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HYMN RODŁA 

Od wieków wszystko zwykli kłaść w ofierze, 

Od wieków walczyć co dnia wciąż na nowo 

O okruch prawa, polskie „W Boga wierzę”, 

O polską duszę, każde polskie słowo. 

 Jesteśmy Polakami i tego żadna moc nie zmieni, 

 Bóg z nami, sprawa z nami, 

 Bóg nam wiarą serca rozpłomienił, 

 Rodło królewskie mamy, jesteśmy Polakami. 

Idziemy z siłą, co płynie z słuszności, 

Nam walka hartem, a siłą wytrwanie 

I przysięgamy na swych ojców kości: 

O sprawę walczyć nigdy nie ustaniem. 

 Jesteśmy... 

 

 

 

Z BOGIEM 

Z Bogiem, z Bogiem każda sprawa, tak mawiali starzy, 

Kiedy wezwiesz tej pomocy, wszystko ci się darzy x 2. 

Masz się uczyć, choć niewiele, wezwij łaski Bożej, 

To oddali myśli płoche i pilność pomnoży x 2. 

Idziesz w drogę, chociaż blisko, z Bogiem wychodź z progu, 

A gdy wrócisz z niej szczęśliwie, to podziękuj Bogu x 2. 

 Szukasz pracy, szukasz szczęścia, westchnij przy robocie, 

 Bóg przeżegna, że poczciwie dokończysz i w cnocie x 2. 

 

 

HASŁO 

I nie ustaniem w walce, 

Siłę słuszności mamy 

I mocą tej słuszności 

Wytrwamy i wygramy x 2. (pieśń powtarza się trzy razy) 
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NAD MOJĄ KOŁYSKĄ 

Nad moją kołyską matka się schylała x 2, 

I po polsku pacierz mówić nauczała x 2. 

 „Ojcze nasz” i „Zdrowaś” i „Skład apostolski” x 2, 

 Bym się przy tym modlił za nasz naród polski x 2. 

Bo ten naród polski ma ten urok w sobie x 2, 

Kto go raz pokocha, nie zapomni w grobie x 2. 

 A jak ja urosnę, polską wezmę żonę x 2, 

 Bo tylko Polakom Leszki przeznaczone x 2. 

Niech Francuz Francuzkę, Niemiec kocha Niemkę x 2, 

Ja zaś wolę Polkę, niźli cudzoziemkę x 2. 

 I to wszystko razem od matki słyszałem x 2, 

 I też nie zapomnę, jak nie zapomniałem x 2. 

 

 

PIEŚŃ MŁODYCH POLAKÓW W NIEMCZECH 

O, jakże serce dumnie bije, 

 Że w nas narodu przyszłość żyje,  

Że nasz front, to walki front. 

Hej, kto Polak, razem z nami 

Walczyć sercem, a nie łzami, 

Hej, idzie jasna kadra młodych, 

Front Rodła do swobody. 

 

 

JAK DŁUGO  

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 x 2. 

Jak długo na Wawelu brzmi Zygmuntowski dzwon, 

Jak długo z gór karpackich rozbrzmiewa polski ton, 

Stać... 

O, wznieś się, Orle Biały, o, Boże, spraw ten cud, 

Zwycięstwo polskiej sprawy ogląda polski lud 

 Stać... 

Jak długo nasza wiara rozgrzewa polską krew,  

tak długo Polska cała, bo Polak to jak lew, 

 Stać... 
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(Część druga – do Górki Klasztornej) 
 

PIEŚŃ DLA MATKI BOSKIEJ GÓRECKIEJ 

Kolor Krajny jest jak niebo, niezapominajek kwiat, 

tafle jezior i strumyki zauroczyć mogą was. 

 Z tym błękitem przybywamy, smukła Panno, do Twych stóp, 

 By Ci dzisiaj wymalować tym błękitem tysiąc dróg. 

Tu pastuszek na kolanach ujrzał cud najświętszy twój, 

Gdy błękitny jak ta Krajna trysnął wody żywej zdrój. 

 Z tym błękitem... 

I my naszych myśli błękit przynosimy do Twych rąk, 

Nasze serca, czyny, myśli przyjmij pod opiekę swą. 

 Z tym... 

 

Pieśni wojskowe 

JAK ŻEM MASZEROWAŁ... 

Jak żem maszerował, muzyczka grała x 2, 

A moja Kasieńka x 2 w okienku stała (ha, ha, ha), x 2. 

 W okienku stała, do mnie się śmiała x 2, 

I białą chusteczką x 2 do mnie machała (ha...). 

Moja ty Kasieńko, maszeruj ze mną x 2, 

Kupię ja ci suknię x 2, zielonociemną. 

Zielonociemną, nie bardzo drogą x 2, 

Abyś mogła ze mną x 2 wędrować drogą (ha...) x 2. 

Wędrować drogą na koniec świata x 2 

I być tobie wierną x 2 po wszystkie lata (ha...).  

 

ŁĄCZKO 

Łączko, łączko, łączko zielona  x 2, 

Któż cię, łączko, będzie kosił, gdy ja będę szablę nosił, 

Hej, łączko, łączko, łączko zielona. 

 Pole, pole, pole szerokie, x 2, 

 Któż cię, pole, będzie orał, jak ja będę maszerował? 

Hej, pole... 

Koniu, koniu, koniu siwy mój... 

Któż cię będzie, koniu  pasał, gdy ja będę w bojach hasał? 

Hej... 
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Krówki, krówki, krówki łaciate x2, 

 któż wam, krówki poda trawy, jak ja pójdę na bój krway? 

 Hej... 

Fajo, fajo porcelanowa x2, 

Któż cię, fajo, będzie kurzył, jak ja będę w wojsku służył?  

Hej... 

 Piwko, piwko, piwko czerwone x 2 

 Któż cię, piwko, będzie pijał, jak ja będę wroga bijał? 

 Hej... 

Wodo, wodo, wodo głęboka x 2, 

Któż tu będzie konie poił, kiedy ja się będę zbroił? 

Hej... 

 Ogród, ogród, ogród różany x 2, 

 Któż tu będzie kwiaty zrywał, gdy ja będę w wojsku bywał? 

 Hej... 

Maryś, Maryś, Maryś jedyna x 2, 

A któż będzie cię całował, jak ja będę maszerował? 

Hej... 

  

 

DO POLSKIEGO WOJSKA... 

Do polskiego wojska chłopców zaciągają, chłopców zaciągają x 2, 

Niejednej dziewczynie, niejednej kochance serca zasmucają x 2. 

Nie smuć się, dziewczyno, nie smuć sama siebie x 2, 

Bo za roczek, za dwa x 2 powrócę do ciebie x 2. 

 A jak nie powrócę, listy będę pisał x 2, 

 Ty będziesz czytała, ty będziesz płakała, 

 Ja nie będę widział, ja nie będę słyszał x 2. 

Poszła na góreczkę, gdzie wojacy jadą x 2, 

Po moim Jasieńku, po moim kochanku konika prowadzą x 2. 

 Prowadzą, prowadzą, żałobą okryty, x 2, 

 Pewnie mój Jasieniek, pewnie mój kochanek na wojnie zabity x 2. 

Zabili, zabili Rusy, bolszewicy x 2 

I go pochowali x 2 na polskiej granicy x 2. 

 A na tej granicy murawa zielona x 2, 

 A na tej murawie powiewa chorągiew biało-czerwona, biało-czerwona. 

A na tej chorągwi litery pisane, litery pisane: 

„Tu spoczywa żołnierz x 2, Jasiu mój kochany, Jasiu mój kochany” x 2.  

 

 

 


