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HYMN WOJSKA POLSKIEGO
NA EMIGRACJI
(Pieśń powstała w Anglii w 1942 r.)

O Panie, któryś jest na niebie,
Wyciągnij sprawiedliwą dłoń.
Wołamy z różnych stron do Ciebie
O Polski dach, o polską broń.
O Boże, skrusz ten miecz, co siekał nasz kraj,
Do wolnej Polski nam powrócić daj,
By stał się twierdzą nowej siły
Nasz dom, nasz dom.
Usłysz, Panie, skargi nasze.
Usłysz nasz tułaczy śpiew,
Z nad Warty, Wisły, Sanu ,Buga.
Męczeńska do Cię woła krew.
O Boże, skrusz itd.
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GARSTKA NIEDUŻA
10

(Melodia pieśni harcerskiej)
(Pieśń ułożona zbiorowo na Święto Żołnierza 15.VIII.1943)

Garstka nieduża silnych jak burza.
Komendant Adam zebrał hufce swe.
Deszcz czy błoto naprzód z ochotą
My z wiarą idziem do wolności bram.
Hej! ha! Świat przed sobą masz (bis),
Marsz, marsz, marsz, Komendancie nasz.
Norberta zuchy rzuciły poduchy,
Tylko chwyciły do ręki swą broń.
Podkowy chłopcy, silne jak młoty,
Bagnetem kłują twardy szwabski ród.
Ciąg ciąg, wystarczy Ci rąk,
Prowadź w bój dzielny hufiec swój.
Jest tu jedna grupa dzielna między nami,
Wszyscy ich się boją, zwą ich „bandziorami”,
Lecz szlachetne myśli w ich sercach się kryją,
Józefowskie dzieci dzielnie szwabów biją.
Grom, grom tego, co nasz wróg.
Niech Ci w tym dopomoże Bóg.
Nasz porucznik Wojna swym ludziom dogadza,
każdy, przy okazji nos do kuchni wsadza.
Z dala od swych domów wiedzie ich Żegota,
Wszyscy dobrze wiedzą, co to jest Golgota.
Marsz, marsz, dumni Warszawiacy
Idźcie w bój jak Czwartacy.
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Porucznik Podlaski frak miał na zawiaski,
W bitwie pod Lasową pogubił obcaski.
I choć w szeregach zrobił dużą dziurę.
To jeszcze teraz nos zadziera w górę.
Ciąg, ciąg, wystarczy Ci rąk,
Prowadź w bój dzielny hufiec swój.
Pan porucznik Totem szedł na końcu bandy,
Zobaczył samochód, narobił nam grandy.
My się wracamy, akta zbieramy,
Lecz do całej grandy brak nam propagandy.
Hej! Ha! Bibek humor ma,
Marsz, marsz dzielny Bibku nasz.

MŁODA NORBERTA IDZIE WIARA
12

Słowa dobrał strz. Dętka (Melodia „Awangardy”)
(Pieśń powstała latem 1943 r.)

Młoda Norberta idzie wiara,
Z stu młodych piersi dźwięczy głos:
Sztandarem naszym Polska cała.
A naszym losem – Polski los.
My, awangarda Norberta, armia twarda.
On nam wskazał, kto wróg,
My z nim, a z nami Bóg.
Idziemy śmiałym, równym krokiem,
Z nami kochany Norbert nasz.
I spoglądamy chmurom okiem
W nasze przyszłości szczytną dal.
My awangarda... itd.
Niesiemy piosnkę wyzwolenia
W żołnierskiej pracy trud i znój.
Chociaż nie każdy nas docenia.
Idziemy śmiało w krwawy bój.
My awangarda... itd.
O ukochany poruczniku,
Choć kolegami Ty nas zwiesz,
Jednak uczcimy Cię w okrzyku:
Niech żyje sto lat Norbert nasz?
My awangarda... itd.

