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SCENARIUSZ 

ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

KONKURS  

„100-LECIE POWOŁANIA LEGIONÓW 

POLSKICH” 

ELŻBIETA CIEMIĘGA 

Nauczyciel języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym 

 im. Tadeusza Kościuszki  w Lubaczowie 

ul. Kościuszki 26  

37- 600 Lubaczów  
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POZIOM KSZTAŁACENIA:  szkoła ponadgimnazjalna. 

PRZEDMIOT: język polski (scenariusz może być również wykorzystany na zajęciach 

kółka zainteresowań, wiedzy o kulturze, zajęć wychowawczych lub bibliotecznych). 

JEDNOSTKA DYDAKTYCZNA: 2 x 45 minut. 

UWAGI O REALIZACJI: Lekcja poświęcona jest analizie tekstów kultury jako 

elementów wspierających dążenia wolnościowe. Zagadnienie zostało opracowane                     

z wykorzystaniem dydaktyki interaktywnej i metod aktywizujących. 

ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ: 

Zapisy w nowej podstawie programowej: 

 Uczeń dostrzega obecne w utworach literackich oraz innych tekstach kultury wartości 

narodowe i uniwersalne. 

 Odczytuje zawarte w odbieranych tekstach informacje zarówno jawne, jak i ukryte. 

 Odczytuje treści alegoryczne i symboliczne utworu. 

 Odczytuje rozmaite sensy dzieła. 

 Nauczanie języka polskiego wpływa na wychowywanie kompetentnego, świadomego 

odbiorcy kultury. 

CELE OGÓLNE: 

 Zapoznanie uczniów ze strukturą Legionów Polskich. 

 Przybliżenie tekstów piosenek które towarzyszyły żołnierzom w ich drodze do 

wolności. 

 Ukazanie dzieł malarskich i rzeźbiarskich związanych z historią Legionów. 

 Przedstawienie wybranych sylwetek dowódców poszczególnych brygad 

Legionów. 

 Zwrócenie uwagi na motywy ojczyźniane i wolnościowe obecne w piosenkach 

żołnierskich. 

 Wskazanie ponadczasowych przekazów zawartych w tekstach piosenek. 

CELE POZNAWCZE: 

Uczeń potrafi: 

 Analizować teksty piosenek i odczytywać ich sensy przenośne. 

 Wskazać związek tekstów kultury z wydarzeniami historycznymi. 

 Analizować dzieło sztuki w kontekście literackim i historycznym. 

Temat:  „… niech będzie pamięć malowana słońcem.”  

Historia Legionów Polskich zawarta w piosenkach. 
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 Odczytać motywy i symbole wykorzystywane przez twórców dla oddania treści 

wolnościowych. 

 Wskazać środki obrazowania artystycznego i ustalić ich funkcje. 

 Wymienić i interpretować utwory powstałe pod wpływem wydarzeń 

historycznych. 

 Wskazać motywy i symbole, oddające  tendencje narodowowyzwoleńcze, ludzkie 

emocje i uczucia. 

CELE EMOCJONALNO – MOTYWACYJNE: 

Uczeń: 

 Zna historię Legionów Polskich i sylwetki żołnierzy, walczących w ich szeregach. 

 Rozumie znaczenie piosenki w dążeniach wolnościowych Polaków. 

 Docenia wartość artystyczną i  treściową tekstów śpiewanych  i rozumie ich 

przesłanie. 

 Dostrzega związek wydarzeń historycznych z tendencjami w kulturze. 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

o Prezentacja multimedialna PREZI. 

o Multimedialna mapa myśli Popplet. 

o Puzzle interaktywne. 

o Teksty piosenek („My, Pierwsza Brygada”, „Marsz Strzelców”, „Pierwsza 

kadrowa”, „Białe róże”). 
o Elektroniczne i papierowe karty pracy dla uczniów. 

POMOCE DYDAKTYCZNE: 

o 4 komputery z dostępem do Internetu. 

o Rzutnik multimedialny lub tablica interaktywna. 

o Program PREZI. 

o Program PowToon. 

o Kreator puzzli na stronie: http://www.jigsawplanet.com/ 

o Program Popplet. 

METODY PRACY: 

 Wykład z elementami dyskusji. 

 Praca w grupach. 

 Ćwiczenia interaktywne. 

 Mapa mentalna. 

