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MUZYKA ROZRYWKOWA 
 

 
1. „Hej sokoły” – to jedna z najbardziej rozpoznawanych polskich 

piosenek biesiadnych z I (pierwszej) połowy XIX (dziewiętnastego) wieku. Jej 
autor nie jest znany, lecz często przypisywana jest polsko-ukraińskiemu poecie i 
kompozytorowi, Tomaszowi Padurze.  

 

„Hej, Sokoły!” 
 
Hej, tam gdzieś znad ................... wody 
Wsiada na koń .......................... młody, 
Czule żegna się z ........................................., 
Jeszcze czulej z Ukrainą. 
 
Ref. Hej, hej, hej ............................ 
Omijajcie góry, ......................, pola, doły 
Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku, 
Mój .......................... skowroneczku. 
 
Wiele dziewcząt jest na ............................ 
Lecz najwięcej w Ukrainie, 
Tam me ...................... pozostało, 
Przy kochanej mej .......................... 
 
Ref. Hej, hej, hej sokoły... 
 
Ona jedna tam .......................... 
Jaskółeczka moja moja mała 
A ja ....................... w obcej stronie 
Dniem i nocą .................... do niej 
 
Ref. Hej, hej, hej sokoły... 
 
Żal, żal za dziewczyną, 
Za .......................... Ukrainą, 
Żal, żal serce ......................., 
Już jej ...................... nie zobaczę. 
 
Ref. Hej, hej, hej sokoły... 
 
Wina, wina, wina ........................, 
A jak ................... pochowajcie 
Na zielonej Ukrainie 
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Przy ......................... mej dziewczynie. 
Hej, hej, hej sokoły... 
 
Proszę zinterpretować tekst piosenki. Proszę odpowiedzieć na pytania 

pomocnicze: 

 za czym tęskni podmiot liryczny? 

 czego pragnie? 

 jakie ma uczucia wobec ojczyzny? 
 
2. Kolejną piosenką ludową czy też biesiadną jest „Cyganeczka Zosia‖ – 

utwór grany na każdym polskim weselu. 
 

„Cyganeczka Zosia” 
 
Znałem Cyganeczkę .........................  
kazali mi ją ................................  
lecz me .................. nie pozwala,  
mojej Cyganeczki lubić.  
 
Na podwórzu, na podwórzu 
cztery kare .................. stoją  
lecz ty ......................... Cyganeczko  
nigdy już nie ...................... moją. 
 
A jak mi się ......................... wreszcie  
kupię sobie konia w .......................  
kupię konia i ................................  
i ........................... z Cyganami.  
 
Proszę zinterpretować tekst piosenki. Proszę odpowiedzieć na pytania 

pomocnicze: 

 kim może być podmiot liryczny? 

 jakie ma plany? 
 
3. „My Cyganie” – to piosenka, bez której nie może odbyć się żadna 

impreza. Jej autor nie jest znany; popularne jest wykonanie Krzysztofa Krawczyka, 
wokalisty grupy Trubadurzy – piosenkarza o charakterystycznym barytonie. 

 
„My Cyganie” 
 
My Cyganie co pędzimy z ..................................., 
my Cyganie znamy ............................. świat! 
My Cyganie wszystkim .................................., 

a śpiewamy sobie tak: 
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Ref. Ore, ore sza ba da ba da amore. 

Hej! Amore sza ba da ba da. 

O muriaty, o szagriaty, 

hajda trojka na mienia!  

 

Kiedy tańczę, niebo ..................... razem ze mną. 

Kiedy gwiżdżę, gwiżdże w ................... wiatr 

Zamknę oczy, ........................... więdną, 

kiedy milknę, ........................... świat. 

 

Ref. Ore, ore sza ba da ba da amore... 

 

Gdy śpiewamy, słucha cała ............................. 

Gdy śpiewamy, śpiewa każdy ............................ 

Niechaj każdy z nami ..............................., 

niech rozbrzmiewa piosnka ta. 

Ref. Ore, ore sza ba da ba da amore... 

 

......................... słucham, słucha cała ziemia 

i jak śpiewam, śpiewa ............................ z nas  

gdy ucichnę – wiatru nie ma 

......................... oczy – nie ma gwiazd 

 

Ref. Ore, ore sza ba da ba da amore... 

 

Będzie prościej, będzie jaśniej 

całą ....................... damy wam 

Będzie prościej, będzie jaśniej, 

gdy zaśpiewa ....................... z was: 

 

Ref. Ore, ore sza ba da ba da amore... 

 

Proszę zinterpretować tekst piosenki. Proszę odpowiedzieć na pytania 

pomocnicze: 

 w jaki sposób połączony jest podmiot liryczny z przyrodą? 

 w jaki sposób można zrozumieć refren piosenki? 

 
4. Maryla Rodowicz to piosenkarka działająca nieprzerwanie od 1962 

(tysiąc dziewięćset sześćdziesiątego drugiego) roku. Ma w swoim dorobku 
ponad dwa tysiące piosenek. Wśród hitów przez nią wylansowanych należy 
wymienić: „Ale to już było‖ oraz „Kasa i seks‖. Wykonała wiele piosenek 
Agnieszki Osieckiej – bardzo płodnej polskiej poetki, autorki tekstów piosenek, 
pisarki, m.in.(między innymi): „Małgośka‖, „Niech żyje bal‖, „Sing sing‖, 
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„Wariatka tańczy‖, „Żyj, mój świecie‖, jak również utwór stworzony w hołdzie 
dla Agnieszki Osieckiej

 
„Łatwopalni‖. 

 
„Niech żyje bal” (słowa: Agnieszka Osiecka, muzyka: Seweryn Krajewski) 
 
Życie, ........................., trwa tyle co taniec, 
fandango, .........................................., be–bop, 
............................, hosanna, różaniec i szaniec, 
i jazda, i basta, i ..........................  
 
Bal to .......................................... na jaki nas proszą,  
nie grają na ......................, chociaż żal. 
Zanim więc serca upadłość ....................................  
na bal, ........................ na bal. 
 
Szalejcie aorty, ja idę na ...................... 
Roboto ty w .............................. się pal. 
Miasta nieczułe ............................. jak porty, 
Bo życie, bo życie to ..................... 
 
Bufet jak bufet ...................... zaopatrzony,  
............................ czy tu, czy gdzieś tam. 
............................... póki żyjesz i śmiej się do żony, 
I pij ............................... dam! 
 
Ref. Niech żyje .......................!  
Bo to życie to bal jest nad bale!  
Niech żyje .......................!  
Drugi raz nie ................................. nas wcale!  
Orkiestra ..................!  
Jeszcze tańczą i drzwi są ..............................!  
Dzień warty ...........................!  
A to życie ......................... jest warte!  
 
Chłopo-robotnik i boa grzechotnik,  
z niebytu ........................ się fal,  
widzi swą mamę i .........................., i żonkę,  
i rusza, ............................... na bal. 
 
......................... kostucha – ta Miss Wykidajło, 

wyłączy nam ........................ w środku dnia.  

................................... więc taczki obłędu jak Byron,  

bo ....................... mamy bal! 
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Ref. Niech żyje bal... 

 

Proszę zinterpretować tekst piosenki. Proszę odpowiedzieć na pytania 

pomocnicze: 

 co symbolizuje bal? 

 jaką tematykę porusza utwór? 

 do kogo zwraca się podmiot liryczny? 

 co podmiot liryczny radzi adresatowi? 

 

5. Krystyna Janda to polska aktorka filmowa i teatralna, reżyser, prozaik 

i felietonistka. Jak wielu polskich artystów wykonała również piosenki 

Agnieszki Osieckiej, np. (na przykład) „Zielono mi‖, „Wariatka tańczy‖. 

 

„Na zakręcie” (słowa: Agnieszka Osiecka, muzyka: Przemysław Gintrowski) 

 

Dobrze się pan ..................?  

To świetnie 

Właśnie widzę .................. wzrok, równy ...................  

Jak w marszu  

 

A ja jestem, proszę ......................, na zakręcie  

Moje prawo to jest pańskie lewo  

Pan widzi krzesło, ........................., stół  

A ja rozdarte .......................  

 

Bo ja jestem, proszę pana, na ...........................  

Ode mnie widać ................... przekrzywione  

Pan dzieli ............... zimę, każdy ................. na pół  

Pan ................. swoja żonę  

 

Pora wracać, bo ...................... zgaśnie 

Niedługo, proszę pana, będzie .....................  

Żona ..................., pewnie wcale dziś nie zaśnie  

A robotnicy ......................  

 

A ja jestem, proszę pana, na zakręcie  

Migają światła ...................... możliwości  

Pan mówi basta, ..................., pat  

I pan mi nie zazdrości  

Lepiej ........................, bo papieros zgaśnie  

Niedługo, pan to czuje, ....................... rano  

Ona czeka, ...................... dziś nie zaśnie  

A robotnicy wstaną  
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A ja jestem, proszę pana, na zakręcie  
Choć gdybym ......................, bym się urządziła  
Już widzę .................., bieska, stół  
Wystarczy, żebym była ........................  
 
Pan był .................., proszę pana, na zakręcie  
Dziś pan dostrzega, proszę pana, te ....................... 
I pan haruje, proszę pana, jak ten .............................  
A moje ......................... się kolebie niczym balia  
 
Pora wracać, już ............................ zięby  
................................., proszę pana, będzie rano  
Iść do domu, przetrzeć oczy, umyć ......................  
Nim robotnicy wstaną 
 
Proszę zinterpretować tekst piosenki. Proszę odpowiedzieć na pytania 

pomocnicze:  

 W jaki sposób można zinterpretować tytuł utworu? 

 Jak można scharakteryzować bohaterkę? 

 Czym się różni kobieta z piosenki od mężczyzny? 
 
6. Kalina Jędrusik – piosenkarka, aktorka i artystka kabaretowa, która w 

latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX (dwudziestego) wieku uchodziła 
za symbol seksu. 

 
„Bo we mnie jest seks” (słowa: Jeremi Przybora, muzyka: Jerzy Wasowski) 
 
Bo we mnie jest ....................., 
Gorący jak samum. 
Bo we mnie jest seks, 
Któż ........................ się ma mu? 
On mi ...................... opływa, 
Wypełnia mi biust, 
Żar sączy do .................. 
 
Bo we mnie jest seks, 
Co pali i .......................... 
Tysiące już serc.................. do zgliszczy. 
Kogo zmysłów pożogą ......................., 
Już ten, nie zazna już ten, 
Co ....................... i sen 
Lecz gdy ........................ 
Mą trawię żarem, 
Ja ............................ muszę, 
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Że go me ........................ tak opętało, 
Choć ..................... ciała 
Mam przecież i ........................! 
 
Lecz we ................ ten seks, 
Jak ....................... ją zagłusza. 
Nikt nie wie, że jest 
Pod ........................... i dusza. 
Więc o takim ..................... marzę, 
Co ..................... ogarnie 
I duszy ............................. 
Ze .......................... wygarnie. 
Takiemu ja oddam wśród ................... 
I duszę, i seks! 
I duszę, i... 
 
Dlaczego stale zły .................... palec 
....................... mnie tym nadmiarem? 
Za jakie ...................... płci mojej cechy 
Zmysłowym dręczę żarem? 
Gdy tylko ................... pochylę dekolt, 
Już ....................... ściele się trup. 
 
Niech wypnę odrobineczkę biodro, 
Już rządzą żądze u ......................... 
Bo .......... mnie jest seks, 
......................... jak samum. 
Bo we mnie jest seks, 
Któż oprzeć się ma mu? 
On mi biodra ..................., 
Wypełnia mi ......................, 
Żar .................. do ust. 
Lecz we mnie ............. seks, 
Jak chwast ją zagłusza. 
Nikt nie ............, że jest 
Pod seksem i dusza. 
Więc o .................. wciąż marzę, 
Co całość ................. 
I duszy latarnie 
Ze zmysłów ................. 
Takiemu ja oddam wśród łez 
I ................, i seks! 
I duszę, i... 
I duszę, i seks! 
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Proszę zinterpretować tekst piosenki. Proszę odpowiedzieć na pytania 

pomocnicze: 

 jak reagują mężczyźni na jej wygląd? 

 jakiego mężczyzny pragnie kobieta z piosenki? 

 z jakimi problemami wiąże się według kobiety piękno fizyczne? 

 

7. Czesław Niemen, właściwie Czesław Wydrzycki, to bardzo znany 

kompozytor, multiinstrumentalista, piosenkarz i autor tekstów piosenek. Urodził 

się na terenie obecnej Białorusi w 1939 (tysiąc dziewięćset trzydziestym 

dziewiątym) roku. W latach pięćdziesiątych XX (dwudziestego) wieku wraz z 

rodziną wyemigrował do Gdańska i tam uczęszczał do szkoły. 

Jako charyzmatyczny muzyk zaistniał w Polsce w roku 1962 (tysiąc 

dziewięćset sześćdziesiątym drugim). Wraz z zespołem Niebiesko-Czarni 

koncertował w całej Europie. W 1963 (tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym 

trzecim) roku przebojem stała się kompozycja „Pod papugami‖. Z tego okresu 

znany jest utwór „Czy mnie jeszcze pamiętasz?‖, który również wykonała w 

języku niemieckim zachwycona piosenką Marlena Diertich.  

W 1967 (tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym siódmym) roku kompozytor 

nagrał „Dziwny jest ten świat‖ i pieśń stała się przebojem lat sześćdziesiątych. 