DRUGA KOMPANIA
PPOR. PODKOWY
(Mel. „Alpuhara”)
(Pieśń powstała w czasie trwania Kursu Podchorążych Rez.
przy O.P.9 od 15 XII 1943 do 6 II 1944)

W dziewiątym pułku oddziałów leśnych
Druga kompania bojowa (morowa).
Pójdziem do boju jak na wesele,
Gdy nas prowadzi Podkowa.
Szliśmy górami, ponad lasami,
Wzniósł się tuman nad nami, (nad nami),
A nad wodami dzionek nastaje
I świecą na niebie zorze.
A kiedy przyjdzie oddać w ofierze
Krew nasza, na polu chwały, (ach chwały),
To pokażemy, żeśmy rycerze,
Wszystko dla Polski oddamy!
A gdy nadejdzie godzina zemsty,
Zbrojne wyciągniem prawice (prawice).
Od gór karpackich-aż do Bałtyku
Bagnetem kreślić granicę.
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PODKOWIACY
14

(Słowa pchor. Mafa. Melodia: Raduje się serce”

W każdym oknie dziewcząt młodych widać głowy,
Kiedy przez wieś idzie kompania piechoty.
Oj da, oj da dana!
Kompanio kochana,
Nie masz jak Podkowa, nie!
Każde dziewczę kocha żołnierza Polaka,
Lecz z wszystkich najbardziej pragnie Podkowiaka.
Oj da, oj da dana...itd.
Gdzie masz takich zuchów, śpiewaków, amantów,
Jak w drugiej kompanii polskich partyzantów?
Oj da, oj da dana...itd.
I sam nasz porucznik także z niego słynie,
Że każdej spotkanej serce wziął dziewczynie.
Oj da, oj da dana...itd.
Gdy nasz porucznik przed frontem pokaże,
serce raźniej bije, promienieją twarze.
Oj da, oj da dana...itd.
Nie nam grad kartaczy szwabskich nie poradzi,
Gdy nas sam Podkowa do boju prowadzi.
Oj da, oj da dana...itd.
Prowadź więc nas, prowadź, drogi poruczniku,
W piekło z Tobą pójdziem w niezachwianym szyku!
Oj da, oj da dana...itd.
Baczność równaj w prawo! Już wiara gotowa.
Leci w niebo okrzyk: Niech żyje Podkowa!
Oj da, oj da dana...itd.

PIEŚŃ DRUŻYNY C.K.M.
(Mel. „Raduje się serce”
(Powstała w czasie Kursu Podchor.
przy O.P.9 od 15 XII 1943 do 6 II 1944)

Raduje się serce, raduje dusza,
Gdy drużyna Kaem na ćwiczenia rusza.
Oj da, oj da dana, drużyno kochana,
Nie masz jak Kaemy, nie.
A nami dowodzi porucznik Dolina
Na którego czeka daleko dziewczyna.
Oj da, oj da dana... itd.
W pracy zawsze pierwszy, nigdy nie ustaje,
jak przyjdą ćwiczenia trochę w skórę daje.
Oj da, oj da dana...itd.
Musztrę z nami ćwiczy porucznik Topola,
Oj ciężka, oj ciężka wtedy nasza dola.
Oj da, oj da dana...itd.
Niech Marcinowa siedzi se spokojnie,
My jej za komorne zapłacim po wojnie.
Oj da, oj da dana...itd.
Nas starych leśników, nikt już nie uwiedzie,
Gdy idziem do akcji, musim być na przedzie.
Oj da, oj da dana...itd.
Cekaemy czasem lubią dyskutować,
rozkazy dowódców umią uszanować.
Oj da, oj da dana...itd.
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PARTYZANCI
16

(Słowo Sławiana) Mel. „Priamurskije partizany”,
zapożyczona od partyzantów sowieckich)

Przez lasy, góry, pola
Partyzanci parli wprzód,
Szła za nimi lepsza dola,
Krwawy ją uświęcał trud.
Sztandar polski chwiał się wszędy,
Sławę jego poniósł wiatr,
Partyzanckich walk legendy
Niósł od Wilna aż do Tatr.
O zdobyciu Biłgoraja,
O Janowa w wzięciu w noc,
O hukowskich „Samurajach”,
I o Rapach wrażeń moc.
O Księżpola nocy ciemnej,
O wymiarze zdrajcom kar,
I o walkach bezimiennych,
Gdy partyzant naprzód parł.
Poprzez lasy, góry pola,
Wciąż za wieścią leci wieść,
Słychać: Źrebce, Suchowola,
Gniazda szpiegów trzeba zgnieść.
Wciąż za wieścią wieść wiatr niesie
Ponad Tatry niesie wzwyż,
O mogiłach skromnych w lesie,
Które znaczy krzyż.
Twarda choć żołnierska dola,
Partyzancki krwawy trud,
Poprzez lasy, góry, pola,
Partyzanci wciąż szli wprzód.

