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Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, 
zwyciężyć i spocząć na laurach to porażka. 

Kto chce, ten może,
 kto chce, ten zwycięża, byle chcenie 

nie było kaprysem lub bez mocy.

Józef Piłsudski

Śpiewnik, który Państwo trzymacie w ręce, jest publikacją wyjątkową, 
wydaną z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości w roku 1918, po 123 latach
nieobecności Polski na mapach świata. To zbiór przepięknych czternastu utworów

patriotycznych i polskiej poezji śpiewanej, zaśpiewanych przez chór Cantiamo Tutto 
i Con Grazia w akompaniamencie Kameralnej Orkiestry z Wrocławia podczas nadzwyczajnego

koncertu wieńczącego projekt "Śpiewamy Polskę", który odbył się w ramach uroczystych obchodów
Święta Niepodległości w dniu 11.11.2018 o godzinie 18.30 w Kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej

Maryi Panny w Wieruszowie. Koncert poprowadził dyrygent Sebastian Sikora. 
Było to wydarzenie spektakularne,  odkrywające przed słuchaczami piękno i magię muzyki

patriotycznej w specjalnie opracowanych aranżacjach przez młodych wrocławskich kompozytorów,
które w tym samym dniu miały swoją światową premierę.  

Serdecznie zapraszamy do wspomnienia czarodziejskiego wieczoru. 



Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.

Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy

 
Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,

Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

 
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,

Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,

Jak zwyciężać mamy.
 

Marsz, marsz, Dąbrowski...
 

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania

Wrócim się przez morze.
 

Marsz, marsz, Dąbrowski...
 

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany-

Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

 
Marsz, marsz, Dąbrowski...

Hymn Polski



Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,
Nie damy pogrześć mowy,

Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep piastowy.

Nie damy, by nas gnębił wróg!
 

Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

 
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!
Tak nam dopomóż Bóg!

 
Nie będzie Niemiec pluł nam w

twarz,
Ni dzieci nam germanił!

Orężny wstanie hufiec nasz,
Duch będzie nam hetmanił.

Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg.
 

Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

 
Nie damy miana Polski zgnieść,
Nie pójdziem żywo w trumnę.

Na Polski imię, na jej cześć
Podnosim czoła dumne.

Odzyska ziemię dziadów wnuk.
 

Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

Rota



O mój rozmarynie, rozwijaj się 
O mój rozmarynie rozwijaj się 

/Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej 
Zapytam się. /2x 

 
A jak mi odpowie: nie kocham cie, 
A jak mi odpowie nie kocham cię, 

/Ułani werbują,strzelcy maszerują 
Zaciągnę się./ 2x 

 
Dadzą mi konika cisawego 
Dadzą mi konika cisawego

/I ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę 
Do boku mego./ 2x

 
 Powiodą z okopów na bagnety 
Powiodą z okopów na bagnety

/Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie ucałuje 
Ale nie ty... /2x

O mój rozmarynie





Modlitwa o pokój Norbert Blacha

Obłoki ludzkich rąk, podnoszą się,
Modlitwę niosąc nam, jak święty dar.

Lecz niech już nigdy ściśnięta pięść
nad naszą ziemią nie wznosi się.

 
O pokój Panie nasz, błagamy Cię,

Nie pozwól by Twój głos zaginął w nas.
Spraw niech już nigdy ściśnięta pięść

Nad naszą ziemią nie wznosi się.
 

O pokój, Panie nasz, błagamy Cię.



Białe Róże 
(Rozkwitają pąki białych róż)

Rozkwitały pąki białych róż,
Wróć, Jasieńku, z tej wojenki już,
Wróć, ucałuj, jak za dawnych lat,

Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat.
Wróć, ucałuj, jak za dawnych lat,

Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat.
 

Kładłam ci ja idącemu w bój,
Białą różę na karabin twój,

Nimeś odszedł, mój Jasieńku, stąd,
Nimeś próg przestąpił, kwiat na ziemi zwiądł.

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.

