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Wojciech Kossak

Józef Piłsudski na Kasztance (1928)
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Białe róże
muzyka: Mieczysław Kozar-Słobódzki
słowa: Kazimierz Wroczyński i Jan Emil Lankau

Rozkwitały pąki białych róż,
Wróć, Jasieńku, z tej wojenki już,
Wróć, ucałuj, jak za dawnych lat,
Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat.
Kładłam ja ci idącemu w bój,
Białą różę na karabin twój,
Nimeś odszedł, mój Jasieńku, stąd,
Nimeś próg przestąpił, kwiat na ziemi zwiądł.
Ponad stepem nieprzejrzana mgła,
Wiatr w burzanach cichuteńko łka.
Przyszła zima, opadł róży kwiat,
Poszedł w świat Jasieńko, zginął za nim ślad.
Już przekwitły pąki białych róż
przeszło lato jesień zima już
Cóż ci teraz dam, Jasieńku, hej,
Gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny swej.
Hej dziewczyno ułan w boju padł
choć mu dałaś białej róży kwiat
czy nieszczery był twej dłoni dar
czy też może wygasł twego serca żar.
W pustym polu zimny wicher dmie
już nie wróci twój Jasieńko, nie
śmierć okrutna zbiera krwawy lud
zakopali Jasia twego w ciemny grób.
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Jasieńkowi nic nie trzeba już,
Bo mu kwitną pąki białych róż,
Tam pod jarem, gdzie w wojence padł,
wyrósł na mogile białej róży kwiat.
Nie rozpaczaj, lube dziewczę, nie,
W polskiej ziemi nie będzie mu źle.
Policzony będzie trud i znój,
Za Ojczyznę poległ ukochany twój.

Warto wiedzieć:
Piosenka powstała najprawdopodobniej w grudniu 1914 roku, kiedy
Pierwsza Brygada walczyła na Podhalu. Pieśń rozpowszechniła się
również wśród żołnierzy pułków legionowych walczących na Wołyniu
w 1916 roku. Była bardzo popularna w czasie wojnyz bolszewikami.
Do dziś zachowało sie wiele wersja melodii i tekstu.
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Hej, hej, Komendancie
muzyka: autor nieznany
słowa: autor nieznany

Jedzie, jedzie na Kasztance
Siwy strzelca strój
Hej, hej, Komendancie
Miły Wodzu mój

Nad lampasy i czerwienie
Wolisz strzelca strój
Hej, hej, Komendancie
Miły Wodzu mój

Gdzie szabelka twa ze stali?
Przecież idziem w bój
Hej, hej, Komendancie
Miły Wodzu mój

Ale pod tą szarą bluzą
Serce ze złota
Hej, hej, Komendancie
Serce ze złota!

Gdzie twój mundur jeneralski
Złotem wszywany?
Hej, hej, Komendancie
Wodzu kochany

Ale błyszczą groźną wolą
Królewskie oczy!
Hej, hej, Komendancie
Królewskie oczy!

Idziem z tobą po zwycięstwo
Młodych strzelców rój
Hej, hej, Komendancie
Miły Wodzu mój
Idziem z tobą po zwycięstwo
Po tę krew i znój
Hej, hej, Komendancie
Miły Wodzu mój
Masz wierniejszych niż stal chłodna
Młodych strzelców rój
Hej, hej, Komendancie
Miły Wodzu mój
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Wojciech Kossak Ułani eksportujący jeńców na leśnej drodze (1927)

Warto wiedzieć:
Autorem słów do piosenki jest Wacław Kostek-Biernacki, melodia jest motywem ludowym. Kasztanka to klacz ofiarowana Józefowi Piłsudskiemu przez Eustachego Romera w majątku Czaple Małe
9 sierpnia 1914 roku. Kasztanka była pierwszym stałym i uznanym
przez wszystkich żołnierzy wierzchowcem Komendanta.
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Hej, sokoły
muzyka: Tomasz Padura
słowa: Tomasz Padura

Hej tam gdzieś znad czarnej wody
Wsiada na koń Kozak młody.
Czule żegna się z dziewczyną,
Jeszcze czulej z Ukrainą.
Ref.
Hej, hej, hej sokoły
Omijajcie góry, lasy, doły.
Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku
Mój stepowy skowroneczku.
Hej, hej, hej sokoły,
Omijajcie góry, lasy, doły.
Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku
Mój stepowy, dzwoń, dzwoń,
dzwoń.
Pięknych dziewcząt jest niemało,
Lecz najwięcej w Ukrainie.
Tam me serce pozostało
Przy kochanej mej dziewczynie.
Ref. Hej, hej, hej sokoły ...
Ona jedna tam została
Przepióreczka moja mała,
A ja tutaj w obcej stronie
Dniem i nocą tęsknię do niej.
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Ref. Hej, hej, hej sokoły ...
Żal, żal za dziewczyną,
Za zieloną Ukrainą.
Żal, żal, serce płacze,
Już jej nigdy nie zobaczę.
Ref. Hej, hej, hej sokoły ...
Wina, wina, wina dajcie,
A jak umrę, pochowajcie
Na zielonej Ukrainie
Przy kochanej mej dziewczynie.
Ref. Hej, hej, hej sokoły ...

