
POWSTANIA ŚLĄSKIE W  PIEŚNIACH 

 

RYS HISTORYCZNY 

 

Powstania śląskie wybuchały kolejno w latach 1919, 1920, 1921. Były to zbrojne 

wystąpienia ludności polskiej na Górnym Śląsku przeciw władzom niemieckim w celu 

przyłączenia go do Polski. 

Pierwsze powstanie śląskie wybuchło spontanicznie, bez przygotowań i po kilku 

dniach krwawych walk zostało stłumione. Po pacyfikacji powstania Niemcy przystąpili do 

akcji represyjnych. 

Drugie powstanie śląskie miało szerszy zasięg. Bezpośrednim celem powstania było 

zademonstrowanie siły narodu polskiego oraz obrona przed atakami niemieckiego terroru. 

Trzecie powstanie śląskie o największym zasięgu było związane z niepomyślnym 

wynikiem plebiscytu i zamiarem przyznania Niemcom całego okręgu przemysłowego. Przez 

ponad miesiąc powstańcy prowadzili walkę o swój dom i swoją przyszłość. W walkach 

poległo prawie 1,5 tys. powstańców. W rejonie Góry Świętej Anny niemieckie natarcie 

zostało powstrzymane. Podpisano porozumienie o wyznaczeniu linii demarkacyjnej, 

zaprzestaniu walk i wycofaniu sił niemieckich i powstańczych z terenu plebiscytowego. 

Przywódcy powstań śląskich to m.in.: Wojciech Korfanty, Maciej Miełżyński, Alfons 

Zgrzebniok. 1 

 

 

Mapa – Zasięg powstań śląskich2 

 
1 Strona internetowa: https://psp1.home.pl/autoinstalator/wordpress3/?page_id=47 
2 Strona internetowa: http://edus.ibrbs.pl/powstania-slaskie/ 



 

Toczone walki wyzwoleńcze znajdowały odzwierciedlenie w twórczości poetów,  

a także w samorodnej twórczości szerokich mas ludowych, wyrażającej się w rymach  

i pieśniach.  

Poezja i pieśń powstań śląskich nabrały mocy sakralnej, stając się towarzyszkami oraz 

współtwórczyniami czynu zbrojnego i ofiary. Pieśń unosiła się ponad powstańczą walką. 

Poezja ta zamykała w sobie wszystko, co w tego typu twórczości powinno się znaleźć: portret 

własny i portret wroga, wyznanie wiary narodowe i religijne, zanurzenie w pejzażu, 

wzruszenie i drwinę. 

Znane są cztery zbiory śląskich pieśni powstańczych. Najstarszym jest "Śpiewnik 

powstańczy" z 1921 roku wydany w Katowicach. 60 tekstów zebrał drukarz Jan Eichhorn.  

Za podstawę wziął wydany przez "Katolika" zbiorek pieśni patriotycznych pt. "Pieśni 

narodowe" wydany w Bytomiu. Śpiewnik zawiera pieśni  ludowe, pieśni o różnej tematyce, 

pieśni powstańczych jest 12. 

Autorem drugiego zbiorku pt. "Pieśni powstańców górnośląskich" jest ksiądz Jan 

Rzymełka. Śpiewnik ukazał się nakładem Towarzystwa Obrony Kresów Zachodnich  

w Krakowie w 1921 roku. Na 15 stronach zawarto "Rotę" oraz 9 pieśni z melodiami. 

W okresie międzywojennym pieśni powstańcze ukazywały się w ogólnych zbiorach 

Pieśni przeznaczonych dla młodzieży szkolnej, zespołów śpiewaczych oraz do użytku 

powszechnego. Pojawiały się również na łamach prasy codziennej, a zwłaszcza czasopism 

"Powstaniec" i "Powstaniec Śląski", które nawoływały do zbierania pieśni powstańczych. 

Emanuel Imiela zajmował się ich gromadzeniem. Zbiór jego obejmował ponad sto utworów. 

Pierwszą antologię pieśni powstańczych opracował etnomuzykolog Adolf Dygacz.  

