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„Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym
stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”.

Kochani Uczestnicy,
zapraszam do aktywnego udziału w koncercie „Skąd
nasz ród”, przygotowanego dla uświetnienia Gali, kończącej XII edycję konkursu „Być Polakiem”, w którym zostaliście wyróżnieni. Reprezentacyjny Zespół Artystyczny
Wojska Polskiego przedstawi we wspaniałej formie muzyczno- -baletowej program, obrazujący historię Polski,
od jej zarania do współczesności. Niektóre z pieśni i piosenek wykonywanych przez artystów pewnie znacie, postanowiliśmy więc przygotować
śpiewnik, byście mogli włączać się w śpiew a po uroczystości, w wolnych chwilach,
wracać do tych zwrotek, malujących pieśniami, tańcami i urzekającymi barwami strojów
polskie dzieje.
Myślę, że wszyscy znacie Hymn Polski – Mazurek Dąbrowskiego, śpiewany przez naszych przodków od 1797 roku. Wcześniej inne pieśni, nazywane obecnie pieśniami hymnicznymi, pełniły taką rolę. Pierwszym hymnem była „Bogurodzica”. Jeśli oglądaliście
polskie filmy historyczne to z pewnością zauważyliście, że rycerze polscy ruszali do boju
z tą właśnie pieśnią na ustach. Za inne polskie pieśni hymniczne, jakie usłyszycie podczas koncertu i znajdziecie w śpiewniku, uznawane są też: „Rota” i „Pierwsza Brygada”.
Warto poznać i zapamiętać zasady, obowiązujące podczas wykonywania i odtwarzania Mazurka Dąbrowskiego, będącego jednym z symboli państwowych, chronionych
przez przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Oto one:
•
•
•
•

Osoby wykonujące hymn stoją w postawie wyrażającej szacunek.
Mężczyźni w ubraniach cywilnych – zdejmują nakrycie głowy.
Osoby umundurowane – oddają honory przez salutowanie.
Poczty sztandarowe – oddają honory przez pochylenie sztandaru.

Podobnie zachowujemy się w czasie śpiewania pieśni hymnicznych. Dla łatwiejszego
rozpoznania tych pieśni, zaznaczyliśmy je w śpiewniku malutką biało – czerwoną flagą,
umieszczoną w górnym, prawym rogu strony. Pamiętajcie więc by wstać, gdy artyści
rozpoczną wykonywanie którejś z tych pieśni. A może warto powiedzieć o tych zasadach polskim kolegom, jeśli ich nie znają.
W imieniu organizatorów konkursu „Być Polakiem” i swoim własnym życzę wszystkim
pełnego wrażeń przeżywania tego niezwykłego Koncertu. Składam też wielkie podziękowania Reprezentacyjnemu Zespołowi Artystycznemu Wojska Polskiego za przygotowanie spektaklu, który uczy, wzrusza i napełnia dumą.
Joanna Fabisiak, Poseł na Sejm RP
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Konkursu „Być Polakiem”

POLSKI HYMN NARODOWY
– MAZUREK DĄBROWSKIEGO
Autor tekstu: Józef Wybicki

Jeszcze Polska nie zginęła,
Póki my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
Marsz, marsz Dąbrowski, /bis
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

…BOGURODZICA
Autor tekstu: Autor nieznany

Bogurodzica ,Dziewica, Bogiem sławiena Maryja!
U Twego Syna Gospodzina, Matko zwolena, Maryja!
Ziści nam, spuści nam. Kyrie eleison!
Twego dziela krzciciela bożycze,
Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze.
Słysz modlitwę, jąż nosimy,
A dać raczy, Jegoż prosimy,
A na świecie zbożny pobyt,
Po żywocie rajski przebyt.
Kyrie eleison!