Piosenkarz w niej wykazał olbrzymi kunszt piosenkarski, właściwie wykrzyczał 

tekst, śpiewał z ekspresją dotąd nieznaną. Album „Dziwny jest ten świat‖ zyskał 

status „złotej‖ płyty.  

W 1969 (tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym dziewiątym) roku ukazał się 

kolejny album Niemena pt. (pod tytułem) „Niemen Enigmatic‖. Zawarte są w 

nim utwory jazzowe, muzyka awangardowa i progresywny rock. Najbardziej 

znany utwór z tej składanki to „Bema pamięci żałobny rapsod‖ do tekstu 

Cypriana Kamila Norwida.  

W 1970 (tysiąc dziewięćset siedemdziesiątym) roku Niemen poznał włoską 

piosenkarkę, Faridę, z którą dużo koncertował w Polsce i Włoszech. Współpraca 

przerodziła się w wielką miłość, która przetrwała wiele lat. Niemen dla niej 

napisał muzykę do piosenki „Musica magica‖, która stała się kością niezgody 

pomiędzy Faridą a żoną Czesława Niemena.  

W 1975 (tysiąc dziewięćset siedemdziesiątym piątym) roku Niemen wydał 

album „Katharsis‖, nagrany przy użyciu instrumentów elektronicznych. W latach 

osiemdziesiątych XX (dwudziestego) wieku Niemen już sporadycznie 

występował, często zmieniał skład zespołu, czasami występował solo. Był to 

bardzo trudny okres w jego życiu, gdyż władze polskie wmanewrowały go w 

kompromitującą akcję propagandową. Tuż przed wprowadzeniem stanu 

wojennego w Polsce wyemitowano w telewizji wywiad z Niemenem tak 

zmanipulowany, że wynikało z niego, że jest „kolaborantem‖. Od tego czasu 

spotykał się z nieprzychylnym odbiorem w kraju i za granicą. Piosenkarz załamał 

się całkowicie i coraz mniej koncertował. Dopiero w końcu lat osiemdziesiątych 

XX (dwudziestego) wieku jego pozycja na rynku muzycznym się poprawiła. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kompozytor
http://pl.wikipedia.org/wiki/Multiinstrumentalista
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piosenkarz
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W 2001 (dwa tysiące pierwszym) roku wydał swój ostatni album 
„spodchmurykapelusza‖, bardzo ciepło przyjęty przez krytykę i publiczność. 
Jego koncerty zawsze budziły ogromne zainteresowanie. Kompozytor 
wychodził na scenę zawsze spokojny, nietuzinkowo ubrany, często w 
finezyjnym kapeluszu, w perukach, czasami klękał na scenie, co wzbudzało 
zachwyt publiczności. Zmarł na nowotwór w 2004 (dwa tysiące czwartym) 
roku. W czasie jego pogrzebu wiele stacji radiowych wyemitowało najbardziej 
znaną piosenkę kompozytora „Dziwny jest ten świat‖, oddając w ten sposób 
hołd artyście. Został pochowany na warszawskich Powązkach. 

Jego imieniem nazwano wiele ulic, w 2009 (dwa tysiące dziewiątym) roku 
Narodowy Bank Polski wypuścił monetę poświęconą pamięci Niemena, a 
piosenka „Sen o Warszawie‖ od 2004 (dwa tysiące czwartego) roku jest 
wykonywana przed każdym spotkaniem drużyny piłkarskiej Legia Warszawa na 
Stadionie Wojska Polskiego w Warszawie jako hymn kibiców. 

 
„Dziwny jest ten świat” (słowa i muzyka: Czesław Niemen) 
 
Dziwny jest ten świat,  
gdzie ........................ wciąż  
mieści się wiele ........................ I .......................... jest to,  
że od tylu lat  
człowiekiem .................... człowiek.  
 
Dziwny ten świat,  
świat .................... spraw,  
czasem aż ......................... przyznać się.  
A jednak ..................... jest,  
że ktoś słowem złym  
zabija tak, jak ........................  
 
Lecz ludzi dobrej .................... jest więcej  
i mocno ........................ w to,  
że ten świat  
nie zginie nigdy ..................... nim.  
Nie! Nie! Nie!  
Przyszedł już ........................,  
najwyższy czas,  
.......................... zniszczyć w sobie.  
 
Proszę zinterpretować tekst piosenki. Proszę odpowiedzieć na pytania 

pomocnicze: 

 jak artysta charakteryzuje świat? 
 za co artyście wstyd? 

 na co ma nadzieję?  
 w co wierzy? 



Цибульська Александра Зофья 

208 

8. Czerwone Gitary to zespół, który rozpoczął swoją działalność w latach 

sześćdziesiątych XX (dwudziestego) wieku. Związany z nim był solista 

Seweryn Krajewski – autor muzyki filmowej. Do największych przebojów 

grupy należą: „Nie zadzieraj nosa‖, „Nikt na świecie nie wie‖, „Takie ładne 

oczy‖, „Dozwolone od lat osiemnastu‖ czy „Kwiaty we włosach‖. 

 

„Tak bardzo się starałem” (słowa: Krzysztof Dzikowski, muzyka: 

Seweryn Krajewski) 

 

Kto za Tobą w .................... ganiał,  

Do piórnika ....................... wkładał?  Kto?  

No, .................... – kto?  Kto na ławce ........................ serce   

I podpisał: „.................... Elce‖?  Kto?  

No, powiedz – ....................?   Tak bardzo ........... starałem,   

A Ty ............... nie chcesz mnie.   

Dla Ciebie tak ........................  

Powiedz mi, dlaczego nie ................... mnie?    

 

Kto dla Ciebie nosił .........................,   

Spodnie w .................... włożył modne?  Kto?  

No, ........................ – kto?   

Kto Tuwima ........................ przepisał,   

Jako własny Tobie ......................?  Kto? 

No, powiedz – kto?    

Tak .......................... się starałem,   

A Ty teraz nie ........................ mnie.   

Dla Ciebie tak ..........................;   

Powiedz mi, dlaczego nie chcesz ...................   

 

Ja dla Ciebie byłem gotów  

................. wiśni zjeść z pestkami  

Ja, tak .................. ja.  

Teraz kiedy Cię ......................., 

...................... mi że się nie znamy,  

Czy to ........................ tak ? 

 

Proszę zinterpretować tekst piosenki. Proszę odpowiedzieć na pytania 

pomocnicze: 

 w jaki sposób bohater okazywał dziewczynie uczucia? 

 jak ona zareagowała na jego poświęcenia?  

 jaki mógł być ich dalszy los? 
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9. Ewa Demarczyk jest wyjątkową i jedną z najbardziej charyzmatycznych 

postaci na polskiej scenie muzycznej. Przez wiele lat związana była z krakowską 

Piwnicą pod Baranami, gdzie występowała z doskonałą interpretacją poezji Mirona 

Białoszewskiego, Juliana Tuwima czy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 

Ogromnym powodzeniem cieszyły się występy artystki w kraju i za granicą na 

przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX (dwudziestego) wieku. W 

tamtym czasie wystąpiła również w filmie Jerzego Skolimowskiego pt. (pod 

tytułem) „Bariery‖ z piosenką napisaną przez Krzysztofa Komedę, zatytułowaną 

„Z ręką na gardle‖. Brawurowe wykonanie piosenki ściska za gardło z wrażenia i 

przerażenia. Obecnie artystka już nie koncertuje. Należy ją pamiętać jako Czarnego 

Anioła. Ewa Demarczyk w czasie występu zawsze była ubrana w czarną suknię, na 

scenie stała tajemnicza, przybierając posągową postać z twarzą niczym maska, 

nieruchomym wzrokiem hipnotyzowała publiczność. Jej repertuar jest trudny i 

ciemny. Do najbardziej spektakularnych utworów w jej wykonaniu należą: 

„Grande Valse Brillante‖ do wiersza Juliana Tuwima, „Deszcze‖ do wiersza 

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, „Czarne anioły‖, „Karuzela z madonnami‖, 

„Groszki i róże‖, „Skrzypek Hercowicz‖, „Taki pejzaż‖ i „Tomaszów‖. 

 

„Grande Valse Brillante” (muzyka: Zygmunt Konieczny, słowa: Ewa 

Demarczyk na podstawie wiersza Juliana Tuwima) 

 

Ty – wódkę za ..................... w bufecie... 

Oczami po sali drewnianej – i serce ci .................. (Czy pamiętasz?) 

Orkiestra ........................ opada, przycicha 

Powiada, że ..................... (Czy pamiętasz, jak ze mną...?) 

Już znalazł twój ................ moje oczy 

Już suniesz – po .......................... zamroczy – 

Już zaraz za chwilę... (Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś?...) 

Podchodzisz na ....................... i naraz nad głową 

grzmotnęło do .................................. 

Porywasz – na życie na .................. – do tańca Grande 

Valse Brillante 

 

Ref. Czy pamiętasz, jak ze mną .......................... walca 

Z panną, madonną, ........................... tych lat 

Czy pamiętasz, jak ruszył ................... do tańca 

Świat, co w ................................. ci wpadł 

................................. bluźnierca dotulałeś do serca 

W utajeniu ........................ te dwie 

Unoszone ..........................., unisono dyszące 

Jak ja cała, w domysłach i ........................ 

I tych dwoje nad ......................., co też są, lecz ich nie ma 

Bo ................................... zakryte wnet zakryte, i w dół 
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Jakby tam właśnie ........................... i błękitem pieściły 

Jedno tę, drugie tę, pół na ..................... 

 

Gdy przez sufit przetaczasz – nosem .............................. zahaczasz 

Gdy po ziemi młynkujesz, to .............................. siłacza 

Wątłe ........................... naprężasz, pierś cherlawą wytężasz 

Będę miała ........................ i huzara za męża 

 

Ref. Czy pamiętasz jak ze mną tańczyłeś walca... 

 

A tu ................ ugrzęzła, drzazga w .................. uwięzła 

Bo ma dziurę w ........................ mój pretendent na męża 

Ale ...................... się wyrwie – o już wolny, odeszło 

I walcuje, szurając ........................ podeszwą 

 

Ref. Czy pamiętasz jak ze mną tańczyłeś walca... 

 

Proszę zinterpretować tekst piosenki. Proszę odpowiedzieć na pytania 

pomocnicze: 

 jak kobieta opisuje mężczyznę? 

 co symbolizuje ich taniec? 

 

10. Michał Bajor to polski aktor i piosenkarz. Swój debiut muzyczny 

rozpoczął na festiwalu w Opolu, potem wystąpił w Sopocie i Zielonej Górze. 

Znany jest również z kilku ról filmowych. Wystąpił u Agnieszki Holland w 

filmie „Wieczór u Abdona‖ i w „Quo vadis‖ Jerzego Kawalerowicza, wcielając 

się w rolę Nerona. Na scenie muzycznej artysta wykonuje piosenki z niezwykłą 

ekspresją, dramatycznie, śpiewając teksty Juliana Tuwima, Władysława 

Broniewskiego, Wojciecha Młynarskiego czy Marka Grechuty. Do najbardziej 

rozpoznawalnych utworów w wykonaniu Michała Bajora, należą: „Moja miłość 

największa‖, „Pamiętajcie o ogrodach‖, „Nie opuszczaj mnie‖, „Ja wbity w kąt‖, 

„Ogrzej mnie‖, „Nie chcę więcej‖, „Nasza niebezpieczna miłość‖, „Na granicy 

łez‖ i „A kto Ciebie, ty wierzbino‖. Jego twórczość jest bardzo melodyjna, 

kojąca i wzruszająca. 

„Niepewność” (słowa: Adam Mickiewicz, muzyka: Jan Kanty 

Pawluśkiewicz) 

 

Gdy cię nie widzę, nie ........................., nie płaczę,  

Nie tracę ..........................., kiedy cię zobaczę;  

Jednakże gdy cię długo nie ...............................,  

Czegoś mi ............................, kogoś widzieć żądam;  

I tęskniąc sobie ....................... pytanie:  

Czy to jest przyjaźń? czy to jest .........................?  
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Cierpiałem nieraz, nie ....................... wcale,  

Abym przed tobą szedł wylewać ........................;  

Idąc bez celu, nie pilnując ............................,  

Sam nie ..........................., jak w twe zajdę progi;  

I wchodząc sobie ........................... pytanie;  

Co mnie tu ....................? Przyjaźń czy kochanie?  

 

Gdy z oczu ........................, nie mogę ni razu 

W myśli twojego odnowić ..........................; 

Jednakże nieraz czuję ..................... chęci, 

Że on jest ....................... blisko mej pamięci. 

I znowu sobie zadaję ........................: 

Czy to jest przyjaźń? Czy to jest kochanie? 

 

Dla twego ........................ życia bym nie skąpił,  

Po twą ........................ do piekieł bym zstąpił;  

Choć śmiałej żądzy nie ma w ................. mojem,  

Bym był dla ciebie zdrowiem i .........................  

I znowu sobie zadaję ....................................:  

Czy to jest przyjaźń? Czy to jest kochanie? 

Proszę zinterpretować tekst piosenki. Proszę odpowiedzieć na pytania 

pomocnicze: 

 jakie uczucia żywi do kobiety bohater? 

 na co jest gotowy dla niej? 

 

11. Budka Suflera to lubelski zespół założony w latach siedemdziesiątych 

XX (dwudziestego) wieku przez Krzysztofa Cugowskiego i Romualda Lipkę. 

