
Pieśni i piosenki o wolności 

„Polskim drogom do wolności towarzyszyły pieśni pisane przez najlepszych poetów i 

kompozytorów, podtrzymujące ducha, tchnące w słuchaczy nadzieję i pozwalające na lepsze 

zrozumienie historii.” 

Oto kilka pieśni i piosenek połączonych tematem wolności i niepodległości. 

 

„Co to jest niepodległość” 

(muzyka: Weronika Korthals, słowa: Łukasz Tartas) 

Piosenka dla dzieci o charakterze patriotycznym nawiązującą do historii naszego państwa i 

odzyskanej niepodległości. 

 

Kiedyś Rosja, Austria i Prusy 

Na Polskę mieli chytre zakusy 

Niestety w końcu im się udało 

I zagrabili Polskę całą 

 

Przez długie 123 lata 

Nie było nas na mapie świata 

I jak to czasem mówią dorośli 

Wtedy nie było niepodległości 

 

Co to jest niepodległość 

Teraz wiem już na pewno 

Każde dziecko dziś woła 

To polski dom, polska szkoła 

Co to jest niepodległość 

Teraz wiem już na pewno 

 

Zaraz po I wojnie światowej 

Powstały piękne mapy już nowe 

Tak właśnie nasza historia biegła 

Że Polska dzisiaj jest niepodległa 

 

Co to jest niepodległość 



 

 

 

 

Teraz wiem już na pewno 

Każde dziecko dziś woła 

To polski dom, polska szkoła 

Co to jest niepodległość 

Teraz wiem już na pewno 

 

Jedenasty listopada 1918 

Zapamiętamy już na zawsze 

Jedenasty listopada 1918 

Zapamiętamy już na zawsze 

 

Co to jest niepodległość 

Teraz wiem już na pewno 

Każde dziecko dziś woła 

To polski dom, polska szkoła 

Co to jest niepodległość 

Teraz wiem już na pewno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

„Marsz pierwszej brygady” 

Każdy Polak zna pieśń zaczynającą się od słów: „ Legiony to żołnierska nuta, legiony to 

straceńców los!”  Jakie były dzieje powstania tej pieśni i skąd wzięła się jej popularność?  

„Melodia pieśni to melodia Marsza Kieleckiego nr 10, utworu zapisanego w śpiewniku orkiestry 

Kieleckiej Straży Ogniowej pod numerem 10.Prawdopodobnym jej autorem był kpt. Andrzej 

Brzuchal-Sikorski, który od 1905 roku był kapelmistrzem orkiestry Kieleckiej Straży 

Ogniowej, a potem, orkiestry I Brygady Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. Był on 

pierwszym wykonawcą i aranżerem tego utworu[2]. 

Gdy 10 września 1914 r. Andrzej Brzuchal-Sikorski z orkiestrą Kieleckiej Straży Ogniowej 

wstąpili w szeregi żołnierzy Józefa Piłsudskiego, Marsz Kielecki nr 10 zaczął towarzyszyć 

strzelcom i legionistom. 

We wspomnieniach z tamtych lat oficer legionów Zygmunt Pomarański podaje[3]: 

Przed bitwą pod Łowczówkiem, na parę dni przed świętami Bożego Narodzenia 1914 roku, 

orkiestra nasza z ochotników, kieleckich strażaków sformowana zagrała nam Marsza, który 

wówczas nie był jeszcze znany. Melodia sprawiła na nas wrażenie olbrzymie, nie mieliśmy 

jeszcze do niej słów, a mimo to przebrzmiewająca z niej moc tonów związana z realiami 

nadchodzącej bitwy, była nam bliska. Pod jej wrażeniem usłyszeliśmy rozkaz dowódcy 

batalionu por. Stanisława Burhardt-Bukackiego – "bagnet na broń" i pod jej wrażeniem 

poszliśmy do ataku. 

