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Jak długo w sercach naszych                                                                

choć kropla polskiej krwi                                                       

Jak długo w sercach naszych                                                                 

ojczysta miłość tkwi.  

Stać będzie kraj nasz cały  

Stać będzie Piastów gród 

Zwycięży orzeł biały , zwycięży polski lud.  

 

     
                                                          

 



 

Mazurek Dąbrowskiego 

Jeszcze Polska nie zginęła                                    

kiedy my żyjemy,                                                  

co nam obca przemoc wzięła                                          

szablą odbierzemy.                                       

Marsz, marsz Dąbrowski                                                  

z ziemi włoskiej do Polski.                                              

Za twoim przewodem,                                                   

złączym się z narodem.  (2 razy) 

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę                       

będziem Polakami.                                           

Dał nam przykład Bonaparte,                            

Jak zwyciężać mamy.  

Marsz, marsz … 

Jak Czarniecki do Poznania                               

po szwedzkim zaborze                                       

dla Ojczyzny ratowania                                     

wrócim się przez morze.  

Marsz, marsz … 

 



Mówił ojciec do swej Basi                                 

cały zapłakany                                                      

„Słuchaj jeno, pono nasi                                            

biją w tarabany”  

Marsz, marsz …  

             

 

 

                                                        

 

 

Rota 

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,                         

Nie damy pogrześć mowy.                                    

Polski my naród, polski lud                                

królewski szczep piastowy.                                              

Nie damy, by nas gnębił wróg.  

Tak nam dopomóż Bóg!                                        

Tak nam dopomóż Bóg!    

Do krwi ostatniej kropli z żył,                              

bronić będziemy ducha,                                           

aż się rozpadnie w proch i w pył                           



krzyżacka zawierucha.                               

Twierdzą nam będzie każdy próg.  

Tak nam dopomóż Bóg!                                        

Tak nam dopomóż Bóg!  

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz,                      

ni dzieci nam germanił.                                   

Orężny stanie hufiec nasz,                             

duch będzie nam hetmanił.                                                       

Pójdziem, gdy zagrzmi złoty róg.  

Tak nam dopomóż Bóg!                                     

Tak nam dopomóż Bóg!  

 

 

 



Boże, coś Polskę 

Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki                     

Otaczał blaskiem potęgi i chwały,                      

Coś ją osłaniał tarczą swej opieki                      

od nieszczęść, które przygnębić ją miały.               

Przed Twe ołtarze, zanosim wołanie,                   

Ojczyznę wolną pobłogosław Panie.  

Przed Twe ołtarze, zanosim wołanie,               

Ojczyznę wolną pobłogosław Panie.  

 

Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem, 

wspierał walczących za najświętszą sprawę             

i chcąc świat cały mieć jej męstwa 

świadkiem,                                                           

w nieszczęściach samych pomnażał jej 

sławę.                                                         

Przed Twe ołtarze, zanosim wołanie,          

Ojczyznę wolną pobłogosław Panie.  

Przed Twe ołtarze, zanosim wołanie,                 

Ojczyznę wolną pobłogosław Panie.  

 



 

Wojenko, wojenko 

Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani,             

że za tobą idą, że za tobą idą                              

chłopcy malowani.                                             

Że za tobą idą, że za tobą idą                             

chłopcy malowani.  

Chłopcy malowani, sami wybierani,                      

Wojenko, wojenko, wojenko, wojenko,                      

cóżeś ty za pani.                                         

Wojenko, wojenko, wojenko, wojenko,                         

cóżeś ty za pani.                                  

Lecą kule, lecą, lecą kule żwawo.                  

Która cię dogoni, która cię dogoni,                   

ty zapłacisz krwawo.                                 

Która cię dogoni, która cię dogoni,                        

ty zapłacisz krwawo.  



Uskrzydloną chmurą, leci wojsko górą,                    

ty jednak oddałaś, ty jednak oddałaś                    

serce nam, piechurom.                                   

Ty jednak oddałaś, ty jednak oddałaś                 

serce nam, piechurom.  

 

 

 

 

                              Piechota  

Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój,                       

nie noszą ni srebra, ni złota.                          

Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój           

Piechota, ta szara piechota.  

Maszerują strzelcy, maszerują.                        

Karabiny błyszczą, szary strój.                        

A przed nimi drzewa salutują                         

bo za naszą Polskę ida w bój.  



Idą, a w słońcu kołysze się stal.                         

Dziewczęta zerkają zza płota,                           

a oczy ich dumnie utkwione są w dal,                    

piechota, ta szara piechota.  