Warto wiedzieć:
Pieśń znana także pod nazwą
“Ukraina”. Pochodzi z pierwszej
połowy XIX wieku, przypisuje
się jej autorstwo polsko-ukraińskiemu poecie i kompozytorowi
Tomaszowi Padurze.
Piosenka stała się popularna podczas wojny polsko-bolszewickiej.
W czasach współczesnych śpiewa
się ją na biesiadach i weselach.

Marsz pierwszej brygady
muzyka: Andrzej Hałacinski i Tadeusz Biernacki
słowa: M.D. Tomnikowski

Legiony to żołnierska nuta,
Legiony to ofiarny stos,
Legiony to żołnierska buta,
Legiony to straceńców los!
My, Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada,
Na stos rzuciliśmy
Swój życia los,
Na stos, na stos!

My, Pierwsza Brygada ...
Dzisiaj już my jednością silni
Tworzymy Polskę – przodków mit,
Że wy w tej pracy nie dość pilni,
Zostanie wam potomnych wstyd!
My, Pierwsza Brygada ...

O, ile mąk, ile cierpienia,
O, ile 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.

Warto wiedzieć:
Pieśń wojskowa My Pierwsza Brygada, powstała w 1917 r. Do oficjalnego ustalenia hymnu RP w 1927 r. pretendowała do jego roli. W okresie
miedzywojennym była uznawana
za hymn Wojska Polskiego. Przez
komunistyczne władze PRL została skazana na zapomnienie. W 2007
roku została pieśnią reprezentacyjną Wojska Polskiego.
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O mój rozmarynie
muzyka: na podstawie melodii ludowych
słowa: Denhoff Czarnecki i inni

O mój rozmarynie rozwijaj się,
O mój rozmarynie rozwijaj się.
Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej
Zapytam się.
Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej
Zapytam się.
A jak mi odpowie: nie kocham cię,
A jak mi odpowie nie kocham cię.
Ułani werbują, strzelcy maszerują
Zaciągnę się.
Ułani werbują, strzelcy maszerują
Zaciągnę się.
Dadzą mi konika cisawego,
Dadzą mi konika cisawego.
I ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę
Do boku mego.
I ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę
Do boku mego.
Dadzą mi buciki z ostrogami,
Dadzą mi buciki z ostrogami
I siwy kabacik, i siwy kabacik
Z wyłogami
I siwy kabacik, i siwy kabacik
Z wyłogami.
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Dadzą mi manierkę z gorzałczyną,
Dadzą mi manierkę z gorzałczyną.
Ażebym nie tęsknił, ażebym nie tęsknił
Za dziewczyną.
Ażebym nie tęsknił, ażebym nie tęsknił
Za dziewczyną.
Pójdziemy z okopów na bagnety.
Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie ucałuje
Ale nie ty.
Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie ucałuje
Ale nie ty.
Pójdziemy z okopów na bagnety,
Pójdziemy z okopów na bagnety.
Bagnet mnie ukuje, śmierć mnie pocałuje
Ale nie Ty.
Bagnet mnie ukuje, śmierć mnie pocałuje
Ale nie Ty.

Warto wiedzieć:
Jest chętnie śpiewana w domach polskich. Po raz pierwszy została wydrukowana w śpiewniku w 1915 roku. Motyw muzyczny nawiązuje do
melodii ludowej, do której już w czasach napoleońskich powstał tekst
o żołnierzu wstępującym do wojska. Tytułowy kwiat rozmarynu
w ludowym wierzeniach symbolizuje miłość i wierność.
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Pierwsza kadrowa
muzyka: na podstawie melodii ludowych
słowa: Denhoff Czarnecki i inni

