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Mazurek Dąbrowskiego (1797) 

Hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej 

muzyka: autor nieznany, na motywach mazura 

słowa: Józef Wybicki 

„Mazurek Dąbrowskiego” („Pieśń Legionów Polskich”) – polska pieśń patriotyczna z 1797 roku. Od 

1927 roku hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej. 

Nota historyczna 

 

Autorem tekstu „Mazurka” jest Józef Wybicki1 (1747-

1822). Z wykształcenia był on prawnikiem, ale w historii 

zapisał się przede wszystkim jako polityk i publicysta. Jego 

protest przeciwko aktom „Sejmu Repninowskiego” (1767- 

68) uważany jest za ostatnią próbę pozytywnego 

zastosowania liberum veto. Jako dyplomata służył 

Konfederacji Barskiej2 (1768 -1772), w późniejszych latach 

związany był ze stronnictwem reformatorskim. W 1794 

roku wziął udział w wielkopolskiej wyprawie generała Jana 

Henryka Dąbrowskiego3, a po upadku Powstania 

Kościuszkowskiego znalazł się we Włoszech. Według Wojciecha Podgórskiego w połowie lipca 1797 

roku odwiedził obóz polskich legionistów w mieście Reggio nel’Emilia (ówczesna Republika 

Cisalpińska). Właśnie tam, między 16 i 19 lipca , wzruszony widokiem polskiego wojska napisał 

słowa pieśni, która jest dzisiaj naszym hymnem państwowym4. Według Wojciecha Bilińskiego pieśń 

powstała między 10 i 14 lipca. Pierwszy raz odśpiewał ją sam Wybicki na zebraniu legionowych 

oficerów w rocznicę zburzenia Bastylii. Z kolei według Juliusz Willaumego5 prawykonanie „Pieśni 

 
1 Józef Rufin Wybicki  (1747 – 1822) – polski pisarz i polityk, szambelan króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, bliski 

współpracownik generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Strona na Wikipedii 
2 Konfederacja Barska (1768 – 1772) – zbrojny związek szlachty, skierowany przeciwko kurateli Imperium Rosyjskiego, 

królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i wspierającym go wojskom rosyjskim. Przez część historyków uważana 

za pierwsze polskie powstanie narodowe. Strona na Wikipedii 
3 Jan Henryk Dąbrowski (1755 – 1818) – polski generał i mąż stanu, uczestnik Powstania Kościuszkowskiego, twórca 

Legionów Polskich we Włoszech, generał księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Strona na Wikipedii 
4 „ …między 16, a 19 lipca 1797 r. – pod wpływem pierwszego wzruszenia, jakie opanowało Wybickiego na widok polskich 

mundurów, orłów, sztandarów – powstały strofy żołnierskiego wyznania wiary: Jeszcze Polska nie umarła”. Z dziejów 

polskiej pieśni hymnicznej. Studia i rozprawy, red. Wojciech J. Podgórski, Warszawa, 1987, s. 125. 
5 Juliusz Willaume (1904-1980|) – polski historyk i działacz polityczny. Strona na Wikipedii 

Pieśń Legionów. Wyd. H. Altenberga, Lwów 1900. 
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Legionów Polskich we Włoszech” odbyło się w czasie defilady 16 lipca. Inni historycy wskazują na 

20 lipca, kiedy to generał Dąbrowski uroczyście posadził Drzewko Wolności na Piazza w Reggio. Nie 

wiemy dokładnie kto napisał melodię. Początkowo za jej autora uważano Michała Kleofasa 

Ogińskiego1. Współcześnie przyjmuje się, że Wybicki najprawdopodobniej wykorzystał ludowego 

mazura nieznanego autora. 

 „Mazurek Dąbrowskiego” bardzo szybko zyskał wielką 

popularność. Już po roku wyszedł daleko poza Legiony i 

znany był we wszystkich trzech zaborach. Po raz 

pierwszych wydano go w Mantui w lutym 1799 roku na 

łamach gazety „Dekada Legionowa”. Śpiewano „Mazurka” 

3 listopada 1806 roku w czasie wjazdu generała 

Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego do Poznania. Szedł 

dalej z Polakami przez wszystkie pola bitew polskich, 

wojen i powstań XIX wieku. W następnym stuleciu 

„Mazurek Dąbrowskiego” był już narodową świętością, towarzyszącą Polakom w I Wojnie 

Światowej, w walce o granice i w II Wojnie Światowej. Popularnością dorównywała mu tylko pieśń 

„Boże coś Polskę”. 