BIBLIOGRAFIA: 

1. Adrjański Z., Pieśni sercu bliskie”, Warszawa 1976. 

2. Davies N., Orzeł biały. Czerwona gwiazda, Kraków 2009. 

3. Grodziski S., Polska w czasach przełomu (1764 -1815), Kraków 1999. 

4. Gałęzowski M., Ruman J., Niepodległość, Warszawa 2010. 

5. Heering K., Piosenka dla Polski, Warszawa 1984. 
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6. Jurek K., Łynka A., Historia – przewodnik, Poznań 2010. 

7. Matuszewski R., O Polskę wolną i sprawiedliwą, Warszawa 1969. 

8. Poezja legionowa. Antologia, Warszawa 1989. 

9. Polskie pieśni patriotyczne, Warszawa 2003. 

10. Pruszyński M., Tajemnice Piłsudskiego, Warszawa 1997. 

11. Pruszyński M., Wojna 1920. Dramat Piłsudskiego, Warszawa 1999. 

12. Sart M., O mój rozmarynie, Warszawa 1988. 

13. Wójcicki A., Cieślak J., Polskie pieśni i piosenki, Warszawa 1989. 

14. Zdrada J., Historia Polski 1795 – 1914, Warszawa 2007. 

15. http://pilsudski67.republika.pl/spiewni.htm 

16. http://www.jpilsudski.org/artykuly-publicystyka-felietony/felietony/item/1294-

piesni-i-piosenki-z-oleandrow 

17. http://www.kadrowka.pl/download/spiewnik2009.pdf 

18. http://teksty.org/various-artists,piesni-legionowe-patriotyczne-wojenne-i-

partyzanckie,album 

19. http://www.polskichorkameralny.pl/doc_1112.html 

20. http://prawicowyinternet.pl/piesni-legionowe/ 

21. http://mjp.najlepszemedia.pl/sites/default/files/piesn_ujdzie_calo.pdf 

22. http://mjp.najlepszemedia.pl/sites/default/files/piosenki_legionowe_z_komentaza

mi_0.pdf (pieśni z komentarzami) 

23. http://www.wawel.net/piesni-legionowe-ulanskie-1-wojny-swiatowej-2.htm 

24. http://blogmedia24.pl/node/63698 

25. http://pierwszawojna.info/legiony-polskie-1914-1918_1331/08-j-kossak-pilsudski-

wkracza-na-teren-krolestwa-polskiego/ 

26. http://historiaija.blogspot.com/2014/08/sto-la-temu-oleandry-krakow-jozef.html 

27. http://85.25.136.37/~polonisci/projekt2012/?q=node/38 

28. http://krystyna-malarstwo-mojapasja.blogspot.com/2012/02/pozegnanie-w-

malarstwie.html 

 

 

PRZEBIEG LEKCJI: 

CZĘŚĆ WSTĘPNA:  

1. Przedstawienie zagadnienia będącego tematem lekcji. Prezentacja mapy myśli, 

utworzonej w programie Popplet, ukazującej strukturę Legionów. 

Bezpośredni link do mapy: 

http://popplet.com/app/#/2174881 

 [aby mapa działała prawidłowo, należy skopiować link i wkleić do przeglądarki; nie 

otwierać bezpośrednio z Worda]. 

http://pilsudski67.republika.pl/spiewni.htm
http://www.jpilsudski.org/artykuly-publicystyka-felietony/felietony/item/1294-piesni-i-piosenki-z-oleandrow
http://www.jpilsudski.org/artykuly-publicystyka-felietony/felietony/item/1294-piesni-i-piosenki-z-oleandrow
http://www.kadrowka.pl/download/spiewnik2009.pdf
http://teksty.org/various-artists,piesni-legionowe-patriotyczne-wojenne-i-partyzanckie,album
http://teksty.org/various-artists,piesni-legionowe-patriotyczne-wojenne-i-partyzanckie,album
http://www.polskichorkameralny.pl/doc_1112.html
http://prawicowyinternet.pl/piesni-legionowe/
http://mjp.najlepszemedia.pl/sites/default/files/piesn_ujdzie_calo.pdf
http://mjp.najlepszemedia.pl/sites/default/files/piosenki_legionowe_z_komentazami_0.pdf
http://mjp.najlepszemedia.pl/sites/default/files/piosenki_legionowe_z_komentazami_0.pdf
http://www.wawel.net/piesni-legionowe-ulanskie-1-wojny-swiatowej-2.htm
http://blogmedia24.pl/node/63698
http://pierwszawojna.info/legiony-polskie-1914-1918_1331/08-j-kossak-pilsudski-wkracza-na-teren-krolestwa-polskiego/
http://pierwszawojna.info/legiony-polskie-1914-1918_1331/08-j-kossak-pilsudski-wkracza-na-teren-krolestwa-polskiego/
http://historiaija.blogspot.com/2014/08/sto-la-temu-oleandry-krakow-jozef.html
http://85.25.136.37/~polonisci/projekt2012/?q=node/38
http://krystyna-malarstwo-mojapasja.blogspot.com/2012/02/pozegnanie-w-malarstwie.html
http://krystyna-malarstwo-mojapasja.blogspot.com/2012/02/pozegnanie-w-malarstwie.html
http://popplet.com/app/#/2174881
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2. Ukazanie roli piosenki w walce narodowej. Prezentacja multimedialna                       

