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The Manuscript Collection of Marian Songs by Józef Uroda of Buczkowice

Ave Maria! Najwi kszy zbiór pie ni religijnych do N. Marji Panny – tak zaty-
tu owa  swoj  maryjn  kolekcj  pie niow  Józef Uroda z Buczkowic. Autorstwo 
zbioru, czas i miejsce jego powstania po wiadcza druga inskrypcja karty tytu o-
wej: Zebra : J. Uroda. Buczkowice 1936. Wiele lat temu r kopis ten podarowa y 
mi – za spraw  koligacji rodzinnych – siostry ze Zgromadzenia Sióstr Szkolnych 
De Notre Dame w Bielsku-Bia ej. 

Zbiór Józefa Urody przykuwa uwag  zarówno liczebno ci  pie ni maryjnych, 
jak i ze wzgl du na fakt, e po ród mnogo ci zapisanych w nim piewów przyno-
si ponad dwadzie cia utworów dot d zupe nie nieznanych, ca kowicie zapomnia-
nych; nieobecnych ani w repertuarze piewników drukowanych, ani w opubliko-
wanych edycjach pie ni religijnych yj cych w tradycji ustnej. 

Jako nadzwyczaj interesuj ca jawi si  jednocze nie sylwetka samego autora 
manuskryptu. By  bowiem Józef Uroda kiedy  znacz c  postaci  ycia kultural-
no-artystycznego Buczkowic, cz owiekiem du ych zas ug dla lokalnej spo ecz-
no ci, co znamienne te  i warte specjalnego podkre lenia – z wa nym, nie tylko 
dla buczkowickich dziejów, yciorysem; ob  tuj cym w zdarzenia dramatyczne, 
niekiedy tragiczne, które zwi zane by y z czasem hitlerowskiej okupacji. Dzi , 
niestety, nale y do ludzi zupe nie zapomnianych. 
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84 Tomasz Jasi ski

Posta  Józefa Urody mog  przybli y  dzi ki nieocenionej pomocy jego córki, 
pani Marii wierczek, do dzi  mieszkaj cej w Buczkowicach, która zechcia a 
podzieli  si  ze mn  wieloma informacjami1 i licznymi rodzinnymi pami tkami 
zwi zanymi z postaci  ojca, m.in.: odr cznie sporz dzonymi przez niego zbio-
rami muzycznymi, g ównie pie niowymi, obok tego równie  innymi zapiskami, 
unikatowymi drukami piewników ko cielnych jego autorstwa, prawdopodobnie 
zupe nie dzi  nieznanymi, a tak e dotycz cymi go urz dowymi dokumentami, 
artyku ami oraz wycinkami prasowymi2. Nie s  to wprawdzie materia y obszer-

1 [Informacje pisemne od Marii wierczek] Informacje dotycz ce Józefa Urody – organisty 
w Buczkowicach, Buczkowice 10 II 2014; List Marii wierczek do autora artyku u, Buczkowice, 
10 II 2014; Wywiad autora z Mari  wierczek, Buczkowice 14 III 2014. 

2 Od pani Marii wierczek – której w tym miejscu pragn  z o y  wyrazy wielkiej wdzi czno ci 
– otrzyma em nast puj ce materia y: r kopi mienne autografy tekstowo-muzyczne Józefa Urody – 
Nieszpory na ca y rok ko cielny. Cz  I. Psalmy [teksty]; [Nieszpory na ca y rok ko cielny] Cz  
II. Hymny [teksty]; Kol dy [teksty]; O Cor Jesum. Zbiór pie ni do Najs odszego Serca Jezusa / Rex 
Christe! Zbiór pie ni na uroczysto  Chrystusa Króla, zebra  J. Uroda, Buczkowice 1939 [teksty]; 
Nieszpory na ca y rok ko cielny. Cz  I. Psalmy [teksty]; [Nieszpory na ca y rok ko cielny] Cz  
II. Hymny [teksty]; „Tertia”. Zbiór piosenek na tercet e ski [nuty]; A nie ta ptaszyna [i inne pie ni, 
nuty]; Gdy ta cz  z tob . Zbiór utworów na ma y zespó  orkiestralny, zebra  J. Uroda, Buczko-
wice 1953 [nuty, partia puzonu]; Veni Creator [i inne utwory, nuty]; Bóg zaczyna [i inne utwory, 
nuty]; O o nierzu, co si  smucisz? [i inne pie ni, nuty]; Rorate coeli! Zbiór pie ni adwentowych 
(50 pie ni), Buczkowice 1936 [nuty]; O Crux ave! Zbiór pie ni na Popielec, niedziel  palmow , 
wielki tydzie , postnych i do M. B. Bolesnej, zebra  J. Uroda, Buczkowice 1937 [nuty]; Marsz I-go 
Korpusu [i inne utwory, nuty]; Ach, ubogi obie [i inne kol dy, nuty]; Dwie matki [i inne utwory, 
nuty]; Pie  do ynkowa [i inne utwory, nuty; Veni Creator [i inne utwory, nuty]; W wi ziennym 
szpitalu [i inne utwory, nuty]; „Przeboje”. Zbiór najlepszych utworów tanecznych na skrzypce 
[nuty]; [„Przeboje”. Zbiór najlepszych utworów tanecznych na skrzypce], t. 2, / 1. Obejrzyjcie wy 
dziewuchy [i inne pie ni ludowe, nuty]; Gdy ta cz  z tob … Wybór utworów na ma y zespó  orkie-
stralny. Harmonizowa  Józef Uroda [nuty, partia skrzypiec]; Adasiu! Chrzestne, kochane me dzie-
ci ! […], Katscher (Kietrz) 9. I. 1943 [tekst]; druki – Polski piewnik Katolicki. Najwi kszy zbiór 
pie ni ko cielnych. Cz  I. Rorate coeli. Najwi kszy wybór pie ni adwentowych, zebra  J. Uroda, 
G ucho azy 1945 [teksty]; Nieszpory Polskie na wszystkie wi ta ca ego roku ko cielnego. Cz  
I. Nieszpory niedzielne, zebra  J. Uroda, G ucho azy 1945 [teksty]; Nieszpory Polskie na wszystkie 
wi ta ca ego roku ko cielnego. Cz  II. Nieszpory adwentowe, zebra  J. Uroda, G ucho azy 1945 

[teksty]; piewniczek ludowy, b. m. r. w. [nuty]; S. Daszy ska, Hejna  Odrodzenia. Utwór scenicz-
ny ze piewami w 3 ods onach na uroczysto ci i obchody narodowe (dla dorastaj cej m odzie y), 
Katowice b. r. w. (Biblioteczka Teatralna dla Dzieci i M odzie y Nr 64 [tekst]; „Lutnia”, zeszyt 
4 [druk, niekompletny, b. r.]; dokumenty urz dowe – [r cznie wype niony druk szkolny o nauce 
Józefa Urody w G bowicach] Odpis Zawiadomienia szkolnego, G bowice 15 IX 1919; [pismo do 
Marii wierczek] G ówna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Instytut Pami ci Na-
rodowej. Okr gowa Komisja w Katowicach. Oddzia  w Opolu, Zh. Ko. 623/94, Opole 30 XI 1994; 
[pismo do Marii wierczek] G ówna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Instytut 
Pami ci Narodowej. Okr gowa Komisja w Katowicach. Oddzia  w Opolu, Ko. 875/90, Opole 19 
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85R kopi mienny zbiór pie ni maryjnych Józefa Urody z Buczkowic

ne ani te  pod jakimkolwiek wzgl dem wyczerpuj ce, i bardzo daleko do zre-
konstruowania na ich podstawie biogra  i muzyka, niemniej, co najistotniejsze, 
umo liwiaj  one jednak wydobycie Józefa Urody z niepami ci i prowadz  do 
skre lenia zr bów jego yciorysu i dzia alno ci3. 

Józef Uroda 
(1901-1956)

Biogra   Józefa Urody mo na odtworzy  jedynie szkicowo i fragmentarycz-
nie. Pochodzi  z rodziny rolniczej, a jego rodzicami byli Teodor Uroda i Aniela 
z domu Grabowska. Józef przyszed  na wiat 10 marca 1901 roku w G bowicach 
ko o Wadowic. W latach 1907-1913 ucz szcza  do szko y powszechnej w rodzin-
nej miejscowo ci4, a nauk  gimnazjaln  odby  w Wadowicach. Nie wiadomo, 
jak przebiega a jego dalsza edukacja, zw aszcza – co nas specjalnie interesuje 
– w zakresie muzyki, a tak e i pierwsze lata pracy zawodowej. Przypuszczalnie 
Uroda zako czy  edukacj  szkoln  na etapie gimnazjum i podj  jakie  zaj cia 
zwi zane z rolnictwem, dziedzin  muzyki za  poznawa  zasadniczo jako samo-
uk, opanowuj c umiej tno  gry na skrzypcach, fortepianie i organach5. Wiemy 
natomiast dok adnie, e w 1925 roku Uroda przyby  do Buczkowic, po o onych 
na skraju Beskidu l skiego, nieopodal Szczyrku, i obj  tam posad  organisty 

XI 1990; [druk ulotny] Akademia ku czci O  ar pomordowanych w obozach i wi zieniach oraz po-
leg ych w walce z naje d c  z Buczkowic, Buczkowice, 2 XI 1946; M. wierczek, Mój ojciec Józef 
Uroda, „Gazeta Gminna. Pismo Samorz dowe Gminy Buczkowice” nr 5/2007, pa dziernik 2007; 
U. Wato a, Hitlerowski Polenlager w Kietrzu, [fragment artyku u, rok i tytu  publikacji niezidenty-
 kowane], s. 8, 12; ponadto – zdj cie cz onków Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó ” 

w Buczkowicach (zob. il. 1). 
3 W pracy nad biogra   Urody wspar  mnie te  Prezes Towarzystwa Spo eczno-Kulturalnego 

„Zagroda” w Buczkowicach, pan Józef Stec, udost pniaj c m.in. zdj cie Józefa Urody (zob. il. 2) 
oraz dane o jego dzia alno ci w buczkowickim Kole Towarzystwa Szko y Ludowej. yczliwej po-
mocy udzieli mi tak e siostra Emanuela Marek ze Zgromadzenia Sióstr Szkolnych De Notre Dame 
w Strumieniu i pan Krzysztof Marek z Bielska-Bia ej. Wszystkim wymienionym osobom sk adam 
serdeczne podzi kowania. 

4 Zob. wyszczególniony wy ej [r cznie wype niony druk szkolny o nauce Józefa Urody w G -
bowicach] Odpis Zawiadomienia szkolnego. We wskazanym odpisie  guruj  m.in.: imi  i nazwisko 
Józefa Urody, data i miejsce jego urodzenia, potwierdzenie „religii katolickiej obrz dku aci skie-
go”, nadto wykaz uzyskanych przez niego ocen w pierwszym i drugim pó roczu roku szkolnego 
1912/13. Odpis sporz dzono w dniu 15 wrze nia 1919, nie wiadomo jednak, jaki by  powód jego 
wydania. Zapewne Uroda stara  si  o jak  prac , co wymaga o okazania stosownych dokumentów. 

5 Wywiad autora […] 14 III 2014.
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86 Tomasz Jasi ski

w ko ciele para  i pod wezwaniem Przemienienia Pa skiego. Funkcj  t  b dzie 
pe ni  do sierpnia 1942 roku. 

Do Buczkowic Uroda przyby  ze wie o po lubion  ma onk  Helen . W nie-
d ugim czasie urodzi o im si  troje dzieci: syn Zbigniew, potem dwie córki, Da-
nuta i Maria. 

O organistowskiej dzia alno ci Urody w buczkowickim ko ciele Przemienie-
nia Pa skiego nie mamy wielu bezpo rednich informacji, ale brak ten cz ciowo 
uzupe niaj  pozostawione przeze  muzykalia. Wiadomo, e oprócz wype niania 
obowi zku gry liturgicznej Uroda prowadzi  chór ko cielny. Dla potrzeb ko ciel-
no-liturgicznych i prowadzonego przez siebie chóru mieszanego komponowa  
pie ni, uk ada  równie  wielog osowe opracowania. Repertuar rozbrzmiewaj cy 
w buczkowickiej para  i mia  wi c w tych czasach po cz ci w asne rysy. Naj-
bardziej znamienne jednak dla jego muzyczno-liturgicznej aktywno ci by o to, 
e ju  od pocz tku bytno ci w Buczkowicach rozpocz  zbieranie pie ni ko ciel-

nych i czyni  to konsekwentnie przez ca y okres pracy organistowskiej. Pie ni za-
pisywa  w osobnych zeszytach, grupuj c je wed ug przeznaczenia liturgicznego. 
I tak, na przestrzeni d u szego czasu, stopniowo rodzi  si  cykl zbiorów pie nio-
wych, obejmuj cych m.in. pie ni maryjne, ku czci wi tych, do Serca Jezusowe-
go, kol dy, pie ni adwentowe, postne, piewy nieszporne itd. (zob. przypis 2). 
Zachowane zeszyty – a niekiedy s  to obszerne, oprawne w grub  tektur  korpu-
sy – pokazuj , e gromadzenie pie ni ko cielnych i ich systematyzowanie by o 
w przypadku Urody prawdziw  pasj . Jest to równocze nie pi kne wiadectwo 
podej cia do zawodu organisty, nacechowanego rzetelno ci , oddaniem i ambi-
cj . Zaznaczmy, e po ród zebranych przez Urod  pie ni s  równie  jego w asne 
kompozycje oraz poetyckie przek ady tekstów pie ni niemieckich i piewów a-
ci skich; zna  bowiem Uroda i acin , i j zyk niemiecki6, a do tego dochodzi y 
jeszcze zami owania i zdolno ci poetyckie. 

Warto jeszcze doda , e muzyka niezmiennie towarzyszy a Urodzie tak e 
w domu. Mia  w swoim mieszkaniu skrzypce, fortepian,  sharmoni , tote  – jak 
wspomina Maria wierczek – piew i gra na instrumentach regularnie wzboga-
ca y ycie jego rodziny7. 

W równej mierze jak w muzyce Uroda rozmi owany by  w literaturze i te-
atrze. Sam zreszt  pisywa  wiersze, a tak e i sztuki teatralne. Na szczególne 
podkre lenie zas uguje fakt, e w przedwojennych Buczkowicach Uroda za o y  
kó ko teatralne, skupiaj ce m odzie  i ludzi starszych, z którym przygotowywa  

6 Ibid.
7 Ibid. Uroda anga owa  si  równie  w ró ne przyko cielne przedsi wzi cia niezwi zane za-

sadniczo z zawodem, jak np. wykonaniem cie ek na cmentarzu w maju 1935 roku. Zob. B. Fory , 
Z dziejów Para  i pw. Przemienienia Pa skiego w Buczkowicach, Buczkowice 2008, s. 64. 
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87R kopi mienny zbiór pie ni maryjnych Józefa Urody z Buczkowic

i wystawia  spektakle. W programie prowadzonego przeze  zespo u znalaz y si  
nie tylko konwencjonalne dla grup amatorskich jase ka i inne okoliczno ciowe 
przedstawienia, lecz tak e pozycje o wiele powa niejsze, pochodz ce z kanonu 
dokona  wybitnych polskich dramaturgów i pisarzy, m.in.: Mazepa Juliusza S o-
wackiego, Zemsta Aleksandra Fredry, Chata za wsi  Józefa Ignacego Kraszew-
skiego, Zemsta Cygana Seweryna Goszczy skiego8. 

Aktywno  kó ka teatralnego Urody nie ogranicza a si  przy tym do Buczkowic. 
Zespó  zapraszany by  do ró nych miejscowo ci, go ci  nawet w Krakowie. Po wy-
stawieniu w którym  z krakowskich teatrów Mazepy – i tak to pami ta Maria wier-
czek – „tamtejsi widzowie nie mogli uwierzy , e to zespó  amatorski”9. Z pewno ci  
wi c spektakle przygotowane przez Urod  musia y sta  na wysokim poziomie. 

Buczkowicki organista aktywnie udziela  si  równie  spo ecznie, w czaj c si  
w rozmaite lokalne przedsi wzi cia kulturalno-o wiatowe. Wspó pracowa  z miej-
scowym oddzia em Organizacji M odzie y Towarzystwa Uniwersytetu Robotni-
czego (OMTUR)10, w latach 1927-1929 wchodzi  w sk ad zarz du buczkowickiego 
Ko a Towarzystwa Szko y Ludowej, pe ni c w tym gremium funkcj  skarbnika11, 
by  tak e cz onkiem maj cego w Buczkowicach swoj  komórk  Polskiego To-
warzystwa Gimnastycznego „Sokó ”12. Pami tk  tej przynale no ci jest grupowe 
zdj cie buczkowickiego „Soko a” (niew tpliwie okazale prezentuj cego si  na 
przedstawionej fotogra  i), na której widnieje tak e posta  Józefa Urody (zob. il. 1). 

Z wybuchem wojny czy si  pierwszy dramatyczny, zarazem do  niejasny 
epizod. Na pocz tku kampanii wrze niowej Uroda uciek  wraz ze swoimi kole-
gami na wschodnie tereny Polski, przedostaj c si  a  za Bug. Nic bli ej o tym 
pobycie jednak e nie wiadomo, ani o jego celu, ani o przebiegu. Po kilku tygo-
dniach, wyczerpany i przygn biony, wróci  do Buczkowic i w zmienionych ju , 
bo okupacyjnych warunkach kontynuowa  prac  organisty. 

8 wierczek, op. cit., s. 6. By  mo e w repertuarze teatru Urody znalaz a si  te  sztuka Stanis a-
wy Daszy skiej pod tytu em Hejna  Odrodzenia. Utwór sceniczny ze piewami w 3 ods onach na 
uroczysto ci i obchody narodowe (dla dorastaj cej m odzie y), po ród materia ów bowiem pozo-
sta ych po Urodzie zachowa  si  egzemplarz tego utworu. Zob. Daszy ska, op. cit.

9 wierczek, op. cit., s. 6. 
10 Ibid., s. 6. 
11 Pierwotn  komórk  Towarzystwa Szko y Ludowej w Buczkowicach by a tzw. Czytelnia, 

powo ana na zebraniu 14 lutego 1926 roku w siedzibie miejscowego „Soko a”, przekszta cona 20 
marca 1927 w Ko o TSL. Przez ca  kadencj  (tj. od 20 marca 1927 do 24 lutego 1929 roku) Uroda 
by  cz onkiem zarz du, pe ni c funkcj  skarbnika. Zaznaczy  trzeba, e w okresie tym buczkowic-
kie Ko o TSL powo a o Czytelnie w Szczyrku i w Sampolu (obecnie cz  Szczyrku). Informacji 
tych udzieli  mi listownie Józef Stec. Por. te  J. Stec, Historia Buczkowic. Szkice. Zwyczaje miesz-
ka ców na prze omie XIX i XX wieku, Buczkowice 2009, s. 234. 

