
 

 

Hymn narodowy jest to najważniejsza 

pieśń każdego patrioty, obecna 

szczególnie w czasie ważnych świąt i 

uroczystości. W Polsce rolę hymnu 

narodowego pełniły na przestrzeni lat 

różne utwory, takie jak np. Bogurodzica, 

albo Pieśń narodowa za pomyślność króla 

(znana jako Boże, coś Polskę…).  

Dzisiaj rolę hymnu narodowego pełni w Polsce Mazurek Dąbrowskiego. 

Jak powstał? Słowa Pieśni Legionów Polskich we Włoszech napisał Stanisław Wybicki w roku 

1797 zachwycony widokiem polskich żołnierzy daleko od domu. 

 

Poeta musiał wtedy, jak wielu innych 

polaków, mieszkać poza swoją ojczyzną. 

Dlaczego? Ponieważ Polski właściwie nie 

było. Została zniszczona rozbiorami, czyli 

podzieleniem pomiędzy Rosję, Austrię i 

Prusy. 

Nie można było w tym czasie mówić po 

polsku, opowiadać o historii Polski i robić 

innych rzeczy ważnych dla każdego 

patrioty. Polski poeta i polityk nie był w 

tym miejscu bezpieczny, więc wyjechał do 

Włoch.

 



Melodia utworu oparta została na motywach ludowego mazura (rodzaj jednego z pięciu 

naszych tańców narodowych), ale nie ma pewności, kto ją wymyślił. Jej radosne i uroczyste 

tony szybko zyskały ogólną sympatię. 

 

Pieśń, która powstała z połączenia słów i 

melodii od samego początku była bardzo 

popularna – legioniści (rodzaj żołnierzy, 

których zamiarem było odzyskanie Polski) 

czerpali dużo radości z jej śpiewania i 

szybko nauczyli tego utworu innych 

polaków. 

Od tej pory często towarzyszyła nam w 

różnych ważnych dla Polski chwilach. 

Zdarzało się również, że inne narody 

„pożyczały” jej melodię oraz słowa i 

tworzyły swoje własne wersje tego 

hymnu.  

Mazurek Dąbrowskiego stał się oficjalnie hymnem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej 26 

lutego 1927 roku. Od tej pory zawsze towarzyszy nam w ważnych uroczystościach, a jego 

słowa są dobrze znane każdemu polskiemu patriocie. 



 

Jeśli usłyszysz hasło Do hymnu! - stań na baczność i pokaż innym, jak należy zachować się w 

czasie jego wykonywania. Na pewno znasz już słowa i możesz pomóc w śpiewaniu. W razie 

potrzeby, poniżej znajdziesz tekst, a w tym miejscu link do nagrania 

https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA. 

 

Mazurek Dąbrowskiego 

 

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... 
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