


Stowarzyszenie SUM powstało w kwietniu 2002 
roku. Jego celem jest działanie na rzecz wszechstron-
nego rozwoju miasta Gdańska i regionu Gdańskiego. 
Cel ten realizowany jest m.in. poprzez podejmowa-
nie inicjatyw społecznych na rzecz miasta i regionu, 
promocję miasta i regionu w kraju i za granicą czy 
inspirowanie, nawiązywanie i rozwijanie współpracy 
z instytucjami i organizacjami kulturalnymi, nauko-
wymi, oświatowymi, artystycznymi i społecznymi.

Wydarzenia organizowane przez SUM promują miasto w Polsce i za granicą. Po-
budzają aktywność obywatelską mieszkańców Gdańska i regionu, w odwołaniu 
do tradycji oraz wartości patriotycznych, w najlepszym rozumieniu tego słowa. 
Należą do nich organizowane od 2003 roku Parada Niepodległości, od 2006 roku 
Misterium Męki Pańskiej oraz współorganizowany od roku 2012 roku Orszak 
Trzech Króli. Charakter wszystkich trzech wydarzeń tworzy zamknięta całość — 
dopełniający się przekaz dla gdańszczan i z Gdańska płynący.

Miasto z jego infrastrukturą stało się uczestnikiem projektów. Ulice Głównego 
Miasta (Orszak Trzech Króli), Starego Miasta (Parada Niepodległości) oraz Śród-
mieścia z okolicą Dworca PKP i Grodziska a w tym roku Katowni i Złotej Bramy 
(Misterium) to miejsca pamiętnych wydarzeń historycznych, dawnej i najnow-
szej historii, miejsca kaźni, miejsca tętniącego życiem nowoczesnego miasta, pej-
zaż miasta portowego — takie obrazy przekazywane są przez media promując 
miasto oraz utrwalając identyfikowanie się mieszkańców z tzw. „małą ojczyzną”.

Sukcesem Stowarzyszenia SUM jest fakt zaangażowania w organizowanie przed-
sięwzięć środowisk o często bardzo różnych poglądach, koncepcjach i wizjach 
zarówno przeszłości jak i teraźniejszości. Wyjątkowym wręcz osiągnięciem jest 
olbrzymie zaangażowanie organizacji i środowisk na zasadach dobrowolności 
i często wolontariatu. Działania Stowarzyszenia SUM pokazują, że potrzeba 
wspólnoty istnieje. Wymaga jedynie stworzenia warunków, które pozwolą kre-
ować lepszą rzeczywistość. 

Kontakt do Stowarzyszenia SUM: sum.gdansk@gmail.com

Dofinansowano 
ze środków 

Miasta Gdańska
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BogurodzIca
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Bogurodzica, dziewica, Bogiem sławiena Maryja!
Twego syna, Gospodzina, matko zwolena Maryja,
 Zyszczy nam, spuści nam.
  Kiryjelejzon.

Twego dziela krzciciela, Bożyce,
Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze.
Słysz modlitwę, jąż nosimy,
A dać raczy, jegoż prosimy,
A na świecie zbożny pobyt,
Po żywocie rajski przebyt.
  Kiryjelejzon. 3



W StEPIE SzErokIm
(PIEŚń o małym rycErzu)
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W stepie szerokim, którego okiem
Nawet sokolim nie zmierzysz
Wstań, unieś głowę, wsłuchaj się w słowa
Pieśni o małym rycerzu

Choć mały ciałem, rębacz wspaniały
Wyrósł nad pierwsze szermierze
I wieki całe będą śpiewały
Pieśni o małym rycerzu

Ty, któryś w boju i ty, coś w znoju
I ty, co liczysz i mierzysz
Wstań, unieś głowę, wsłuchaj się w słowa
Pieśni o małym rycerzu
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PIEŚń 
koNfEdEratóW 

BarSkIch
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Nigdy z królami nie będziem w aliansach,
Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi,
Bo u Chrystusa my na ordynansach,
 Słudzy Maryi!

Więc choć się spęka świat i zadrży słońce,
Chociaż się chmury i morza nasrożą,
Choćby na smokach wojska latające,
 Nas nie zatrwożą.

Bóg naszych ojców i dziś jest nad nami!
Więc nie dopuści upaść żadnej klęsce.
Wszak póki On był z naszymi ojcami,
 Byli zwycięzce!

Więc nie wpadniemy w żadną wilczą jamę,
Nie uklękniemy przed mocarzy władzą,
Wiedząc, że nawet grobowce nas same
 Bogu oddadzą.

Ze skowronkami wstaliśmy do pracy
I spać pójdziemy o wieczornej zorzy,
Ale w grobowcach my jeszcze żołdacy
 I hufiec Boży.

Bo kto zaufał Chrystusowi Panu
I szedł na święte kraju werbowanie,
Ten de profundis z ciemnego kurhanu
 Na trąbę wstanie.

Bóg jest ucieczką i obroną naszą!
Póki On z nami, całe piekła pękną!
Ani ogniste smoki nas ustraszą
 Ani ulękną.

