
  
 



 

• Zgodnie z art. 1  ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 
r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz o pieczęciach państwowych: orzeł biały, biało-
czerwone barwy i „Mazurek Dąbrowskiego”  
są symbolami Rzeczypospolitej Polskiej. 

 





 

• Mazurek Dąbrowskiego jest oficjalnym hymnem 
Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi  
o tym  rozdział I, art. 28, pkt 3. Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku.  

• Z kolei Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 roku     o 
godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. 1980 Nr 7 
poz. 18), podaje jedyny obowiązujący tekst oraz zapis 
nutowy.  



Tekst hymnu 
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. 
 
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 
Będziem Polakami.  
Dał nam przykład Bonaparte,  
Jak zwyciężać mamy. 

    Marsz, marsz … 



  

     Jak Czarniecki do Poznania  
  Po szwedzkim zaborze,  
  Dla ojczyzny ratowania  
  Wrócim się przez morze. 

      Marsz, marsz ... 
  
       Już tam ojciec do swej Basi  
        Mówi zapłakany -  
        Słuchaj jeno, pono nasi  
        Biją w tarabany. 

      Marsz, marsz … 

 



• Ustawa z dnia 31.01.1980 roku o godle, barwach i 
hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach 
państwowych, w artykule 14 jasno precyzuje zasady 
zachowania w czasie wykonywania lub odtwarzania 
Mazurka Dąbrowskiego.  

• Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu 
państwowego obowiązuje zachowanie powagi i 
spokoju. 

• Osoby obecne podczas publicznego wykonywania lub 
odtwarzania hymnu stoją w postawie wyrażającej 
szacunek. 

 



•  Mężczyźni w ubraniach cywilnych – zdejmują 
nakrycia głowy. 

 

•  Osoby w umundurowaniu obejmującym nakrycie 
głowy, niebędące w zorganizowanej grupie – oddają 
honory przez salutowanie. 

 

•  Poczty sztandarowe podczas wykonywania lub 
odtwarzania hymnu oddają honory przez pochylenie 
sztandaru. 

 



 

 

• Hymn RP odgrywany jest w czasie obchodów świąt 
narodowych, uroczystych apeli i zbiórek, z okazji 
rocznic patriotycznych, upamiętniających wydarzenia 
historyczne, podczas odsłonięcia pomników, a także 
w czasie innych uroczystości resortowych.  

 



• Hymn RP towarzyszy podnoszeniu flagi państwowej 
na maszt.  

• W czasie mocowania flagi werbliści grają tremolo. 

•  Po zapięciu flagi trębacze grają sygnał Słuchajcie 
Wszyscy.  

• Dowódca uroczystości wydaje komendę: „Flagę 
państwową – PODNIEŚĆ!”.  

• Wraz z pierwszymi taktami hymnu poczet flagowy 
rozpoczyna podnoszenie flagi na maszt. W tym czasie 
hymn jest wykonywany przez orkiestrę lub 
odtwarzany.   

 



UNIKAJ BŁĘDÓW    
 

• Już w XIX wieku w tekst pierwszej zwrotki wkradł się 
błąd w wersie kiedy my żyjemy, słowo kiedy zaczęto 
zastępować słowem póki, które określa granice czasu 
i dotyczy tylko tych osób, które w tym momencie je 
wypowiadają. 

• Józef Wybicki użył słowa kiedy, które oznacza: jeśli, 
skoro, ponieważ, przedstawiając zależność istnienia 
Polski od istnienia Polaków.  

• Błąd ten został usunięty przez specjalną komisję w 
1926 roku, jednak do dziś jest powielany.  

 



 

• W kolejnej zwrotce Pieśni Legionów, Józef Wybicki 
błędnie zapisał nazwisko Czarnecki, poprawnie brzmi 
ono Czarniecki. Błąd występuje w rękopisie Pieśni 
Legionów Polskich we Włoszech.     

 



 

• Błędem jest też śpiewanie w zwrotce poświęconej 
hetmanowi Stefanowi Czarnieckiemu wrócił się/ 
rzucił się/ rzucim się przez morze. W treści naszego 
hymnu ten wers brzmi: wrócim się przez morze. 
Podobnie, jak hetman, Polacy mają wracać się do 
Ojczyzny, gdy nastanie taka potrzeba.   

 



 

• W ostatniej zwrotce bardzo często błędnie śpiewane 
są dwa pierwsze wersy naszego hymnu. Zamiast: Już 
tam ojciec do swej Basi mówi zapłakany wiele osób 
śpiewa: Mówił ojciec do swej Basi cały zapłakany. 
Trudno wytłumaczyć dlaczego, bowiem tekst ten jest 
niezmieniony od czasów Józefa Wybickiego. 



• Wskazane jest wykonywanie pełnej wersji hymnu, 
zawsze gdy okoliczności na to pozwalają (np. nie 
krępują nas ograniczenia wynikające z protokołu 
dyplomatycznego).  