Do hitów wylansowanych przez zespół należą: „Cień wielkiej góry‖, „Martwe 

morze‖, „Za ostatni grosz‖, „Cisza jak ta‖, „Jolka, Jolka, pamiętasz‖. Krzysztof 

Cugowski ma dwóch synów, którzy tworzą zespół rockowy Bracia. Piosenkę 

„Jest taki samotny dom‖ Budka Suflera wykonała razem z Urszulą – wokalistką 

rockową z ich rodzinnego miasta. 

 

„Jest taki samotny dom” (słowa: Adam Sikorski, muzyka: Romuald Lipko, 
Krzysztof Cugowski) 

 
Uderzył ..................., wybuchła noc, 
Przy drodze ..................... dwór, 
W katedrach ..................., w przyłbicach gór, 
.................................... ton. 
 
Za witraża ........................ szkłem, 
Pustych ......................... chłód, 
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W szary pył rozbity ....................., 
............................, pusty dwór. 
 
Dorzucam drew, bo ogień ...................., 
Ciągle burza ........................., 
Nagle feeria ................... i mnóstwo świec, 
Ktoś na ............................. gra, 
Gotyckie odrzwia ........................... się 
I skrzypiąc suną w ......................... 
I biała .................... płynie z nich 
W brylantowej ...................... 
 
Zawirował z .................. dwór, 
................... włosów płomień, 
Nad górami lecę, ................ z nią, 
Różę trzyma w ................... 
 
Ref. A po nocy przychodzi ....................., 
A po ..................... spokój, 
Nagle ptaki .................... mnie 
Tłukąc .................... do okien 
A po nocy ...................... dzień, 
A po burzy spokój, 
Nagle .................... budzą mnie 
Tłukąc się do ...................... 
 
Znowu ................., pusty dom, 
Gdzie schroniłem się 
I ................................... z wszystkich, z wszystkich mi 
Na witraża ............................, 
Znowu w drogę, w drogę trzeba ...................., 
W ....................... się zanurzyć, 
Chociaż w ........................ jeszcze tkwi 
Lekko zwiędła ...................... 

Ref. Lecz po nocy przychodzi dzień... 

 

Proszę zinterpretować tekst piosenki. Proszę odpowiedzieć na pytania 

pomocnicze: 

 co autor chce nam przekazać słowami refrenu? 

 jaki jest nastrój piosenki?  

 

12. Maanam to zespół rockowy, który powstał pod koniec lat 

siedemdziesiątych XX (dwudziestego) wieku. Jego solistką, postacią charyzmatyczną, 

jest Olga „Kora‖ Jackowska, która pisze teksty piosenek. Od występu na 
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festiwalu w Opolu w 1980 (tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym) roku zespół 

nieprzerwanie nagrywał kolejne przeboje i występował na całym świecie. 

Ogromną rzeszę fanów mają piosenki: „Boskie Buenos‖, „Żądza pieniądza‖, 

„Stoję, stoję, czuję się świetnie‖, „Szare miraże‖, „Raz dwa, raz dwa‖. W roku 

2015 (dwa tysiące piętnastym) minęła czterdziesta rocznica powstania zespołu 

Maanam i z tej okazji koncern wydawniczy przedstawił słuchaczom 40 

(czterdzieści) przebojów zespołu na dwupłytowym albumie zatytułowanym 

„Miłość jest cudowna: 1975–2015 (tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt pięć–dwa 

tysiące piętnaście)‖, a historię zespołu ukazuje film dokumentalny „Ma nam być 

pięknie‖. 

 

„Cykady na Cykladach” (słowa: Olga „Kora‖ Jackowska, muzyka: Marek 

Jackowski) 

 

Jest bardzo bardzo, bardzo ........................., 

Słońce rozpala ......................... ciała. 

.......................... i niebo ostro lśni, 

Dobrze mi, ach jak dobrze mi. 

Jem słodkie, słodkie ..........................., 

Ty śpisz w moich, moich ........................ 

Morze i ....................... ostro lśni, 

Dobrze mi, ach jak dobrze mi. 

 

Ref. Cykady na Cykladach, 

Cykady na Cykladach. 

W nocy, gdy ........................... spadają, 

A dyskoteka .................. 

 

Przez bardzo, bardzo ......................... chwilę, 

Dookoła widzę rój ......................... 

........................ mam takie gorące, 

Gorące w ustach słońce. 

.......................... słodkie, słodkie winogrona, 

Ty śpisz w moich, moich ramionach. 

Morze i niebo ostro lśni, 

Dobrze mi, ach jak ........................... mi. 

 

Ref. Cykady na Cykladach... 

 

Proszę zinterpretować tekst piosenki. Proszę odpowiedzieć na pytania 

pomocnicze: 

 jaki jest stan psychiczny podmiotu lirycznego? 

 co opisuje podmiot liryczny? 
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13. Perfect to zespół rockowy założony pod koniec lat siedemdziesiątych 

XX (dwudziestego) wieku. Ich znane piosenki to: „A kysz biała mysz‖, 

„Chcemy być sobą‖, „Ale wkoło jest wesoło‖, „Idź precz‖, „Nie płacz, Ewka‖, 

„Nie patrz jak ja tańczę‖, „Niepokonani‖. 

 

„Kołysanka dla nieznajomej” (słowa: Bogdan Olewicz, muzyka: Perfect) 

 

Gdy nie ...................... cię już  

Świat ................... mechanicznych  

Kiedy dręczy cię ...................  

Niefizyczny  

 

Zamiast słuchać .......................  

Głupich telefonicznych wróżek zza .................... mórz  

Spytaj siebie czego ......................  

Dlaczego ......................, że miałaś wszystko  

 

Gdy udając, że ........................  

W głowie tropisz .......................... z gazet  

Kiedy nie ......................... już śnić  

....................... marzeń  

 

Bosa do mnie ........................  

I od progu ....................................... powiedz mi  

Czego chcesz  

Słuchaj jak dwa serca ..................  

Co ludzie ................... – to nieistotne  

 

Kochaj mnie! ....................... mnie!  

Kochaj mnie nieprzytomnie!  

Jak .............................. płomień  

Jak sucha ...................... wodę  

 

Kochaj mnie ........................... tak  
Jakby świat się ............................ miał  
Swoje .......................... znajdź  
I nie pytaj czy taki ........................... ma jakiś sens  
Słuchaj co twe .................... mówi  
W ............................ studni już nie utoniesz  
 
Kochaj .......................! Kochaj mnie! 
Kochaj ...................... nieprzytomnie!  
Jak zapalniczka .........................  
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Jak sucha studnia ......................  
 
Kochaj mnie! Kochaj mnie!  
Kochaj mnie ....................................!  
Jak księżyc w oknie .................... się i płacz  
Na linie nad .......................... tańcz  
 
Aż w jedną .................. chwilę  
Pojmiesz po co żyjesz 
 
Proszę zinterpretować tekst piosenki. Proszę odpowiedzieć na pytania 

pomocnicze: 

 do kogo zwraca się podmiot liryczny?  

 czego pragnie? 

 jakiej miłości chce? 
 
14. Lady Pank to zespół rockowy powstały w 1981 (tysiąc dziewięćset 

osiemdziesiątym pierwszym) roku. Jego hity to m.in. (między innymi): „Mniej 
niż zero‖, „Zawsze tam, gdzie ty‖, „Wciąż bardziej obcy‖, „Na co komu dziś‖, 
„Kryzysowa narzeczona‖, „Tańcz, głupia, tańcz‖, „Zostawcie Titanica‖. 

 
„Mała wojna” (słowa: Zbigniew Hołdys, muzyka: Jan Borysewicz) 
 
Aniołowie jeśli tylko ..................... 
Kryją się w ............................ bunkrach 
Takie listy szybko ............................. 
Chcą mnie dziś, chcą mnie ..................... jutro 
 
Paru ....................... już tam jest 
Mówią, że krzyżyk .......................... w usta 
........................ nie bać się  
Tylko coś nie pozwala ......................  
Zawsze iść – ..................., który mam we krwi 
Małą wojnę w ....................... mieć 
Z każdym z was ..................... do utraty tchu 
I bez słów... 
 
Mogę zwalić ciebie z ....................... 
Wrogu mój, co wykrzywiasz usta  
Nie przepraszaj, tylko .............................. 
Nigdy już nie zobaczysz .......................... 
 
Ludzie są po to, żeby ................ i tańczyć  
Ludzie są po to, żeby ...................... walczyć 
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Ludzie są i nie będą nigdy .................... 
Ludzie są... 
Tacy są... 
Ktoś .................... za twój ból 
Za ........................ łyk  
Od tej chwili ....................... mój 
Nie, nie odwracaj się  
Patrz mi w oczy, .....................! 
 
Proszę zinterpretować tekst piosenki. Proszę odpowiedzieć na pytania 

pomocnicze: 

 kto jest podmiotem lirycznym w piosence? 

 jak opisuje człowieka?  

 co jest jego głównym obowiązkiem człowieka? 
 
15. Hey – zespół wykonujący różną gatunkowo muzykę – od 

elektronicznej do rocka. Od początku istnienia formacji wokalistką jest Kasia 
Nosowska. Popularne piosenki zespołu to: „Moja i twoja nadzieja‖, „Mimo 
wszystko‖, „Cisza, ja i czas‖. 

 
„Teksański” (słowa: Kasia Nosowska, muzyka: Piotr Banach) 
 
Herbata stygnie zapada ..................  
A pod ....................... ciągle nic  
 
Obowiązek ........................ jest  
Piosenka musi ............................ tekst  
Gdyby ........................... mucha zjawiła się  
Mogłabym ją ....................., a później to opisać 
 
W moich ......................... słoma czai się 
Nie znaczą nic  
Jeśli szukasz ....................., prawdy w nich 
Zawiedziesz się  
 
A może zmienić ........................ gry 
Chcesz ............................. słowa 

To sam ................ sobie wymyśl 

Nabij ......................., chmurę śmierci weź 

Pomoże .........................  

Wnet twe myśli w słowa zmienią się 

............................ je sam 
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Proszę zinterpretować tekst piosenki. Proszę odpowiedzieć na pytania 

pomocnicze: 

 z jakim problemem boryka się piosenkarka? 

 co jej może pomóc? 
 

16. Strachy na Lachy to formacja utworzona w 2002 (dwa tysiące drugim) 

roku. Wokalistą zespołu jest Krzysztof „Grabaż‖ Grabowski. Już rok po 

utworzeniu muzycy nagrali swoją pierwszą płytę „Strachy na Lachy‖ i zyskali 

bardzo duży rozgłos. Kolejne płyty zyskały miano złotych krążków i ogromną 

rzeszę odbiorców. Najbardziej znane utwory zespołu to: „Chory na wszystko‖, 

„Piła tango‖, „Moralne salto‖, „Jedna taka szansa na 100 (sto)‖, „Dzień dobry, 

kocham Cię‖ czy „Raissa‖. Artyści tworzą muzykę z pogranicza ska, reggae, 

folku i rocka. Występują na różnych festiwalach, w radiu, promują zespół na 

klubowych trasach koncertowych. Autorem zdecydowanej większości tekstów 

jest Krzysztof „Grabaż‖ Grabowski, ale artyści wykonują też piosenki Jacka 

Kaczmarskiego i innych wokalistów w zmienionych wersjach, np. (na przykład) 

więzienną piosenkę „Czarny chleb i czarna kawa‖ czy „Po prostu pastelowe‖ 

zespołu Malarze i Żołnierze. 

 

„Moralne salto” (słowa i muzyka: Krzysztof „Grabaż‖ Grabowski) 

 

Z ........................ co noc 

........................ się na nią 

Kiedy składa na ................. 

Sukienkę ..................... 

Nie powie nic kiedy znów 

...................... ją rano 

Wszystko już o niej wie 

Tani .................... anioł 

 

Drugi rok stoi tam 

Za ............................... 

Nie .............................. mu, że 

On poszedł z ........................... 

Wylało się na ............................... 
.......................... salto 
Smutna .......................... ta 
Z dominantą 
 
........................... dziwnych jej pięć 
Jak palców jest pięć u .......................... każdej 
Ściera swój ............................ ze starych zdjęć 
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Jego uśmiechu ............................. 
............................. oczy nakarmi 
Dobrze wie już, że „my‖ 
Się nie ...................... przez trzy 
Z ................................. koleżankami 
Jeśli już ktoś dziś .......................... w jej drzwi 
To z całych sił tylko ........................... 
Przeciąg trzaska ............................... 
Przeciąg trzaska ............................... 
 
.............................. wtuli się w koc 
W ....................... godzinie 
Nie policzy tych ..................... 
Zostały w kinie 
Pożegna ją dym ze ......................... 
............................. w kominie 
Z ..................... zszedł dziś w tę noc 
Nie będzie przy niej 
 
Ona coraz ............................ ma chęć 
I w .......................... palnik z gazem 
Sama sobie wydaje się ........................ 
i życie jej puszcza się płazem 
Ona .............................. ten dzień 
I siebie przed .............................. 
Nie pytaj mnie ..................... o tym wiem 
Opowiem ci o tym ....................... razem 
 
Ref. Snów dziwnych jej pięć...   
 
Proszę zinterpretować tekst piosenki. Proszę odpowiedzieć na pytania 

pomocnicze: 

 kogo opisuje piosenkarz? 

 jaka sytuacja jest przedstawiona w utworze? 

 co planuje zrobić kobieta? 
 