MODLITWA ZA RZECZYPOSPOLITĄ I ZA KRÓLA
Autor tekstu: Andrzej Trzecieski,
w polskim przekładzie Jakuba z Lublina

Racz, Panie Chryste, z miłosierdzia Twego
być sprawcą Polski i Księstwa Litewskiego.
Króla Augusta z jego poddanymi
Chowaj w Twej łasce miłościwie z nimi.
Aby szczęśliwie ta Rzeczpospolita
Kwitnęła zawżdy i dobrem wszem obfita
Byśmy w pokoju tu z tej łaski trwali
Wolę Twą świętą prawdziwie poznali.
Raczże przedłużyć, Panie żywot jego,
Aby doczekał się potomstwa godnego.
A iżby zawżdy tu mógł żyć w pokoju,
A był fortunny ustawicznie w boju.

PIOSNKA CHORĄŻEGO
Autor tekstu: Andrzej Kaznowski,
Stanisław Moniuszko

Pomnę, ojciec waścin gadał,
Jeśli w sercu co zakole
Lub kto sęka w głowę zadał,
Gdy masz troski w domu
Ruszaj bracie! Ruszaj w pole!
Ruszaj bracie w pole.
Gdy zagrają ci ogary,
A za źwierzem człek się zziaje,
Diabli wezmą jak przez czary
Babskie te ambaje.
Ruszaj bracie! Ruszaj w pole!
Ruszaj bracie w pole.
Radzęć więc, gdy w sercu kole,
Siądź do sanek albo bryki,
Pyszne teraz u nas pole,
Jakie wilki, dziki!
Ruszaj bracie! Ruszaj w pole!
Ruszaj bracie w pole.

MAZUREK TRZECIEGO MAJA
Autor tekstu: Rajnold Suchodowski

Witaj majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie.
Uczcimy ciebie piosenką, która w całej Polsce słynie.
Witaj Maj, trzeci Maj, u Polaków błogi raj! /bis/
Witaj dniu Trzeciego Maja, który wolność nam zwiastujesz,
Pierzchła już ciemiężców zgraja, Polsko dzisiaj tryumfujesz
Witaj Maj, trzeci Maj, u Polaków błogi raj! /bis/
Wrogów tłuszcze wyrok boski zmiótł z powierzchni polskich łanów.
Znikła boleść, znikły troski, nie ma w Polsce obcych panów.
Witaj Maj, trzeci Maj, u Polaków błogi raj! /bis/

WARSZAWIANKA
Autor tekstu: Jean François Casimir Delavigne
w polskim przekładzie Karola Kazimierza Sienkiewicza

Oto dziś dzień krwi i chwały, oby dniem wskrzeszenia był!
W gwiazdę Polki, Orzeł Biały , patrząc lot swój w niebo wzbił.
A nadzieją 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!
Trąba nasza wrogom grzmij!
Grzmijcie bębny, ryczcie działa, dalej dzieci w gęsty szyk.
Wiedzie hufce wolność, chwała, tryumf błyska w ogniu pik.
Leć nasz Orle w górnym pędzie, sławie, Polsce, światu służ.
Kto przeżyje wolnym będzie, kto umiera wolnym już.
Hej, kto Polak na bagnety

KUJAWIAK
Autor tekstu: Jan Wiktor Kiepura

Piękny słońca blask
I rannej zorzy brzask
Pięknie pachnie kwiat
Cudowny cały świat
Lecz nie macie piękniejszego
Od mazura, od naszego
Od oberka, krakowiaka
Lub od kujawiaka
Dalej więc do kujawiaka
Stawaj zuchu, stań dziewucho
Do mazura ognistego
Do tańca polskiego
Przypomnisz ten cudny czas
Gdy cię spotkałem pierwszy raz
W ogrodzie pachniały bzy
Na kwiatach lśniły kropel łzy
W oddali kołysał dzwon
A echo niosło drogi ton
Przeminął ten cudny dzień
Jak złotych marzeń krótki sen
Hej ha, krew gra, do tańca stoją pary
Hej ha, krew gra, młodym i starym
Hej ha, krew gra, i wspomnień budzi roje
Hej ha, krew gra, boli serce moje

