
„KOLĘDY ZE SULEJÓWKA”

„Sulejowski to zwyczaj, że się zaczyna,
  Kolędować w wigilię od „Milusina”.



    Kolędy to w tradycji polskiej zarówno bożonarodzeniowe pieśni sakralne, jak też 
noworoczne pieśni życzące. Te ostatnie przeważają w spuściźnie aż po wiek XVIII.  
W obyczaju ojczystym były one ważnym składnikiem kolędowania (chodzenia po 
kolędzie), połączonego z obdarowywaniem się wzajemnym przez sąsiadów. I do tej 
właśnie tradycji nawiązało w sposób naturalny kolędowanie najpierw legionowe, żoł-
nierskie, a następnie kolędowanie towarzyskie w II Rzeczypospolitej. Powrócił wów-
czas zwyczaj podkładania pod melodie, najczęściej pastorałkowe śpiewek bardzo 
już świeckich, nawet rubasznych. Tej stylizacyjnej manierze hołdują również „Kolędy 
ze Sulejówka”. Uszczypliwość za uszczypliwość przeplatają się w nich wdzięcznie.  
Poczynając od „Pieśni dziadowskiej” A.D. 1925, gdzie, jak w krzywym zwierciadle, od-
malowano „Milusin” Piłsudskich, przez złośliwy portret „Ministra Moraczewskiego”, 
a kończąc na „Klubie Pawianów”, w kolędach przegląda się całe, niby uzdrawiane,  
a nadal chorujące państwo. Ponad celnym, bardzo niekiedy ostrym słownictwem 
unosi się jednak duch zrozumienia dla wytykanych wad. Satyryczna intencja autorów 
wypływa bowiem z najserdeczniejszej troski o to sąsiedztwo oraz o państwo.
Układane przez Zofię i Jędrzeja Moraczewskich oraz ich sąsiadów „Kolędy ze Sule-
jówka” z lat 1924-1926 zachowały się zapisane w zeszycie wśród rodzinnych  
pamiątek państwa Kruczkiewiczów, kuzynów Moraczewskich i przekazane przez nich  
w darze do zbiorów Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. 

Opracowała Małgorzata Basaj, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku



Jestem sobie poseł i wicemarszałek
I mam na serwetkach wyszytych 5 pałek

Na postrzał choruję
Z Dziadkiem sąsiaduję

Hej Kolęda, Kolęda

Ostatnie w Naprzodzie moje artykuły
Endekom z pewnością dużo krwi napsuły

Neuwert się dowiedział
W czyim łonie siedział

Pono nie swej matki syn

W domu wciąż zajęcie sobie wyszukuję
Tutaj coś rozwali, a tam przylutuje 

Jak będzie gotowy
Sprzedam – kupię nowy

Hej kolęda, kolęda 

(nuta W Dzień Boż. Narodz)
1924 r. 

Na płycie
1.  Bez tytułu (na melodię W Dzień Bożego 

Narodzenia), 1924 r., część pierwsza.

2.  Kolęda o Anieli Leiksnerowej  
(na melodię Przybieżeli do Betlejem). 

3.  Bez tytułu (na melodię W Dzień Bożego 
Narodzenia), 1924 r., część druga.

4.  Bez tytułu (na melodię W Dzień Bożego 
Narodzenia), 1924 r., część trzecia.

5.  Ofiara przekonań (na melodię  
Santa Lucia), 1925 r.

6.   Radosny śpiew szofera min. rob. publ. 
(na melodię Upływa szybko życie), 1925 r.

7.  Minister z rozmachem (na melodię  
W Dzień Bożego Narodzenia), 1925 r.

8.  Minister Moraczewski  (na melodię  
Hej, w dzień narodzin), 1926 r.

9.  Klub Pawianów (na melodię  
Tam we Lwowie raj, nie życie), 1926 r.

10. Bóg się Rodzi.



Strasznie piaszczysta droga do „Milusina”
Zmęczony więc odpocznie chwilę dziadowina 

Gdy odetchnie to zacznie cuda opowiadać 
O tem jak gospodarstwo trzeba by zakładać

Sam Milusin wzorowo jest prowadzony
Zawsze w lecie są zboża pełne zagony

Choć w ziemię się wpakuje ze setkę fur gnoju
Wszystko co z pola zbiorą, to zmłócą w pokoju

Kartofle, jak łeb koci, na wiosnę wsadzają
Ogrodnika na pomoc zawsze sprowadzają 

A w jesieni, gdy już przygotują miechy 
To kartofle kopią jak włoskie orzechy

Z owocem także pono jest cała opera 
Właściciel pielęgnuje, a obcy zabiera
Ule z ogrodu dawno by wywędrowały

Gdyby pszczoły tak ostrych żądeł nie miały

Pieśń dziadowska
1924 r.