17. Pidżama Porno to polski zespół punkrockowy, który powstał w 

latach osiemdziesiątych XX (dwudziestego) wieku. Jego współzałożycielem, 
solistą i autorem tekstów jest Krzysztof „Grabaż‖ Grabowski. Pierwszy swój 
album artyści wydali będąc jeszcze studentami poznańskiego uniwersytetu, a 
nosił on tytuł „Ulice jak stygmaty‖. Kolejny album Marcin Świetlicki określił 
jako „cudownie odnaleziony, brakujący łańcuszek w polskim rocku‖. Pidżama 
Porno dużo koncertuje, głównie w Polsce. Do najbardziej rozpoznawalnych 
tytułów należą: „Ezoteryczny Poznań‖, „Do nieba wzięci‖, „Nikt tak pięknie 
nie mówił, że się boi miłości‖, „Brudna forsa‖, „Twoja generacja‖ i „Złodzieje 
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zapalniczek‖. Pidżama Porno raz w roku do swoich występów zaprasza 
przyjaciół i grali już z nimi: Kazik Staszewski, Marcin Świetlicki, Kasia 
Nosowska i Zygmunt „Muniek‖ Staszczyk. 

 

„Brudna forsa” (słowa i muzyka: Krzysztof „Grabaż‖ Grabowski) 

 

Było ich trzech, trzy krwawe ........................... 

Każdy z nich kieszeń ....................... miał ciasno 

Na ich widok trzęsło się ..................... całe miasto 

Dziś ten pierwszy ......................... ma kasy masy 

Drugi wyje – Iwan polał mu twarz .......................... 

Trzeci został przyjacielem ryb w ............................ 

Ten ....................... ma najgorzej 

 

Forsa, brudna forsa, brudna forsa, forsa ............................... 

To jest właśnie piosenka o ........................... pieniądzach 

 

Idą ludzie Babilonu 

Ugina się od ....................... złodziejska hołota 

Przywiązują do ........................ ludzi w lesie 

Ósmy cud świata piąty ........................... w dresie 

Specyficzni .......................... 

Ich karki są szersze niż .......................... w beemkach 

Ich kobiety już nie ........................... się Bogom 

Na wysokich ......................... nie mogą tańczyć pogo 

 

Forsa, brudna forsa, brudna forsa, forsa śmierdząca... 

To jest właśnie ................................ o brudnych pieniądzach 

 

Nie możemy już na siebie .......................... 

Nie chcemy siebie więcej znać 

Brudna forsa wszystkich nas ......................... 

Być może nawet i popełniam ............................ 

Nieodparcie wydaje mi się, że 

Ty dla kilku nędznych .......................... 

Mógłbyś mnie ................................. 

Nie możemy już na siebie patrzeć 

Nie chcemy siebie ........................... znać 

Brudna forsa, brudną forsą ......................... ocieka 

Być może nawet i popełniasz błąd, 

Kiedy myślisz, że ............................... możesz kupić 
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Uważaj tylko ja nie wszystko ............. na sprzedaż, mam na sprzedaż, mam 

na sprzedaż, mam. 

 

Radio zła .......................... rytm życia wybija 

............................. życia się rozbija tu i dokoła 

Tu diabeł wcielony gorliwszy od .............................. 

Tak poważnie mnie ....................................... 

Ten oszołom w bandażach 

Całe to pogotowie ....................................... 

Tu .............................. jest święta pieniądze 

................................... są laickie 

 

Ref. Nie możemy już na siebie patrzeć...  

Dobry Jezu pokazuje mi .......................... 

Którą przez życie ........................... mogę 

A czasem nawet .............................. mi pocztą kasę.   

 

Proszę zinterpretować tekst piosenki. Proszę odpowiedzieć na pytania 

pomocnicze: 

 jaki los i dlaczego spotkał trzech mężczyzn wymienionych w piosence? 

 co jest głównym problemem dzisiejszego świata?  

 jak zostaje opisana „złodziejska hołota‖? 

 jaki jest sens życia dzisiejszego pokolenia?  
 

18. T. Love to zespół założony w latach osiemdziesiątych XX 

(dwudziestego) wieku, który gra muzykę rockową. Filarem grupy i wykonawcą 

piosenek jest Zygmunt „Muniek‖ Staszczyk. Artysta odznacza się 

charakterystycznym głosem, lekko zachrypniętym, a w czasie koncertów 

publiczność śpiewa wraz z nim. Muzycy bardzo dużo koncertują, nagrywają i 

wydają płyty, a ich piosenki spotykają się z entuzjastycznym odbiorem 

publiczności. Do najbardziej znanych należą: „Chłopaki nie płaczą‖, „Stokrotka‖, 

„Jest super‖, „Autobusy i tramwaje‖, „Warszawa‖, „King‖, „Ajrisz‖, „Nie, nie, 

nie‖. Zespół ma na swoim koncie wiele albumów muzycznych i obecnie pracuje 

nad kolejnym. Solista zapowiedział: „Płyta ma ostro bujać...‖. 

„King” (słowa: Zygmunt „Muniek‖ Staszczyk, muzyka: Jan Benedek) 

 

Mówiono o nim King 

W mieście ....................... Wieży 

Pamiętam z ....................................... 

Jak ..................................... się z papieżem 

Przejeżdżał też sekretarz 

Gdy przecinano wstęgę 
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Kingy poszedł na ................................ 

Pomarzyć o czymś innym 

 

Był zawsze trochę z .......................... 

Na bakier trochę był 

W szkole ................... nie wiedział 

Czym King naprawdę żył  

 

To było trochę ............................... 

Już ..................... przyjaciółkę Ewę 

Mieszkali więc bez ..................... 

I klepali słodką biedę 

Dawali czasem czadu 

Bo lubili ........................... dragi 

Znajomych było wielu 

Wieczory i .......................... 

Uważaj na .......................... swych, 

Bo lubią .................... cynk 

Ty wiesz, kto rządzi w mieście 

Tu biskup z .......................... – King! 

 

Tak mówił mu ............................ 

Długi, ........................... Lolo 

Kiedy wyszli na ........................... 

Zapalić spliffa z colą 

Mam ......................... tego miasta 

Czerwono-czarnej ........................ 

Czy mnie rozumiesz Lolo? 

Czy ......................., co mnie trapi? 

 

Tymczasem ....................... Ewa 

Wytłumaczyć ..................... wszystko, 

Bo komisarz wszedł przez okno 

A spod ...................... wylazł biskup 

Co masz w kieszeni King? 

Komisarz spytał w ......................... 

Wy palicie wciąż to ....................... 

Mieliśmy ................ skarg 

A biskup łypie z boku 

To na Kinga, to na Ewę 

Wy ....................... tu bezbożnie 

Myślicie, że nic nie wiem 
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Za ......................... zielska 

Ty dostaniesz dziesięć ....................... 

Za nielegalny ...................... z nią 

Następnych ....................... kratek 

 

Dziś King siedzi w .......................... 

I wspomina dobre dni 

Napisał do ............................ 

Bardzo długi list 

................................. wysłał kartkę 

Do samego ............................. 

Lecz nikt o nim już nie mówi 

Nikt o nim nie .......................... 

 

Był zawsze ........................ z boku 

Na bakier trochę był 

....................... nikt nie wiedział 

Czym King ...................... żył 

 

Proszę zinterpretować tekst piosenki. Proszę odpowiedzieć na pytania 

pomocnicze: 

 kim jest tytułowy King? 

 jak wyglądało jego życie z kobietą? 

 kto na niego doniósł? 

 jakie były jego przewinienia? 

 o co teraz się stara? 
 

 

19. Maria Peszek to barwna młoda piosenkarka sceny alternatywnej, a 

także artystka filmowa i teatralna. Jej piosenki często zawierają błyskotliwe gry 

słów, np. (na przykład) tekst „Poliż mnie, I‘m polish‖ czy tytuł albumu „Jezus 

Maria Peszek‖. Znane piosenki to: „Nie mam czasu na seks‖, „Miły mój‖ czy 

„Kobiety-pistolety‖. 

 

„Mam kota” (słowa: Maria Peszek, muzyka: Wojciech Waglewski) 

 

Mam kota na ............................. dachu mojej głowy 

On czuwa nad ............................ i kolorem moich nocnych spraw 

Chociaż ciemno on w ........................ się żarzy, w mroku błyszczy 

Ja ............................... i marzę, że... 

Mam psa na ........................ 

wyprowadzam go na spacer ...................... gwiazd 

bez smyczy, bez ........................... hula wśród niebieskich traw 



Країнознавство Польщі 

223 

Chociaż ciemno on w środku się żarzy, w mroku .................................. 

ja gwiżdżę i .................................., że.. 

Mam kota na gorącym .......................... mojej głowy 

On czuwa nad smakiem i kolorem moich nocnych spraw 

Chociaż ..............................., ja w środku się żarzę 

świecę mrokiem i tęsknię za .......................... 

Tęsknię za ....................... 

Tęsknię za ....................... 

Tęsknię za ....................... 

Proszę zinterpretować tekst piosenki. Proszę odpowiedzieć na pytania 

pomocnicze: 

 czym cechuje się kot?  

 jakie pełni funkcje? 

 do jakiego dzieła kinowego nawiązuje piosenka? 

 

20. Elektryczne Gitary to zespół powstały pod koniec lat 

osiemdziesiątych XX (dwudziestego) wieku, wykonujący muzykę rockową z 

elementami piosenki autorskiej. Autorem repertuaru i wokalistą jest Kuba 

Sienkiewicz, który w teksty i muzykę wplata autoironię i humor. Zespół zyskał 

ogromną popularność dzięki takim utworom, jak „Jestem z miasta‖, „Piosenka 

dla działacza‖, „Zdemolowane sklepy‖, „Na krzywy ryj‖. Elektryczne Gitary 

nagrały również ścieżkę dźwiękową do filmu Juliusza Machulskiego pt. (pod 

tytułem) „Kiler‖. 2014 (dwa tysiące czternasty) rok przyniósł słuchaczom płytę 

z piosenkami w odmienionej aranżacji „Stare Jak Nowe. 25 (dwadzieścia pięć) 

przebojów na 25 (dwudziestopięcio)-lecie‖. 

 

„Nie pij, Piotrek” (słowa i muzyka: Jakub Sienkiewicz) 

 

Nie pij, Piotrek, nie pij w .................... 

Piątek zły jest na ..................... 

Co z ................... pracującą 

Będziesz ..................... na stojąco 

 

Nie pij, Piotrek, nie pij w ....................... 

...................... w czwartek nic niewarte 

Coś się zdarzy ............................. 

Nic nie zapamiętasz z tego 

 

Pij w ..................... pij w sobotę 

Na ulicy pij pod .......................... 

Zapal sobie w każde ....................... 

Pal ........................ leż i stękaj 
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Nie pij, Piotrek, w ....................... 

Ty się na to nie nadajesz 

W poniedziałek trzeba ..................... 

Po ............................. sił nie starczy 

 

Nie pij, Piotrek, nie pij w środę 

W środę ........................ samochodem 

Nie ujedziesz za daleko 

Jeszcze staniesz się ........................... 

 

Wtorek ......................... jest do picia 

Musisz ............................... mieć coś z życia 

Pij we wtorek ile wlezie 

A ............................. po obiedzie 

 

Nie pij, Piotrek, o .............................. 

Pić tak wcześnie jest ............................. 

Lepiej gdy się robi ciemno 

Kiedy jest ............... wszystko jedno 

 

Mówisz w głowie się ............................ 

W sercu .................... się i kotłuje 

Nie bądź taki ............................ 

Twardy ....................... jak Roman Bratny 

 

Wszystko dobrze jest do kiedy  

Nie narobisz sobie ....................... 

Nie dość że .................... nędza 

Ty się sam w tę ......................... wpędzasz 

 

Wypij trochę przed ............................. 

Żeby móc spokojnie ............................ 

Jeśli jeszcze .................... nie bierze 

Powiedz co ty na to ....................... 

A Piotrek na to ....................... 

„jawohl jawohl ich liebe alkohol‖   

 

Proszę zinterpretować tekst piosenki. Proszę odpowiedzieć na pytania 

pomocnicze: 

 kim jest tytułowy Piotrek? 

 kiedy powinien, a kiedy nie powinien pić i dlaczego? 
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21. Dżem to polski zespół, który powstał w latach siedemdziesiątych XX 

(dwudziestego) wieku wykonujący muzykę rockową, często połączoną z 

bluesem. Jest to jeden z najważniejszych zespołów polskiej muzyki rockowej. 

Jego wokalistą był Ryszard Riedel. Muzycy najczęściej występowali na różnych 

festiwalach, występowali nieregularnie i dopiero w połowie lat osiemdziesiątych 

nagrali swój pierwszy album płytowy pt. (pod tytułem) „Cegła‖, który zapisał 

się w historii polskiego rocka.  

Ryszard Riedel nigdy nie uczył się śpiewu, edukację zakończył na szkole 

podstawowej, sam pisał teksty i miały one wydźwięk autobiograficzny. Określano 

go jako „ostatniego hippisa naszych czasów‖. W latach osiemdziesiątych jego 

życie zdominowały narkotyki, opuszczał próby, nie przychodził na własne 

koncerty, a kuracje odwykowe nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Zmarł w 

1994 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym czwartym) roku na niewydolność 

serca. W hołdzie artyście zespół zorganizował koncert i utrwalił go na płycie 

„List do R. na 12 (dwanaście) głosów‖. W tym koncercie wystąpili znakomici 

goście, tacy jak Czesław Niemen i Tadeusz Nalepa.  