12 wierczek, op. cit., s. 6. 
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88 Tomasz Jasi ski

Ilustracja 1. Cz onkowie „Soko a” w Buczkowicach,
pierwszy z prawej w rz dzie siedz cych – Józef Uroda.

W sierpniu roku 1942 wraz ze spodziewaj c  si  dziecka on  i córkami 
Uroda zosta  internowany jako wi zie  polityczny do Polenlagru 92 w Kietrzu 
(niem. Katscher). Wi ziony by  tam do maja 1944 roku13. Ten okres w yciu Józe-
fa Urody jest stosunkowo dobrze znany, najpierw z uwagi na badania historyczne 
prowadzone nad polenlagrami14, w tym i obozu w Kietrzu, równocze nie te  ze 
wzgl du na jego w asn  dzia alno  obozow . 

Polenlager 92 w Kietrzu by  obozem, w którym przebywali nie tylko doro li 
(m czy ni i kobiety), lecz tak e dzieci, i to w niema ej ilo ci. Jako e Uro-
da dobrze w ada  j zykiem niemieckim, Niemcy nakazali mu, aby uczy  dzieci 

13 Dokumentuje to [pismo do Marii wierczek] G ówna Komisja Badania […] 19 XI 1990 
Ko.875/90, w którym czytamy m.in.: „Maria Uroda, c. Józefa i Heleny, ur. 11 lutego 1929 r., wraz 
z najbli sz  rodzin , jako nieletnia wi niarka obozu hitlerowskiego «Polenlager 92» w Kietrzu od 
sierpnia 1942 r. do maja 1944 r.”. O wysiedleniach, przesiedleniach z Buczkowic, a tak e uwi zie-
niach w obozach niemieckich, m.in. w Kietrzu mieszka ców Buczkowic, w tym i rodziny Urodów, 
pisz  J. Stec, Cze  i pami , Buczkowice 2008, passim (publikacja ta ma te  swoj  wersj  interne-
tow  [data dost pu: 10.12.2013], B. Fory , op. cit., s. 29, Wato a, op. cit., s. 12. 

14 Polenlagry to sie  26 obozów prowadzonych przez SS. Wi ziono w nich Polaków za sam  
przynale no  narodow , a tak e z powodu dzia alno ci politycznej. Usytuowano je g ównie na 

l sku. Zob. R. Hrabar, Niemieckie obozy dla Polaków na l sku w czasie II wojny wiatowej 
„Polenlager”, Katowice 1972.
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89R kopi mienny zbiór pie ni maryjnych Józefa Urody z Buczkowic

piewa  pie ni niemieckich, co te  czyni . Zarazem podejmowa  inne dzia ania 
o charakterze kulturalno-artystycznym; przede wszystkim po to, by podtrzymy-
wa  na duchu wspó wi niów. Urszula Wato a, opisuj ca gehenn  w Kietrzu, tak 
charakteryzuje ówczesn  rol  Urody: 

„[…] Mimo tej tragicznej sytuacji znajdowali si  tacy, którzy swoj  
o  arn  i spo eczn  postaw  starali si  agodzi  stany depresji i podtrzymy-
wa  wspó wi niów na duchu. Nale a  do nich Józef Uroda z Buczkowic 
ko o Bielska, zes any z on  Helen  i dwoma ma oletnimi córkami Danut  
i Mari . Zachowa  si  jego pami tnik obozowy z lat 1942-1943 z u o on  
przez Urod  «humoresk  lagrow » na temat g odu, w której autor potra  , 
w ród ez i rozpaczy, wykrzesa  jakie  pogodniejsze i ironiczne spojrzenie 
na obozow  rzeczywisto  […]”15. 

Wymowny dla osobowo ci Urody epizod z tych czasów pozwala si  odczy-
ta  z ocala ego na kartce papieru wiersza jego autorstwa. Zapis jest autografem, 
z w asnor cznym podpisem oraz zaznaczeniem miejsca i daty: „Józef Uroda. 
Katscher (Kietrz) 9. I. 1943”, a tak e z pó niejszym dopiskiem Marii wierczek: 
„Wiersz dedykowany dziecku, które urodzi o si  w obozie w Kietrzu. Tatu  zo-
sta  chrzestnym – (dziecko zosta o potajemnie wyniesione z obozu)”16. Strofy te 
przytaczam w ca o ci: 

Adasiu! Chrzestne, kochane me dzieci !
W tak ci kiej chwili zrodzony  na wiecie;

e ju  w niewoli, cho  jeszcze w powiciu!
Ile przeszed e  ju  w tak krótkiem yciu.

A co ci jeszcze to ycie gotuje?
e na my l sam  serce trwog  czuje.

Ale nas wszystkich ta nadzieja krzepi,
e potem kiedy … kiedy , b dzie lepiej.

Wyro niesz dzieci  dla rodziców lube,
Im na pociech , Ojczy nie na chlub ,
Doczekasz jeszcze innej, lepszej doli,
Bo  serce ludzkie tak wiele przeboli.

15 Wato a, op. cit., s. 12. 
16 Zob. Adasiu!... 
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90 Tomasz Jasi ski

Tak wiele w yciu swoim przenie  mo e!
Wi c si  do walki w yciu daj Ci Bo e!
By  nie za ama  si  od trosk goryczy,
Tego Ci z serca chrzestny ojciec yczy.

Jest to przede wszystkim wzruszaj ce wiadectwo, jak w najgorszych nawet 
warunkach, na przekór okoliczno ciom, cz owiek dba o to, aby wa ne dla  chwi-
le w jakikolwiek cho by sposób uwznio li , upami tni . 

W tym czasie przysz a te  chwila wyj tkowo tragiczna dla samego Urody. 
Dnia 15 maja 1943 roku zmar a jego pi ciomiesi czna, urodzona ju  w obozie, 
córeczka Jadwiga17. 

Tym, czym szczególnie zapisa  si  Józef Uroda podczas pobytu w obozie, 
by o, e pod przykrywk  nauczania dzieci pie ni niemieckich potajemnie sporz -
dza  notatki o charakterze ewidencyjnym. Zawiera y one skrupulatnie sporz dza-
ne wykazy wi niów, daty transportów, daty urodze  i mierci w obozie. Zapiski 
te uda si  pó niej Urodzie zabra  z obozu i ocali . Dzi  tym bezcennym materia-
em ród owym o Polenlagrze 92 z lat 1942-1944 dysponuj  historycy18. Urszula 

Wato a przypuszcza, e to w a nie owa tajna kronikarska dzia alno  Józefa Uro-
dy wzbudzi a podejrzenia Niemców, „skoro decyzj  organów «Volksdeutsche 
Mittelstelle» w Katowicach z dnia 25. 4. 1944 r. usuni to go natychmiast wraz 
z rodzin  z obozu i nakazano osiedli  si  w […] tzw. Generalnej Guberni”19. 

W maju 1944 roku tedy rodzina Urodów opu ci a kietrza ski Polenlager 92 
i znalaz a si  w przymusowym miejscu zamieszkania – w Harbutowicach na te-

17 W cytowanym wcze niej urz dowym pi mie z opolskiego oddzia u Instytutu Pami ci Narodowej 
znajdujemy potwierdzenie tego faktu, wraz z dok adn  dat  mierci dziecka: „W obozie tym [Kietrzu], 
w dniu 15 maja 1943 r. ponios a mier  siostrzyczka Pani, Jadwiga Uroda”. Zob. [pismo do Marii wier-
czek] G ówna Komisja Badania […] 19 XI 1990 Ko.875/90; tak e Wywiad autora […] 14 III 2014.

18 Po ród informacji zawartych w notatkach Urody s  dane dotycz ce przebywaj cych w obo-
zie dzieci. Urszula Wato a pisze: „Józef Uroda, w swoim notatniku rejestruje 129 dzieci w wieku 
szkolnym, w tym 71 ch opców i 58 dziewcz t. Dzieci umiej cych czyta  Uroda odnotowuje zale-
dwie 30, w tym 16 ch opców i 14 dziewcz t”. Wato a, op. cit., s. 12. O tym, e zapiski Urody s  
cennym ród em historycznym, wiadczy fragment listu, jaki Maria wierczek otrzyma a z IPN: 
„W za czeniu zwracam dokument w postaci r kopisu . p. Józefa Urody, zawieraj cy wykaz wi -
niów obozu niemieckiego «Polenlager 92» w Kietrzu. R kopis ten jest b. cenny. Za udost pnienie 
go dla potrzeb tut. Okr gowej Komisji wyra am Pani serdeczne podzi kowanie”. [pismo do Marii 

wierczek] G ówna Komisja Badania […] 30 XI 1994. 
19 Wato a, op. cit., s. 12. 
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renie Generalnego Gubernatorstwa20. I tam te , po ogó em niemal trzech latach 
przebywania w niewoli, wszyscy doczekali oswobodzenia. 

Zaraz po wyzwoleniu Uroda by  krótki czas organist  w G ucho azach na l -
sku Opolskim. I w a nie w G ucho azach, zaraz po okupacyjnej nocy, zapragn  
zrealizowa  nader ambitny pomys  wydania najwi kszego piewnika polskich 
pie ni ko cielnych. W 1945 roku, najpewniej jesieni , zdo a  opublikowa  w a-
snym sumptem („Nak ad i w asno  autora”) co najmniej trzy pozycje: Rorate 
coeli. Najwi kszy wybór pie ni adwentowych, Nieszpory Polskie. Cz  I. Nie-
szpory niedzielne oraz Nieszpory Polskie. Cz  II. Nieszpory adwentowe, sygnu-
j c poszczególne zeszyty nazwiskiem z adnotacj : „organista w G ucho azach”21. 
Te niewielkie, o ma ych formatach edycje zwieraj  wy cznie teksty piewów. 

Ilustracja 2. Karta tytu owa edycji Nieszpory Polskie, cz. II: Nieszpory adwentowe.

20 wierczek, op. cit., s. 6. Wed ug Urszuli Wato y natomiast by y to Przytkowice (Wato a, op. 
cit., s. 12). W pi mie z IPN ograniczono si  do stwierdzenia: „[…] a nast pnie zosta a Pani wraz 
z rodzin  deportowana z obozu do tzw. Generalnego Gubernatorstwa”, nie podano za  miejsca tej 
deportacji. Zob. [pismo do Marii wierczek] G ówna Komisja Badania […] 19 XI 1990 Ko.875/90. 

21 Zob.: Polski piewnik Katolicki. Najwi kszy zbiór pie ni ko cielnych. Cz  I. Rorate coeli….; 
Nieszpory Polskie na wszystkie wi ta ca ego roku ko cielnego. Cz  I. Nieszpory niedzielne...; 
Nieszpory Polskie na wszystkie wi ta ca ego roku ko cielnego. Cz  II. Nieszpory adwentowe…. 
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Nie wiemy, czy Urodzie uda o si  wyda  dalsze cz ci Polskiego piewnika 
Katolickiego. Jego motywacje w tym wzgl dzie oraz plany na blisk  przysz o  
wyja nia odautorski komentarz zamieszczony w zbiorach Rorate coeli i Nieszpo-
rach adwentowych: 

„Polski piewnik Katolicki. Przez 20 lat swej praktyki organistowskiej 
do wiadczy em, e brak u nas piewnika ko cielnego, któryby zawiera  ca-
o  materia u do piewania, tak u nas w Polsce bogatego, e aden naród tym 

poszczyci  si  nie mo e. […] Zbieraj c skrz tnie przez ca e lat 20 wszystkie 
pie ni, przekroczy em liczb  2000 i materia  ten, dzi  w nowej, odrodzonej 
Polsce chc  odda  na us ugi narodu. Z uwagi na zbyt ob  ty materia , pie ni 
te wychodzi  b d  seriami, jednak ca o  mo na b dzie oprawi  w jedn  
ksi k . Serie: 1. Pie ni adwentowe (oko o 70 pie ni), 2. Pie ni na Bo e 
Narodzenie (250). 3. Kol dy (do domowego u ytku 260), 4. Pie ni Postne 
(220), 5. Na okres Wielkiej Nocy (a  do Trójcy w. 160), 6. Eucharystyczne 
na Bo e Cia o (180). 7. Do Serca Jezusowego (90), 8. Do N. M. Panny (420), 
9. Przygodne (340), 10. Mszalne 40, 11. a obne (za dusze zmar e 220), 
12. Do wi tych Pa skich (300). Warunki sprzeda y, jak przy nieszporach. 
Do wszystkich tych pie ni posiadam nuty. Gdyby P. T. Ks. Proboszczowie, 
organi ci i w ogóle ci, którym pie ni ko cielne le  na sercu – przes ali swe 
zamówienia, a ebym móg  zorientowa  si  w ilo ci zapotrzebowania i zby-
tu, oraz rodzaju wydawnictwa nutowego, wyda bym drukiem serie poszcze-
gólne z nutami. Pozostaje przeto do us ug P. T. J. Uroda”22.

Bez w tpienia by o to zamierzenie niezwykle ambitne, tym bardziej, e w razie 
pojawienia si  zainteresowania ze strony duchowie stwa i organistów Uroda chcia  
publikowa  równie  edycje nutowe swojego piewnika. Projekt taki mia  o tyle 
mocne podstawy i niew tpliwie jawi  si  autorowi jako ca kowicie realistyczny, e 
materia  pie niowy by  od strony rzeczowej i formalnej ju  od dawna zgromadzo-
ny, przygotowany, wymaga  jedynie stosunkowo niewielu uzupe nie , prac redak-
cyjnych i dopracowania detali potrzebnych do realizacji typogra  cznej. Nie wiemy 
jednak, czy jakiekolwiek nast pne z zaplanowanych cz ci cyklicznego Polskiego 
piewnika Katolickiego uda o si  Urodzie wyda . Je li tak, to najpewniej mog y to 

by  w pierwszej kolejno ci te cz ci, które  guruj  w drukowanych komentarzach 

22 Ibid. W edycjach tych znajdujemy nadto informacj  dotycz c  sposobu nabywania piewni-
ka: „Zamawia  mo na b d  pojedyncze zeszyty, b d  ca o : Uroda Józef, organista, G ucho azy, 
Plac Wolno ci 27., II. p., wp acaj c zaliczk  w dowolnej wysoko ci na konto P. K. O. Katowice 
III. – 4492. Wobec zniszcze , jakie poczyni a wojna, okazuje si , zw aszcza na nowo odzyskanych 
ziemiach zachodnich, ogromny brak polskiego, drukowanego s owa, mam wi c nadziej , e lud-
no  polska, katolicka, wydawnictwo to poprze  raczy. J. Uroda”.
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jako publikacje „w przygotowaniu” (tj. Nieszpory na Bo e Narodzenie i ca y okres 
i Nieszpory Maria skie, na uroczysto  NMP). Nie ma natomiast adnego ladu, 
aby wiat o dzienne ujrza y nutowe edycje piewnika. 

Najpó niej jesieni  1946 roku – cho  przypuszczalnie by o to znacznie wcze-
niej – Józef Uroda powróci  do Buczkowic. Nie obj  ju  jednak posady orga-

nisty. Z zaanga owaniem natomiast w czy  si  w odbudow  ycia kulturalnego 
wsi. Wespó  z by ymi swoimi chórzystami i cz onkami kó ka teatralnego utwo-
rzy  komitet, którego celem by o ocalenie od zapomnienia wa nych wydarze  
z dalszej i bli szej przesz o ci Buczkowic, przede wszystkim poprzez organizo-
wanie okoliczno ciowych uroczysto ci. Jedn  z pierwszych i jednocze nie naj-
bardziej pami tan  do dzi  pozostaje pe na rozmachu akademia z Dnia Zaduszne-
go 1946 roku ku czci pomordowanych mieszka ców Buczkowic, zorganizowana 
w a nie przez komitet Józefa Urody. Dokumentuje to druk ulotny zatytu owany 
Akademia ku czci O  ar pomordowanych w obozach i wi zieniach oraz poleg ych 
w walce z naje d c  z Buczkowic23, zapraszaj cy wszystkich mieszka ców Bucz-
kowic na msz  wi t  oraz akademi  patriotyczno-artystyczn , z dok adnie wy-
pisanym programem uroczysto ci i krótkim wierszem Urody: 

Gdy ycie wam skrycie odebra  wróg,
Niechaj wam cierpienia nagrodzi Bóg!
Za wasz ból i m ki bezkresne tam, 
Niech przyjmie was Pan Bóg do niebios bram!

Pozosta  nam po was al, rozpacz, za
I pami  m cze stwa, co w sercach trwa
I wiara, e kara przyjdzie i cios,
Bo Bóg ma w swych r kach narodów los!

23 Ten okoliczno ciowy druk zawiera: informacj  o uroczysto ci i zaproszenie („Pocz tek akademii 
o godzinie 6-tej wieczór w Sali dawnego «Soko a». Wst p wolne datki. Za fundusz uzyskany, sprawiona 
b dzie marmurowa tablica pami tkowa, z nazwiskami o  ar. Wszystkich, bez wyj tku, Obywateli-Po-
laków, uprasza o przybycie KOMITET”), wiersz Urody Gdy ycie wam skrycie, nazwiska tych miesz-
ka ców Buczkowic, którzy zgin li w podczas kampanii wrze niowej 1939 roku oraz pó niej w obozach 
koncentracyjnych, program uroczysto ci („1. Powitanie go ci, przez so tysa A. Urba skiego. 2. Przemó-
wienie okoliczno ciowe, przez p. kier. Szko y F. Isul . 3. Uczczenie o  ar przez powstanie i jednominu-
towe milczenie. 4. Pie : «Gdy ycie wam skrycie», wykonana przez chór mieszany. 5. Deklamacja: 
«Czerwone maki», przez p. Cadra Br., medyka. 6. Pie : «Zmar  biedaczysko», wykonana przez chór 
mieszany. 7. Sztuka sceniczna: «JEDEN Z WIELU» na tle aresztowa  w pierwszych latach okupacji. 
8. Na zako czenie: «Hymn Rzeczypospolitej» Nowowiejskiego, wykonana [sic!] przez chór miesza-
ny”) oraz komunikat: „Rano o godzinie 9-tej, trzecia Msza w. a obna z pie niami okoliczno ciowymi, 
wykonanymi przez chór mieszany.”. Zob. Akademia ku czci O  ar […] 2 XI 1946. 
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Wiadomo, e Uroda napisa  równie  do tych s ów muzyk , a utwór – jak g osi  
program – zosta  wykonany podczas wspomnianych uroczysto ci przez chór miesza-
ny, najpewniej pod dyrekcj  samego Urody. Niestety, kompozycja ta pozostaje do 
dzi  nieznana, by  mo e bezpowrotnie zagin a. Nie wiadomo te , w czyich opraco-
waniach zaprezentowano pie ni Zmar  biedaczysko i Rota Nowowiejskiego („Hymn 
Rzeczypospolitej” [sic!]), a tak e pozosta e, zbiorczo anonsowane w programie pie-
ni okoliczno ciowe. Niemal pewne, e nad wszystkimi tymi wykonaniami czuwa  

Uroda. W dniu akademii wystawiona zosta a równie  jego sztuka dramatyczna pod 
tytu em Jeden z wielu, która, niestety, tak e si  nie zachowa a do naszych czasów. Jak 
wynika z tre ci programu, spektaklowi scenicznemu towarzyszy a jeszcze prelekcja 
na temat historycznych uwarunkowa  powstania wystawionego dramatu. 