PIEŚŃ PARTYZANTÓW
(Słowa popor.dra Kwiatkowskiego. Mel. „Tipperary”)

Zwierzyniec, Zamość czy też Biłgoraj,
Przejdziem wszyscy przez las,
Z Niemcami, bracie, szybko się poraj,
Każdy Polak wspomni nas.
Śpiewaj oddziale leśny będziem spać
Woła nas, woła nas los powstańca,
By jutro życie swe dać.
Brzmi wesoło pieśń partyzantów,
Naprzód marsz – nasz zew.
Nie nosim srebra ni amarantów,
Przelewać będziem jutro krew.
Żegnajcie nasze wsie, miasta,
Bo za was idziem w bój!
Czeka nas, czeka nas droga ciężkaOdbudować kraj swój.
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PIEŚŃ KOMPANII WARSZAWSKIEJ
18

(Czerwiec 1943 r. Słowa ppor. dra Kwiatkowskiego)

Płoną w lesie ogniska.
Wyklęci poza prawo
Grzejemy kości swe,
Żal, ból serce ściska
Nie jest zabawą
Wiedzieć jak braciom źle.
Więc naprzód partyzanci!
Żegota, prowadź nas! (prowadź nas),
Niech Niemiec dziś zatańczy
Tak, jak mu zagra las.
Tutaj jesteśmy wolni,
Bór szemrze do Polaka,
Nie dla nas Szwaba sąd,
Śpiewa to ptaszek polny,
Ludu dola jednaka,
Wypędzimy Niemców stąd.
Więc naprzód... itd.

ZAŁOGA IV FORTU
(Piosenka powstała zimą 1943 r. Słowa ułożone zbiorowo)
(Melodia: „W 9 pułku oddziałów leśnych” czyli „Alpuhara”)

W forcie „Zapora” na szczycie góry
Komendant dzielny huf trzyma,
Choć stary diabeł rozsadzał mury
Na partyzantów się zżymał.
Lecz że tam same zuchy wartują,
Więc nawet czart im pomaga,
A wrogi wokół wiedzą i czują,
Co partyzancka odwaga.
Pierwsza drużyna w służbie czy w boju
Podchorążego Sławiana
Do ostatniego walczy naboju
I zawsze przy niej wygrana.
Drugą drużynę przywiódł Pantera
Od porucznika Doliny,
Że dzielne chłopy, więc chcą już teraz
Dorównać pierwszej drużynie.
Trzecia drużyna, Smala drużyna,
Z gór dalekiego Kaukazu,
Jak stal hartowana w ogniu się trzyma,
Darmo nie strzela ni razu.
A taborytom Waler szefuje
I karmi całą załogę,
W razie potrzeby krzyż przygotuje,
Albo wyprawi na drogę.
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Całą załogę fortu „Zapora”,
Gdy trąbki polskie rozbrzmiły,
Do akcji stale wodzi z wieczora
Dzielny porucznik mały.
My za nim pójdziem w najkrwawsze boje,
Na ustach z imieniem Boga,
Prowadź, Zapora, oddziały swoje,
Bo my nie wiemy co trwoga.