Słowa Pierwszej Brygady, do melodii Marsza Kieleckiego[3], powstawały żywiołowo, 

układane na kwaterach i w okopach. Po 1925 r. zostało ustalone, że pierwsza podstawowa 

wersja tekstu powstała latem 1917 r. w pociągu wiozącym internowanych legionistów do 

Szczypiorna i w samym obozie. Ostatecznie, w końcu lat trzydziestych, w Wojskowym 

Instytucie Historycznym sąd polubowny orzekł, że autorem trzech pierwszych zwrotek jest 

literat, pułkownik Andrzej Hałaciński, a sześciu zwrotek – oficer legionów Tadeusz 

Biernacki. W pierwszych latach po I wojnie światowej Andrzej Hałaciński nie przyznawał się 

do autorstwa słów utworu, jednak później oświadczył to publicznie i przedstawił dowody na 

to, że jest ich autorem. 

My, Pierwsza Brygada w latach powojennych uważana była przez żołnierzy Marszałka 

Piłsudskiego niemal za hymn państwowy. Kiedy w latach 1926-1927 rozpoczęła się dyskusja, 

którą ze znanych pieśni uznać za hymn państwowy, m.in. proponowano, aby połączyć 

Mazurka Dąbrowskiego z Pierwszą Brygadą. 

Według niektórych opinii część pieśni: 

 "My, Pierwsza Brygada" to pieśń I Brygady Legionów Polskich, które dowodzone były przez 

Józefa Piłsudskiego. Od14 sierpnia 2007 roku Minister Obrony Narodowej swym 

postanowieniem uznał pieśń "My, Pierwsza Brygada" za Pieśń Reprezentacyjną Wojska 

Polskiego.”   

                                                                        Źródło – Wolna encyklopedia Wikipedia    

 

 

 



Pieśń znana również pod tytułem:  

 „Marsz pierwszej brygady” 

 

1. Legiony to żołnierska nuta, 

Legiony to straceńców los! 

Legiony to żołnierska buta, 

Legiony to ofiarny stos. 

 

My pierwsza brygada, strzelecka gromada 

Na stos rzuciliśmy nasz życia los, 

Na stos, na stos! x2 

 

2. O ileż mąk, ileż cierpienia, 

O ileż krwi, wylanych łez, 

Pomimo to nie ma zwątpienia, 

Dodawał sił wędrówki kres. 

 

My pierwsza brygada, strzelecka gromada 

Na stos rzuciliśmy nasz życia los, 

Na stos, na stos! x2 

 

3. Mówili, żeśmy stumanieni 

Nie wierząc w to, że chcieć to móc! 

Lecz trwaliśmy osamotnieni 

A z nami był nasz drogi wódz! 

 

My pierwsza brygada, strzelecka gromada 

Na stos rzuciliśmy nasz życia los, 

Na stos, na stos! x2 

 

4. Nie chcemy już od was uznania 

Ni waszych mów ni waszych łez 

Skończyły się dni kołatania 



Do waszych dusz, do waszych kies. 

 

My pierwsza brygada, strzelecka gromada 

Na stos rzuciliśmy nasz życia los, 

Na stos, na stos! x2 

 

5. Umieliśmy w ogień zapału 

Młodzieńczych wiar rozniecić skry 

Nieść życie swe dla ideału 

I swoją krew i marzeń sny. 

My pierwsza brygada, strzelecka gromada 

 

Na stos rzuciliśmy nasz życia los, 

Na stos, na stos! x2 

 

6. Potrafimy dziś dla potomności 

Ostatki swych poświęcić dni. 

Wśród fałszów siać zew namiętności. 

Miazgą swych ciał, żarem swej krwi. 

 

My pierwsza brygada, strzelecka gromada 

Na stos rzuciliśmy nasz życia los, 

Na stos, na stos! x2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Leopold Staff 

Wolność 

Ciasno mi, Panie, na kolumnie 

Pychy samotnej, gdzie choć stoję, 

Trwam sztywny, jakbym leżał w trumnie, 

I są spętane ruchy moje. 

 

Wolności pragnę ponad wszystko! 

