
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pamiętajmy o pięciu prawdach Polaków ustanowionych na 

Kongresie Polaków w Niemczech w Berlinie 6 marca 1938 

roku: 

1. Jesteśmy Polakami! 

2. Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci! 

3. Polak Polakowi Bratem! 

4. Co dzień Polak Narodowi służy! 

5. Polska Matką naszą – nie wolno mówić o Matce 

źle! 

 
Znajmy nasze prawa jako Polacy w Niemczech: 

Traktat między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym 

sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17.06.1991 roku gwarantuje Polakom w 

Niemczech miedzy innymi następujące prawa: 

- indywidualnie lub we wspólnocie swobodne wyrażanie, zachowanie i 

rozwijanie tożsamości polskiej bez jakiejkolwiek próby asymilacji wbrew naszej 

woli 

- posługiwanie się językiem polskim w życiu prywatnym i  publicznym 

- zakładanie i utrzymywanie polskich instytucji, organizacji lub stowarzyszeń 

oświatowych, kulturalnych i religijnych 

- oświatowej działalności religijnej w języku polskim 

Niemcy zobowiązali się również do ochrony i wspierania tożsamości polskiej 

miedzy innymi przez…  

- tworzenie odpowiednych możliwości nauczania języka polskiego lub 

przedmiotów w języku polskim w państwowych szkołach  

- tworzenie możliwości posługiwania się językiem polskim wobec władz 

publicznych tam, gdzie jest to możliwe i koniecznie  

Oddział bremeński 

Związku Polaków w 

Niemczech T.z. 

Chrześcijańska 

Wspólnota Polaków  

w Bremie T.z. 

 

Śpiewnik na 

MARSZ PAMIĘCI  

100. rocznicy odzyskania  

przez Polskę 

NIEPODLEGŁOŚCI 

11 listopad 2018 (niedziela) 

godz. 14.30  

(rycerz Roland, Marktplatz Bremen) 



  
Z dawna Polski Tyś 

Królową 
 

1. Z dawna Polski Tyś Królową, 

Maryjo! 

Ty za nami przemów słowo, 

Maryjo! 

Ociemniałym podaj rękę, 

Niewytrwałym skracaj mękę, 

Twe Królestwo weź w porękę, 

Maryjo! 

  

2. Gdyś pod krzyżem Syna 

stała, Maryjo! 

Tyleś, Matko, wycierpiała, 

Maryjo! 

Przez Twego Syna konanie 

Uproś sercom 

zmartwychwstanie, 

W ojców wierze daj wytrwanie, 

Maryjo! 

  

3. 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! 

 

 

Jak szczęśliwa Polska 

cała 
 

1. Jak szczęśliwa Polska cała,  

W niej Maryi kwitnie chwała,  

Od Bałtyku po gór szczyty,  

Kraj nasz płaszczem Jej okryty. 

 

Ref.: Matko Boska, Królowo 

Polska,  

O Pani nasza Częstochowska. 

 

2. W Częstochowie tron swój 

wzniosła,  

Wielka, można i wyniosła, 

Lecz najczulsza z matek ziemi,  

Cierpi razem z dziećmi swymi. 

Ref.: Matko Boska ... 

 

3. Tyś cudami zajaśniała, 

Swoje serce nam oddała. 

Ludu Polski, dziecię drogie, 

Masz tu Matkę, szczęście 

błogie. 

Ref.: Matko Boska ... 

 

 

 

 

Hymn Polski 

 

1. Jeszcze Polska nie zginęła, 

Kiedy my żyjemy. 

Co nam obca przemoc wzięła, 

Szablą odbierzemy 

 

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. 

Marsz, marsz, Dąbrowski... 

 

3. Jak Czarniecki do Poznania 

Po szwedzkim zaborze, 

Dla ojczyzny ratowania 

Wrócim się przez morze. 

Marsz, marsz, Dąbrowski... 

 

4. Już tam ojciec do swej Basi 

Mówi zapłakany- 

Słuchaj jeno, pono nasi 

Biją w tarabany. 

Marsz, marsz, Dąbrowski... 

 

1. Jesteśmy Polakami! 5. Polska Matką naszą – nie wolno mówić o Matce źle! 

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! 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 
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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. 

Pieśń o Małym Rycerzu 

 

1. W stepie szerokim,  

którego okiem, 

Nawet sokolim nie zmierzysz. 

Wstań, unieś głowę, wsłuchaj się 

w słowa, 

Pieśni o małym rycerzu! 

 

2. Choć mały ciałem, rębacz 

wspaniały, 

Wyrósł nad pierwsze szermierze. 

I wieki całe będą śpiewały, 

Pieśni o małym rycerzu! 

 

3. Ty, któryś w boju i Ty, coś w 

znoju, 

I Ty, co liczysz i mierzysz. 

Wstań, unieś głowę, wsłuchaj się 

w słowa, 

Pieśni o małym RYCERZU! 

1. Jesteśmy Polakami 4. Co dzień Polak Narodowi służy! 
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My, Pierwsza Brygada 

 

1. Legiony to - żołnierska nuta, 

Legiony to - ofiarny stos,  

Legiony to - żołnierska buta, 

Legiony to - straceńców los. 

 

Refr.: 

My, Pierwsza Brygada, 

Strzelecka gromada,  

Na stos rzuciliśmy 

Swój  życia los,  

Na stos, na stos. 

 

2. O, ile mąk, ile cierpienia,  

O, ile krwi, wylanych łez.  

Pomimo to - nie ma zwątpienia, 

Dodawał sił – wędrówki  kres.  

My, Pierwsza Brygada… 

 

3. Krzyczeli, żeśmy stumanieni,  

Nie wierząc nam, że chcieć - to 

móc.  

Leliśmy krew osamotnieni,  

A z nami był nasz drogi wódz!  

My, Pierwsza Brygada... 

 

4. Inaczej się dziś zapatrują. 

I trafić chcą do naszych dusz, 

I mówią, że nas już szanują,  

Lecz właśnie czas odwetu już! 

My, Pierwsza Brygada... 

 

Serce w plecaku 
 

1. Z młodej piersi się wyrwało  

W wielkim bólu i rozterce  

I za wojskiem poleciało  

Zakochane czyjeś serce.  

 

2. Refr.: 

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. Żołnierz  drogą maszerował, 

Nad serduszkiem się użalił, 

Więc  je do plecaka schował 

I pomaszerował dalej. Refr.. 

 

3. Nad karabin nie ma żony. 

0 dziewczyno ukochana, 

0czka twoje zasmucone. 

Tam po łące, po zielonej. Refr. 

 

4. Poszedł żołnierz na wojenkę 

Poprzez góry, lasy, pola, 

l ze śmiercią szedł pod rękę, 

Taka jest żołnierska wola. Refr. 

 



 
Króluj nam Chryste 
 
1. Króluj nam Chryste, zawsze i 
wszędzie, 
To nasze rycerskie hasło. 
 
2x Ono nas zawsze prowadzić 
będzie I świecić jak słońce jasno. 
 
2. Naprzód przebojem młodzi 
rycerze, 
Do walki z grzechem swej duszy. 
 
2x Wodzem nam Jezus w Hostii 
ukryty,  
Z nim bój nasz zastęp wyruszy. 
 
3. Pójdziemy naprzód, naprzód 
radośnie, 
Podnosząc w górę swe czoła. 
 
2x Przed nami życie rozkwita w 
wiośnie,  
Odważnie, bo Jezus woła. 
 

My chcemy Boga! 
 
1. My chcemy Boga, Panno 
święta! 
O, usłysz naszych wołań głos! 
Miłości Bożej dźwigać pęta, 
To nasza chluba, to nasz los. 
 
Ref.: Błogosław słodka Pani! 
Błogosław wszelki stan! 
My chcemy Boga! 
My poddani! 
On naszym Królem, On nasz 
Pan? 
 
2. My chcemy Boga w rodzin 
kole, 
W troskach rodziców, dziatek 
snach. 
My chcemy Boga w książce, w 
szkole, 
W godzinach wytchnień, w pracy 
dniach. 
Ref.: Błogosław słodka.. 
 
3. My chcemy Boga w naszym 
kraju, 
Wśród starodawnych polskich 
strzech. 
W polskim języku i zwyczaju, 
Niech Boga wielbi Chrobry, 
Lech. 
Ref.: Błogosław słodka… 

 
 

Piechota 

 

1. Nie noszą lampasów i szary ich 

strój! 

Nie noszą ni srebra, ni złota, 

2x Lecz w pierwszym szeregu 

podąża na bój, 

Piechota ta  szara piechota. 

 

Refr.: Maszerują strzelcy, maszerują, 

Karabiny błyszczą, szary strój, 

A przed nimi drzewa salutują, 

Bo za naszą Polskę idą w bój! 

 

Idą, a w słońcu kołysze się stal,  

Dziewczęta zerkają zza płota, 

2x A oczy ich dumnie utkwione są w 

dal,  

Piechota, ta  szara piechota. 

Refr.: Maszerują strzelcy... 

 

Nie grają im surmy, nie huczy im róg, 

A śmierć im pod stopy się miota, 

2x Lecz w pierwszym szeregu 

podąża na bój 

Piechota, ta szara piechota. 

Refr.:Maszerują strzelcy... 

 

2. Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci! 3. Polak Polakowi Bratem! 
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