ARMIA PARTYZANTÓW
Słowa Sławiana (mel. „Na grzbietach fal garbatych”)

Gdy burza rozszalała,
Powalił Polskę wróg,
Nas garstka ocalała
I nam dopomógł Bóg.
I choć bez amarantów,
Choć szary mundur nasz,
My armia partyzantów,
Zachwała Polski Straż!
Choć cały kraj w niewoli,
Choć już nie mamy twierdz,
Jednako w każdej doli
Żar naszych płonie serc
I choć bez amarantów...
Od Karpat do Bałtyku,
Od Wilna poza Lwów,
W bojowym czuwa szyku
Nasz partyzancki huf.
I choć bez amarantów...
I jak jest Polska długa
Nie zbraknie bystrych ócz,
Od Warty, Wisły, Buga,
Trwać będziem po nasz Zbrucz.
I choć bez amarantów...
Choć stale grzmią armaty,
Choć z nas niejeden padł,
Rycerskie nasze czaty
Swój krwawo znaczą śład
I choć bez amarantów...
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Gdy wyda nam rozkazy
naczelny armii Wódz,
W bój ciężki pójdziem razem,
By okupanta zmóc.
I choć bez amarantów...
I nie spoczniemy w boju,
Aż zginie każdy wróg,
W zwycięskim zaś pokoju
Znów weźmiem w ręce pług.
I choć bez amarantów...
Lecz gdyby wróg nas napadł
I znów ujarzmiać chciał,
Więc dziś już wyrok zapadł:
Znów stawim mur z swych ciał.
I choć bez amarantów...

PRZYBYLI DO WSI POWSTAŃCY
(Słowa Sławiana. Mel. „Przybyli do wsi ułani”

Przebudził wioskę wśród sadów
Szczęk broni i strzałów huk,
Następcy przyszli pradziadów,
Rozbity gdzieś umknął wróg.
Wróg umknął na wioski krańce,
Zwycięsko trąbka gra,
Przybyli do wsi powstańcy
I trąbią:tra ta ta ta, tra ta, tra ta tra, ta tra ta.
Rozwarły się cicho okienka,
Choć jeszcze w dali wre bój,
Z każdego patrzy panienka
I szpcze: „Choć chłopcze mój”
Wśród wojny dzikich wariantów,
Niech miłość prawa ma,
A panna dla partyzantów
Z ochotą buziaka da. Tra, ta, tra ta, tra ta
A nim wstało słoneczko
Powstańcy odeszli w dal,
we wiosce płaczą dzieweczki,
Bo mają w serduszkach żal.
Lecz żadna wiary nie traci
I każda nadzieję ma,
Że wrócą znów partyzanci
I będą grać: Tra ta ta ta,tra ta, tra ta, tra ta.
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DZIŚ I JUTRO
24

(Słowa strz. Stepa B.T. Mel. „Jak długo w sercach naszych”.
Napisana 19.IV.1944)

Za nami lata wojny,
Za nami morze krwi.
I dla nas los nie hojny,
Lecz każdy z niego drwi.
Drwić trzeba z życia trudów,
I śmiać się śmierci w twarz,
By śladem ojców, dziadów,
Nad Bugiem trzymać straż.
A gdy okrzepnie w kraju
Podziemnej armii huf,
Pójdziemy, może w maju,
Zdobywać kresy znów.
Żołnierskie nasze dłonie,
Przyniosą spokój tam,
Gdzie naród we krwi tonie
U wolnej Polski bram.
I wraźe nawałnice
Wyprzemy poza kresy,
Aby polskie stanice
Sięgały do Odessy.

CZY ZNASZ TEN KRAJ?
Słowa strz. Stepa

Czy znasz ten kraj, kraj bólu i rozpaczy,
Spalonych miast i krwią zroszonych pól,
Gdzie po dziś dzień salwy krwawych siepaczy
Leją wciąż krew, a naród nęka ból?
Lecz uwierz mi, że słońce znów zabłysnie
I złoty róg powoła nas na bój,
Wolności pieśń pod stropy nieba tryśnie,
Zdobędzie ją żołnierzy naszych znój.
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PODCHORĄŻY
26

(Słowa ppor. Doliny. Przeróbka starej pieśni Szkoły Podchorążych
Piech. w Komarowie. 27 styczeń 1944 r.)

