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Klasa VI - 06.05.20r. 

Temat: Do  boju  z  pieśnią  na  ustach. Rozmawiamy  o  znaczeniu  pieśni  

patriotycznych. 

( temat  na  2  lekcje ) 

 

1. Przeczytaj. 

 Moi  drodzy, nie  pomyliłam  lekcji - to  nie  będzie  muzyka :) owszem, będziemy  

rozmawiać  o  pieśniach  patriotycznych, ale  potraktujemy  je  jako  teksty  literackie, które  

miały  nieść  szczególne  przesłanie. 

 Zastanówcie  się - co  wiecie  na  temat  pieśni  patriotycznych, w  jakich  

okolicznościach  się  z  nimi  spotykacie, o  czym  mówią, czy  wszystkie  mają  taki  sam  

nastrój... 

 

 A  teraz  spróbujcie - bez  korzystania  z  wszelakich  pomocy - wypisać  w  

zeszycie  tytuły  pieśni  patriotycznych  jakie  znacie. 

Jestem  ciekawa, ile  potraficie  ich  wymienić - chętni mogą  mi  napisać  w  wiadomości - 

ile  tytułów  pieśni  patriotycznych  zapisali.  

 Możemy  też  zrobić  klasowy  ranking  najpiękniejszych  Waszym  zdaniem  pieśni  

patriotycznych. W  tym  celu - osoby  chętne - mogą  przesłać  mi  swoje  propozycje ( może  

być  ich  kilka )  w  wiadomości  w  Dzienniku  Elektronicznym - a  ja  potem  przygotuję  

dla  Was  zestawienie :) 

 

Jak  myślicie  kiedy  powstała  pierwsza  polska  pieśń  patriotyczna? 

 Każdy, kto  w  tej  chwili  pomyślał  o  "Bogurodzicy" - ma  jak  najbardziej  rację - to  

tekst, który powstał  w  XIII wieku. 

 Jednak  największy  rozwój  na  zapotrzebowanie  na  pieśni  patriotyczne  rodzi  się  od  

czasów  zaborów. Mamy  wtedy  do  czynienia  między  innymi  z  powstaniem  

listopadowym, styczniowym. Wiele  pieśni, które  możecie  usłyszeć  podczas  apeli  

związanych  z  Odzyskaniem  Niepodległości  pochodzi  właśnie  z  tego  okresu. Bardzo  

dużo  pieśni  powstanie  też  w  okresie  II  wojny  światowej. 

 

Zastanówcie  się. 

Przecież  czasy  zaborów  i  wojen - to  były  okresy: głodu, strachu, śmierci... Dlaczego  

ludzie  tworzyli  wtedy  pieśni, często  o  bardzo  skocznych  melodiach? Przecież  mieli  

ważniejsze  rzeczy  na  głowie... Pomyślcie  o  tym, a  w  podsumowaniu  lekcji  wrócimy  

do  tego  zagadnienia. 

Teraz  przeczytaj  teksty  dwóch  pieśni, z  którymi  będziemy  dzisiaj  pracować. Podaję  Ci  

także  do  nich  linki - możesz  ich  posłuchać :) 
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https://www.youtube.com/watch?v=o-wadsd77tI    - "Rozszumiały  się  wierzby  płaczące" 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c9ULddhiXmQ   - "Hej, chłopcy! Bagnet  na broń!" 

 

 

Ciekawostka: Krystyna  Krahelska, która  jest  autorką  pieśni  "Hej, chłopcy! Bagnet  na  

broń" - pozowała  jako  modelka  do  pomnika  Syreny  w  Warszawie. Twarz  Syreny  

jednak  nie  jest  jej  twarzą, a  rzeźbę  zaczęto  kojarzyć  z  Krahelską  po  wojnie, kiedy  

autorka  rzeźby  w  jednym  z  wywiadów  ujawniła  jej  nazwisko. Krahelska  zginęła  w  

trakcie  powstania  warszawskiego.  

 

"Rozszumiały  się  wierzby  płaczące" 

Tekst: R. Ślęzak, muzyka: W. Agapkin 

 

Rozszumiały  się  wierzby  płaczące, 

Rozpłakała  się  dziewczyna  w  głos, 

Od  łez  oczy  podniosła  błyszczące 

Na  żołnierski, na  twardy  życia  los. 

 

Ref. Nie  szumcie  wierzby  nam 

Z 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  wiemy, co  to  lęk. 

