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NR STRONY: 

3. Bogurodzica  

4. Boże, coś Polskę 

5. Czerwone Maki 

6. Duma człowieka rycerskiego 

7. Dziewczyna z granatem 

8. Jak długo w sercach naszych  

9. Jest taki kraj 

10. Marsz pierwszej kadrowej 

11. Miejcie nadzieję 

12. Modlitwa harcerska 

13. Modlitwa obozowa 

14. Morze, nasze Morze 

15. Mury 

16. Nie rzucim Chryste świątyń Twych 

17. O mój rozmarynie 

18. Ojczyzno ma 

19. Pałacyk Michla  

20. Piechota  

21. Pierwsza brygada 

22. Pieśń konfederatów barskich 

23. Pieśń obrońców Częstochowy 

24. Pieśń żołnierska o NMP 

25. Płonie ognisko i szumią knieje 

26. Płynie Wisła 

27. Przybyli ułani pod okienko  

28. Przysięga 

29. Ratuj nas Chryste 

30. Rota 

31. Rozkwitały pąki białych róż  

32. Serce w plecaku 

33. Ułani, ułani  

34. Uwierz Polsko 

35. Warszawianka 

36. Warszawskie dzieci 

37. Witaj majowa jutrzenko 

38. Z dawna Polski Tyś Królową 

39. Żeby Polska była Polską  
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BOGURODZICA 

Bogurodzica dziewica, 

Bogiem sławiena Maryja. 

U twego syna, Gospodzina, 

matko zwolena, Maryja! 

Zyszczy nam, spuści nam. 

Kyrie eleison. 

Twego dziela Krzciciela, Bożycze, 

Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze. 

Słysz modlitwę, jąż nosimy, 

A dać raczy, jenoż prosimy: 

A na świecie zbożny pobyt, 

Po żywocie rajski przebyt. 

Kyrie eleison. 
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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 błaganie:  

Ojczyznę wolną pobłogosław Panie! x2 

 

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. 

 

Ref.: Przed Twe ołtarze... 

 

Wróć naszej Polsce świetność starożytną, 

Użyźniaj pola, spustoszałe łany,  

Niech szczęście, pokój na nowo zakwitną.  

Przestań nas karać, Boże zagniewany. 

 

Ref.: Przed Twe ołtarze ... 

 

Boże, którego ramię sprawiedliwe  

Żelazne berła władców świata kruszy,  

Zniwecz Twych wrogów zamiary szkodliwe,  

Obudź nadzieje polskiej naszej duszy. 

 

Ref.: Przed Twe ołtarze ... 

 

Boże najświętszy, od którego woli  

istnienie świata całego zależy,  

wyrwij lud Polski z tyranów niewoli,  

wspieraj zamiary wytrwałej młodzieży.  
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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 Samosierry 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 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. 

 

Czerwone maki...  
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DUMA CZŁOWIEKA RYCERSKIEGO 

 

Powiedz, wdzięczna kobzo moja, 

Umie li co duma twoja, 

Cóż może być piękniejszego 

Nad człowieka rycerskiego? 

 

Cóż nad pograniczne kraje, 

Kędy skoro lód roztaje 

Ujrzysz pola nieprzejrzane, 

Młodą trawą przyodziane? 

 

Ujrzysz dąbrowy rozwite, 

Ujrzysz ptactwo rozmaite, 

Zwierzu stada niezliczone 

I ryb roje niezłowione. 

 

Gdzie czasem wieśniak ochoczy 

Łowiąc sieci swoje toczy, 

Albo na straż wyprawiony 

Strzela źwierz strzelec ćwiczony. 

 

Lub przez niemienione progi 

Dnieprowy kozak ubogi 

Czółnem płynie nie bez strachu, 

Chudoju żyw sołomachu. 

 

Usarz zasię w mocnej zbroi 

Warownym obozem stoi, 

Który po szczupłym obiedzie 

Straż zarazem swą zawiedzie, 

 

W tym próbuje w kole koni 

Lub kopiją pierścień goni. 

A kiedy zaś trwoga przyjdzie, 

Z trzaskiem z obozu wynidzie, 

 

Pod świetnymi chorągwiami, 

Głośny trąbą i bębnami. 

Bieży pochylony lasem, 

Dla sławy, dla zysku czasem. 

 

Tam młódź harce swoje zwodzi, 

A zaś we krwi często brodzi, 

Pałasz kładzie w poszwę krwawy, 

Cedząc zaś krew za rękawy. 

 

Drugiego też bystra strzała 

W sercu skrwawionym ostała. 

Trzeci końmi podeptany 

Polega czasem bez rany. 

 

Za tym jedna przełomiona 

Nazad ustępuje strona, 

A zwycięzca niebłagany 

W tył srogie zadaje rany. 