Po śmierci Ryśka Riedla formacja nagrała jeszcze pięć płyt z innymi 

solistami. Dżem z Ryszardem Riedlem zasłynął z takich utworów, jak: 

„Whisky‖, „Paw‖, „Mała aleja róż‖, „Czerwony jak cegła‖. Postać Ryszarda 

Riedla i twórczość zespołu Dżem posłużyła jako kanwa do kilku filmów 

dokumentalnych i fabularnego zatytułowanego „Skazany na bluesa‖, a także 

książek biograficznych. Ostatni album zespołu nosi tytuł „Muza‖ i został 

wydany w 2010 (dwa tysiące dziesiątym) roku. W tym samym roku muzycy 

wystąpili na warszawskim lotnisku Bemowo przed australijską grupą AC/DC. 

 

„Wehikuł czasu” (słowa: Ryszard Riedel, muzyka: Adam Otręba) 

 

Pamiętam dobrze ................. swój. 

Marzeniami żyłem jak ....................... 

.......................... rano – to dla mnie noc, 

Pracować nie chciałem, ................................... się. 

 

Za to do ....................... zamykano mnie. 

Za to ......................... zamykano mnie. 

Po ......................... grywałem za piwko i chleb, 

Na szyciu bluesa tak ............................ mi dzień. 

Ref. Tylko nocą do klubu „Puls‖ 

dżem session do rana, tam ................................ blues 

To już minęło, ten klimat, ten ................................. 

................................ ludzie nie powrócą, 

Nie powrócą ........................! 
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Lecz we mnie zostało coś z .......................... lat, 

Mój mały, ................................., muzyczny świat. 

Gdy tak wspominam ten ............................ czas, 

Wiem jedno, że to nie poszło w .......................... 

 

Dużo bym dał, by ............................ to znów – 

.................................... czasu – to byłby cud! 

Mam jeszcze ..........................., odmieni się los, 

Znów kwiatek do .......................... wetknie im ktoś 

 

Ref. Tylko nocą do klubu „Puls‖... 

 

Proszę zinterpretować tekst piosenki. Proszę odpowiedzieć na pytania 

pomocnicze: 

 kto jest bohaterem piosenki?  

 jakim jest człowiekiem? 

 czego pragnie, a czego żałuje? 
 

22. Enej tworzą młodzi muzycy, wykonujący utwory z pogranicza folku, 

ska, rocka i tzw. (tak zwanej) ukraińskiej muzyki alternatywnej. Liderem 

zespołu jest Piotr Sołoducha, który śpiewa i gra na akordeonie. Zespół 

popularność zyskał dzięki programowi „Must be the music. Tylko muzyka‖ w 

2001 (dwa tysiące pierwszym) roku, wykonując bardzo rytmiczną piosenkę pt. 

(pod tytułem) „Radio Hello‖. Do tej pory muzycy nagrali trzy albumy, wśród 

nich znaleźć można utwory: „Skrzydlate ręce‖, „Tak smakuje życie‖, 

„Zbudujemy dom‖, „Symetryczno-liryczna‖ i ostatni hit pt. (pod tytułem) 

„Kamień z napisem Love‖. 

 

„Symetryczno-liryczna” (słowa: Mirosław Ortyński, muzyka: Mirosław 

Ortyński, Piotr Sołoducha) 

 
Zapraszam Ciebie na to ................................ 
I wtedy wrócisz ty do domu po ...............................  
Ale nic Ci się nie ................................. 
Czy Ty się .................................... – ja tego nie wiem 
To nienormalne i .......................................... z mojej strony  
Ale będzie nam jak w .................................... 
I gdy ................................. nowy smak 
To będę ja! 
I ....................................... taki sam 
Dobre ........................... w moich dłoniach mam 
 
Nie będę ................................... mą rezydencją 
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Nie będę kłamał, ................................... się inteligencją 
Bo to ............................. dekadencją 
Wystarczy małe ‗Dzień dobry Panu‘ 
A ...................................... za te słowa zrobię tylko Tobie 
Sacrum i profanum 
I gdy poczujesz ............................ smak 
To będę ..........................! 
I niecodziennie taki sam 
Dobre zaklęcie w moich ................................. mam! 
 
Ref. Poznam Cię z miłością naturalną  
Niedotykalną i ....................................... 
Poznam Cię z miłością symetryczno–liryczną 
I .......................................... czystą 
Poznam Cię z ............................. naturalną 
Niedotykalną i nieprzewidywalną 
............................. Cię z miłością symetryczno–liryczną 
I niekoniecznie czystą 
 
Co ja zrobiłem, o ............................ nieba! 
Zalałem głowę Twą osobą jak ..................................  
Tylko tego było trzeba 
Miłosne teksty, zabawne ..................................... 
Zdecydowanie wolę jak ................................... kontrolę 
Tego nauczyli w ............................................. 
I gdy poczujesz nowy .......................................... 
To będę ja! 
I niecodziennie ........................... sam 
............................... zaklęcie w moich dłoniach mam! 
 
Ref. Poznam Cię z miłością naturalną...    
 
Proszę zinterpretować tekst piosenki. Proszę odpowiedzieć na pytania 

pomocnicze: 

 co jest tematem piosenki? 

 co podmiot liryczny oferuje dziewczynie? 

 czym się różni od innych mężczyzn? 
 

23. Raz Dwa Trzy to zespół który rozpoczął swoją karierę sceniczną w 

latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku występami na festiwalach 

studenckich. W skład zespołu wchodzi Adam Nowak, wykonawca utworów i 

współzałożyciel formacji. Zespół nagrał kilka albumów, na których znalazło się 

wiele przebojów, m. in. (między innymi) „Czy te oczy mogą kłamać?‖, 

„Talerzyk‖, „Rzeka‖, „Oczy tej małej‖, „Czarna Inez‖. Zespół wykonuje 
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muzykę łączącą rock z poezją współczesną. Muzycy nagrywają własne 

interpretacje piosenek do słów Agnieszki Osieckiej i Wojciecha Młynarskiego. 

„Oczy tej małej” (słowa: Agnieszka Osiecka, muzyka: Zygmunt Konieczny) 

 

Posłuchaj pan, panie ............................., co się zdarzyło na Próżnej:  

mieszkała tam Jagna dobra i czysta, i ............................ do niej Jan 

kancelista.  

Akurat to była niedziela, .............................. się karuzela,  

zabrał tam Jagnę ................................... czuły i całkiem zmącił jej miły umysł.  

 

Ref. Oczy tej małej, jak dwa ..........................................,  

myśli tej małej – białe .........................................,  

a on był dla niej, jak młody .................................,  

żebyż on jeszcze .............................. mógł...  

 

A lato, jak ....................... w Warszawie – młodym służyło 

..............................  

On ją zabierał nieraz na ................................., a ona jego .......................... 

smutki.  

Posłuchaj pan, panie ................................: nastał ten dzień niewymowny  

– odszedł bez słowa kochanek ................., na nic się zdały płacz jej i ......... 

 

Ref. Oczy tej małej jak dwa błękity... 

 

Pociągi nie odchodzą ni ........................... – ona nie wróci do matki.  

Kto by .............. w całym Makowie, że dla niej światem był jeden ............?  

Przez niego więc siebie .................................... ta, co z miłości tańczyła...  

Bóg jej wybaczył ................................ sercowe i lody podał jej ..................  

 

Ref. Oczy tej małej jak dwa błękity...  

Posłuchaj, niewierny kochanku, co ........................................ poranków:  

wróci do ciebie jeszcze ta ..............., gdzie leży twoja kochanka ..................  

Bo taki, co kochać nie umie – ..............................., choć wszystko rozumie.  

Bóg cię ................... swą nieczułością za to, żeś ................ ludzką miłością.  

 

A tyś był dla niej ............................, jak Bóg,  

pokłoń się do jej ............................ nóg...   

Proszę zinterpretować tekst piosenki. Proszę odpowiedzieć na pytania 

pomocnicze: 

 jak można scharakteryzować Jagnę, a jak Jana?  

 co się stało z Jagną?  

 w jaki sposób do tego doszło? 

 jaki los czeka Jana? 
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24. Magda Umer jest piosenkarką, autorką recitali, wykonującą poezję 

śpiewaną. Pierwsze recitale przedstawiła w kabaretach studenckich. 

Wyreżyserowała kilka spektakli teatralnych, występowała także w filmach. Do 

najbardziej znanych piosenek w jej wykonaniu należą: „Koncert jesienny na 

dwa świerszcze‖, „Miłość w Portofino‖, „Przepraszam za słońce, przepraszam 

za deszcz‖. Jest kobietą bardzo delikatną, eteryczną, wręcz uduchowioną. 

 

„Kiedy mnie już nie będzie” (słowa: Agnieszka Osiecka, muzyka: Seweryn 

Krajewski) 

 

................................. z tamtą kobietą .............................. w twarz 

Kiedy mnie już nie .................................... 

Spalcie w kominie moje buty i ............................... 

.............................. sobie miejsce... 

 

A mnie ................................. mile 

Uśmiechem, słowem, ...................................... 

Dopóki jestem, dopóki jestem… 

 

Dziel z .............................. kobietą chleb na pół 

Kiedy ............................. już nie będzie 

Kupcie ............................., jakąś lampę i stół 

Zróbcie sobie ............................ 

 

A mnie ................................... smutnie 

Uśmiechem, ......................................, gestem 

Dopóki jestem, dopóki jestem… 

 

Płyń z tamtą kobietą w .............................. rzek 

Kiedy mnie już nie ................................ 

Znajdźcie polanę, ............................... sosnę i brzeg 

Zróbcie sobie miejsce... 

 

A mnie wspominaj .................................... 

Że mało tak się ................................ 

A przecież była, a przecież byłam 

Proszę zinterpretować tekst piosenki. Proszę odpowiedzieć na pytania 

pomocnicze: 

 jakie jest życzenie kobiety?  

 o co prosi mężczyznę? 

 jak widzi przyszłość swojego mężczyzny i innej kobiety? 
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25. Edyta Geppert to polska wokalistka, która debiutowała w latach 

osiemdziesiątych XX (dwudziestego) wieku na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we 

Wrocławiu, potem występowała na festiwalu w Opolu i tam wykonała niezwykle 

popularną piosenkę „Jaka róża, taki cierń‖ i „Och, życie, kocham cię nad życie‖. 

Jej piosenki są spokojne, nastrojowe, refleksyjne, liryczne. Artystka najlepiej się 

czuje na małych scenach recitalowych, gdzie ma bliski kontakt z publicznością. 

 

„Och, życie, kocham Cię nad życie” (słowa: Wojciech Młynarski, muzyka: 

Włodzimierz Korcz) 

 

Uparcie i ..................................... 

och życie, kocham cię, kocham cię 

kocham cię nad ........................... 

W każdą ................................. 

potrafią dostrzec oczy moje ....................... 

niebezpieczną twą ............................... 

 

Kocham cię życie 

poznawać ..................... cię, pragnę cię 

pragnę cię w ..................................... 

choć ........................... ściemniasz 

wierzę w światełko, które rozprasza ................................ 

 

Wierzę w .........................................  

Nadziei, nadziei  

W .................................... na mierzei 

Co drogę wskaże we ................................. 

Nie ............................. mnie 

Nie ................................. mnie 

A ja .............................. skrycie 

och życie, kocham cię, kocham cię 

kocham cię nad życie 

Choć .......................... ściemniasz 

Choć tej ............................ mi nie uprzyjemniasz 

Choć się .............................. odwzajemniasz 

 

Kocham cię życie  

Kiedy ......................... kończy się, kończy się  

kończy się o ...............................  

A ja się ...................................  

Z nadzieją nową na .............................. się dzień 
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Chcę spotkać w tym ....................... 

Człowieka co ................................. jak ja 

Chcę powierzyć ....................  

Powierzyć mu swój .................................. 

Chcę w jego ...............................  

Dojrzeć to światełko ....................... sprawi 

Że on .................... jak ja,  jak ja 

 

................................... i skrycie 

och życie, kocham cię, kocham cię 

kocham cię nad życie  

Jem ..................... winne  

I myślę ech ty życie łez mych .............................. 

Nie ...................... cię na inne 

 

Kocham cię ........................... 

Poznawać pragnę cię, pragnę cię 

Pragnę cię w zachwycie 

I .................................. człowieka 

Który tak życie ................................. 

I tak jak ja  

................................. ma...   

 

Proszę zinterpretować tekst piosenki. Proszę odpowiedzieć na pytania 

pomocnicze: 

 co jest tematem piosenki? 

 czego chce kobieta? 

 w co wierzy? 

