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Szanowni Państwo, 

cieszę się, że po raz kolejny spotykamy              

się, aby wspólnie radować się z odzyskanej     
niepodległości podczas wspólnego 
patriotycznego śpiewania. 

Czas jest szczególny, dlatego świętujemy 
szczególnie, radośnie – z pieśnią patriotyczną na 
ustach. Nie da się w lepszy sposób uczcić 100 lat 
Polski Niepodległej i oddać hołd tym, którzy                 

z poświęceniem własnego życia walczyli za 
wolność. 

Bo pieśń jest wieczna jak wiatr i wiecznie młoda. 

W niej kryje się sekret młodości. 

Jest spotkaniem człowieka z drugim 

człowiekiem. 

Ona nas odradza, jest głosem serca. 

Ona dźwiga z kolan, upadku i rezygnacji. Daje 
radość, skrzydła i moc. 

Ona burzy mury, te wokół nas i w nas samych. 

Jest lekarstwem na agresję i całe zło. 

Pozwólmy jej działać… 

 

 

                                                                                                                 

                                                                                                                 Barbara Dybczak                  

     Wójt Gminy Skoroszyce 

 

 

Skoroszyce, maj – listopad 2018 r. 
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Mazurek Dąbrowskiego. Pieśń Legionów Polskich we Włoszech 

 

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... 
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Przybyli ułani pod okienko 

 

Przybyli ułani pod okienko,  
Pukają, wołają: "puść panienko!" 
 
Zaświecił miesiączek do okienka, 
W koszulce stanęła w nim panienka. 
 
"O Jezu, a cóż to za wojacy?" 
"Otwieraj! Nie bój się to czwartacy!" 
 
"O Jezu! A dokąd Bóg prowadzi?" 
"Warszawę odwiedzić byśmy radzi. 
 
Gdy zwiedzim Warszawę, już nam pilno 
Zobaczyć to stare nasze Wilno. 
 
 A z Wilna już droga jest gotowa, 
Prowadzi prościutko aż do Lwowa. 
 
"O Jezu, a cóż to za mizeria?" 
"Otwórz no, panienko! Kawaleria." 
 
Przyszliśmy napoić nasze konie, 
Za nami piechoty pełne błonie." 
 
"O Jezu! A cóż to za hołota?" 
"Otwórz panienko! To piechota!" 
 
Panienka otwierać podskoczyła, 
Żołnierzy do środka zaprosiła. 
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Witaj majowa jutrzenko 

  

1. Witaj majowa jutrzenko, 
Świeć naszej polskiej krainie, 
Uczcimy ciebie piosenką, 
Która w całej Polsce słynie. 
 
Ref: Witaj maj, trzeci maj, 
U Polaków błogi raj. 
 
2. Nierząd braci naszych cisnął, 
Gnuśność w ręku króla spała, 
A wtem trzeci maj zabłysnął  
I nasza Polska powstała. 
 
Ref: Witaj maj, trzeci maj, 
U Polaków błogi raj. 
 
3. Witaj dniu trzeciego maja, 
który wolność nam zwiastujesz. 
Pierzchła już ciemiężców zgraja. 
Polsko, dzisiaj tryumfujesz! 
 
Ref: Witaj maj, trzeci maj, 
U Polaków błogi raj. 
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Wojenko, wojenko 

 

Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani,  
Że za tobą idą, że za tobą idą  
Chłopcy malowani?  
 
Chłopcy malowani, sami wybierani,  
Wojenko, wojenko, wojenko, wojenko, 
Cóżeś ty za pani?  
 
Na wojence ładnie, kto Boga uprosi,  
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.  
 
Wojenko, wojenko, co za moc jest w tobie?  
Kogo ty pokochasz, kogo ty pokochasz  
W zimnym leży grobie.  
 
Ten już w grobie leży z dala od rodziny,  
A za nim pozostał, a za nim pozostał  
Cichy płacz dziewczyny. 
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Maszerują strzelcy 

 

1. Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój,  
Nie noszą ni srebra, ni złota,  
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój 
Piechota, ta szara piechota.  
 
