
Pierwsza Kadrowa       (KATEGORIA I-III)

Słowa: Tadeusz Ostrowski, Wacław Kazimierz Łęcki 
Muzyka: melodia warszawskiej piosenki brukowej „Siwa gąska siwa − po Wisełce pływa…” 

Raduje się serce, raduje się dusza, 
Gdy Pierwsza Kadrowa na wojenkę rusza. 

Ref.: Oj da, oj da dana, kompanio kochana, 
Nie masz to jak pierwsza, nie − oj nie! 

Chociaż do Warszawy mamy długą drogę, 
Ale przejdziem migiem, byle tylko „w nogę”. 

Ref.: Oj da, oj da dana... 

Choć Moskal, psiawiara, drogę nam zastąpi, 
To kul z mannlichera nikt mu nie poskąpi. 

Ref.: Oj da, oj da dana... 

A gdyby się długo opierał psiajucha, 
Każdy z nas bagnetem trafi mu do brzucha. 

Ref.: Oj da, oj da dana... 

Kiedy pobijemy po drodze Moskali, 
Ładne warszawianki będziem całowali. 

Ref.: Oj da, oj da dana... 

A jak się szczęśliwie zakończy powstanie, 
To Pierwsza Kadrowa gwardyją zostanie. 

Ref.: Oj da, oj da dana... 

A więc piersi naprzód, podniesiona głowa, 
Bośmy przecież Pierwsza Kompania Kadrowa. 

Ref.: Oj da, oj da dana... 



Pałacyk Michla      (KATEGORIA IV-VI)

Słowa: Józef „Ziutek” Szczepański 
Muzyka: Józef „Ziutek” Szczepański 

Pałacyk Michla, Żytnia, Wola, Bronią się chłopcy od „Parasola”. 
Choć na „tygrysy” mają visy, To warszawiaki fajne chłopaki są. 

Ref.: Czuwaj, wiaro, i wytężaj słuch, 
Pręż swój młody duch, pracując za dwóch! 
Czuwaj, wiaro, i wytężaj słuch, 
Pręż swój młody duch jak stal! 

Każdy chłopaczek chce być ranny, Sanitariuszki, morowe panny, 
Więc gdy cię kula trafi jaka, Poprosisz pannę – da ci buziaka, hej! 

Ref.: Czuwaj, wiaro, i wytężaj słuch… 

Z tyłu za linią dekowniki, Intendentura, różne umrzyki, 
Gotują zupę, czarną kawę − I tym sposobem walczą za sprawę, hej! 

Ref.: Czuwaj, wiaro, i wytężaj słuch… 

Za to dowództwo jest morowe, Bo w pierwszej linii nadstawia głowę, 
A najmorowszy z przełożonych To jest nasz „Miecio”, w kółko golony, hej! 

Ref.: Czuwaj, wiaro, i wytężaj słuch… 

Wiara się bije, wiara śpiewa, Szkopy się złoszczą, krew ich zalewa, 
Różnych sposobów się imają, Co chwila „szafę” nam podsyłają, hej! 

Ref.: Czuwaj, wiaro, i wytężaj słuch… 

Lecz na nic „szafa” i granaty, Za każdym razem dostają baty,
I co dzień się przybliża chwila, Że zwyciężymy! I do cywila, hej! 

Ref.: Czuwaj, wiaro, i wytężaj słuch… 



Pieśń Legionów Polskich we Włoszech     (KATEGORIA VII-VIII)

Józef Wybicki

Jeszcze Polska nie umarła,
Kiedy my żyjemy,
Co nam obca moc wydarła,
Szablą odbijemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski
Do Polski z ziemi włoski
Za Twoim przewodem
Złączem się z narodem.

Jak Czarniecki do Poznania
Wracał się przez morze
Dla ojczyzny ratowania
Po szwedzkim rozbiorze.
Marsz, marsz… itd.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę
Będziem Polakamy,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.
Marsz, marsz… itd.

Niemiec, Moskal nie osiędzie,
Gdy jąwszy pałasza,
Hasłem wszystkich zgoda będzie
I ojczyzna nasza.
Marsz, marsz… itd.

Już tam ociec do swej Basi
Mówi zapłakany:
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.
Marsz, marsz… itd.

Na to wszystkich jedne głosy:
Dosyć tej niewoli
Mamy racławickie kosy,
Kościuszkę Bóg pozwoli.
Marsz, marsz… itd.
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