 

A w tym do łupu zebrane 

Rycerstwo zaś spracowane 

Obraca się z trudu swego, 

Dając chwałę Bogu z tego, 

 

Dziękując czasem z wygrania, 

A podczas też więc przegrania. 

Na jakąż więc stronę stanie, 

Bądź zawsze pochwalon, Panie. 

 

Boże, który masz w swej pieczy 

Ludu rycerskiego rzeczy, 

Chudy żołnierz prosi Ciebie, 

Odpłać mu te nędzę w niebie. 
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DZIEWCZYNA Z GRANATEM 

Żoliborz, Ochota, Wola; Różaną po schodkach w dół 

Dziewczęta spod parasola żołnierski włożyły strój 

Błękitna chustka - marzenie, w koszyku granaty dwa 

I zdjęcie chłopaka w kieszeni - pamiątka letniego dnia 

 

Dziewczyno z granatem w ręce, dziewczyno w zielonej sukience! 

Warszawa się broni, walka trwa: o wolność, o honor, o kraj! 

Do broni, dziewczyno kochana! Do broni, chłopaku mój! 

Wnet wolna będzie Warszawa! Do broni, po wolność, na bój! 

 

Powstańcy na Starówce, tam poczta broni się 

List pisze sanitariuszka: „Walczymy. Kocham cię!” 

I tylko czasem dłonie, słowa jakiegoś strzęp 

On z Batalionu „Zośka”, a ona - kto to wie? 

 

Dziewczyno z granatem w ręce, dziewczyno w zielonej sukience! 

Warszawa się broni, walka trwa: o wolność, o honor, o kraj! 

Do broni, dziewczyno kochana! Do broni, chłopaku mój! 

Wolna będzie Warszawa! Do broni, po wolność, na bój! 

 

Zza rogu seria z kaemu, ciszę przerywa: ta, ta... 

Niewolę rozrywa granat i z "Błyskawicy" strzał 

Warszawa jeszcze się broni; weź miła dwie filipinki 

Zawleczka jest tutaj, zobacz, podobna do twojej szminki! 

 

Dziewczyno z granatem w ręce, dziewczyno w zielonej sukience! 

Warszawa się broni, walka trwa: o wolność, o honor, o kraj! 

Do broni, dziewczyno kochana! Do broni, chłopaku mój! 

Wolna będzie Warszawa! Do broni, po wolność, na bój! 
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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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JEST TAKI KRAJ 
 

Jest takie miejsce u zbiegu dróg, 

Gdzie się spotyka z zachodem wschód... 

Nasz pępek świata, 

Nasz biedny raj... 

Jest takie miejsce, 

Taki kraj. 

 

Nad pastwiskami ciągnący dym, 

Wierzby jak mary, w welonach mgły... 

Tu krzyż przydrożny, 

Tam święty gaj... 

Jest takie miejsce, 

Taki kraj. 

 

Kto tutaj zechce w rozpaczy tkwić, 

Załamać ręce, płakać i pić... 

Ten święte prawo 

Ma, bez dwóch zdań... 

Jest takie miejsce, 

Taki kraj. 

 

Nadziei uczą ci, co na stos 

Potrafią rzucić swój życia los... 

Za ojców groby, 

Za Trzeci Maj... 

Jest takie miejsce, 

Taki kraj. 

 

Z pokoleń trudu, z ofiarnej krwi, 

Zwycięskiej chwały nadejdą dni... 

Dopomóż Boże! 

I wytrwać daj... 

Tu nasze miejsce, 

To nasz kraj!  
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MARSZ PIERWSZEJ KADROWEJ 

 

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! 

 

Chociaż do Warszawy długą mamy drogę, 

Ale przejdziem migiem, byle tylko w nogę. 

      Oj da, oj da dana... 

 

Chociaż w butach dziury, na mundurach łaty, 

To pierwsza kadrowa pójdzie na armaty. 

      Oj da, oj da dana... 

 

A gdy się szczęśliwie zakończy powstanie, 

To pierwsza kadrowa gwardyją zostanie. 

      Oj da, oj da dana... 

 

A więc piersi naprzód, podniesiona głowa, 

Bośmy przecież pierwsza kompania kadrowa. 

      Oj da, oj da dana... 
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MIEJCIE NADZIEJĘ 

 

Miejcie nadzieję! Nie tę lichą, marną  

Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera,  

Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno  

Przyszłych poświęceń w duszy bohatera.  

 

Miejcie odwagę! Nie tę jednodniową,  

Co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska,  

Lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową  

Nie da się zepchnąć z swego stanowiska.  

 

Miejcie odwagę! Nie tę tchnącą szałem,  

Która na oślep leci bez oręża,  

Lecz tę, co sama niezdobytym wałem /  

Przeciwne losy stałością zwycięża. / x2 

 

Przestańmy własną pieścić się boleścią,  

Przestańmy ciągłym lamentem się poić! 

Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, / 

Mężom przystoi w milczeniu się zbroić. / x2 

 

Lecz nie przestajmy czcić świętości swoje  

I przechowywać ideałów czystość;  

Do nas należy dać im moc i zbroję, / 

By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość . / x2 

 

Miejcie nadzieję! Nie tę lichą, marną 

Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, 

Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno / 

Przyszłych poświęceń w duszy bohatera. / x2 
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MODLITWA HARCERSKA 

O Panie Boże, Ojcze nasz 

W opiece Swej nas miej 

Harcerskich serc Ty drgnienia znasz 

Nam pomóc zawsze chciej 

 

Wszak Ciebie i Ojczyznę 

Miłując chcemy żyć 

Harcerskim prawom życia, dnia 

Wiernymi zawsze być 

 

O daj nam zdrowie dusz i ciał 

Swym światłem zanurz noc 

I daj nam hart tatrzańskich skał 

I twórczą wzbudź w nas moc 

 

Na szczytach górskich czy wśród łąk 

W dolinach bystrych rzek 

Szukamy śladów Twoich rąk 

By życie z Tobą wieść 

 

Przed nami jest otwarty świat 

Za nami tyle dróg 

Chodź wiele ścieżek kusi nas 

Lecz dla nas tylko Bóg 
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MODLITWA OBOZOWA 

O, Panie , któryś jest na niebie, 

Wyciągnij sprawiedliwą dłoń ! 

Wołamy z cudzych stron do Ciebie 

O polski dach i polską broń. 

 

O, Boże, skrusz ten miecz, 

Co siekł nasz kraj, 

Do wolnej Polski nam 

Powrócić daj ! 

By stał się twierdzą nowej siły 

Nasz dom, nasz dom. 

 

O, usłysz, Panie skargi nasze, 

O, usłysz nasz tułaczy śpiew ! 

Znad Warty, Wisły, Sanu, Bugu 

Męczeńska do Cię woła krew ! 

O, Boże, skrusz ten miecz... 
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MORZE, NASZE MORZE 

Chociaż każdy z nas jest młody 

Lecz go starym wilkiem zwą 

My strażnicy polskiej wody 

Marynarze polscy są. 

 

Morze, nasze morze 

Będziem ciebie wiernie strzec 

Mamy rozkaz cię utrzymać 

Albo na dnie, na dnie twoim lec 

Albo na dnie z honorem lec. 

 

Żadna siła, żadna burza 

Nie odbierze Gdyni nam 

Nasza flota choć nie duża 

Wiernie strzeże portu bram. 
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MURY 

On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt 

On im pieśnią dodawał 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 

 

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 wiec, 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! 

 

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... 
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ROTA POLSKICH KATOLIKÓW 

Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych,  

Nie damy pogrześć wiary!  

Próżne zakusy duchów złych  

i próżne ich zamiary.  

Bronić będziemy Twoich dróg.  

Tak nam dopomóż Bóg!  2x 

 

Ze wszystkich świątyń, chat i pól  

Popłynie hymn wspaniały;  

Niech żyje Jezus Chrystus Król  

w koronie wiecznej chwały!  

Niech, żyje Maria! Zagrzmi róg.  

Tak nam dopomóż Bóg!  2x 

 

I taki triumf, taki cud  

Powieje z Jasnej Góry  

I z taką wiarą ruszy lud  

Synowie Polski, córy,  

Że jak mgławica pierzchnie wróg.  

Tak nam dopomóż Bóg!  2x 

  



100. ROCZNICA CUDU NAD WISŁĄ 
 

17 
 

 

O MÓJ ROZMARYNIE 

O mój rozmarynie rozwijaj się, 

o mój rozmarynie rozwijaj się. 

Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej 

Zapytam 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. 

Ułani werbują, strzelcy maszerują 

Zaciągnę się. 

Dadzą mi konika cisawego, 

Dadzą mi konika cisawego. 

I ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę 

Do boku mego. 

I ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę 

Do boku mego. 

Dadzą mi kabacik z wyłogami, 

Dadzą mi kabacik z wyłogami. 

I czarne buciki i czarne buciki 

Z ostrogami. 

I czarne buciki i czarne buciki 

Z ostrogami. 

Dadzą mi manierkę z gorzałczyną, 

Dadzą mi manierkę z gorzałczyną. 

Ażebym nie tęsknił, ażebym nie tęsknił 

Za dziewczyną. 

Ażebym nie tęsknił, ażebym nie tęsknił 

Za dziewczyną. 

Pójdziemy z okopów na bagnety, 

Pójdziemy z okopów na bagnety. 

Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie ucałuje 

Ale nie ty. 

Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie ucałuje 

Ale nie ty. 
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OJCZYZNO MA 

1.Tyle razy pragnęłaś wolności, 

Tyle razy dławił ją kat. 

Ale zawsze czynił to obcy, 

A dziś brata zabija brat! 