Od 26 lutego 1927 roku „Mazurek Dąbrowskiego” jest oficjalnie hymnem państwowym 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wpływ na kulturę Polski i Litwy 

 „Pieśń Legionów” bardzo szybko zaczęto przerabiać dostosowując ją 

do aktualnej sytuacji. W czasie Powstania Listopadowego śpiewano 

„Marsz Skrzyneckiego2” ze słowami „Marsz. Marsz cna młodzi, 

Skrzynecki dowodzi!”3. Z kolei w czasie Powstania Styczniowego 

powstał Marsz Czachowskiego” z refrenem „Marsz, marsz Polonia, 

nasz dzielny Narodzie. Odpoczniemy po swej pracy w ojczystej 

zagrodzie”. Na przełomie XIX i XX wieku pieśń ta zyskała wielką 

popularność jako „Marsz Polonii”. W czasie I Wojny Światowej polscy 

legioniści walczący z Rosją po stronie Austro – Węgier śpiewali 

własną wersję „Mazurka Dąbrowskiego” – Marsz, marsz Piłsudski!  

 
1 Michał Kleofas Ogiński (1765 – 1833) – polski kompozytor oraz teoretyk muzyki, pisarz, działacz niepodległościowy. 

Strona na Wikipedii 
2 Jan Zygmunt Skrzynecki herbu Bończa (1787 – 1860) – polski wojskowy, uczestnik wojen napoleońskich, generał w armii 

Królestwa Polskiego, Wódz Naczelny w czasie Powstania Listopadowego. 

Strona na Wikipedii 
3 Gabriela z Güntherów Puzynina W Wilnie i w dworach litewskich. Pamiętnik z lat 1815-1843, Wilno 1928, wyd. J. 

Zawadzkiego, str. 143. 

Nuty hymnu państwowego w wariancie tytułu „Jeszcze 

Polska nie zginęła” z 1934 roku. Źródło: Polona 

Pocztówka patriotyczna z cytatem z 

Mazurka Dąbrowskiego. Wydawca 

nieznany, XIX w. Źródło: Polona 
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Prowadź na bój krwawy! Pod Twoim przewodem wejdziem do 

Warszawy”. Kolejną wersję przyniosła II Wojna Światowa, 

kiedy to żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 

śpiewali „Mazurka” ze słowami „Marsz, marsz Sikorski!”. 

Listopadowego śpiewano „Marsz Skrzyneckiego1” ze słowami 

„Marsz. Marsz cna młodzi, Skrzynecki dowodzi!”2. Z kolei w 

czasie Powstania Styczniowego powstał Marsz 

Czachowskiego” z refrenem „Marsz, marsz Polonia, nasz 

dzielny Narodzie. Odpoczniemy po swej pracy w ojczystej 

zagrodzie”. Na przełomie XIX i XX wieku pieśń ta zyskała 

wielką popularność jako „Marsz Polonii”. W czasie I Wojny 

Światowej polscy legioniści walczący z Rosją po stronie Austro – Węgier śpiewali własną wersję 

„Mazurka Dąbrowskiego” – Marsz, marsz Piłsudski! Prowadź na bój krwawy! Pod Twoim 

przewodem wejdziem do Warszawy”. Kolejną wersję przyniosła II Wojna Światowa, kiedy to 

żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie śpiewali „Mazurka” ze słowami „Marsz, marsz 

Sikorski!”. 