Nie złamie nas głód ni żaden frasunek,
Ani zhołdują żadne świata hołdy:
Bo na Chrystusa my poszli werbunek,
 Na Jego żołdy.



mazurEk 
dąBroWSkIEgo
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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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WarSzaWIaNka
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Oto dziś dzień krwi i chwały,
Oby dniem wskrzeszenia był!
W tęczę Franków Orzeł Biały
Patrząc, lot swój w niebo wzbił.
Słońcem lipca podniecany,
Woła do nas z górnych stron:
„Powstań, Polsko, skrusz kajdany,
Dziś twój tryumf albo zgon!”

Hej, kto Polak, na bagnety!
Żyj, swobodo, Polsko, żyj!
Takim hasłem cnej podniety,
Trąbo nasza, wrogom grzmij!
Trąbo nasza, wrogom grzmij!
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PłyNIE WISła, 
PłyNIE
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Płynie Wisła płynie
Po polskiej krainie;
Zobaczyła Kraków,
Pewno go nie minie.

Zobaczyła Kraków,
Wnet go pokochała,
A w dowód miłości
Wstęgą opasała

Nad moją kolebką
Matka się schylała,
I po polsku pacierz
Mówić nauczała.

„Ojcze nasz” i „Zdrowaś”
I Skład Apostolski,
Przy tem, bym miłował
Biedny naród polski.

Bo ten naród polski
Ma ten urok w sobie
Kto go raz pokochał,
Nie zapomni w grobie.

Płynie Wisła, płynie
Po polskiej krainie,
A dopóki płynie
Polska nie zaginie.
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rota
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Nie rzucim ziemi skąd nasz ród,
nie damy pogrześć mowy.
Polski my naród, polski ród,
królewski szczep piastowy.
Nie damy by nas zgnębił 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.
Orężem stanie 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 trumne
Ojczyzny honor i jej cześć,
podniesiem czoło dumne
Ziemie odzyska ojców wnuk
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!
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my, 
PIErWSza 
Brygada

16



Legiony to żołnierska nuta
Legiony to straceńców los
Legiony to żołnierska buta
Legiony to ofiarny los!

 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
 Strzelecka gromada
 Na st os!
 Rzuciliśmy swój życia los,
 Na stos, na stos!

Mówili żeśmy stumanieni
Nie wierząc w to że chcieć to móc!
Leliśmy krew osamotnieni
A z nami był nasz drogi wódz!

 My pierwsza brygada
 Strzelecka gromada
 Na stos!
 Rzuciliśmy swój życia los,
 Na stos, na stos!

17



PrzyBylI ułaNI
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Przybyli ułani pod okienko,
Stukają, wołają: „Puść panienko!”

Zaświecił miesiączek do okienka,
W koszulce stanęła w niem panienka.

„O Jezu, a cóż to za wojacy?
Otwieraj — nie bój się — to czwartacy!”

„Przyszliśmy napoić nasze konie,
Za nami piechoty cale błonie”.

„O Jezu! Dokądże Bóg prowadzi?
Warszawę odwiedzić myśmy radzi”.

„A stamtąd już droga nam gotowa,
Do serca polskości do Krakowa”.

„Gdy Kraków odwiedzim, już nam pilno
Odwiedzić i nasze stare Wilno”.

Panienka otwierać poskoczyła,
Ułanów do środka zaprosiła.
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PIEchota
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Nie noszą lampasów lecz szary ich strój!
Nie noszą ni srebra, ni złota,
Lecz w szarym szeregu podąża na bój
Piechota, ta szara piechota,
 
 Maszerują strzelcy maszerują
 Karabiny błyszczą, szary strój,
 A przed nimi drzewce salutują,
 Bo za naszą Polskę idą w bój!
 
I idą, a w słońcu kołysze się stal,
Dziewczęta zerkają zza płota,
A oczy ich dumne utkwione są w dal,
Piechota, ta szara piechota.
 
 Maszerują strzelcy maszerują...
 
Nie grają im surmy, nie huczy im róg,
A śmierć im pod stopy się miota,
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój
Piechota, ta szara piechota.
 
 Maszerują strzelcy maszerują...
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WojENko, WojENko
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Wojenko, wojenko,
cóżeś ty za pani,
że za tobą idą,
że za tobą idą
Chłopcy malowani?

Chłopcy malowani,
sami wybierani,
wojenko, wojenko,
wojenko, wojenko,
cóżeś ty za pani?

Na wojence ładnie,
kto Boga uprosi,
żołnierze strzelają,
żołnierze strzelają,
Pan Bóg kule nosi.

Maszeruje wiara,
pot się krwawy leje,
raz, dwa, stąpaj, bracie,
raz, dwa, stąpaj, bracie,
to tak Polska grzeje.

Wojenko, wojenko,
cóżeś tak szalona,
kogo ty pokochasz,
kogo ty pokochasz,
jeśli nie legona.