Dwa miesiące twardej szkoły,
Przejdą już nieznośne sny,
Lecz nadejdzie dzień wesoły,
Że dzwonić będziem my.
Strzelec zrzuci strój ten swojski,
Podchorążym pódzie w świat.
Z czoła zrzuci chmurne troski
I zanuci piosnkę rad.
Dalej marsz, w świat życia nowy,
Dziewcząt roje stawia krzyż,
Dalej, marsz, do góry głowy,
Wolne duchy rwą się wzwyż.
Dalej, marsz, pokażą lata,
Iż nie darmo w szkoleś był,
Żeś ze wszystkich frontów świata
W najgorętszym ogniu był.

NIE NOSIM MUNDURÓW
(mel. „Nie nosim lampasów”)
(Pieśń śpiewana w oddziałach B.Ch.)

Nie nosim mundurów, cywilny nasz strój
I walkę podziemną prowadzim,
Czekamy tej chwili, gdy pójdziem na bój,
By czynem za krzywdę zapłacić.
Czekamy tej chwili, gdy srebrny nasz Ptak
Wolności nam zorze rozpali,
Czekamy na haso, czekamy na znak,
Co zemstę nam w sercach rozpali.
Bo każdy, kto Polak, powinien być
Gotowy na każdy zew krwawy,
Za męki Polaków będziemy się bić,
Za mury zniszczonej Warszawy.
Za wioski zburzone, za płacz i za ból,
Za męki tysięcy Polaków,
Wśród huku granatów i wśród gwizdu kul,
A łup weźmiem z głów bestyj krzyżaków.
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BRZMI MIAROWO
28

(Piosenka ułożona zbiorowo przez Dętkę, Ursusa, Zadrę i Urbana
z kompanii Norberta)

Brzmi miarowo żołnierska piosenka,
Jakiś oddział podąża do wsi,
Patrzą z okien rumiane dziewczęta
I niejednej serduszko coś drży.
Brzmi wesoło piosenka miłości,
Każde dziewczę żołnierza chce mieć,
Bo to pierwsza kompania dywersji
W tyralierię rozwija się.
Załączyliśmy już przewodniki,
A patrole ukryły się w bór,
Tylko słychać rozkazy dowódców,
Bo za chwilę rozpocznie się bój.
Idą do szturmu, padają w ataku,
Huczą granaty, ckm gra,
A ze szwabów w oddali gdzieś gra.
Bój się skończył, ziemia krwią zlana,
Sztandar tryumfu do góry wznieść!
To dla Ciebie, Ojczyzno kochana,
Cześć Ci, chwała, chwała i cześć.

NA KOŃ
Ułożona w kompanii Norberta

Na koń! Z bratem nie spotka się brat,
Wolne my ptaki, nasz polot jednaki.
Do walki wezwaliśmy świat. (bis)
Na koń! Bratnią podajmy już dłoń,
Ruszając na boje, na trudy i znoje
Do góry wznieśmy swą broń. (bis)
Na koń! W nocy rozlega się śpiew,
My idąc na wroga nie znamy co trwoga,
O rum trudniej niż o krew. (bis)
Na koń! Piosnka brzmi wciąż pośród drzew,
raz się umiera, więc choć śmierć nas zabiera,
Zawsze usłyszysz nasz śpiew (bis).
Na koń Kule niech lecą jak grad,
raz tylko się ginie, nie tracim na minie,
Do walki wezwaliśmy świat (bis).
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ŻOŁNIERSKA KOŁYSANKA
30

Słowa ppor. dra Kwiatkowskiego – Melodia obywatelki Nurt

Żołnierska kołysanka
Po lesie cicho płacze,
Czy łąka, czy polanka
Ot, życie masz tłucze.
Żołnierskiej kołysance
Wtóruje echo w dali,
Tu z nią zachodzi słońce
I świat się cały pali.
Żołnierską kołysanką
Dziewczęce serce szlocha,
Za słodką rzęs firanką
Łza mówi ci, że kocha.
Żołnierskiej kołysanki
Nie słyszy ucho wraże,
W lesie, gdzie strumień wartki
Dziś stają polskie wraże.
Żołnierska kołysanka
Już nam usypia dzieci,
A jutro od poranka
Wolności orzeł wzleci.

