Szanowni Państwo!
Po 123 latach Polacy zrzucili kajdany zniewolenia, biały orzeł wzbił
się do lotu! To była długa droga do ojczystego domu. Okupiona krwią
i blizną naszych przodków, którzy nigdy nie zrezygnowali z marzenia
o jutrzence swobody. Miłość do Ojczyzny dała im siłę - bez niej wolna
Biało-Czerwona nie byłaby możliwa! Świętując Niepodległą
pamiętamy o tym wszystkim, czujemy dumę, okazujemy szacunek
i wdzięczność tym, którzy w walce o wolność ponieśli największą
ofiarę.
11 listopada to dzień radosny. To dzień, który łączy serca tysięcy
polskich miast i wsi – łączy w jedno wspólne serce Niepodległej
Ojczyzny. Serce, które bije równym rytmem dla każdego z nas,
niezależnie od poglądów czy wyznania.
Ojczyzna to wielkie dobro. Dobro, które razem tworzymy! Głęboko
wierzę, że żywiąc szacunek dla dokonań przeszłych pokoleń, czując
dumę, ale i odpowiedzialność, możemy wspólnie budować Polskę
bezpieczną, równą i silną dla potomnych.

Emilia Bury
Burmistrz Białogardu

Białogardzki Chór Kameralny Bel Canto
Ewa Haik - solo
Klaudia Barska - solo
Artur Ksiądz - solo
Krzysztof Skrzypczak - fortepian
Paweł Mielcarek - dyrygent
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GAUDE MATER POLONIA
Gaude, mater Polonia.
Prole fecunda nobili,
Summi Regis magnalia
Laude frequenta vigili. Amen
Tłumaczenie:
O ciesz się, Matko-Polsko
w sławne potomstwo płodna!
Króla królów i najwyższego Pana
wielkość uwielbiaj chwałą przynależną.