Przyszła zima, opadł róży kwiat,
Poszedł w świat Jasieńko, zginął za nim ślad.

 





Bywaj dziewczę zdrowe

Bywaj zdrów, bywaj zdrów, 
Bywaj dziewczę zdrów. 

Ojczyzna mnie woła
Idę walczyć wśród rodaków koła.

/I choć przyjdzie ścigać jak najdalej wroga
Nigdy nie zapomnę, jak mi jesteś droga./2x

 
Bywaj zdrów, bywaj zdrów,

Po cóż ta łza w oku, po cóż serca bicie
Tobie miłość a Ojczyźnie życie.

/Pamiętaj, żeś Polka, że to za kraj walka
Niepodległość Polski to Twoja rywalka./2x

 
Bywaj zdrów, bywaj zdrów,

Nie mów o rozpaczy, bo to słabość duszy,
Bo mię tylko jarzmo mego kraju wzruszy. 

/Gdzie bądź się spotkamy, spotkamy się przecie 
Zawsze Polakami, chociaż w innym świecie./2x

 
 



 Od Mieszka, Dąbrówki szło nowe, niezmienne,
Bez ognia i miecza, a z Dobrą Nowiną.

Szli święci, uczeni, królowie i prości,
Siejąc ziarno wiary, pokoju, mądrości.

 
Krzyż święty i Orzeł, i biało-czerwona,
To Polska, to Ona, Święta Matka moja.
To Polska, to moja Ojczyzna rodzona.

 
To dziedzictwo wiary – naszą tożsamością,

A Bogurodzica – Zwycięską Królową.
Bóg, Honor, Ojczyzna – nasze zawołanie,

Polskę zawsze wierną pobłogosław, Panie!
 

Krzyż święty i Orzeł,  i biało-czerwona,
To Polska, to Ona, Święta Matka moja.
To Polska, to moja Ojczyzna rodzona.

Krzyż i orzeł





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;
Dłużej tu nie mogę siedzieć,
Na mnie czeka leśna brać.

 
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;

Dobrze będzie nam jak w niebie,
Pocałunków dasz mi moc

 
Gdy nie wrócę, niechaj z wiosną

Rolę moją sieje brat.
Kości moje mchem porosną

I użyźnią ziemi szmat.
W pole wyjdź pewnego ranka,

Na snop żyta dłonie złóż
I ucałuj jak kochanka,

Ja żyć będę w kłosach zbóż;
I ucałuj jak kochanka,

Ja żyć będę w kłosach zbóż
 

Dziś do Ciebie przyjść nie mogę 



Śpiewa Ci obcy wiatr, zachwyca wielki świat,
A serce tęskni.

 
Bo gdzieś daleko stąd został rodzinny dom,

Tam jest najpiękniej
Tam właśnie teraz
Rozkwitły kwiaty:

Stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki.
 

Pod polskim niebem w szczerym polu wyrosły,
Ojczyste kwiaty, w ich zapachu,

Urodzie jest Polska.
 

Żeby tak jeszcze raz ujrzeć ojczysty las, pola i łąki 
i do matczynych rąk

Przynieść z zielonych łąk,
Rozkwitłe pąki!

 
Bo najpiękniejsze są polskie kwiaty:

Stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki
 

Pod polskim niebem w szczerym polu wyrosły
Ojczyste kwiaty,

W ich zapachu, urodzie jest Polska.
 

Śpiewa Ci obcy wiatr, tułaczy los Cię gna,
Hen, gdzieś po świecie.

 
Zabierz ze sobą w świat, zabierz z rodzinnych

stron, mały bukiecik.
 

Weź z tą piosenką bukiecik kwiatów:
stokrotek, fiołków, kaczeńców  i maków.

Pod polskim niebem
W szczerym polu wyrosły ojczyste kwiaty,

W ich zapachu, urodzie jest Polska.

Polskie Kwiaty





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.
 

Tę piosenkę, tę jedyną
Śpiewam dla ciebie dziewczyno,

Może właśnie jest w rozterce
Zakochane twoje serce?