AWANGARDA
31
Oto piechurów idzie wiara,
Z młodzieńczej piersi dźwięczy głos:
Sztandarem naszym praca szara,
a losem naszym Polski los.
My awangarda,
Pracy armia twarda,
Nasz los, to Polski los,
Nasz los, nasz los.
Idziemy naprzód równym krokiem,
Bagnetów w słońcu błyszczy stal
I spoglądamy śmiałym okiem
W naszej przyszłości jasną dal.
My awangarda... itd.

ROZSZUMIAŁY SIĘ BRZOZY
PŁACZĄCE
32
Rozszumiały się brzozy płaczące,
Rozpłakała się dziewczyna w głos,
W górę oczy podniosła płaczące
Na żołnierza, na twardy jego los.
Nie ślijcie brzozy nam
Żalu, co serce rwie.
Nie płacz dziewczyno ma,
Bo na wojence nie jest źle.
Błoto, deszcz, czy słoneczna spiekota,
Zawsze słychać miarowy równy krok,
To maszeruje szara piechota,
Wesoła twarz, na ustach śmiech, spokojny wzrok.
Do tańca grają nam
Armaty, stali szczęk,
Śmierć kosi niby łan,
Lecz my nie wiemy, co to lęk.
Część druga. (Słowa pchor. Sławiana).

Zaszumiały znów brzozy płaczące,
Jakieś wojsko podąża przez las.
W słońcu świecą bagnety błyszczące
Bo wojenny nam znowu czas.
Do walki dąży znów,
Przez stalnej broni szczęk
Nasz partyzancki huf
Ten, który nie wie, co to lęk.
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Wszędzie słychać miarowe ich piesni,
Śmiało idą, nie liczą swych strat.
Wszyscy wiedzą: wszak strzelcy my leśni,
Z śmiercią idziem pod rękę za pan brat.
Nie ślijcie brzozy nam
Żalu, co serce rwie.
Nie płacz dziewczyno ma,
Bo na wojence nie jest źle.

DOLA
34

(Słowa strz. Głaza. 11.IV.1944)

Już dawno zaszło słoneczko
i mrok otulił dolinę,
A dziewczę przez okieneczko
Spogląda, smutną ma minę.
Mówi więc żołnierz dziewczynie,
Że wróci zanim rok minie.
I poszedł żołnierz w bój krwawy,
Śmierć często w oczy patrzała,
Lecz w sercu nie miał obawy,
Dusza się w nim radowała.
Miłość dodała mu sił,
Gdy z wrogiem w polu się bił.
Nic nie przemogło żołnierza,
Ni znoje, ni trud bojowy.
Po wojnie do domu zmierza
Uścisnąć dziewczę gotowy.
Pieśń szczęścia nuci przez las,
Bo kocha ją cały czas.
Gdy przyszedł do sioła swego,
Nie zastał serca wybranki,
Została żoną innego
Nie pomna swej obiecanki.
Ból ścisnął serce wojaka
Ach, czemuż dola ma taka!

Z PIERSI MŁODEJ SIĘ WYRWAŁO
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Z piersi młodej się wyrwał,
W wielkim bólu i rozterce,
I za wojskiem poleciało
Zakochane czyjeś serce.
Żołnierz maszerował drogą,
Nad serduszkiem się użalił,
Więc je do plecaka schował
I pomaszerował dalej.
Tę piosenkę, tę jedyną,
Śpiewam dla ciebie, dziewczyno,
Może także jest w rozterce
Zakochane czyjeś serce.
Może beznadziejnie kochasz
I po nocach ciągle szlochasz.
Tę piosenkę, tę jedyną,
Śpiewam dla ciebie dziewczyno.
Maszerował na wojenkę,
Poprzez góry, lasy, pola,
Z śmiercią razem szedł pod rękę
Taka to żołnierska dola.
A gdy go trafiła wielce
Kula, gdy szedł do ataku,
Śmiał się żołnierz, bo w plecaku
Zapasowe nosił serce.
Tę piosenkę, tę jedyną,
Śpiewam dla ciebie dziewczyno,
Może także jest w rozterce
Zakochane twoje serce.