w programie PREZI z komentarzem nauczyciela przedstawiająca wybrane 

piosenki towarzyszące legionistom. 

Link do prezentacji:  

https://prezi.com/92kybohpvk0d/piosenka-

legionowa/?utm_campaign=share&utm_medium=copy   

[j.w. link należy skopiować i wkleić do przeglądarki] 

 

 

 

https://prezi.com/92kybohpvk0d/piosenka-legionowa/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://prezi.com/92kybohpvk0d/piosenka-legionowa/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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Komentarz do prezentacji:  

PIOSENKA KOMENTARZ 

BIAŁE RÓŻE 
Jedna z najbardziej znanych piosenek żołnierskich z czasów               

I wojny światowej. Bogusław Szul zanotował, że napisana została                

w 1918 r. Dzieje piosenki są jednak znacznie wcześniejsze. W szóstej 

księdze Zbioru poetów polskich XIX wieku Pawła Hertza jest 

zamieszczony pierwowzór Białych róż ułożony w Makowie w drugiej 

połowie 1914 r. przez Jana Emila Lankau do melodii czardasza Może 

pszczółka zaniesie ci to, com napisała serca mego krwią. Szeroką 

popularność zyskała piosenka dopiero w 1918 r. po włączeniu jej 

przez Kazimierza Wroczyńskiego do repertuaru kabaretu literackiego 

„Czarny Kot”, z muzyką skomponowaną przez Mieczysława Kozara-

Słobódzkiego. 

Jak większość piosenek śpiewanych przez Wojsko Polskie                  

w dwudziestoleciu międzywojennym i w czasie kampanii 1939, tak 

i Rozkwitały pąki białych róż pochodzi z czasów I wojny światowej. 

Powstała na kanwie starej piosenki ludowej. Witold Zechenter                    

w książce Upływa szybko życie (s. 366) podaje, że napisał ją poeta 

młodopolski, dziennikarz i historyk sztuki, Jan Lankau z Krakowa.             

W późniejszym okresie do tekstu włączono także zwrotki z podobnej 

piosenki pt. Białe róże, pióra poety Kazimierza Wroczyńskiego, 

napisanej najprawdopodobniej w 1918 r. Już w 1919 r. piosenka 

została wydana nakładem księgarni muzycznej B. Rudzkiego                        

w Warszawie, w cyklu „Żołnierska dola”. Do Białych 

róż skomponowano trzy, bardzo do siebie podobne, melodie. Autorem 

dwóch był poeta, kompozytor i żołnierz mjr Bogusław Szul-

Skjöldkrona, trzecią zaś, tę najbardziej znaną, właśnie Kozar-

Słobódzki. W latach 1939–1945 śpiewano ją powszechnie w Wojsku 

Polskim na Wschodzie i na Zachodzie oraz w kraju, gdzie została 

opublikowana w konspiracyjnym Śpiewniku domowym. Nieznany 

autor dopisał wówczas jeszcze jedną, dodatkową zwrotkę. 

 

MY, PIERWSZA 

BRYGADA 

  Słowa Andrzej Hałaciński – członek ZWC, oficer Legionów i POW, 

płk WP, zamordowany w Katyniu i Tadeusz Biernacki – legionista              

I Brygady, żołnierz POW i w II RP 36 pp Legii Akademickiej. 