4

WOJENKO WOJENKO
Muzyka: autor nieznany
Słowa: Feliks Gwiżdż ew. Henryk Zbierzchowski
lub Edward Słoński lub Józef Obrochta-Maćkulin
1. 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?
2. Chłopcy malowani, Sami wybierani
Wojenko wojenko, wojenko wojenko, cóżeś Ty za pani?
Wojenko wojenko, wojenko wojenko, cóżeś Ty za pani?
3. Na wojence ładnie, Kto Boga uprosi
Żołnierze strzelają, żołnierze strzelają, Pan Bóg kule nosi
Żołnierze strzelają, żołnierze strzelają, Pan Bóg kule nosi
4. Wojenko, wojenko, co za moc jest w Tobie?
Komu każesz wstanie, komu każesz wstanie
choćby spał już w grobie.
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PRZYBYLI UŁANI POD OKIENKO
melodia ludowa
Słowa: Feliks Gwiżdż
Przybyli ułani pod okienko,/bis
Stukają, wołają: – Puść, panienko!/bis
O Jezu, a cóż to za wojacy!/bis
Otwieraj, nie bój się, to czwartacy./bis
Przyszliśmy tu poić nasze konie,/bis
Za nami piechoty pełne błonie./bis
O Jezu, a dokąd Bóg prowadzi?/bis
Warszawę odwiedzić byśmy radzi./bis
Gdy zwiedzim Warszawę, już nam pilno /bis
Zobaczyć, to nasze stare Wilno./bis
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KOCHANA OJCZYZNO
Muzyka: Monika Brewczak
Słowa: Monika Brewczak
1. Kocham Cię moja Ojczyzno, za wiarę Ojców i Matek,
Za świętość polskiej rodziny, piękno i niewinność jej
dziatek/x2
2. Patrzę także z zachwytem, na wspaniałą polską ziemię,
na nasze morze i góry, wioski, miasta, rzeki i chmury.
3. Boże, dzięki Ci składam, za mądrych dzielnych Polaków,
Tych, co wolności strzegli, i za Tych co w bitwach polegli.
4. Dzięki, Ci Boże dzięki, za hojność Twej ojcowskiej ręki,
za wolność naszej Ojczyzny, wywalczoną przez krwawe
blizny.
5. Wdzięczność pragnę wyśpiewać, Tym co niepodległość
wywalczyli
I dzięki którym żyjemy, to Ich pamięci hołd oddajemy.
6. Boże błogosław proszę, tę Ojczyznę mą wybraną,
wywalczoną jedyną, wymodloną i tak kochaną.
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PAŁACYK MICHLA
Muzyka: Antoni Szaliński
Słowa: Józef Szczepański
1. Pałacyk Michla, Żytnia, Wola, bronią jej chłopcy od
„Parasola”,
choć na „tygrysy” mają visy – to warszawiaki, fajne
chłopaki – są!
Czuwaj wiaro i wytężaj słuch,pręż swój młody duch,
pracując za dwóch! Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, pręż
swój młody duch, jak stal!
2. A każdy chłopak chce być ranny, sanitariuszki
– morowe panny,
A gdy cię kulka trafi jaka, poprosisz pannę – da ci buziaka
– hej!
Czuwaj wiaro i wytężaj słuch...
3. Z tyłu za linią dekowniki, intendentura, różne umrzyki,
gotują zupę, czarną kawę – i tym sposobem walczą za
sprawę – hej!
Czuwaj wiaro i wytężaj słuch...
4. Za to dowództwo jest morowe, bo w pierwszej linii
nadstawia głowę, a najmorowszy z przełożonych,
to jest nasz „Miecio”, w kółko golony – hej!
Czuwaj wiaro i wytężaj słuch...
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ROZKWITAŁY PĄKI BIAŁYCH RÓŻ
Muzyka: Mieczysław Kozar-Słobódzki
Słowa: Kazimierz Wroczyński
1. Rozkwitały pąki białych róż, Jasieńku,
wróć z wojenki już,
Wróć, do chaty, jak za dawnych lat, dam ci za to róży
najpiękniejszy kwiat.
2. Kładłam ja ci idącemu w bój, białą różę na karabin
twój,
Nimeś odszedł, mój Jasieńku, stąd, nimeś próg przestąpił,
kwiat na ziemi zwiądł.
3. Już przekwitły pąki białych róż, przeszło lato jesień
zima już,
Cóż ci teraz dam, Jasieńku, hej, gdy z wojenki wrócisz do
dziewczyny twej?
4. Jasieńkowi nic nie trzeba już, rosną Ci mu nowe pąki
róż,
Tam nad jarem, gdzie w wojence padł, rozkwitł na mogile
białej róży kwiat.
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UWIERZ POLSKO
Muzyka: Monika Brewczak
Słowa: Monika Brewczak
1. Moja Ojczyzna, moja Polska, moja Ojczyzna to mój dom,
którego strzeże Ojciec, Matka, i wiara od lat.
Moja Ojczyzna to historia, pamięć o poległych za nasz
kraj,
pamięć o tysiącach bohaterów ,Niezłomnych jak stal!
Ref:
Uwierz, Polsko! Naszej wiary nie zabraknie nam!
Żaden wróg nie zwycięży Boga w nas!
Z Bogiem zawsze pokonamy każde zło.
Dopomóż, Boże, nam, dopomóż nam.
2. Kraju mój piękny, mój wiślany, kraju mej nadziei
w lepszy los.
Z wiarą Ojców tak niepokonany, bo wiara - to broń!
Śladem naszych przodków iść będziemy, za Ojczyznę
walczyć - to nasz cel!
Do lepszego jutra iść pragniemy. wznieś w górę swą
skroń!
Ref:
Uwierz, Polsko! Naszej wiary nie zabraknie nam!
Żaden wróg nie zwycięży Boga w nas!
Z Bogiem zawsze pokonamy każde zło.
Dopomóż, Boże, nam, dopomóż nam.
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MARSZ PIERWSZEJ BRYGADY
Muzyka: Marsz Kielecki nr 10
Słowa: płk. Andrzej Hałaciński, oficer legionów Tadeusz
Biernacki.
Od 2007r. oficjalna Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego.