  

• Problemem jest kwestia refrenu, który według 
literackiej wersji powinien być śpiewany bez 
powtórzeń, a według zapisu nutowego z 
powtórzeniem.   Na ten moment obie wersje 
wykonania, z powtórzonym refrenem i ze 
śpiewanym tylko raz, winny być traktowane jako 
prawidłowe.  

 



 
JÓZEF WYBICKI – CZŁOWIEK Z MISJĄ   

 
Józef Wybicki - publicysta, 
działacz społeczny, konfederat i 
uczestnik insurekcji, polityk. 
Przeszedł do historii przede 
wszystkim za sprawą swego 
najważniejszego dzieła Pieśni 
Legionów Polskich we Włoszech, 
znanego dzisiaj pod nazwą 
Mazurek Dąbrowskiego 



• W styczniu 1797 roku powołano do życia Legiony 
Polskie we Włoszech, mające status armii 
pomocniczej wojsk republiki Cispadańskiej.  

• Dowództwo powierzono generałowi Janowi 
Henrykowi Dąbrowskiemu.  

• W połowie lipca 1797 roku, na prośbę generała, Józef 
Wybicki napisał Pieśń Legionów Polskich we 
Włoszech.  

• Jej pierwsze wykonanie odbyło się 20 lipca na rynku 
w Reggio nell’Emillia, gdzie stacjonowały polskie 
oddziały. 



 
JAK PIEŚŃ WOJSKOWA STAŁA SIĘ HYMNEM    

 
• Pieśń Legionów Polskich we Włoszech miała 

nietypową melodię jak na pieśń wojskową. Nie była 
marszem, a opierała się na łatwo wpadającej w ucho 
melodii tańca nazywanego mazurem. Dzięki temu już 
pod koniec sierpnia 1797 roku gen. Jan Henryk 
Dąbrowski pisał w liście do przyjaciela Józefa 
Wybickiego:   

• " Żołnierze do Twojej pieśni nabierają coraz więcej 
gustu, my ją sobie często nucimy z winnym 
szacunkiem dla autora, którego kochać i być 
przyjacielem nigdy nie przestanę". 

 



• 26 lutego 1927 roku Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych wydało okólnik, w którym pieśń Jeszcze 
Polska została formalnie uznana hymnem. 
 

•  Jednakże trzy miesiące wcześniej 15 października 1926 
roku, analogiczny dokument wydało Ministerstwo 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, w 
którym podana jest oficjalna treść hymnu narodowego. 

  
• Żeby dodatkowo skomplikować sprawę można dodać, 

że już w 1921 roku rozkazem nr 221 z dnia 22 marca 
Minister Spraw Wojskowych gen. Kazimierz Sosnkowski 
poleca oddawanie honorów przy odgrywaniu Mazurka 
Dąbrowskiego i hymnów państw sprzymierzonych.   
 



Rękopis 



 
SIŁA SŁÓW – TEKST HYMNU WARTO ROZUMIEĆ 

 
• PIERWSZA ZWROTKA Pieśni Legionów nawiązuje  

do ostatniego rozbioru Polski.  
3 stycznia 1795 roku, po klęsce Insurekcji 
Kościuszkowskiej, terytorium Rzeczypospolitej 
zostało rozdzielone pomiędzy Rosję, Prusy  
i Austrię. Tekst wyraża wiarę w odzyskanie 
niepodległości oraz myśl o trwaniu narodu mimo 
utraty państwa. Jest również deklaracją walki 
zbrojnej polskich żołnierzy. 

 



REFREN jest wezwaniem 
skierowanym do dowódcy 
Legionów Polskich generała Jana 
Henryka Dąbrowskiego, aby  
z polskimi żołnierzami wyruszył  
z Włoch do Polski, by walczyć  
o jej niepodległość. Również  
w refrenie nastąpiły niewielkie 
zmiany, zamiast: Do Polski  
z ziemi włoski - wprowadzono:  
Z ziemi włoskiej do Polski, czyli 
zgodnie z kierunkiem 
planowanego przemarszu wojsk. 
 



 
• DRUGA ZWROTKA Pieśni Legionów zawiera najwięcej 

zmian. W hymnie jest to zwrotka trzecia.  
• Józef Wybicki poświęcił ją hetmanowi Czarnieckiemu. 

Błędnie zapisał jego nazwisko – Czarnecki, ale w 
hymnie jest to poprawione.  

• 14 grudnia 1658 roku doszło do historycznego 
„wracania się” przez morze - Czarniecki, wypełniając 
zobowiązania sojusznicze, walcząc w Królestwie 
Duńskim ze Szwedami zdobył Sønderborg na wyspie 
Als. Podobnie jak podczas potopu wojska Czarnieckiego 
walczyły o wyzwolenie Danii i niosły zwycięstwo innym, 
tak Legiony Polskie we Włoszech walczyły o wolną 
Polskę poza granicami kraju.   
 



 

• TRZECIA ZWROTKA przedstawia wstępne, 
niezrealizowane założenia szlaku bojowego Legionów 
Polskich. Wyzwolenie Polski miało się odbyć z 
południowego wschodu na zachód. Po przepłynięciu 
Morza Adriatyckiego i wylądowaniu na Bałkanach 
Legiony Dąbrowskiego przekroczyłyby najpierw 
Wisłę, a dopiero potem Wartę, po przejściu obu rzek, 
cała Polska będzie wolna, dlatego też będziem 
Polakami. 