 

26. Marek Grechuta to jeden z najważniejszych przedstawicieli nurtu poezji 

śpiewanej. Przez wiele lat współpracował ze słynną Piwnicą pod Baranami. Z 

wykształcenia był architektem. Interesował się również rzeźbą i malarstwem. Jego 

debiutem muzycznym było „Tango Anawa‖, następnie wykonał „Hop – szklankę 

piwa!‖, „Będziesz moją panią‖, „Nie dokazuj‖, „Korowód‖, „Dni, których nie 

znamy‖, „Świecie nasz‖. W swoim dorobku ma płytę „W malinowym chruśniaku‖, 

zawierająca piosenki do wierszy Bolesława Leśmiana. W sumie nagrał 13 

(trzynaście) płyt, w tym bardzo znaną „Wiosna – ach to ty‖. Twórca cierpiał na 

depresję, zmarł i został pochowany w Krakowie na cmentarzu Rakowickim. O jego 

życiu i twórczości powstało kilka filmów dokumentalnych. W 2015 (dwa tysiące 

piętnastym) roku ukazał się tomik z wierszami Marka Grechuty zatytułowany 

„Pani mi mówi niemożliwe... Najpiękniejsze wiersze i piosenki‖. 

 



Цибульська Александра Зофья 

232 

„Dni, których nie znamy” (słowa: Marek Grechuta, muzyka: Jan Kanty 
Pawluśkiewicz) 

 
Tyle było dni do ........................... sił, 
Do utraty ..................... tyle było chwil, 
Gdy ............................. tych, z których nie masz nic, 
Jedno ...................... znać, jedno tylko wiedz, że... 
 
Ref. Ważne są .................... te dni, których jeszcze nie znamy, 
Ważnych jest .......................... tych chwil, tych na które czekamy, 
Ważne są .................................. te dni, których jeszcze nie znamy, 
Ważnych jest .......................... tych chwil. 
 
Pewien znany ktoś, kto miał dom i ........................., 
Zgubił ......................... sens i w złe kręgi .............................., 
Choć ........................................ prysł, on nie stoczył się, 
Wytłumaczyć .......................... sobie wtedy, wtedy właśnie, że... 
 
Ref. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy... 
 
Jak ..................................... ludzi, których już nie znamy? 
Jak pozbierać .................................. z tych nieposkładanych? 
Jak oddzielić nagle ........................... swój od serca? 
Jak usłyszysz siebie, w takim ......................... skercu? 
 
Jak ....................................... ludzi, których już nie znamy? 
Jak pozbierać .................................. z tych nieposkładanych? 
Jak odnaleźć nagle ................................ i nadzieję? 
...................................... szukaj, czasu jest ........................................ 
 
Ref. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy...   
Proszę zinterpretować tekst piosenki. Proszę odpowiedzieć na pytania 

pomocnicze: 

 co i dlaczego jest ważne w życiu? 

 jakie problemy egzystencjalne porusza piosenka? 

 

27. Ania Dąbrowska jest młodą wokalistką, kompozytorką i autorką 

tekstów. W 2002 (dwa tysiące drugim) roku wystąpiła w programie 

rozrywkowym „Idol‖, a dwa lata później nagrała swój pierwszy album 

„Samotność po zmierzchu‖, który zebrał bardzo cieple recenzje. Kolejne płyty 

również zyskały gorących zwolenników. Do najbardziej znanych piosenek 

artystki należą: „Tego chciałam‖, „Trudno mi się przyznać‖, „Nigdy więcej nie 

tańcz ze mną‖. Najnowszą piosenką artystki jest „Nieprawda‖, zapowiadająca 
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kolejny album piosenkarki. Ania Dąbrowska śpiewa w stylu retro, jej piosenki 

przypominają melodie z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. 

 

„Trudno mi się przyznać” (słowa i muzyka: Ania Dąbrowska) 

 

Wiem, że jestem jedną z tych 

co nie .......................... się żyć. 

Gdy dzień zmienia się w ....................... noc 

nie ........................... mnie nic. 

Wiem, że ........................... sama być, 

trwonić tak ...................... czas. 

Choć nic się nie ............................ 

to dobrze mi jest z tym. 

 

Ref. I trudno mi się przyznać,  

że to wszystko .......................... traci sens 

gdy .............................. nie ma. 

Na ........................ nie wypowiem, 

że tęskniłam gdy nie było Cię 

trochę za .............................  

 

Wiem, że ........................... sobie dam 

................................................. mi nikt. 

Nie muszę ........................................ się,  

że znów nie robię ....................... 

Wiem, że ...................... sobie żyć, 

jakby nie ............................... świat. 

Wiem też, że dla Ciebie 

to ................................................ 

 

Ref. I trudno mi się przyznać...   

Proszę zinterpretować tekst piosenki. Proszę odpowiedzieć na pytania 

pomocnicze: 

 jaką osobą jest podmiot liryczny? 

 jak się zmienia pod wpływem straty mężczyzny? 

 

28. Violetta Villas to polska artystka estradowa, osobowość sceniczna, 

śpiewaczka, piosenkarka pieśni estradowych, operowych i operetkowych, Jej głos 

był charakteryzowany jako sopran koloraturowy o rozszerzonej skali. Miała słuch 

absolutny. Grała na fortepianie, puzonie oraz skrzypcach. Przez wielu uważana 

jest za legendę polskiej muzyki, w prasie francuskiej i amerykańskiej określana 

jako „głos ery atomowej‖ oraz „biały kruk wokalistyki światowej‖. Przez kilka 

dekad była uważana za polski symbol seksu. Mówiła biegle po francusku i 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Polacy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Artysta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Scena
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Apiew
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piosenkarz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pie%C5%9B%C5%84_%28forma_muzyczna%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Opera
http://pl.wikipedia.org/wiki/Operetka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sopran_koloraturowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82uch_absolutny
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82uch_absolutny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fortepian
http://pl.wikipedia.org/wiki/Puzon
http://pl.wikipedia.org/wiki/Skrzypce
http://pl.wikipedia.org/wiki/Seks
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_francuski
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rosyjsku, władała także językiem niemieckim i walońskim. Znana z potężnego 

głosu o czterech oktawach, wizerunku scenicznego i burzy długich blond loków.  

Villas znana była ze swej dobroczynności na rzecz zwierząt, prowadziła 

własne schronisko, które jednak uciekło jej spod kontroli. Cierpiała na 

zaburzenia urojeniowe, była uzależniona od różnych substancji, trzykrotnie 

zamężna. Jej śmierć wzbudziła wiele kontrowersji, a pogrzeb zgromadził tysiące 

ludzi. Jej szlagiery to „Nie ma miłości bez zazdrości‖, „Mechaniczna lalka‖. 

 

„Dla Ciebie, miły” (słowa: Mirosław Łepkowski, muzyka: Ryszard Sielicki) 

 

We włosach kliwii ............................., dla ciebie miły, 

.................................. ciepły blask, dla Ciebie miły.  

Pudruję nosek i węgielkiem czernię ..............................., 

szal cienki jakby z ............................, dla ciebie miły.   

Korali sznurki ............................, dla ciebie miły,  

dobrze, że siostry mi .........................................  

.......................................... miota skry i jak prawdziwy lśni,  

.................................... powiedz czy nieładnie mi? 

 

Choć jeden raz, żebym była tak ..................................  

Dziś, ................................... dziś, bo wieczorem na bal  

z tamtą ................................ masz przyjść.  

Spostrzegasz mnie, nagle serce ci ...............................,  

ta scena mi każdej nocy się .............................,  

od wieczora po ..............................  

 

We włosach kliwii kwiat, dla ciebie miły..  

Korali ...................... trzy, jak mi w nich ładnie,  

że dziś .............................. nikt nie odgadnie.  

Przyjdź, ..................................... przyjdź, ubawisz ty się dziś,  

lusterko mówi mi, że mogę .................  

Proszę zinterpretować tekst piosenki. Proszę odpowiedzieć na pytania 

pomocnicze: 

 jaka sytuacja przedstawiona jest w utworze? 

 do czego przygotowuje się kobieta? 

 o czym śni bohaterka piosenki? 
 

29. Edyta Górniak jest polską piosenkarką, kompozytorką i producentką, 

występuje również w musicalach i teatrze. Jej debiut sceniczny to rola w musicalu 

„Metro‖. W 1994 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym czwartym) roku 

wystąpiła w Eurowizji z piosenką „To nie ja!‖, gdzie zajęła 2 (drugie) miejsce. 

Artystka dysponuje trzyoktawową skalą głosu. Bierze udział w wielu festiwalach, 

plebiscytach, konkursach w kraju i za granicą. Wydała kilka albumów płytowych, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_rosyjski
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_niemiecki
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_walo%C5%84ski
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kilkadziesiąt singli i wystąpiła w kilkudziesięciu teledyskach. Najbardziej znane 

piosenki Edyty Górniak to: „Dumka na dwa serca‖, „To nie ja byłam Ewą‖, 

„Jestem kobietą‖. Piosenkarka angażuje się w kampanie ekologiczne, była twarzą 

polskiej firmy kosmetycznej, a także zasiadała w jury programu „Bitwa na głosy‖. 

 

„Dumka na dwa serca” (słowa: Jacek Cygan, muzyka: Krzesimir Dębski) 

Mój ...................... chmurnooki 

Pytaj o ................ gór wysokich  

Pytaj o mnie lasów .......................  

I ................................. mnie  

 

Mój ........................, mój przejrzysty 

Pytaj o mnie nurtów .........................  

Pytaj o mnie kwiatów ...............................  

I uwolnij mnie, mój ................................  

 

Jak mam pytać ......................... w niebiosach?  

Są ................................. o Twój posag:  

O miłości ............................ skrzynie  

I o dobroć Twą  

Mój miły...  

 

Jak mam pytać innych ...............................?  

Serce me odkryją w ..................................  

I choć .............................., nie powiedzą  

Nie odnajdę ................................ 

 

Mój sokole gromowładny  

Pytaj o mnie ............................... sławnych  

............................ tych burzanów wonnych  

I uwolnij ...........................  

Przez kurhany spopielałe  

Przez chutory w ........................ całe  

Snu już nie znam, step odmierzam  

By .................................. Cię  

Mój miły...  

 

Jakże pytać mam ....................................?  

On się ......................... w Twych źrenicach  

Słońce zgoni, step ..............................  

Nie .............................. Cię  

Mój miły...  
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Jakże pytać mam ...............................?  

Co na ............................... chorą zapadł  

On by z ............................ świat podpalił  

Gdyby stracił Cię...  

Mnie...  

 

Jakże pytać mam księżyca?  

On się kocha w Twych .................................  

Słońce .........................., step zasłoni  

Nie odnajdziesz ................................. 

 

My wpatrzeni, ......................................  

Tak współcześni aż do granic  

W ........................... kinie, po kryjomu  

Ocieramy ................................ 

 

Proszę zinterpretować tekst piosenki. Proszę odpowiedzieć na pytania 

pomocnicze: 

 kto jest podmiotem lirycznym? 

 z jakimi problemami boryka się podmiot liryczny? 

 czego lub szuka? 

 

30. Grażyna Łobaszewska jest kompozytorką i piosenkarką. W 1971 (tysiąc 

dziewięćset siedemdziesiątym pierwszym) roku debiutowała na Festiwalu Piosenki 

Radzieckiej w Zielonej Górze. Teraz koncertuje w Polsce i za granicą, bierze udział 

również w spotkaniach jazzowych, współpracuje z młodzieżą, prowadzi zajęcia z 

emisji głosu, warsztaty wokalne i zasiada w jury na różnych festiwalach. 

Piosenkarkę charakteryzuje niezwykłe brzmienie głosu i dlatego niektórzy 

nazywają ją „najczarniejszą z białych kobiet‖. Do najbardziej popularnych 

piosenek artystki należy „Czas nas uczy pogody‖ i „Tyle tego masz‖. 

 

„Czas nas uczy pogody” (słowa: Jacek Cygan, muzyka: Krzesimir Dębski) 

 

Widziałam wiatr o .................. włosach,  

roznosił spokój ......................... pól,  

w ciepłe babie lato ...................... grzał,  

a innym razem lasy ............................,  

......................... ostrzem z gór,  

młody był, Bogiem był i .................... wolny tak.  

 

Wiele dni, wiele ................., czas nas uczy pogody,  

zaplącze drogi, ........................ prawdy,  

nim ........................ oddzieli od trawy.  
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Bronisz się, ......................... wiatr, myślisz „jestem tak młody‖,  
czas nas ................. pogody,  
tak od lat, tak od lat.  
 
Ilu .................... czas wyleczył z ran,  
zamienił w spokój ........................ krwi,  
pewnie kiedyś tam, pod ................................ tak,  
też czoło wypogodzi i ............................. brwi.  
 
Widziałam dni w ............................. sennych,  
o .......................... zimnych jak lód,  
starsi ludzie w ........................ wielkich sal,  
......................... pięknych myśli pełne,  
pokrył gruby ..........................,  
herbaty smak, .......................... miękkich szur, spokój serc.  
 
Ref. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody... 
 
Proszę zinterpretować tekst piosenki. Proszę odpowiedzieć na pytania 

pomocnicze: 

 jak zrozumieć tytuł piosenki? 

 czego potrafi dokonać czas? 
 
31. Monika Brodka jest młodą wokalistką popową. W 2003 (dwa 

tysiące trzecim) roku wzięła udział w programie muzycznym „Idol‖, który 
wygrała i od tego czasu cieszy się niesłabnącą popularnością w Polsce. 
Nagrała już kilka albumów z piosenkami, wśród których znajdują się takie 
przeboje jak: „Znam Cię na pamięć‖, „Miał być ślub‖, „Granda‖, 
„Krzyżówka dnia‖ i „Za mało wiem‖. Piosenkarka jest rodowitą góralką i 
wcześniej śpiewała w zespołach ludowych. 

