
“A piosenka
szła”za nimi



To estradowy program słowno-muzyczny przygotowany z myślą  

o uroczystościach związanych ze świętami państwowymi takimi 

jak m.in. “Święto Wojska Polskiego” czy “Święto Niepodległości”.

W  programie  w sposób historycznie chronologiczny za pomocą 

piosenek i tekstów poetyckich, opisujemy ten marsz żołnierza 

do niepodległej Polski, do niepodległości naszego narodu 

po okresie zaborów. Wykorzystane zostały fragmenty piosenek 

które są wykonywane w formie wiązanek. Pieśni Legionowe: 

“O mój rozmarynie”, “A to ułani, Przybyli ułani”, “Piechota”, 

“Jak to na wojence ładnie”, “Pierwsza Brygada”.

Okres między wojenny - to czas budowania w wolnej Polsce 

państwowości, tworzenia armii, budowanie floty marynarki 

wojennej, ale także czas walki w powstaniach Śląskich, jak również 

zwykłe żołnierskie życia. Wszystkie te zdarzenia miały i mają 

odbicie  w piosenkach.  Utwory:  “Choć burza huczy wkoło nas“ 

z muzyką Franciszka Huberta czy “Więc pijmy wino szwoleżerowie” 

przybliżają charakter tamtych czasów.

Czas wojny - „Pytali się nas daleko na świecie: O co 

wy się tak, Polacy, bijecie? O wiatr od Tatr, o każdą kroplę 

z własnych rzek, o cień od drzew i o Bałtyku chłodny brzeg. 

I o piosenkę, co w lesie echo za nami poniesie.” Piosenki opisujące 

ten okres  to: “Po ten kwiat czerwony”, “Marsz I korpusu”, “Serce 

w plecaku”, “Biały krzyż”.
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Czas wojny, to czas okrutny, ale po tragedii przychodzi czas odbudowy 

tego wszystkiego, co zostało zniszczone. Po wojnie i teraz… ”Nim 

wstanie dzień“ - Wiązanka współczesnych festiwalowych piosenek 

żołnierskich - “Gdy piosenka szła do wojska”, “Do woja marsz”, ”Przyjedź 

mamo na przysięgę”, “Nasza kompania” - są to piosenki bez żadnego 

podtekstu politycznego. Po prostu wesołe, opisujące w sposób trochę 

wyidealizowany żołnierskie życie. Piosenki znane i często śpiewane do 

dziś. Fragmenty poezji, zespalają piosenki w jedną całość, bardzo pięknie 

odbieraną przez publiczność. 

W spektaklu bierze udział czworo wykonawców - zawodowych artystów. 

Beata Andraszewicz, Mirosław Rymarz, Jan Mazur i Jan Krenc. 

Zachęcam do skorzystania z naszej oferty. Liczymy na miłą 

i owocną współpracę, oraz dobrą zabawę. 

                          Z poważaniem,
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Informacja ogólna:

Czas Trwania: 50-60 minut
Osoba kontaktowa:
Mirosław Rymarz
502 082 720
58 671 24 73
mir-arz@o2.pl



Teatr Muzyczny HALS
ul. Radosna 9, 84-207 Bojano (k. Gdyni)

 tel: 502 082 720

mir-arz@o2.pl
www.teatr-hals.pl

Nasza oferta 
programów i spektakli:

Programy estradowe - grane w salach,  jak również  plenery
Piosenka jest dobra na wszystko

Morskie Opowieści

Świrowisko... doniesienia oraz pogłoski z domu specjalnej troski

Programy dla dzieci
Kolorowy czas bajek

Bajkowa Dyskoteka

Spektakle
Ku Europie - czyli wujowe opowieści

Listy z Ameryki

Historie nie zawsze wesołe - z Dziejów leżenia pod stołem

Irlandzki Tancerz - Poetycki spektakl słowno muzyczny

Programy Okolicznościowe
A piosenka za nimi szła

Kolędy i Pastorałki - Koncert świąteczny 

Recitale autorskie 

Kompleksowe nagrania reklam radiowych
Tekst, lektor, podkłady muzyczne, zgrywanie.

Oprawa muzyczna festynów i imprez towarzyskich

Zapraszamy do skorzystania z naszej ofery
oraz życzymy Państwu przyżycia wielu niezapomnianych chwil 

i radości dzięki naszym występom.

Polecamy wszystkim chętnym odwiedzenie naszej strony internetowej 
w celu szerszego zapoznania się z działalnością i twórczością naszego Teatru.