ROTA
Autor tekstu: Maria Konopnicka

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,
Nie damy pogrześć mowy!
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep piastowy.
Nie damy, by nas gnębił wróg,
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Do krwi ostatniej kropli z żył
Bronić będziemy Ducha,
Aż się rozpadnie w proch i pył
Krzyżacka zawierucha.
Twierdzą nam będzie każdy próg…
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

PIERWSZA BRYGADA
Autor tekstu: Tadeusz Biernacki,
Andrzej Hałaciński

Legiony to żołnierska nuta,
Legiony to ofiarny stos.
Legiony to żołnierska buta,
Legiony to straceńców los.
My Pierwsza Brygada, /bis/
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!
My pierwsza Brygada…
Nie chcemy dziś od was uznania
Ni waszych mów, ni waszych łez,
Skończyły się dni kołatania
Do waszych dusz, do waszych serc
My Pierwsza Brygada…..

MAKI
Autor tekstu: Kornel Makuszyński

Ej, dziewczyno, ej, niebogo,
Jakieś wojsko pędzi drogą,
Skryj się za ściany, skryj się za ściany,
Skryj się, skryj, skryj się skryj!
Ja myślałam, że to maki,
Że ogniste lecą ptaki,
A to ułany, ułany, ułany,
A to ułany, ułany, ułany!
Strzeż się tego, co na przedzie,
Tam, na karym koniu jedzie,
		Oficyjera, oficyjera,
Strzeż się, strzeż, strzeż się, strzeż!
Jeśli mu się wydam miła,
To nie będę się broniła,
Niech mnie zabiera, zabiera, zabiera!
Niech mnie zabiera, zabiera, zabiera!
		
Serce weźmie i pobiegnie,
Potem w krwawym boju legnie,
Zostaniesz wdową, zostaniesz wdową,
Strzeż się , styrzeż, strzeż się, strzeż!
Łez ja po nim nie uronię,
Jego serce mym zasłonię,
Bóg go zachowa, zachowa, zachowa.
Bóg go zachowa, zachowa, zachowa.

KOMENDANCIE NASZ
Autor tekstu: Adam Kowalski

Nie trąbiły Ci fanfary, nie kłaniały się sztandary,
W złoto strojnych straż, w złoto strojnych straż.
Gdyś graniczne słupy burzył, zmartwychwstanie przez czyn wróżył,
Komendancie nasz, komendancie nasz!
Jeno duch Cię uniósł Boży, jeno blask wschodzącej zorzy
Opromieniał twarz opromieniał twarz.
Jeno wichry Ci zagrały, jeno lasy się kłaniały,
Komendancie nasz, komendancie nasz!
A w wojaczce na bezdrożu, tyś na złotym nie spał łożu,
Nie pił z pełnych czasz, nie pił z pełnych czasz
Do snu Ci nie grały harfy, nie stroiły piersi szarfy,
Komendancie nasz!
Hej, hej...
Jeno strój Cię zdobił szary, jeno schron Ci dały jary,
Słońce piekło twarz, słońce piekło twarz.
Dzionkiem kule Ci zawyły, nocką myśli druhem były,
Komendancie nasz!
Hej, hej...
Dziś z królami na…

SERCE W PLECAKU
Autor tekstu: Michał Zieliński

Z młodej piersi się wyrwało
W wielkim bólu i rozterce
I za wojskiem poleciało
Zakochane czyjeś serce
Żołnierz drogą maszerował
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 potajemnie kochasz
I po nocach tęsknisz, szlochasz?
Tę piosenkę, tę jedyną
Śpiewam dla ciebie, dziewczyno.
Poszedł żołnierz na wojenkę
Poprzez góry, lasy, pola,
l ze śmiercią szedł pod rękę,
Taka jest żołnierska dola.
I choć go trapiły wielce
Kule, gdy szedł do ataku,
Żołnierz śmiał się, bo w plecaku
Miał w zapasie drugie serce.
Tę piosenkę tę jedyną…..