 
„Miałeś być” (słowa: Andrzej „Piasek‖ Piaseczny, muzyka: Monika Brodka) 
 
Miałeś być ................... niej 
miałeś być na każdy ............................. 
takiej dziewczynie 
do nóg się .............................. cały świat 
na każdą chwilę miałeś jej ................................ 
................................... przejrzystego smak 
każdym oddechem ............................. o Ciebie 
i tylko Ty nie widzisz jak... 
Ref. Głęboko w środku ............................... 
i choćby ............................. łez 
jej oczy nie poznały ........................., nie! 
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........................ w środku tam 

otwiera Ci ............................ świat 

otwiera wszystko to, co w ........................... ma 

 

Miałeś być przy niej 

................................... czy nie gubi się 

silnym ramieniem, ........................... miałeś być 

żeby mogła ........................... z niej 

na każdą chwilę jesteś jej ............................... 

Niebo z ................................... pod jej dach 

każdym oddechem ........................... o Ciebie 

i tylko .................... nie widzisz jak 

 

Ref. Głęboko w środku gdzieś... 

 

Proszę zinterpretować tekst piosenki. Proszę odpowiedzieć na pytania 

pomocnicze: 

 czego oczekuje podmiot liryczny od mężczyzny? 

 jaka jest dziewczyna?  

 czego pragnie? 

 

32. Bajm to zespół założony w Lublinie w roku 1978 (tysiąc dziewięćset 

siedemdziesiątym ósmym), którego wokalistką jest Beata Kozidrak. Swój debiut 

muzycy mieli na festiwalu w Opolu. Tam Beata zaśpiewała utwór „Piechotą do 

lata‖, który stał się przebojem. W latach osiemdziesiątych zespół dużo 

koncertował w kraju i za granicą. Powstały wtedy bardzo znane piosenki: „Co 

mi Panie dasz‖, „Józek, nie daruję Ci tej nocy‖, „Nie ma wody na pustyni‖, 

„Biała armia‖ i „Małpa i ja‖. Najbardziej dynamiczny album zespołu to „Etna‖ z 

przebojami: „Dziesięć przykazań‖ i „Dzień za dniem‖. Beata to wyjątkowo 

sceniczna postać. Jej koncertom towarzyszy zawsze starannie przygotowane 

show, a na scenę piosenkarka wychodzi do publiczności oryginalnie ubrana i 

doskonale przygotowana do koncertu. Bajm wydał kilkanaście płyt z 

piosenkami i jeden album koncertowy w roku 2015 (dwa tysiące piętnastym). 

 

„Co mi, Panie, dasz?” (słowa: Beata Kozidrak, muzyka: Jarosław Kozidrak) 

 

Karuzela gna, w ................................ wciąż muzyka gra  

Czuję, jak w jej takt ................................ się cała  

I raz, i dwa, i trzy, i w ........................ serca, wielki „cheese‖  

Czujność śpi, trochę mdli, jak ............................ z rana  

Ref. Co mi, Panie, dasz w ten .......................... czas?  

Jakie słowa .................... moją duszę, moją przyszłość na tę ................. lat?  

Kilka starych ..........................., bym na tyłku siadł  
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I czy warto, czy ..............................., mocną wódę ....................... w gardło, 

by ukoić żal  

 

Co tam nagi ............................. i w górę połatany ciuch  

Czuję ten ............................. pęd, że głowa odpada  

I raz i dwa i trzy i wcale nie jest ...................... mi  

Z góry pluć, ........................... żuć, tu wszystko wypada 

Ref. Co mi, Panie, dasz w ten niepewny czas... 

   

Proszę zinterpretować tekst piosenki. Proszę odpowiedzieć na pytania 

pomocnicze: 

 do kogo zwraca się podmiot liryczny? 

 na co sobie pozwala? 

 

33. Virgin to zespół rockowy, w którym przez sześć lat solistką była 

Dorota „Doda‖ Rabczewska, piosenkarka o krzykliwym wizerunku. Doda 

krytykowana była za jaskraworóżowe stroje, które odsłaniały za dużo ciała. 

Prywatnie związana była z grającym w polskiej reprezentacji piłkarzem 

Radosławem Majdanem, a potem z Adamem „Nergalem‖ Darskim – solistą 

grupy metalowej Behemot, skrajnym antyklerykałem. Wzbudziło to pewne 

kontrowersje z tego powodu, iż Doda znana jest ze swojej religijności i 

działalności charytatywnej m.in. (między innymi) na rzecz Kościoła. 

Rabczewska jest członkiem Mensy, organizacji skupiającej ludzi o ilorazie 

inteligencji powyżej 148 (stu czterdziestu ośmiu) punktów w skali Cattella.  

 

„Dżaga” (słowa: Dorota „Doda‖ Rabczewska, muzyka: Tomek Lubert) 

 

Mówią ................: jesteś kimś  

Możesz ..................... każdego, bo  

.............................. dżaga z Ciebie jest  

Ale ja jedno ...........................  

I nikt nie ................................, że  

Dla mnie ............................... się kochanie  

 

Mówią mi: ............................... jest  

Mówi: „kocham‖ myśli „.............................‖  

................ wykończyć jego też.  

Ale to jest ........................ świat  

I jak kocham to na ...................................  

Mogę .......................................... też  

Więc mogę .................................  

I cię zadręczyć, .................................  
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Ref. Chociaż świat, ludzie ...........................  

Nie pozwolą nam ......................... tak  

..................................... Cię  

Jest też coś, .............. to wiem  

Że nie ................................ życia się  

I dlatego mam to ................................  

Mówią mi: olej ...................  

.................................. się i przestań śnić  

Że ................................... kiedyś się  

Mówię wam, tak ma ..............................  

Nie obudzisz mnie za ........................  

Bo ja też chcę ....................... być  

Chora na .............................  

chora na ..............................  

chora ............... mnie boli głowa  

Jest za ........................ na ten jazz  

Chora na ......................................  

Chora na .....................................  

To młodości są ......................................  

I dla ............................. jasne jest  

Wiem, że ........................ męczysz  

Wiem, że mnie dręczysz, ................. 

 

Ref. Chociaż świat, ludzie źli... 

Proszę zinterpretować tekst piosenki. Proszę odpowiedzieć na pytania 

pomocnicze: 

 jaka jest dziewczyna?  

 co o niej mówią? 

 jakie są jej uczucia? 

 co jej radzą znajomi? 
 

34. Kult to zespół, który powstał w latach osiemdziesiątych XX 

(dwudziestego) wieku. Jego solistą i współzałożycielem jest Kazik Staszewski. 

Zespół gra rocka alternatywnego z elementami punka czy hip-hopu, muzykę 

zróżnicowaną pod względem melodii, jednak bardzo rozpoznawalną. Zespół 

nagrał kilkanaście albumów, a na nich znalazło się mnóstwo przebojów, 

piosenek znanych i lubianych. Wśród nich są: „Dwanaście groszy‖, „Piosenka 

młodych wioślarzy‖, „Polska‖, „Gdy nie ma dzieci‖, i wiele innych. O Kaziku i 

Kulcie powstały książki, zawierające teksty piosenek i historię ich powstania. 

Wielką sławę przyniosły zespołowi covery piosenek autorstwa ojca – znanego 

barda Staszka Staszewskiego, np. (na przykład) „Celina‖, „Dziewczyna się bała 

pogrzebów‖, „Jeśli zechcesz odejść – odejdź‖, „Baranek‖, które znalazły się na 

płytach poświęconych ojcu – „Tata Kazika‖ i „Tata 2‖. 
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„Celina” (słowa i muzyka: Staszek Staszewski) 

 

Tę ................................... włosów każdy zna 

Przy ustach dłoni chwiejny ............................  

Tak to Celina, Celina, Celina jest 

Jak hejnał grzmi jej ......................... 

Gdy całe ..................... śpi  

Nie wytrzeźwiała od .........................  

Balet trwa już ........................ dni  

I w twiście wozi się w .............................. klipsów  

Na potłuczonym ......................... 

 

„La, la, la‖ – zaśpiewał w ....................... ktoś  

To ............................ Ziutek pije gin 

Celiny koleś ......................... gość 

......................... cztery dni 

Wychylił setną ........................... 

Powietrze zaraz ........................... z niego 

W kliniczną popadł śmierć.............. Liczko pobladło mu jak .......................  

Ziutek ................................. się swych od Celiny trosk 

 

Zapamiętajcie sobie ................................, którą dziś wam wszystkim dam  

Możecie liczyć na ............................... – pomogą wam  

Ziutkowi minął kac, ............................. w kocioł wzięli go  

Szukaj Celiny, lamusie, gdzie adapter, ....................., szkło  

Ziutek nie ................................ twardy jest  

Godzinę ze ........................................ wył jak pies 

 

Tak, tak, tak, Celina już na ............................... 

To czarny Ziutek z kilerami pod Celiny ......................... dom 

Oświetlił błysk ich ...........................  

W rynku bramy brzeg  

Sikory .............................. pod mankietem odmierzają sekund bieg 

I ............................ pikiet sak  

Pod oknem w sieni i u ............................... dać tylko znak.  

 

Zasłony w oknach leją blask na mecie ................................ jakby w dzień 

Tak to Celiny, Celiny, Celiny ............................. 

............................... kołyszą się egzotyczne kwiaty dwa 

Celina ................................... na balecie pośród żądz i szkła 

Wtem nagle jakiś ............................  

W progu staje ............................... Mundek, Ziutka druh.  
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Dzyń, dzyń, dzyń 

To prysło w .......................... szkło  

Celina naga w ......................... ucieka  

Jakie dno, jakie dno  

Już tylko chce się jej do ..................................... skryć  

Och, Ziutek, Ziutek gdzieś ty był kiedy ja ...................................... pić?  

Dlaczegoś nie bił w ............................?  

Lecz ..................................... noc i tylko kosy świeci błysk. 

 

Dlaczego taki .................................. był Ziutkowej kosy szpic?  

Przecież znacie te balety, wszak w nich ............................ nie ma nic 

Ale Celiny głos, Celiny ..................................... woń  

Czerwoną ................................... zasnuwa oczy w kamień zwiera dłoń 

Ziutek tylko podniósł brew, błysnęło na białą ..................... trysnęła krew  

 

Słuchaj, to jęknął ............................... jak chory pies u pana stóp  

Tak to Celinie, Celinie, Celinie kopią ..............................  

W rynku syren jęk na jezdni .................................. kurz 

Niebieska ................................ miga blacharnia Ziutka zwija już.  

I odtąd spoza .............................. Ziutek i Mundek bez Celiny widzą świat 

 

Lecz czasem gdy jest noc Ziutek wytęża ............................  

Tak to Celiny, Celiny, Celiny ...........................  

Wiecie więc, że ja was .................................. śpiewem swym  

Tylko dla zwykłej draki, w .......................... prawdy nie ma w tym  

To zwykły ........................... jest, darujcie to już ............................. kres!   

 

Proszę zinterpretować tekst piosenki. Proszę odpowiedzieć na pytania 

pomocnicze: 

 kim mogła być tytułowa Celina? 

 jaki los spotkał Ziutka? 

 czy historia była prawdziwa?  

 

35. Seweryn Krajewski jest kompozytorem, multiinstrumentalistą i 

piosenkarzem. Swoją karierę muzyczną rozpoczynał z zespołem Czerwone 

Gitary. Jest autorem muzyki do bardzo znanych piosenek, np. (na przykład): 

„Nie zadzieraj nosa‖, „Anna Maria‖, „Barwy jesieni‖, „Takie ładne oczy‖, 

„Gondolierzy znad Wisły‖, „Niech żyje bal‖, „Płoną góry, płoną lasy‖, „Sing-

Sing‖, „Wsiąść do pociągu‖, „Dozwolone od lat 18 (osiemnastu)‖. Seweryn 

Krajewski napisał także muzykę do filmu „Jan Serce‖ i „Uprowadzenie Agaty‖. 
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„Czekasz na tę jedną chwilę” (słowa: Bogdan Olewicz, muzyka: Seweryn 

Krajewski) 

Czekasz na tę jedną ........................  

serce jak ............................... bije 

Zrozumiałem po co .........................  

wiem, że ............................... to co ja  

Ej za ............................... trwa godzina  

..................... się chwila ta zatrzyma  

moim szczęściem chcę ............................  

calutki świat, ........................... tak.  

 

Ref. Wielka ...................... nie wybiera 

Czy jej chcemy nie ....................... nas wcale.  

Wielka miłość, wielka ........................  

Zostajemy jej ............................. na zawsze...   

 

Miną lata, ................................ zgasną,  

Fotografie w ................................ zasną.  

Gdy nas ludzka .......................... rozłączy  

Ja i tak odnajdę .......................  

Kiedy ........................... każe zwątpić 

Czekaj, zadrży ........................... płomień  

Bo po drugiej .............................. stronie,  

Ja dobrze wiem, tam ........................... jest.  

 

Ref. Wielka miłość nie wybiera... 

 

Proszę zinterpretować tekst piosenki. Proszę odpowiedzieć na pytania 

pomocnicze: 

 czym się charakteryzuje wielka miłość?  

 na co nie zwraca uwagi? 

 kiedy miłość jest wystawiona na próbę?  
 