Legiony to żołnierska nuta,
Legiony to straceńców los,
Legiony to żołnierska nuta,
Legiony to ofiarny stos.
My, Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada,
Na stos - rzuciliśmy swój życia los,
Na stos, na stos.
O ileż mąk, ile cierpienia,
O ile krwi, przelanych łez,
Pomimo to nie ma zwątpienia,
Dodawał sił, wędrówki kres.
My, Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada,
Na stos - rzuciliśmy swój życia los,
Na stos, na stos.
Krzyczeli, żeśmy stumanieni,
Nie wierząc nam, że chcieć to móc!
Laliśmy krew osamotnieni,
A z nami był nasz drogi Wódz!
My, Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada,
Na stos - rzuciliśmy swój życia los,
Na stos, na stos.
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ROTA
Muzyka: Feliks Nowowiejski
Słowa: Maria Konopnicka
1. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,
Nie damy pogrześć mowy!
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep piastowy,
Nie damy, by nas zgnębił wróg…
— Tak nam dopomóż Bóg!
2. 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!
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POLSKO MOJA
Muzyka: Helena Abramowicz
Słowa: Helena Abramowicz
1. Me wszystkie dumki związane z Tobą są,
O, Polsko miła, mój rodzinny kraj.
Ja tylko Tobie śpiewam jedynej
I głos mej pieśni z wiatrem leci w dal.
Ref:
Polsko moja, Polsko moja,
Ty jesteś najpiękniejszy w całym świecie kraj!
Boże, proszę Cię, pobłogosław
Mą Ojczyznę, szczęście ludziom daj.
2. Ja nie zapomnę nigdy w życiu Cię…
Twe góry, lasy, błękit jezior Twych,
Kwitnące łąki, śpiewy ptaków w niebie…
Na wieki w moim sercu tylko Ty!
Ref.
3. Tyś kraj mych przodków i moich korzeni,
Które głęboko wrosły w ziemię tę.
Niech słyszą wszyscy: „Gorąco kocham Ciebie
I będę zawsze wiernie kochać Cię!”
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WARSZAWIANKA 1831
Muzyka: Karol Kurpiński
Słowa: Casimir Delavigne
Oto dziś dzień krwi i chwały, oby dniem wskrzeszenia był!
Wiedzie hufce orzeł biały, patrząc lot swój w niebo wzbił.
A nadzieją podniecany, woła do nas z górnych stron:
Powstań Polsko, skrusz kajdany, dziś twój trumf, albo
zgon.
Hej, kto Polak na bagnety, żyj swobodo, Polsko żyj.
Takim hasłem cnej podniety, trąbo nasza wrogom grzmij.

14

KOCHAM CIĘ POLSKO
Muzyka: Karol Kurpiński
Słowa: Casimir Delavigne
1. Kocham Cię, Polsko, za twą przeszłość sławną,
którą przyniosły miecze Twe waleczne, za chrobre dzieje,
co minęły dawno, lecz będą w pieśni aż po czasy wieczne.
Ref.: Kocham Cię, Polsko, za wiek sztuki złoty,
światło kuźnicy i znicz oświecenia,
za miasta stare przepysznej urody,
co kryją skarby, których czas nie zmienia.
2. Kocham Cię, Polsko, za doliny, góry,
bure kominy, miasta Twe wysokie,
jasne obłoki i przelotne chmury,
co czasem wchodzą w szyby naszych okien.
Ref.: Kocham Cię, Polsko, za przyszłość Twą jasną,
drogę szczęśliwą aż przez pokolenia,
za zdrową młodzież, co czci ziemię własną,
za to, co trwałe i to co się zmienia.
Kocham Cię, Polsko! Kocham Cię, Polsko! Polsko!
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DLA NIEPODLEGŁEJ SZLI
Muzyka: Monika Brewczak
Słowa: Monika Brewczak
1: Kiedy od wschodu i zachodu, wróg deptał naszych ojców ziemie,
w kraju nie brakło dzielnych mężów, walczyło całe Piasta
plemię.
Lata świetności Polska miała, wielkich uczonych światu
dała
i Bohaterów, których męstwo, niosło Ojczyźnie wielkie
zwycięstwo.
Ref:
A Oni szli, waleczni tak,szli, aby Polskę ujrzał świat.
Niestraszny był im śmierci wzrok; walczyli, bo kochali ją.
Ojczyzna Matką była im, dla Niej pragnęli wolnych dni,
i Niepodległej nieśli dar: życie w ofierze za nasz Kraj!
2: Kiedy nie było Jej na mapie i nie istniała w Europie,
w sercach Polaków zawsze żyła, myśl o wolności siłą
była.
Z hasłem na ustach, na sztandarach, Honor, Ojczyzna,
w Boga wiara,
były nadzieją ku wolności, do odzyskania niepodległości.
Ref:
A Oni szli, waleczni tak,szli, aby Polskę ujrzał świat.
Niestraszny był im śmierci wzrok; walczyli, bo kochali ją.
Ojczyzna Matką była im, dla Niej pragnęli wolnych dni,
i Niepodległej nieśli dar: życie w ofierze za nasz Kraj!
I szli, i szli, i szli waleczni tak, by Kraj, nasz Kraj - by Polskę
ujrzał świat!
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