Daj mi szerokie pole kołem, 

Bym mógł przed tobą klękać nisko 

I jeszcze niżej hołd bić czołem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"Mury" 

 (słowa Jacek Kaczmarski, muzyka Luis Llach) 

Pieśń "Mury", która w komunistycznej Polsce była nieoficjalnym hymnem opozycji 

demokratycznej, ma ciekawą historię, która, jak to często bywa z popularnymi utworami, 

wciąż się rozwija. 

Napisał ją w 1978 roku 20-letni wówczas poeta z gitarą, Jacek Kaczmarski, niebawem 

najważniejszy bard epoki Solidarności. Natchnęła go do tego pieśń katalońskiego śpiewaka i 

poety Luisa LLacha "L’Estaca" ("Pal"), stworzona 10 lat wcześniej na znakśpiewaka i poety 

Luisa LLacha "L’Estaca" ("Pal"), stworzona 10 lat wcześniej na znak protestu przeciwko 

dyktaturze Franco. Mówiła ona o tym, że ludzie, jak owce, są skrępowani i przywiązani 

sznurem do pala, więc żeby się uwolnić, muszą ten pal przewrócić. Katalończycy widzieli tu 

dodatkową metaforę – hiszpańskiej władzy, niepozwalającej Katalonii cieszyć się wolnością.  

Pieśń "L'Estaca" cieszyła się w Katalonii taką popularnością, że frankistowskie władze 

ostatecznie umieściły ją na indeksie, a sam Llach z powodu prześladowań był zmuszony 

opuścić Hiszpanię – wrócił do ojczyzny dopiero po śmierci Franco w 1976 roku, a 

wielotysięczny tłum, unosząc zapalone świece, śpiewał wraz z nim na koncercie w 

Barcelonie. To widowisko tak bardzo poruszyło Kaczmarskiego, że natychmiast sięgnął po 

gitarę i na motywach pieśni Llacha napisał własny oryginalny tekst. 

"Mury" pojawiły się w najgorętszym okresie solidarnościowych protestów i szybko stały się 

ogromnie popularne – śpiewali je uczestnicy strajków w Stoczni Gdańskiej, wykonywano je 

na nielegalnych koncertach i w obozach internowania podczas stanu wojennego. Dla Polaków 

było jasne, że mury o których mówi piosenka, wzniósł reżim komunistyczny, ale możliwa jest 

też szersza interpretacja, zgodnie z którą ludzie powinni zburzyć mury uprzedzeń, kłamstwa i 

nienawiści.  

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 unosił się dym 

Śpiewał, że czas, by runął mur, 

oni śpiewali wraz z nim 

 

Wyrwij murom zęby krat 

Zerwij kajdany, połam bat 

A mury runą, runą, runą 

I pogrzebią stary świat! 



"Mury" pojawiły się w najgorętszym okresie solidarnościowych protestów i szybko stały się 

ogromnie popularne – śpiewali je uczestnicy strajków w Stoczni Gdańskiej, wykonywano je 

na nielegalnych koncertach i w obozach internowania podczas stanu wojennego. Dla Polaków 

było jasne, że mury o których mówi piosenka, wzniósł reżim komunistyczny, ale możliwa jest 

też szersza interpretacja, zgodnie z którą ludzie powinni zburzyć mury uprzedzeń, kłamstwa i 

nienawiści.  

 

 

 

 

      "Żeby Polska była Polską" 

(słowa Jan Pietrzak, muzyka Włodzimierz Korcz)      

Piosenka "Żeby Polska była Polską", czasem nazywana nieoficjalnym polskim hymnem, 

została napisana w 1976 roku. Muzykę do niej skomponował Włodzimierz Korcz. Impulsem 

do jej napisania była fala strajków, przetaczająca się przez kraj w czerwcu 1976 roku, więc 

szybko stała się ona symbolem walki z komunizmem. W obliczu dramatycznych wydarzeń w 

kraju Pietrzak, ku pokrzepieniu serc współrodaków, zwrócił się do przeszłości i tradycji 

Rzeczypospolitej. 

