
CHEŁM 

2 MARCA 2020 

Niezłomnej

 Śpiewamy
            dla



Spis treści

Biały krzyż  ........................................................................... 7

Czerwone maki na Monte Cassino  ................ 5

Dziś do Ciebie przyjść nie mogę  ............................ 6

Dziś idę walczyć Mamo  ........................................ 10

Nim wstanie świt  ................................................... 8

Rozszumiały się wierzby płaczące  ............................ 4

Serce w plecaku  ............................................................... 9

Zespół redakcyjny: 

Mariola Szynal 
Barbara Chmielewska 
Andrzej Oleszczuk

2



3

fot. wikimedia



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,
Żalu, co serce rwie,
Nie płacz, dziewczyno ma,
Bo w partyzantce nie jest źle.
Do tańca grają nam
Granaty, visów szczęk,
Śmierć kosi niby łan,
Lecz my nie znamy, co to lęk.

Błoto, deszcz czy słoneczna spiekota,
Wszędzie słychać miarowy, równy krok,
To maszeruje leśna piechota,
Na ustach śpiew, spokojna twarz, 
pogodny wzrok.

Ref. Nie szumcie ...

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
muzyka:  Wasilij Agapkin 
słowa:   Roman Ślęzak 
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Warto wiedzieć:
Pieśń wojskowa „Rozszumiały się wierzby płaczące” powstała w czasie II wojny światowej 
pod pierwotnym tytułem „Rozszumiały się brzozy płaczące”. W 1943 roku tekst pierwotnej 
wersji pieśni został zmodyfikowany przez nieznanego partyzanta lub konspiratora. Pieśń 
zyskała ogromną popularność szczególnie wśród partyzantów.



Czy widzisz te gruzy na szczycie?
Tam wróg twój się ukrył 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 starych dni
I tylko maki na Monte Cassino
Czerwieńsze będą, bo z polskiej 
wzrosły krwi.

Runęli przez ogień ,straceńcy,
niejeden z nich dostał i padł,
jak ci z Somosierry szaleńcy,
Jak ci spod Rokliny przed lat.

Runęli impetem szalonym,
I doszli. I udał się szturm.
I sztandar swój biało czerwony
Zatknęli na gruzach wśród chmur,

Ref. Czerwone maki …

Czy widzisz ten rząd białych krzyży?
Tam Polak z honorem brał ślub.
Idź naprzód, im dalej ,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.

Ref. Czerwone maki …

Czerwone maki na Monte Cassino 
muzyka:   Alfred Schutzl  
słowa:   Feliks Konarski 

5

Warto wiedzieć:
Pieśń wojska polskiego „Czerwone Maki na Monte Cassino” powstała w nocy z 17 na 18 
maja 1944 roku, na kilka godzin przed ostatecznym zdobyciem wzgórza. Tytuł nawiązuje 
do kwiatów, które rozkwitały na zrytych pociskami stokach wzgórza „Monte Cassino”. Po 
raz pierwszy pieśń została zaprezentowana podczas akademii dla uczczenia zwycięstwa. 
Trzecią zwrotkę Feliks Konarski ułożył już po debiucie pieśni. Ostatnia czwarta zwrotka 
powstała w roku 1969. Autor nie doczekał Wolnej Polski, zmarł w 1991 roku, na kilka dni 
przed przylotem do ojczyzny.



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 jak w niebie,
Pocałunków dasz mi moc
Gdy nie wrócę, niechaj z wiosną
Rolę moją sieje brat.
Kości moje mchem porosną

Dziś do Ciebie przyjść nie mogę
muzyka i słowa:   Stanisław Magierski, Bronisław Król i Krystyna Krahelska
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Warto wiedzieć:
 Pieśń wojskowa „Dziś do Ciebie przyjść nie mogę” została napisana prawdopodobnie pod 
koniec roku 1942. Nigdy nie ustalono twórcy tekstu oraz oryginalnej melodii, autorstwo pr-
zypisuje się Stanisławowi Magierskiemu, Bronisławowi Królowi i Krystynie Krahelskiej. 
Pieśń ta została skomponowana specjalnie dla członków polskiego podziemia – ku pokrz-
epieniu serc. Piosenkę tę, zwano „Kołysanką leśną”. Przyjmuje się, że piosenka została po 
raz pierwszy wykonana w czasie konspiracyjnego zebrania Armii Krajowej we Lwowie. 