 
Ref: Maszerują strzelcy, maszerują,  
Karabiny błyszczą, szary strój,  
A przed nimi drzewa salutują,  
Bo za naszą Polskę idą w bój!  
 
 
2. Bo idą, a w słońcu kołysze się stal, 
Dziewczęta zerkają zza płota, 
A oczy ich dumnie utkwione są w dal, 
Piechota, ta szara piechota!  
 
Ref: Maszerują strzelcy, maszerują... 
 
3. 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.  
 
Ref: Maszerują strzelcy, maszerują... 
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Legiony 

 

1. Legiony to żołnierska nuta,  
Legiony to straceńców los!  
Legiony to żołnierska buta,  
Legiony to ofiarny stos.  
 
Ref: My pierwsza brygada, strzelecka gromada  
Na stos rzuciliśmy nasz życia los,  
Na stos, na stos!  
 
2. O ileż mąk, ileż cierpienia,  
O ileż krwi, wylanych łez,  
Pomimo to nie ma zwątpienia,  
Dodawał sił wędrówki kres.  

Ref: My pierwsza brygada, strzelecka gromada... 
 
3. Nie chcemy już od was uznania  
Ni waszych mów ni waszych łez  
Skończyły się dni kołatania  
Do waszych dusz, do waszych kies.  
 
Ref: My pierwsza brygada, strzelecka gromada... 
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Jak długo w sercach naszych 

              

1. Jak długo w sercach naszych 
Choć kropla polskiej krwi, 
Jak długo w sercach naszych 
Ojczysta miłość tkwi. 
 
Ref: Stać będzie kraj nasz cały, 
Stać będzie Piastów gród, 
Zwycięży Orzeł Biały, 
Zwycięży polski lud. 
 
2. Jak długo na Wawelu 
Zygmunta bije dzwon 
Jak długo z gór karpackich 
Rozbrzmiewa polski ton. 
 
Ref: Stać będzie kraj nasz cały... 
 
3. Jak długo Wisła wody 
Na Bałtyk będzie słać, 
Jak długo polskie grody 
Nad Wisłą będą stać. 
 
Ref: Stać będzie kraj nasz cały... 
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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 buciki z ostrogami 
Dadzą mi buciki z ostrogami 
I siwy kabacik i siwy kabacik 
Z wyłogami.  
 
Dadzą mi konika cisawego 
Dadzą mi konika cisawego 
I ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę 
Do boku mego.  
 
Dadzą mi manierkę z gorzałczyną 
Dadzą mi manierkę z gorzałczyną 
A żebym nie tęsknił, a żebym nie tęsknił 
Za dziewczyną.  
 
Powiodą z okopów na bagnety 
Powiodą z okopów na bagnety 
Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie ucałuje 
Ale nie ty. 
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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. 
 
Kładłam ci ja idącemu w bój, 
Białą różę na karabin twój, 
Nimeś odszedł, mój Jasieńku, stąd, 
Nimeś próg przestąpił, kwiat na ziemi zwiądł. 
 
Ponad stepem nieprzejrzana mgła, 
Wiatr w burzanach cichuteńko łka. 
Przyszła zima, opadł róży kwiat, 
Poszedł w świat Jasieńko, zginął za nim ślad. 
 
Już przekwitły pąki białych róż 
Przeszło lato, jesień, zima już 
Cóż ci teraz dam, Jasieńku, hej, 
Gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny swej. 
 
Jasieńkowi nic nie trzeba już, 
Bo mu kwitną pąki białych róż, 
Tam, pod jarem, gdzie w wojence padł, 
wyrósł na mogile białej róży kwiat. 
 
Nie rozpaczaj, lube dziewczę, nie, 
W polskiej ziemi nie będzie mu źle. 
Policzony będzie trud i znój, 
Za Ojczyznę poległ ukochany twój.  
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Siekiera, motyka, styczeń luty, 
Niemiec z Włochem gubią buty. 
Siekiera, motyka, linka, drut, 
I pan malarz jest kaput. 
 
Siekiera, motyka, piłka, szklanka, 
W nocy nalot, w dzień łapanka. 
Siekiera, motyka, piłka, gaz, 
Uciekajmy póki czas. 
 
Siekiera, motyka, żandarm, buda, 
Każdy zwiewa gdzie się uda. 
Po co siedzieć w cytadeli 
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Albo w jakiejś innej celi. 
 
Siekiera, motyka, piłka, deska, 
Ta ulica Skaryszewska. 
Siekiera motyka i dwie deski, 
Już jesteśmy na Skaryszewskiej. 
 
Jak tu być i o czym śnić, Hycle nam nie dają żyć. Wszak 
kultura nie zabrania robić takie polowania. 
 
Siekiera motyka, piłka, szklanka. 
W nocy nalot w dzień łapanka. 
Siekiera motyka, piłka, gwóźdź. 
Masz górala i mnie puść. 
 
A jak nie masz tysiąc złotych 
to wyjeżdżasz na roboty. 
Siekiera motyka, piłka, linka, 
Tutaj Prusy tam Treblinka. 
 
Już nie mamy gdzie się skryć, Hycle nam nie dają żyć. Po 
ulicach gonią wciąż, Patrzą kogo jeszcze wziąć. 
 
Bo przecież kultura nie zabrania 
Robić takie polowania 
I widocznie z nimi źle 
Kiedy za nas biorą się. 
 
Siekiera, motyka, piłka, alasz. 
Przegrał wojnę głupi malarz. 
Siekiera, motyka, piłka nóż. 
Przegrał wojnę już, już, już. 
 
Siekiera, motyka, gaz i prąd 
Kiedyż oni pójdą stąd. 
Siekiera, motyka, prąd i gaz, 
a żeby w was piorun trzasł. 
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1. Gdy zapłonął nagle świat, 
Bezdrożami szli 
Przez śpiący las. 
Równym rytmem młodych serc 
Niespokojne dni 
Odmierzał czas. 
 
Gdzieś pozostał ognisk dym, 
Dróg przebytych kurz, 
Cień siwej mgły  
Tylko w polu biały krzyż 
Nie pamięta już 
Kto pod nim śpi.  
 
Ref: Jak myśl sprzed lat, 
Jak wspomnień ślad 
Wraca dziś 
Pamięć o tych, których nie ma. 
 
2. Żegnał ich wieczorny mrok, 
Gdy ruszali w bój, 
Gdy cichła pieśń. 
Szli, by walczyć o twój dom 
Wśród zielonych pól , 
O nowy dzień. 
 
Ref: Jak myśl sprzed lat... 
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3. Bo nie wszystkim pomógł los 
Wrócić z leśnych dróg, 
Gdy kwitły bzy. 
W szczerym polu biały krzyż 
Nie pamięta już, 
Kto pod nim śpi ... 

Ref: Jak myśl sprzed lat... 
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1. Pałacyk Michla, Żytnia Wola, 
Bronią się chłopcy od "Parasola". 
Choć na "tygrysy" mają visy, 
To Warszawiaki fajne chłopaki są. 
 
Ref: Czuwaj, wiaro i wytężaj słuch, 
Pręż swój młody duch, pracując za dwóch! 
Czuwaj, wiaro i wytężaj słuch, 
Pręż swój młody duch jak stal! 
 
2. Każdy chłopaczek chce być ranny 
Sanitariuszki, morowe panny 
I gdy cię kula trafi jaka, 
Poprosisz pannę - da ci buziaka, hej! 
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Ref: Czuwaj, wiaro i wytężaj słuch... 
 
3. Z tyłu za linią dekowniki, 
Intendentura, różne umrzyki, 
Gotują zupę, czarną kawę 
I tym sposobem walczą za sprawę, hej! 
 
