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OD WYDAWCY

Gdzie słyszysz śpiew, tam idź,
tam dobre serca mają… 

Wspólne śpiewanie posiada na Górnym Śląsku bardzo długą 

i piękną tradycję, sięgającą zamierzchłych czasów. Przez stulecia 

muzyka (sakralna) wiązała się przede wszystkim z liturgią.  Śląski 

lud szczególną pobożnością otaczał Matkę Bożą. Jedną z form uwiel-

bienia Najświętszej Pani była pieśń. Śpiewali wierni, w tym również 

pielgrzymi, tu – na Górnym Śląsku – uczestnicy ponci. Prowadzą-

cych nabożeństwa i ponci śpiywoków otaczano szczególnym sza-

cunkiem. W I połowie XX w. powstały na terenie naszego pograni-

cza liczne towarzystwa śpiewacze, kultywujące tradycje wspólnego 

śpiewania. Posiadają one w swoim repertuarze również pieśń maryj-

ną. Dużą popularnością cieszy się również festiwal pieśni maryjnej, 

organizowany w Sanktuarium w Turzy Śląskiej.

    

Niewielki śpiewnik jest wyrazem wdzięczności naszych samo-

rządów dla całego środowiska muzycznego gmin Gorzyce i Piszcz. 

Znakomitą okazję do jego wydania stanowi Jubileusz 100-lecia obja-

wień fatimskich, uroczyście obchodzony w Sanktuarium Matki Bożej 

Fatimskiej w Turzy Śląskiej. Niewiele młodszymi są nasze towarzy-

stwa śpiewacze. Najstarsze powstały po zakończeniu I wojny świa-

towej, a o ich niezwykłej żywotności świadczy fakt, że w 2017 r. zrze-

szają około 140 miłośników śpiewu. W chwili obecnej działają u nas: 

Chór im. Stanisława Moniuszki (Czyżowice), Centemus Domino (Go-

rzyce), Słowik nad Olzą (Olza), Melodia (Osiny) oraz Lira (Turza Ślą-

ska). Oprócz chórów dużą popularnością cieszą się różne zespo-

ły śpiewacze działające przy Gminnym Centrum Kultury w Gorzy-

cach, ośrodkach kultury i świetlicach. Z kolei w gminie Piszcz działa 

Smíšený chrámový sbor Píšt.



Śpiewnik został wydany przez gminę Gorzyce w partnerstwie 

z gminą Piszcz, w związku z realizacją projektu „Łączy nas grani-

ca”, w ramach Programu Interreg VA Republika Czeska-Polska. Ce-

lem projektu jest pogłębienie współpracy transgranicznej instytucji 

i społeczności partnerskich gmin, podniesienie wiedzy o wspólnym 

obszarze oraz wspomaganie działań w zakresie kultury, podtrzymu-

jących tożsamość i tradycje. Intensyfikacja transgranicznych kon-

taktów mieszkańców regionu odbywa się poprzez działania projekto-

we, które przyczynią się do pogłębiania polsko-czeskiej współpracy, 

 integracji transgranicznej, promocji terenów pogranicza, wzrostu 

turystyki, w tym pielgrzymkowej, oraz podniesienia świadomości 

kulturalnej, historycznej i religijnej. Jednym z działań projektowych 

jest przegląd pieśni maryjnych w wykonaniu chórów z terenu gmin 

Gorzyce oraz Piszcz. Śpiewnik zawiera tradycyjne i najbardziej po-

pularne pieśni maryjne znane na pograniczu polsko-czeskim.

Dziękuję wszystkim Osobom, które włączyły się w opracowanie 

naszego wydawnictwa. W pierwszej kolejności dziękuję związanym 

z naszymi chórami muzykom: Barbarze Grobelny, Urszuli Wachtar-

czyk i Damianowi Janulkowi oraz Marcelowi Balcarkowi – prezesowi 

koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego we Wierznio-

wicach. Dziękuję pracownikom Referatu Strategii i Funduszy Ze-

wnętrznych, na czele z Bożeną Amalio-Nowak.

