
 

 

MAZUREK DĄBROWSKIEGO 

1.Jeszcze Polska nie zginęła, 

Kiedy my żyjemy, 

Co nam obca przemoc wzięła, 

Szablą odbierzemy. 

Ref: 

Marsz, marsz Dąbrowski, 

Z ziemi włoskiej do Polski, 

Za Twoim przewodem 

Złączym się z narodem. 

2.Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 

Będziem Polakami, 

Dał nam przykład Bonaparte, 

Jak zwyciężać mamy. 

Ref: 

Marsz, marsz Dąbrowski… 

3.Jak Czarniecki do Poznania 

Po szwedzkim zaborze, 

Dla Ojczyzny ratowania 

Wrócim się przez morze. 

Ref: 

Marsz, marsz Dąbrowski... 

4. Już tam ojciec do swej Basi, 

Mówi zapłakany: 

"Słuchaj jeno, pono nasi 

Biją w tarabany." 

Ref: 

Marsz, marsz Dąbrowski... 

 

 

 



ROTA 

1.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!  

 

2.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! 

 

3.Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz 

Ni dzieci nam germanił, 

Orężny wstanie hufiec nasz, 

Duch będzie nam hetmanił. 

 

Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg! 

Tak nam dopomóż Bóg! 

Tak nam dopomóż Bóg! 

 

4.Nie damy miana Polski zgnieść 

Nie pójdziem żywo w trumnę 

W Ojczyzny imię i w jej cześć 

Podnosi czoła dumne. 

 

Odzyska ziemię dziadów wnuk! 

Tak nam dopomóż Bóg! 

Tak nam dopomóż Bóg! 

 

 

 

 

 

 

 



ODA DO RADOŚCI 

1.O radości, iskro bogów, kwiecie Elizejskich Pól, 

święta, na twym świętym progu staje nasz natchniony chór. 

Jasność twoja wszystko zaćmi, złączy, co rozdzielił los.  

Wszyscy ludzie będą braćmi tam, gdzie twój przemówi głos. 

 

2.Patrz, Patrz, wielkie słońce światem biegnie, sypiąc złote skry. 

Jak zwycięzca i bohater biegnij, bracie tak i ty.  

Radość tryska z piersi Ziemi, radość pije cały świat. 

Dziś wchodzimy, wstępujemy na radości złoty ślad. 

 

3.Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie, ona w splocie ludzkich rąk. 

Z niej najlichszy robak czerpie, w niej największy nieba krąg.  

Wstańcie ludzie, wstańcie wszędzie, ja nowinę niosę wam: 

na gwiaździstym firmamencie bliska radość błyszczy nam. 
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