Maszerują strzelcy, maszerują …. 

 

 

 

                       O mój rozmarynie 

O, mój rozmarynie, rozwijaj się,                          

O, mój rozmarynie, rozwijaj się.                           

Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej                  

zapytam się,  



A jak mi odpowie: nie kocham cię,                                 

A jak mi odpowie: nie kocham cię,                               

ułani werbują, strzelcy maszerują,                        

zaciągnę się!  

Dadzą mi konika cisawego,                                     

Dadzą mi konika cisawego,                                              

i ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę                             

do boku mego.  

Dadzą mi buciki z ostrogami,                              

Dadzą mi buciki z ostrogami                              

i siwy kabacik, i siwy kabacik                                  

z wyłogami.  

Pójdziemy z okopów na bagnety,                         

Pójdziemy z okopów na bagnety,                       

Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie pocałuje,               

ale nie ty.  



 

 

Przybyli ułani  

Przybyli ułani pod okienko                                   

Przybyli ułani pod okienko,                             

pukają, wołają, puść panienko!                                      

Pukają, wołają, puść panienko!  

O, Jezu, a cóż to za wojacy?                                    

O, Jezu, a cóż to za wojacy?                              

Otwieraj, nie bój się, to czwartacy!                                

Otwieraj, nie bój się to czwartacy! 

Przyszliśmy napoić nasze konie,                        

Przyszliśmy napoić nasze konie.                        

Za nami piechoty całe błonie,                         

Za nami piechoty całe błonie.  



O, Jezu, a dokąd Bóg prowadzi?                        

O, Jezu, a dokąd Bóg prowadzi?                       

Warszawę odwiedzić myśmy radzi,                     

Warszawę odwiedzić myśmy radzi !                       

 

 

 

           Marsz Pierwszej Brygady (Legiony) 

Legiony to żebracza nuta,                         

Legiony to ofiarny stos.                             

Legiony to żołnierska buta,                                 

Legiony to straceńców los!  

My, Pierwsza Brygada,                                

strzelecka gromada.                                         



Na stos rzuciliśmy swój życia los,                       

na stos, na stos!  

O, ile mąk, ile cierpienia,                                 

O, ile krwi, przelanych łez.                              

Pomimo to nie ma zwątpienia,                            

Dodawał sił wędrówki kres.  

My, Pierwsza Brygada,                          

strzelecka gromada.                                        

Na stos rzuciliśmy swój życia los,                             

na stos, na stos!  

Krzyczeli, żeśmy stumanieni,                              

nie wierząc nam, że chcieć – to móc.                  

Laliśmy krew osamotnieni,                              

a z nami był nasz drogi Wódz!   

My, Pierwsza Brygada,                                    

strzelecka gromada.                                         

Na stos rzuciliśmy swój życia los,                       

na stos, na stos! 

 

 



 

 

Warszawianka 1831  

Oto dziś dzień krwi i chwały,                            

oby dniem wskrzeszenia był.                           

W tęczę Franków orzeł biały                                  

patrząc lot swój w niebo wzbił.                   

Słońcem lipca podniecany                               

woła na nas z górnych stron,                              

Powstań Polsko, skrusz kajdany,                           

dziś twój tryumf, albo zgon! 

Hej, kto Polak, na bagnety!                               

Żyj swobodo, Polsko żyj!                              

Takim hasłem cnej podniety,                           

trąbo nasza wrogom grzmij!                                            

Trąbo nasza wrogom grzmij!  

Grzmijcie trąby, ryczcie działa,                                  

dalej dzieci w gęsty szyk,                                             



wiedzie hufce wolność, chwała,                            

tryumf błyska w ostrzu pik!                                

Leć nasz orle w górnym pędzie,                                      

sława Polsce, światu służ!                                   

Kto przeżyje, wolnym będzie,                             

Kto umiera, wolnym już.  

Hej, kto Polak, na bagnety!                              

Żyj swobodo, Polsko żyj!                                    

Takim hasłem cnej podniety,                          

trąbo nasza wrogom grzmij!                            

Trąbo nasza wrogom grzmij 

 

 



 

 

 

Mazurek 3 Maja 

Witaj majowa jutrzenko                                 

Świeć naszej polskiej krainie,                            

uczcimy ciebie piosenką,                               

która w całej Polsce słynie.  

Witaj maj, piękny maj,                                             

u Polaków błogi raj    (2 razy) 



Nierząd braci naszych cisnął,                             

gnuśność w ręku króla spała,                             

A wtem trzeci maj zabłysnął -                                  

I nasza Polska powstała.  