 

Wtedy, kiedy los nieznany 

Rozsypywał nas po kątach, 

Kiedy obce wiatry grały, 

Obce orły na proporcach 

Przy ogniskach wybuchała 

Niezmożona nuta swojska. 

Żeby Polska, żeby Polska, 

Żeby Polska była Polską! 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

"Moja litania" 

Piosenka autorstwa  Leszka Wójtowicza – poety, kompozytora i gitarzysty, związanego ze 

słynną Piwnicą pod Baranami.  „Takie pieśni pisze się raz w życiu” – mówił autor, 

„odrzucając fałszywą skromność, powiem wprost: wiedziałem, że piszę coś bardzo ważnego”. 

Napisał ją w roku 1980, gdy w Polsce, dzięki wysiłkom Solidarności, można było poczuć 

powiew wolności – choć nie na długo.. 

"Moja litania" jest przepełniona nadzieją na przemiany demokratyczne w Polsce. Później 

Wójtowicz stwierdził z ironią, że do dziś dzięki tej pieśni może czuć się "obrońcą 

demokracji". 

 

 

Jaki jeszcze numer mi wytniesz 

W którą ślepą skierujesz ulicę 

Ile razy palce sobie przytnę 

Nim się wreszcie klamki uchwycę 

By otworzyć drzwi do twego serca 

Które przeszło już tyle zawałów 

Czy nikogo więcej nie obudzą 

W twym imieniu oddane wystrzały 

 

Nie pragnę wcale byś była wielka 

Zbrojna po zęby od morza do morza 

I nie chcę także by cię uważano 

Za perłę świata i wybrankę Boga 

Chcę tylko domu w twoich granicach 

Bez lokatorów stukających w ściany 

Gdy ktoś chce trochę głośniej zaśpiewać 

O sprawach które wszyscy znamy 

 

 

 

 



 

 

 

"Kocham wolność" 

(słowa i muzyka Bogdan Łyszkiewicz) 

Chłopcy z Placu Broni to już przedstawiciele nowego pokolenia, bohaterowie nowej, wolnej 

Polski. Zespół został założony w Krakowie w 1987 roku, a jego nazwa to tytuł powieści dla 

młodzieży węgierskiego pisarza Ferenca Molnara. Założycielem grupy był wokalista i 

gitarzysta Bogdan Łyszkiewicz, nazywany polskim Johnem Lennonem z powodu jego znanej 

wszystkim miłości do muzyki Beatlesów i uderzającego podobieństwa do lidera ulubionej 

grupy. W 2000 roku Łyszkiewicz zginął w wypadku samochodowym i zespół przestał istnieć. 

Piosenka "Kocham wolność" pochodzi z debiutanckiego albumu zespołu "O, Ela! ", który 

ukazał się w roku 1990. 

 

Tak niewiele myślę / Tak niewiele znaczę  

Tak niewiele słyszałem / Tak niewiele potrafię  

Wolność kocham i rozumiem / Wolności oddać nie umiem  

Wolność kocham i rozumiem / Wolności oddać nie umiem 

 

 

"Wolność" 

(słowa i muzyka Marek Grechuta) 

Marek Grechuta, jeden z polskich pionierów poezji śpiewanej cieszący się miłością 

publiczności już na początku lat 70., nie potrzebuje dodatkowego przedstawienia. W 1994 

roku nagrał album koncertowy zatytułowany "Dziesięć ważnych słów" – każdy ze 

znajdujących się na nim utworów poświęcony jest jednej z kluczowych kategorii w życiu 

człowieka, piosenki noszą tytuły "Ojczyzna", "Miłość", "Solidarność", "Władza" i – 

oczywiście – "Wolność". Sam Grechuta nazwał tę płytę "dziesięcioma przykazaniami 

współczesnego człowieka". Wolność w jego rozumieniu to rodzaj diamentu, który trzeba 

oszlifować – nie cel sam w sobie, ale środek do osiągnięcia nowego, doskonalszego stanu 

duchowego. 

 

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 przejściem 

 