W pó niejszych latach Józef Uroda doje d a  do pracy w Bielsku-Bia ej. Nie-
stety, ani charakter, ani miejsce tego zatrudnienia nie s  mi znane24. Je li chodzi 
o sfer  dzia a  oraz zainteresowa  muzycznych, to – s dz c po zachowanych 
jego r kopisach muzycznych z tamtych lat – zmieni y si  one diametralnie. Uro-
da nadal kompletowa  mniej lub bardziej obszerne zbiory z ró nymi, grupowany-
mi tematycznie utworami, oprawia  je w grub  tektur , wyposa a  w spisy tre ci, 
ale teraz zwróci  si  do zupe nie innych ju  gatunków: polskiej i obcej muzyki 
rozrywkowej, g ównie tanecznej, wieckiej pie ni ludowej, a nawet do repertuaru 
o socjalistycznym ju  zabarwieniu25. 

Mimo zawi zania wspomnianego komitetu i szczytnych planów na przysz o  
uroczysto  z 2 listopada 1946 roku by a jednym z ostatnich przejawów inten-
sywnej dzia alno ci spo eczno-kulturalnej Józefa Urody26. W kolejnych bowiem 

24 Informacj  o pracy Urody w Bielsku-Bia ej zasi gn em od Marii wierczek, która wszak e 
nie zna bli szych na ten temat szczegó ów (Wywiad autora […] 14 III 2014). 

25 W kilku wi kszych oprawnych w tektur  zbiorach i ma ych zeszytach nutowych zapisanych 
w latach powojennych zgromadzi  m.in.: polskie i wiatowe szlagiery (np. Jerzego Petersburskiego, 
Henryka Warsa, Jana Markowskiego, Adama Karasi skiego, Tadeusza Kwieci skiego, Antoniego 
Buzuka, W adys awa Szpilmana), po ród których znajdujemy tak znane utwory i piosenki, jak 
La Cumparsita, Milonga, Pierwszy siwy w os, Uralska jarz bina, Serce, Ostatnia niedziela, Czy 
pami tasz t  noc w Zakopanem, Ada, to nie wypada, Bajeczki pi , Jak drogie s  wspomnienia, 
Jesienne ró e, François, Serce matki, Pie  o matce, Palesia czar, Bo zawsze b dzie czego  ci brak, 
Bluzeczka zamszowa, Jesie , Kiedy jeste  zakochany i wiele innych; w ród tych utworów dominuj  
tanga, walce, polki, fokstroty, slow-foxy; obok niech mamy tak e rumb , boogie-woogie, nadto 
mazury, kujawiaki, oberki, polonezy, marsze. Innym nurtem obdarzonym zainteresowaniem by y 
polskie pie ni ludowe, pochodz ce szczególnie z po udniowych rejonów Polski, w tym z najbli -
szych okolic (np. z Buczkowic, ze Szczyrku), które tak e Uroda notowa  w osobnych zeszytach. 
Zupe nie wreszcie odmienne akcenty, w pierwszym rz dzie ideologiczne, napotykamy w pie niach 
i piosenkach, które wi za y si  ju  z nastaniem w adzy ludowej. Uroda wpisa  do swoich kolekcji 
takie pozycje, jak Budujemy nowy dom, Ma e mieszkanko czy Marsz I-go Korpusu. 

26 Por. wierczek, op. cit., s. 6. 
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latach, mimo podtrzymywania swoich muzycznych pasji27, zacz  traci  si y 
i ustawicznie podupada  na zdrowiu. Zmar  dnia 31 grudnia 1956 roku w Bucz-
kowicach. Pochowany zosta  na miejscowym cmentarzu para  alnym. 

Ilustracja 3. Józef Uroda w ostatnich latach ycia.

Ku czci Naj wi tszej Marii Panny

Ilustracja 4. Karta tytu owa zbioru Ave Maria! Józefa Urody.

27 Patrz c na repertuar kompletowany przez Urod  w latach powojennych (zob. przypis 2), do-
strzegamy spor  ilo  opracowa  na chór m ski, chór e ski i sk ady orkiestrowe. By  mo e Uroda 
prowadzi  w tym czasie – w Buczkowicach albo w innych pobliskich miejscowo ciach – tego typu 
zespo y, a o tym zdaj  si  wiadczy  osobne zeszyty g osowe dla g osów wokalnych i instrumentów. 
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Sporz dzony w 1936 roku zbiór Ave Maria! – z którego teksty mia y uka-
za  si  w ramach wspomnianego Polskiego piewnika Katolickiego – jest naj-
wi ksz  zachowan  kolekcj  pie niow  Józefa Urody28. R kopis ma poziomy 
format ma ego zeszytu nutowego, jest oprawny w tekturow  obwolut , zszyty 
grubymi ni mi, a liczy 413 niepaginowanych stron. Jak wiemy z informacji 
podanych we wzmiankowanych edycjach opublikowanych w G ucho azach, 
Uroda planowa  zgromadzi  ogó em oko o 420 pie ni maryjnych. W r kopisie 
za  liczba ta si ga 383 pozycji (382 numerowane, 1 nienumerowana, wpisana 
na verso karty tytu owej). U o one s  one w porz dku alfabetycznym (ze spora-
dycznymi odst pstwami). Autor jednak nie uko czy  zaplanowanej przez siebie 
pracy: nie wpisa  a  40 sygnowanych tytu ami i numerami pie ni, a pod 14 
naniesionymi melodiami nie podpisa  tekstu s ownego; niekiedy poprzesta  te  
na wpisaniu jednej tylko zwrotki, zaniecha  nadto doko czenia umieszczonego 
na ko cu indeksu, urywaj c go na 161 numerze (mimo wolnych jeszcze 5 kart). 
Trudno dociec, dlaczego Uroda, do  precyzyjnie projektuj c ca y piewnik, 
nie doko czy  wpisów. By  mo e odci gn y go od tego liczne inne przedsi -
wzi cia, w które by  zaanga owany, a by  mo e wszystkie konieczne uzupe -
nienia od o y  na czas nieokre lony, podobnie jak w wypadku tak e innych 
grup tematycznych swojego piewnikowego cyklu. Wszystkie te wszak e luki 
zdaj  si  wiadczy  o tym, e Urodzie nie uda o si  jednak opublikowa  maryj-
nej cz ci Polskiego piewnika Katolickiego, nawet cho by w samej tylko jego 
warstwie tekstowej; w przeciwnym bowiem razie naniós by ex post niezb dne 
uzupe nienia29. 

Ostatecznie wi c zbiór zawiera 343 pie ni, z czego 14 pie ni to melodie bez 
tekstu. Tutaj jednak tylko w trzech przypadkach nie wiemy, jakie mia y by  s o-
wa, albowiem przy 9 pie niach Uroda – o czym przyjdzie nam jeszcze szerzej 
powiedzie  – odsy a do okre lonych piewników (dodaj c tu tak e adnotacje 
wskazuj ce na numery, pod którymi  guruj  owe pie ni w tych e piewnikach); 
w jednym wypadku sam dokona em identy  kacji. Trzeba te  doda , e w owych 
40 przypadkach, gdzie  guruj  tylko tytu y pie ni, a brak jest i melodii, i tekstów 
s ownych, a  przy 24 tytu ach wiadomo, co Uroda zamierza  wpisa , poniewa  

28 W ca ej koncepcji Polskiego piewnika Katolickiego – jak podawa  w odautorskim komen-
tarzu Uroda – wi cej mia o by  tylko kol d, tj. 510, je li liczy  jako jedn  grup  „Pie ni na Bo e 
Narodzenie” i „Kol dy do u ytku domowego”. 

29 Wiele detalicznych uzupe nie  naniós  Uroda w jaki  czas po sporz dzeniu zbioru (zapewne 
w 1945 roku lub nieco pó niej), co wida  w dopiskach kolorem czerwonym i o ówkiem (okre la-
j cych np. przeznaczenie liturgiczne pie ni, ród o piewnikowe). Jest ich jednak zdecydowanie 
za ma o, by mówi  o doprowadzeniu ca o ci do takiego stanu, który móg by stanowi  podstaw  
wydania drukowanego. 
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zanotowa  tam nazwisko kompozytora wzgl dnie autora piewnika, równie  
wraz ze wskazaniem piewnikowego numeru danej pie ni. Tak wi c z owych 
40 niezapisanych pie ni niewiadomych dla nas jest tylko 16 pozycji30. Nale y 
w tym miejscu podkre li , e cho  zbiór nie zosta  przez Urod  uko czony, to 
i tak liczba 343 pie ni maryjnych (nie licz c domy lnych 24 dalszych pozycji) 
ma swoj  wymow . 

Uroda wpisa  112 pie ni w postaci jednog osowej, a 231 w prostych redak-
cjach dwug osowych31. G ównym ród em sta y si  dla niego piewniki dru-
kowane i zbiory zawieraj ce towarzyszenia organowe do pie ni. Ponad jednej 
czwartej zawarto ci zbioru patronuje nazwisko Ryszarda Gillara (1855-1939). 
Do jego zbioru towarzysze  organowych odsy a Uroda a  94 pozycje. Wiele pie-
ni, bo w liczbie co najmniej 79, zaczerpn  Uroda ze piewnika Tomasza Flaszy 

(1865-1940). ród ami sta y si  ponadto piewniki i zbiory: ks. Micha a Mar-
cina Mioduszewskiego (1787-1868) – 37 pie ni; ks. Franciszka Walczy skiego 
(1852-1937) – 20 pie ni; ks. Jana Siedleckiego (1829-1902) – 17 pie ni; ks. Józe-
fa Surzy skiego (1851-1919) – 11 pie ni; Teo  la Klonowskiego (1805-1876) – 9 
pie ni; ks. Emiliana Schindlera (1831-1911) – 8 pie ni; ks. Józefa Mazurowskie-
go – 2 pie ni; nadto wydany w Krakowie piewniczek Eucharystyczny – 2 pie-
ni32. Wszystko to wiadczy o wielkiej popularno ci wyszczególnionych wy ej 

30 Na ko cu zbioru Uroda wynotowa  jeszcze siedem tytu ów pie ni (których nie ma w jego 
zbiorze), by  mo e nosz c si  z zamiarem ich wpisania. S  to nast puj ce pozycje: S owiczki ju  
piewaj , Przedziwna Matko (melodia druga ze zbioru Gillara), Sancta Maria (melodia Schweitze-

ra), Wielbmy tak e w pobo no ci, Ucieczko grzesznych Matko lito ci, Przed Tob  kl kamy (melodia 
druga ze zbioru Flaszy), Boga chwalcie (melodia druga ze zbioru Flaszy). 

31 Utworów dwug osowych mia o by  du o wi cej, wiele bowiem pie ni Uroda zanotowa  tak, 
jak si  wpisuje g os górny w dwug osie, tj. wy cznie z ogonkami w gór , niezale nie od wysoko ci 
nut. W tym elemencie te  wi c wida , e zbiór nie zosta  uko czony w my l pierwotnie powzi tych 
za o e . 

32 Chodzi tu o nast puj ce zbiory: piewnik ko cielny, czyli Pie ni nabo ne z melodyjami w Ko-
ciele Katolickim u ywane a dla wygody ko cio ów para  alnych, oprac. M. M. Mioduszewski, 

Kraków 1838; Szczeble do Nieba czyli Zbiór pie ni z melodyjami w Ko ciele rzymskokatolickim od 
najdawniejszych czasów u ywanych, t. 1-2, oprac. T. Klonowski, Pozna  1867; Melodye do zbioru 
pie ni nabo nych katolickich do u ytku ko cielnego i domowego do grania na organach i piewu na 
cztery g osy, oprac. J. Mazurowski, Pelplin 1871; F. Walczy ski, piewnik, Tarnów 1884; piewni-
czek Eucharystyczny: pie ni na cze  Przenaj wi tszej Panny i wi tych pa skich u ywane w ko-
ciele Naj w. Serca Jezusowego przy klasztorze Sióstr Franciszkanek Naj wi tszego Sakramentu 

we Lwowie, Kraków 1886; piewniczek zawieraj cy pie ni ko cielne z melodyami dla u ytku m o-
dzie y szkolnej, oprac. J. Siedlecki, Kraków 1895; piewnik ko cielny dla u ytku para  i rzymskoka-
tolickich, oprac. J. Surzy ski, Pozna  1896; piewnik zawieraj cy pie ni ko cielne z melodyami dla 
u ytku wiernych, oprac. J. Siedlecki, Kraków 1901; piewnik Ko cielny katolicki, czyli najwi kszy 
podr cznik dla organistów w ko cio ach katolickich, cz. 1-3, oprac. T. Flasza, Kraków 1903-1909; 
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wydawnictw piewnikowych i towarzysze  organowych, na czele ze zbiorami 
Ryszarda Gillara i Tomasza Flaszy, zarazem te  pokazuje, z jakich publikacji 
korzysta  Uroda w swojej praktyce organistowskiej, a to z kolei pozwala nabra  
pewnego wyobra enia o harmonicznej stronie jego gry liturgicznej; zapewne tak 
dok adnie i konsekwentnie nanoszone uwagi przy nazwiskach autorów zbiorów 
(wraz z numerami) by y dla Urody wskazaniem tyle  ród a pie ni, co akompa-
niamentu organowego. 

W licznych do  wypadkach, id c za informacjami ze piewników i innych 
zbiorów z repertuarem pie niowym, Uroda odnotowywa  przy pie niach nazwi-
ska ich kompozytorów33 – w ród których szczególnie cz sto pojawiaj  si  ks. 
Antoni Chlondowski i ks. Franciszek Walczy ski – a niekiedy tak e i autorów 
tekstów34. W pi ciu przypadkach napotykamy na wskazówki dotycz ce pro-
weniencji piewów: po jednej pie ni „z Buczkowic” i „z G bowic”, trzech za  
„z Kalwarii”. Niekiedy wreszcie mamy ogólne okre lenia w rodzaju „melodia 
francuska”, „niemiecka”, „sycylijska”, „angielska”. 

Zbiór Melodyi dla u ytku ko cielnego i prywatnego/Sammlung Polnischer Melodien für kirchliche 
Zwecke und private Andachtsübungen, oprac. R. Gillar, Bytom 1903; Laudate pueri Dominum! 
Chwalcie dzieci Pana! piewnik do nabo e stwa dla szkolnej m odzie y, oprac. E. Schindler, Lwów 
1903; Psallite Domino, oprac. J. Surzy ski, Pozna  1908; piewnik ko cielny katolicki. Najwi kszy 
zbiór Pie ni Nabo nych z nutami do piewu na 2 g osy, oprac. T. Flasza, Kraków 1930. 

33 Jako kompozytorzy pie ni  guruj : Johann Caspar Aiblinger (1779-1867), Filipina Brze-
zi ska (1800-1886), ks. Antoni Chlondowski (1884-1962), ks. A. D browski, Ignacy Feliks Do-
brzy ski (1807-1867), P. Firich, Kazimierz Garbusi ski (1883-1945), Charles Gounod (1818-
-1893), ks. Guignet, F. [Bernard? – T. J.] Kothe, ks. Micha  Krawczyk (1884-1973), Karol Kurpi -
ski (1785-1857), Feliks Nowowiejski (1877-1946), ks. Rudolf Nowowiejski, ks. Alojzy Orszulik 
(1897-1970), ks. Józef Orszulik (1896-1974), Franciszek Popper, Richling, M. [Wincenty? – T. J.] 
Richling, Mieczys aw Rudkowski, Franz Schubert (1797-1828), Józef Sieros awski (zm. 1918), 
Karol Studzi ski (1828-1883), Piotr Studzi ski (1826-1869), ks. Józef Surzy ski (1851-1919), ks. 
Wendelin wierczek (1888-1974), kompozytor o inicja ach S. P. J., Józef Uroda (1901-1956), ks. 
Franciszek Walczy ski (1852-1937), ks. W adys aw Wojto , ks. Alfred Wróblewski (1861-1943), 
W. Zdoli ski, Józef Z otaszewski (ok. 1821-1866), W adys aw ele ski (1837-1921), Otton Mie-
czys aw ukowski (1867-1931). 

34 Jako autorzy tekstów pie ni  guruj : ks. Karol Antoniewicz (1807-1852), ks. Ludwik Bober 
(1834-1891), ks. Józef Wiktor Ho ubowicz (1835-1887), ks. Jarynkiewicz, ks. Tadeusz Kary owski 
(1882-1945), ks. Józef Kiedrowski, papie  Leon XIII, Kazimierz Lubecki (1880-1939), ks. Jan 
Marczy ski, ks. Józef Morelowski (1777-1845), ks. G. Nawrocki, ks. Henryk Pertak, ks. Franci-
szek Skiba (1871-1954), ks. Tom. So tysik, ks. Józef Tuszowski, Józef Uroda, Zygmunt Sarnecki 
(1837-1922) oraz autor odnotowany w inicja ach ks. Al. P. T. 
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Ilustracja 5. Pie  S ysza em wdzi czny g os.

Znamienne, e Józef Uroda, uk adaj c swój „najwi kszy zbiór”, nie stara  si  
zgromadzi  wszystkich pie ni maryjnych, jakie zamieszczone zosta y w wyko-
rzystywanych przeze  publikacjach. Dokona  pewnego wyboru. Kierowa  si  
najpewniej lokalnymi potrzebami, popularno ci  okre lonych piewów w bucz-
kowickiej para  i, wreszcie w asnym gustem; w wielu wypadkach zamieszcza  
bowiem po kilka ró nych melodii z tym samem tekstem, rezygnuj c równocze-
nie z wielu innych pie ni, które móg by uwzgl dni . Wydaje si , i  naczeln  

dyrektyw  dla ca ego zamierzenia by a, z jednej strony, ch  stworzenia zbioru 
mo liwie uniwersalnego dla muzyczno-liturgicznej i muzyczno-religijnej opra-
wy celebracji kultu maryjnego, o czym wiadcz  m.in. konsekwentnie nanoszone 
dopiski z nazwami wi t, uroczysto ci, cz sto wraz z ich datami, z okre leniami 
funkcji pie ni, charakteru, usytuowania w okresach szczególnie wzmo onego 
kultu maryjnego etc., z drugiej za  strony – ch  urzeczywistnienia do pewnego 
stopnia autorskiej koncepcji piewnika maryjnego, który obok repertuaru uni-
wersalnego mie ci by w sobie akcenty lokalne, a tak e – by uprzedzi  dalsze 
nasze konstatacje – w asny lad autora zbioru. 

