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1. „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...

3. Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania

Wrócim się przez morze.

Ref. Marsz, marsz...

4. Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany -

Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Ref. Marsz, marsz...



2. „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! (X2)

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!(X2)

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! (X2)



3. „Sygnał”

1. W krwawym polu srebrne ptaszę

    Poszli w boje chłopcy nasze.

Ref. Hu! Ha! Krew gra, duch gra, Hu! Ha!

        Niechaj Polska zna, jakich synów ma!

2. Obok Orła znak Pogoni

    Poszli nasi w bój bez broni.

Ref. Hu! Ha! Krew gra, duch gra, Hu! Ha!

        Matko - Polsko, żyj! Jezus Maria bij !

3. Naszym braciom dopomagaj,

    Nieprzyjaciół naszych zmagaj.

Ref. Hu! Ha! Wiatr gra, krew gra, Hu! Ha!

        Niechaj Polska zna, Jakich synów ma.



4. „Serce w plecaku”

1. 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.

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 
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. 

3. Poszedł żołnierz na wojenkę
Poprzez góry, lasy, pola,

I ze śmiercią szedł pod rękę,
Taka jest żołnierska dola.

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 
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. 



5. „Legiony – Pierwsza brygada”

1. 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 swój życia los, na stos, na stos! 

(X2)

2. O ile mąk, ile cierpienia, 
O ile krwi, wylanych łez, 

Pomimo to nie ma zwątpienia, 
Dodawał sił wędrówki kres. 

Ref. My pierwsza brygada, strzelecka gromada 
Na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos, na stos! 

(X2)



6. „Wojenko, wojenko”

1. Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani,
Że za tobą idą, że za tobą idą

Chłopcy malowani?

2. Chłopcy malowani, sami wybierani,
Wojenko, wojenko, wojenko, wojenko,

Cóżeś ty za pani?

3. Na wojence ładnie, kto Boga uprosi,
Żołnierze strzelają, żołnierze strzelają,

Pan Bóg kule nosi.

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

To tak Polska grzeje.

5. Wojenko, wojenko, co za moc jest w tobie?
Kogo ty pokochasz, kogo ty pokochasz

w zimnym leży grobie.

6. W zimnym grobie leży, z dala od rodziny
A po nim pozostał, a po nim pozostał

Cichy płacz dziewczyny



7. „Przybyli ułani pod okienko”

1. Przybyli ułani pod okienko, 
Pukają, wołają: "puść panienko!"

2. Zaświecił miesiączek do okienka, 
W koszulce stanęła w nim panienka. 

3. "O Jezu, a cóż to za wojacy?" 
"Otwieraj! Nie bój się to czwartacy!" 

4. "O Jezu! A dokąd Bóg prowadzi?" 
"Warszawę odwiedzić byśmy radzi.” 

5. Gdy zwiedzim Warszawę, już nam pilno 
Zobaczyć to stare nasze Wilno. 

6.  A z Wilna już droga jest gotowa, 
Prowadzi prościutko aż do Lwowa. 

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

8. Przyszliśmy napoić nasze konie, 
Za nami piechoty pełne błonie." 

9. "O Jezu! A cóż to za hołota?" 
"Otwórz no panienko! To piechota!" 

10. Panienka otwierać podskoczyła, 
Żołnierzy do środka zaprosiła. 



8. „Ułani, ułani”

1. Ułani, ułani, malowane dzieci
Niejedna panienka, za wami poleci

Ref. Hej, hej ułani, malowane dzieci
Niejedna panienka, za wami poleci

2. Niejedna panienka, i niejedna wdowa
Za wami ułani, polecieć gotowa

Ref. Hej, hej ułani.......

3. Nie ma takiej wioski, ani takiej chatki
Żeby nie kochały, ułana mężatki

Ref. Hej, hej ułani......

4. Babcia umierała, jeszcze się pytała
Czy na tamtym świecie, ułani będziecie

Ref. Hej, hej ułani.....

5. Jedzie ułan, jedzie, szablą pobrzękuje
Uważaj dziewczyno, bo cię pocałuje

Ref. Hej, hej ułani.....

6. A niech pocałuje, nikt mu nie zabrania
Wszak on swoją piersią, Ojczyznę osłania

Ref. Hej, hej ułani.....



9. „Dziś do Ciebie przyjść nie mogę”

1. 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. (X2)

2. 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. (X2)

3. 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. (X2)



10. „Raduje się serce” - Pierwsza Kadrowa

1. Raduje się serce, raduje się dusza,
Gdy Pierwsza Kadrowa na wojenkę rusza.

Ref. Ojda, ojda dana, kompanio kochana,
Nie masz to jak Pierwsza, nie oj nie!

2. Chociaż do Warszawy mamy długą drogę,
ale przejdziem migiem, byle tylko w nogę.

Ref. Oj da, oj da dana....itd

3.  Kiedy wybijemy po drodze Moskali,
Ładne warszawianki będziem całowali.

Ref. Oj da, oj da dana....itd

4. A jak się szczęśliwie zakończy powstanie,
To Pierwsza Kadrowa gwardyją zostanie.

Ref. Oj da, oj da dana....itd

5. A więc piersi naprzód, podniesiona głowa
Bośmy przecież Pierwsza Kompania Kadrowa

Ref. Oj da, oj da dana....itd



11. „O mój rozmarynie”

1. O mój rozmarynie, rozwijaj się
O mój rozmarynie rozwijaj się

Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej
Zapytam się. 2X

2. A jak mi odpowie: nie kocham cie,
A jak mi odpowie nie kocham cię,
Ułani werbują, strzelcy maszerują

Zaciągnę się. 2X

3. Dadzą mi konika cisawego
Dadzą mi konika cisawego

I ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę
Do boku mego. 2X

4. Dadzą mi manierkę z gorzałczyną
Dadzą mi manierkę z gorzałczyną

A żebym nie tęsknił, a żebym nie tęsknił
Za dziewczyną. 2X

5. Powiodą z okopów na bagnety,
Powiodą z okopów na bagnety,

Bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie ucałuje,
Ale nie ty. 2x 



12. „Jak to na wojence ładnie”

1. Jak to na wojence ładnie, (bis)
Kiedy ułan z konia spadnie. (bis)

2. Koledzy go nie żałują,
Jeszcze końmi potratują.

3. Rotmistrz z listy go wymaże,
Wachmistrz trumnę zrobić każe.

4. A za jego trudy, prace,
Hejnał zagrają trębacze.

5. A za jego trudy, znoje,
Wystrzelą mu trzy naboje.

6. A za jego krwawe rany,
Dołek w ziemi wykopany.

7. Śpij kolego, twarde łoże,
Zobaczym się jutro może.

8 .Śpij kolego, bo na wojnie
Tylko w grobie jest spokojnie.

Ostatnia zwrotka - WOLNO

9. Spij kolego w ciemnym grobie,
Niech się Polska przyśni tobie. 



13. „Rozszumiały się wierzby płaczące”

1. Rozszumiały się wierzby płaczące,
Rozpłakała się dziewczyna w głos,
Od łez oczy podniosła błyszczące,
Na żołnierski, na twardy życia los.

Ref. Nie szumcie, wierzby, nam,
Żalu, co serce rwie,

Nie płacz, dziewczyno ma,
Bo w partyzantce nie jest źle.

Do tańca grają nam
Granaty, wisów szczęk,
Śmierć kosi niby łan,

Lecz my nie znamy, co to lęk.

2. Błoto, deszcz czy słoneczna spiekota,
Wszędzie słychać miarowy, równy krok,

To na bój idzie leśna piechota,
Śpiew na ustach, spokojna twarz i wzrok.

Ref. Nie szumcie, wierzby, nam....

3. I choć droga się nasza nie kończy,
Choć nie wiemy, gdzie wędrówki kres,

Ale pewni jesteśmy zwycięstwa,
Bo przelano już tyle krwi i łez. 

Ref. Nie szumcie, wierzby, nam...



14. „Deszcz jesienny deszcz”

1. Deszcz ,jesienny deszcz, smutne pieśni gra,
Mokną na nim karabiny, hełmy kryje rdza.

Ref. Nieś po błocie w dal, w zapłakany świat,
Przemoczone pod plecakiem, osiemnaście lat. (X2)

2. Gdzieś daleko stąd, noc zapada znów,
Ciemna główka twej dziewczyny, chyli się do snu.

Ref. Może właśnie dziś, patrzy w mroczną mgłę
I modlitwą prosi Boga, by zachował cię. (X2)

3. Deszcz ,jesienny deszcz, bębni w hełmy stal,
Idziesz, młody żołnierzyku, gdzieś w nieznaną dal.

Ref. Może jednak Bóg, da że wrócisz znów,
będziesz tulił ciemną główkę, miłej twej do snu. (X2)

4. Deszcz ,jesienny deszcz, smutne pieśni gra,
Mokną na nim karabiny, hełmy kryje rdza.

Ref. Nieś po błocie w dal, w zapłakany świat,
Przemoczone pod plecakiem........osiemnaście lat. (X2)



15. „Rozkwitały paki 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./ 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

W pustym polu zimny wicher dmie,
Już nie wróci twój Jasieńko, nie,

/Śmierć okrutna zbiera krwawy łup
Zakopali Jasia twego w ciemny grób. /x2

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 