Może potajemnie kochasz
I po nocach tęsknisz szlochasz?

Tę piosenkę, tę jedyną,
Śpiewam dla ciebie dziewczyno.

 
Poszedł żołnierz na wojenkę

Poprzez góry, lasy, pola,
l ze śmiercią szedł pod rękę,

Taka jest żołnierska wola.
I choć go trapiły wielce

Kule, gdy szedł do ataku,
Żołnierz śmiał się, bo w plecaku

Miał w zapasie drugie serce.
 

Tę piosenkę, tę jedyną
Śpiewam dla ciebie dziewczyno,

Może właśnie jest w rozterce
Zakochane twoje serce?

Może potajemnie kochasz
I po nocach tęsknisz szlochasz?

Tę piosenkę, tę jedyną,
Śpiewam dla ciebie dziewczyno.

Serce w plecaku Michał Zieliński



Jest takie miejsce u zbiegu dróg,
Gdzie się spotyka z zachodem wschód...

Nasz pępek świata, nasz biedny raj...
Jest takie miejsce, taki Kraj.

 
Nad pastwiskami ciągnący dym,

Wierzby jak mary, w welonach mgły...
Tu krzyż przydrożny, tam święty gaj...

Jest takie miejsce, taki Kraj.
 

Kto tutaj zechce w rozpaczy tkwić,
Załamać ręce, płakać i pić...

Ten święte prawo ma, bez dwóch zdań...
Jest takie miejsce, taki Kraj.

 
Z pokoleń trudu, z ofiarnej krwi,

Zwycięskiej chwały nadejdą dni...
Dopomóż Boże! I wytrwać daj...
Tu nasze miejsce, to nasz Kraj!

Taki Kraj Jan Pietrzak



Po cichu, po wielkiemu cichu
Idu sobie ku miastu na zwiadu

I idu i patrzu
 

Na ulicach cichosza, 
na chodnikach cichosza

Nie ma Mickiewicza i nie ma Miłosza
Tu cichosza, tam cicho, szaro brudno i zima

Nie ma Słowackiego i nie ma Tuwima x2
 

Po cichu Po wielkiemu cichu
Idu sobie i idu i idu

I patrzu i widzu
 

W rękach w głowach cichosza
W ustach w oczach cichosza

Nie ma samozwańców
I nie ma rokoszan

 
Tu cichosza tam cicho
Szaro brudno i śnieży

Nie ma kosmonautów
I nie ma papieży

 
Na ulicach cichosza

Na chodnikach cichosza
Nie ma Mickiewicza

I nie ma Miłosza
 

Tu cichosza tam cicho
Szaro brudno i śnieży

Nie ma kosmonautów
I nie ma papieży

 
Tu cichosza tam cicho

I w ogóle nic ni ma
Wiosna to czy lato
Jesień albo zima!

Cichosza Grzegorz Turnau



Tyle było dni, do utraty sił,
Do utraty tchu, tyle było chwil,

Gdy żałujesz tych, z których nie masz nic,
Jedno warto znać, jedno tylko wiedz:

 
Że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy, na na na na na

Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy, na na na na na
Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy, na na na na na
Ważnych jest kilka tych chwil, na które czekamy, na na na na na.

 
Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad,
Zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł,
Choć majątek prysł, on nie stoczył się,

Wytłumaczyć umiał sobie wtedy, wtedy właśnie, że...
 

Że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy, na na na na na
Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy, na na na na na

Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy, na na na na na
Ważnych jest kilka tych chwil, na które czekamy, na na na na na.

 
Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy?
Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych?

Jak oddzielić nagle rozum swój od serca?
Jak usłyszeć siebie w takim szumnym sercu?

 
Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy?
Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych?

Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję?
Odpowiedzi szukaj, czasu jest niewiele.

 
Że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy, na na na na na

Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy, na na na na na
Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy, na na na na na
Ważnych jest kilka tych chwil, na które czekamy, na na na na na.