Maryjny repertuar zebrany przez Urod  uderza ob  to ci  i du  ró norodno ci . 
Pie ni przeznaczone s  na nast puj ce uroczysto ci, wi ta i wspomnienia: Niepoka-
lane Pocz cie NMP (8 grudnia), NMP Loreta skiej (10 grudnia), Za lubienie NMP 
(23 stycznia), NMP z Lourdes (1 lutego), Oczyszczenie NMP (2 lutego), Zwiastowa-
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nie NMP (25 marca), NMP Wspomo enia Wiernych (24 maja), NMP askawej (2 
niedziela maja lub 31 maja), MB Nieustaj cej Pomocy (27 czerwca), Nawiedzenie 
NMP (2 lipca), MB Ucieczki Grzeszników (2 lipca), NMP Szkaplerznej (16 lipca), 
MB Anielskiej (2 sierpnia), MB nie nej (5 sierpnia), Wniebowzi cie NMP (15 
sierpnia), MB Cz stochowskiej (26 sierpnia), NMP Pocieszenia (28 sierpnia), Do 
Serca NMP (4 niedziela sierpnia), Narodzenie NMP (8 wrze nia), O Imieniu NMP 
(12 wrze nia), MB Bolesnej (15 wrze nia), NMP z La Salette (19 wrze nia), NMP 
Ró a cowej (7 pa dziernika), NMP Mi osiernej (16 listopada), O  arowanie NMP 
(21 listopada) oraz Do Cudownego Medalika (27 listopada). Sporo pie ni przezna-
czonych jest na miesi ce maryjne: maj (z uwagami: „majowa”, „na majowe nabo e -
stwo”, „majowa wieczorna”) i pa dziernik (z uwagami: „do Marii w Ró a cu, „na 
pa dziernik”, „ró a cowa”, „na pocz tku Ró a ca do NMP”). Du  grup  tworz  
pie ni p tnicze, niekiedy zwi zane z okre lonym sanktuarium czy miejscem („do 
NMP w Gidlach ko o Cz stochowy”, „o NMP w Bramie Floria skiej w Krakowie”, 
„do NMP na Piasku w Krakowie”, „do MB Piekarskiej”). Spektrum pie ni maryj-
nych dope niaj : antyfony i hymny nieszporne, Akt mi o ci do NMP, Pozdrowienie 
Anielskie, pie ni wieczorne i poranne, eglarskie, patriotyczne, mszalne, Pie  dzie-
ci cia Marji, Modlitwa w. Bernarda, Hymn Stowarzysze  Katolickich, pie ni do 
Serca Jezusowego, pie ni za Ko ció  wi ty i za Ojca wi tego, pie  bracka, piew 
„w strapieniu”. Jeden utwór – bez wskazania przeznaczenia – okre lony jest jako 
„pie  solowa” (jakkolwiek nie jest to jedyna pie  solowa zamieszczona w zbiorze). 
Niektóre pie ni nie zosta y opisane przez Urod  pod k tem ich funkcji liturgicznej 
czy religijnej, co wi e si  ze wspomnianym faktem nieuko czenia zbioru; braki te 
jednak mo na by z atwo ci  uzupe ni  na podstawie tre ci tekstów oraz piewniko-
wych  liacji, i to wobec wi kszo ci utworów. 

Trzeba zatem stwierdzi , e Uroda mia  zamiar, by zgromadzi  tak  kolekcj  
pie ni, która zapewnia aby opraw  tych wszystkich dni i chwil roku, które przy-
nale  kultowi maryjnemu, zarówno gdy chodzi o wielkie, powszechnie obcho-
dzone uroczysto ci (np. Niepokalane Pocz cie NMP, Wniebowzi cie NMP), jak 
i wi ta mniejszej rangi (np. Za lubienie NMP), które w ogólno ci nie doczeka y 
si  tak wielu pie ni. 

Przytaczamy pe ny wykaz pie ni pomieszczonych w zbiorze. Trzymaj c si  
danych naniesionych przez autora zbioru (numer, tytu , przeznaczenie, autorstwo/
zbiór), podajemy kolejno: numer i tytu  (incipit) pie ni (z zachowaniem oryginal-
nej pisowni), jej przeznaczenie (wzgl dnie gatunek) oraz ród o (tj. nazwisko 
autora piewnika lub/i imi  i nazwisko kompozytora, niekiedy te  i autora s ów. 
Cz sto wyst puj ce u Urody skrótowe adnotacje zast pujemy pe nymi wyrazami 
(np. zamiast „Miodusz.” – „Mioduszewski”), a inicja y imion (lub gdy ich brak) 
– pe nym ich brzmieniem. 
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WYKAZ PIE NI ZAWARTYCH W ZBIORZE AVE MARIA! JÓZEFA URODY

[bez numeru] Ave Maria: Zdrowa  Maria, z Tob  Pan – Franz Schubert 
1. Ach, jak smutne jest rozstanie – p tnicza – Micha  Marcin Mioduszewski 
2. Alma Redemptoris – antyfona nieszporna – Franciszek Walczy ski [brak tekstu] 
3. Anielsk  pie  dzwon gra  – NMP z Lourdes – Jan Siedlecki, melodia francuska
4. Anielskie Twe wejrzenie Mario na mnie rzu  – Akt mi o ci do NMP – Antoni 

Chlondowski, Jan Marczy ski 
5. Anio  Gabriel w poselstwie przychodzi – Zwiastowanie NMP – Mioduszewski
6. Archanielski g os o miela – Zwiastowanie NMP – Mioduszewski
7. Ave Maria! gratia plena – Pozdrowienie Anielskie – Charles Gounod
8. Ave Maria! – Pozdrowienie Anielskie – Józef Surzy ski [brak tekstu]
9. Ave Maria! – Pozdrowienie Anielskie – Otton Mieczys aw ukowski [brak nut 

i tekstu]
10. Ave maris Stella – antyfona nieszporna – F. Kothe [brak nut i tekstu]
11. Ave maris Stella – antyfona nieszporna – Piotr Studzi ski
12. Ave maris Stella – hymn nieszporny – Franciszek Walczy ski [brak nut i tekstu]
13. Ave Regina coelorum – antyfona nieszporna – Franciszek Walczy ski [brak nut 

i tekstu]
14. B d  Mario pozdrowiona! wi ta niebios Królowa – NMP Mi osiernej – 

Emilian Schindler
15. B d  pozdrowiona, b ogos awiona! – majowa – Ryszard Gillar
16. B d  pozdrowiona Królowa niebieska! – antyfona Ave Regina – W. Zdoli ski
17. B d  pozdrowiona, o Maria, królowo nieba! – na majowe nabo e stwo – Gillar
18. B d  pozdrowiona Panienko Maryja – patriotyczna – Gillar
19. B d  pozdrowiona Pani wiata! – Micha  Krawczyk
20. B d  pozdrowiona wi ta Pani przez ziemi  ca  
21. B d e od nas pozdrowiona, Mario, Matko lito ci – Gillar
22. Biedny, kto Ciebie nie zna od powicia – O Imieniu NMP – Siedlecki, Karol 

Antoniewicz 
23. B ogos aw Matko naszej biednej ziemi – patriotyczna – Kazimierz Garbusi ski, 

G. Nawrocki
24. B ogos aw Matko! – patriotyczna – Otton Mieczys aw ukowski [brak nut 

i tekstu]
25. Boga chwalcie, pozdrawiajcie Mari  Pann  – Gillar
26. Boga Rodzico Dziewico! Wys uchaj na Matko Bo a – Tomasz Flasza
26. Boga Rodzico Dziewico, wys uchaj – Otton Mieczys aw ukowski [brak nut 

i tekstu]
27. Boga Rodzico Dziewico, Opiekunko ludzi – M. Richling
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28. Boga Rodzico Dziewico, Opiekunko ludzi – Józef Z otaszewski
29. Boga Rodzico Dziewico, Ty  odrodzi a wiat – Józef Z otaszewski
30. Boga Rodzico, Matko! Niepokalanie Pocz ta – Franciszek Popper
31. Boga Rodzico, Matko! Niepokalanie Pocz ta – Flasza
32. Boga Rodzico, Polski Królowo! – patriotyczna
33. Boga Rodzico, Przeczysta Panno – Karol Kurpi ski, Henryk Pertak 
34. Boga Rodzico, Przeczysta Panno – Flasza
35. Boga Rodzico, Ty  wiadkiem mej doli – Flasza
36. Brzmi cichej godziny, przez góry, doliny, dzwoneczka g os – majowa, wieczorna 

– Gillar, melodia niemiecka
37. Chrze cianie mili zacznijmy piewa  – majowa – Gillar
38. Chwalcie ki umajone – majowa – S. P. J.
39. Chwa a Bogu w wysoko ci – Oczyszczenie NMP – Gillar
40. Ciebie my Matk  Boga wszyscy wyznawamy – Flasza
41. Ciebie na wieki wychwala  b dziemy – Niepokalane Pocz cie NMP – 

Mioduszewski
42. Ciebie na wieki wychwala  b dziemy – Niepokalane Pocz cie – Flasza
43. Ciesz si  wierny narodzie – MB Cz stochowskiej [brak nut i tekstu]
44. Cudownie  ozdobna, pi kna i nadobna – melodia niemiecka 
45. Cudownie  ozdobna, pi kna i nadobna – Gillar
46. Cze  Marii, cze  i chwa a – Flasza
47. Czystsza nad s o ce oczyszczenia czeka – Oczyszczenie NMP – Mioduszewski
48. Dnia ka dego Boga mego Matk  duszo wys awiaj – Flasza
49. Dnia ka dego Boga mego Matk  duszo wys awiaj – do Marii w ró a cu – Flasza
50. Dobra noc Ci Pani wiata – na nabo e stwo wieczorne – Franciszek 

Walczy ski
51. Do Królowej Ró a cowej zwró  swe oczy – na pa dziernik – Franciszek 

Walczy ski
52. Do Marii pospieszajmy, do Marii, gdzie jej tron – Józef Uroda
53. Do Marii w Ró a cu pie ni piewajmy – na pa dziernik – Schindler
54. Domku dziwny w Nazarecie – NMP Loreta skiej – Schindler
55. Dosz a nas nowina – NMP z La Salette – Gillar
56. Dopok d na wiecie – Niepokalane Pocz cie NMP – Mioduszewski [brak nut 

i tekstu]
57. Do Twej d ym kaplicy – eglarska – P. Firich
58. Dzisiaj pozdrawiamy Mario Ciebie – majowa – Gillar
59. Dzisiaj wszed szy do ko cio a – Oczyszczenie NMP – Gillar
60. Dzi  ludu maria ski – Niepokalane Pocz cie NMP – Mioduszewski
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61. Dzi  Panno Ci  wzywamy – NMP Wspomo enia Wiernych – Gillar [brak 
tekstu]

62. Dzwoneczku nasz mi y, g osisz z ca ej si y – wieczorna – Józef Uroda 
63. Gdy ból t umiony szarpie – pie  solowa 
64. Gdy ju  wychodzimy teraz – p tnicza – Gillar
65. Gdy my przyszli do ko cio a, królowa! – p tnicza – Gillar
66. Gdy my przyszli do ko cio a, królowa! – p tnicza – Flasza
67. Gdy s o ce ju  zgas o w ród chmur – wieczorna – Antoni Chlondowski
68. Gdy trwoga nas ogarnie – NMP Wspomo enia Wiernych – Rudolf 

Nowowiejski, 1908.
69. Gdy w ród rozstajnych dróg
70. Gdy al i smutek [brak nut i tekstu]
71. Gdzie  si  smutny mam obróci  – p tnicza – Gillar
72. Gwiazdo jasno ci, Panno czysto ci – Surzy ski
73. Gwiazdo jasno ci, Panno czysto ci – Surzy ski
74. Gwiazdo morza g bokiego – Schindler
75. Gwiazdo morza, która  Pana mlekiem swoim karmi a – Mioduszewski
76. Gwiazda niebieska mier  wykorzeni a – Surzy ski
77. Gwiazdo liczna, wspania a, Cz stochowska Maria – p tnicza – Gillar
78. Gwiazdo zaranna, liczna Jutrzenko – poranna – S. P. J.
79. Gwiazdo z niebios l ni ca – Niepokalane Pocz cie NMP – Flasza
81. Honor Maria, Wieczno  Maria! – Niepokalane Pocz cie NMP – Gillar
82. Hucz  lasy, szumi  zdroje – O Imieniu Marii – Franciszek Walczy ski
83. Idziemy do Matki askawej – NMP askawej – Gillar
84. Id my, tulmy si  – do Serca NMP – Antoni Chlondowski [brak nut i tekstu]
85. Id my, tulmy si  – do Serca NMP – Surzy ski [brak nut i tekstu]
86. Id my, tulmy si  jak dziatki – do Serca NMP – Teo  l Klonowski 
87. Id my ufni jako dziatki – Antoni Chlondowski
88. Jak wiosny kwiat w s o ca blask zwraca oczy swe – majowa – melodia 

niemiecka, Józef Uroda 
89. Jezu, Serca Maryji przedziwna ozdobo – do Serca NMP – Gillar
90. Ju  ci ju  odchodzi  musz  – p tnicza – Gillar
91. Ju  ci s oneczko zasz o (O Palme sonnenklare) – melodia niemiecka
92. Ju  majowe wiec  zorze – majowa – Franciszek Walczy ski
93. Ju  majowe wiec  – majowa – Flasza [brak tekstu]
94. Ju  Maria w niebo wzi ta – Wniebowzi cie NMP – Gillar
95. Ju  miesi c Maryji, ju  nadszed  cudny maj – majowa – Johann Caspar 

Aiblinger
96. Ju  od rana, roz piewana – poranna – Klonowski, melodia francuska
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97. Ju  od rana, roz piewana – poranna – Antoni Chlondowski [brak nut i tekstu]
98. Ju  si  teraz zabierajmy – p tnicza – [brak nut i tekstu]
99. Ju  si  zbli y  miesi c maj – majowa – Franciszek Walczy ski
100. Ju  teraz wszyscy wraz sta my tutaj w oko o – Wniebowzi cie NMP – Gillar
101. Królowej Anielskiej piewajmy – MB Anielskiej – Flasza
102. Królowej swej ja wierno  przysi ga am – Pie  Dzieci cia Marji
103. Królowo nasza, Królowo jedyna – patriotyczna – Ignacy Feliks Dobrzy ski
104. Królowo nasza, na smugach s o ca – majowa – W adys aw Wojto  
105. Królowo nasza, Niepokalana – Niepokalane Pocz cie NMP
106. Królowo nieba, co na tronie wiecznym – Wniebowzi cie NMP – Surzy ski
107. Królowo Polska – patriotyczna – Franciszek Walczy ski [brak nut i tekstu]
108. Królowo wi ta – melodia angielska [brak nut i tekstu] 
109. Kto chce Pannie Marji s u y  – ró a cowa – Mioduszewski
110. Która mia a porodzi  – O  arowanie NMP – Gillar [brak nut i tekstu]
112. Którego wiat, ziemia, morze – ró a cowa – Gillar
113. Kto si  w opiek  odda Pannie wi tej – Flasza
114. Kwitn  ki, a z kwiatami rado  w sercu si  rozkwita – majowa – Franciszek 

Walczy ski
115. Maj przeminie, zdrój przep ynie – majowa – A. D browski
116. Maj przeminie – majowa – ks. Franciszek Walczy ski [brak nut i tekstu]
117. Maria Panna El biet  nawiedza – Nawiedzenie NMP – Schindler
118. Mari  pozdrawia  jest mem pragnieniem – majowa – melodia niemiecka
119. Mari  pozdrawia  trzeba [brak nut i tekstu]
120. Marji chwa  piewa  b dziem – NMP Wspomo enia Wiernych – Kazimierz 

Lubecki
121. Mario, co tak yczliwie przyjmujesz pro by Twych dzieci – melodia niemiecka
122. Mario, czysta Dziewico, wierna Bogu s u ebnico – Gillar
123. Mario! Maja Królowo – majowa – melodia niemiecka, Józef Uroda 
124. Mario, majowy kwiecie, Ciebie znów pozdrawiamy – majowa 
125. Mario! Mario! nad ksi yc pi kniejsza – O Imieniu Marii – Gillar
126. Mario! Mario! nad ksi yc pi kniejsza – O Imieniu Marii – Mioduszewski
127. Mario! Mario! witaj ukochana! – O Imieniu Marii – Mioduszewski
128. Mario, Matko, gdy pozdrawiam Ciebie – Flasza, S. P. J., wiersz papie a Leona 

XIII 
129. Mario! Matko askawa! – NMP askawej – Flasza
130. Mario! o Matko przedwiecznego Syna – Flasza
131. Mario! przyjmij dzi ki za hojny aski zdrój 
132. Mario! ród o mi o ci, Ciebie prosimy – Flasza
133. Marsz, marsz, me serce, pobudk  bij  – p tnicza – Mioduszewski

Pobrane z czasopisma Annales L - Artes http://artes.annales.umcs.pl
Data: 06/09/2019 16:27:13

UM
CS



105R kopi mienny zbiór pie ni maryjnych Józefa Urody z Buczkowic

134. Marsz, marsz me serce, pobudk  bij  – Gillar
135. Matko Boska Cz stochowska Mario – MB Cz stochowskiej – Flasza
136. Matko cierpi ca, której Serce tkliwe – MB Bolesnej – Mieczys aw Rudkowski
137. Matko, Królowo ojczystej Korony, co kochasz szczerze Polski lud – patriotyczna 
138. Matko lito ci! Witaj nam Królowo! – Gillar
139. Matko Naj wi tsza, do Serca Twego – NMP Ucieczka grzesznych – Flasza
140. Matko Naj wi tsza, do Serca Twego – MB Bolesnej – Flasza
141. Matko nasza, dzieci Twoje – Flasza
142. Matko nasza, Matko Bo a! Mario! – Gillar
143. Matko nasza, Matko Bo a! Mario! – z Kalwarii
144. Matko nasza ukochana, o Mario! 
145. Matko niebieskiego Pana – Niepokalane Pocz cie NMP – Mioduszewski, s owa 

z XVIII wieku
146. Matko Odkupiciela z niewiast najs awniejsza – W. Zdoli ski
147. Matko Odkupiciela z niewiast najs awniejsza – Siedlecki (wyd. 1)
148. Matko Odkupiciela z niewiast najs awniejsza – z Buczkowic
149. Matko Pocieszenia, nieba, ziemi Pani – NMP Pocieszenia – Alfred Wróblewski
150. Matko Pomocy Nieustaj cej – MB Nieustaj cej Pomocy – Franciszek 