 

Powstawały również regionalne wersje „Mazurka Dąbrowskiego”. Na 

Górnym Śląsku śpiewano na jego melodię tekst księdza Konstantego 

Damrota „Długo nasz Śląsk ukochany ….”. Z kolei Kaszubi śpiewają 

swój hymn na podobną melodię ze słowami Hieronima Derdowskiego 

w adaptacji Feliksa Nowowiejskiego z 1921 roku: „Tam, gdzie Wisła 

od Krakowa W polscie morze płynie, Polsko wiara, polsko mowa 

Nigde nie zadzinie”. Własną wersję „Mazurka” stworzyli także 

Żmudzini, którzy w czasie Powstania Listopadowego śpiewali na jego 

melodię ( w polskim tłumaczeniu) „Pieśń Żmudzinów powiatu 

telszewskiego w wojnie roku 1831”. Jej pierwsza zwrotka w polskim 

przekładzie brzmi: „Jeszcze Polska nie zginęła, gdy Żmudzini żyją i 

Żmudź walkę rozpoczyna, gdy się w Polsce biją. Polacy z Rusią, ze 

Żmudzią i Litwą wywalczą swobody tak świętą bitwą”. Melodię 

„Pieśni Legionów” wykorzystywano również w utworach instrumentalnych. Jako pierwszy 

wykorzystają ją Karol Kurpiński. W 1821 roku napisał on fugę na jej temat. Sceny historyczne  

 
1 Jan Zygmunt Skrzynecki herbu Bończa (1787 – 1860) – polski wojskowy, uczestnik wojen napoleońskich, generał w armii 

Królestwa Polskiego, Wódz Naczelny w czasie Powstania Listopadowego. Strona na Wikipedii 

 

Pieśń narodowa na nutę (Jeszcze Polska nie 

zginęła) : ofiarowana J. W. J. Chłopickiemu 
Dyktatorowi. Druk muzyczny z ca 1831 roku. 

Źródło: Polona 

Pocztówka patriotyczna z cytatem z 

Mazurka Dąbrowskiego wg. Juliusza 

Kossaka. Źródło: Polona 
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uwiecznione w „Mazurku” wielokrotnie inspirowały też XIX – wiecznych polskich malarzy. 

Przykładem mogą być tutaj Juliusz, Wojciech i Jerzy Kossakowie. Szczególnie popularny był cykl 

grafik Juliusza, stworzony specjalnie do zilustrowania  wydań „Mazurka”.  

Wpływ na kulturę światową 

‚Mazurek Dąbrowskiego” został przetłumaczony na 17 języków – 

w tym niemiecki, francuski, rosyjski i węgierski. Kiedy w 1831 

roku uczestnicy Powstania Listopadowego szli na emigrację 

przez niemieckie kraje, w wielu miejscach witano ich owacyjnie, 

wznosząc na ich powitanie bramy triumfalne i śpiewając 

„Mazurka” z niemieckim tekstem „Noch ist Polen nicht 

verloren!”. Wstrząśnięty upadkiem polskiego powstania 

niemiecki kompozytor Richard Wagner wykorzystał melodię 

„Mazurka” w uwerturze „Polonia”. ‚Mazurek Dąbrowskiego” 

został przetłumaczony na 17 języków – w tym niemiecki, 

francuski, rosyjski i węgierski. Kiedy w 1831 roku uczestnicy 

Powstania Listopadowego szli na emigrację przez niemieckie 

kraje w wielu miejscach witano ich owacyjnie, wznosząc na ich 

powitanie bramy triumfalne i śpiewając „Mazurka z niemieckim tekstem „Noch ist Polen nicht 

verloren!”. Wstrząśnięty upadkiem polskiego powstania niemiecki kompozytor Richard Wagner 

wykorzystał melodię „Mazurka” w uwerturze „Polonia”. W czasie II Wojny Światowej, kiedy pod 

niemiecką okupacją publiczne odtwarzanie polskiego hymnu było zakazane pod surowymi 

restrykcjami, w miejsce Mazurka Dąbrowskiego grano uwerturę Wagnera. Niemcy, uznający Wagnera 

za narodowego kompozytora i ulubieńca samego Adolfa Hitlera, będąc nieświadomymi prawdziwych 

inspiracji Polaków z reguły nie reagowali. Wielką popularnością „Pieśń Legionów” cieszyła się 

podczas Wiosny Ludów 1848 roku. Była wówczas nieomal nieoficjalnym hymnem tego zrywu 

narodów gnębionych przez imperia. Śpiewano ją w różnych tłumaczeniach m.in. na ulicach 

zrewoltowanego Berlina, Pragi i Wiednia. 