Witaj maj, piękny maj,                                       

Wiwat wielki Kołłątaj   (2 razy)  

Wiwat dniu trzeciego maja,                               

który wolność nam zwiastuje,                                           

Pierzchła już ciemiężców zgraja,                            

Polsko, dzisiaj tryumfujesz 

Witaj maj, piękny maj,                                      

u Polaków błogi raj  (2 razy)   

 

 

 



 

 

Pieśń konfederatów barskich  

Nigdy z królami nie będziem w aliansach                  

nigdy przed mocą nie ugniemy szyi,                        

Bo u Chrystusa my na ordynansach                                              

słudzy Maryi! 

Więc choć się spęka świat i zadrży słońce,       

chociaż się chmury i morza nasrożą,                            

choćby na smokach wojska latające,                    

nas nie zatrwożą. 

Bóg naszych ojców i dziś jest nad nami,                

więc nie dopuści upaść żadnej klęsce,                  

Wszak, póki On był z naszymi ojcami,                               

byli zwycięzce!  



Więc nie wpadniemy w żadną wilczą jamę,              

nie uklękniemy przed mocarzy władzą,               

Wiedząc, że nawet grobowce nas same                   

Bogu oddadzą.      

Ze skowronkami wstaliśmy do pracy,                   

i spać pójdziemy o wieczornej zorzy,                                

Ale w grobowcach my jeszcze żołdacy              

i hufiec boży.          

Bóg jest ucieczką i obroną naszą,                 

Póki On z nami, całe piekła pękną.                   

Ani ogniste smoki nas ustraszą,                            

ani ulękną.  

Nie złamie nas głód ni żaden frasunek                           

ani zhołdują żadne świata hołdy,                            

Bo na Chrystusa my poszli werbunek,             

na Jego żołdy!  



    

Ostatni mazur  

Jeszcze jeden mazur dzisiaj,                          

choć poranek świta,                                            

czy pozwoli panna Krysia,                          

młody ułan pyta.  

I tak długo błaga, prosi,                                       

Boć to w polskiej ziemi,                                         

W pierwszą parę ją unosi,                                 

A sto par za niemi.  

W pierwszą parę ją unosi,                                   

A sto par za niemi.  



Jeszcze jeden krąg dokoła,                                

jeden uścisk bratni.                                                    

Trąbka budzi, na koń woła,                              

mazur to ostatni.  

Trąbka budzi, na koń woła,                                   

mazur to ostatni. 

 

 

 

 



 

Płonie ognisko i szumią knieje 

Płonie ognisko i szumią knieje,                            

Drużynowy jest wśród nas,                             

Opowiada starodawne dzieje                           

Bohaterski wskrzesza czas.                                  

O rycerstwie spod kresowych stanic,                   

O obrońcach naszych polskich granic,               

A ponad nami wiatr szumny wieje                        

i dębowy huczy las.  

Już do powrotu głos trąbki wzywa,                    

Alarmując ze wszech stron.                             

Staje wiara w ordynku szczęśliwa,                   

Serca biją w zgodny ton.                              

Każda twarz się uniesieniem płoni,                 

Każdy laskę krzepko dzierży w dłoni.                 

A z młodzieńczej się piersi wyrywa,                      

Pieśń potężna, pieśń jak dzwon.  



 

 

Serce w plecaku 

Z młodej piersi się wyrwało                            

W wielkim bólu i w rozterce,                                   

I za wojskiem poleciało                                       

Zakochane czyjeś serce.                             

Żołnierz drogą maszerował,                             

Nad serduszkiem się użalił,                            

Więc je do plecaka schował,                                        

i pomaszerował dalej.  

Tę piosenkę, tę jedyną                                     

Śpiewam dla ciebie dziewczyno,                                        

Może także jest w rozterce                                         

Zakochane twoje serce.                            



Może potajemnie kochasz                                 

I po nocach tęsknisz, szlochasz,                           

Tę piosenkę, tę jedyną                                         

Śpiewam dla ciebie dziewczyno.  

Poszedł żołnierz na wojenkę,                         

Poprzez góry, lasy, pola,                                           

Z śmiercią nieraz szedł pod rękę,                                     

Taka to żołnierska dola.                                        

A choć go trapiły wielce                                               

Kule, gdy szedł do ataku,                                      

Żołnierz śmiał się, bo w plecaku                          

Miał w zapasie drugie serce.  

Tę piosenkę, tę jedyną …      

 

        

Rozszumiały się       wierzby płaczące     

Rozszumiały się wierzby płaczące,                       

Rozpłakała się dziewczyna w głos,                     



Od łez oczy podniosła błyszczące,                        

na żołnierski, na marny życia los.  