W trakcie swojej działalności folklorystycznej zebrał w latach 1933-1955 około 150 zapisów. 

Do antologii autor wprowadził zaledwie 40 pozycji. Były to przede wszystkim pieśni 

powstańcze.  

W 1978 Instytut Śląski wydał "Śpiewnik śląskich pieśni powstańczych" opracowany 

przez Piotra Świerca. Śpiewnik zawiera teksty i nuty 64 pieśni z okresu Powstań Śląskich 

1919-1921. Oprócz melodii powstańczych zaopatrzony jest w materiały pomocnicze: noty 

dokumentacyjne, które charakteryzują bliżej pieśń, wymieniają autorów, okoliczności 

powstania utworu, przytaczają odmiany tekstowe, kolejność ogłaszania drukiem, objaśnienia 



nazwisk, miejscowości i nazw organizacji występujących w tekstach pieśni oraz wybór 

bibliografii.3 

 

PRZYKŁADOWE PIEŚNI POWSTAŃCZE 

 

„Poszli wszyscy na powstanie”4 

Pieśń powszechna: historyczna (powstańcza)  

Miejscowość: Koziegłowy, powiat Zawiercie.  

Zapisana w 1953 r.  

Słowa i melodia anonimowe, wzorowane na starej pieśni miłosnej. Pieśń wykazuje 

metrorytmikę chodzonego, utrzymana jest w klimacie lirycznych i refleksyjnych pieśni  

z obrzędu weselnego, jakimi panna młoda żegna dom rodzinny. 

Pieśń ukazała się w zbiorze A. Dygacza „Śląskie pieśni powstańcze 1919-1921", 

Wydawnictwo „Śląsk", Katowice 1958. 

 

 

 

Poszli wszyscy na powstanie, 
poszedł i mój miły, 

będą o Śląsk walczyć, 
będą z całej siły. 

Poszli wszyscy na powstanie, 
poszedł mój kochanek, 

a ja go tu czekom 
każdy wieczór, ranek. 

Każdo nocka nadsłuchuja, 
czy nie klupie w dźwiyrze, 

on pod Górą Anny 

 
3 Strona internetowa: https://www.profesor.pl/publikacja,6020,Artykuly,Gornoslaskie-piesni-powstancze-i-ich-
charakterystyka 
4 Strona internetowa: https://sbc.org.pl/Content/398523/3505.3OPRAPoszli%20wszyscy%20na%20powstanie 

%20(B).pdf 
 



już w okopie leży. 
Jużech oczka wypłakała, 

czekom go daremnie, 
kula go trafiyła, 

już nie wróci do mnie. 
Leży se gdzieś w mokrej ziemi, 

jak kamień spokojny, 
pewnie o tym nie wie, 

że Śląsk jeszcze nie jest wolny. 
 
 

„Wojenko, wojenko”5 

Muzyka: autor nieznany  

Była to jedna z najpopularniejszych pieśni legionowych. Nie wiemy dokładnie kto i kiedy ją 

napisał. Część historyków uznaje za autora Feliksa Gwiżdża. Inni Henryka 

Zbierzchowskiego, Edwarda Słońskiego lub Józefa Obrochta-Maćkulina. Część opracowań 

opisuje autorstwo tej pieśni jako „anonimowe”. Różnie ocenia się też czas powstania – od 

1914 do 1917 roku. 

Muzyka na podstawie melodii ludowej. 

 

 
 

Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani, 

Że za tobą idą, że za tobą idą 

Chłopcy malowani? 

 
5 Strona internetowa: https://www.spiewnikniepodleglosci.pl/wojenko-wojenko/ 

 

 



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, 

Bo tak Polska grzeje. 

Wojenko, wojenko, co za moc jest w tobie? 

Kogo ty pokochasz, kogo ty pokochasz 

W zimnym leży grobie. 

Ten już w grobie leży z dala od rodziny, 

A za nim pozostał, a za nim pozostał 

Cichy płacz dziewczyny. 