Daniel Jakubczyk
Wójt Gminy Gorzyce
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TOŻ MATCE NASZEJ
ZAŚPIYWEJMY…

Irena Sauer

 Kto, jak dziecko w kolybce
rod słuchoł maminego bojanio
i starczynych kolybajek śpiywanio,
tyn w kożdej smyntnej chwili
– co człowieka do ziymi przigino
– rod znajomo melodyjka zanuci,
co mu choć troszka świat umili…

I niech se nuci, abo i śpiywo głośno
– zamiast szpetnie pomstować,
by się roześmioć mógł trocha
a złości racyji nie dować!

Bo dobry człowiek dycki trefi tam,
kaj sie śpiywo, kaj melodyje slychać u bram!

I  Matuchna Nojświyntszo z Fatimy,
co zamiyszkała na Turzańskim Wzgórzu
raduje kożdy śpiyw serdeczny brata
co piyknie i uroczyście pobrzmiywo
w sercach wszystkich ludzi świata…

Do tej piyknej Świontyni
– już ponad lot sześćdziesiont zdonżajom pielgrzimi
z nadziejom wielkom po Matczyne wsparci,
po łaski i życiowo mondrość na tej ziymi…
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Bo kożdy po cichutku teschni
do tych szczodrych ramion Maryji,
i na dycki zapamiyntać chce, –  bo
tych ufności i dobroci pełnych oczy,
zapomnieć sie nie do!

One dajom człowiekowi tela mocy,
że po ciynżkich życiowych drogach
pewniyj co dnia kroczy

Niechaj serca nasze jak dzwony
pieśniami odezwiom sie w nas,
by nasza Matuchna Maryja
serdecznie zrozumiała,

że to prośba,
by z nami została  
na kożdy zły i dobry czas!   
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ANIElSKą PIEŚń DZWON gRAł

Słowa: ks. A. Buczkowski (Sk.)
Muzyka: Ch. Śl.

 1. Anielską pieśń dzwon grał
  Cześć marii wdzięcznie głosił
  Serc ludzkich jękiem łkał
  Na ziemię zejść ją prosił

 Ref.: Ave, ave, ave, ave Maria.
  Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja.

 2. Maryja słyszy dźwięk,
  Na ziemię wnet przychodzi.
  Uciszy biednych jęk,
  I gorzki ból osłodzi.

 Ref.: Ave, ave…

 3. Wróć pani do mnie wróć,
  Nie mogę żyć bez Ciebie.
  Z mej duszy smutek zrzuć.
  O pomnij na mnie w niebie.

 Ref.: Ave, ave…



— 9 —



— 10 —

BIEDNY, KTO CIEBIE NIE ZNA

Słowa: ks. K. Antoniewicz (Sk.)
Muzyka: Ch. Śl.

 1. Biedny, kto Ciebie nie zna od powicia
  I nigdy Twego nie słyszał imienia.
  Lecz ten biedniejszy, kto w rozpuście życia
  Stał się niegodnym Twojego wejrzenia.

 2. I imię Twoje już zatarł w pamięci
  I swojej Matki podle się wyrzeka.
  Ach, łaska Boska serca nie poświęci,
  Które od Matki stroni i ucieka.

 3. Kto się za życia z Tobą nie połączy,
  Tęskniąc nie szuka Twej świętej opieki
  Ten i bez Ciebie to życie zakończy.
  Bez ciebie będzie rozpaczał na wieki.
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BRZMI CICHEJ gODZINY

Słowa: Sk.
Muzyka: Gillar

 1. Brzmi cichej godziny 
  Przez góry, doliny,
  Dzwonku, twój głos.
  Brzmij pannie Maryi,
  Nieś pozdrowienie Jej
  Aż do niebios.

 2. Bo ona łask pełna 
  Niebo i ziemia ma 
  Pokłon Jej dać.
  Chcę też Jej dzwonkiem być,
  Ją pozdrowieniem czcić,
  Ją miłować.

 3. Pan Bóg wszechmogący,
  Nas pocieszający,
  On jest z Tobą.
  Królowo niebieska, 
  Nasza Pośredniczko,
  Bądź też ze mną.
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DO MATKI
NA TuRZAńSKIM WZgóRZu

Słowa i muzyka: Irena Sauer
Turza Śląska, 13 lipca 2011

 1. Tam od wzgórza, wśród drzew
  jako trwoga i zew
  płynie tęskny i znajomy śpiew…

  Tak błagalnie brzmi głos
  prośby o ludzki los,
  że się niebo rozwiera jak most…

  Po nim tłumy w modlitwie zmierzają do bram;
  wiedzą: Matka Fatimska już czeka ich tam.
  W swe ramiona rozwarte zaprasza co dnia,
  by utulić w strapieniach i swe serce dać…!