Nie szumcie, wierzby nam…                              

Z żalu, co serce rwie,                                      

Nie płacz, dziewczyno ma,                                     

bo w partyzantce nie jest źle.                            

Do tańca grają nam                                      

granaty, visów szczęk,                                 

Śmierć kosi niby łan,                                       

Lecz my nie znamy, co to lęk.  

Błoto, deszcz, czy słoneczna spiekota,                  

Zawsze słychać miarowy, równy krok,                 

Maszeruje to leśna piechota                              

Na ustach śpiew, spokojna twarz, pogodny 

wzrok.   

                     Nie szumcie, wierzby nam …   

I choć droga się nasza nie kończy,                          

Choć nie wiemy, gdzie wędrówki kres,                    

Ale pewni jesteśmy zwycięstwa,                        

bo przelano już tyle krwi i łez. 

Nie szumcie wierzby nam …    

 



 

 

Kołysanka leśna  

Dziś do ciebie przyjść nie mogę,                             

Zaraz idę w nocy mrok.                                        

Nie wyglądaj za mną oknem                           

W mgle utonie próżno wzrok.                     

Po cóż ci kochanie wiedzieć,                             

Że do lasu idę spać,                                   

Dłużej tu nie mogę siedzieć,                                  

Na mnie czeka leśna brać.  

Księżyc zaszedł hen za lasem,                          

We wsi gdzieś szczekają psy,                              

A nie pomyśl sobie czasem,                                 

Że do innej tęskno mi.  

Kiedy wrócę znów do ciebie                           

Może w dzień, a może w noc,                           



Dobrze będzie nam jak w niebie,                         

Pocałunków dasz mi moc.  

Gdy nie wrócę, niechaj wiosną,                             

Rolę moją sieje brat,                                   

Kości moje mchem porosną                                   

I użyźnią ziemi szmat.                              

 

W pole wyjdź któregoś ranka,                                       

Na snop żyta dłonie złóż                                        

I ucałuj jak kochanka,                                        

Ja żyć będę w kłosach zbóż.  

  

Marsz Mokotowa  

Nie grają nam surmy bojowe,                             

Ni werble do szturmu nie warczą.                          

Nam przecież te noce sierpniowe                        



I prężne ramiona wystarczą.                                      

Niech płynie piosenka z barykad,                                     

Wśród bloków, zaułków, ogrodów.                           

Z chłopcami niech idzie na wypad                       

Pod rękę przez cały Mokotów.  

Ten pierwszy marsz ma dziwną moc,                              

Tak w piersi gra, aż braknie tchu,                              

Czy słońca żar, czy chłodna noc,                         

Prowadzi nas pod ogniem kul.                                        

Ten pierwszy marsz, to właśnie zew,                               

Niech brzmi i trwa przy huku dział.                    

Batalion gdzieś rozpoczął szturm,                                  

Spłynęła łza i pierwszy strzał.  

 

 



 

Niech wiatr ją poniesie do miasta                              

Jak żagiew płonącą i krwawą.                          

Niech w górze zawiśnie na gwiazdach!                      

Czy słyszysz płonąca Warszawo?                         

Niech zabrzmi w ulicach znajomych,                               

W Alejach, gdzie bzy już nie kwitną,                                

Gdzie w twierdze zmieniły się domy,                    

Gdzie serca w zapale nie stygną.  

Ten pierwszy marsz ma dziwną moc,                     

Tak w piersi gra, aż braknie tchu,                                     

Czy słońca żar, czy chłodna noc,                      

Prowadzi nas pod ogniem kul.                              

Ten pierwszy marsz, niech dzień po dniu              

W poszumie drzew i w sercach drży,                                     

Bez wielkich słów i zbędnych skarg,                                      

To nasza krew i czyjeś łzy.  

 



 

 

Modlitwa o wschodzie słońca 

Każdy Twój wyrok przyjmę twardy,                       

Przed mocą Twoją się ukorzę,                                                 

Ale chroń mnie, Panie od pogardy,                           

Od nienawiści, strzeż mnie Boże.  

Wszak Tyś jest niezmierzone dobro,                        

Którego nie wyrażą słowa,                                      

Więc mnie od nienawiści obroń                             

I od pogardy mnie zachowaj.  

Co postanowisz, niech się ziści,                                       

Niechaj się wola Twoja stanie,                           

Ale zbaw mnie od nienawiści,                    

Ocal mnie od pogardy, Panie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

                        