„Mazurek Dąbrowskiego” inspirował również pieśni ruchów wyzwoleńczych różnych narodów 

słowiańskich. W 1633 roku Ferdo Livadić napisał chorwacką pieśń „Još Hrvatska ni propala” 

(„Jeszcze Chorwacja nie przepadła”). Rok później słowacki pastor luterański Samo Tomasik napisał 

na melodię polskiej pieśni – „Hej, Slováci, ešte naša slovenská reč žije”, a w 1845 powstała czeska 

wersja „Hej, Slované”. W 1848 roku na Zjeździe Wszechsłowiańskim w Pradze pieśń ta stała się 

hymnem Słowian. Serbołużycki poeta Handrij Zejler w 1845 roku, zainspirowany „Mazurkiem 

Dąbrowskiego,” napisał pieśń „Hišće Serbstwo njezhubjene” („Jeszcze Łużyce nie zginęły”). W 

Partytura pieśni narodowej Jeszcze Polska nie 

zginęła. Mayence [Mainz] 1829. Źródło: 

Polona 
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1862  roku kijowski poeta i etnograf Pawło Czubiński1, zainspirowany polską pieśnią napisał wiersz 

„Ще не вмерла Україна” („Jeszcze nie umarła Ukraina”). Rok później muzykę do tego tekstu 

skomponował Mychajło Mychajłowycz Werbycki – greckokatolicki ksiądz i działacz społeczny. W 

1917 roku pieśń ta stała się oficjalnym hymnem Ukrainy. Zakazana w czasach Związku Radzieckiego 

powróciła w 1992 roku. 

 

Analiza tekstu „Mazurek Dąbrowskiego” 

 

Pierwsza zwrotka pieśni jest narodowym manifestem wiary i nadziei. 

Wiary w to, że Polska żyje w Polakach (‚Jeszcze Polska nie umarła, 

kiedy my żyjemy”), którzy mimo utraty swojego państwa wciąż są 

wspólnotą gotową walczyć o odzyskanie niepodległości. Niezłomnej 

nadziei na to, że odzyskamy wolność, choćby trzeba było o nią walczyć 

(„Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy”). W tym prostym 

przekazie (żyjemy, walczymy, zwyciężymy) zawiera się potęga polskiej 

pieśni, która stała się natchnieniem dla walczących o wolność 

słowiańskich narodów.  Doskonale podsumował to Adam Mickiewicz: 

”Sławna pieśń legionów poczyna się od słów, które otwierają historię 

współczesną. […] Słowa te znaczą, że ludzie zachowujący w sobie to, 

co stanowi istotę narodowości polskiej, zdolni są przedłużyć byt 

ojczyzny niezależnie od wszelkich warunków politycznych i mogą 

dążyć do jego przywrócenia”. 

Refren odwołuje się do marzeń polskich legionistów, którzy zebrani w północnych Włoszech przez 

generała Jana Henryka Dąbrowskiego (1797) przez całą dekadę walczyli u boku Francji z nadzieją, że 

odzyskają suwerenne państwo. 

Druga zwrotka to opis drogi jaką polscy żołnierze muszą przejść wracając do kraju („Przejdziem 

Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami”). Druga część to polityczny manifest sojuszu z Francją 

(„Dał nam przykład Bonaparte jak zwyciężać mamy”). W drugiej połowie ostatniej dekady XVIII 

wieku tylko republikańska  Francja była dla Polaków nadzieją na odzyskanie podzielonej przez trzy 

imperia (Rosję, Austrię i Prusy) Rzeczypospolitej. Napoleon Bonaparte2 dopiero zaczynał swoją 

wielką karierę, ale już wstrząsnął Europą serią zwycięstw w czasie kampanii włoskiej 1796-97 roku. 