Muzyka oparta na motywach marsza rosyjskiego „Przemarsz przez 

Morze Czerwone” granego w sierpniu 1914 r. jako „Marsz nr 10” 

przez strażacką orkiestrę w Kielcach, która przyłączyła się do 

Legionów. Pierwsze 6 zwrotek powstało w 1917 r., następne – w latach 

20. Józef Piłsudski na Zjeździe Legionistów w Lublinie w 1924 r. 

powiedział: „Dziękuję panom za najdumniejszą pieśń, jaką kiedykolwiek 

Polska stworzyła”. Do oficjalnego ustalenia Hymnu RP w 1927 r. pieśń 

pretendowała do roli Hymnu Narodowego, zaś w całym okresie 

międzywojennym była uznawana za hymn Wojska Polskiego. Do 

chwili obecnej jest hymnem piłsudczyków. W 2007 r. Minister Obrony 

Narodowej ustanowił ją „Pieśnią Reprezentacyjną Wojska Polskiego”. 

 

PIERWSZA 

KADROWA 

 Słowa Tadeusz Oster – Ostrowski – żołnierz I Kompanii 

Kadrowej, a następnie ułan oddziału Władysława Beliny – 

Prażmowskiego. Muzyka anonimowa w oparciu o melodię 

ludową „Siwa gąska, siwa po Wisełce pływa”. Gen. Marian 

http://www.bibliotekapiosenki.pl/Szul-Skjoldkrona_Boguslaw_Maria_Aleksander
http://www.bibliotekapiosenki.pl/Lankau_Jan
http://www.bibliotekapiosenki.pl/Wroczynski_Kazimierz
http://www.bibliotekapiosenki.pl/Slobodzki_Mieczyslaw_(Kozar)
http://www.bibliotekapiosenki.pl/Slobodzki_Mieczyslaw_(Kozar)
http://www.bibliotekapiosenki.pl/Zechenter_Witold
http://www.bibliotekapiosenki.pl/Lankau_Jan
http://www.bibliotekapiosenki.pl/Wroczynski_Kazimierz
http://www.bibliotekapiosenki.pl/Szul-Skjoldkrona_Boguslaw_Maria_Aleksander
http://www.bibliotekapiosenki.pl/Szul-Skjoldkrona_Boguslaw_Maria_Aleksander
http://www.bibliotekapiosenki.pl/Slobodzki_Mieczyslaw_(Kozar)
http://www.bibliotekapiosenki.pl/Slobodzki_Mieczyslaw_(Kozar)
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Kukiel udowadniał, że słowa były tworzone zbiorowo podczas 

marszu przez wielu żołnierzy I Kadrowej („Pieśń tworzyła się 

stopniowo w marszu , bezimienni poeci dorzucali do niej strofę 

po strofie” – napisał w drukowanym w 1915 r.                                     

w „Wiadomościach Polskich” artykule „Z poezji żołnierskiej”). 

Pieśń powstała na początku sierpnia 1914 r.  
Piosenka ta powstała w czasie kilkudniowego marszu                              

I Kompanii Kadrowej, w dniach 6–12 sierpnia 1914. 

W artykule Narodziny Kadrówki zamieszczonym w specjalnym 

numerze „Muzyki” (1935, nr 5-7) żołnierz Kompanii Kadrowej 

Wacław Łęcki- „Graba” wspominał okoliczności powstania 

popularnej piosenki: „Nocą z 5 na 6 sierpnia wyszliśmy, mijając pod 

parkiem Jordana salutującego w milczeniu Komendanta. Niepewność 

skończyła się niebawem: u końca parku zamiast pod Kopiec 

Kościuszki skręciliśmy w prawo – w stronę granicy. Cicho 

obchodziliśmy Kraków, gdzie mogli nas zatrzymać Austriacy. Gdzieś 

koło Prądnika zatrzymał nas jadący bryczką nasz ‘intendent’, obecny 

gen. Litwinowicz i uraczył bułkami i kiełbasą nasze puste od wczoraj 

żołądki. Nastrój poważny poweselał, rozłożyliśmy się na trawie, a na 

środek drogi, zagryzając bułkę, wystąpił Oster i z miejsca zaśpiewał 

nam piosenkę, która tak oddawała nasz nastrój w tej chwili, że raz 

podchwycona już nie zeszła z ust kompanii naszej i obiegła rychło 

pułk cały i całe Legiony... A melodia pieśni? Nie nastarcza ona 

żadnych problemów. Tekst ułożony został do znanej i śpiewanej                  

w Strzelcu melodii andrusowskiej Piosenki znad Wisły Siwa gąska, 

siwa, po Dunaju pływa” 