Ojczyzno ma, 

Tyle razy we krwi skąpana, 

Ach, jak wielka dziś Twoja rana, 

Jakże długo cierpienie Twe trwa! 

2.Biały orzeł znów skrępowany, 

Krwawy łańcuch zwisa u szpon. 

Lecz już wkrótce zostanie zerwany, 

Bo wolności uderzył dzwon. 

Ojczyzno ma, 

Tyle razy we krwi skąpana, 

Ach, jak wielka dziś Twoja rana, 

Jakże długo cierpienie Twe trwa! 

3.O Królowo Polskiej Korony 

Wolność, pokój i miłość racz dać, 

By ten naród boleśnie dręczony  

Odtąd wiernie przy Tobie mógł stać.  

Ojczyzno ma, Tyle razy we krwi 

skąpana,  

Ach, jak wielka dziś Twoja rana,  

Jakże długo cierpienie Twe trwa! 

4.O, Matko ma! 

Tyś Królową Polskiego narodu, 

Tyś wolnością w czasie niewoli 

I nadzieją, gdy w sercach jej brak. 

Ojczyzno ma, 

Tyle razy we krwi skąpana, 

Ach, jak wielka dziś Twoja rana, 

Jakże długo cierpienie Twe trwa! 

5.Nowy ból przeszył serca Polaków, 

Pasterz-kapłan przelał swą krew, 

Abyś ty mógł żyć w wolnej 

Ojczyźnie, 

Bez cierpienia, bólu i krat. 

  



100. ROCZNICA CUDU NAD WISŁĄ 
 

19 
 

PAŁACYK MICHLA 

Pałacyk Michla, Żytnia, Wola, 

Bronią się chłopcy od "Parasola", 

Choć na "tygrysy" mają visy - 

To warszawiaki, fajne chłopaki są! 

 

Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, 

Pręż swój młody duch, 

Pracując za dwóch! 

Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, 

Pręż swój młody duch jak stal! 

 

Każdy chłopaczek chce być ranny, 

Sanitariuszki - morowe panny, 

I gdy cię kula trafi jaka, 

Poprosisz pannę - da ci buziaka - 

hej! 

 

Czuwaj wiaro... 

 

Z tyłu za linią dekowniki, 

Intendentura, różne umrzyki, 

Gotują zupę, czarną kawę, 

I tym sposobem walczą za sprawę - 

hej! 

 

Czuwaj wiaro... 

 

Za to dowództwo jest morowe 

Bo w pierwszej linii nadstawia 

głowę, 

A najmorowszy z przełożonych, 

To jest nasz "Miecio" w kółko 

golony - hej! 

 

Czuwaj wiaro... 

 

Wiara się bije, wiara śpiewa, 

Szkopy się złoszczą, krew ich 

zalewa, 

Różnych sposobów się imają, 

Co chwila "szafę" nam posyłają - 

hej! 

 

Czuwaj wiaro... 

 

Lecz na nic "szafa" i granaty, 

Za każdym razem dostają baty, 

I co dzień się przybliża chwila, 

Że zwyciężymy! i do cywila - hej! 
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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. 

Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój, 

Piechota, ta szara piechota. 

Maszerują strzelcy, maszerują, 

Karabiny błyszczą, szary strój, 

A przed nimi drzewce salutują, 

Bo za naszą Polskę idą 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. 

A oczy ich dumnie utkwione są w dal, 

Piechota, ta szara piechota. 

Maszerują strzelcy, maszerują… 

 

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. 

Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój: 

Piechota, ta szara piechota. 

Maszerują strzelcy, maszerują… 
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MARSZ PIERWSZEJ BRYGADY 

Legiony to żołnierska nuta, 

Legiony to ofiarny stos. 

Legiony to żołnierska buta, 

Legiony to straceńców los. 

 

Ref.: My, Pierwsza Brygada, 

Strzelecka gromada, 

Na stos rzuciliśmy nasz 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. 

 

Ref.: My, Pierwsza Brygada, 

Strzelecka gromada, 

Na stos rzuciliśmy nasz 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! 

 

Ref.: My, Pierwsza Brygada, 

Strzelecka gromada, 

Na stos rzuciliśmy nasz 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. 

 

Ref.: My, Pierwsza Brygada, 

Strzelecka gromada, 

Na stos rzuciliśmy nasz życia los, 

Na stos, na stos. 
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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 w żadnej klęsce, 

Wszak póki On był z naszymi ojcami, 

Byli zwycięzce! 

 

Więc nie wpadniemy w żadną wilczą jamę, 

Nie ulękniemy 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. 

 

Bo kto zaufał Chrystusowi Panu 

I szedł na święte Kraju werbowanie, 

Ten, de profundis, z ciemnego kurhanu 

Na trąbę wstanie. 

 

Bóg jest ucieczką i obroną naszą! 

Póki On z nami całe piekła pękną ! 

Ani ogniste smoki nie ustraszą 

Ani ulękną. 

 

Nie złamie nas głód, ni żaden frasunek, 

Ani zhołdują żadne świata hołdy; 

Bo na Chrystusa my poszli werbunek 

Na Jego żołdy. 
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PIEŚŃ OBROŃCÓW CZĘSTOCHOWY 

 

Uderzcie w dzwony potężne! 

Uwierzcie w serca swe mężne: 

Ufajcie w Bramę Niebieską – bastion przed bestią! 

 

Zawitajże Królowo w słońca blasku 

Wieniec ponad Twoją głową z gwiazd dwunastu. 

Zawitajże Królowo w blasku słońca:, 

Zostań z nami, zostań z nami, aż do końca! 

 

Wykrzeszcie z siebie chęć chęci! 

Dostrzeżcie co widzą święci: 

Prawdę i Piękno i Dobro, 

najczystsze z obron! 

 

Zawitajże Królowo w słońca blasku 

Wieniec ponad Twoją głową z gwiazd dwunastu. 

Zawitajże Królowo w blasku słońca, 

Zostań z nami, zostań z nami, aż do końca! 

 

Podnieście strapione głowy! 

Pobierzcie do Częstochowy, 

Gdzie swoje zginają karki i niedowiarki! 

 

Zawitajże Królowo w słońca blasku 

Wieniec ponad Twoją głową z gwiazd dwunastu. 

Zawitajże Królowo w blasku słońca. 

Zostań z nami, zostań z nami, aż do końca! 
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PIEŚŃ ŻOŁNIERSKA O NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE 
 

Marsz, marsz, me serce, pobudkę biją, 

strzelaj modlitwą, a chwal Maryją, 

Bo u Maryi jesteś w komendzie, 

Nad nią mocniejszej świat mieć nie będzie. 

 

Feldgradon biją, stawaj do tropu,  

Żadnemu Pani nie da urlopu:  

Masz urlop życia, nie wiesz jak długo,  

Bądźże tej Pannie na wieki sługą. 

 

Stań do parolu, odbierz go śmiało,  

Aby na wieki w twem sercu trwało:  

Parol jest Jezus, hasło Maryja;  

Niech Im twe serce na wieki sprzyja. 

 

Wierz artykuły mocno w twej wierze,  

Byś powinności pilnował szczerze:  

Jak zdradzisz Panią, będziesz w areszcie,  

Wspomnij o życia swojego reszcie. 

 

A przy ostatnim życia momencie.  

Wybrańcem Panny bądź w regimencie:  

I żebyś poszedł z abszytem swoim,  

Z błogosławieństwem Maryi twojem. 
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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 odwrotu 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. 

 

Każda twarz się uniesieniem płoni, 

Każdy laskę krzepko dzierży w dłoni, 

A z młodzieńczej się piersi wyrywa  

Pieśń potężna pieśń jak dzwon. 

 

O rycerstwie spod kresowych stanic, 

O obrońcach naszych polskich granic. 

A ponad nami wiatr szumny wieje  

I dębowy huczy las!  
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PŁYNIE WISŁA 

 

Płynie Wisła, płynie  

Po polskiej krainie, (bis)  

Zobaczyła Kraków, pewnie go nie 

minie. (bis)  

 

Zobaczyła Kraków,  

Wnet go pokochała, (bis)  

A w dowód miłości wstęgą opasała. 

(bis)  

 

Chociaż się schowała  

W Niepołomskie lasy, (bis)  

I do morza wpada, płynie jak przed 

czasy. (bis)  

 

Nad moją kolebą  

Matka się schylała, (bis)  

I po polsku pacierz mówić nauczała. 

(bis)  

 

"Ojcze nasz" i "Zdrowaś"  

I "Skład Apostolski", (bis)  

Bym do samej śmierci kochał Naród 

polski. (bis)  

 

Bo ten Naród polski  

Ma ten urok w sobie, (bis)  

Kto go raz pokochał, nie zapomni w 

grobie. (bis)  

 

Abym gdy dorosnę  

Wziął Polkę za żonę (bis)  

Bo tylko Polakom Laszki 

przeznaczone. (bis)  

 

Niech Francuz Francuzkę  

Niemiec kocha Niemkę (bis)  

Ja zaś wolę Polkę, niźli 

cudzoziemkę. (bis)  

 

I to wszystko razem  

Od matki słyszałem (bis)  

Czego nie zapomnę jak nie 

zapomniałem. (bis)  

 

Płynie Wisła płynie,  

Po polskiej krainie (bis)  

A dopóki płynie Polska nie zaginie. 

(bis) 
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PRZYBYLI UŁANI POD OKIENKO 

 

Przybyli ułani pod okienko, (bis) 

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

 

Trudno jest wytrwać, gdy wszystko zdaje 

się stracone, 

Trudno jest marzyć, gdy marzenia Twoje 

depczą.  