Ref: Czuwaj, wiaro i wytężaj słuch... 
 
4. Za to dowództwo jest morowe, 
Bo w pierwszej linii nadstawia głowę, 
A najmorowszy z przełożonych 
To jest nasz "Miecio", w kółko golony, hej! 
 
Ref: Czuwaj, wiaro i wytężaj słuch... 
 
5. Wiara się bije, wiara śpiewa, 
Szkopy się złoszczą, krew ich zalewa, 
Różnych sposobów się imają, 
Co chwila "szafę" nam podsuwają, hej! 
 
Ref: Czuwaj, wiaro i wytężaj słuch... 
 
6. Lecz na nic "szafa" i granaty, 
Za każdym razem dostają baty 
I co dzień się przybliża chwila, 
Że zwyciężymy i do cywila, hej! 
 
Ref: Czuwaj, wiaro i wytężaj słuch... 
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1. Czy widzisz te gruzy na szczycie? 
Tam wróg twój się kryje 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 zwykle uparci, 
Jak zawsze - za honor się bić. 
 
Ref: 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 tylko maki na Monte Cassino 
Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi. 
 
2. Runęli przez ogień straceńcy, 
Niejeden z nich dostał i padł, 
Jak ci z Samosierry szaleńcy, 
Jak ci spod Rokitny sprzed lat. 
Runęli impetem szalonym 
I doszli, i udał się szturm, 
I sztandar swój biało-czerwony 
Zatknęli na gruzach wśród chmur. 
 
Ref: Czerwone maki na Monte Cassino... 
 
3. Czy widzisz ten rząd białych krzyży? 
Tu Polak z honorem brał ślub! 
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. 
 
Ref: Czerwone maki na Monte Cassino... 
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Pieśń o Wodzu Miłym 

                    
 

Jedzie, jedzie na Kasztance 
Siwy strzelca strój 
Hej, hej, Komendancie 
Miły Wodzu mój 
 
Gdzie szabelka twa ze stali? 
Przecież idziem w bój 
Hej, hej, Komendancie 
Miły Wodzu mój 
 
Idziem z tobą po zwycięstwo 
Młodych strzelców rój 
Hej, hej, Komendancie 
Miły Wodzu mój 
 
Idziem z tobą po zwycięstwo 
Po tę krew i znój 
Hej, hej, Komendancie 
Miły Wodzu mój 
 
Masz wierniejszych niż stal chłodna 
Młodych strzelców rój 
Hej, hej, Komendancie 
Miły Wodzu mój 
 
Nad lampasy i czerwienie 
Wolisz strzelca strój 
Hej, hej, Komendancie 
Miły Wodzu mój 
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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 pewnego ranka 
Na snop żyta dłonie złóż 
I pocałuj jak kochanka, 
Ja żyć będę w kłosach zbóż. 
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 1. Z młodej piersi się wyrwało  
W wielkim bólu i rozterce  
I za wojskiem poleciało  
Zakochane czyjeś serce.  
 
Żołnierz drogą maszerował, 
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Nad serduszkiem się użalił, 
Więc je do plecaka schował 
I pomaszerował dalej. 
 
Ref: Tę piosenkę, tę jedyną  
Śpiewam dla ciebie dziewczyno,  
Może właśnie jest w rozterce 
Zakochane twoje serce?  
Może potajemnie kochasz 
I po nocach tęsknisz szlochasz?  
Tę piosenkę, tę jedyną, 
Śpiewam dla ciebie dziewczyno.  
 
2. Nad Żołnierza nie masz pana, 
Nad karabin nie ma żony. 
O dziewczyno ukochana, 
Oczka twoje zasmucone. 
 
Tam po łące, po zielonej 
Żołnierz młody szedł na boje, 
A w plecaku miał czerwone. 
Zakochane serce twoje. 
 
Ref: Tę piosenkę, tę jedyną... 
 