 
Gdy wchodzisz na podwórze pełno tam jest krzyku

Drobiu i różnych zwierząt widzisz bez liku
Najlepiej to rasowe kury się chowają

Gdy truciznę na myszy ze smakiem zjadają  
 

Baran cały dzień beczy jakby na trąbie 
Gdy go nie przypilnują to siedzi na klombie

Najpiękniejsze kwiateczki spokojnie oskubuje
Sarna drzewka na drugim okulizuje 

 
Elektryczną maszynę też sprowadzili
Miesiąc się mordowali nim ją złożyli

 Przez dzień, jak ją puścili piękne światło dawała
Wieczór, jakby zaklęta, ruszyć się nie chciała

Telefon jak nie trzeba to wciąż funkcjonuje 
Gdy tylko chce kto mówić to zaraz się psuje
Wodociąg dobrze działa, wody ma obficie 

W lecie jest pełno w rurach a zimą w suficie



Pan Stroński – świnia wielkiej sławy
W lustrze przegląda się cierpiąc dla sprawy

Ileż to razy sam nie pamięta 
Nieszczęsna gęba była spuchnięta

Od Radomskiego to od Huzera
Rokrocznie Stroński po pysku zbiera

To na ulicy, to znów na sali
Każdy po mordzie jak w bęben wali

Na ciągłą stratę wciąż się naraża
Choć nie codziennie to mu się zdarza

Gdyby był mądry a nie jak Turek
To do lunokoli kupiłby sznurek

Myśl mi strzeliła świeża do głowy
Założyć kantor loteryi nowy 
Ile postawisz i na którego?

Skota, Neuwerta, też Strońskiego

Ofiara przekonań
(nuta Santa Lucia), 1925 r.



Już różnych panów miałem
Za czasów służby mej
I wozić ich musiałem

Noc całą, we dnie mniej

A teraz już bezczynnie
W garażu muszę stać
Minister z tego słynie 
Że auta nie chce znać

Pociągiem do Warszawy
Tramwajem z dworca rżnie

Truchlałem już z obawy
Że zredukuje mnie

Więc dalej błagać, prosić
Bym chociaż z dworca mógł

Pana ministra wozić
Że z dworca jeździć chce

I wiele gum nie zniszczę
Benzyny mało też

Dziękuję ci ministrze 
Że z dworca jeździć chcesz

Radosny śpiew szofera min. rob. publ. 
(nuta Wysmukła topola), 1925 r. 



W rządzie koalicji ministrem zostałem
Roboty publiczne poprowadzić miałem

Lecz nie karbunkuły
Cały plan zepsuły
Hej kolęda, kolęda

Zamiast rządzić państwem będąc w gabinecie
Chorobę odłożyć na wakacje w lecie

To ja w łóżku leżę 
I gorączkę mierzę
Hej kolęda, kolęda 

Na dodatek jeszcze różne konowały
Kark mi na wzór sita pokancerowały

Obcęgi wtykają
Rozum wyciągają
Hej kolęda, kolęda

 Minister z rozmachem?
1925 r. 



 Jeszcze raz spróbuję do trzech razy sztuka
Zostanę ministrem na życzenie Ziuka

Partia się nie zgadza
Odmówić doradza

Aby mnie przekonać wciąż mnie nachodzili
Naprzód po dobroci, a potem grozili

Ja uparcie trwałem 
Ministrem zostałem

Żeby się nie zdradził w prasie jaki sekret 
Trzeba było wydać kagańcowy dekret 

Od niego, choć kląłem
Urząd swój zacząłem 

CKW powiada tego już za wiele
Cóż z Jędrzejem będziemy robić ceregiele

Pół roku radzili
Nic nie wymyślili  

 
Urzędnicy ciągle podnoszą pretensje

Żeby rząd podwyższył ich głodowe pensje

Mają zamiast „floty”
Angielskie soboty

By drożyznę chociaż trochę zahamować 
O zamknięcie granic zacząłem gwałtować

Ceny jadą w górę
Ja wciąż konferuję

Nie zamkną wywozu to ja ustępuję
Dowód że tak zrobię: teczki nie kupuję

Do domu po trosze
W garści akta noszę

Minister Moraczewski   
(nuta Hej, w dzień narodzin), 1926 r.



