GOTÓW Ci życie poświęcić!

Dumni z Ojczyzny! – jako społeczność Parafii
pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie wznosimy
ten okrzyk w przeddzień 101. rocznicy odzyskania
przez Polskę Niepodległości. Podobnie jak w minionym
roku spotykamy się przy ognisku na wspólnym
śpiewie pieśni patriotycznych, by wyrazić nasz związek
z Rzeczpospolitą.
Hasłem tegorocznego spotkania są słowa:
Gotów Ci życie poświęcić. Nawiązują one do postawy
naszych przodków ryzykujących, a niekiedy wręcz
oddających własne życie, abyśmy dziś mogli żyć
w wolnej Polsce. Ich gotowość do walki o ideały,
tradycje, najważniejsze wartości są dla nas
drogowskazem w codziennym postępowaniu,
by Ojczyzna była już na zawsze nie tylko w sercach
pokoleń Polaków, ale i na mapie świata.
Niech nasz wspólny śpiew pieśni patriotycznych
oraz przeżywana radość z wolności naszej Ojczyzny
będą deklaracją płynącą z Garbowskiej Ziemi:
Gotów Ci życie poświęcić!
ks. Zenon Małyszek
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HYMN NARODOWY
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...
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BOŻE, COŚ POLSKĘ
Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki,
Otaczał blaskiem potęgi i chwały,
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki,
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały!
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę wolną pobłogosław Panie! /x2
Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem,
Wspierał walczących za najświętszą sprawę,
I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem,
W nieszczęściach samych pomnażał jej sławę.
Przed Twe ołtarze...
Wróć naszej Polsce świetność starożytną,
Użyźniaj pola, spustoszałe łany,
Niech szczęście, pokój na nowo zakwitną.
Przestań nas karać, Boże zagniewany.
Przed Twe ołtarze...
Boże, którego ramię sprawiedliwe,
Żelazne berła władców świata kruszy,
Zniwecz Twych wrogów zamiary szkodliwe,
Obudź nadzieje polskiej naszej duszy.
.

