znój,
za Ojczyznę poległ ukochany twój.  

Białe róże
sł. Kazimierz Wroczyński/ muz. Mieczysław Słobódzki
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Wojenka
autorzy nieznani

1. Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani,
że za tobą idą, że za tobą idą chłopcy malowani? (bis)

2. Chłopcy malowani, sami wybierani,
wojenko, wojenko, wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani? (bis)

3. Na wojence ładnie, kto Boga uprosi,
żołnierze strzelają, żołnierze strzelają, Pan Bóg kule nosi. (bis)

4. Maszeruje wiara, pot się krwawy leje,
raz, dwa, stąpaj bracie, raz, dwa stąpaj bracie, bo tak Polska 
grzeje. (bis)

5. Uskrzydloną chmurą leci wojsko górą,
ty jednak oddałaś, ty jednak oddałaś serce nam, piechurom. (bis) 



1. Legiony to żołnierska nuta, Legiony to straceńców los.
Legiony to żołnierska buta, Legiony to ofiarny stos.

Ref.  My, Pierwsza Brygada, strzelecka gromada,
        na stos rzuciliśmy nasz życia los, na stos, na stos. (bis) 

2. O, ile mąk, ile cierpienia, o, ile krwi, wylanych łez.
Pomimo to nie ma zwątpienia, dodawał sił wędrówki kres.

3. Krzyczeli, żeśmy stumanieni, nie wierząc nam, że chcieć – to móc,
leliśmy krew osamotnieni, a z nami był nasz drogi Wódz.

4. Umieliśmy w ogień zapału młodzieńczych wiar rozniecić skry,
nieść życie swe dla ideału i swoją krew i marzeń sny.

5. Potrafim dziś dla potomności ostatki swych poświęcić dni,
wśród fałszów siać siew szlachetności, miazgą swych ciał, 
żarem swej krwi.

Pierwsza Brygada
sł. Tadeusz Biernacki i Andrzej Tadeusz Hałaciński/ muz. autor nieznany



Płynie Wisła, płynie 
sł. Edmund Wasilewski/ muz. Kazimierz Hofman

1. Płynie Wisła, płynie 
po polskiej krainie, (bis)
a dopóki płynie, Polska nie zaginie! (bis)

2. Zobaczyła Kraków, 
wnet go pokochała, (bis)
a w dowód miłości wstęgą opasała. (bis)

3. Chociaż się schowała 
w Niepołomskie lasy (bis)
i do morza wpada, płynie jak przed czasy. (bis)

4. Nad moją kolebką
matka się schylała (bis)
i mówić pacierza wcześnie nauczała. (bis)

5. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś”
i „Skład Apostolski”, (bis)
bym do samej śmierci kochał naród polski. (bis)

6. Bo ten naród polski 
ma ten urok w sobie: (bis)
kto go raz pokochał, nie zapomni w grobie. (bis)

7. Płynie Wisła, płynie
po polskiej krainie, (bis)
a dopóki płynie, Polska nie zaginie. (bis)



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

Ref. Nie szumcie, wierzby, nam z żalu, co serce rwie,
       nie płacz, dziewczyno ma, bo w partyzantce nie jest źle.
       Do tańca grają nam granaty, wisów szczęk,
       śmierć kosi niby łan, lecz my nie znamy, co to lęk.

2. Czy to deszcz, czy słoneczna spiekota, 
wszędzie słychać miarowy, równy krok,
to na bój idzie leśna piechota, 
śpiew na ustach, spokojna twarz i wzrok.

3. I choć droga się nasza nie kończy, 
choć nie wiemy, gdzie wędrówki kres,
ale pewni jesteśmy zwycięstwa, 
bo przelano już tyle krwi i łez.

Rozszumiały się wierzby płaczące
sł. Roman Ślęzak/ muz. Wasyl Agapkin



Marsz, marsz, Polonia 
autorzy nieznani

1. Rozproszeni po wszem świecie, gnani w obce wojny,
zgromadziliśmy się przecie w jedno kółko zbrojne.

Ref. Marsz, marsz, Polonia, ty, dzielny narodzie,
       odpoczniemy po swej pracy w ojczystej zagrodzie. 

2. Z wiosną zabrzmi trąbka nasza, pocwałują konie,
sławą polskiego pałasza zabrzmią nasze błonie.

3. Przejdziem Litwę, przejdziem Wołyń, popasiem w Kijowie,
zimą przy węgierskim winie staniemy w Krakowie.

4. Od Krakowa bitą drogą do Warszawy wrócim.
Co zastaniem, resztę wroga za łeb w Wisłę wrzucim.

5. Nad królewski gród zhańbiony wzleci orlę białe,
hukną działa, jękną dzwony Polakom na chwałę. 

} bis



1. Płonie ognisko i szumią knieje, drużynowy jest wśród nas. 
Opowiada starodawne dzieje, bohaterski wskrzesza czas.

Ref. O rycerstwie spod kresowych stanic, 
       o obrońcach naszych polskich granic,
       a ponad nami wiatr szumny wieje 
       i dębowy huczy las. 