Walczy ski
151. Matko pot na na niebie i ziemi – do Serca NMP – Siedlecki, Józef Sieros awski
152. Matko Pot na na niebie i ziemi – do Serca NMP – Flasza, Mieczys aw 

Rudkowski
153. Matko Ró a ca wi tego – ró a cowa – Flasza
154. Matko Ró a cowa, Pani askawa – NMP Ró a cowej – melodia niemiecka
155. Matko Szkaplerza wi tego – NMP Szkaplerznej [brak nut i tekstu]
156. Matko wszechw adcy – Flasza [brak nut i tekstu]
157. Mi dzy gwiazdami [brak nut i tekstu]
158. Mieszka cy ziemi i wy, co niebiosy Górne Dzier ycie – O Imieniu Marii – Gillar
159. My chcemy Boga – Hymn Stowarzysze  Katolickich [brak nut i tekstu]
160. Na ca ym okr gu ziemi, co widz  oczami memi – do Serca NMP – Gillar
161. Na Jasnej Górze – MB Cz stochowskiej [brak nut i tekstu]
162. Naj liczniejsza lilia, Kalwaryjska Maria! – p tnicza – Mioduszewski
163. Naj wi tsza Panno Gidelska! – do NMP w Gidlach ko o Cz stochowy
164. Naj wi tsza Panno, do Ciebie biegniemy – p tnicza – z Kalwarii
165. Naj wi tsza Panno, do Ciebie biegniemy– p tnicza – Gillar
166. Naj wi tsza Panno Mario, do Ciebie uciekamy (lub Któ  Matki Zbawiciela) – 

Gillar
167. Naj wi tsza Panno Mario! (lub Matko droga, gdy do Ciebie) – Gillar
168. Naj wi tsza Panno Mario, do Ciebie uciekamy – Flasza

Pobrane z czasopisma Annales L - Artes http://artes.annales.umcs.pl
Data: 06/09/2019 16:27:13

UM
CS



106 Tomasz Jasi ski

169. Naj wi tsza Panno, o Matko Bo a – Surzy ski
170. Naj wi tsza Panno, w której onie zamieszka  raczy  Bóg – do Serca 

Jezusowego – Flasza
171. Na rajskich niw zagonie wyrosn  liczny kwiat – majowa – Antoni 

Chlondowski
172. Niebieskiego Dworu Pani, do Ciebie z p aczem wo amy – Flasza
173. Niebieskiego Dworu Pani, do Ciebie z p aczem wo amy – Gillar
174. Niebieskiego Dworu Pani, do Ciebie z p aczem wo amy – Klonowski
175. Niebios Królowo, Boga Rodzico – Flasza
176. Niebo si  dzi  odzywa – Oczyszczenie NMP – Gillar
177. Nie opuszczaj nas – Filipina Brzezi ska, 1861, Karol Antoniewicz
178. Nie opuszczaj nas – Surzy ski [brak nut i tekstu]
179. Nie opuszczaj nas – Siedlecki, S. P. J.
180. Nie opuszczaj nas – Flasza [brak nut i tekstu]
181. Nie p acz ju  dziecino – angielska melodia ko cielna, Jarynkiewicz 
182. Niepokalana Dziewico, Maria – p tnicza – Gillar
183. Niepokalana nie na lilio – Flasza
184. Niepokalana, Tobie cze  Twe dzieci dzisiaj piesz  nie  
185. Nieprzebranych ask skarbnico, cudownego znaku Pani – do Cudownego 

Medalika – Józef Orszulik
186. Nieustaj cej Matko Pomocy, we  w sw  opiek  naród sierocy – NMP 

Nieustaj cej Pomocy – Al. P. T.
187. Oblecz Si  ziemio w z otolite szaty – O  arowanie NMP – Gillar
188. Obrono z nieba nam dana – o NMP w bramie Floria skiej w Krakowie [brak 

nut i tekstu]
189. Ocu  si  ziemio! – Nawiedzenie NMP – Gillar
190. O Gospodzie uwielbiona – Mioduszewski
191. Ogromny piorun z iskierka w ob oku – Za lubienie NMP – Gillar
192. O Gwiazdo morza, Pani mi o ci (O Stern im Meere) – melodia niemiecka
193. O, jak e  nadobna, do lilji podobna (Wunderschön, prächtige) – melodia 

niemiecka
194. O Maria, Virgo pia – Flasza [brak tekstu]
195. O Mario, cesarzowa, Panno najdostojniejsza – p tnicza – Gillar
196. O Mario, cna Patronko wszech grzeszników – Flasza
197. O Mario, cudzie chwa y – Niepokalane Pocz cie NMP – Flasza
198. O Mario! czemu biegniesz w niebo – Wniebowzi cie NMP – Siedlecki
199. O Mario, czysta Dziewico, porodzi a  królewica – na pocz tku Ró a ca do 

NMP – Mioduszewski, Gillar
200. O Mario, dobrotliwa – NMP askawej – Mioduszewski, Flasza
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201. O Mario, dusz zbawienie – do NMP Szkaplerznej – Flasza
202. O Mario, Gwiazdo morza i Matko Boskiej m dro ci – eglarska – Gillar
203. O Mario, kwiecie bia y – na majowe nabo e stwo – Franciszek Walczy ski
204. O Mario, Matko Boga – Gillar [brak nut i tekstu]
205. O Mario, Matko Boga – Mioduszewski 
206. O Mario, Matko Boga – Siedlecki [brak nut i tekstu]
207. O Mario, Matko moja, Ty  w tpi cych nadzieja – Gillar
208. O Mario, Matko moja, Ty przez ycie prowad  mnie – Gillar
209. O Mario, moja rado , moje pocieszenie – Gillar
210. O Mario, moja rado , o Mario serce me – Klonowski
211. O Mario, na g os s ugi nie odmawiaj Twej pomocy – Siedlecki, Karol 

Antoniewicz
212. O Mario, o Mario, Matko ma – Gillar
213. O Matko, przyjm w o  erze – Mioduszewski
214. O Mario, rajski kwiecie, Tobie wi c  wonny maj – na maj – Franciszek 

Walczy ski
215. O Mario, pe na aski – NMP askawej – Gillar
216. O Mario, szukam Ci  dawny czas – p tnicza – Gillar
217. O Mario, Ty  przed wieki od Boga wybrana – Niepokalane Pocz cie NMP – 

Flasza
218. O Mario, Twoja chwa a na wiecie s ynie – Flasza
219. O Mario, wie  weso a pe n  aski dzi  Ci  g osi – na maj – Franciszek 

Walczy ski
220. O Marjo, wspomnij na mnie – Gillar
221. O Mario, ycie moje – majowa – Siedlecki
222. O Matko Chrystusa Pana [brak nut i tekstu]
223. O Matko mi o ciwa, Panno lito ciwa – Surzy ski
224. O Matko mi o ciwa – Mazurowski [brak nut i tekstu]
225. O Matko nasza wspólna w niebie – Gillar
226. O Matko ukochana! Dziewico wybrana – MB Szkaplerznej – Mioduszewski
227. O Naj wi tsza Matko Bo a, jeste  liczna jako ró a – Flasza
228. O Naj wi tsza Matko Bo a, jeste  pi kna, jako ró a – Flasza
229. O Naj wi tsza Matko Bo a, jeste  pi kna, jako ró a – Gillar
230. O Naj wi tsza i najdro sza Matko Bo a – Gillar
231. O Naj wi tsza i najdro sza Matko Bo a – Gillar
232. O Naj wi tsza Rodzico Matko Pana Jezusa – Wniebowzi cie NMP – Flasza
233. O Pani pe na jasno ci! Mario! – melodia niemiecka 
234. O Panno czci  ozdobiona – Gillar
235. O Panno wi ta do Twych nóg m odzie y zast p pada – Antoni Chlondowski
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236. O pe na lito ci, Matko askawo ci – Flasza
237. O Serce Marji niepokalane – do Serca NMP – Flasza 
238. O wi ta Mario, co królujesz w niebie
239. O wi ta niebios Pani – Flasza
240. O szcz liwe góry francuskiej ziemi – NMP z Lourdes – Gillar
241. Oto przychodzim przed twój obraz Pani! – p tnicza – Mioduszewski
242. O Ty mi a Jasnogóro [brak nut i tekstu]
243. O wielka Matko od Boga wybrana – MB Cz stochowskiej – Mioduszewski
244. Pami taj, najlito ciwsza – Gillar [brak tekstu]
245. Pani, b d  pozdrowiona, o Maria! – Gillar
246. Panie w o  erze Tobie dzisiaj sk adam – ks. Alojzy Orszulik, 1928, Karol 

Antoniewicz
247. Panie w o  erze Tobie dzisiaj sk adam – Flasza, Karol Antoniewicz 
248. Pani, b d  pozdrowiona, o Maria! – melodia sycylijska (z niemieckiego)
249. Panno wi ta, my sieroty – Flasza [brak nut i tekstu]
250. Pe na wiat o ci, pe na lito ci – Pie  eglarzy sycylijskich – Klonowski
251. Per o droga, cna Panienko – Surzy ski
252. Per o droga, Matko Boga – do Serca NMP – Flasza, Mioduszewski
253. Per o droga, Matko Boga – do Serca NMP 
254. Pie ni  wesela witamy, o Mario miesi c Twój – majowa – Antoni Chlondowski
255. Pie ni  wesela witamy, o Mario miesi c Twój – Siedlecki
256. P onie niebo w s o ca blasku – majowa – ks. Franciszek Walczy ski, Józef 

Wiktor Ho ubowicz 
257. Pod sztandarem Twym stajemy – Siedlecki, Feliks Nowowiejski, Franciszek 

Skiba
258. Pod Twój p aszcz si  uciekamy – MB Szkaplerznej – Flasza
259. Pod Twój p aszcz si  uciekamy – MB Szkaplerznej – Gillar
260. Po górach, dolinach, rozlega si  dzwon – MB z Lourdes – melodia francuska, 

Guignet, Józef Kiedrowski 
261. Po górach, dolinach, rozlega si  dzwon – MB z Lourdes – Flasza, Józef 

Kiedrowski 
262. Pokra nia  wiat – ks. Antoni Chlondowski [brak tekstu]
263. Pomnij Marjo, Matko mi a – Modlitwa w. Bernarda – Siedlecki
264. Pomnijmy, e z aski Boga ku Cz stochowie – p tnicza – Mioduszewski 
265. Ponad gwiazdami, ponad wiat ami – MB nie nej – Flasza
266. Przeczysta Dziewico, o Boga Rodzico! – Siedlecki
267. Przeczysta Dziewico, o Boga Rodzico – Wendelin wierczek
268. Przed Tob  kl kamy, Ciebie Panno pozdrawiamy – Gillar
269. Przed wieki wybrana, Panno Mario! – Gillar
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270. Przedziwna Boga Rodzico, Niewys owiona Dziewico! – Flasza
271. Przedziwna Matko S owa wcielonego – mszalna – Flasza
272. Prze liczna Panno nad Panny Dziewico – Flasza
273. Przeradosna a mi osna nasta a nam godzina – p tnicza – Gillar
274. Przez Twe Mario czyste za lubienie – Za lubienie NMP – Mioduszewski
275. Przy obchodzie, przy obchodzie Twego, o Mario – mszalna – Schindler
276. Przy obchodzie, przy obchodzie Twego, o Mario – mszalna (introit) – Józef 

Mazurowski
277. Radujcie si  bracia, ju  do nieba wzi ta – Wniebowzi cie NMP – A. D browski
278. Radujcie si  wszyscy mi uj cy Pana – Wniebowzi cie NMP – A. D browski, 

Ludwik Bober 
279. Ratuj nas Mario Dziewico – w strapieniu – piewniczek Eucharystyczny 
280. Ró a, lilia, Jezus, Maria! – ró a cowa – Gillar
281. Ró a Maria, pi kno  Maria – ró a cowa – Gillar
282. Ró a Maria, pi kno  Maria
283. Rozwija si  kwiecie, wieci s oneczko – p tnicza – Gillar 
284. Salve Regina, zawitaj Królowa – Mioduszewski
285. Serce Przeczystej Dziewicy, Królowej nieba i ziemi – do Serca NMP 
286. Serdeczna Matko, Opiekunko ludzi (lub B d  pozdrowiona serc pobo nych 

zami) – Flasza
287. Serdeczna Matko, Opiekunko ludzi – do Serca NMP – Mioduszewski
288. Serdeczna Matko [brak nut i tekstu]
289. Sieroty zebrane Panno Mario! – Flasza
290. Sieroty zebrane Panno Mario! – Gillar
291. liczna jak ksi yc, porównana z s o cem – Niepokalane Pocz cie NMP – 

Mioduszewski
292. S udzy Maryji wam pewne zbawienie – pie  bracka – Gillar
293. S udzy Maryji wam pewne zbawienie – pie  bracka – Mioduszewski, Flasza
294. S ysza em wdzi czny g os, Maria wo a nas – p tnicza – Flasza
295. Smutek z zami, p acz z pie niami – Wniebowzi cie NMP – Gillar
296. piewa mi s owiczek na rajskim dworze
297. piewa mi s owiczek na rajskim dworze – p tnicza – Gillar
298. wi ta Mario, bia a lilio! O Matko Chrystusa – W adys aw ele ski, 1885, 

Zygmunt Sarnecki
299. wi ta Mario, Matko Chrystusowa – majowa (z Litanii Loreta skiej) – 

Siedlecki, Flasza
300. wi ta Mario, módl si  za nami – majowa – Flasza, Karol Studzi ski
301. wi ta Panno, Ty  nad wszystkie czystsza dziewice – NMP Ró a cowej – 

Mioduszewski, Flasza
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302. wi ta Panno, Ty  nad wszystkie – Gillar [brak nut i tekstu]
303. Tam, gdzie cudowny si  znajduje, o Matko Bo a obraz Twój – p tnicza – Józef 

Uroda
304. Tryumf i cze  Maryji najczystszej Dziewicy – Józef Sieros awski, Tom. So tysik 
305. Ty, co  nieba jest ozdob  – Flasza
306. Ty, która  pi knie dni swoje sko czy a – Flasza
307. Ty, która  w pierwszej odkupienia porze – NMP Pocieszenia – Gillar
308. Ty, która królujesz, dzi  Twój miesi c wieci – majowa 
309. Ty, której ber a l d i morze s ucha – eglarska – Mioduszewski, Flasza, Józef 

Morelowski 
310. Tysi ckro  b d  pozdrowiona o Maria – majowa – Gillar 
311. Tysi ckro  b d  pozdrowiona o Maria – majowa – Gillar
312. Tysi ckro  b d  pozdrowiona o Maria – ró a cowa – Flasza
313. Tysi c razy pozdrawiamy Ciebie – Flasza
314. Ucieczko grzesznych, przyczy  si  za nami – Gillar
315. Us ysz s odka pozdrowienie – Gillar
316. Wejrzyjcie dzi  niebiosa – p tnicza – Gillar
317. Weselcie si  nieba, pi kno ci morza – Wniebowzi cie NMP – Mioduszewki
318. Wesel si  Królowo mi a [brak nut i tekstu]
319. We  w sw  opiek  nasz ko ció  wi ty – Za Ko ció  wi ty – Siedlecki
320. Wielbij ca y wiecie Maryi Pocz cie – Niepokalane Pocz cie NMP – 

Mioduszewski
321. Winszujemy Panno wi ta e  bez zmazy jest pocz ta – Niepokalane Pocz cie – 

Schindler
322. Witaj gwiazdo morza, wielka Matko Bo a – hymn nieszporny – Gillar
323. Witaj jutrzenko rano powstaj ca – MB Cz stochowskiej – Klonowski
324. Witaj jutrzenko rano powstaj ca – MB Cz stochowskiej – Klonowski
325. Witaj Królowo, czysta Dziewico
326. Witaj Królowo, czysta Dziewico – Flasza
327. Witaj Mario, liczna Pani – Siedlecki
328. Witaj Mario, ozdobo – do NMP na Piasku w Krakowie – Richling [bez tekstu]
329. Witaj Matko Wspomo enia – NMP Wspomo enia Wiernych – Micha  

Krawczyk
330. Witaj mórz jutrzenko, Szcz sna Matko Boga – hymn nieszporny – Klonowski, 

Tadeusz Kary owski 
331. Witaj nieba i nad nieba jasna ozdobo – ró a cowa – Gillar
332. Witaj niebios Królowo, Pani – NMP Mi osiernej – Flasza
333. Witaj Pani, my poddani – MB Szkaplerznej – Mioduszewski
334. Witaj Pani niebieska, o Mario Anielska – p tnicza – Flasza
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335. Witaj wi ta i Niepokalana – Siedlecki
336. Witaj wi ta i pocz ta niepokalanie – Mioduszewski 
337. Witaj wi ta i pocz ta niepokalanie
338. Witaj wi ta i pocz ta – Niepokalane Pocz cie NMP – Gillar [brak tekstu]
339. Witaj, witaj i zawitaj, Panienko Piekarska – MB Piekarskiej – Gillar 
340. Witam Ci  witam Królowo – Gillar [brak tekstu]
341. Witamy Ci  Kalwario, miejsce wi te wybrane
342. W mg  spowity, z otolity wynurza si  brzask – majowa – Franciszek 

Walczy ski, Józef Tuszowski 
343. W pierwszym momencie bez zmazy pocz ta – Niepokalane Pocz cie NMP – 

Gillar
344. Wspomnij o Królowo mi a – MB Ucieczki Grzeszników [brak tekstu]
345. Wszechw adna, Przeczysta Królowo – za Ojca wi tego – piewniczek 

Eucharystyczny
346. Wzi ta do nieba Maria Królowa – Wniebowzi cie NMP – Flasza
347. Wzi ta  do nieba naj askawsza Pani – Wniebowzi cie NMP – Flasza
348. Wzmocnij usta Twoje wdzi czno ci pieniem – Niepokalane Pocz cie NMP – 

Gillar
349. Zabrzmia y szumy srebrnych fal – Antoni Chlondowski
350. Zabrzmij pie ni [brak nut i tekstu]
351. Za Matk  si  udaj – Flasza
352. Zaprowad  Panno mi a askawie eglarzów (Zu Dir o Gnadenquelle) – Gillar
353. Zasn a na czas – [brak nutowego i tekstu]
354. Zawitaj córko Ojca przedwiecznego – Niepokalane Pocz cie NMP – Flasza
355. Zawitaj Królowo, b d  zawsze gotowa – MB Szkaplerznej 
356. Zawitaj Królowo [zamiast Maryjo] Ró a ca wi tego
357. Zawitaj Królowo Ró a ca wi tego – z G bowic
358. Zawitaj Królowo Ró a ca wi tego, Przybytku Boga – Mioduszewski
359. Zawitaj ranna Jutrzenko i grzechów naszych lekarko – Flasza
360. Z dalekiej my krainy [brak tekstu]
361. Zdrowa  b d  Mario, Matko lito ciwa – Gillar
362. Zdrowa  b d  Mario, o Maria! aski  Bo ej pe na, o lilia! – Gillar
363. Zdrowa  b d  Mario, aski Bo ej pe na – Pozdrowienie Anielskie – Piotr 