Raduje się serce, raduje się dusza,
Gdy pierwsza kadrowa na wojenkę rusza.
Ref. Oj da, oj da dana,
Kompanio kochana,
Nie masz to jak pierwsza, nie, oj – nie!
[x2 cały refren]
Chociaż do Warszawy długą mamy drogę,
Ale przejdziem migiem, byle tylko „w nogę”.
Ref. Oj da, oj da dana ...
Chociaż w butach dziury, na mundurach łaty.
To pierwsza kadrowa pójdzie na armaty.
Ref. Oj da, oj da dana ...
A gdy się szczęśliwie zakończy powstanie,
To pierwsza kadrowa gwardyją zostanie.
Ref. Oj da, oj da dana ...
A więc piersi naprzód, podniesiona głowa,
Bośmy przecież pierwsza kompania kadrowa.
Ref. Oj da, oj da dana ...
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Wojciech Kossak Portret Marszałka Józefa Piłsudskiego (1928)

Warto wiedzieć:
Piosenka powstała w czasie kilkudniowego marszu I Kompani Kadrowej w sierpniu 1914 r. Żołnierz Wacław Łęcki “Graba”, tak wspomina okoliczności powstania utworu: “Gdzieś koło Prądnika intendent
uraczył bułkami i kiełbasą nasze puste żołądki. Nastrój poważny poweselał, rozłożyliśmy na trawie, wystąpił Oster i zaśpiewał nam piosenkę”,
która podchwycona obiegła pułk i całe Legiony. Tekst został ułożony do
piosenki znad Wisły.
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Przybyli ułani pod okienko
muzyka: autor nieznany
słowa: autor nieznany

Przybyli ułani pod okienko,
Przybyli ułani pod okienko,
Pukają, wołają: “Wpuść panienko!“
Pukają, wołają: “Wpuść panienko!”
O Jezu, a cóż to za wojacy?
O Jezu, a cóż to za wojacy?
Otwieraj! Nie bój się to czwartacy!
Otwieraj! Nie bój się to czwartacy!
Przyszliśmy tu poić nasze konie,
Przyszliśmy tu poić nasze konie,
Za nami piechoty całe błonie,
Za nami piechoty całe błonie.
O Jezu, a dokąd Bóg prowadzi?
O Jezu, a dokąd Bóg prowadzi?
Warszawę odwiedzić byśmy radz,
Warszawę odwiedzić byśmy radzi.
Gdy zwiedzim Warszawę już nam pilno,
Gdy zwiedzim Warszawę już nam pilno.
Zobaczyć to nasze stare Wilno,
Zobaczyć to nasze stare Wilno.
A z Wilna już droga jest gotowa,
A z Wilna już droga jest gotowa.
Prowadzi prościutko aż do Lwowa,
Prowadzi prościutko aż do Lwowa.
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Panienka otwierać podskoczyła,
Panienka otwierać podskoczyła.
Ułanów do środka zaprosiła,
Ułanów do środka zaprosiła.

Wojciech Kossak Zwiad konny (1932)

Warto wiedzieć:
Piosenka powstała w czasie I wojny światowej i walk o granice Polski.
Pierwsze zwrotki datuje się na lata 1914/1915, kolejne autorzy dopisywali
w latach 1917-1918 oraz w czasie wojny polsko-bolszewickiej.
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Szara piechota
muzyka: Leon Łuskino (wg niektórych historyków był nim Bolesław Lubicz-Zahorski)
słowa: Bolesław Lubicz-Zahorski (wg niektórych historyków był nim Leon Łuskino)

Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój,
Nie noszą ni srebra, ni złota,
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój,
Piechota, ta szara piechota.
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój,
Piechota, ta szara piechota.
Maszerują strzelcy, maszerują,
Karabiny błyszczą, szary strój,
A przed nimi drzewce salutują,
Bo za naszą Polskę idą w bój!
Idą, a w słońcu kołysze się stal,
Dziewczęta zerkają zza płota,
A oczy ich dumnie utkwione są w dal,
Piechota, ta szara piechota.
A oczy ich dumnie utkwione są w dal,
Piechota, ta szara piechota.
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.
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój:
Piechota, ta szara piechota.
Maszerują strzelcy, maszerują…
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Warto wiedzieć:
Jest to jedna z najpopularniejszych polskich piosenek żołnierskich. Powstała najprawdopodobniej w 1917 roku. Po raz
pierwszy została opublikowana
dopiero w śpiewniku Wojska
Polskiego w 1929 roku.

Ułani, ułani
muzyka: autor nieznany
słowa: autor nieznany

Ułani, ułani, malowane dzieci,
niejedna panienka za wami poleci.
Hej, hej, ułani, malowane dzieci,
niejedna panienka za wami poleci.

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

Niejedna panienka i niejedna wdowa,
zobaczy ułana, kochać by gotowa.

A niech pocałuje, nikt mu nie zabrania,
wszak on swoją piersią Ojczyznę osłania.

Hej, hej, ułani...
Babcia umierała, jeszcze się pytała:
czy na tamtym świecie, ułani, będziecie?
Hej, hej, ułani...
Nie ma takiej wioski, nie ma takiej chatki,
gdzie by nie kochały ułana mężatki.
Hej, hej, ułani...