   O! Maryjo Fatimska
   Na turzańskim wzgórzu!
   Tyś najlepsza jest z matek -,
   W opiekę nas weź !
   O Niepokalana! Tyś Królową Świata,
   O usłysz, o usłysz tę naszą pieśń!

 2. A gdy w trzynasty dzień
  co miesiąca brzmi dzwon -
  ten maryjny – do wszech świata stron,

  W swej fatimskiej figurce
  Maryja od lat
  Wita wiernych obfitością łask!

  A w procesji dostojnie brzmią modły i śpiew
  serc spragnionych Jej mocy na każdy zły dzień.
  Ze Swym Synem nas uczy jak wierzyć i być
  godnym Brata prawego, co w Bogu chce żyć?!
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   O! Maryjo Fatimska
   Na turzańskim wzgórzu!
   O Najświętsza Matuchno
   W opiece nas miej!
   O Niepokalana - ty Królowo Świata
   Błagamy! Wysłuchać - zawsze nas chciej!



— 16 —

FATIMSKA PANI

Słowa i melodia: Czesław Prudel
Aranżacja: Wacław Mickiewicz
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gWIAZDO ŚlICZNA, WSPANIAłA

Słowa: Klon
Muzyka: Gillar

 1. Gwiazdo śliczna, wspaniała,
  Częstochowska (Kalwaryjska) Maryjo,
  Do Ciebie się uciekamy,
  O Maryjo, Maryjo.

 2. Słyszeliśmy dźwięczny głos,
  Jak Maryja woła nas:
  Pójdźcie do mnie, moje dzieci.
  Przyszedł czas, ach, przyszedł czas.

 3. Gdy ptaszkowie śpiewają,
  Maryję wychwalają.
  Słowiczkowie wdzięcznym głosem
  Śpiewają, ach, śpiewają.

 4. I my też zgromadzeni,
  Pokłon dajmy Maryi.
  Czyste serce Bożej Matce
  Darujmy, ach, darujmy.

 5. O przedrogi klejnocie.
  Maryjo, na tym świecie.
  Kto Ciebie ma, ten się z Tobą
  Raduje, ach, raduje.

 6. Jak szczęśliwy tron Boży,
  Pannie Maryi służy.
  Cherubiny, Serafiny
  Śpiewają, ach, śpiewają.
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 7. O, Maryja, Maryja,
  Tyś ma pomoc jedyna.
  Dusza ma się w moim ciele
  Raduje, ach, raduje

 8. Ty się przyczyń za nami,
  O, Częstochowska (Kalwaryjska) Pani.
  Niech się nad nami zmiłuje
  Twój Synaczek kochany.
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MARYJO JA TWE DZIECIę

Słowa: Sk.
Muzyka: ks. A. Chlondowski (Ch. Op.) 

 1. Maryjo ja twe dziecię.
  O, podaj mi swą dłoń.
  Od złego mnie w tym świecie,
  Od grzechu, Matko chroń.

 Ref.: Bądź z nami w każdy czas,
  Wspieraj i ratuj nas.
  Matko, Matko, bądź z nami w każdy czas.

 2. O tkliwe swoje oczy
  Ku dzieciom, Matko zniż.
  Gdy niemoc serce tłoczy,
  Ty je pociągnij wzwyż.

 Ref.: Bądź z nami…

 3. Ty płoniesz blaskiem słońca,
  Rozpraszasz świata mrok.
  Niech w obraz Twój bez końca
  Utkwiony mamy wzrok.

 Ref.: Bądź z nami…
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MATKO BOžI, NESlýCHANO

Słowa: Bečák 1861
Muzyka: KSJ 1863

 1. Matko Boži, neslýchano,
  e by někdo v těžkosti
  nadarmo se, svatá.
  Panno, utikal k tvé milosti.

 Ref.: O Královno nebeská, celý svět to dosvědčuje,
  že kdo v tebe důvéřuje, dobrou matku v tobé má:
  ty ho slyšiš. Ve svě lásce přečis té jeho prosby zajisté.