2. Już do powrotu głos trąbki wzywa, alarmują ze wszech stron,
staje wiara w ordynku szczęśliwa, serca biją w zgodny ton.

Ref. Każda twarz się uniesieniem płoni, 
       każdy laskę krzepko dzierży w dłoni,
       a z młodzieńczej się piersi wyrywa 
       pieśń potężna, pieśń jak dzwon. 

Płonie ognisko 
sł./ muz. Jerzy Braun

} bis

} bis



Piechota 
sł. Leon Łuskino lub Bolesław Lubicz-Zahorski/ muz. Leon Łuskino

1. Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój, 
nie noszą ni srebra, ni złota,
lecz w pierwszym szeregu podąża na bój 
piechota, ta szara piechota.

Ref. Maszerują strzelcy, maszerują, 
       karabiny błyszczą, szary strój,
       a przed nimi drzewa salutują, 
       bo za naszą Polskę idą w bój.

2. Idą, a w słońcu kołysze się stal, 
dziewczęta zerkają zza płota,
a oczy ich dumne utkwione są w dal, 
piechota, ta szara piechota.

3. 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. 

} 

} 

} 
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bis



1. Góralu, czy ci nie żal odchodzić od stron ojczystych, 
świerkowych lasów i hal i tych potoków srebrzystych?

Ref. Góralu, czy ci nie żal, góralu wracaj do hal. (bis)

2. A góral na góry spoziera i łzy rękawem ociera,
i góry porzucić trzeba dla chleba, panie, dla chleba.

3. Góralu, wróć się do hal, w chatach zostali ojcowie.
Gdy pójdziesz od nich hen w dal, cóż z nimi będzie, kto powie?

4. A góral jak dziecko płacze: może już ich nie zobaczę,
i starych porzucić trzeba dla chleba, panie, dla chleba.

5. Góralu, czy ci nie żal! I poszedł z grabkami, z kosą.
I poszedł z gór swoich w dal w guńce starganej szedł boso.

6. Lecz zanim liść opadł z drzew, powraca góral do chaty,
na ustach wesoły śpiew, trzos w rękach niesie bogaty. 

Góralu, czy ci nie żal? 
sł. Michał Bałucki/ muz. Michał Świerzyński



Czerwone maki na Monte Cassino 
sł. Feliks Konarski/ muz. Alfred Schütz

1. Czy widzisz te gruzy na szczycie? Tam wróg twój się kryje 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.

Ref. 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 tylko maki na Monte Cassino czerwieńsze będą, 
bo z polskiej wzrosną krwi.

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

3. Czy widzisz ten rząd białych krzyży? Tu Polak z honorem brał ślub.
Im dalej tam pójdziesz, im wyżej, tym więcej ich znajdziesz u stóp.
Ta ziemia do Polski należy, choć Polska daleko jest stąd, 
bo wolność krzyżami się mierzy, historia ten jeden ma błąd! 



1. Z młodej piersi się wyrwało w wielkim bólu i rozterce 
i za wojskiem poleciało zakochane czyjeś serce.
Żołnierz drogą maszerował, nad serduszkiem się użalił,
więc je do plecaka schował i pomaszerował dalej.

Ref. Tę piosenkę, tę jedyną śpiewam dla ciebie, dziewczyno,
        może także jest w rozterce zakochane twoje serce.
        Może potajemnie kochasz i po nocach tęsknisz, szlochasz.
        Tę piosenkę, tę jedyną śpiewam dla ciebie, dziewczyno.

2. Poszedł żołnierz na wojenkę poprzez góry, lasy, pola
i ze śmiercią szedł pod rękę, taka już żołnierska dola.
I choć go trapiły wielce kule, gdy szedł do ataku, 
żołnierz śmiał się, bo w plecaku miał w zapasie drugie serce.

Serce w plecaku 
sł./ muz. Michał Zieliński



„Naród, który traci pamięć 
przestaje być Narodem”

Józef Piłsudski





Marsz Mokotowa 
sł. Mirosław Jezierski/ muz. Jan Markowski

1. Nie grają nam surmy bojowe, ni werble do szturmu nie warczą,
nam przecież te noce sierpniowe i prężne ramiona wystarczą.
Niech płynie piosenka z barykad wśród ulic, zaułków, ogrodów,
z chłopcami niech idzie na wypad pod rękę przez cały Mokotów.