MODLITWA OBOZOWA
Autor tekstu: Adam Kowalski

O, Panie, któryś jest na niebie,
Wyciągnij sprawiedliwą dłoń!
Wołamy z cudzych stron do Ciebie
O polski dach i polską broń.
O, Boże, skrusz ten miecz,
Co siekł nasz kraj.
Do wolnej Polski nam
Powrócić daj!
By stał się twierdzą
Nowej siły
Nasz dom, nasz dom..
O, usłysz, Panie, skargi nasze,
O, usłysz nasz tułaczy śpiew!
Znad Warty, Wisły, Sanu, Bugu
Męczeńska do Cię woła krew!
O, Boże, skrusz ten miecz……

KARPACKA BRYGADA
Autor tekstu: Marian Hemar

Myśmy tutaj szli z Narwiku,
My przez Węgry, a my z Czech.
Nas tu z Syrii jest bez liku,
A nas z Niemiec zwiało trzech!
My przez morza, a my z Flandrii,
My górami, my przez las!
Teraz wszyscy do Aleksandrii,
Teraz my już wszyscy wraz.
Karpacka brygada! Daleki jest świat!
Daleki żołnierza tułaczy ślad.
Daleka jest droga w zawiejach i mgłach,
Od śniegów Narwiku w libijski piach.
Maszerują żołnierze maszerują,
Maszerować żołnierski fach
A każdego z daleka wypatrują ,
Czyjeś oczy we łzach, we łzach
Gdy wieczór zapada i dnia ucichł ruch
Karpacka Brygada wytęża słuch
I słyszą niektórzy jak z dala od snu
Szum sosny karpackiej wyśni się mu
Maszeruje Brygada maszeruje!
Zachód, północ, południe, wschód
Ani nóg, ani drogi nie żałuje
Maszerować to nasz trud!
Nie zabraknie na świecie bezdroży ni dróg
Dojdziemy do Polski! – Tak daj nam Bóg!

PAŁACYK MICHLA
Autor tekstu: Józef „Ziutek” Szczepański

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 chłopaczek chce być ranny, sanitariuszki - morowe panny
I gdy cię kula trafi jaka poprosisz pannę - da ci buziaka w nos!
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……..

HEJ, CHŁOPCY! BAGNET NA BROŃ
Autor tekstu: Krystyna Krahelska

Hej, chłopcy! Bagnet na broń!
Długa droga, daleka, przed nami,
mocne serca, a w ręku karabin,
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 nami roztoczy
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.
Ciemna noc się nad nami, roziskrzyła gwiazdami,
białe wstęgi dróg w pyle, długie noce i dni,
Nowa Polska, Zwycięska, jest w nas i przed nami
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 broń

MARSZ MOKOTOWA
Autor tekstu: Mirosław Jezierski

Nie grają nam surmy bojowe i werble do szturmu nie warczą,
Nam przecież te noce sierpniowe i prężne ramiona wystarczą.
Niech płynie piosenka z barykad , wśród bloków, zaułków, ogrodów,
Z chłopcami niech idzie na wypad, pod rękę, przez cały Mokotów.
Ten pierwszy marsz ma dziwną moc, tak w piersiach gra, aż braknie tchu,
Czy słońca żar, czy chłodna noc, prowadzi nas pod ogniem z luf.
Ten pierwszy marsz to właśnie zew, niech brzmi i trwa przy huku dział,
Batalion gdzieś rozpoczął szturm, spłynęła łza i pierwszy strzał!
Niech wiatr ją poniesie do miasta, jak żagiew płonącą i krwawą,
Niech w górze zawiśnie na gwiazdach, czy słyszysz, płonąca Warszawo?
Niech zabrzmi w uliczkach znajomych, w Alejach, gdzie bzy już nie kwitną,
Gdzie w twierdze zmieniły się domy, serca z zapału nie stygną!
Ten pierwszy marsz ma dziwną moc, tak w piersiach gra, aż braknie tchu,
Czy słońca żar, czy chłodna noc, prowadzi nas pod ogniem z luf.
Ten pierwszy marsz niech dzień po dniu, w poszumie drzew i w sercach drży,
Bez próżnych skarg i zbędnych słów, to nasza krew i czyjeś łzy!