 



• CZWARTA ZWROTKA podaje prosty sposób na 
odzyskanie niepodległości: zgoda narodowa  
i dobro Ojczyzny ponad wszystko.   

• PIĄTA ZWROTKA opowiada o dziewczynie  
o imieniu Basia i jej płaczącym ojcu, którzy oczekują 
na powrót polskiego wojska.    

• Wielu badaczy uważało, że Wybicki napisał  
o płaczącej Basi i tekst powinien brzmieć: już tam 
ociec do swej Basi mówi zapłakanej…. Jednak  
to wersja Wybickiego wydaje się bardziej realistyczna 
- wzruszony ojciec i ciesząca się  
na widok polskiego wojska młoda dziewczyna. 

 



 

• Bardzo szybko zrodził się mit dotyczący Basi - wiele 
osób utożsamiało ją z postacią autentyczną - Barbarą 
Chłapowską, drugą żoną gen. Dąbrowskiego.  
Jednak Dąbrowski swoją przyszłą żonę poznał 
dopiero w 1806 roku, a Wybicki napisał pieśń w roku 
1797.  
  

 



 

• Basia i jej ojciec to wyłącznie postacie symboliczne. 

  

• W zwrotce tej jedyną zmianą jest uwspółcześnienie 
słowa ociec zamienionego na ojciec.  

 

• Piąta zwrotka pieśni Jeszcze Polska, jest zarazem 
czwartą i ostatnią zwrotką hymnu. 



• W czasie II wojny światowej Mazurek Dąbrowskiego 
znów stał się pieśnią zakazaną, mimo to był śpiewany 
przez partyzantów, Powstańców Warszawskich, 
żołnierzy walczących na wszystkich frontach tej 
strasznej wojny. 

• Pod koniec II wojny światowej Niemcy próbując 
zachęcić Polaków do walki z Sowietami 
wykorzystywali w ulotkach tekst polskiego hymnu.  

• Po zakończeniu II wojny światowej Mazurek 
Dąbrowskiego pozostał polskim hymnem 
państwowym. 

 



 
Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie   

 



 

• W Będominie na  Kaszubach , w ramach oddziału 
zamiejscowego Muzeum Narodowego w Gdańsku, 
powstało Muzeum Hymnu Narodowego.  

• Muzeum ulokowano w dworze szlacheckim, 
należącym w latach 1740-1785 do rodziny Wybickich. 
Tam urodził się  Józef Wybicki, twórca 
tekstu  Mazurka Dąbrowskiego, hymnu państwowego 
Polski. 

• Otwarte zostało 17 lipca 1978r. 



• W muzeum gromadzone są pamiątki po twórcy 
polskiego hymnu – Józefie Wybickim i innych 
postaciach z jego epoki, dokumenty dotyczące historii 
Mazurka Dąbrowskiego, a także elementy wyposażenia 
dworu z XVIII i początku XIX w.  

• W zbiorach znajdują się: meble, dywany, XIX-wieczne 
obrazy i  kilimy o tematyce patriotycznej, broń (szable i 
pistolety z XIX w.),  biżuteria patriotyczna z okresu 
powstań narodowych, medale pamiątkowe,  telegramy 
i karty pocztowe o charakterze patriotycznym z 
początku XX w., dzieła literackie i plastyczne 
inspirowane "Pieśnią Legionów Dąbrowskiego".  

• Część ekspozycji poświęcona jest wpływowi "Mazurka 
Dąbrowskiego" na świadomość narodową Polaków. 



 

• Najcenniejszą kolekcją muzeum są muzykalia 
patriotyczne.  

• Tworzą ją: śpiewniki i nuty polskich pieśni (w tym 
nuty i tekst Mazurka Dąbrowskiego wydane 
w  Paryżu w 1826 r. w języku polskim i francuskim 
oraz dwie trawestacje hymnu wydane  
w Niemczech w XIX wieku, słowa hymnów innych 
państw wzorowane na hymnie polskim, różne wersje 
Mazurka powstające w XIX w., pozytywki 
wygrywające "Mazurka Dąbrowskiego„.   



Wśród eksponatów znajdują 
się także najstarsze  płyty 
gramofonowe 
 z nagraniami polskich 
pieśni  (takich jak „ Rota", „ 
Chorał", „Warszawianka", „ 
Boże coś Polskę" i "Mazurek 
Dąbrowskiego"),  gramofony  
z początku XX wieku,   
 w tym unikatowy gramofon 
miniaturowy i dwie 
miniaturowe płyty  
z nagraniem hymnu. 



 

• Muzeum organizuje różnotematyczne wystawy 
okresowe, natomiast wśród stałych ekspozycji można 
zobaczyć: 

 "Polskie symbole narodowe", 

 "Losy Mazurka Dąbrowskiego", 

 "Józef Wybicki i jego czasy". 

 
Żołnierz Legionów Polskich 
we Włoszech 
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