Studzi ski
364. Zdrowa  Mario, Boga Rodzico – Franciszek Walczy ski
365. Zdrowa  Mario, Boga Rodzico – Flasza
366. Zdrowa  Mario, aski  pe na – Pozdrowienie Anielskie – Flasza
367. Zdrowa  Mario [brak nut i tekstu]
368. Zdrowa  Mario, aski pe na [brak tekstu]
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369. Zdrowa  Mario, Matko Zbawienia – Flasza
370. Zdrowa  Mario piewajmy – Gillar
371. Zdrowa  gwiazdo morska [brak nut i tekstu]
372. Zawita  dla nas majowy poranek – majowa – Klonowski
373. Zejd  Pani nieba na nasze pado y – patriotyczna – Piotr Studzi ski
374. Ze wszech naj liczniejsz , J  mi  mam – Gillar
375. Z góry Kalwaryjskiej rozlega si  dzwon – p tnicza – z Kalwarii
376. Z gór wiekuistych, z Patriarchów ona – Narodzenie NMP
377. Z czmy razem nasze g osy – NMP Wspomo enia Wiernych – Antoni 

Chlondowski
378. Z góry Karmelu [brak nut i tekstu]
379. Z wyroków nieba Maria si  rodzi – Narodzenie NMP 
380. ród o aski, witaj nam (Gnadenquelle, sei gegrüsst) – melodia niemiecka, Józef 

Uroda 
381. Tam w niebieskiej krainie jest jeden liczny kwiat – majowa – melodia 

niemiecka 
382. S owiczki ju  piewaj , weso y nasta  maj

Widzimy, e mamy przed sob  kolekcj  stricte pie niow , nie ma tu bowiem 
innych piewów maryjnych, np. litanii, godzinek. W ca ym zestawieniu wyra nie 
przewa aj  pie ni ko cielne, ale licznie reprezentowany jest równie  repertuar po-
zako cielny, zwi zany m.in. z pielgrzymkami czy sfer  prywatnej modlitwy. Uwag  
zwraca brak niektórych znanych, u wi conych tradycj  pie ni, jak Bogurodzica czy 
Z dawna Polski Ty  Królow . Równocze nie pojawiaj  si  – jako margines wpraw-
dzie – bardzo popularne pie ni solowe, np. Ave Maria Franza Schuberta (z tekstem 
polskim) czy Ave Maria Charles’a Gounoda. Trzeba wszelako podkre li , e zbiór 
Urody, przy ca ej ró norodno ci, ma charakter wybitnie narodowy, widoczny w ca -
kowitej dominacji repertuaru polskoj zycznego oraz obecno ci maryjnych piewów 
patriotycznych; pie ni aci skoj zyczne stanowi  bardzo w ski margines35. 

Czy w czasach Urody by  to rzeczywi cie „najwi kszy zbiór” pie ni ku czci 
Naj wi tszej Marii Panny? Patrz c z dzisiejszej perspektywy, tj. po dziesi ciole-
ciach prac zbierackich, naukowych i edytorskich, prowadzonych przez hymnolo-

35 Jedynym utworem aci skim, jaki zosta  wpisany przez Urod , jest Ave Maria Gounoda. 
Tekst aci ski mia y na pewno przynajmniej niektóre kompozycje o aci skoj zycznych tytu ach 
(incipitach), ostatecznie niezapisane lub – jak w jednym wypadku – pozostawione bez podpisanych 
s ów. Chodzi tu o nast puj ce opracowania: Ave Maria Józefa Surzy skiego [nr 8], Ave Maria Ot-
tona Mieczys awa ukowskiego [nr 9], Ave maris Stella autorstwa F. Kothe’go [nr 10], Ave maris 
Stella Piotra Studzi skiego [nr 11], Ave maris Stella Franciszka Walczy skiego [nr 12], Ave Regina 
coelorum Franciszka Walczy skiego [nr 13] i O Maria, Virgo pia [nr 194] ze zbioru Flaszy. 
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gów, muzykologów, a tak e ró nych badaczy z zakresu historii ko cio a i mario-
logii, wspieranych nowoczesnymi metodami identy  kacyjnymi, bazami danych 
etc., ponadto, o czym nie mo na zapomina , przy stale przecie  powstaj cych 
w okresie powojennym nowych pie niach maryjnych, mogliby my stwierdzi , 
e to etykieta zdecydowanie ponad miar . Ale przecie  by  to rok 1936, kiedy to 

polska pie  maryjna, wprawdzie tworzona w niema ych ilo ciach i wydawana 
drukiem w rozmaitego typu publikacjach piewnikowych, nie zosta a poddana 
takim kwerendom, typologiom oraz obserwacjom naukowym, jak w czasach 
pó niejszych, zw aszcza w ostatnich dekadach. Mo na zatem uzna , e ze swoim 
szeroko zakrojonym, „najwi kszym zbiorem” pie ni maryjnych – na pewno nie-
tworzonym jeszcze z my l  o przysz ym Polskim piewniku Katolickim – Uroda 
wszed  w rol  protoplasty pie niowych antologii pro  lowanych tematycznie, bo 
przecie  rozmach ca ego przedsi wzi cia jest tu naprawd  imponuj cy. Zaryzy-
kujmy: wtedy – w 1936 roku – by  to chyba rzeczywi cie najwi kszy zbiór pol-
skich pie ni religijnych ku czci Naj wi tszej Marii Panny.

Z poznawczego wszak e punktu widzenia najistotniejsze jest to, e maryjna 
kolekcja Józefa Urody przynosi pie ni do tej pory nieznane i niezidenty  kowane, 
zupe nie zapomniane, które wzbogacaj  polski repertuar maryjny o wiele no-
wych pozycji, równocze nie te  rzucaj  na  dodatkowe wiat o, zw aszcza gdy 
chodzi o po udniowe rejony Polski. 

Pie ni nieznane i zapoznane 

Porównawcza wery  kacja repertuaru zebranego przez Urod  – polegaj ca na 
konfrontacji melodii i tekstów s ownych z zawarto ci  wykorzystanych przez 
niego piewników i zbiorów towarzysze  organowych36, a tak e tre ci wielu 

36 Obok cytowanych wcze niej piewników i zbiorów (zob. przypis 32) za ród a porównaw-
cze pos u y y m.in.: Cantionale locupletissimum nec non Processionale Ecclesiasticum continens 
ea omnia cantica, oprac. M. Dembi ski, Pozna  1847; Chora , czyli dostateczny zbiór melodyj do 
przesz o 700 pie ni ko cielnych w j zyku polskim, oprac. J. Nachbar, Opole – Berlin 1856; Katolik 
w modlitwie czyli Ksi ka do Nabo e stwa oraz piewnik Ko cielny na ca y rok, Miko ów 1861; 
piewnik Ko cielny (Cantionale ecclesiasticum) obejmuj cy Pie ni, Hymny, Antyfony, Nieszpory etc. 

z melodyami, oprac. R. Zientarski, Warszawa 1870; Zupe ny piewnik i ksi ka do nabo e stwa, Mi-
ko ów ok. 1880; piewnik ko cielny i domowy wraz z ksi k  modlitewn  dla wygody katolików z ró -
nych ksi ek i piewników zebrany i u o ony, z dodaniem of  cyum za umar ych czyli nabo e stwa za 
dusze w czy cu sprawiedliwo ci Boskiej zado  czyni ce, Cz stochowa – Warszawa 1887; piewnik 
ko cielny dla m odzie y szkolnej, oprac. E. Urbanek, Lwów 1894; Zbiór Modlitw i Pie ni zwykle 
u ywanych podczas nabo e stwa majowego przez X. W. G. w Zwierzy cu, Hrubieszów ok. 1896, 
wyd. faksymilowe Lublin 2008; Kancyona  czyli piewnik dla m odzie y, oprac. T. Kiewicz, Pelplin 
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prac muzykologicznych po wi conych pie niom maryjnym37, innych publikacji 
piewnikowych, licznych stron internetowych z wykazami, incipitami i notami 

1901 (wyd. 2); piewnik ko cielny dla uczenic Seminaryów nauczycielskich w Krakowie, oprac. J. R., 
Kraków 1915; Chora , czyli towarzyszenie organ do ksi eczki para  alnej „Droga do nieba”, oprac. 
K. Hoppe, Racibórz 1920; Pie ni ku czci Serca Pana Jezusa, Naj wi tszej Maryi Panny i wi tych 
Pa skich. Zbiór pie ni religijnych u o ony na cztery g osy do grania na organach, oprac. T. Cieplik, 
Bytom b. r. w.; piewnik ko cielny dla diecezji Che mi skiej, oprac. J. Wi niewski, Pelplin 1928; 
piewniczek Ko cielny, oprac. A. Pohl, Bielsko 1931; Skarbiec Modlitw i Pie ni. Ksi ka diecezjalna 

do Nabo e stwa dla katolika ka dego stanu i wieku, oprac. ksi a Diecezji Katowickiej, Katowice 
1933; Rok Ko cielny w pie niach i hymnach, oprac. F. Konior, b. r. m. w.; piewnik para  alny czyli 
zbiór pie ni sakralnych polskich i aci skich oraz modlitw dla u ytku wiernych w ko cio ach rzymsko-
-katolickich, oprac. W. Lewkowicz, Olsztyn 1968 (wyd. 6); piewnik Kalwaryjski, red. A. Chadam, 
oprac. muz. M. Michalec, S. Szyde ko, wyd. 2, Kalwaria Zebrzydowska 1984; Droga do nieba. Kato-
licki modlitewnik i piewnik, Opole 2001. Kilka piewników udost pni a mi dr hab. Teresa Krasowska 
z Instytutu Muzyki UMCS, której serdecznie za to dzi kuj . 

37 Por. m.in.: K. Mrowiec, Polska pie  ko cielna w opracowaniu kompozytorów XIX wieku, 
Lublin 1964; W. wierczek, Katalog kancjona ów stani teckich i pie ni, Lublin 1980; K. Mrowiec, 
Maryja w muzyce polskiej XIX wieku, [w:] Niepokalana. Kult Matki Bo ej na ziemiach polskich 
w XIX wieku, Lublin 1988; Polskie piewy religijne spo eczno ci katolickich. Studia i materia y, 
t. 1, red. B. Bartkowski, Lublin 1990; K. Winowicz, Ksi dz pra at dr Józef Surzy ski ( ycie i dzie-
o), Pozna  1991; R. Hanke, Silesia cantat. Dzieje polskiego piewactwa ko cielnego na l sku, 

Katowice 1996; J. Chudalla, Warto ci historyczne i liturgiczne chora ów organowych wydawanych 
w j zyku polskim na Górnym l sku w XIX i pocz tkach XX wieku, [w:] Sympozja 23. Kszta cenie 
muzyków ko cielnych na l sku, red. R. Po piech, P. Tarlinski, Opole 1997, s. 179-194; K. Mro-
wiec, Recepcja obcych melodii pie ni maryjnych w polskich piewnikach ko cielnych XIX i XX 
wieku, [w:] Affetti musicologici. Ksi ga pami tkowa z afektem o  arowana Profesorowi Zygmunto-
wi Marianowi Szweykowskiemu w 70. rocznic  urodzin, red. P. Po niak, Kraków 1999, s. 399-414; 
A. Wi clewska-Bach, Das polnische katholische Kirchenlied in oberschlesischen Gesangbüchern 
von 1823 bis 1922, Sinzig 1999; R. Kaczorowski, Fenomen warmi skich pie ni sanktuaryjnych, 
„Liturgia Sacra. Liturgia – Musica Ars” 10: 2004, nr 2, s. 395-420; Pie  religijna na l sku. 
Stan zachowania i funkcje w kulturze, red. K. Turek, wspó prac. B. Mika, Katowice 2004; Pol-
ska muzyka religijna – mi dzy epokami i kulturami, red. K. Turek, wspó prac. B. Mika, Katowice 
2006; R. Kaczorowski, Kult maryjny na Warmii w XIX wieku, Gda sk 2006; A. Kusto, Z bada  
nad przekazami ród owymi pie ni ludowych. Na przyk adzie pie ni maryjnych z Lubelszczyzny, 
„Annales Universitatis Mariae Curie-Sk odowska. Artes” vol. V 2007, s. 131-163; S. Garnczarski, 
Pie  maryjna w twórczo ci Franciszka Walczy skiego, „Annales Lublinenses pro Musica Sacra” 
1: 2010, s. 299-313; J. G adysz, Maryjny repertuar pie niowy w sanktuarium Matki Bo ej w Tu-
chowie, „Annales Lublinenses pro Musica Sacra” 1: 2010, s. 315-344; S. Garnczarski, Zbiór Pie-
ni do Naj wi tszej Maryi Panny Niepokalanie pocz tej… ks. Franciszka Walczy skiego. Studium 

teologiczno-muzykologiczne, „Liturgia Sacra. Liturgia – Musica – Ars” 18: 2012, nr 2, s. 495-
-512; A. Reginek, Kancjona  r kopi mienny jako przekaz tradycji piewów ko cielnych na Górnym 
l sku w XIX wieku. Studium ród oznawcze na podstawie trzech zbiorów: Kancjona  z Le nicy 

Opolskiej (1810-1848), Kancjona  Ellgotcki (1832), Kancjona  ze l ska Pruskiego (2 po . XIX w.), 
[w serii:] Studia i Materia y Wydzia u Teologicznego Uniwersytetu l skiego w Katowicach, nr 71, 

Pobrane z czasopisma Annales L - Artes http://artes.annales.umcs.pl
Data: 06/09/2019 16:27:13

UM
CS



115R kopi mienny zbiór pie ni maryjnych Józefa Urody z Buczkowic

pie ni maryjnych – pozwoli a ustali , e omawiany zbiór mie ci w sobie 26 po-
zycji dotychczas nieznanych. Dotyczy to – w zale no ci od przypadku – albo 
równocze nie i melodii, i tekstu s ownego, albo b d  to melodii, b d  to tekstu, 
wreszcie jedynie rezultatu samego zespolenia melodii i tekstu w jeden organizm 
pie niowy, bo melodia i tekst same w sobie, tj. osobno traktowane, nie s  niczym 
nowym. Poniewa  zdaj  sobie spraw  z tego, e bardzo trudno jest dotrze  do 
wszystkich róde  drukowanych z repertuarem maryjnym, tak jak i z pie niowym 
w ogólno ci, nadto atwo przy takiej kwerendzie o przeoczenie czego , co bywa 
niekiedy nawet i w zasi gu r ki, to do okre lenia „nieznane” doda em równie  
„zapoznane” – na wypadek, gdyby jednak okaza o si , e jakie  pie ni spo ród 
owych „nieznanych” ukaza y si  w pomini tym lub przeoczonym przeze mnie 
ródle, co i tak nie przekre li faktu, i  piewy te nie s  cz ci  repertuaru, która 

by aby otoczona szczególn  pami ci 38. Doda  te  trzeba, e najpewniej wie-
le z owych „nieznanych i zapoznanych” pie ni by o za spraw  organistowskiej 
i chórmistrzowskiej aktywno ci Urody w swoim czasie dobrze znanych w bucz-
kowickiej para  i, a dopiero pó niej repertuar ten zosta  wyparty ze wiadomo ci 
i popad  w zapomnienie. 

1. Pie ni Józefa Urody

Na pierwszy plan, cho  nie pod wzgl dem liczebno ci, wysuwaj  si  utwory 
autorstwa Józefa Urody. W sytuacji, gdy wiemy z rozmaitych relacji, e bucz-
kowicki organista komponowa  pie ni, by  te  autorem opracowa  chóralnych, 
wykonywanych podczas rozmaitych uroczysto ci, a równocze nie nie dysponu-
jemy przekazami tych prac (jak np. wspomnianego piewu o tytule Gdy ycie 
wam skrycie), to pie ni ze zbioru Ave Maria! stanowi  w obecnej chwili jedyny 
dokument jego twórczo ci na tym polu. S  to trzy kompozycje i trzy poetyckie 
przek ady-parafrazy niemieckich pie ni maryjnych. 

red. A. Malina, Katowice 2012. Serdecznie dzi kuj  prof. dr. hab. Remigiuszowi Po piechowi za 
wskazanie mi kilku wa nych pozycji z zakresu literatury przedmiotu oraz edycji piewnikowych. 

38 Wobec przynajmniej cz ci pie ni uznanych za pozycje dot d nieznane przyjmujemy podob-
ny punkt widzenia do tego, jaki zaprezentowa  ks. Antoni Reginek. Wyszczególniaj c grup  nie-
znanych pie ni ko cielnych z XIX-wiecznych kancjona ów l skich, ks. Reginek doda  nast puj c  
uwag : „Nie da si  wykluczy , e w wyniku dalszych bada  prowadzonych w przysz o ci niektóre 
z tych piewów i pie ni mog  jeszcze znale  swoje potwierdzenie w innych ród ach, w tym tak e 
w drukach ulotnych. Niemniej oznaczenie ich, na tym etapie bada , jako utworów nieznanych, 
stanowi ewidentne wiadectwo s abego ich upowszechnienia, raczej zaw onej recepcji w obr bie 
mniejszej modlitewnej wspólnoty, korzystaj cej z danego kancjona u”. Ibid., s. 75. 
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1. 1. Kompozycje
Uroda zamie ci  w zbiorze trzy swoje pie ni: [nr 52] Do Marii pospieszajmy, 

[nr 62] Dzwoneczku nasz mi y i [nr 303] Tam, gdzie cudowny. Wszystkie zapisa  
w prostym uk adzie dwug osowym. Teksty pie ni Dzwoneczku nasz mi y i Tam, 
gdzie cudowny funkcjonowa y ju  wcze niej z innymi melodiami39. Nie uda o mi 
si  natomiast odnale  tekstu pie ni Do Marii pospieszajmy. Wykazuje on pod 
wzgl dem j zykowym pewne pokrewie stwo z tekstami, o których wiemy na 
pewno, e pochodz  od Urody; niewykluczone wi c, i  to on w a nie napisa  te 
s owa. Przytaczamy wszystkie trzy pie ni wraz z pe nym zasobem strof. 

Przyk ad 1. Do Marii pospieszajmy, muzyka Józef Uroda.