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.



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 ...

Jak myśl sprzed lat,
Jak wspomnień ślad
Wraca dziś
Pamięć o tych, których nie ma.

Żegnał ich wieczorny mrok,
Gdy ruszali w bój,

Biały krzyż
muzyka:   Krzysztof Klenczon
słowa:   Janusz Kondratowicz

Gdy cichła pieśń.
Szli, by walczyć o twój dom
Wśród zielonych pól -
O nowy dzień.

Jak myśl sprzed lat,
Jak wspomnień ślad
Wraca dziś
Pamięć o tych, których nie ma.

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 ...
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Warto wiedzieć:
Piosenka skomponowana przez Krzysztofa Klenczona dla upamiętnienia ojca – Czesława, 
żołnierza AK, działacza polskiego podziemia antykomunistycznego. Przez 11 lat ukrywał 
się na Pomorzu. Siostra Krzysztofa wspomina, że „ojciec po powrocie do domu zamykał się 
z synem w pokoju i całą noc opowiadał – jakby chciał nadrobić w ten sposób lata rozłąki”. 
Gdy po 1968 komunistyczna cenzura dopuściła do głównego nurtu wątki partyzanckie, 
powstał „Biały krzyż”. 
Tekst autorstwa Janusza Kondratowicza jest inspirowany krzyżem bez tabliczki, który 
zobaczył w lesie w Zakopanem. Takim krzyżem często oznaczano anonimowe mogiły par-
tyzantów. Tekst odnosi się wprost do poległych w boju i pochowanych w takich, bezimien-
nych, grobach żołnierzy. 



Ze świata czterech stron,
Z jarzębinowych dróg
Gdzie las spalony,
Wiatr zmęczony - noc i front
Gdzie nie zebrany plon,
Gdzie poczerniały głóg - wstaje dzień.

Słońce przytuli nas do swych rąk,
I spójrz: ziemia cięższa od krwi
Znowu urodzi nam łan - złoty kurz,
Przyjmą kobiety nas pod swój dach
I spójrz: będą śmiać się przez łzy,
Znowu do tańca ktoś zagra nam może już:

Ref. Za dzień-za dwa, za noc-za trzy,
Choć nie dziś, za noc-za dzień,
Doczekasz się-wstanie świt

Chleby upieką się w piecach nam,
I spójrz: tam gdzie tylko był dym
Kwiatem zabliźni się wojny ślad-barwą róż,

Nim wstanie świt
muzyka:   Krzysztof Komeda
słowa:   Agnieszka Osiecka
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Warto wiedzieć:
Ballada skomponowana przez Krzysztofa Komedę. Stanowi motyw przewodni filmu 
„Prawo i pięść” wyreżyserowanego w 1964 roku przez Edwarda Skórzewskiego i Jerzego 
Hoffmana. Najpopularniejszym wykonawcą ballady był  Edmund Fetting. Jak pisała prasa 
„Nim wstanie dzień” przeszło daleką drogę od ilustracyjnego tematu filmowego, jakim 
było pierwotnie, stając się  odtąd: pomnikiem ku czci autorów, przeobrażając się w pieśń 
patriotyczną, wyrastając jednocześnie na zalążek standardu jazzowego”. Ballada zyskuje 
kolejne rzesze wykonawców.

Dzieci urodzą się nowe nam
I spójrz: będą śmiać się, że my,
Znów wspominamy ten podły czas-porę burz

Ref. Za dzień-za dwa, za noc-za trzy,
Choć nie dziś, za noc-za dzień,
Doczekasz się: wstanie świt



Z młodej piersi się wyrwało
W wielkim bólu i rozterce
I za wojskiem poleciało
Zakochane czyjeś serce.

Ref. 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.

Żołnierz drogą maszerował,
Nad serduszkiem się użalił,
Więc je do plecaka schował
I pomaszerował dalej.

Ref. Tę piosenkę, tę jedyną...

Nad Żołnierza nie masz pana,
Nad karabin nie ma żony.
0 dziewczyno ukochana,
0czka twoje zasmucone.

Serce w plecaku
muzyka:   Michał Zieliński  
słowa:   Michał Zieliński  
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Ref. Tę piosenkę, tę jedyną...