 

MARSZ 

STRZELCÓW 

 Słowa i muzyka Władysław Ludwik Anczyc – poeta, 

dramaturg, założyciel wydawnictwa w Krakowie. Pieśń 

napisana w roku 1862 śpiewana była w czasie powstania 

styczniowego oraz w oddziałach strzeleckich J. Piłsudskiego                  

w sierpniu 1914 r. 
Władysław Ludwik Anczyc nie godził się z amnestią, którą car chciał 

poróżnić powstańców, czego wyrazem są powyższe słowa. Choć sam 

po klęsce powstania imał się metod pozytywistycznych (posiadał 

drukarnię na rogu ulic Straszewskiego i Zwierzynieckiej), to jego 

pieśń odrodziła się wśród strzelców i legionistów Piłsudskiego, prawie 

pół wieku później. Wartości oraz przekonania zawarte w tekście 

okazały się ponadczasowe. 

Źródło: www.bibliotekapiosenki 

 

 

WŁAŚCIWA CZĘŚĆ LEKCJI: 

1. Podział klasy na 4 grupy nominalne (każda grupa wybiera swojego lidera, który 

będzie kierował  pracą oraz zaprezentuje na koniec jej efekty na forum klasy). 

2. Każda grupa otrzymuje dostęp do komputera z umieszczonym w nim folderem, 

zawierającym karty pracy dla grup, teksty i obrazy - załączniki 1-4, otrzymują 
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także karty w wersji papierowej [wypełnianie elektroniczne kart będzie jednak 

bardziej atrakcyjne dla uczniów]. 

3. Zadaniem grup jest odczytanie przesłania wybranych piosenek żołnierskich 

poprzez analizę zawartych w nich symboli i obrazów poetyckich oraz odniesienie 

wniosków z powyższej analizy do dzieł malarskich oraz sylwetek dowódców 

poszczególnych brygad Legionów. 

4. Symbole, zawarte w piosenkach uczniowie odczytują na podstawie „Słownika 

symboli” W. Kopalińskiego oraz własnej wiedzy na temat analizy tekstów. 

5. Polecenia dla grup -  KARTY PRACY: 
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GRUPA I 

   Odczytajcie przesłanie piosenki  „Białe róże”, analizując jej symbolikę i zawarty w niej 

romantyczny motyw rozstania. Wnioski interpretacyjne porównajcie z obrazem                 

W. Kossaka Pożegnanie z dziewczyną. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Białe róże 

SYMBOLE METAFORY UKAZUJĄCE 

ROZSTANIE 

DOM 

RÓŻA 

KARABIN 

OKNO 

MOGIŁA 

SERCE 

 

 

 

 

 

 

Wróć, Jasieńku, z tej wojenki, 

wróć / Wróć, ucałuj jak za 

dawnych lat… 

 

Poszedł w świat Jasieńko, 

zginął po nim ślad. 

Przeszło lato, jesień, zima 

już,/Już przekwitły pąki białych 

róż…. 

 

 

 

Do jakich wyrzeczeń zobowiązuje 

legionistę jego służba? 

  W kontekście powyższych metafor, zinterpretuj 

słowa J. U. Niemcewicza: „Dom zawsze powinien 

ustępować krajowi.” 

  

ZNACZENIE INTERPRETACJA 

Już nie wróci mój Jasieńko, 

nie… 
 

Hej, dziewczyno, ułan w boju 

padł… 

Za Ojczyznę poległ ukochany 

twój! 
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           Wnioski z interpretacji piosenki wykorzystajcie do analizy obrazu W. Kossaka 

Pożegnanie  z dziewczyną  [załącznik nr 1] i zapiszcie w formie krótkiej notatki (ok. 150 

słów) 
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GRUPA II 

   Odczytajcie przesłanie piosenki  „My, Pierwsza Brygada”, analizując jej symbolikę               

i zawartą w niej charakterystykę tytułowej brygady. Wnioski interpretacyjne 

porównajcie z obrazem  J. Kossaka Piłsudski wkracza na teren Królestwa Polskiego. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

My, Pierwsza Brygada 

SYMBOLE CHARAKTERYSTYKA 

LEGIONISTÓW 

STOS 

KREW 

ŁZA 

TERMOPI

LE 

OGIEŃ 

SERCE 

 

 

 

 

 

 

Legiony to – straceńców los, 

Legiony to – rycerska buta… 

Na stos rzuciliśmy                         

Swój życia los… 

Laliśmy krew osamotnieni,                  

A z nami był nasz drogi Wódz. 