 2. Matko Krista, matko spásy,
  hvězdo naše, z nebe hled
  vyslyš našich proseb hlasy,
  světlem svým nás k cili ved

 Ref.: O Královno nebeská…

 3.  Jako plavcům v širém moři,
  nám též vůdči hvězdou bud,
  utěš srdce v každém hoři,
  svét-lem lásky napln hrud.

 Ref.: O Královno nebeská…

 4. Matko Boži, jejiž kráse
  andělů se koři sbor,
  svit nám z nebe k naši spáse,
  ukrot živlů moc i vzdor.

 Ref.: Okrálovno nebeská …
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 5. Z moře světa, z bouřných virů
  uved, matko, děti své
  v tichý přistav šlěsti, miru,
  kam nás tvůj Syn v lásce zve.

 Ref.: O Královno nebeská…
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O MARIA, BOžI MáTI
Słowa: notatka z XIX w.

Muzyka: Poutní kniha (księga pielgrzymkowa) 1893

 1. O Maria, Boži máti,
  matkou chcem tě
  vvždycky zváti
  plná božské milosti.
  Dalo samo nebe
  zamatku nám tebe.

 Ref.: Dékujem ti, matko milostivá, děkujeme tisickrát.

 2. Blažen, kdo zná lásku tvoji,
  kdo tě jako matku cti.
  U tebe se jistě zhoji
  srdce plně bolesti.
  Kdo se k tobě vine,
  nikdy nezahyne.

 Ref.: Děkujem ti…

 3. Kdyby tebe, Boži matky,
  kdyby tebe nebylo,
  bylo by svě věčně statky
  člověčenstvo ztratilo,
  Proto ctime tebe
  jako bránu nebe.

 Ref.: Děkujem ti…

 4. Jsi-li v světě opuštěný,
  k Marii se utikej,
  přednes jí sve utrpení
  o přímluvu požádej
  Ve svěm dobrodini
  lehčim křiž tvůj čini.

 Ref.: Děkujem ti…
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 5. Připomen si, kolik zlého
  svatá matka zkusila.
  Pro spaseni lidu svého
  bolest snášet musila.
  Nikdy nereptala,
  tak nám přiklad dala.

 Ref.: Děkujem ti…

 6. Marii at opěvuje
  po všem světě každý tvor,
  jak ji v nebi oslavuje
  andělů a svatých sbor,
  Kéž ti smime, Máti,
  ůctu pisni vzdáti.

 Ref.: Děkujem ti…
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POD TWóJ PłASZCZ

Słowa: Sk.
Muzyka: trad.

 1. Pod twój płaszcz się uciekamy,
  Matko Boska, Maryjo.
  W smutku do ciebie wołamy,
  O Panno litościwa,

  Raczże nam na pomoc przybyć
  I za nami Syna prosić,
  Żeby w naszych utrapieniach
  Nie raczył nas opuścić.

 2. Bóg Ojciec za matkę Ciebie
  obrał dla syna Swego,
  A Syn Boży Cię wywyższył
  dla Macierzyństwa Twego.

  Duch Święty Cię przyozdobił
  I darami ubogacił.
  Na królową nieba, ziemi
  Panią naszą przeznaczył.

 3. Aniołowie ogłaszają
  żeś Matką Jezusową,
  Słodkie pienia wyśpiewują,
  chwaląc swoją Królową

  I my także zaśpiewajmy,
  Chwałę tej Pannie oddajmy:
  Święta, Święta, o, Maryjo.
  Przed Tobą upadamy.
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TYSIąC RAZY
POZDRAWIAMY CIEBIE

Słowa: Sk.
Muzyka: Ch. Śl.

 1. Tysiąc razy pozdrawiamy Ciebie,
  O, Maryjo, Matko Jezusa.
  Tyś ozdobą na wysokim niebie,
  Ciebie czci i wielbi ma dusza.