 

 

„Czemu płaczesz ty powstańcze”6  

Muzyka: autor nieznany  

Pieśń powstańcza i historyczna. 

 

 

 
6 Strona internetowa: http://www.zespolslask.pl/piesni.powstancze.pdf 

 



 

 

„Jak długo w sercach naszych”7 

Muzyka: ks. Władysław Piątkiewicz 

Pieśń powstała prawdopodobnie pod koniec XIX wieku. Autorem tekstu jest Konstanty 

Krumłowski. Podczas powstań śląskich tekst pieśni został przerobiony przez ks. Władysława 

Gajdę. Ta pieśń była bardzo popularna w 1921 roku podczas plebiscytu. Do tej pory budzi  

w sercach ducha patriotycznego. 

 

 

 
7 Strona internetowa: http://a-pesni.org/polsk/jakdlugo.htm 



 

 

„Już zachodzi czerwone słoneczko”8 

Domniemany autor tekstu utworu: Adam Kowalski 

Autor muzyki: nieznany. 

Data powstania: 1919 r.  

Tekst utworu został po raz pierwszy opublikowany w tomie „Z górnośląskiej ziemi” 

wydanym w Katowicach w 1960 r. 

Drugi wariant słów został nadesłany przez Kazimierza Walentek w ramach konkursu 

zorganizowanego staraniem Zarządu Głównego Związku Młodzieży Wiejskiej oraz redakcji 

tygodnika „Nowa Wieś”. Według informatora uczestnika, pieśń śpiewana była przez Polaków 

przebywających w Niemczech w czasie okupacji.  

 

 
8 Strona internetowa: https://bibliotekapiosenki.pl/utwory/Juz_zachodzi_czerwone_sloneczko 



Wariant 1 

Już zachodzi czerwone słoneczko 

Za zielonym gajem, 

Ubodzy powstańcy, śląscy szeregowcy 

Idą na bój krwawy. 

 

Wpisali się do jednej brygady, 

Powiodło ich serce, 

Aby obsadzili cały Górny Ślązek 

I jego granice. 

 

Na granicy tam Górnego Śląska 

Jest przepaść głęboka, 

Każdego powstańca, każdego Ślązaka 

Wielka bitwa czeka. 

 

Jak nam zacznie wojskowa kapela 

Z Opola pięknie grać, 

To wszyscy powstańcy będą w prostym 

rzędzie 

Na baczność z bronią stać. 

 

Tę piosenkę składali powstańcy, 

Śląscy szeregowcy, 

W dziewiętnastym roczku, w tym wielkim 

powstaniu, 

Przy jasnym miesiączku. 

Wariant 2 

Już zachodzi czerwone słoneczko 

Za las kalinowy,  

Ubodzy wojacy, chłopcy wojownicy,  

idą na  bój krwawy. 

 

Złączyli się do jednej brygady, 

bolało ich serce, 

 

Aby oswobodzić cały Górny Ślązek 

i jego granice. 

 

Na granicy Górnego Śląska 

jest tam przepaść wielka. 

 

Tam niejedna panna, panieneczka śląska, 

utraciła chłopca. 

 

My są zuchy, co się nie boimy , a jest nas 

niemało. 

 

Szwab na drodze stanie, to dostanie lanie, 

aż będzie dudniało. 

 

„Słonko jasne za te czarne chmury”9 

Pochodzenie: Śpiewnik Powstańczy 

Muzyka: Kowalski Adam 

 

Słonko jasne za te czarne góry 

Nam się uchyliło 

Ubodzy Powstańce, śląscy szeregowcy 

Znów idą na wojnę. 
 

Złączyli się do jednej brygady, 

Bo wiodło ich serce, 

Aby obsadzili cały Górny Ślązek, 

I jego granice. 
 

Na granicy Górnego Śląska 

Jest przepaść wielka, 

Tam niejedna piękna panieneczka śląska, 

Utraci kochanka. 

 
9 Strona internetowa: https://pl.wikisource.org/wiki/S%C5%82onko_jasne 



 

Góry lasy i niebo wysokie 

Są nam przyjaciele. 