 

 

 

Jakie wartości przyświecały legionistom? Jakie cechy wyróżniały legionistów? 

  

ZNACZENIE INTERPRETACJA 

O ileż mąk, ileż cierpienia,              

O ileż krwi, przelanych łez… 
 

Umieliśmy w ogień zapału 

Młodzieńczych wiar rozniecić 

skry… 

Potrafim dziś dla potomności 

Ostatki swych poświęcić dni… 
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           Wnioski z interpretacji piosenki wykorzystajcie do analizy obrazu J. Kossaka 

Piłsudski wkracza na teren Królestwa Polskiego [załącznik nr 2] i zapiszcie w formie 

krótkiej notatki (ok. 150 słów) 
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GRUPA III 

   Odczytajcie przesłanie piosenki  „Marsz Strzelców”, analizując jej symbolikę i tyrtejski 

charakter zawartych w niej haseł. Wnioski interpretacyjne porównajcie z rzeźbą                   

J. Raszki  Czwórka w marszu. Czyn Legionów. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Marsz Strzelców 

SYMBOLE HASŁA TYRTEJSKIE 

ORZEŁ 

STRZELBA 

GRÓB 

BAGNET 

ZŁOTY 

KŁOS 

SERCE 

 

 

 

 

 

 

Hej, strzelcy wraz, nad nami 

Orzeł Biały/ A przeciw nam 

śmiertelny stoi wróg! 

Więc gotuj broń, a kule bij 

głęboko… 

O ojców grób bagnetów poostrz 

stal… 

 

 

 

W imię jakich wartości idą do boju 

strzelcy? 

Do jakich uczuć i wartości odwołują się 

hasła tyrtejskie? 

  

ZNACZENIE INTERPRETACJA 

…więc górą wiara 

strzelcy,/Masz w ręku broń, a w 

piersiach święty żar… 

 

Dziś spłacim łzy sióstr, matek               

i wdów jęki! 

Hej, baczność, cel i w łeb lub w 

serce pal! 
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           Wnioski z interpretacji piosenki wykorzystajcie do analizy rzeźby J. Raszki  

Czwórka w marszu. Czyn Legionów [załącznik nr 3] i zapiszcie w formie krótkiej notatki 

(ok. 150 słów) 
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GRUPA IV 

   Odczytajcie przesłanie piosenki  „Pierwsza Kadrowa”, analizując jej symbolikę                       

i oceniając zaangażowanie legionistów w walce. Wnioski interpretacyjne porównajcie                

z obrazem J. Kossaka Wymarsz Pierwszej Kompanii Kadrowej. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Pierwsza Kadrowa 

SYMBOLE OBRAZ KADROWCA 

DROGA 

KULA 

BAGNET 

ARMATA 

GŁOWA 

SERCE 

 

 

 

 

 

 

Raduje się serce, raduje się 

dusza,/ Gdy Pierwsza Kadrowa 

na Moskala rusza. 

Chociaż do Warszawy mamy 

długą drogę,/Ale przecież 

dojdziem… 

Gdy Moskal […]drogę nam 

zastąpi/Kulek z manlichera nikt 

mu nie poskąpi. 

 

 

 

Jak kadrowcy przygotowani są do walki? Czym wyróżnia się postawa kadrowców? 

  

ZNACZENIE INTERPRETACJA 

Chociaż  w butach 

dziury[…]To Pierwsza 

Kadrowa pójdzie na armaty. 

 

A więc piersi naprzód i do góry 

głowa… 

Nie braknie nam nigdy do boju 

ochoty… 
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           Wnioski z  interpretacji piosenki wykorzystajcie do analizy obrazu  J. Kossaka 

Wymarsz Pierwszej Kompanii Kadrowej [załącznik nr 4] i zapiszcie w formie krótkiej 

notatki (ok. 150 słów) 
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6. Sprawozdanie liderów z pracy grup.  

