
Mazurek Dąbrowskiego 
losy hymnu RP



Legiony Polskie we Włoszech

Po upadku Insurekcji kościuszkowskiej, 
wielu jej uczestników udało się na 
emigrację. 

Dzięki ich staraniom 9 stycznia 1797 
roku podpisano umowę, na mocy 
której powstały Legiony Polskie we 
Włoszech.

Dowództwo nad Legionami 
powierzono gen. Janowi Henrykowi 
Dąbrowskiemu



Jeszcze Polska nie umarła
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.

20.07.1797 Regio nell Emilia



Żołnierze co raz więcej gustu do Twej piesni
nabierają

W liście z 29 sierpnia 1797 gen. Jan 
Henryk Dąbrowski pisze:

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



6 listopada 1806

Pieśń Legionów Polskich we Włoszech 
towarzyszyła triumfalnemu wjazdowi 
gen. J. H. Dąbrowskiego i J. Wybickiego 
do Poznania 6 listopada 1806



Księstwo Warszawskie

Paradoksalnie w okresie istnienia 
Księstwa Warszawskiego, pieśń pomimo 
swej popularności, nie była mile widziana 
przez polskie władze. 
Dla wodza naczelnego, którym został 
książę Józef Poniatowski, nie na miejscu 
było sławienie pieśnią konkurenta



Hymn na rocznicę ogłoszenia Królestwa 
Polskiego

W Królestwie Polskim rolę hymnu pełnił 
utwór Alojzego Felińskiego „Hymn na 
rocznicę ogłoszenia Królestwa Polskiego” 
czyli dobrze znana po dziś dzień pieśń 
„Boże, coś Polskę”. 

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie,
Naszego Króla zachowaj nam Panie!



Marsz, marsz… Skrzynecki

Mazurek Dąbrowskiego powrócił  w chwale 
w okresie Powstania Listopadowego.
Powszechnie uznanym hymnem 
narodowym stał się po bitwie pod 
Grochowem, 25 lutego 1831 roku gdzie 
oddziały  piechoty generała Józefa 
Chłopicki, ruszyły do ataku na bagnety 
śpiewając „Jeszcze Polska nie zginęła”.



Warszawianka

już w 6 tygodni po sławnej bitwie grochowskiej, pojawiła się nowa 
pieśń, której słowa bardzo dobrze oddawały nastrój chwili:

Oto dziś dzień krwi i chwały,

Oby dniem wskrzeszenia był!

W tęczę Franków orzeł biały

Patrząc lot swój w niebo wzbił



Chorał Ujejskiego

W okresie Wiosny Ludów, po strasznych 
przeżyciach rabacji powstał przejmujący utwór 
Kornela Ujejskiego pt. Chorał zaczynający się od 
słów:

Z dymem pożarów, z kurzem krwi bratniej

Do Ciebie Panie bije ten głos

Skarga to straszna, jęk to ostatni,

Od takich modłów bieleje włos.



Pieśń Grunwaldzka

W 1908 roku Maria Konopnicka napisała pieśń, 
którą po raz pierwszy wykonano w Krakowie w 
1910 roku w czasie obchodów grunwaldzkich. 
Dzisiaj znana jest pod tytułem Rota. 

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,
Nie damy pogrześć mowy!
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep piastowy,
Nie damy, by nas zniemczył wróg…
— Tak nam dopomóż Bóg!



Pieśń I Brygady Legionów Polskich

Legiony to żałobna nuta,
Legiony to skazańców głos.
Legiony to zołnierska buta
Legiony to ofiarny stos!

My pierwsza brygada,
Strzelecka gromada
Na stos rzuciliśmy nasz życia los
na stos na stos!



22.03.1921

Rozkaz n. 221

Ministra Spraw Wojskowych



15.10.1926

Okólnik Ministerstwa Wyznań 

Religijnych i Oświecenia Publicznego 



26.02.1927

Okólnik Ministra Spraw 

Wewnętrznych

Ostateczne formalne zatwierdzenie 
pieśni „Jeszcze Polska nie zginęła”



Polska Rzeczpospolita Ludowa

Po II wojnie światowej władze komunistyczne 
pozostawiły "Mazurka Dąbrowskiego" w niezmienionej 
formie. Zapis o obowiązującym hymnie narodowym 
znalazł się w poprawce do konstytucji PRL dopiero  
1976 r.

31 stycznia 1980 r. tekst i nuty hymnu w harmonizacji 
Kazimierza Sikorskiego zostały zatwierdzone przez Sejm 
RP w ustawie o godle, barwach i hymnie.



Rzeczpospolita Polska

Po zmianach ustrojowych z 1989 roku 
powrócono do nazwy Rzeczpospolita 
Polska. 

W 1991 roku Orzeł Biały odzyskał koronę, 
którą zabrano mu w 1956 roku. 

Zarówno barwy narodowe jak i hymn nie 
zostały zmienione.



Dziękuję

Przemysław Rey

Kurator

Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie

Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku


