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1. BIAŁE RÓŻE 

Rozkwitały pąki białych róż,  

Wróć, Jasieńku, z tej wojenki już,  

/Wróć, ucałuj, jak za dawnych lat,  

Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat./x2  

Kładłam ci ja idącemu w bój,  

Białą różę na karabin twój,  

/Nimeś odszedł, mój Jasieńku, stąd,  

Nimeś próg przestąpił, kwiat na ziemi zwiądł./x2  

Ponad stepem nieprzejrzana mgła,  

Wiatr w burzanach cichuteńko łka.  

/Przyszła zima, opadł róży kwiat,  

Poszedł w świat Jasieńko, zginął za nim ślad./x2  

Już przekwitły pąki białych róż  

Przeszło lato jesień zima już  

/Cóż ci teraz dam, Jasieńku, hej,  

Gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny swej./x2  

Hej, dziewczyno ułan w boju padł  

Choć mu dałaś białej róży kwiat  

/Czy nieszczery był twej dłoni dar  

Czy też może wygasł twego serca żar./2x  

W pustym polu zimny wicher dmie  

Już nie wróci twój Jasieńko, nie  

Śmierć okrutna zbiera krwawy łup  

Zakopali Jasia twego w ciemny grób./2x  

Jasieńkowi nic nie trzeba już,  

Bo mu kwitną pąki białych róż,  
/Tam pod jarem, gdzie w wojence 
padł, wyrósł na mogile białej róży 

kwiat./x2  

Nie rozpaczaj, lube dziewczę, nie,  

W polskiej ziemi nie będzie mu źle.  

/Policzony będzie trud i znój,  

Za Ojczyznę poległ ukochany twój./x2 
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2. ZEMIA RODNô 

Zemia rodnô, pëszny kaszëbsczi kraju, 
Òd Gdunska tu, jaż do Roztoczi bróm! 

Të jes snôżô jak kwiat rozkwitłi w 
maju. Ce, tatczëznã jô lubòtną tu móm.  

Sambòrów miecz i Swiãtopôłka 
biôtczi W spòsobie ce dlô nas 

ùchòwałë  
Twòje jô w przódk bëlné pòcëskóm 

kwiôtczi. Òdrodë cél Kaszëbóm znôwù 
brënie.  

Tu jô dali mdã starżã zemi trzimôł 
Skądka zôczątk rodnô naj rózga 
mô. Tu mdã dali domòcëznë sã 

jimôł.  

Jaż zajasni i nama brzôd swój dô. 
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3. CZERWONE MAKI NA MONTE CASSINO 

Czy widzisz te gruzy na szczycie?  

Tam wróg twój się ukrył jak szczur.  

Musicie, musicie, musicie  

Za kark wziąć i strącić go z chmur.  

I poszli szaleni zażarci,  

I poszli zabijać i mścić,  

I poszli jak zawsze uparci,  

Jak zawsze za honor się bić.  

Czerwone maki na Monte Cassino  

Zamiast rosy piły polską krew.  

Po tych makach szedł żołnierz i ginął,  

Lecz od śmierci silniejszy był gniew.  

Przejdą lata i wieki przeminą.  

Pozostaną ślady dawnych dni  

I wszystkie maki na Monte Cassino  

Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi.  

Runęli przez ogień ,straceńcy,  

niejeden z nich dostał i padł,  

jak ci z Somosierry szaleńcy,  

Jak ci spod Racławic sprzed lat.  

Runęli impetem szalonym,  

I doszli . I udał się szturm.  

I sztandar swój biało czerwony  

Zatknęli na gruzach wśród chmur,  

Czerwone maki...  

Czy widzisz ten rząd białych krzyży?  

Tam Polak z honorem brał ślubu.  

Idź naprzód, im dalej ,im wyżej,  

Tym więcej ich znajdziesz u stóp.  

Ta ziemia do Polski należy,  

Choć Polska daleko jest stąd,  

Bo wolność krzyżami się mierzy,  

Historia ten jeden ma błąd.  

Czerwone maki… 
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4. DZIŚ DO CIEBIE PRZYJŚĆ NIE MOGĘ 

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;  

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;  

Dobrze będzie nam jak w niebie,  

Pocałunków dasz mi moc  

Gdy nie wrócę, niechaj z wiosną  

Rolę moją sieje brat.  

Kości moje mchem porosną  

I użyźnią ziemi szmat.  

W pole wyjdź pewnego ranka,  

Na snop żyta dłonie złóż  

I ucałuj jak kochanka,  

Ja żyć będę w kłosach zbóż;  

I ucałuj jak kochanka,  

Ja żyć będę w kłosach zbóż. 
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5. JAK DŁUGO W SERCACH NASZYCH 

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.  

Jak długo na Wawelu  

Zygmunta bije dzwon  

Jak długo z gór karpackich  

Rozbrzmiewa polski ton,  

Stać będzie kraj nasz cały,  

Stać będzie Piastów gród,  

Zwycięży Orzeł Biały,  

Zwycięży polski lud.  

Jak długo Wisła wody  

Na Bałtyk będzie słać,  

Jak długo polskie grody  

Nad Wisłą będą stać,  

Stać będzie kraj nasz cały,  

Stać będzie Piastów gród,  

Zwycięży Orzeł Biały,  

Zwycięży polski lud. 
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6. 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. x2  

Przejdziem Wisłę, przejdziem 
Wartę, będziem Polakami.  

Dał nam przykład Bonaparte,  

jak zwyciężać mamy.  

Marsz, marsz, Dąbrowski,  

z ziemi włoskiej do Polski.  

Za Twoim przewodem  

złączym się z narodem. x2  

Jak Czarniecki do Poznania  

po szwedzkim zaborze,  

dla ojczyzny ratowania  

wrócim się przez morze.  

Marsz, marsz, Dąbrowski,  

z ziemi włoskiej do Polski.  

Za Twoim przewodem  

złączym się z narodem. x2  

Już tam ojciec do swej Basi  

mówi zapłakany:  

"słuchaj jeno, ponoć nasi  

biją w tarabany."  

Marsz, marsz, Dąbrowski,  

z ziemi włoskiej do Polski.  

Za Twoim przewodem  

złączym się z narodem. x2  
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Tekst według pisowni rękopisu Wybickiego:  

Jeszcze Polska nie umarła,  

kiedy my żyjemy.  

Co nam obca moc wydarła,  

szablą odbijemy. 

Marsz, marsz, Dąbrowski  

do Polski z ziemi włoski  

za Twoim przewodem  

złączem się z narodem.  

Jak Czarniecki do 
Poznania wracał się przez 

morze  

dla ojczyzny ratowania  

po szwedzkim rozbiorze.  

Marsz, marsz, Dąbrowski...  

Przejdziem Wisłę przejdziem 
Wartę będziem Polakami  

dał nam przykład 
Bonaparte jak zwyciężać 

mamy.  

Marsz, marsz, Dąbrowski...  

Niemiec, Moskal nie osiędzie, 
gdy jąwszy pałasza,  

hasłem wszystkich zgoda 
będzie i ojczyzna nasza.  

Marsz, marsz, Dąbrowski...  

Już tam ojciec do swej 
Basi mówi zapłakany:  

„słuchaj jeno, pono nasi  

biją w tarabany”.  

Marsz, marsz, Dąbrowski...  

Na to wszystkich jedne 
głosy: „Dosyć tej niewoli  

mamy Racławickie Kosy,  

Kościuszkę, Bóg pozwoli”. 
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7. MORZE, NASZE MORZE 

Chociaż każdy z nas jest 
młody, Lecz go starym wilkiem 

zwą, Strażnikami polskiej 
wody, Marynarze polscy są.  

Morze, nasze morze,  
Wiernie ciebie będziem strzec. 
Mamy rozkaz Cię utrzymać. 
Albo na dnie, na dnie twoim 

lec, Albo na dnie z honorem lec.  

Żadna siła, żadna burza  
Nie odbierze Gdańska nam. 
Nasza flota, choć nieduża, 

Wiernie strzeże portów 
bram.  

Morze, nasze morze,  
Wiernie ciebie będziem strzec. 
Mamy rozkaz Cię utrzymać. 
Albo na dnie, na dnie twoim 

lec, Albo na dnie z honorem lec. 
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8. MURY 

On natchniony i młody 
był, Ich nie policzyłby 

nikt,  
On im dodawał pieśnią 

sił, Śpiewał że blisko już 
świt. Świec tysiące palili 

mu,  
Znad głów podnosił się dym, 

Śpiewał, że czas by runął 
mur... Oni śpiewali wraz z 

nim:  

Wyrwij murom zęby krat!  
Zerwij kajdany, połam 
bat! A mury runą, runą, 

runą  

I pogrzebią stary świat!  

Wyrwij murom zęby krat!  
Zerwij kajdany, połam 
bat! A mury runą, runą, 

runą  

I pogrzebią stary świat!  

Wkrótce na pamięć znali pieśń 
i Sama melodia bez słów  

Niosła ze sobą starą treść,  
Dreszcze na wskroś serc i dusz. 
Śpiewali więc, klaskali w rytm, 

Jak wystrzał poklask ich 
brzmiał, I ciążył łańcuch, 

zwlekał świt... On wciąż śpiewał 
i grał:  

Wyrwij murom zęby krat!  
Zerwij kajdany, połam 
bat! A mury runą, runą, 

runą  

I pogrzebią stary świat!  

Wyrwij murom zęby krat!  
Zerwij kajdany, połam 
bat! A mury runą, runą, 

runą  

I pogrzebią stary świat  

Aż zobaczyli ilu ich,  

Poczuli siłę i czas,  
I z pieśnią, że już blisko 
świt Szli ulicami miast;  
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Zwalali pomniki i rwali bruk; 
"Ten z nami! Ten przeciw nam! 

Kto sam ten nasz najgorszy 
wróg!" A śpiewak także był sam. 
Patrzył na równy tłumów marsz, 

Milczał wsłuchany w kroków 
huk, A mury rosły, rosły, rosły; 

Łańcuch kołysał się u nóg...  

Patrzy na równy tłumów marsz, 
Milczy wsłuchany w kroków 

huk, A mury rosną, rosną, rosną; 
Łańcuch kołysze się u nóg… 
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9. O MÓJ ROZMARYNIE 

O mój rozmarynie, rozwijaj 
się O mój rozmarynie rozwijaj 

się  
Pójdę do dziewczyny, pójdę do 

jedynej Zapytam się. 2x  

A jak mi odpowie: nie kocham 
cię, A jak mi odpowie nie kocham 

cię, Ułani werbują, strzelcy 
maszerują Zaciągnę się. 2x  

Dadzą mi buciki z ostrogami  

Dadzą mi buciki z ostrogami  

I siwy kabacik i siwy kabacik  

Z wyłogami. 2x  

Dadzą mi konika cisawego  

Dadzą mi konika cisawego  
I ostrą szabelkę, i ostrą 

szabelkę Do boku mego. 2x  

Dadzą mi manierkę z gorzałczyną 
Dadzą mi manierkę z gorzałczyną A 

żebym nie tęsknił, a żebym nie tęsknił 
Za dziewczyną. 2x  

Powiodą z okopów na bagnety  

Powiodą z okopów na bagnety  
Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie 

ucałuje Ale nie ty... 2x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

15 
 

10. 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./ 

x2  

On jej czule szepce w 
uszko, Ostrogami dzwoni,  

W pannie tłucze się 
serduszko I liczko się płoni.  

Cyt, serduszko, nie płoń 
liczka, Bo ułan niestały,  

/O pół mili wre potyczka, 
Słychać pierwsze strzały./ 

x2  

Słychać strzały, głos 
pobudki, Dalej, na koń, 

hurra!  
Lube dziewczę, porzuć 

smutki, Zatańczym mazura.  

Jeszcze jeden krąg 
dokoła, Jeden uścisk 

bratni,  
/Trąbka budzi, na koń 

woła, Mazur to ostatni!/ x2 
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11. 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. x 2  

Maszerują strzelcy, maszerują,  

Karabiny błyszczą, szary strój,  

A przed nimi drzewa salutują,  

Bo za naszą Polskę idą w bój!  

Idą, a w słońcu kołysze się 
stal, Dziewczęta zerkają zza 

płota,  
A oczy ich dumne utkwione są w 

dal, Piechota, ta szara piechota! x 2  

Maszerują strzelcy, maszerują,  

Karabiny błyszczą, szary strój,  

A przed nimi drzewa salutują,  

Bo za naszą Polskę idą w bój!  

Nie grają im surmy, nie huczy im róg, A 
śmierć im pod stopy się miota, Lecz w 

pierwszym szeregu podąża na bój 
Piechota, ta szara piechota. x 2  

Maszerują strzelcy, maszerują,  

Karabiny błyszczą, szary strój,  

A przed nimi drzewa salutują,  

Bo za naszą Polskę idą w bój! 
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12. PIERWSZA BRYGADA 

Legiony to żołnierska 
nuta, Legiony to ofiarny 

stos.  
Legiony to żołnierska 

buta, Legiony to 
straceńców los  

Refren:  
My, Pierwsza Brygada, 

Strzelecka gromada,  
Na stos rzuciliśmy swój życia los, 

Na stos, na stos.  

O ileż mąk, ileż cierpienia, O 
ileż krwi, przelanych łez. 

Pomimo to - nie ma 
zwątpienia, Dodawał sił - 

wędrówki kres.  

Refren:  
My, Pierwsza Brygada, 

Strzelecka gromada,  
Na stos rzuciliśmy swój życia los, 

Na stos, na stos.  

Krzyczeliśmy, żeśmy stumanieni, 
Nie wierząc nam, że chcieć to móc. 

Laliśmy krew osamotnieni, A z 
nami był nasz drogi wódz!  

Refren:  
My, Pierwsza Brygada, 

Strzelecka gromada,  
Na stos rzuciliśmy swój życia los, 

Na stos, na stos.  

Nie chcemy już od was uznania, 
Ni waszych mów, ni waszych łez. 

Skończyły się dni kołatania Do 
waszych serc, do waszych kies.  

Refren:  
My, Pierwsza Brygada, 

Strzelecka gromada,  
Na stos rzuciliśmy swój życia los, 

Na stos, na stos.  

Pamięta wszak Warszawa 
chwile, Gdy szara garść 

legionów szła. Rzucili nam: 
germanofile  
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Spod oka znów spłynęła łza.  

Refren:  
My, Pierwsza Brygada, 

Strzelecka gromada,  
Na stos rzuciliśmy swój życia los, 

Na stos, na stos.  
 

Dzisiaj już my jednością silni 
Tworzymy Polskę — przodków 
mit, Że wy w tej pracy nie dość 
pilni, Zostanie wam potomnych 

wstyd!  

Refren:  
My, Pierwsza Brygada, 

Strzelecka gromada,  
Na stos rzuciliśmy swój życia los, 

Na stos, na stos.  

Inaczej się dziś zapatrują  
I trafić chcą do naszych 

dusz, I mówią, że nas już 
szanują,  

Lecz właśnie czas odwetu już!  

Refren:  
My, Pierwsza Brygada, 

Strzelecka gromada,  
Na stos rzuciliśmy swój życia los, 

Na stos, na stos.  

Dziś nadszedł czas 
pokwitowania Za mękę serc i 

katusz dni.  
Nie chciejcie więc politowania, 

Zasadą jest: za krew chciej 
krwi.  

Refren:  
My, Pierwsza Brygada, 

Strzelecka gromada,  
Na stos rzuciliśmy swój życia los, 

Na stos, na stos.  

Umieliśmy w ogień zapału  
Młodzieńczych wiar rozniecić 

skry, Nieść życie swe dla ideału  

I swoją krew i marzeń sny.  

Refren:  
My, Pierwsza Brygada, 
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Strzelecka gromada,  
Na stos rzuciliśmy swój życia los, 

Na stos, na stos.  

Potrafim dziś dla potomności Ostatki 
swych poświęcić dni, Wśród fałszów 
siać siew szlachetności Miazgą swych 

ciał, żarem swej krwi.  

Refren:  
My, Pierwsza Brygada, 

Strzelecka gromada,  
Na stos rzuciliśmy swój życia los, 

Na stos, na stos.  
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13. PIERWSZA KADROWA 

Raduje się serce, raduje się dusza  

Gdy Pierwsza Kadrowa na wojenkę rusza  

Oj da, oj da dana, kompanio kochana 
Nie masz to jak pierwsza, nie - oj 

nie!  

Chociaż w butach dziury, na mundurach 
łaty To Pierwsza Kadrowa pójdzie na 

armaty  

Oj da, oj da dana, kompanio kochana 
Nie masz to jak pierwsza, nie - oj 

nie!  

Chociaż do Warszawy mamy długą drogę 
Ale przejdziem migiem, byle tylko w 

drogę  

Oj da, oj da dana, kompanio kochana 
Nie masz to jak pierwsza, nie - oj 

nie!  

Oj da, oj da dana,kompanio kochana 
Nie masz to jak pierwsza, nie - oj 

nie!  

A gdy się szczęśliwie zakończy 
powstanie To Pierwsza Kadrowa 

gwardyją zostanie  

Oj da, oj da dana, kompanio kochana 
Nie masz to jak pierwsza, nie - oj 

nie!  

A więc piersi naprzód podniesiona głowa 
Bośmy przecież Pierwsza Kompania 

Kadrowa  

Oj da, oj da dana,kompanio kochana 
Nie masz to jak pierwsza, nie - oj 

nie! 
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14. PRZYBYLI UŁANI POD OKIENKO 

Przybyli ułani pod okienko, (bis)  

Pukają, wołają: "puść panienko! "(bis)  

Zaświecił miesiączek do okienka, (bis) 
W koszulce stanęła w nim panienka. 

(bis)  

"O Jezu, a cóż to za wojacy?" (bis) 
"Otwieraj! Nie bój się to czwartacy!" 

(bis)  

Przyszliśmy napoić nasze konie, 
(bis) Za nami piechoty pełne błonie." 

(bis)  

"O Jezu! A dokąd Bóg prowadzi?" (bis) 
"Warszawę odwiedzić byśmy radzi. 

(bis)  

Gdy zwiedzim Warszawę, już nam pilno 
(bis) Zobaczyć to stare nasze Wilno. (bis)  

A z Wilna już droga jest gotowa, (bis) 
Prowadzi prościutko aż do Lwowa. 

(bis)  

"O Jezu, a cóż to za mizeria?" (bis) 
"Otwórz no, panienko! Kawaleria." 

(bis)  

"O Jezu! A cóż to za hołota?" (bis) 
"Otwórz no panienko! To piechota!" 

(bis)  

Panienka otwierać podskoczyła, 
(bis) Żołnierzy do środka zaprosiła. 

(bis) 
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15. ROTA 

Nie rzucim ziemi skąd nasz ród! 
Nie damy pogrześć mowy.  

Polski my naród, polski lud,  

Królewski szczep Piastowy.  

Nie damy, by nas zgnębił 
wróg! Tak nam dopomóż Bóg! 

} bis  

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!    

} bis  

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz  
Ni dzieci nam germanił,  

Orężny stanie hufiec nasz,  

Duch będzie nam hetmanił.  

Pójdziem, gdy zabrzmi złot 
róg! Tak nam dopomóż Bóg!          

} bis  

Nie damy miana Polski zgnieść.  
Nie pójdziem żywo w trumnę. 
W Ojczyzny imię, na Jej cześć, 

Podnosim czoła dumne.  

Odzyska ziemi dziadów 
wnuk. Tak nam dopomóż 

Bóg!                                            
} bis 
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16. ROZSZUMIAŁY SIĘ WIERZBY PŁACZĄCE 

Rozszumiały się wierzby płaczące,  

Rozpłakała się dziewczyna w głos,  

Od łez oczy podniosła błyszczące,  

Na żołnierski, na twardy życia los.  

Nie szumcie, wierzby, nam,  

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,  
Wszędzie słychać miarowy, równy 
krok, To maszeruje leśna piechota,  

Na ustach śpiew, spokojna twarz, pogodny wzrok.  

Nie szumcie, wierzby, nam,  

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.  

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,  

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. 

 

 

 

 

 

 



 
 

24 
 

17. WARSZAWSKIE DZIECI 

Nie złamie wolnych żadna klęska,  

Nie strwoży śmiałych żaden trud –  

Pójdziemy razem do zwycięstwa,  

Gdy ramię w ramię stanie lud.  

Refren:  

Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,  
Za każdy kamień Twój, Stolico, damy 

krew! Warszawskie dzieci, pójdziemy w 
bój,  

Gdy padnie rozkaz Twój, poniesiem wrogom gniew!  

Powiśle, Wola i Mokotów,  

Ulica każda, każdy dom –  
Gdy padnie pierwszy strzał, bądź 

gotów, Jak w ręku Boga złoty grom.  

Refren:  

Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,  
Za każdy kamień Twój, Stolico, damy 

krew! Warszawskie dzieci, pójdziemy w 
bój,  

Gdy padnie rozkaz Twój, poniesiem wrogom gniew!  

Od piły, dłuta, młota, kielni –  

Stolico, synów swoich sław,  

Że stoją wraz przy Tobie wierni,  

Na straży Twych żelaznych praw.  

Refren:  

Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,  
Za każdy kamień Twój, Stolico, damy 

krew! Warszawskie dzieci, pójdziemy w 
bój,  

Gdy padnie rozkaz Twój, poniesiem wrogom gniew!  

Poległym chwała, wolność żywym,  

Niech płynie w niebo dumny śpiew,  

Wierzymy, że nam Sprawiedliwy,  

Odpłaci za przelaną krew.  

Refren:  

Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,  
Za każdy kamień Twój, Stolico, damy 

krew! Warszawskie dzieci, pójdziemy w 
bój,  

Gdy padnie rozkaz Twój, poniesiem wrogom gniew! 
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18. WOJENKA 

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?  

Na wojence ładnie, kto Boga uprosi, 
Żołnierze strzelają, żołnierze 
strzelają, Pan Bóg kule nosi.  
Żołnierze strzelają, żołnierze 
strzelają, Pan Bóg kule nosi.  

Maszeruje wiara, pot się krwawy leje, Raz 
dwa stąpaj bracie, raz dwa stąpaj bracie, Bo 

tak Polska grzeje.  
Raz dwa stąpaj bracie, raz dwa stąpaj 

bracie, Bo tak Polska grzeje.  

Wojenko, wojenko, markiet nam do 
szańca Kogo ty pokochasz, kogo ty 

pokochasz jeśli nie powstańca.  
Kogo ty pokochasz, kogo ty 

pokochasz jeśli nie powstańca..  

Jeśli nie powstańca, jeśli nie 
piechura, choć za tobą idzie, choć za 

tobą idzie uskrzydlona chmura.  
choć za tobą idzie, choć za tobą 

idzie uskrzydlona chmura.  

Uskrzydloną chmurą ,leci wojsko 
górą Ty jednak oddałaś,ty jednak 

oddałaś serce nam piechurom.  
Ty jednak oddałaś,ty jednak 

oddałaś serce nam piechurom. 
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19. TAM, GDZIE WISŁA – MARSZ KASZUBSKI 

Tam gdze Wisła òd Krakòwa                     
W pòlsczé mòrze płënie Pòlskô 

wiara, pòlskô mòwa                           
Nigdë nie zadżinie.                      

Refren: 
Nigdë do zgùbë                                    

Nié przińdą Kaszëbë,                          
Marsz, marsz za wrodżém!                    
Më trzimómë z Bòdżém.                          

 
Më z Niemcami wieczi całé 

Krwawe wiedlë wòjnë.                      
Wòlné piesni wiedno brzmiałë                

Bez gòrë i chòjnë.  
                      
                      Refren:   

Nigdë do zgùbë                                    
Nié przińdą Kaszëbë,                          

Marsz, marsz za wrodżém!                    
Më trzimómë z Bòdżém. 

 
Przëszed Krzëżôk w twôrdi blasze, 

Pôlëł wsë i miasta,                                  
Za to jegò cepë naszé                    
Grzmòcełë lat dwasta. 

 
 Refren: 

Nigdë do zgùbë                                    
Nié przińdą Kaszëbë,                          

Marsz, marsz za wrodżém!                    
Më trzimómë z Bòdżém. 

  
Nôs zawòłôł do swéj rotë                

Pòlsczi król Jadżéłło,                              
Téj w niemiecczëch karkach gnôtë 

Trzeszczałë jaż miło.  
 

Refren: 
Nigdë do zgùbë                                    

Nié przińdą Kaszëbë,                          
Marsz, marsz za wrodżém!                    
Më trzimómë z Bòdżém. 

 
Gdze król gnôł Krzëżôka?                

Gnôł gò pòd Chònice!                            
Bë gò zgniôtłë, jak robôka, 

Kaszëbsczé kłonice.  
 

Refren: 
Nigdë do zgùbë                                    
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Nié przińdą Kaszëbë,                          
Marsz, marsz za wrodżém!                    
Më trzimómë z Bòdżém.  

 
Czéj rôz naju òkrãtama                    

Szwedë najechalë,                                  
Më żesmë jich kapuzama                

Z Pùcka wenëkalë.  
 

Refren: 
Nigdë do zgùbë                                    

Nié przińdą Kaszëbë,                          
Marsz, marsz za wrodżém!                    
Më trzimómë z Bòdżém. 

 
Krzëżã swiãtym przëżegnónë               

Sec, séczéra, kòsa,                            
Z tëm Kaszëba w piekle stónie, 

Diôbłu ùtrze nosa.  
 

Refren: 
Nigdë do zgùbë                                    

Nié przińdą Kaszëbë,                          
Marsz, marsz za wrodżém!                    
Më trzimómë z Bòdżém.  

 
Nasz Stanisłôw Kòstka swiãty,                

Co sã ù nas rodzëł,                                
Nié dopùscy, bë zawzãty                    

Wróg nam dłùgò szkòdzëł.                    
 

Refen: 
Nigdë do zgùbë                                    

Nié przińdą Kaszëbë,                          
Marsz, marsz za wrodżém!                    
Më trzimómë z Bòdżém. 

 
Płaczą matczi nad sënama                 

Płączą dzys dzewice,                 
Hola, jész je Bóg nad nama                 

Dôł cepë, kłonice.                         
 

Refren: 
Nigdë do zgùbë                                    

Nié przińdą Kaszëbë,                          
Marsz, marsz za wrodżém!                    
Më trzimómë z Bòdżém. 

 