W naszej Polsce raj nie życie
Krótko mówiąc: Qui pro quo
Wszyscy kradną i nie skrycie

Jak Hubercik w PKO

Nie potrzebny rozum w głowie
Tu się możesz panem stać
Byleś tylko znał przysłowie
„Bóg dał palce, aby brać”

Teraz sami dygnitarze
Wypuszczają się na żer
Dyrektorzy, komisarze

Nawet prezes Landskeger

Kradną już na wszystkie kanty
I nie spadł im z głowy włos
Kradł Kucharski i Korfanty
Dobrze swój nabili trzos

Kto państwowy skarb rabuje
Głowę finansisty ma

Potem zdrowie swe ratuje 
Rząd emeryturę da

Niepotrzebny rozum w głowie
Tu się możesz panem stać
Byleś tylko znał przysłowie
„Bóg dał palce, aby brać”

Klub Pawianów
 (nuta Tam we Lwowie raj, nie życie), 1926 r.



Wszystko com zabrał przez rok cały skrzętnie
Choć dziadek stary, zaśpiewa wam chętnie

Niechże z was każdy nie żałuje ucha 
wszystko wysłucha

Od maja mamy rządy już Dziadkowe
I jak donoszą pisma prawicowe

Wszędzie się robi sanacyjna moralna 
i materyalna

Najprzód ministrów wszystkich pozmieniano 
Potem na rozkaz zaraz sejm  zwołano

By prezydenta wybrali od razu
Także z rozkazu

Oby w narodzie nastąpiła zgoda
Niejeden „dymę” dostał  wojewoda
To się nazywa, Nie wiem jaka racja 

Pacyfikacja

Gdzie tylko zmiana albo vacat nowy
To nominację dostaje wojskowy

Pono sadzają w miejsce Kakowskiego 
Rydza- Śmigłego

Pieśń Dziadowska
r. 1926



Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka
Koncepcja projektu: Beata Nessel-Łukasik

Teksty piosenek: Jędrzej Moraczewski (?)
Scenariusz: Jolanta Knap
Konsultacje historyczne: Małgorzata Basaj
Aranżacje i kierownictwo  
muzyczne: Michał Śmigielski

Zespół muzyczny: 
Irena Gulewicz / lira korobowa, Bogdan Larisch / gitara, Robert Lipka / akordeon,  
Marek Nowacki / klarnet, Tomasz Sznabel / wiolonczela

Chór:
Zofia Bazyl, Aleksandra Bujakowska, Roma Chachaj, Wacław Doleżał, Włodzimierz Gierczycki, 
Krzysztof Grabowski, Wanda Grądzka, Irena Gulewicz, Zuzanna Gulewicz, Emilia Jaszczuk,  
Wojciech Karaś, Danuta Kolanek, Krzysztof Kolanek, Barbara Kryńska, Aneta Kszczotek,  
Bogdan Larisch, Katarzyna Marciniuk, Sylwia Marszał, Kinga Mikołajuk, Adam Mikulski,  
Marek Nowacki, Julia Obrycka, Wiktoria Pereyma, Agata Pieńkosz, Sylwia Pyszczak-Prachnio, 
Aleksandra Samburska, Hanna Stempel, Rajmund Sznabel, Tomasz Sznabel, Zuzanna Szostakiewicz, 
Ada Trybuchowicz-Mojska, Katarzyna Wiśniewska, Danuta Wilczyńska 

Projekt graficzny i skład: Paweł Szar 
Nagranie zrealizowano: w studio Winicjusza Chrósta w Sulejówku.
Projekt zrealizowany w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Organizator: Partnerzy: 

Wykonawcy:
Aleksandra Bujakowska, Emilia Jaszczuk,  
Danuta i Krzysztof Kolanek, Bogdan Larisch,  
Katarzyna Marciniuk, Julia Obrycka, Dariusz  
i Joanna Pieńkowscy, Justyna i Adam Sadowscy, 
Aleksandra Samburska, Zuzanna Szostakiewicz, 
Wioleta i Michał Witkowscy