Ref. Ten pierwszy marsz ma dziwną moc, 
       tak w piersiach gra, aż braknie tchu,
       czy słońca żar, czy chłodna noc, 
       prowadzi nas pod ogniem z luf.
       Ten pierwszy marsz to właśnie zew, 
       niech brzmi i trwa przy huku dział,
       Batalion gdzieś rozpoczął szturm, 
       spłynęła łza i pierwszy strzał.

2. Niech wiatr ją poniesie do miasta jak żagiew płonącą i krwawą,
niech w górze zawiśnie na gwiazdach, czy słyszysz, płonąca Warszawo?
Niech zabrzmi w uliczkach znajomych, w alejach, gdzie bzy już nie kwitną,
gdzie w twierdze zmieniły się domy, a serca z zapału nie stygną.

Ref. Ten pierwszy marsz ma dziwną moc, 
       tak w piersiach gra, aż braknie tchu,
       czy słońca żar, czy chłodna noc, 
       prowadzi nas pod ogniem z luf.
       Ten pierwszy marsz niech dzień po dniu 
       w poszumie drzew i w sercach drży,
       bez zbędnych skarg i próżnych słów, 
       to nasza krew i czyjeś łzy.



1. On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt.
On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt.
Świec tysiące palili mu, znad głów podnosił się dym.
Śpiewał, że czas, by runął mur, oni śpiewali wraz z nim:

Ref.
Wyrwij murom zęby krat! Zerwij kajdany, połam bat!
A mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat! 

2. Wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów
Niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i dusz.
Śpiewali więc, klaskali w rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał.
I ciążył łańcuch, zwlekał świt, on wciąż śpiewał i grał:

Ref. 
Wyrwij murom zęby krat! Zerwij kajdany, połam bat!
A mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat!

3. Aż zobaczyli, ilu ich, poczuli siłę i czas.
I z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami miast;
Zwalali pomniki i rwali bruk - „Ten z nami! Ten przeciw nam!
Kto sam, ten nasz najgorszy wróg!” A śpiewak także był sam.

Ref. 
Patrzył na równy tłumów marsz, milczał wsłuchany w kroków huk,
a mury rosły, rosły, rosły; łańcuch kołysał się u nóg...
Patrzy na równy tłumów marsz, milczy wsłuchany w kroków huk,
a mury rosną, rosną, rosną; łańcuch kołysze się u nóg...

Mury
sł. Jacek Kaczmarski/ muz. Lluís Llach

} bis

} bis



Upływa szybko życie 
sł./ muz. ks. Franciszek Leśniak

1. Upływa szybko życie, jak potok płynie czas,
za rok, za dzień, za chwilę razem nie będzie nas. (bis)

2. I nasze młode lata upłyną szybko w dal,
a w sercu pozostanie tęsknota, smutek, żal. (bis)

3. O, jeszcze młodość nasza, jakże szczęśliwi my,
o, niech przynajmniej teraz nie płyną gorzkie łzy. (bis)

4. Choć pamięć po nas zginie już za niedługi czas,
niech piosnka w dal popłynie, póki jesteśmy wraz. (bis)

5. A jeśli losów koło złączy zerwaną nić,
będziemy znów pospołu śpiewać i marzyć, śnić. (bis)  



1. Gdy zapłonął nagle świat, bezdrożami szli przez śpiący las.
Równym rytmem młodych serc niespokojne dni odmierzał czas.
Gdzieś pozostał ognisk dym, dróg przebytych kurz, cień siwej mgły...
Tylko w polu biały krzyż nie pamięta już, kto pod nim śpi ...

Ref. Jak myśl sprzed lat, jak wspomnień ślad
       wraca dziś pamięć o tych, których nie ma.

2. Żegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń.
Szli, by walczyć o twój dom wśród zielonych pól, o nowy dzień.

3. Bo nie wszystkim pomógł los wrócić z leśnych dróg, gdy kwitły bzy.
W szczerym polu biały krzyż nie pamięta już, kto pod nim śpi.
W szczerym polu biały krzyż nie pamięta już, kto pod nim śpi ...

Biały krzyż
sł. Janusz Kondratowicz/ muz. Krzysztof Klenczon





1. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy.

Ref. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski!
       Za twoim przewodem złączym się z narodem. (bis)

2. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy.

3. Jak Czarniecki do Poznania po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania wrócim się przez morze.

4. Już tam ojciec do swej Basi mówi zapłakany:
„Słuchaj jeno, pono nasi biją w tarabany”.

Mazurek Dąbrowskiego 
sł./ oprac. melodii Józef Wybicki
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