OJCZYZNO MA
Autor tekstu: ks. Karol Dąbrowski

Tyle razy pragnęłaś wolności
Tyle razy dławił ją kat
Ale zawsze czynił to obcy
A dziś brata zabija brat.
Ojczyzno ma! Tyle razy we krwi skąpana!
Ach, jak wielka dziś Twoja rana! Jakże długo cierpienie Twe trwa!
Biały orzeł znów skrępowany,
Krwawy łańcuch zwisa u szpon.
Lecz już wkrótce zostanie zerwany,
Bo wolności uderzył dzwon.
Ojczyzno ma...
O Królowo Polskiej Korony
Wolność, pokój i miłość racz dać,
By ten naród boleśnie dręczony,
Odtąd wiernie przy Tobie trwał.
O Matko ma,
Tyś Królową Polskiego narodu
Tyś wolnością w czasie niewoli
I nadzieją gdy w sercach jej brak.
Ojczyzno ma…..

PÓKI POLSKA ŻYJE W NAS
Autor tekstu: Wojciech Kejne

Kiedy światu się zdawało, że na zawsze starta z map,
Że nie złoży nikt jej w całość, że nie wydrze z wrażych łap,
Polski żołnierz w obcej stronie, na Europy krańcu gdzieś
Bijąc wroga tęsknił do niej i układał taką pieśń.
Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie
Orzeł Biały jeszcze raz skrzydła rozwinie.
Jeszcze zerwie pęta z nóg, gotów do lotu.
Jeszcze zabrzmi złoty róg, bądź gotów, bądź gotów!
Dawno ścichło rżenie koni. rozwiał się bitewny kurz.
Szczęk stalowy białej broni do historii przeszedł już.
I odeszli z tamtym wojskiem na niebieskiej trąbki zew,
Ci, co śnili wolną Polskę zostawiając nam ten śpiew.
Póki Polska żyje w nas...
Dziś Europa znów jest z nami i z pomocą skora biec,
Ale wolnej Polski granic Polski żołnierz musi strzec
I dochować musi wiary tym, co dali za nią krew,
Nieść wysoko ich sztandary i pamiętać tamten śpiew.
Póki Polska żyje w nas.....

MARSZ, MARSZ POLONIA
Autor tekstu: autor nieznany

Rozproszeni po wszem świecie, gnani w obce wojny.
Zgromadziliśmy się przecie, w jedno kółko zbrojne.
Marsz, marsz Polonia,
Nasz dzielny narodzie,
Odpoczniemy po swej pracy,
W ojczystej zagrodzie.
Przejdziem Litwę, przejdziem Wołyń, popasiem w Kijowie,
Zimą przy węgierskim winie, staniemy w Krakowie.
Marsz, marsz Polonia,
Nasz dzielny narodzie,
Odpoczniemy po swej pracy,
W ojczystej zagrodzie.
Od Krakowa bitą drogą, do Warszawy wrócim,
Co zastaniem resztkę wroga, na łeb w Wisłę wrzucim.
Marsz, marsz Polonia,
Nasz dzielny narodzie,
Odpoczniemy po swej pracy,
W ojczystej zagrodzie.

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego jest
największą instytucją artystyczną w Wojsku Polskim realizującą szeroki wachlarz zadań artystycznych mających na celu
kształtowanie postaw patriotycznych, edukacyjnych i wychowawczych. RZAWP dziedziczy ponad
100-letnią tradycję grup teatralno-estradowych
działających
przy Domach Żołnierza Polskiego
w okresie II Rzeczpospolitej. Zespół popularyzuje treści narodowe
i chwałę oręża polskiego w kraju i za granicą. Tym samym realizuje życzenie Marszałka Józefa Piłsudskiego o utworzeniu sceny żołnierskiej, na której „powinno się grać głównie sztuki optymistyczne
i radosne, dające ludziom wiarę i nadzieję”. Głównym nurtem działalności artystycznej Zespołu jest prezentowanie programów okolicznościowych w formie widowisk i koncertów oraz oprawa muzyczna
uroczystości państwowych i wojskowych. W repertuarze Zespołu
odnaleźć można wszelkie gatunki i style muzyczne, które zachwycą najbardziej wymagających odbiorców – zarówno tych starszych
jak i młodszych. W skład Zespołu wchodzą: soliści, chór, balet, orkiestra symfoniczna i orkiestra
koncertowa. Aktualnie zatrudnionych jest w Zespole ponad
150 artystów: piosenkarzy,
śpiewaków, muzyków, tancerzy i artystów chóru. Wyjątkowym znakiem rozpoznawczym
Reprezentacyjnego
Zespołu
Artystycznego Wojska Polskiego są kostiumy sceniczne, które w większości stanowią kopie