Ci nam już nie wrócą, którzy z nami byli, 

O dziewczęta miłe. 
 

Jak nam zacznie wojskowa muzyczka 

Z Opola pięknie grać, 

Wtenczas jeszcze będzie ta dziewczyna śląska 

Płakać i narzekać. 
 

Tę piosenkę składali powstańcy, 

Śląscy szeregowcy, 

W dziewiętnastym roczku, w tem wielkiem powstaniu 

Przy jasnym miesiączku. 
 

 

„Ten dwudziesty pierwszy roczek” 10 

 

Autor nieznany 

 

Ten dwudziesty pierwszy roczek 
cały krwią zalany, 

który chłopak najładniejszy 
do wojska zabrany. 

Który chłopak najładniejszy 

sam do wojska idzie, 

straci życie i kochankę 

już więcej nie przyjdzie. 

A gdy legniesz kochaneczku 

w ziemi pod Opolem, 

polski orzeł roztopierzy 

skrzydła nad twym grobem. 

 

„Od Bytomia bita droga”11 

 

Autor nieznany 
 

Od Bytomia bita droga 
Różami obsadzona, 

Sadziła je moja najmilejsza, 
Do której ja tam chodzował. 

 
10 Strona internetowa: https://mok.art.pl/ 
11 Strona internetowa: https://pl.wikisource.org/wiki/Od_Bytomia_bita_droga 



 
Miała ona trzy różyczki, 

A mnie ich dać nie chciała, 
Mówiła mi, że są latoś drogie, 

I że je musi sprzedawać. 
 

Innym żeś je darmo dała, 
A mnie je chcesz sprzedawać: 

Czekaj, duszko, z fałszywego świata 
Będziesz ty na mnie narzekać! 

 
Pierścioneczka, coś mi dała, 

Długo nosić, nie będę, 
Jak ja przyjdę do mojego pułku, 

To nim karabin nabiję. 

 

I chusteczki, coś mi dała 
Długo nosić nie będę, 

Jak ja przyjdę do mojego pułku, 
Czyścić karabin nią będę. 

 

 

„Do bytomskich strzelców”12 

 

Data wydania: 1921 r. 

Autor: Bolesław Palędzki 

 

Do bytomskich strzelców wojska zaciągają; 

Niejednej kochance, niejednej dziewczynie 

Serce zasmucają, serce zasmucają. 

Nie płaczże dziewczyno, nie smuć sama siebie; 

Bo za roczek, za dwa, bo za roczek, za dwa, 

Powrócę do ciebie, powrócę do ciebie. 

A jak nie powrócę, listy będę pisał; 

Ty będziesz czytała i będziesz płakała, 

Ja nie będę słyszał, ja nie będę słyszał. 

Napisał listeczek krwią palca swojego; 

Nie mogła przeczytać, nie mogła przeczytać 

Od żalu wielkiego, od żalu wielkiego. 

Wyszła na góreczkę, gdzie Ślązacy jadą; 

Po moim Jasieńku, po moim kochanku 

Konika prowadzą, konika prowadzą. 

Prowadzą, prowadzą, żałobą okryty; 

Pewnie mój kochanek, pewnie mój Jasinek 

Na wojnie zabity. 

 
12 Strona internetowa: https://wieczorpatriotyczny.wordpress.com/2016/09/19/do-bytomskich-strzelcow/ 



Zabili, zabili, pruscy wojownicy; 

I pochowali go i pochowali go 

Na śląskiej granicy, na śląskiej granicy. 

Na śląskiej granicy- murawa zielona; 

A na tej murawie, a na tej zielonej 

Chorągiew czerwona, chorągiew czerwona. 

Na chorągwi Orzeł Biały wyszywany; 

Po moim Jasieńku, po moim kochanku 

Listek krwią pisany, listek krwią pisany. 

 

 

„Czego płaczesz ty żołnierzu!”13 
 

Data wydania: 1921 r. 