3. Poszedł żołnierz na wojenkę 
Poprzez góry, lasy, pola, 
l ze śmiercią szedł pod rękę, 
Taka jest żołnierska wola. 
 
I choć go trapiły wielce 
Kule, gdy szedł do ataku, 
Żołnierz śmiał się, bo w plecaku 
Miał w zapasie drugie serce. 
 
Ref: Tę piosenkę, tę jedyną... 
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Ref: Ojczyzno ma, 
Tyle razy we krwi skąpana. 
Ach, jak wielka dziś twoja rana,  
Jakże długo cierpienie twe trwa 
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1. Tyle razy pragnęłaś wolności 
Tyle razy tłumił ją kat, 
Ale zawsze czynił to obcy, 
A dziś brata zabija brat 
 
Ref: Ojczyzno ma... 
 
2. Biały orzeł znów skrępowany, 
Krwawy łańcuch zwisa u szpon. 
Lecz już wkrótce zostanie zerwany, 
Bo wolności uderzył dzwon 
 
Ref: Ojczyzno ma... 
 
3. O Królowo Polskiej Korony, 
Wolność, pokój i miłość racz dać, 
By ten naród boleśnie dręczony 
Odtąd wiernie przy Tobie mógł trwać 
 
O Matko ma, 
Tyś Królową Polskiego narodu. 
Tyś wolnością w czasie niewoli 
I nadzieją gdy w sercach jej brak 
 
Ref: Ojczyzno ma... 
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1. 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 unosił się dym. 
Śpiewał, że czas, by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim 
 
Ref: Wyrwij murom zęby krat, 
Zerwij kajdany, połam bat, 
A mury runą, runą, runą 
I pogrzebią stary świat! 
 
2. Wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów 
Niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i dusz. 
Śpiewali wiec, klaskali w rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał 
I ciążył łańcuch, zwlekał świt, on wciąż śpiewał i grał. 
 
Ref: Wyrwij murom zęby krat... 
 
3. Aż zobaczyli ilu ich, poczuli siłę i czas 
I z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami miast 
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... 
 
Ref: Wyrwij murom zęby krat... 
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Hej, hej ułani 

 
 

1. Ułani, ułani, 
Malowane dzieci, 
Niejedna panienka 
Za wami poleci. 
 
Ref: Hej, hej, ułani, 
Malowane dzieci, 
Nie jedna panienka  
Za wami poleci 
 
2. Jedzie ułan, jedzie, 
Szablą pobrzękuje, 
Uciekaj, dziewczyno, 
Bo cię pocałuje. 
 
Ref: Hej hej ułani... 
 
3. Bo u nas ułanów 
To taka ochota. 
Lepszy wąs ułański 
Niż cała piechota 
 
Ref: Hej hej ułani... 
 
4. Niejedna panienka 
I niejedna wdowa 
Zobaczy ułana- 
Kochać by gotowa 
 
Ref: Hej hej ułani... 
 
5. Nie ma takiej wioski, 
Nie ma takiej chatki, 
Gdzie by nie kochały 
Ułana mężatki. 
 
Ref: Hej hej ułani... 
 
6. Babcia umierała, 
Jeszcze się pytała: 
,,Czy na tamtym świecie, 
Ułani będziecie?" 
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1. Nie złamie wolnych żadna klęska, 
Nie strwoży śmiałych żaden trud. 
Pójdziemy razem do zwycięstwa, 
Gdy ramię w ramię stanie lud. 
 
Ref: Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, 
Za każdy kamień Twój, Stolico, damy krew! 
Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, 
Gdy padnie rozkaz Twój, poniesiem wrogom gniew! 
 
2. Powiśle, Wola i Mokotów, 
Ulica każda, każdy dom – 
Gdy padnie pierwszy strzał, bądź gotów, 
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Jak w ręku Boga złoty grom. 
 
Ref: Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój... 
 
3. Od piły, dłuta, młota, kielni – 
Stolico, synów swoich sław, 
Że stoją wraz przy Tobie wierni, 
Na straży Twych żelaznych praw. 
 