autentycznego umundurowania historycznego: od wojów
Mieszka I poprzez „skrzydlatą”
husarię Jana III Sobieskiego
do czasów współczesnych.
W magazynach zgromadzono
ponad 1200 kostiumów i rekwizytów, których różnorodność, bogactwo zdobień i kolorystyka zachwycają widzów.
Kostiumy artystów RZAWP
dostarczają publiczności niezapomnianych wrażeń estetycznych
i są stanowią źródło wiedzy na temat historii oręża polskiego. Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego cieszy się ogromnym powodzeniem i uznaniem w kraju i za granicą. Zespół odbył ponad 200 tournée, m.in. do Niemiec, Francji, Belgii, Holandii, Wielkiej
Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Szwecji, Danii, Słowacji, Czech, Korei Południowej, Chin, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Występował także
przed Janem Pawłem II na specjalnej audiencji w 1994 roku. W kraju
brał udział w ponad 60 tys. koncertów. Wszystkie występy Zespołu są gorąco oklaskiwane przez publiczność i komplementowane
przez krytyków muzycznych za kunszt i maestrię wykonania. Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego posiada na swoim
koncie szereg nagrań dla Telewizji Polskiej oraz na potrzeby
filmu. Ukazało się ponad 100
płyt CD z nagraniami polskich
pieśni patriotycznych w wykonaniu RZAWP.

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU
POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2021

KULTURA POLONIJNA
– PREZENTACJE W KRAJU
KONKURS „BYĆ POLAKIEM”
156 000 zł
420 000 zł

PATRONI, ORGANIZATORZY I SPONSORZY

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

ZJEDNOCZENIE
POLEK
W WIELKIEJ
BRYTANII
STOWARZYSZENIE
POLSKICH KOMBATANTÓW
W WIELKIEJ BRYTANII

ZJEDNOCZENIE POLEK
W WIELKIEJ BRYTANII

KANCELARIA PREZESA
RADY MINISTRÓW

STOWARZYSZENIE
„WSPÓLNOTA POLSKA”

FUNDACJA
„ŚWIAT NA TAK”


Regina i Sławomir Katner


REGINA I SŁAWOMIR KATNER

POLSKA
MACIERZ SZKOLNA

M.B.GRABOWSKI FUND

POLONIA
AID FOUNDATION
TRUST

ZJEDNOCZENIE POLSKIE
W WIELKIEJ BRYTANII

POLONIA AID
FOUNDATION TRUST

BYŚ
– WOJCIECH BYŚKINIEWICZ

INSTYTUT POLSKI AKCJI KATOLICKIEJ W WIELKIEJ BRYTANII

REPREZENTACYJNY ZESPÓŁ
ARTYSTYCZNY WOJSKA
POLSKIEG

FUNDACJA
IM. ROMANA
I NATALII GUMIŃSKICH
FUNDACJA IM. ROMANA
I NATALII GUMIŃSKICH

ZAMEK KRÓLEWSKI
W WARSZAWIE

DRUKARNIA EFEKT

DOBRE MIEJSCE
S.P. Z O.O.

SPONSOR STRATEGICZNY
Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju to organizacja non-profit powołana w 2018 roku
przez Polski Fundusz Rozwoju. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez własne
projekty z zakresu edukacji, wspieranie inicjatyw społecznych (granty) i wolontariat
pracowniczy.

PATRONI MEDIALNI
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