Tam po łące, po zielonej
Żołnierz młody szedł na boje,
A w plecaku miał czerwone.
Zakochane serce twoje.

Ref. Tę piosenkę, tę jedyną...

Warto wiedzieć:
Pieśń wojskowa „Serce w plecaku” została napisana w roku 1933 z okazji Dnia Żołnierza. 
Autorem pieśni był Michał Zieliński. Oficer, nauczyciel muzyki i śpiewu. Pieśń, szczególną 
popularnością cieszyła się w oddziałach partyzanckich. Śpiewana była również przez Po-
laków na wszystkich frontach II wojny światowej. Skoczna i wesoła melodia, dodawała 
żołnierzom otuchy i dawała nadzieję na powrót do rodzinnych domów.
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Dziś idę walczyć Mamo!
muzyka:   Józef Szczepański ps „Ziutek” 
słowa:   Małgorzata Godlewska

Dziś idę walczyć – Mamo!
Może nie wrócę więcej.
Może mi przyjdzie polec tak samo
jak tyle tysięcy, tysięcy.
Może mi przyjdzie polec tak samo
jak tyle tysięcy, tysięcy.

Poległo Polskich żołnierzy
za wolność naszą i sprawę.
Ja w Polskę, Mamo, tak bardzo wierzę
i w świętość naszej sprawy.
Ja w Polskę, Mamo, tak bardzo wierzę
i w świętość naszej sprawy.

Dziś idę walczyć Mamo kochana,
nie płacz, nie trzeba, ciesz się tak jak ja.
Serce mam w piersi rozkołatane
serce mi dziś tak cudnie gra.

Tak strasznie dobrze mieć Stena w ręku
i śmiać się śmierci prosto w twarz!
A potem zmierzyć – i prać – bez lęku
za kraj! Za honor nasz!

Warto wiedzieć:
Słowa stanowi wiersz poświęcony matce autora. Ziutek ułożył także słowa dwóch pio-
senek:  „Pałacyk Michla” i „Chłopcy silni jak stal”. Był on również autorem wielu wierszy 
na temat działalności bojowej batalionu „Parasol”. 

Dziś idę walczyć- Mamo!
Może nie wrócę więcej.
Może mi przyjdzie polecam tak samo
jak tyle tysięcy, tysięcy.
Może mi przyjdzie polecam tak samo
jak tyle ty... 



Henryk Lewczuk ps. „Młot”
– rys historyczny –
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Henryk Lewczuk ps. „Młot”  
– uczestnik kampanii wrześniowej. 
walczył w konspiracji ZWZ-AK w Ob-
wodzie Chełm. Dowódca drużyny w OP 
Zygmunta Szumowskiego „Sędzimira”. 
Uczestniczył w walkach z Niemcami 
w lasach Parczewskich, pod Kolonią 
Warszawską i Czułnami.

W 1944 wstąpił do Oficerskiej 
Szkoły Artylerii w Chełmie. Jako ko-
mendant Rejonu I ROAK dokonał 
reorganizacji grup partyzanckich  
w Obwodzie Chełm i utworzył duży, 
dobrze wyszkolony, uzbrojony i umun-
durowany oddział partyzancki ROAK-
WiN. Oddział ten w Obwodzie Chełm 
walczył w latach 1945-1947 z siłami 
komunistycznymi.

W roku 1946 „Młot” przeprowadził 
najbardziej spektakularną akcję rozbi-
cia więzienia PUBP w Hrubieszowie 
uwalniając dużą grupę więźniów. Po 
ujawnieniu przedostał się do Nie-
miec, potem do Francji. Na emigracji 
uczestniczył w życiu politycznym w ra-
mach „Ogniwa”.

W roku 1992  wrócił do rodzinnego 
miasta. Dwa lata później został wybra-
ny, ogromną przewagą głosów, do Rady 
Miejskiej. Był radnym Sejmiku Wojew-
ództwa Lubelskiego jako przedstawiciel 
Ziemi Chełmskiej, a od 2001 posłem na 
Sejm RP IV kadencji. Zmarł 15 czer-
wca 2009. Został pochowany na cmen-
tarzu parafialnym przy ul. Lwowskiej  
w Chełmie.