Przed Twe ołtarze ...
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O MÓJ ROZMARYNIE
O mój rozmarynie rozwijaj się. /x2
Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej,
Zapytam się. /x2
A jak mi odpowie nie kocham cię. /x2
Ułani werbują, strzelcy maszerują,
Zaciągnę się. /x2
Dadzą mi konika cisawego. /x2
I ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę,
Do boku mego. /x2
Dadzą mi kabacik z wyłogami. /x2
I czarne buciki i czarne buciki,
Z ostrogami. /x2
Dadzą mi manierkę z gorzałczyną. /x2
Ażebym nie tęsknił, ażebym nie tęsknił,
Za dziewczyną. /x2
Pójdziemy z okopów na bagnety. /x2
Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie ucałuje,
Ale nie ty. /x2
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MARSZ PIERWSZEJ BRYGADY - LEGIONY
Legiony to żołnierska nuta,
Legiony to straceńców los,
Legiony to żołnierska buta,
Legiony to ofiarny stos!
My, Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada,
Na stos rzuciliśmy,
Swój życia los,
Na stos, na stos!
O, ileż mąk, ileż cierpienia,
O, ileż 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!
Laliśmy krew osamotnieni,
A z nami był nasz drogi Wódz!
My, Pierwsza Brygada...
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PIERWSZA KADROWA
Raduje się serce, raduje się dusza,
Gdy Pierwsza Kadrowa na wojenkę rusza.
Oj da, oj da dana, kompanio kochana,
Nie masz to jak pierwsza, nie - oj nie!
Chociaż w butach dziury, na mundurach łaty,
To Pierwsza Kadrowa pójdzie na armaty.
Oj da, oj da dana…
Chociaż do Warszawy mamy długą drogę,
Ale przejdziem migiem, byle tylko w drogę.
Oj da, oj da dana…
A gdy się szczęśliwie zakończy powstanie,
To Pierwsza Kadrowa gwardyją zostanie.
Oj da, oj da dana…
A więc piersi naprzód podniesiona głowa,
Bośmy przecież Pierwsza Kompania Kadrowa.
Oj da, oj da dana…
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WOJENKO, WOJENKO
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?
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.
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PRZYBYLI UŁANI POD OKIENKO
Przybyli ułani pod okienko. /x2
Pukają, wołają: Puść panienko! /x2
Zaświecił miesiączek do okienka. /x2
W koszulce stanęła w nim panienka. /x2
O Jezu, a cóż to za wojacy? /x2
Otwieraj! Nie bój się to czwartacy! /x2
Przyszliśmy napoić nasze konie. /x2
Za nami piechoty pełne błonie. /x2
O Jezu! A dokąd Bóg prowadzi? /x2
Warszawę odwiedzić byśmy radzi. /x2
Gdy zwiedzim Warszawę, już nam pilno. /x2
Zobaczyć to stare nasze Wilno. /x2
A z Wilna już droga jest gotowa. /x2
Prowadzi prościutko aż do Lwowa. /x2
O Jezu, a cóż to za mizeria? /x2
Otwórz no, panienko! Kawaleria. /x2
O Jezu! A cóż to za hołota? /x2
Otwórz no panienko! To piechota! /x2
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ZWYCIĘŻY ORZEŁ BIAŁY
Jak długo w sercach naszych,
Choć kropla polskiej krwi,
Jak długo w sercach naszych,
Ojczysta miłość tkwi.
Stać będzie kraj nasz cały,
Stać będzie Piastów gród.
Zwycięży Orzeł Biały,
Zwycięży polski lud.
Jak długo na Wawelu,
Zygmunta bije dzwon,
Jak długo z gór karpackich,
Rozbrzmiewa polski ton.
Stać będzie kraj…
Jak długo Wisła wody,
Na Bałtyk będzie słać,
Jak długo polskie grody,
Nad Wisłą będą stać.
Stać będzie kraj…
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MODLITWA – PIEŚŃ AK
O, Panie, któryś jest na niebie,
Wyciągnij sprawiedliwą dłoń!
Wołamy z wszystkich stron do Ciebie,
O polski dach i polską broń.
O Boże, skrusz ten miecz, co siecze kraj,
Do wolnej Polski nam powrócić daj!
By stał się twierdzą nowej siły,
Nasz dom, nasz kraj.
O usłysz, Panie, skargi nasze,
O usłysz nasz tułaczy śpiew!
Znad Warty, Wisły, Sanu, Bugu,
Męczeńska do Cię woła krew!
O Boże, skrusz…
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WARSZAWSKIE DZIECI
Nie złamie wolnych żadna klęska,
Nie strwoży śmiałych żaden trud –
Pójdziemy razem do zwycięstwa,
Gdy ramię w ramię stanie lud.
Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,
Za każdy kamień Twój, Stolico, damy krew!
Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,
Gdy padnie rozkaz Twój,
Poniesiem wrogom gniew!
Powiśle, Wola i Mokotów,
Ulica każda, każdy dom –
Gdy padnie pierwszy strzał, bądź gotów,
Jak w ręku Boga złoty grom.
Warszawskie dzieci…
Od piły, dłuta, młota, kielni –
Stolico, synów swoich sław,
Że stoją wraz przy Tobie wierni,
Na straży Twych żelaznych praw.
.

Warszawskie dzieci…
.

Poległym chwała, wolność żywym,
Niech płynie w niebo dumny śpiew.
Wierzymy, że nam Sprawiedliwy,
Odpłaci za przelaną krew.
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PAŁACYK MICHLA
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!
Każdy chłopaczek chce być ranny,
Sanitariuszki - morowe panny.
I gdy cię kula trafi jaka,
Poprosisz pannę - da ci buziaka - hej!
Czuwaj wiaro...
Z tyłu za linią dekowniki,
Intendentura, różne umrzyki.
Gotują zupę, czarną kawę,
I tym sposobem walczą za sprawę - hej!
Czuwaj wiaro...
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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,
Pręż swój młody duch,
Pracując za dwóch!
Czuwaj wiaro i wytężaj słuch,
Pręż swój młody duch jak stal!
Wiara się bije, wiara śpiewa,
Szkopy się złoszczą, krew ich zalewa.
Różnych sposobów się imają,
Co chwila „szafę” nam posuwają - hej!
Czuwaj wiaro...
Lecz na nic „szafa” i granaty,
Za każdym razem dostają baty.
I co dzień się przybliża chwila,
Że zwyciężymy! I do cywila - hej!
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CZERWONE MAKI NA MONTE CASSINO
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.
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 dawnych dni.
I wszystkie maki na Monte Cassino,
Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi.
Runęli przez ogień, straceńcy,
Niejeden z nich dostał i padł,
jak ci z Samosierry szaleńcy,
Jak ci spod Racławic sprzed lat.
Runęli impetem szalonym,
I doszli, i udał się szturm.
I sztandar swój biało czerwony,
Zatknęli na gruzach wśród chmur.
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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 dawnych dni.
I wszystkie maki na Monte Cassino,
Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi.
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.
Czerwone maki...
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Śpiewnik nakładem 300 egzemplarzy został wydany
przez Parafię Rzymskokatolicką
pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie.
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