Do Marii pospieszajmy,
Do Marii, gdzie Jej tron;
Naszej Matce za piewajmy 
Jeden wspólny, d wi czny ton:
 Ave, Ave Maria,
 Nu my wszyscy wraz,
 Zdrowa , zdrowa  Królowo!
 Serca rozpal w nas.

39 Tekst pie ni Tam, gdzie cudowny si  znajduje przytacza J. Chrz szcz, Duchowna Pielgrzym-
ka do Lourdes, Góra w. Anny 1913, s. 79-80. Tekst pie ni Dzwoneczku nasz mi y, [w:] Droga do 
nieba. Modlitewnik opracowany przez Kap anów diecezji opolskiej, Opole 1981 (wyd. 43), s. 496, 
tekst i melodia (jak Brzmi cichej godziny), [w:] Droga do nieba. Katolicki…, s. 1089, 1098. 
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Matko nasza, Matko Bo a,
Ty  jest pe na Bo ych tchnie ,

wie  w ród ycia nam rozdro a,
Niech nas mija chmury cie !
 Ave, Ave Maria…

Ty  nam Matk  i Królow
Jest od niepami tnych lat,
We  w opiek  sw  na nowo
Uci niony, biedny wiat.
 Ave, Ave Maria…

Dzi  jak Matce i Patronce
Kornie cielem si  do stóp,
Po naszej z ziemi  roz ce, 
zrób nam w niebie miejsce, zrób.
 Ave, Ave Maria…

Przyk ad 2. Dzwoneczku nasz mi y, muzyka Józef Uroda.

Dzwoneczku nasz mi y,
G osisz z ca ej si y
Zwiastowanie,
Anio a Bo ego,
Pos a niebieskiego

wi tej Pannie.

Rozsy asz twe g osy
Przez pola i lasy,
Zach casz nas,
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By my si  modlili,
Matk  Boga czcili,
Na ka dy czas.

Przy porannej zorzy,
Zbli am si  w pokorze
Z uni eniem,
Przed Ci  Panno wi ta
Bez grzechu pocz ta
Z pozdrowieniem.

B d e pozdrowiona,
ask  nape niona,

Matko Boga,
O wi ta Panienko,
Zaranna jutrzenko
Jak e  b oga.

Przy dziennej robocie,
W ci ko ciach i pocie
Prosimy za ,
O najdobrotliwsza 
I najmi o ciwsza,
Nie opu  nas!

Gdy s o ce zaga nie
We wieczornym czasie,
Zbli a si  noc,
Strze  nas, o Maria,
Ty  czysta lilia,
Nasza pomoc.

Przy ko cu naszego
ycia mizernego,

O Mario!
Prosim Ci  serdecznie,
Upro  ycie wieczne,
O Mario!
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119R kopi mienny zbiór pie ni maryjnych Józefa Urody z Buczkowic

Przyk ad 3. Tam, gdzie cudowny, muzyka Józef Uroda.

Tam, gdzie cudowny si  znajduje,
O Matko Bo a, obraz Twój,
Gdzie dusza nasza w sercu czuje

ask Bo ych przez Ci  zlany zdrój.
Gdzie obraz Twój zas yn  z ask
I Twój przy wieca cudów blask,
Tam dzi  spieszymy, Matko, wraz,
O! zechciej Ty wys ucha  nas.

Tam, gdzie tysi ce dusz pospiesza,
Wyleczy  si  z grzechowych ran,
Gdzie wzrok Twój mi y je pociesza
I ask  na nie zlewa Pan.
Gdzie obraz Twój…

Gdzie Twoje dzieci Ci z wdzi czno ci
lubuj  mi o , wierno  sw ,

Które  Ty Matko w swej mi o ci
Pociech  pokrzepi a Tw .
Gdzie obraz Twój…

Gdzie  w s awnej wi tej Twej kaplicy,
ez tyle osuszy a ju , 

Gdy kornie prosili grzesznicy
O mi osierdzie dla swych dusz.
Gdzie obraz Twój…
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120 Tomasz Jasi ski

Wys uchaj naszych dusz b aganie,
I wypro  u Jezusa tam
Nad n dz  nasz  zmi owanie,
I b d  na zawsze Matk  nam!
Bo gdzie Twój obraz s ynie z ask…

1. 2. Przek ady i parafrazy pie ni niemieckich 
S owa autorstwa Józefa Urody s  poetyckimi przek adami lub parafrazami 

tekstów pie ni niemieckich, pod o onymi przez niego pod prymarne melodie, 
ka dorazowo opatrzone dopiskiem „melodia niemiecka”. S  to trzy utwory: [nr 
88] Jak wiosny kwiat, [nr 123] Mario! maja Królowo i [nr 380] ród o aski, witaj 
nam. Pierwsza i trzecia zapisane s  w postaci jednog osowej, druga w uk adzie 
dwug osowym. O ile w przypadku ród o aski, witaj nam Uroda wskaza  pier-
wowzór w postaci pie ni Gnadenquelle, sei gegrüsst, o tyle wobec dwu pozosta-
ych pie ni nie uczyni  tego. Zidenty  kowa em jeden wzór: Mario, maja Królo-

wo to przek ad tekstu i wierne cytowanie melodii pie ni Maria, Maienkönigin. 

Przyk ad 4. Jak wiosny kwiat, melodia niemiecka, s owa Józef Uroda.

Jak wiosny kwiat w s o ca blask zwraca oczy swe,
Tak wzrok mój do Ciebie w gór  mknie.
Do Ciebie Mario ma dusza si  rwie,
O Matko, nade mn  ulituj si . 

Ulituj si  Mario, Matko n dzy mej,
I ask promie  w dusze moj  wlej,
Z pado u do Ciebie wo am ziemi tej,
O Matko, nade mn , ach, lito  miej.
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121R kopi mienny zbiór pie ni maryjnych Józefa Urody z Buczkowic

A zw aszcza kiedy nadejdzie ju  ycia kres,
Po egna  mi przyjdzie ten padó  ez,
Gdy czo o pokryje miertelny mi znój,
O Matko lito ci, Ty przy mnie stój!

Przyk ad 5. Mario! maja Królowo, melodia pie ni Maria, Maienkönigin, 
s owa Józef Uroda.

Mario, Moja Królowo,
W miesi cu Twym o Pani,
Cze  Tobie niesiem na nowo
U Twoich stóp zebrani.

Ziemia okryta kwiatami
Swe wdzi ki w ko o sieje,
I p ynie pie  nad wiatami
Tej, co w niebie ja nieje.

Szcz liwy, w sercu którego
Uroczy maj zago ci,
Ten nie zapragnie niczego
W tem yciu i w wieczno ci.

Lecz komu winy do duszy
Wtargn  z my lami z emi,
Ten ca e piek o katuszy
Przechodzi ju  na ziemi.
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122 Tomasz Jasi ski

Mario, moja Królowo,
Spraw niechaj Ci  statecznie,
Co roku chwalim na nowo
Na ziemi, potem wiecznie. 

Przyk ad 6. ród o aski, witaj nam, melodia pie ni Gnadenquelle, sei gegrüsst, 
s owa Józef Uroda.

ród o aski, witaj nam,
Co wyp ywasz z niebios bram,
O Mario, o Mario, 
Matko nasza, witaj nam!

Matko, my my dzieci Twe,
Daj nam wiecznie wielbi  Ci !
Daj si  kocha , daj si  s awi ,
Nieustannie w nocy, dnie!

Nies ychana rzecz ta,
By nie dozna  aski kto,
Gdy do Ciebie si  ucieka ,
Pewnie Matko wspar a  go!

Zewsz d czyha wroga d o ,
Przeto Ty nas Marjo bro ,
W walce ycie, o Mario,

ask  swoj  Ty nas s o !

Po doczesnym yciu tu
Do wiecznego prowad  snu,
Niechaj w niebie Jezusowi
Wieczne hymny piewam mu!
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123R kopi mienny zbiór pie ni maryjnych Józefa Urody z Buczkowic

Je li porównamy teksty Urody z pierwowzorami niemieckimi40, widzimy, e 
chodzi tu o bardzo swobodne przek ady, wchodz ce niekiedy ju  na pole parafra-
zy. O ile ród o aski, witaj nam (Gnadenquelle, sei gegrüsst) mie ci si  jeszcze 
w kategorii poetyckiego przek adu, o tyle Mario! Maja Królowo (Maria, Ma-
ienkönigin) jest ju  nader swobodn  parafraz , i to jedynie w pierwszej stro  e, 
przechodz c  w nast pnych zwrotkach w niemal autonomiczny ju  wiersz. 

2. Inne utwory

Obok pie ni Józefa Urody w zbiorze odnajdujemy 20 dalszych utworów, które 
wydaj  si  by  pozycjami dot d nieznanymi. Dziel  si  one, analogicznie jak 
pie ni Urody, na dwie grupy. Do pierwszej, obejmuj cej 11 tytu ów, nale  pie ni 
o nieznanych melodiach, tak e po cz ci i tekstach, do drugiej natomiast, licz cej 
9 tytu ów – melodie pie ni niemieckich z tekstami w j zyku polskim. 

2. 1. Melodie i teksty
Grup  nieznanych dotychczas melodii tworz  nast puj ce pie ni: [nr 20] B d  

pozdrowiona wi ta Pani, [nr 63] Gdy ból t umiony szarpie, [nr 69] Gdy w ród 
rozstajnych, [nr 70] Gdy al i smutek, [nr 105] Królowo nasza Niepokalana, [nr 
137] Matko, Królowo ojczystej Korony, [nr 144] Matko nasza ukochana, [nr 148] 
Matko Odkupiciela, [nr 184] Niepokalana, Tobie cze !, [nr 238] O wi ta Mario, 
[nr 341] Witamy Ci  Kalwario i [nr 357] Zawitaj Królowo Ró a ca. W przy-
padku pie ni Gdy al i smutek przytoczymy tylko melodi , poniewa  Uroda nie 
podpisa  tu s ów, a mnie nie uda o si  natra   nawet na incipit tego tekstu. W ród 
tekstów wymienionych pie ni ponad po owa jest znana z rozmaitych innych 

40 Tekst pie ni Maria, Maienkönigin: 1. Maria, Maienkönigin, | Wir kommen, dich zu grüssen, | 
O holde Freudenspenderin, | Sieh uns zu deinen Fü en. | 2. Nichts glich an Schönheit einstens dir, | 
Nichts dir an Tugendglanze. | Nun prangst du als die schönste Zier | Dort in der Heil’gen Kranze. | 
3. Wir möchten gern, o Jungfrau mild, | Auch unsre Herzen schmücken | Und deiner Tugen holdes 
Bild | In unsre Herzen drücken. Cyt. [za:] Lieder und texte zur Maiandacht, s. 25, www.kirchenlie-
der.name/page1.htlm [data dost pu: 18.03.2014]. Tekst pie ni Gnadenquelle, sei gegrüsst (strofy, 
które leg y u podstaw przek adu): 1. Gnadenquelle, sei gegrüsst, | Quelle, die beständig  iesst, 
| Trost der Christen, o Maria! | Jungfrau, sei gegrüsst! | 3. Liebste Mutter, wir sind dein, | Zeig 
dich, Mutter stets zu sein, | Schreib uns alle deinem Herzen | Unauslöschlich ein. | 5. Mutter, es ist 
unerhört, | Dass dein Sohn dir nicht gewährt, | Was du deinen treuen Dienern | Gütigst hast begehrt. 
| 6. Wenn Gefahr der Seele droht, | In des Lebens jeder Not, | Rettet uns in deinem Namen | Der 
versöhnte Gott. | 12. Nach vollbrachten letzten Streit | Führ’ uns in die Ewigkeit; | Milde Jungfrau, 
zeig uns Jesum | In der Herrlichkeit. Cyt [za:] Unser heiligstes Erbe. Katholische Gebete und Kir-
chengesange aus Werischwar, wyd. Z. Boros, Pilisvorosvar 1997, s. 186-187, www.fogarasy.hu/
Enekesonyv.pdf [data dost pu: 18.03.2014].
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opracowa  muzycznych, mianowicie: B d  pozdrowiona wi ta Pani – tekst au-
torstwa Karola Hoffmana (1855-1937), opracowany jako pie  solowa z towa-
rzyszeniem organów lub fortepianu przez Ottona Mieczys awa ukowskiego41; 
Gdy ból t umiony szarpie i Gdy w ród rozstajnych – oba teksty autorstwa Zo  i 
K czkowskiej (1879-1916), tak e umuzycznione przez Ottona Mieczys awa u-
kowskiego42; nadto, Witamy Ci  Kalwario oraz powszechnie do dzi  piewana 
pie  Zawitaj Królowo Ró a ca, jak wiadomo, maj ca wiele uj  melodycznych. 
Teksty te wszak e maj  w zbiorze Urody odmienne melodie ani eli w znanych 
dot d opracowaniach i przekazach. Pie  Witamy Ci  Kalwario  guruje wpraw-
dzie w piewniku Kalwaryjskim, z zupe nie jednak inn  melodi 43. 

Osobnego komentarza wymagaj  dwie pie ni: Matko Odkupiciela i Zawitaj Kró-
lowo Ró a ca. Pierwsza z nich – dzi  znana, zarówno z melodii, jak i z tekstu44 – 
opatrzona zosta a przez Urod  uwag  „z Buczkowic”. Jest to wprawdzie zasadniczo 
ta sama melodia, któr  przynosi zbiór Droga do nieba, niemniej jednak przedstawia 
wobec piewnikowego wzoru wariant, utrwalony najpewniej w buczkowickiej trady-
cji. Dla udokumentowania owej lokalnej tradycji czynimy tu przeto wyj tek od zasa-
dy przytaczania pie ni nieznanych, prezentuj c buczkowick  wersj  wspomnianego 
piewu. Z kolei przy Zawitaj Królowo Ró a ca widnieje dopisek „z G bowic”. Tej 

melodii, któr  przytacza Uroda, nie uda o mi si  nigdzie odnale . By  mo e mamy 
przed sob  melodi  powsta  lub specjalnie rozpowszechnion  w a nie w Urody ro-
dzinnych G bowicach, któr  zapami ta  z m odo ci i utrwali . 

41 Zob.: K. Hoffman, Hymn do Naj wi tszej Maryi Panny, „Dzwonek Cz stochowski” 1: 1901, 
t. 1, s. 5-7; O. M. ukowski, Pie ni do Naj wi tszej Panny na jeden g os z towarzyszeniem organu 
lub fortepjanu, Kraków b. r. w.

42 U ukowskiego pie  Gdy w ród rozstajnych dróg nosi tytu  Do Matki Boskiej Dobrej Rady, 
a pie  Gdy ból t umiony – tytu  Mate ko moja! Zob. O. M. ukowski, Cztery pie ni do Matki Bo-
skiej na jeden g os z towarzyszeniem organu lub fortepianu op. 25, Czerniowce b. r. w., s. 4-5, 8-10. 

43 piewnik Kalwaryjski…, s. 253, 427.
44 Zob. Droga do nieba. Katolicki…, s. 1127. 
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Przyk ad 7. B d  pozdrowiona wi ta Pani.

B d  pozdrowiona wi ta Pani 
przez ziemi  ca , wierny lud.
Ho d Twoich dzieci przyjmij w dani,

piew z serca, pe ny rzewnych nut.

Na to królestwem Twym niebiosa,
Na to za Matk  da  Ci  Pan,
By  jako kwiatów zwi d e rosa
rze wi a dusz cz owieczych an.

Przyk ad 8. Gdy ból t umiony szarpie.

Gdy ból t umiony szarpie dusz ,
Ona ku niebu z skarg  wzlata,
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Czy zami wci  si  poi  musz ?
Czyli  nie sko cz  si  katusze?
Mate ko moja, Pani wiata!

Królowo niebios, dzieci  Twoje
Przed Tob  pada na kolana,
Och, w ycia drodze trudy, znoje
I niezg bione smutków zdroje,
Mate ko moja ukochana!

Przyk ad 9. Gdy w ród rozstajnych.

Gdy w ród rozstajnych stoimy dróg,
Niepewni, która wiedzie do nieba,
I jakich o  ar chce od nas Bóg,
Jak  do Niego cie k  i  trzeba; 
Ty, która szcz cia naszego chcesz,
Ty z dobr  rad , o Matko, spiesz!

Przyk ad 10. Gdy al i smutek.
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Przyk ad 11. Królowo nasza Niepokalana.

Królowo nasza, Niepokalana,
Matko przeczysta Boga i Pana!
Ach! Otwórz niebiosy, 
korne us ysz g osy,
Mario!

O zrzu  askawie kajdan to brzemi ,
Pod którym lud twój w niewoli drzemie,
Czartowskiej bro  mocy,
Od grzechów nas nocy,
Wyratuj!

O grzechy, grzechy gniot  nam si y,
Nie daj  wzlecie  z ciemnej mogi y,
Chro  naszych m odzie ców,
Panie skich strze  wie ców,
Mario!

Matuchno wi ta dziecin  by a,
W bólu, rado ci dzieci  powi a,
Nad nasze dziedziny
Z niebieskiej krainy,
Przelatuj!
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Przyk ad 12. Matko, Królowo.

Matko, Królowo ojczystej Korony,
Co kochasz szczerze Polski lud,
Prowad  go zawsze tam, gdzie Syna trony,
I spraw to Mario, oka  ten cud!
 Ze zami w oczach, z sercem gorej cem,
 Do Ciebie Mario modli si  lud,
 Oka  sw  lito  nad ludem cierpi cym, 
 Spraw to Mario, oka  ten cud!

Matko, Królowo, zmarniej  Twe dzieci,
Gdy Ty odwrócisz serce swe,
O! lito  Twoja niech nam zawsze wieci,
Spraw to Mario, b agamy Ci !
 Ze zami w oczach…

Synowie Twoi, o nasza Królowo,
Za Wiar  nie li ycie i krew,
Dzi  gdy zyskali wolno  sw  na nowo,
Przeb agaj Syna twojego gniew.
 Ze zami w oczach…
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Przyk ad 13. Matko nasza ukochana.

Matko nasza ukochana, o Mario!
Ty  od Boga jest wybrana, o Maria!
 Weselcie si  Cherubini!
 Za piewajcie Sera  ni!
 Salve, salve, salve Regina!

Grzesznych nas Or downiczko, o Mario!
ask Boskich wielka Skarbniczko, Alleluja!

 Weselcie si …

Stwórc  Boga  nam zrodzi a, o Maria!
A nas smutnych tym zbawi a, Alleluja!
 Weselcie si …

Upro  nam z grzechów powo anie, o Maria!
W niebie wieczne królowanie, Alleluja!
 Weselcie si …
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Przyk ad 14. Matko Odkupiciela, z Buczkowic.