Wojenko, wojenko,
co za moc jest w tobie,
kogo ty pokochasz,
kogo ty pokochasz,
w zimnym leży grobie.
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morzE, 
NaSzE morzE

24



    Chociaż każdy z nas jest młody,
    lecz go starym wilkiem zwą.
    My, strażnicy polskiej wody,
    marynarze polscy są.

        Morze, nasze morze,
        wiernie ciebie będziem strzec.
        Mamy rozkaz cię utrzymać,
        albo na dnie, na dnie twoim lec,
        albo na dnie z honorem lec, z honorem lec.

    Żadna siła, żadna burza,
    nie odbierze Gdańska nam.
    Nasza flota, choć nieduża,
    wiernie strzeże portu bram.

        Morze, nasze morze,
        wiernie ciebie będziem strzec.
        Mamy rozkaz cię utrzymać,
        albo na dnie, na dnie twoim lec,
        albo na dnie z honorem lec, z honorem lec.
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rozSzumIały SIę 
WIErzBy 

PłaczącE
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Rozszumiały się wierzby płaczące,
Rozpłakała się dziewczyna w głos,
Od łez oczy podniosła błyszczące,
Na żołnierski, na twardy życia los.

Nie szumcie, wierzby, nam,
Żalu, co serce rwie,
Nie płacz, dziewczyno ma,
Bo w partyzantce nie jest źle.
Do tańca grają nam
Granaty, wisów 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,
Śpiew na ustach, spokojna twarz, twardy wzrok.

Nie szumcie, wierzby....

I choć droga się nasza nie kończy,
Choć nie wiemy, gdzie wędrówki kres,
Ale pewni jesteśmy zwycięstwa,
Bo przelano już tyle krwi i łez.

Nie szumcie, wierzby....
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czErWoNE makI
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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 tylko maki na Monte Cassino
 Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi.

Runęli przez ogień, straceńcy,
niejeden z nich dostał i padł,
jak ci z Somosierry 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,
 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.
 Czerwone maki...
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SErcE W PlEcaku
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Z młodej piersi się wyrwało
W wielkim bólu i rozterce,
I za wojskiem poleciało
Zakochane czyjeś serce.
 Tę piosenkę, tę jedyną
 Śpiewam dla ciebie, dziewczyno.
 Może także jest w rozterce
 Zakochane czyjeś 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.
 Tę piosenkę...

Poszedł żołnierz na wojenkę,
Poprzez góry, lasy, pola,
I ze śmiercią szedł pod rękę,
Taka już żołnierska dola.
 Tę piosenkę...

I choć go trapiły wielce
Kule, gdy szedł do ataku,
Żołnierz śmiał się, bo w plecaku
Miał w zapasie drugie serce.
 Tę piosenkę...
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WarSzaWSkIE 
dzIEcI
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Nie złamie wolnych żadna klęska,
Nie strwoży śmiałych krwawy 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,
 Poniesieni wrogom gniew!

Powiśle, Wola i Mokotów,
Ulica każda, każdy dom,
Gdy padnie pierwszy strzał, bądź gotów
Jak w ręku Boga złoty grom.
 Warszawskie dzieci...

Poległym chwała, wolność żywym,
Niech płynie w niebo dumny śpiew!
Wierzymy, że nam Sprawiedliwy
Odpłaci za przelaną krew.
 Warszawskie dzieci...
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Pałacyk mIchla
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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 z chłopaków chce być ranny...
sanitariuszki  — morowe panny,
i gdy cię kula trafi jaka,
poprosisz pannę — da ci buziaka — hej!
 Czuwaj wiaro i wytężaj słuch...
Z tyłu za linią dekowniki,
intendentura, różne umrzyki,
gotują zupę, czarną kawę —
i tym sposobem walczą za sprawę — hej!
 Czuwaj wiaro i wytężaj słuch...
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...
Wiara się bije, wiara śpiewa,
szkopy się złoszczą, krew ich zalewa,
różnych sposobów się imają,
co chwila „szafę” nam posuwają — hej!
 Czuwaj wiaro i wytężaj słuch...
Lecz na nic „szafa” i granaty,
za każdym razem dostają baty
i co dzień się przybliża chwila,
że zwyciężymy! I do cywila – hej!
 Czuwaj wiaro i wytężaj słuch...
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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!

Wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów
Niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i dusz
Śpiewali więc, klaskali w rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał
I ciążył łańcuch, zwlekał świt, on wciąż śpiewał i grał

 Wyrwij murom zęby krat!...

Aż zobaczyli ilu ich, poczuli siłę i czas
I z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami miast
Zwalali pomniki i rwali bruk — Ten z nami! Ten przeciw nam!
Kto sam, ten nasz najgorszy wróg! A śpiewak także był sam

Patrzył na równy tłumów marsz
Milczał wsłuchany w kroków huk
A mury rosły, rosły, rosły
Łańcuch kołysał się u nóg...

Patrzy na równy tłumów marsz
Milczy wsłuchany w kroków huk
A mury rosną, rosną, rosną
Łańcuch kołysze się u nóg...