7. Ocena prac grup. 

KOŃCOWA CZĘŚĆ LEKCJI: 

     Na zakończenie uczniowie układają puzzle interaktywne, przygotowane przez 

nauczyciela w kreatorze na stronie: http://www.jigsawplanet.com 

Bezpośredni link do puzzli: http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2c6e764b30af 

 

 

Praca domowa: 

Przygotujcie prezentację w Programie PowToon, w której zaprezentujecie sylwetki 

dowódców Brygad Legionów. 

  

http://www.jigsawplanet.com/
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2c6e764b30af
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BIAŁE RÓŻE 

Rozkwitały pąki białych róż, 

Wróć, Jasieńku, z tej wojenki już, 

Wróć, ucałuj, jak za dawnych lat,  

Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat./ x2 

 

Kładłam ci ja idącemu w bój, 

Białą różę na karabin twój, 

Nimeś odszedł, mój Jasieńku, stąd, 

Nimeś próg przestąpił, kwiat na ziemi zwiądł./ x2 

 

Ponad stepem nieprzejrzana mgła, 

Wiatr w burzanach cichuteńko łka. 

Przyszła zima, opadł róży kwiat, 

Poszedł w świat Jasieńko, zginął za nim ślad./ x2 

 

Już przekwitły pąki białych róż 

Przeszło lato jesień zima już, 

Cóż ci teraz dam, Jasieńku, hej, 

Gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny swej./ x2 

 

Hej, dziewczyno ułan w boju padł 

Choć mu dałaś białej róży kwiat, 

Czy nieszczery był twej dłoni dar 

Czy też może wygasł twego serca żar. /x2 

 

W pustym polu zimny wicher dmie, 

Już nie wróci twój Jasieńko, nie, 

Śmierć okrutna zbiera krwawy łup 

Zakopali Jasia twego w ciemny grób. /x2 

 

Jasieńkowi nic nie trzeba już, 

Bo mu kwitną pąki białych róż, 

Tam pod jarem, gdzie w wojence padł, 

Wyrósł na mogile białej róży kwiat./ x2 

 

Nie rozpaczaj, lube dziewczę, nie, 

W polskiej ziemi nie będzie mu źle. 

Policzony będzie trud i znój, 

Za Ojczyznę poległ ukochany twój./ x2 
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  MY, PIERWSZA BRYGADA 

 

Legiony to - żołnierska nuta, 

Legiony to - straceńców los, 

Legiony to - rycerska buta, 

Legiony to - ofiarny stos. 

 

Ref. 

My, Pierwsza Brygada, 

Strzelecka gromada, 

Na stos, rzuciliśmy 

Swój życia los, 

Na stos, na stos! 

 

Mówili żeśmy stumanieni, 

Nie wierząc nam, że chcieć to móc, 

Laliśmy krew osamotnieni, 

A z nami był nasz drogi Wódz. 

 

Ref. My, Pierwsza Brygada ... 

 

O ileż mąk, ileż cierpienia, 

O ileż krwi, przelanych łez, 

Pomimo to nie ma zwątpienia, 

Dodaje sił wędrówki kres. 

 

Ref. My, Pierwsza Brygada ... 

 

Nie chcemy dziś od was uznania, 

Ni waszych mów, ni waszych łez, 

Skończyły się dni kołatania, 

Do waszych głów, do waszych serc. 

 

Ref. My, Pierwsza Brygada ... 

 

Legiony to - są Termopile, 

Legiony to - rozpaczy głos, 

Legiony - słońce na mogile, 

Legiony - krwawych ofiar stos. 

 

Ref. My, Pierwsza Brygada ... 

 

Pamięta wszak Warszawa chwile, 

Gdy szarych garść legunów szła, 
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Rzucili nam: "germanofile", 

Z oka spłynęła gorzka łza. 

 

Ref. My, Pierwsza Brygada ... 

 

Inaczej się dziś zapatrują 

I trafić chcą do naszych dusz, 

I mówią, że nas już szanują, 

Lecz właśnie czas odwetu już! 

 

Ref. My, Pierwsza Brygada ... 

 

Umieliśmy w ogień zapału 

Młodzieńczych wiar rozniecić skry, 

Nieść życie swe dla ideału 

I swoją krew i marzeń sny. 

 

Ref. My, Pierwsza Brygada ... 

 

Potrafim dziś dla potomności 

Ostatki swych poświęcić dni, 

Wśród fałszów siać siew szlachetności 

Miazgą swych ciał, żarem swej krwi. 

