
ROTA 

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!  

 

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 wstanie hufiec nasz, 

Duch będzie nam hetmanił. 

 

Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg! 

Tak nam dopomóż Bóg! 

Tak nam dopomóż Bóg! 

 

 

LEGIONY 

Legiony to żołnierska nuta, 

Legiony to straceńców los, 

Legiony to żołnierska buta, 

Legiony to ofiarny stos. 

 

Ref. : My, Pierwsza Brygada, 

Strzelecka gromada, 

Na stos rzuciliśmy swój życia los, 

Na stos, na stos. 

 

O ileż mąk, ileż cierpienia, 

O ileż 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. 

PIECHOTA 

1. 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! 

2. 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... 

 

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 

Umieli rzucić Swój życia los! 

Za ojców groby, Za Trzeci Maj... 

Jest takie miejsce, Taki kraj. 

 

Z pokoleń trudu,  Z ofiarnej krwi 

Zwycięskiej chwały  Nadchodzą dni... 

Dopomóż, Boże, I wytrwać daj! 

Tu nasze miejsce, To nasz kraj! 

 