Ref: Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój... 
 
4. Poległym chwała, wolność żywym, 
Niech płynie w niebo dumny śpiew, 
Wierzymy, że nam Sprawiedliwy 
Odpłaci za przelaną krew. 
 
Ref: Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój... 
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1. Śpiewa Ci obcy wiatr,  
Zachwyca piękny świat, 
A serce tęskni.  
Bo gdzieś daleko stąd  
Został rodzinny dom.  
Tam jest najpiękniej  
 
Tam właśnie teraz rozkwitły kwiaty  
Stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki.  
Pod polskim niebem, w szczerym polu wyrosły  
Ojczyste kwiaty. W ich zapachu, urodzie jest Polska.  
 
2. Żeby tak jeszcze raz  
Ujrzeć ojczysty las  
Pola i łąki.  
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I do matczynych rąk  
Przynieść z zielonych łąk  
Rozkwitłe pąki  
 
Bo najpiękniejsze są polskie kwiaty  
Stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki 
Pod polskim niebem, w szczerym polu wyrosły  
Ojczyste kwiaty. W ich zapachu, urodzie jest Polska. 
 
3. Śpiewa Ci obcy wiatr  
Tułaczy los Cię gna  
Hen, gdzieś po świecie.  
Zabierz ze sobą w świat,  
Zabierz z ojczystych stron  
Mały bukiecik.  
 
Weź z tą piosenką bukiecik kwiatów  
Stokrotek, fiołków kaczeńców i maków 
Pod polskim niebem, w szczerym polu wyrosły  
Ojczyste kwiaty. W ich zapachu, urodzie jest Polska. 
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Hej, chłopcy, bagnet na broń! 
Długa droga, daleka, przed nami, 
Mocne serca, a w ręku karabin, 
Granaty w dłoniach i bagnet na broni. 
 
Jasny świt się roztoczy, wiatr owieje nam oczy 
I odetchnąć da płucom i rozgorzeć da krwi, 
I piosenkę jak tęczę nad ziemią roztoczy 
W równym rytmie marsza: raz, dwa, trzy! 
 
Hej, chłopcy, bagnet na broń! 
Długa droga, daleka, przed nami trud i znój, 
Po zwycięstwo my młodzi idziemy na bój, 
Granaty w dłoniach i bagnet na broni! 
 
Ciemna noc się nad nami roziskrzyła gwiazdami, 
Białe wstęgi dróg w pyle, długie noce i dni, 
Nowa Polska zwycięska jest w nas i przed nami 
W równym rytmie marsza: raz, dwa, trzy! 
 
Hej, chłopcy, bagnet na broń! 
Bo kto wie, czy to jutro, pojutrze czy dziś, 
Przyjdzie rozkaz, że już, że już trzeba nam iść, 
Granaty w dłoniach i bagnet na broni! 
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Kadrówka 

 
 

1. Raduje się serce, raduje się dusza, 
Gdy Pierwsza Kadrowa na wojenkę rusza. 
 
Ref: Oj da, oj da dana, kompanio kochana, 
Nie masz to jak Pierwsza, nie! 
 
2. Chociaż do Warszawy mamy długą drogę, 
Przecież jednak dojdziem, byle by iść w nogę. 
 
Ref: Oj da, oj da dana... 
 
3. Gdy Moskal, psia wiara, drogę nam zastąpi, 
Kulek z manniichera nikt mu nie poskąpi. 
 
Ref: Oj da, oj da dana... 
 
4. Kiedy wybijemy po drodze Moskali, 
Ładne warszawianki będziem całowali. 
 
Ref: Oj da, oj da dana... 
 
5. Chociaż w butach dziury i na portkach laty, 
To Pierwsza Kadrowa pójdzie na armaty. 
 
Ref: Oj da, oj da dana... 
 
6. A gdy się szczęśliwie zakończy powstanie, 
To Pierwsza Kadrowa gwardyją zostanie. 
 
Ref: Oj da, oj da dana... 
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