Czego płaczesz ty żołnierzu, 

Czego smutna twoja twarz, 

Czy ty tęsknisz za wolnością 

Czy swą lubą w sercu masz. 

 

Wojna z domu mnie wygnała, 

Wyrzuciła poza was, 

Tu niewidzę mojej chatki, 

Tylko szumny gęsty las. 

 

Zostawiłem w domu matkę 

Siostry były róże dwie, 

Tu nie słyszę głosu matki, 

Która wychowała mnie. 

 

Ciągle huczą nam armaty, 

Ciągle bije na nas wróg, 

Niepocieszy nikt żołnierza, 

Niepoczeny tylko Bóg. 

Mój kolega jest raniony, 

Ma obcięte nogi dwie. 

Leży jęcząc okrwawiony, 

Woła bracie ratuj mnie. 

 

Bo oddaję Bogu duszę 

Śmierć zabierze życie me, 

Bo ja walczył za ojczyznę, 

I przelałem polską krwie. 

 

 

 
13 https://pl.wikisource.org/wiki/Czego_p%C5%82aczesz_ty_%C5%BCo%C5%82nierzu 



PODSUMOWANIE 

 

Pieśni powstańcze, historyczne, patriotyczne to utwory o treściach odnoszących się do 

ojczyzny, narodu, jego historii. Polskie pieśni to skarby naszej kultury narodowej. Są 

świadectwem historii i zapisem losów naszego narodu.  

Pieśni te przedstawiają treści o ogromnym znaczeniu, każda z nich ma swoje bogate 

dzieje. Tworzone były pod wpływem wielkich uczuć, emocji i towarzyszyły Polakom  

w najtrudniejszych momentach historii. Są wyrazem więzi z tymi, którzy poświęcili swoje 

życie dla Ojczyzny.  

Pieśni są najbardziej przystępną i zrozumiałą dla ogółu formą muzyczną. Odgrywają 

ważną rolę w historii naszego narodu. Jednoczyły one ludzi w chwilach zagrożenia, dodawały 

otuchy i odwagi, niosły przesłanie, nadzieję i wiarę w lepsze jutro. Opowiadają w formie 

poetyckiej o wielkich czynach, wielkich ludziach, ważnych wydarzeniach. 

Śpiewnik narodowy kształtował się przez wieki - tworzyli go wielcy poeci, 

kompozytorzy i twórcy anonimowi. 

Słowa i melodie pieśni, z biegiem lat zmieniały się, posiadały liczne wersje 

wprowadzane przez anonimowych twórców i przez wykonawców. Teksty pieśni 

funkcjonowały w tradycji ustnej i pisanej, w dziennikach, pamiętnikach, drukach ulotnych, 

modlitewnikach, zbiorkach poetyckich i w prasie. Utwory, odzwierciedlające wydarzenia 

historyczne, uczyły społeczeństwo czynnego patriotyzmu i przywiązania do bohaterskiej 

przeszłości. 

Pieśni przenoszone i kultywowane są  z pokolenia na pokolenie. Odgrywają ważną 

rolę  

w wychowywaniu młodego pokolenia. Wspólne śpiewanie pieśni ma miejsce zawsze wtedy, 

gdy odbywają się ważne uroczystości, wynikające z wielowiekowych tradycji, świąt  

i zwyczajów, zakorzenionych głęboko w naszej kulturze.14 

Szczególne miejsce w dziejach walk wyzwoleńczych narodu polskiego zajmują 

Powstania Śląskie. Powstańcy śląscy są wielkimi bohaterami naszej lokalnej społeczności. 

Jako symbol walki ludu śląskiego, jako przykład wielkiego patriotyzmu, poświęcenia i 

oddania stanowią autorytet dla wielu pokoleń – także młodych Polaków. Jesteśmy dumni z tej 

karty dziejów naszej ojczyzny.  

 
14 Strona internetowa: https://repozytorium.ukw.edu.pl/ 



W maju  - 2 maja 1970 r. – w 51 rocznicę I Powstania Śląskiego – Szkole 

Podstawowej nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu nadano imię Powstańców Śląskich.15 
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