  Ty po Bogu jesteś zawsze pierwsza.
  Tobie cześć i chwałę najprzedniejszą
  Anieli, Święci oddawają.
  /: Królową Cię swą nazywają :/

 2. Przybądź nam na pomoc, Matko nasza,
  Wszyscy ufnym sercem błagamy.
  Tyś jedyna opiekunka nasza,
  Już innej po Bogu nie mamy.

  Więc chwałę Tobie wyśpiewujemy.
  Uwielbiać imię Twoje pragniemy,
  Jak przystało po Bogu Tobie,
  /: Chcemy Cię chwalić w każdej dobie :/

 3. Bóstwo od wieków Ciebie obrało,
  Za matkę swojemu Synowi.
  Aby przezeń zbawienie się stało,
  Nędznemu na ziemi ludowi.

  Tak Syn Boży, Syn twój ukochany,
  Podjął krzyż, mękę i ciężkie rany,
  Cierpiąc na tej ziemi boleści,
  /: Uczynił to dla nas z miłości :/
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WEŹ W SWą OPIEKę

Słowa: Sk.
Muzyka: F. Brzezińska (Siedlecki 1987)

 1. Weź w swą opiekę nasz Kościół święty,
  Panno Najświętsza, Niepokalana.
  Niechaj miłością każdy przejęty
  /: Czci w nim Jezusa naszego Pana :/

 2. Niech Serce Twoje Ojca świętego
  Od nieprzyjaciół, zasadzek chroni.
  Niech się do Pana modli za niego,
  /: Od złej przygody niechaj go broni :/

 3. I my się do stóp Twoich garniemy.
  Nasze potrzeby Tobie są znane,
  Bo my modlitwy nasze wiążemy,
  /: Wielbiąc Twe Serce niepokalane :/
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WITAJ MARYJO, ŚlICZNA PANI

Słowa: Sk.
Muzyka: Ch. Śl.

 1. Witaj Maryjo, śliczna Pani,
  Do Ciebie wołamy.
  Wśród tej ziemi my wygnani,
  ku Tobie wzdychamy:

 Ref.: O Maryjo witaj nam
  Tyś nadzieja cała
  Witaj nam, o Maryjo.
  Chwała Tobie, chwała.

  O Maryjo witaj nam
  Tyś nadzieja cała
  Witaj nam, o Maryjo.
  Chwała Tobie chwała.

 2. Błagaj, Matko, Syna swego
  O litość nad nami.
  Czyste ręce wznieś do Niego,
  Prosim Cię ze łzami.

 Ref.: O Maryjo…

 3. Matko nasza, my, Twe dzieci,
  O tym wspomnij sobie.
  Niech Twa łaska nam zaświeci,
  Wołamy ku tobie.

 Ref.: O Maryjo…
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ZDROWAŚ MARYJO,
BOgA RODZICO

Słowa: L. Romanowski
Muzyka: Klon (Siedlecki 1987)

 1. Zdrowaś, Maryjo, Boga Rodzico.
  Błagamy Ciebie, święta Dziewico:
  Niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja,
  Módl się za nami. Zdrowaś Maryja.

 2. Panno przeczysta, Panno bez zmazy,
  Broń nas od chorób, strzeż od zarazy.
  I jako raju wonna lilija,
  Oczyść powietrze. zdrowaś maryja

 3. Ty, coś karmiła świata Zbawienie,
  Ty nam, jak Matka, daj pożywienie.
  Niech brak żywności nas nie zabija.
  Broń nas od głodu. Zdrowaś Maryja.

 4. Ty, coś płakała nad śmiercią Syna,
  Przez te łzy gorzkie, Matko jedyna,
  Oddal śmiertelność, co lud zabija.
  Broń nas od moru. Zdrowaś Maryja.

 5. Ty, coś płomieni innych nie znała,
  Tylko miłością bożą pałała.
  Spraw, niechaj pożar dom nasz omija.
  Broń nas od ognia. Zdrowaś Maryja.

 6. Ty w całym życiu łagodna, cicha,
  Daj, niech pokojem kraj nasz oddycha,
  Niech duch niezgody nas nie rozbija.
  Broń nas od wojny. Zdrowaś Maryja.



— 35 —

 7. Królowo nasza wśród cherubinów,
  Usłysz pokorny głos ziemi synów,
  Co się do tronu Twojego wzbija.
  Ratuj nas Matko. Zdrowaś Maryja.