Warto wiedzieć:

Piosenka marszowa. Autor jej słów
i muzyki nieznany. Pojawiła się
Nie ma takiej chatki ani przybudówki,
w różnych wariantach tekstowych
gdzie by nie kochały ułana Żydówki.
i melodycznych. Obecnie śpiewana
wersja pochodzi sprzed I wojny
Hej, hej ułani...
światowej. Cieszyła się popularnością wśród formacji wojskowych
Jedzie ułan, jedzie, konik pod nim pląsa, walczących na kresach wschodnich.
czapkę ma na bakier i podkręca wąsa,
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Wojenko, wojenko
muzyka: na podstawie melodii ludowych
słowa: Feliks Gwiżdż

Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani,
Że za tobą idą, że za tobą idą
Chłopcy malowani.
Że za tobą idą, że za tobą idą
Chłopcy malowani.
Chłopcy malowani, sami wybierani,
Wojenko, wojenko, wojenko, wojenko,
Cóżeś ty za pani?
Wojenko, wojenko, wojenko, wojenko,
Cóżeś ty za pani.

Kogo ty pokochasz, kogo ty pokochasz
W zimnym leży grobie.
Ten już w grobie leży z dala od rodziny,
A za nim pozostał, a za nim pozostał
Cichy płacz dziewczyny
A za nim pozostał, a za nim pozostał
Cichy płacz dziewczyny.

Na wojence ładnie, kto Boga uprosi,
Żołnierze strzelają, żołnierze strzelają,
Pan Bóg kule nosi.
Żołnierze strzelają, żołnierze strzelają,
Pan Bóg kule nosi.
Maszeruje wiara, pot się krwawy leje,
Raz dwa stąpaj bracie, raz dwa stąpaj bracie,
Bo tak Polska grzeje.
Raz dwa stąpaj bracie, raz dwa stąpaj bracie,
Bo tak Polska grzeje.
Wojenko, wojenko,…
Wojenko, wojenko, co za moc jest w tobie
Kogo ty pokochasz, kogo ty pokochasz
W zimnym leży grobie.
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Warto wiedzieć:
Piosenka powstała najprawdopodobniej w 1914 roku, chociaż
po raz pierwszy odnotowano ję
w roku 1917. Jako autorów słów –
obok Feliksa Gwiżdża – wymienia się Henryka Zbierzchowskiego i Józefa Obrochtę-Maćkulisona. W ciągu kolejnych lat
powstały nowe zwrotki
i tekst podlegał zmianom.

Patron II LO
a niepodległość Chełma w 1918
– rys historyczny –

27 października 1918 r. przyjechał do
Chełma legionowy rotmistrz Gustaw Orlicz-Dreszer mianowany przez dowódcę
POW – Edwarda Rydza-Śmigłego Komendantem Okręgu Wojskowego w Chełmie
i zarządził pobór do I Pułku Ułanów,
i Pułku Szwoleżerów i 35 Pułku Piechoty WP. Zwerbował także do polskiej armii
włoskich jeńców wojennych i czeskich dezerterów z armii austro-węgierskiej.
Gdy 30 października Rada Regencyjna przyjęła administrację Generalnego Gubernatorstwa Lubelskiego, w nocy
z 1 na 2 listopada Wiktor Ambroziewicz
dyrektor Szkoły Filologicznej, przywiózł
nominacje dla nowych władz polskich.
2 listopada 1918 r. chełmscy członkowie
Polskiej Organizacji Wojskowej POW
wodzą Gustawa Orlicz- Dreszera rozbroili
okupacyjny austriacki garnizon i opanowali duży magazyn broni w chełmskiej katedrze, co przyniosło miastu niepodległość.

W nocy z 2 na 3 listopada 1918 grupa
polskich kolejarzy z Lublina zdobyła dworzec w Chełmie. Kontrola linii kolejowych
pozwoliła na rozbrajanie wracających ze
wschodu wojsk austriackich i zgromadzenie pokaźnych ilości broni oraz amunicji.
4 listopada 1918 r. po porozumieniu
sędziego śledczego Anatola Fuksa z naczelnikiem austriackim, nastąpiło przejęcie aresztu polowego w Chełmie przez
polskie władze.
4 listopada 1918 r. na tydzień przed
ogłoszeniem niepodległości Chełm stał
się miastem wolnym i nastąpiło całkowite przejęcie władzy przez Polaków w tym
mieście.
Groby poległych w bitwach o wolność Polski z tych lat, znajdują się na cmentarzu
przy ul. Lwowskiej.
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