 

Ref. My, Pierwsza Brygada ... 
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  MARSZ STRZELCÓW 

 

Hej, strzelcy wraz, nad nami Orzeł Biały, 

A przeciw nam śmiertelny stoi wróg! 

Wnet z naszych strzelb piorunne zagrzmią strzały, 

A lotem kul kieruje Zbawca Bóg! 

Więc gotuj broń, a kule bij głęboko, 

O ojców grób bagnetów poostrz stal. 

Na odgłos trąb swój sztuciec bierz na oko! 

Hej, baczność, cel i w łeb lub w serce pal! 

 

Ref. 

Hej, trąb, hej, trąb, strzelecka trąbko w dal! 

A kłuj, a rąb i w łeb lub w serce pal! 

 

Wzrósł liściem bór, więc górą wiara strzelcy, 

Masz w ręku broń, a w piersiach święty żar, 

Hej, Moskwa tu, a nuże tu, wisielcy! 

Od naszych kul nie stroni kniaź, ni car! 

Raz przecież już zagrały trąbek dźwięki, 

Lśni polska broń, jak złotych kłosów łan, 

Dziś spłacim łzy sióstr, matek i wdów jęki! 

Hej, baczność, cel i w łeb lub w serce pal! 

 

Ref. 

Hej trąb, hej trąb, strzelecka trąbko w dal! ... 

 

Chcesz zdużyć nas, oszukać nas chcesz czule, 

Plujem ci w twarz za morze twoich łask! 

Amnestią twą owiniem nasze kule, 

Odpowiedź da huk armat, kurków trzask! 

Do Azji precz, potomku Dżengishana! 

Tam naród twój, tam ziemia carskich pól. 

Nie dla cię krwią ta ziemia nasza zlana! 

Hej, baczność, cel i w łeb lub w serce pal! 

 

Ref. 

Hej trąb, hej, trąb, strzelecka trąbko w dal ... 

 

Do Azji precz, tyranie, tam siej mordy! 

Tam ziemia twa, tam panuj, tam twa śmierć 

Tu Polska jest, tu zginiesz i twe hordy, 

Lub naród w pień wymorduj, wysiecz, zgnieć! 

O Boże nasz, o Matko z Jasnej Góry, 

Wysłuchaj nas, niech korna łza i żal 

Przebłaga Cię, niewoli zerwij sznury! 
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Hej, baczność, cel i w łeb lub w serce pal! 

 

Ref. 

Hej, trąb, hej, trąb, strzelecka trąbko w dal ... 
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 PIERWSZA KADROWA 

 

Raduje się serce, raduje się dusza, 

Gdy Pierwsza Kadrowa na Moskala rusza. 

 

Ref. 

Oj da, oj da dana, Kompanio kochana, 

Nie masz to jak Pierwsza, nie! 

 

Chociaż do Warszawy mamy długą drogę, 

Ale przecież dojdziem, byle by iść w nogę. 

 

Ref. Oj da, o da dana ... 

 

Gdy Moskal, psia wiara, drogę nam zastąpi, 

Kulek z Manlichera nikt mu nie poskąpi. 

 

Ref. Oj da, oj da dana ... 

 

A gdyby się jeszcze opierał psiajucha, 

Każdy z nas bagnetem trafi mu do brzucha. 

 

Ref. Oj da, oj da dana ... 

 

Kiedy wybijemy po drodze Moskali, 

Ładne Warszawianki będziem całowali. 

 

Ref. Oj da, oj da dana ... 

 

Chociaż w butach dziury i na portkach łaty, 

To Pierwsza Kadrowa pójdzie na armaty. 

 

Ref. Oj da, oj da dana ... 

 

A gdy się szczęśliwie zakończy powstanie, 

To Pierwsza Kadrowa Gwardyją zostanie. 

 

Ref. Oj da, oj da, dana ... 

 

A więc piersi naprzód i do góry głowa, 

Bośmy przecież Pierwsza Kompania Kadrowa. 

 

Ref. Oj da, oj da dana ... 
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Nie braknie nam nigdy do boju ochoty, 

Z naszym Komendantem atakujem płoty. 

 

Ref. Oj da, oj da dana ... 

 

Może by nas wcale nie bolały nogi, 

Gdyby komendanci nie skracali drogi. 

 

Ref. Oj da, oj da dana ... 
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