Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

STEFAN WITWICKI

Jeszcze Polska nie zginęła…

Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my ży emy.
Со nam оbса moc wydarła, mocą odbierzemy.
Co wszczęła rozpacz, tо dokona męstwo.
Marsz, marsz Dąbrowski, Bóg nam da zwycięstwo!

Polska, Rozpacz, Walka,
Bóg

O czyzna z grobu wsta ąca, woła do swych ǳieci:
Kto mó syn, kto prawy Polak, niech dо bo u leci!
O matko nasza! О O czyzno święta!
My two e ǳieci, my skruszym twe pęta.

O czyzna, Patriota, Polak,
Matka, Syn, Niewola,
Walka

Za wolność i kra roǳinny, spieszmy dо oręża!
Wszak bracia! nigdy liczba¹, lecz męstwo zwycięża.
Honor i chwała są po nasze stronie,
Słodko est zginąć w O czyzny obronie!

Walka, Zwycięstwo

Ziemio naszych praǳiadów, ziemio krwią ich zlana!
Jużeś nasza, uż obcego mieć nie bęǳiesz pana.
Do broni, bracia! do broni! dо broni!
Pod świętym znakiem Orła i Pogoni!

Ziemia, Krew, Własność

Przy odwaǳe niebezpieczeństw żadnych się nie straszym;
Ufność w woǳu, edność, zgoda, bęǳie hasłem naszym²!
Co wszczęła rozpacz, tо dokona męstwo.
Marsz, marsz Dąbrowski, Bóg nam da zwycięstwo!

Odwaga

¹nig licz a — w inne wers i tekstu: „nie wielka liczba”. [przypis edytorski]
²P z o a e … asłe nasz — inna wers a tego agmentu brzmi: „Z naszym woǳem niebezpieczeństw żadnych się nie straszym,/ Wolność, edność, ufność, zgoda będą hasłem naszym”. [przypis edytorski]

Honor, Śmierć, O czyzna

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ eszcze-polska-nie-zginela-mazurek
Tekst opracowany na podstawie: Śpiewnik polski, Tom I, wyd. Księgarnia Polska, Lwów 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Śląską z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BŚ.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Marta Nieǳiałkowska.
Okładka na podstawie: Nature Pictures by ForestWander@Flickr, CC BY-SA .
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Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak o esz o c
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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