Trudno jest stać gdy chcą Cię rzucić na 

kolana, 

Marzyć o słońcu gdy wokoło strugi 

deszczu. 

 

Lecz przysięgaliśmy na orła i na krzyż, 

Na dwa kolory, te najświętsze w Polsce 

barwy. 

Na czystą biel i na gorącą czerwień krwi, 

Na wolność żywych i na wieczną chwałę 

zmarłych. 

 

Trudno zwyciężać gdy w zwycięstwo Twe 

nie wierzą, 

Trudno jest walczyć, gdy poległo już tak 

wielu. 

Trudno jest ciągle na zamiary siły mierzyć, 

Ostatnią kulą jak opłatkiem się podzielić. 

 

Lecz przysięgaliśmy na orła i na krzyż, 

Na dwa kolory, te najświętsze w Polsce 

barwy. 

Na czystą biel i na gorącą czerwień krwi, 

Na wolność żywych i na wieczną chwałę 

zmarłych. 

 

Trudno się czasem z Twoją wolą zgodzić 

Panie, 

I stać spokojnie gdy ofiarne płoną stosy. 

Ale swój los przyrzekaliśmy rzucić na nie,  

By swoje życie jak przeszkodę móc 

przeskoczyć. 

 

Bo przysięgaliśmy na orła i na krzyż, 

Na dwa kolory, te najświętsze w Polsce 

barwy. 

Na czystą biel i na gorącą czerwień krwi, 

Na wolność żywych i na wieczną chwałę 

zmarłych. 

 

I zwyciężymy, gdy zwycięstwo dasz nam 

Panie, 

Przyjmiemy klęskę, jeśli taka Twoja wola. 

Tylko daj w godzinie próby nam 

wytrwanie, 

Gdy upadniemy zawsze pozwól powstać z 

kolan.  

 

Bo przysięgaliśmy na orła i na krzyż, 

Na dwa kolory, te najświętsze w Polsce 

barwy. 

Na czystą biel i na gorącą czerwień krwi, 

Na wolność żywych i na wieczną chwałę 

zmarłych. 
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RATUJ NAS CHRYSTE 

Ratuj nas Chryste! 

Gdy ginie naród ze swej woli 

Choć ma przed sobą drogi przejrzyste 

Wtedy tak serce ogromnie boli 

Ratuj nas Chryste 

 

Kiedy nas niemoc bezduszna zżera 

Choć nas wzywają prawdy wieczyste 

Pomóż Polakom fałsze odpierać 

Ratuj nas Chryste 

 

Tym, co zaparli się Twego krzyża 

Wskazuj niebo jasne przejrzyste 

Niech się do prawdy Twojej przybliżą 

Ratuj nas Chryste 

 

Daj udręczonym narodom wojną 

Koniec bitewnej drogi ciernistej 

Roztocz nad światem ciszę spokojną 

Ratuj nas Chryste 
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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! 

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. 

Pójdziemy, gdy zabrzmi złoty róg! 

Tak nam dopomóż Bóg! 

Tak nam dopomóż Bóg! 

Nie damy miana Polski zgnieść 

Nie pójdziem żywo w trumnę 

Na Polski imię, na jej cześć 

Podnosi czoła dumne. 

Odzyska ziemi dziadów wnuk! 

Tak nam dopomóż Bóg! 

Tak nam dopomóż Bóg! 
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ROZKWITAŁY PĄKI BIAŁYCH RÓŻ 

Rozkwitały pąki białych róż, 

Wróć, Jasieńku, z tej wojenki już, 

Wróć, ucałuj, jak za dawnych lat, 

Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat. 

Kładłam ja ci 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. 

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. 

W pustym polu zimny wicher dmie 

już nie wróci twój Jasieńko, nie 

śmierć okrutna zbiera krwawy łup 

zakopali Jasia twego w ciemny grób. 

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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SERCE W PLECAKU 

Z młodej piersi się wyrwało  

W wielkim bólu i 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 właśnie jest w rozterce 

Zakochane twoje serce?  

Może potajemnie kochasz 

I po nocach tęsknisz szlochasz?  

Tę piosenkę, tę jedyną, 

Śpiewam dla ciebie dziewczyno.  

 

Nad Żołnierza nie masz pana, 

Nad karabin nie ma żony. 

0 dziewczyno ukochana, 

0czka twoje zasmucone. 

 

Tam po łące, po zielonej 

Żołnierz młody szedł na boje, 

A w plecaku miał czerwone. 

Zakochane serce twoje. 

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.  

 

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. 

 

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. 
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UŁANI, UŁANI 

Ułani, ułani, malowane dzieci, 

niejedna panienka za wami poleci. 

Hej, hej, ułani, malowane dzieci, 

niejedna panienka za wami poleci. 

Hej, hej, ułani, malowane dzieci, 

niejedna panienka za wami poleci. 

Niejedna panienka i niejedna wdowa, 

zobaczy ułana, kochać by gotowa. 

