
Rota 

słowa: Maria Konopnicka 

muzyka: Feliks Nowowiejski 

 
  1.Nie rzucim ziemi skąd nasz ród 

  Nie damy pogrześć mowy! 

  Polski my naród,polski ród, 

  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 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 

Podnosim czoła dumne. 

Odzyska ziemię dziadów wnuk. 

Tak nam dopomóż Bóg! 

Tak nam dopomóż Bóg! 

 

 

 

Marsz Polonia 

słowa: Józef Wybicki, WładysławAnczyc 

„Zesłańcy na Sybirze” i in. 

 
1.Jeszcze Polska nie zginęła, 

kiedy my żyjemy, 

Co nam obca przemoc wzięła 

Szablą odbierzemy. 

Ref. Marsz, marsz Polonia, 

Nasz dzielny narodzie, 

Odpoczniemy po swej pracy 

W ojczystej zagrodzie./bis/ 

 

2. Rozproszeni po wszem świecie 

Gnani w obce wojny, 

Zgromadziliśmy się przecie 

W jedno kółko zbrojne. 

Ref. Marsz, marsz Polonia, 

Nasz dzielny narodzie, 

Odpoczniemy po swej pracy 

W ojczystej zagrodzie./bis 

 

3. Z wiosną zabrzmi trąbka nasza, 

Pocwałują konie, 

Sławą polskiego psałterza 

Zabrzmią nasze bronie. 

Ref. Marsz, marsz Polonia, 

Nasz dzielny narodzie, 

Odpoczniemy po swej pracy 

W ojczystej zagrodzie./bis 

 

4. Przejdziem Litwę, przejdziem Wołyń, 

Popasiem w Kijowie. 

Zimą przy węgierskim winie 

Staniemy w Krakowie. 

Ref. Marsz, marsz Polonia, 

            Nasz dzielny narodzie, 

Odpoczniemy po swej pracy 

W ojczystej zagrodzie./bis 

 

 

 

 

            5. Od Krakowa bitą drogą 

Do Warszawy wrócim, 

Co zastaniem resztę wroga 

Na łeb w Wisłę wrzucim. 

Ref. Marsz, marsz Polonia, 

Nasz dzielny narodzie, 

Odpoczniemy po swej pracy 

W ojczystej zagrodzie./bis 

 

6. Na królewski gród zhańbiony 

Wzleci orlę białe, 

Hukną działa, Jękną dzwony, 

Polakom na chwałę. 

Ref. Marsz, marsz Polonia, 

Nasz dzielny narodzie, 

Odpoczniemy po swej pracy 

W ojczystej zagrodzie./bis 

 

7. Jeszcze Polska nie zginęła 

I zginąć nie może, 

Bo Ty jesteś sprawiedliwy, 

O! Wszechmocny Boże! 

Ref. Marsz, marsz Polonia, 

Nasz dzielny narodzie, 

Odpoczniemy po swej pracy 

W ojczystej zagrodzie./bis 

 