Matko Odkupiciela, z niewiast na najs awniejsza,
Gwiazdo morska do nieba, cie ko najpro ciejsza.
 Ty  jest przechodni  bram  do raju wiecznego,
 Ty  jedyna nadzieja cz owieka grzesznego. 

Przyk ad 15. Niepokalana, Tobie cze !

Niepokalana, Tobie cze ,
Twe dzieci dzisiaj piesz  nie ,
Ty  najpi kniejsza, pe na ask,
Dla duszy ranny brzask!
Ty  najpi kniejszy cudów cud,
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Do Ciebie kornie wo a lud,
Do Ciebie t skny wznosi g os,
Oddaje Ci swój los.

Mario Panno, chwa a Ci,
Niechaj ze wszystkiej ziemi brzmi,
Niechaj uwielbia wierny lud
Pocz cia Twego cud.
Ty  najwdzi czniejszy z kwiatów kwiat
Co woni  sw  nape ni  wiat
Do Ciebie mod y spieszym nie ,
Niepokalanej cze .

Przyk ad 16. O wi ta Mario.

O wi ta Mario, co królujesz w niebie,
Ty  Patronka nasza, wo amy do Ciebie:
 Witaj, zawitaj Pani Anielska,
 Matko Jezusowa,
 Ranna jutrzenko, liczna Panienko
 Niebieska Królowa.

Ju  dawno proroctwa to przepowiedzia y,
e przez Ci  narody zbawione by  mia y.

 Witaj, zawitaj…
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Przyk ad 17. Witamy Ci  Kalwario.

Witamy Ci  Kalwario, miejsce wi te, wybrane,
Na tej górze, w tym Klasztorze Matki naszej kochanej.
B ogos aw nas Panienko,
Nasza mi a Patronko,
B ogos aw nas o Królowo!
Kalwaryjska Maria!

Przyk ad 18. Zawitaj Królowo Ró a ca, z G bowic.

Zawitaj Królowo Ró a ca wi tego,
Jedyna nadziejo cz owieka grzesznego!
Zawitaj bez zmazy lilia,
Matko Ró a cowa Maria.

Panno nad pannami, wi ta nad wi tymi,
Naj wi tsza Królowo, Pani nieba, ziemi,
Naj liczniejszy kwiecie lilia,
Matko Ró a cowa Maria!
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Ty  jest naj liczniejsza ró a ogrodowa,
Ty  najozdobniejsza ró d ka Aaronowa,

wi ta nad wi tymi lilia,
Matko Ró a cowa Maria!

2. 2. Przek ady i kontrafaktury pie ni niemieckich
Do przek adów – lub przek adów-parafraz – z j zyka niemieckiego pod o o-

nych pod melodie pie ni niemieckich nale  nast puj ce pie ni: [nr 44] Cudow-
nie  ozdobna, [nr 91] Ju  ci s oneczko zasz o, [nr 95] Ju  miesi c Maryji, [nr 121] 
Mario, co tak yczliwie, [nr 154] Matko Ró a cowa, [nr 192] O Gwiazdo morza, 
Pani, [nr 193] O, jak e  nadobna, [nr 233] O Pani pe na jasno ci i [nr 248] Pani, 
b d  pozdrowiona. Przy trzech pie niach Uroda wskaza  na wzory: dla Ju  ci s o-
neczko zasz o – O Palme, sonnenklare; dla O Gwiazdo morza, Pani – O Stern im 
Meere; dla O, jak e  nadobna – Wunderschön, prächtige. Przy pie ni Ju  miesi c 
Maryji Uroda odnotowa , i  kompozytorem melodii jest Johann Caspar Aiblinger 
(„K. Aiblinger”). Z kolei tekst pie ni Cudownie  ozdobna jest znany i ma swoje 
umuzycznienie, ale melodia, jak  podaje Ryszard Gillar do tego tytu u45, jest zu-
pe nie inna od tej, któr  przytacza Uroda, okre laj c j  zarazem mianem „melodii 
niemieckiej”. Swoj  drog  zastanawiaj ce, dlaczego Uroda, tak ob  cie czerpi c 
z Gillara, zrezygnowa  z podanej przeze  wersji na rzecz niemieckiej melodii. 
W odniesieniu do pozosta ych pie ni z „melodiami niemieckimi” uda o mi si  
wskaza  jeden pierwowzór: O Königin, voll Herrlikeit dla pie ni O Pani pe na 
jasno ci46.

45 Zob. Zbiór Melodyi dla u ytku ko cielnego i prywatnego…, s. 125.
46 Poszukuj c niemieckich pierwowzorów melodycznych, uwzgl dnia em piewniki katolic-

kie i protestanckie, m.in.: Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch, Fryburg Bryzgowijski 
1975; Evangelisches Kirchen-Gesangbuch, Berlin 1953. 
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Przyk ad 19. Cudownie  ozdobna, melodia niemiecka.

Cudownie  ozdobna, pi kna i nadobna,
Królowo niebieska, wi ta Pani!
My si  Twojej asce, jako w asnej Matce,
Ubogie sieroty i poddani;
Dzi  polecamy, cokolwiek mamy,
Dusz  i cia o i wszystko moje
Przyjmij Mario, jako za swoje.

Z tego tu pado u wzdychamy pospo u
Do tronu Boga najwy szego,
Aby  do ostatka, jako mi a Matka,
Prosi a za nas Syna swego.
Aby my w raju, gdy z tego kraju
Wybiera  si  b dziem ostatecznie,
Z Tob  Mario yli tam wiecznie. 

Pobrane z czasopisma Annales L - Artes http://artes.annales.umcs.pl
Data: 06/09/2019 16:27:13

UM
CS



135R kopi mienny zbiór pie ni maryjnych Józefa Urody z Buczkowic

Przyk ad 20. Ju  ci s oneczko zasz o, melodia pie ni O Palme, sonnenklare.

Ju  ci s oneczko zasz o, lecz nim spa  pójdziemy
„Dobranoc” Marji Pannie jeszcze zanucimy,
Zebrani tu spo ecznie wierni chrze cijanie,
Pozdrówmy Mari  Pann , to nasze kochanie!

A kiedy b dziem spali, jak wierne Twe dziatki,
Strze  Matko z Synem swoim Twej wiernej czeladki,
Albowiem ten szcz liwy tylko si  nazywa,
Który w Twojej opiece, Matko, odpoczywa.

Pozosta  zawsze przy nas, o Matko mi o ci,
Uchowaj nas w tej nocy od wszelkiej z o ci,
Aby my wszyscy rano znów w zdrowiu powstali,
I Ciebie, Matko nasza, czci  nie przestawali.

A kiedy si  ju  dusza z tym cia em rozstanie,
O Matko nasza mi a, niech tam si  dostanie,
Gdzie Ty ze Synem Twoim, z Bogiem, naszym Panem
Przebywasz i królujesz na wiek wieków, Amen.
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Przyk ad 21. Ju  miesi c Maryji, melodia Johann Caspar Aiblinger.

Ju  miesi c Marii, ju  nadszed  cudny maj,
Przeczystej lilii dzi  niebo chwa  daj!
Niech ka dy z nas w niebo obraca oczy swe,
Do Panny Marii dzi  mod y szle.

Z rozb yskami s o ca ju  pierzcha z ziemi ból
I rado  bez ko ca ciele si  po ród pól.
I wszystko ku niebu obraca oczy swe,
Do Panny Marii dzi  mod y szle!

Jak ten maj przeminie, tak minie ycie twe,
Po tej ez dolinie odpoczniesz w wiecznym nie.
Gdy mier  nas powali, daj to, o Mario, daj,
By my si  dostali, gdzie wiecznie trwa maj. 

Przyk ad 22. Mario, co tak yczliwie, melodia niemiecka.
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Mario, co tak yczliwie
Przyjmujesz pro by Twych dzieci,
Spiesz nam na pomoc skwapliwie,
Gdy Ci  g os korny doleci!

Na pomoc spiesz, gdy grzechowy
a cuch nas ciska straszliwie,

Rych o rozwi  win okowy,
W których serce ledwo ywie.

Na pomoc, gdy wiat a tego
N ci nas obraz z owrogi,
Niech dla zbawienia wiecznego
Nie zmylimy kiedy drogi.

Na pomoc, gdy nasze cia a
Poczn  n ka  przeciwno ci,
Spraw, by zgoda zaja nia a,
Nim nast pi czas wieczno ci.

Na pomoc wreszcie przybywaj,
Gdy mier  ju  bliska w nas godzi,
By my zdobyli wieczny raj,
Którym nas Syn Twój nagrodzi. 

Przyk ad 23. Matko Ró a cowa, melodia niemiecka.

Matko Ró a cowa, Pani askawa,
Naucz nas przestrzega  Bo ego prawa,
Do Ciebie wo amy
i Tobie piewamy,
Pani askawa!
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Matko Ró a cowa, Niebieska Pani,
Tobie serca nasze dzi  niesiem w dani,
Chro  nas od niemocy,
Jak we dnie tak w nocy, 
Niebieska Pani!

Matko Ró a cowa, ul yj w cierpieniu
Tym, co si  oddali Twemu Imieniu.
Pomó  nam w ci ko ci,
Bro  od wrogów z o ci, 
Ul yj w cierpieniu!

Matko Ró a cowa, udziel opieki
Tym, co si  oddali Tobie na wieki,
By z Tob  mogli y
I wiernie Ci s u y
W niebie na wieki.

Przyk ad 24. O Gwiazdo morza, Pani, melodia pie ni O Stern im Meere.

O gwiazdo morza, Pani mi o ci,
Ty  uci nionych wiara i moc,
Gdy si  u miechasz pe na s odko ci,
Cichn  pokusy i pierzcha noc!
Niech Ci  westchnienie pokorne wzruszy,
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Rzu  Twe spojrzenie ku ziemi tej!
Czyste sumienie i spokój duszy
U Syna swego ub aga  chciej!

O gwiazdo morza, Pani bole ci,
Ty  dla cierpi cych najlepszy lek,
Bez Ciebie byt nasz by by bez tre ci,
Bez Twej pomocy zgin by cz ek.
Niech Ci …

O gwiazdo morza! W ci kim terminie,
Kiedy nadejdzie ju  mierci czas, 
W onej ostatniej yciu godzinie,
Nie racz zapomnie  Matko o nas!
Niech Ci …

Przyk ad 25. O, jak e  nadobna, melodia pie ni Wunderschön, prächtige.

O jak e  nadobna, do lilji podobna,
Gwiazdami ozdobna, niebieska Pani!
Niebiescy Anieli w nie ystej swej bieli
Do us ug stan li jako poddani!
S o ce jasno ci swej u ycza twarzy Jej,
A ksi yc blaski do stóp le,
Naj wi tsza Mario, jak nie czci  Ci !

Pobrane z czasopisma Annales L - Artes http://artes.annales.umcs.pl
Data: 06/09/2019 16:27:13

UM
CS



140 Tomasz Jasi ski

Przyk ad 26. O Pani pe na jasno ci, melodia pie ni O Königin, voll Herrlichkeit.

O Pani pe na jasno ci! Mario!
Wspomo ycielko ludzko ci, Mario!
Spojrzyj! Oto dzieci Twe,
Korne mod y l  do Ci :
Bro  od upadku
W ka dym przypadku
i w mierci czas, Ty ratuj nas, Mario!

Gdy oko z  zachodzi nam, Mario!
Ty pomoc ze lij z niebios bram, Mario!
Ty odmienisz ycia los,
Ty wys uchasz pro by g os:
Bro  od upadku…

Przyk ad 27. Pani, b d  pozdrowiona, melodia sycylijska, 
przek ad polski z wersji niemieckoj zycznej.
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Pani, b d  pozdrowiona, o Maria!
Ty  jest nasza obrona, o Maria!
Cherubini piewajcie,
Sera  ni cze  dajcie,
Salve, Salve, Salve Regina.

Kwestia autorstwa tych tekstów intryguje. Ks. Karol Mrowiec, badaj c pol-
skoj zyczn  recepcj  obcych piewów maryjnych w piewnikach drukowanych 
z XIX i XX wieku, nie wymienia ani jednego polskiego tytu u spo ród tych, które 
widzimy u Józefa Urody47. Je li wi c zasadniczo – bo chyba w wietle przy-
wo anych bada  hymnologicznych mo na przyj  tak  tez  – brak jest owych 
tekstów w edycjach piewnikowych, a równocze nie w ich warstwie j zykowej 
widzimy niekiedy pokrewie stwo z tymi, które wysz y spod pióra Urody, to by  
mo e przynajmniej cz  z owych przek adów-parafraz równie  jest i jego autor-
stwa. Niezale nie wszak e od faktycznego stanu rzeczy w tym wzgl dzie, trzeba 
podkre li , e tak liczne egzempli  kacje polskiej asymilacji pie ni niemieckich, 
w cznie z polskoj zycznymi przek adami i kontrafakturami autorstwa samego 
Józefa Urody, tworz  godny odnotowania przyczynek do polsko-niemieckich – 
by  mo e tak e polsko-austriackich – relacji muzycznych na gruncie pie ni reli-
gijnej z pierwszych dziesi cioleci XX wieku. 

***

Zapomniane postacie z prowincji i plon ich dzia a  na niwie muzycznej nie 
staj  si  zazwyczaj przedmiotem obserwacji muzykologicznych. yciorysy od-
legle od wa nych o rodków kulturalnych i muzycznych; twórczo  – daleka od 
kszta towania zjawisk artystycznie donios ych, znacz cych. Penetracja takich 
zjawisk jest raczej domen  etnografów muzycznych, zainteresowanych „dol-
n ” warstw  kultury, albo te  – mo e w jeszcze wi kszym stopniu – history-
ków-regionalistów, oddanych swoim „ma ym ojczyznom”, zg biaj cych dzieje 
najbli szych okolic i dzia aj cych tam ludzi. Pomijanie tego obszaru jest wi c 
poniek d zrozumia e wtedy, gdy – jak w przypadku autora niniejszego studium – 
zainteresowania naukowe koncentruj  si  zasadniczo na nurtach i dzie ach sztuki 
„wysokiej”, tej, która istotnie wspó tworzy histori  muzyki b d  jej wspó cze-
sne oblicze. Niekiedy jednak i tam, w kr gu ma ej, pozostaj cej na kulturalnych 
obrze ach miejscowo ci, udaje si  natra   na co , co powi ksza nasz  wiedz  

47 Por. Mrowiec, Recepcja obcych melodii pie ni maryjnych…, s. 399-414. 
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w nieco szerszym, ani eli tylko ci le lokalnym, wymiarze. I to w a nie odnajdu-
jemy w Najwi kszym zbiorze pie ni religijnych do N. Marji Panny Józefa Urody 
z Buczkowic. 

SUMMARY

Józef Uroda (1901-1956), today entirely forgotten, was an organist at the Trans  gura-
tion church in Buczkowice near Szczyrk from 1925 to 1942. At that time he was a sig-
ni  cant  gure in the cultural and artistic life of his village. He was engaged in many 
kinds of activities: he conducted the parish choir, collected and noted down religious 
songs, composed musical pieces, wrote poetry, theatrical plays, and translated from for-
eign languages. An ardent lover of literature and theater, he set up a theater group, which 
embraced young and older people, with whom he staged some plays (Mazepa by Juliusz 
S owacki, Zemsta [The Revenge] by Aleksander Fredro, Chata za wsi  [The Cottage 
behind the Village] by Józef Ignacy Kraszewski, or Zemsta Cygana [Gypsy’s Revenge] 
by Seweryn Goszczy ski). He was also active in his community, taking part in the local 
cultural and educational undertakings. He cooperated with OMTUR [Youth Organization 
of the Workers’ University Association]), sat on the Board of the Buczkowice section of 
the People’s School Society, and he was a member of the Polish Gymnastics Association 
“Sokó ” [Falcon]. During the German Nazi occupation he was imprisoned in the concen-
tration camp Polenlager 92 in Kietrz for two years. He died in Buczkowice in 1956. 

In the musical collections left by J. Uroda, there is his manuscript collection of Marian 
songs of 1936, titled Ave Maria! Najwi kszy zbiór pie ni religijnych do N. Maryi Panny 
[Ave Maria. The Largest collection of religious songs to Virgin Mary]. This is a large song 
collection containing as many as 343 Marian songs. It should be added that the collec-
tion was not completed, it had been planned to contain 420 songs. The Marian repertory 
collected by Uroda is impressive because of its vastness and diversity. The songs are 
intended for the Feasts of Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, Our Lady 
of Loreto, Espousal of Virgin Mary, Our Lady of Lourdes, Puri  cation of Virgin Mary, 
the Annunciation, Virgin Mary of Perpetual Help, Virgin Mary Assisting the Faithful, 
Virgin Mary the Gracious, Visitation by Virgin Mary, Virgin Mary Refuge of the Sinners, 
Our Lady of the Scapular, Our Lady of the Angels, Our Lady of Snows, the Assumption, 
Our Lady of Cz stochowa, Our Lady of Consolation, Our Lady of Sorrows, Our Lady 
of La Salette, Our Lady of the Rosary, Our Lady the Merciful, and the Feast of Oblation 
of the Blessed Virgin Mary. Many songs are written for Marian months – May and Octo-
ber. A large set of songs consists of pilgrim songs, sometimes associated with a speci  c 
sanctuary or place (“To Our Lady of Gidle near Cz stochowa”, “On Virgin Mary in the 
Floria ska Gate in Krakow”, ”To Our Lady at Piasek in Krakow”, “To Our Lady of 
Piekary”). Uroda chose this repertory mainly from published songbooks and collections 
containing organ accompaniments to songs – mostly from the collections of Ryszard Gil-
lar and Tomasz Flasza, moreover, from those of Rev. Micha  Marcin Mioduszewski, Rev. 
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Franciszek Walczy ski, Rev. Jan Siedlecki, Rev. Józef Surzy ski, Teo  l Klonowski, and 
Rev. Emilian Schindler. 

From the cognitive point of view it is most important that Józef Uroda’s Marian col-
lection contains over twenty previously unknown songs, which enrich the Polish Marian 
repertory and shed additional light on it, especially with regard to Poland’s southern re-
gions. These are both previously unknown melodies and song texts and Polish contrafacta 
of German songs. Among these unidenti  ed and previously unknown items there are six 
songs authored by Józef Uroda: his three compositions – Do Marii pospieszajmy [Let us 
hurry to Virgin Mary] Dzwoneczku nasz mi y [Our lovely bell] and Tam, gdzie cudowny 
[Where the miraculous… ]); and his three contrafacta of German songs – Jak wiosny 
kwiat [Like a spring  ower] (for an unidenti  ed German tune), Mario! maja Królowo 
[Mary, the Queen of May] (for the song melody of Maria, Maienkönigin) and ród o 
aski, witaj nam [Be greeted, the Source of Grace] (for the song melody of Gnadenquelle, 

sei gegrüsst). 
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