JAM KOLEGA
36

Jam kolega, tyś kolega,
Los nam kazał razem żyć,
Bo w tym cały kunszt polega
By kolegą dobrym być.
Razem strze;lać z tej maszynki,
Razem z tej menażki jeść,
Razem chodzić na dziewczynki,
Razem i do paki wleźć.
Kolega nie zdradzi,
Kolega poradzi,
Kolega rozweseli,
Kolega koledze
Dopomoże zawsze rad,
Serdecznie i szczerze,
Tak jak bratu brat.
Mój koleżka ze mną mieszka,
Ze mną też zaleca się,
Jemu Jadzia, mnie Agnieszka,
Razem tak dzielimy się.
Razem oświadczaliśmy się,
Razem wpadliśmy w grób.
Razem wpadliśmy w grób.
Razem całujemy pysie,
Razem też weźmiemy ślub.
Kolega nie zdradzi... itd.
Gdy on wygra los znienacka,
Ja pieniądze będę miał,
A gdy do mnie przyjdzie paczka,
On salceson będzie pchał,
I razem rewolucja w brzuchu,
Razem w izbie chorych leż,
Razem lekarz nas obsłucha
I razem nas wyleczy też.
Kolega nie zdradzi...itd.

NAJWIĘKSZY PAN NA ZIEMI
Największy pan na ziemi,
Jest sobie polski żołnierza
Wężami srebrzystymi,
Przystroił szary kołnierz.
Sznurkami buty wiąże,
A dumny – jakby książę.
Na portkach ma przetaki,
A wielki – jak król jaki.
Gdy idzie poprzez łąki,
Śpiewają mu skowronki
Gdy w las zabiegnie dziki,
Śpiewają mu skowronki.
Gdy urlop ma na święta,
Śpiewają mu dziewczęta,
Gdy legnie gdzieś na między,
Śpiewają mu koledzy.
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Zamieszczone w zbiorku pieśni zebrał ppor. „Topola” – Jan Kruk,
dowódca kompanii w II batalionie 9 Zamojskiego Pułku Piechoty
AK (OP9). Jan Kryk był nauczycielem, prowadził chór partyzancki,
zginął w czerwcu 1944 roku w Puszczy Solskiej pod Osuchami.
Pieśni przez niego zebrane zostały wydane w Zamościu w lipcu 1944
roku, przy udziale kierownika miejscowej drukarni Zenona Michalskiego oraz doktora Zygmunta Klukowskiego, który w zbiorku występuje pod nazwiskiem Podwiński, jako autor „Przedmowy wydawcy”.
Przesłanie do żołnierzy podpisał „Adam” – Stanisław Prus, dowódca, dowódca 9 pułku.
Rozwiązanie wielu pseudonimów, występujących w pieśniach, można odszukać m.in. w książce Jana Grygiela, Związek Walki Zbrojnej Armia Krajowa w obwodzie zamojskim 1939-1944, Warszawa
1985. Warto również sięgnąć do wspomnień Z. Klukowskiego, Jerzego Markiewicza, Ireneusza Caban, Zygmunta Mańkowskiego.

ŻOŁNIERZE!
Oddaję do waszego użytku zbiorek piosenek żołnierskich śpiewanych w naszym pułku.
Czynię to w momencie, w którym poległ na polu chwały ten, co je
zebrał – ś.ppor. Topola.
Idzie z nami pod rękę stale pieśń i śmierć, te dwie nieodstępne żołnierza towarzyszki. Żołnierz nie lęka się śmierci, a piosenkę kocha
jak dziewczynę. Ona osładza mu życie, ona rozwesela, ona nastraja
smutno i poważnie, ona podnosi umęczone ciała do nowego wysiłku, ona doda otuchy i w boju i w ciężkich chwilach żołnierskich.
Piosenki te pochodzą spod pióra was samych, – tym większe mają
znaczenie i bliższe winny być waszemu sercu. Kochajcie je śpiewajcie, choćbyście byli w trudnym wielokroć położeniu. One przynoszą
wam to wszystko, co potrzebne jest do zwycięstwa, które już niebawem będzie naszym udziałem.
Adam
Lipiec 1944
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