 

Błoto, deszcz  czy  słoneczna  spiekota, 

Zawsze  słychać  miarowy, równy  krok, 

Maszeruje  ta  leśna  piechota, 

Na  ustach  śpiew, spokojna  twarz, pogodny  

wzrok, 

 

Ref. 

 

I  choć  droga  się  nasza  nie  kończy, 

Choć  nie  wiemy, gdzie  wędrówki  kres, 

Ale  pewni  jesteśmy  zwycięstwa, 

Bo  przelano  już  tyle  krwi  i  łez. 

 

 

*vis - pistolet 

*łan - zboże  rosnące  na  polu 

*spiekota - upał, skwar 

*miarowy - powtarzający  się  w  równych  

odstępach 

 

"Hej, chłopcy! Bagnet  na  broń!" 

Słowa  i  muzyka: K. Krahelska 

 

Hej, chłopcy! Bagnet  na  broń! 

Długa  droga, daleka  przed  nami, 

Mocne  serca, a  w  ręku  karabin, 

Granaty  w  dłoniach  i  bagnet  na  broni. 

 

Ciemna  noc  się  nad  nami  roziskrzyła  gwiazdami, 

Jasne  wstęgi  dróg  w  pyle, długie  noce  i  dni. 

Młoda  Polska  zwycięska  jest  w  nas  i  przed  nami 

W  równym  rytmie  marsza  raz, dwa, trzy. 

 

Hej, chłopcy! Bagnet  na  broń! 

Długa  droga  daleka, przed  nami  trud  i  znój, 

Po  zwycięstwo  my  młodzi  idziemy  na  bój, 

Granaty  w  dłoniach  i  bagnet  na  broni! 

 

Jasny  świt  się  roztoczy, wiatr  owieje  nam  oczy 

I  odetchnąć  da  płucom, i  rozgorzeć da  krwi, 

I  piosenkę  jak  tęczę  nad  ziemią  roztoczy, 

W  równym  rytmie  marsza  raz, dwa, trzy 

 

Hej, chłopcy! Bagnet  na  broń! 

Bo  kto  wie, czy  to  jutro, pojutrze  czy  dziś 

Przyjdzie  rozkaz, że  już, że  już  trzeba  nam  iść, 

Granaty  w  dłoniach  i  bagnet  na  broni. 

 

 

*bagnet - sztylet  nasadzany  na  lufę  karabinu 

https://www.youtube.com/watch?v=o-wadsd77tI
https://www.youtube.com/watch?v=c9ULddhiXmQ
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Zwróćcie   uwagę: pieśni  patriotyczne  ukazywały  codzienne  życie  walczących, ich  

cechy. Często opisy  przyrody  odgrywały  w  nich  swoją  rolę.  

 

2. Zapisz  w  zeszycie 

Codzienność  partyzanta 

 

- nie  boi  się  codziennego  

marszu  i  trudu, do  tańca  

grają  mu  granaty, 

- codzienność  jest  trudna, 

ale  wykonuje  swoje  

zadania  z  zapałem  i  

poczuciem  obowiązku 

 

Cechy 

 

- odważny, nie  wie, co  to  

lęk, 

- nie  skarży  się  na  trudy  

wojennego  życia, 

- ma  mocne  serce, spokojną  

twarz  i  wzrok, 

- jest  zawsze  gotowy  do  

wykonania  rozkazu, 

przekonany  o  zwycięstwie 

Rola  przyrody 

 

- przyroda  "odczuwa"  to, co  

ludzie, 

- wierzby  szumią  z  żalu, 

- świt  jest  jasny, nocą  na  

niebie  świecą  piękne  

gwiazdy, 

- wiatr  owiewa  oczy, daje  

wytchnienie  i  ciepło 

  

Rola  pieśni  patriotycznych: 

- uczą  nas  patriotyzmu, miłości  do  ojczyzny, pamięci  o  tych, którzy  przelewali  krew  za  

Polskę, 

- dawały  nadzieję, podnosiły  na  duchu, 

- mówiły  o  miłości  do  ojczyzny, 

- pokazywały  męstwo  i  poświęcenie  walczących, 

- dodawały  odwagi  przed  walką, 

- w  czasach  zaborów  przypominały  o  tożsamości  narodowej, 

- ukazywały  codzienny  trud  żołnierzy, ich  wyrzeczenia  oraz  cierpienie. 

 

 

 

 

 

 