 

Dni, których nie znamy Marek Grechuta



Gdy widzisz ptaka w locie jak wolny jest
Jak płynie sobie, aż po nieba kres.

Wiedz - niebo bywa pełne wichrów i burz
A z lotu ptaka już nie widać róż.

 
Bo wolność - to nie cel lecz szansa by

Spełnić najpiękniejsze sny, marzenia.
Wolność - to ta najjaśniejsza z gwiazd
Promyk słońca w gęsty las, nadzieja.

 
Wolność to skrzypce z których dźwięków cud

Potrafi wyczarować mistrza trud.
Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz

To słychać będzie tylko pisk, zgrzyt, płacz.
 

Bo wolność - to wśród mądrych ludzi żyć
Widzieć dobroć w oczach ich i szczęście.

Wolność - to wśród życia gór i chmur
Poprzez każdy bór i mur znać przejście.

 
Wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew

Które pną się w słońce każda w swoją stronę.
Wolność brzmi jak radosny ludzi śmiech
Którzy wolność swą zdobyli na obronę -

 
Zwycięstwa, mądrości, prawdy i miłość
Spokoju, szczęścia, zdrowia i godności.

Wolność to diament do oszlifowania
A zabłyśnie blaskiem nie do opisania.

 
Wolność to także i odporność serc

By na złą drogę nie próbować zejść.
Bo są i tacy, którzy w wolności cud

Potrafią wmieszać swoich sprawek bród.
 

A wolność - to królestwo dobrych słów,
mądrych myśli, pięknych snów,

to wiara w ludzi.
Wolność - ja wymyślił dla nas Bóg,

aby człowiek wreszcie mógł
w niebie się zbudzić.

Wolność Marek Grechuta



Sebastian Sikora 
Dyrygent, pedagog, muzyk, logistyk. Utalentowany człowiek orkiestra, z wielką pasją

jednoczący społeczność poprzez muzykę i śpiew. Założyciel i dyrektor artystyczny chórów
Cantiamo Tutto oraz Con Grazia. Prezes i inicjator Polskiego Stowarzyszenia 

Animatorów Kultury "Kulturalny Koneser".
 
 

Chór Cantiamo Tutto
WIELE SERC JEDNO BRZMIENIE

 
Chór z serca Dolnego Śląska, łączący pasjonatów muzyki i śpiewu, założony w 2016 roku. 

Amatorzy śpiewający wszystko, zdobywcy wielu prestiżowych nagród 
w ogólnopolskich konkursach chóralnych.  

 
 

Chór Con Grazia
Z MIŁOŚCI DO MUZYKI PONAD CZASEM

 
Chór działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Czastarach , założony w 2015 roku.

Początkowo chór żeński liczący 9 pań, a dziś chór mieszany w składzie 35 osób. Występując
na koncertach regionalnych i festiwalach ogólnopolskich, posiada już na swoich półkach

wiele wyróżnień i nagród.
 
 

Gminny Ośrodek Kultury w Czastarach
Samorządowa instytucja kultury, której organizatorem jest gmina Czastary. Obszarem
działalności GOK jest teren gminy Czastary w województwie łódzkim. Ośrodek Kultury

posiada szeroką ofertę kulturalną i sportowo - rekreacyjną, którą kieruje przede wszystkim
do dzieci, młodzieży i seniorów. Misją GOK jest pobudzanie w mieszkańcach regionu chęci

do aktywności kulturalnej.
 
 

Polskie Stowarzyszenie Animatorów Kultury Kulturalny Koneser
Organizacja pozarządowa, której misją jest upowszechnianie i ożywianie kultury

muzycznej, wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych, których celem jest aktywizacja
społeczna i kulturalna. Wierząc, że śpiew w chóralnym wydaniu, przyczynia się do kreacji

lepszego lokalnego świata, wspiera działalność chórów Cantiamo Tutto i Con Grazia.
 

Realizatorzy projektu "Śpiewamy Polskę"
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