
 

                Stańmy 
 

Nagranie tej piosenki można ściągnąć z następującego miejsca w sieci: 
<http://chomikuj.pl/grawaw57/*e2*99*a5*e2*99*a5*e2*99*a5+POLITYKA/Piosenki/Nagrania/Piosenki+stan
u+wojennego+i++Solidarno*c5*9bci/Antoni+Filipkowski+na+*c5*bcywo+-+Sta*c5*84my,113022713.mp3> 

 
Nagranie ukazało się (nakładem wydawnictwa FUTUREX) na kasecie magnetofonowej, a także na płycie kompaktowej, zatytułowanych: "Piosenki strajkowe ─ 
Nie dajmy się podzielić. Tolek Filipkowski". O płycie można przeczytać w: <http://www.pbw.gda.pl/solidarnosczb.html>, albo zwłaszcza: 
<http://gdansk.naszemiasto.pl/wydarzenia/8413.html>. Nie dysponuję własną wersją tekstu, dlatego podaje tę, która widnieje na okładce płyty. 

 
1) Stańmy znów solidarnie, 

praw naszych bronić już czas. 
Strajk wnet Polskę ogarnie, 
spróbujmy jeszcze ten raz. 
Niechaj zobaczą w Warszawie 
naszą krzywdę i złość, 
Niech się skończy bezprawie, 
mamy wyzysku już dość. 
 

Refren:    Hej robotnicy, ramię w ramię! 
            Zrzucić kajdany nadszedł dzień, 
            Potęga strachu już się łamie 
            i hańby ją okryje cień. 
            Choć niewiadome grożą ciosy, 
            każdego mogą zwalić z nóg ─  
            My bierzmy w ręce nasze losy, 
            twierdzą nam będzie gdański bruk. 
 
2) Dzisiaj trzeba nam walczyć, 
by jutro wolnym znów być 
Sił nam musi wystarczyć 
─ inaczej nie warto żyć. 
Choć Jaruzel się złości 
i Urbana trwa śmiech, 
My chcemy Solidarności 
─ Przewodzi nam Lech. 
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Gdańsk, 1988:08:20/21  

 
Pierwotna wersja tej piosenki (tekst i melodia) powstała 16 sierpnia 1971 r., jako spóźnione echo 
tragicznego Grudnia 1970 r. Tekst dostosowany do realiów o 17 lat późniejszych napisałem w nocy z 20 
na 21 sierpnia 1988 r. w Gdańsku, w mieszkaniu Antoniego Filipkowskiego, ówcześnie pracownika 
Portu Gdańskiego, mojego kolegi poznanego w ośrodku odosobnienia w Strzebielinku. Antoni 
Filipkowski jeszcze nieco zmienił tekst, zaproponował także swoją melodię. W kilka dni później, 25 
sierpnia 1988 r., wykonał tę piosenkę publicznie wśród strajkujących.  

 
Oto koncert (15 VIII 2010) w wykonaniu tego artysty: 
<http://www.youtube.com/watch?v=p0kjrTp9ikw>,  
<http://www.youtube.com/watch?v=TS4Yezov90c>.  


