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Hej chłopcy, bagnet na broń (1943) 

muzyka i słowa: Krystyna Krahelska „Danuta” 

To jedna z najpopularniejszych piosenek żołnierskich Polski Walczącej i Powstania 

Warszawskiego. Autorką tekstu i melodii była Krystyna Krahelska ps. „Danuta”, która 

napisała ją w 1943 roku dla żołnierzy Pułku „Baszta”. Utwór zdobył niezwykłą 

popularność, szczególnie wśród członków „Szarych Szeregów” i w Grupach 

Szturmowych batalionu „Zośka”. 20 listopada 1943 roku piosenkę opublikował 

podziemny dwutygodnik harcerski „Bądź gotów”, co spowodowało, że niebawem 

piosenka rozbrzmiewała także w oddziałach partyzanckich Armii Krajowej, Batalionów 

Chłopskich na Kielecczyźnie, na Lubelszczyźnie, w Krakowskiem, pod Grodnem i w 

Puszczy Kampinoskiej, skąd trafiła zapewne do Powstania Warszawskiego. 

 

Nota historyczna 

Piosenka „Hej chłopcy, bagnet na broń!” wbrew 

powszechnej opinii, nie powstała w czasie 

Powstania Warszawskiego. Krahelska napisała ją w 

1943 roku dla żołnierzy Pułku „Baszta”. Tekst składa 

się z 6 zwrotek z refrenem w 2 i 6 zwrotce. Jest on 

wezwaniem do gotowości związanej ze zbliżającą 

się walką czyli wielkim powstaniem. Autorka 

posługuje się bardzo poetyckimi obrazami, 

odwołującymi się wprost do emocji słuchaczy i 

starającymi się rozbudzić ich wiarę w nadchodzące 

zwycięstwo. Tekst opublikowano po raz pierwszy na 

łamach konspiracyjnego pisma „Bądź Gotów!” (21 

numer z 20 listopada 1943 roku). W 1944 roku 

wszedł w skład dwóch konspiracyjnych antologii: 

„Pieśni Podziemne” oraz „Śpiewnik BCH”. 

Kilkakrotnie publikowano go również w czasie 

Powstania Warszawskiego. Piosenka Krahelskiej 

znalazła się w wielu antologiach powojennych. Była również wielokrotnie 

wykonywana i nagrywana, m.in. przez Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska 

Polskiego, Chór i Orkiestrę Polskiego Radia, zespół Czerwonego  

 

 

 

Plakat powstańczy „Każdy 

pocisk, jeden Niemiec”. Na 

zdjęciu łączniczka Bożena. 
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Gitary, Orkiestrę Uliczną z Chmielnej oraz solistów – np. Mieczysława Fogga czy 

Józefa Sojkę. 
 

Postać Krystyny Krahelskiej ps. „Danuta” 

Urodziła się 24 marca 1914 roku w Mazurkach koło 

Baranowicz, w inteligenckiej rodzinie o pięknych 

tradycjach patriotycznych. Jej charakter 

ukształtowało harcerstwo, do którego wstąpiła w 

1928 roku. Bardzo szybko została instruktorką. Już 

po roku prowadziła grupę zuchów. W 1931 roku 

uczestniczyła w praskim Zlocie Skautów 

Słowiańskich. Rok później zdała maturę w 

Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Brześciu nad 

Bugiem. Studiowała geografię, historię i etnografię. 

Na przełomie 1936/37 roku pozowała Ludwice 

Nitschowej do pomnika warszawskiej Syrenki. 

We wrześniu 1939 roku Krystyna Krahelska brała 

udział w obronie Warszawy jako ochotniczka 

obrony cywilnej. Już w grudniu wstąpiła do Związku 

Walki Zbrojnej. Działała jako łącznika i kurierka do 

zadań specjalnych na teren Nowogródczyzny, 

wielokrotnie wykazując się niepospolitą odwagą 

(do jej zadań należało m.in. przewożenie broni) i inteligencją. Dzięki przeszkoleniu do 

służby sanitarnej w 1943 roku podjęła pracę w szpitalu we Włodawie. W oddziałach 

partyzanckich na tym terenie organizowała szkolenia sanitariuszek. W dniu wybuchu 

Powstania Warszawskiego była sanitariuszką (pod pseudonimem „Danuta”) 1108 

plutonu 3 Szwadronu Dywizjonu „Jeleń” (7 Pułk Ułanów Lubelskich Armii Krajowej). 1 

sierpnia 1944 roku jej pluton atakował budynek Domu Prasy przy ulicy 

Marszałkowskiej. Została ciężko ranna, kiedy próbowała ratować postrzelonego 

kolegę. Przeniesiono ją do szpitala przy ulicy Polnej 34, gdzie mimo wysiłków lekarzy 

zmarła nad ranem 2 sierpnia. Krystyna Krahelska została pośmiertnie awansowana do 

stopnia plutonowego. 

 

Opracował: Piotr Pacak 

 

Krystyna Krahelska ps. „Danuta” 

(1914-1944). Poetka, harcerka, 

etnograf, żołnierz Armii Krajowej, 

uczestniczka Powstania 

Warszawskiego. 
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