36. Ich Troje to polski zespół pop-rockowy, który swoją karierę rozpoczynał 

od występów z grupą taneczną, tworząc na scenie prawdziwe show. Znani stali się 

dzięki piosence „Powiedz‖, którą prezentowali na różnych festiwalach. Solistą 

zespołu jest charyzmatyczny Michał Wiśniewski, prezentujący się na scenie w 

bardzo oryginalnych strojach i z ekstrawaganckimi fryzurami. Zespół wydał 

kilkanaście albumów i singli, z których wiele utworów stało się przebojami, np. (na 

przykład) „A wszystko to... bo Ciebie kocham‖, „Zawsze z Tobą chciałbym być‖, 

„Perfekcyjna miłość‖, „Razem a jednak osobno‖. 
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„A wszystko to... bo Ciebie kocham” (słowa: Rohde, tłumaczenie: Michał 

Wiśniewski, muzyka: Andreas Frege) 

 

Czy wiesz, ...................................., może jak ciebie mi brak? 

Czy czujesz to co ja, gdy jestem .................?  

Jestem opętany jak w niewoli ........................ 

Kto jest temu winien, ..........................?  

 

Nie ma takich ............................. słów, co oddadzą to co boli mnie...  

................. mam, że jednak spyta ktoś:  „Czy ta bajka się nie ............. źle?‖ 

 

Ref. A ........................................ to, bo ciebie kocham! 

I nie wiem jak bez Ciebie ................................... żyć. 

Chodź! .................................. ci czym moja miłość jest. 

Dla ciebie ................................... się!  

 

To tylko ................................... zżera mnie, 

Zawsze wtedy kiedy ........................ ciebie nie ma mnie . 

Raz jestem ............................. Jekyll, raz Mr. Hyde  

Transformacja trwa – nie ................................... jej!  

 

Oko w oko stań. Co za .............................!  

No powiedz  – boisz ............... 

Za .............................. już, zwalam stąd. 

Będzie .............................. jak zapomnisz mnie! 

 

 Ref. A wszystko to, bo ciebie kocham...  

 

................................. mi się być na haju, wiesz jak jest. 

Dziwne wizje wchodzą, nie ................................ mnie.  

........................................... kogoś bardziej, żegnaj więc. 

Nie chcesz nic ......................................, no to odwal się! 

 

..................................... nie mam słuchać i stać, 

Na ...................................... nie stać mnie. 

Przechodzi nas oboje ............................... dreszcz; 

Czy ta bajka się nie ................................ źle?  

 

Ref. A wszystko to, bo ciebie kocham... 

Oko w ..................... stań. Co za twarz!  

No .................................... – boisz się. 

Za późno już, zwalam ................................. 

Będzie lepiej jak zapomnisz .......................... 
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Ref. A wszystko to, bo ciebie kocham...   

 

Proszę zinterpretować tekst piosenki. Proszę odpowiedzieć na pytania 

pomocnicze: 

 co jest w stanie zrobić mężczyzna dla kobiety? 

 kiedy jest o nią zazdrosny? 

 jakie ma obawy? 

 

37. Akurat to zespół grający muzykę z pogranicza rocka, punka, ska i 

reggae. Sami członkowie zespołu swoją muzykę określają jako „poezję 

skakaną‖, w ich utworach często widoczne są gry słowne. Do popularnych 

piosenek grupy należą: „Wiej-Ska‖, „Hahahaczyk‖, „Lubię mówić z tobą‖, 

„Roman i Julia‖. Zespół nagrał muzykę do wiersza Tuwima „Do prostego 

człowieka‖, napisanego w 1929 (tysiąc dziewięćset dwudziestym dziewiątym) 

roku, czyli w tzw. (tak zwanym) dwudziestoleciu międzywojennym. Wiersz 

skamandryty spotkał się z falą krytyki ze strony środowisk prawicowych.  

 

„Do prostego człowieka” (słowa: Julian Tuwim, muzyka: Akurat) 

 

Gdy do murów klajstrem ..............................  

przylepiać .............................. obwieszczenia,  

gdy do ludności, do .................................... 

na alarm czarny druk .............................  

i byle drab, i byle ........................ 

w odwieczne .......................... ich uwierzy,  

że trzeba iść i z ....................... walić,  

mordować, grabić, .................... i palić  

gdy zaczną na tysięczną modłę  

............................ szarpać deklinacją  

i łudzić kolorowym ..............................,  

i judzić .............................. racją  

o piędzi, chwale i rubieży 

o ojcach, ....................... i sztandarach  

o ......................... i ofiarach 

o bohaterach i ofiarach 

Gdy wyjdzie biskup, ............................, rabin  

pobłogosławić twój ................................,  

bo mu sam Pan .................... szepnął z nieba,  

że za ojczyznę .................. się trzeba 

Kiedy rozścierwi się, rozchami  

wrzask liter z pierwszych stron ..................... 

a stado dzikich ................ kwiatami  

obrzucać ................ żołnierzyków 
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O ...................... nieuczony 

mój bliźni z tej czy ...................... ziemi 

wiedz, że na trwogę biją w ........................  

króle z .......................... brzuchatemi 

Wiedz, że to bujda, ....................... zwykła,  

gdy ci wołają „broń na ...........................‖ 

że im gdzieś ........................ z ziemi sikła  

i obrodziła .......................... 

że coś im w ......................... nie sztymuje,  

że gdzieś zwęszyli kasy pełne  

lub upatrzyły ............................ szuje  

...................... jakieś grubsze na bawełnę 

Rżnij karabinem w .................... ulicy 

Twoja jest ................., a ich jest nafta  

I od ........................ do stolicy  

Zawołaj, ............................. swej krwawicy  

„Bujać to ........, panowie szlachta!‖ 

„Bujać to my, ................. szlachta!‖ 

„................... to my, panowie szlachta!‖ 

„Bujać to my, panowie .......................!‖  

Proszę zinterpretować tekst piosenki. Proszę odpowiedzieć na pytania 

pomocnicze: 

 za co Julian Tuwim mógł zostać skrytykowany? 

 jaką sytuację opisuje? 

 jakie uczucia ukazane są w danym utworze? 

 

38. Ewa Bem to polska piosenkarka i autorka tekstów. Głównie są to 

utwory jazzowe, ale wykonuje je również w gatunku blues czy pop. Na swoim 

koncie ma kilka albumów, a na nich znane tytuły, takie jak: „Mówię tak, myślę 

nie‖, „Kiedy zima się zaczyna‖, „Podaruj mi trochę słońca‖ czy „Żyj kolorowo‖. 

Piosenkarka odznacza się niepowtarzalnym głosem. Koncertuje w Polsce i na 

całym świecie. Znane są również kolędy w jej wykonaniu. 

 

„Moje serce to jest muzyk” (słowa: Wojciech Młynarski, muzyka: Jacek Mikuła) 

 

Świat wokół mnie wie, czego chce i .......................... mi nieraz: 

plan jakiś ..............................., uszyj suknię na ślub, 

jakiś ............................. na życie mieć czas. 

Wypiłam kaw i ................................... gaf z niejednym panem sto. 

Im lepszy pan, co do mnie miał ................................., 

tym ja .............................. zmykałam mu, bo... 
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Ref. Moje ............................ to jest muzyk, 

który ........................ z orkiestry, 

bo nie z każdym lubi ........................... 

....................... mu maestro nie potrafi rady dać. 

Moje serce, to jest muzyk ......................................., 

co ma własny styl i ............................., 

ale, gdy ............................. kocha – wtedy gra jak nikt. 

 

W krąg ludzi moc duma co noc nad ................................... swą 

Gęściej do ................................... pośrodku swych miast 

................................. serca samotne się skrzą. 

A mnie wciąż gna każdego dnia na ................................ przez drogi złe 

za ............................... mą, za kimś miłym, kto 

wreszcie ............................., zrozumie to, że... 

 

Ref. Moje serce, to jest muzyk...   

Proszę zinterpretować tekst piosenki. Proszę odpowiedzieć na pytania 

pomocnicze: 

 do czego podmiot liryczny porównuje swoje serce?  

 jak argumentuje swoje skojarzenie? 

 czym cechuje się serce bohaterki? 
 

39. Urszula to pochodząca z Lublina wokalistka i autorka tekstów 

piosenek. Karierę muzyczną rozpoczęła od występów na festiwalach, potem 

związała się z lubelską grupą Budka Suflera. Początki jej kariery to piosenki 

„Fatamorgana‖ i „Bogowie i demony‖, oraz „Luz-blues, w niebie same dziury‖. 

Szlagierami wokalistki są piosenki „Malinowy król‖, „Dmuchawce, latawce, 

wiatr‖ i „Anioł wie‖. Jej kariera muzyczna trwa nieprzerwanie i w roku 2016 

(dwa tysiące szesnastym) ukazał się jej kolejny singiel pt. (pod tytułem) 

„Sztylet‖. 

 

„Konik na biegunach” (słowa: Jacek Dybek, muzyka: Franciszek 

Serwatka) 

 

Za rok może dwa schodami na ...............................  

Odejdą z ołowiu .........................................  

Przeminie jak wiatr ..................................... twych świat  

Kolory ..................................... odbierze  

Za rok może dwa schodami na ...................................  

Za ............................ kudłatym poczłapią  

.............................................. te dni i zobaczysz  

Że jednak .................................... był on...  
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Ref. Konik – z drzewa koń na .................................  

Zwykła ..................................... – mała huśtawka  

A rozkołysze .................................  

Konik – z drzewa koń na .....................................  

Przyjaciel wiosny, uśmiech .................................  

Każdy .................................. go mieć  

 

......................................... masz sto i zmartwień masz sto  

Bez przerwy to trwa ......................................  

Nie lalka co łka, ni .............................. co gra  

Bez reszty twój czas dziś .....................................  

Ulica ..............................., wystawa – to tu  

Na chwilę przystajesz .......................................  

Uśmiechnij się więc i ............................  

Jak wtedy gdy na grzbiecie cię ...............................  

 

Radosny to dzień, ............................... to dzień  

Wracają z ołowiu ..................................  

Ze ............................. znów w dół schodami aż tu  

................................., lecz już nie do ciebie  

By ktoś tak jak ty beztroskie ........................ dni  

Powrócił ............................... – ten z wiosny  

Dlaczego to ................................... już powie  

Na ............................. przyniosłeś go tu...   

Proszę zinterpretować tekst piosenki. Proszę odpowiedzieć na pytania 

pomocnicze: 

 jaka jest ulubiona zabawka podmiotu lirycznego?  

 co robi bohater, by znowu przeżyć radosne chwile? 

 

40. Czesław Mozil to polski kompozytor, piosenkarz i akordeonista. Od 

najmłodszych lat wychowywał się w Danii i tam ukończył Duńską Królewską 

Akademię Muzyczną. Obecnie mieszka i koncertuje w Polsce, jednak 

niepoprawnie mówi po polsku, cechuje go także wyjątkowo szybka mowa. Jego 

muzykę trudno sklasyfikować, czasem to kabaret, czasem rock, a czasem punk 

rock. Ma wierną rzeszę fanów, jak i zagorzałych przeciwników. W ciągu 

ostatnich kilku lat nagrał kilka albumów, a wśród piosenek największą sławę 

zyskały: „Maszynka do świerkania‖ i „Ucieczka z wesołego miasteczka‖. 

„Nienawidzę cię, Polsko” (słowa: Michał Zabłocki, muzyka: Czesław Mozil)  

 

Nienawidzę cię, Polsko, na to nic nie .................................. 

Nienawidzę cię, Polsko, bo nade mną masz .............................. 

Liczę długie ..................................., nie wiem ile już w sumie 
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Chciałbym ...................................., nie mogę, bo cię kochać nie umiem 

 

Tam wkurzała mnie ..............................., bida z nędzą, młodzi, starzy 

Tu mnie wkurza, że mam wszystko, co mi tylko się ................................ 

Może czasem ten to pojmie, kto już dawno z ....................... wybył 

Że tam bieda jest ......................................, a bogactwo tu na niby 

 

Powiem wam, jak się ośmielę, bo to .......................... głupi temat 

Tam drażniła ............................. w niedzielę, tu mnie wkurza, że jej nie ma 

Tu wkurzają mnie ..............................., tam wkurzały mnie niechluje 

Wszystko mi się ...................................... i już nie wiem, co ja czuję 

 

Polsko! 

Nienawidzę! 

Polski! 

 

Ref. Nienawidzę cię, Polsko, na to nic nie poradzę... 

 

Mam ci za złe twe ........................................, ciągle jeszcze we mnie żywe 

Bo ty jesteś prymitywna, ja jestem ........................................ 

Komuś ................................ na tym, komuś tu chodziło o to 

Tam się stałem abnegatem, tu się staję ...................................... 

 

Polsko! 

Nienawidzę! 

Polski!  

Nienawidzę Polski, która we mnie ........................................ 

Nienawidzę Polski, ................. do spowiedzi.    

Proszę zinterpretować tekst piosenki. Proszę odpowiedzieć na pytania 

pomocnicze: 

 jakie żywi uczucia bohater do swojego kraju? 

 z czym jest związana zmienność jego uczuć i sposobu postrzegania? 

 

POWTÓRZENIE 
Czy pamiętasz... 

 kto jest wykonawcą piosenek „Niech żyje bal‖ i „Małgośka‖? 

 kto jest autorem i wykonawcą piosenki „Dziwny jest ten świat‖? 

 w jakim gatunku gra Pidżama Porno? 

 kto jest autorem tekstów do piosenek „Na zakręcie‖ i „Oczy tej małej‖? 

 kto jest znanym wykonawcą poezji śpiewanej? 

 z czego znana była Violetta Villas? 

 kto jest frontmanem zespołu Kult? 