Hej, hej, ułani, malowane dzieci, 

niejedna panienka za wami poleci. 

Hej, hej, ułani, malowane dzieci, 

niejedna panienka za wami poleci. 

Babcia umierała, jeszcze się pytała: 

czy na tamtym świecie, ułani, będziecie? 

Hej, hej, ułani, malowane dzieci, 

niejedna panienka za wami poleci. 

Hej, hej, ułani, malowane dzieci, 

niejedna panienka za wami poleci. 

 

  



100. ROCZNICA CUDU NAD WISŁĄ 
 

34 
 

 

UWIERZ POLSKO 

 

Moja Ojczyzna, moja Polska, 

Moja Ojczyzna to mój dom, 

Którego strzeże Ojciec, Matka 

I wiara od lat. 

 

Moja Ojczyzna to historia, 

Pamięć o poległych za nasz kraj, 

Pamięć o tysiącach bohaterów 

Niezłomnych jak stal! 

 

Uwierz, Polsko! 

Naszej wiary nie zabraknie nam! 

Żaden wróg 

Nie zwycięży Boga w nas! 

Z Bogiem zawsze 

Pokonamy każde zło. 

Dopomóż, Boże, nam, 

Dopomóż nam. 

 

Kraju mój piękny, mój Wiślany, 

Kraju mej nadziei w lepszy los. 

Z wiarą Ojców tak niepokonany, 

Bo wiara - to broń! 

 

Śladem naszych przodków iść będziemy, 

Za Ojczyznę walczyć - to nasz cel! 

Do lepszego jutra iść pragniemy. 

Wznieś w górę swą skroń! 
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WARSZAWIANKA 

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 do 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! 

Droga Polsko, dzieci Twoje 

Dziś szczęśliwszych doszły chwil, 

Od tych sławnych, gdy ich boje 

Wieńczył Kremlin, Tybr i Nil. 

Lat dwadzieścia nasze męże 

Los po obcych ziemiach siał, 

Dziś, o Matko, kto polęże, 

Na Twem łonie będzie spał. 

Hej, kto Polak, na bagnety! 

Tocz, Polaku, bój zacięty, 

Ulec musi dumny car. 

Pokaż jemu pierścień święty, 

Nieulękłych Polek dar. 

Niech to godło ślubów drogich 

Wrogom naszym wróży grób, 

Niech krwią zlane w bojach srogich 

Nasz z Wolnością świadczy ślub. 

Hej, kto Polak, na bagnety! 

Grzmijcie bębny, ryczcie działa, 

Dalej! dzieci w gęsty szyk! 

Wiedzie hufce Wolność, chwała, 

Tryumf błyska w ostrzu pik. 

Leć nasz Orle w górnym pędzie, 

Sławie, Polsce, światu służ! 

Kto przeżyje wolnym będzie, 

Kto umiera – wolnym już! 

Hej, kto Polak, na bagnety! 
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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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MAZUREK 3 MAJA 

Witaj majowa jutrzenko, 

Świeć naszej polskiej krainie, 

Uczcimy ciebie piosenką, 

Która w całej Polsce słynie. 

 

Witaj maj, trzeci maj, 

Dla Polaków błogi raj. 

 

Nierząd braci naszych cisnął, 

Gnuśność w ręku króla spała, 

A wtem trzeci maj zabłysnął - 

I cała Polska powstała. 

 

Witaj maj, trzeci maj, 

Dla Polaków błogi raj. 

 

W piersiach rozpacz uwięziona 

W listopadzie wstrząsła serce, 

Wstaje Polska z grobów łona, 

Pierzchają dumni morderce. 

 

Błysnął znów trzeci maj 

I już wolny cały kraj! 
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Z DAWNA POLSKI TYŚ KRÓLOWĄ 

Z dawna Polski Tyś Królową Maryjo! 

Ty za nami przemów słowo, Maryjo! 

Ociemniałym podaj rękę, 

Niewytrwałym skracaj mękę, 

Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo! 

 

Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo! 

Tyleś Matko wycierpiała, Maryjo! 

Przez Twego Syna konanie, 

Uproś sercom zmartwychwstanie, 

W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo! 

 

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! 

Ty za nami przemów słowo, Maryjo! 

Miej w opiece naród cały, 

Który żyje dla Twej chwały, 

Niech rozwija się wspaniały, Maryjo! 

  



100. ROCZNICA CUDU NAD WISŁĄ 
 

39 
 

 

ŻEBY POLSKA BYŁA POLSKĄ 

Z głębi dziejów, z krain mrocznych, 

Puszcz odwiecznych, pól i stepów, 

Nasz rodowód, nasz początek, 

Hen, od Piasta, Kraka, Lecha. 

Długi łańcuch ludzkich istnień 

Połączonych myślą prostą. 

Żeby Polska, żeby Polska, 

Żeby Polska była Polską! 

Żeby Polska, żeby Polska, 

Żeby Polska była Polską! 

 

Wtedy kiedy los nieznany 

Rozsypywał nas po kątach, 

Kiedy obce wiatry grały, 

Obce orły na proporcach, 

Przy ogniskach wybuchała 

Niezmożona nuta swojska. 

Żeby Polska, żeby Polska, 

Żeby Polska była Polską! 

Żeby Polska, żeby Polska, 

Żeby Polska była Polską! 

 

Zrzucał uczeń portret cara, 

Ksiądz Ściegienny wznosił modły, 

Opatrywał wóz Drzymała, 

Dumne wiersze pisał Norwid. 

I kto szablę mógł utrzymać 

Ten formował legion, wojsko. 

Żeby Polska, żeby Polska, 

Żeby Polska była Polską! 

Żeby Polska, żeby Polska, 

Żeby Polska była Polską! 

 

Matki, żony w mrocznych izbach 

Wyszywały na sztandarach 

Hasło: "Honor i Ojczyzna" 

I ruszała w pole wiara. 

I ruszała wiara w pole 

Od Chicago do Tobolska. 

Żeby Polska, żeby Polska, 

Żeby Polska była Polską! 

Żeby Polska, żeby Polska, 

Żeby Polska była Polską! 
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ŚLUBY LWOWSKIE JANA KAZIMIERZA 

1 KWIETNIA 1656 

„Wielka Boga-Człowieka Rodzicielko i Panno Najświętsza! Ja, Jan Kazimierz, z łaski 

Syna Twego, Króla królów i Pana mego, i z Twego miłosierdzia król, padłszy do stóp Twoich 

najświętszych, Ciebie za Patronkę moją i za Królowę państw moich dzisiaj obieram.  

 

I siebie, i moje królestwo polskie, księstwo litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, 

żmudzkie, inflanckie i czernichowskie, wojska obydwu narodów i ludy wszystkie Twej 

osobliwszej opiece i obronie polecam i o Twoją pomoc i miłosierdzie w tym nieszczęśliwym 

i przykrym królestwa mego stanie przeciw nieprzyjaciołom świętego rzymskiego Kościoła 

pokornie błagam. A że największymi dobrodziejstwy Twemi pobudzony pałam wraz z moim 

narodem nową i najszczerszą chęcią służenia Tobie, więc przyrzekam też i na przyszłość 

w moim i ludów moich imieniu Tobie, Najświętsza Panno, i Synowi Twojemu, Panu 

naszemu, Jezusowi Chrystusowi, że cześć Waszą i chwałę przenajświętszą zawsze 

po wszystkich krajach mego królestwa z wszelką usilnością pomnażać i utrzymywać będę.  

 

Obiecuję prócz tego i ślubuję: iż gdy za świętem Twym pośrednictwem i wielkiego Syna 

Twego miłosierdziem, nad nieprzyjaciółmi, a osobliwie Szwedami, Twoją i Syna Twego 

cześć i chwałę wszędzie po nieprzyjacielsku prześladującymi i zupełnie zniszczyć 

usiłującymi, zwycięstwo odniosę, u Stolicy Apostolskiej starać się będę, aby ten dzień 

na podziękowanie za tę łaskę Tobie i Synowi Twojemu corocznie jako uroczysty i święty 

na wieki obchodzono i polecę czuwać nad tym biskupom królestwa mego, aby to, 

co przyrzekam, od ludów moich dopełnione było.  

 

A ponieważ z wielkim bólem serca mego poznaję, że za łzy i krzywdy włościan 

w królestwie moim Syn Twój, sprawiedliwy Sędzia świata, od siedmiu już lat dopuszcza 

na nas kary powietrza, wojny i innych nieszczęść, przeto obiecuję i przyrzekam oprócz tego, 

iż ze wszystkiemi memi stanami po przywróceniu pokoju użyję troskliwie wszelkich środków 

dla odwrócenia tych nieszczęść i postaram się, aby lud królestwa mego od niesprawiedliwych 

ciężarów i ucisków był uwolniony. Uczyń to, Najmiłosierniejsza Pani i Królowo, abyś tak 

samo, jakeś najszczerszą chęć we mnie, w moich urzędnikach i stanach do wyznania tego 

ślubu wzbudziła, także nam łaskę u Syna Twego dla wypełnienia tego ślubu uprosiła. Amen". 
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Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi 

 

Boże, Rządco i Panie narodów,  

z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,  

a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,  

błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,  

chwałę przynosiła imieniowi Twemu  

a syny swe wiodła ku szczęśliwości. 

Wszechmogący wieczny Boże,  

spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom  

i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,  

byśmy jej i ludowi Twemu,  

swoich pożytków zapomniawszy,  

mogli służyć uczciwie. 

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,  

rządy kraju naszego sprawujące,  

by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym  

mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen 
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