Był wrogiem naszych wrogów i ci, którzy nie pogodzili się z upadkiem państwa polskiego zobaczyli 

 
1 Pawło Czubiński\ Czubynski (1839 – 1884) – ukraiński poeta, folklorysta i etnograf. Strona na Wikipedii 
2 Napoleon Bonaparte (1769 – 1821) – francuski mąż stanu, dowódca wojskowy, przywódca polityczny i cesarz. Strona na 

Wikipedii 

Faksymile autografu Pieśni Legionów 

Polskich we Włoszech. Źródło: 

Muzeum Hymnu Narodowego 
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w nim naturalnego sprzymierzeńca. „Przykład Bonapartego” był dla legionistów nie tylko kwestią 

geopolityczną, ale również czysto wojskową. Musimy pamiętać, że generał Bonaparte był też wielkim 

reformatorem, mistrzowsko stosującym nowe reguły rozgrywania bitew (taktyka kolumnowo – 

tyralierska, zmasowanie ognia artylerii), dzięki którym przy niewielkich stratach własnych bił wrogów 

przeważających liczebnie, acz hołdujących przestarzałej taktyce liniowej. 

 

Trzecia zwrotka jest odwołaniem do historii  2 poł. XVII wieku – „Jak 

Czarniecki do Poznania, Po szwedzkim zaborze, Dla ojczyzny ratowania, 

Wrócim się przez morze”. Trzeba jednak zaznaczyć, że Wybicki połączył 

tutaj kilka wydarzeń. Stefan Czarniecki1, jeden z najwybitniejszych 

polskich dowódców XVII wieku. W czasie Potopu dowodził polskimi 

oddziałami, które wzięły udział w brandembursko – polsko – habsburskiej 

wyprawie do zajętej przez Szwedów Danii (1658-59). Doszło wówczas 

(14 grudnia 1658 roku) do sławnej przeprawy przez Cieśninę Als Sund, 

po której Czarniecki wyrzucił Szwedów z wyspy Als i zdobył twierdzę 

Koldynga na Jutlandii. Ten niewątpliwie świetny wyczyn został 

zapamiętany przez potomnych i uwieczniony przez Wybickiego w 

„Pieśni Legionów”. 

 

Interpretacja ostatniej zwrotki tekstu naszego hymnu od zawsze sprawie kłopoty historykom. „Już tam 

ojciec do swej Basi mówi zapłakany: Słuchaj jeno pono nasi Biją w tarabany!”. Najprościej można ją 

przyjąć jako opis nastrojów w podzielonym i okupowanym kraju, w którym rodacy oczekują nadejścia 

legionistów generała Dąbrowskiego. Część badaczy uważa jednak, że zarówno ów „ojciec” jak i jego 

córka „Basia” to konkretne, realne postaci – Ksawery Chłapowski i jego córka Barbara Florentyna. 

Byli oni z pewnością znani zarówno Wybickiemu jak i Dąbrowskiemu. To właśnie Barbara stała się w 

1807 roku drugą żoną generała. Wspomniane w tekście tarabany to duże, podłużne bębny kapeli 

janczarskich, używane również w Wojsku Polskim u schyłku I Rzeczypospolitej. Może uznać owe 

bicie w tarabany za symbol przychodzących do Polski wieści o walce Legionów. 

W rękopisie Józefa Wybickiego znajdowały się jeszcze dwie zwrotki. Czwarta z kolei jest prostym 

zawołaniem o zgodę narodową: „Niemiec, Moskal nie osiędzie, Gdy jąwszy pałasza, Hasłem 

wszystkich zgoda będzie i Ojczyzna nasza”. Zwrotkę tę śpiewa się czasem w wersji „Moskal Polski 

nie posiędzie…”. Przekonanie o konieczności zgodnego działania przeciwko zaborcom było bardzo 

 
1 Stefan Czarniecki herbu Łodzia (1599 – 1665) – polski dowódca wojskowy, wojewoda kijowski, hetman polny koronny, 

uczestnik walk ze Szwedami w czasie Potopu, walk przeciwko powstańcom Chmielnickiego i przeciwko Carstwu 

Rosyjskiemu. Strona na Wikipedii 

Portret Józefa Wybickiego. Karol 

Edward Nicz [1851-1916]. Źródło: 

Polona 
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silne w pokoleniach pamiętających schyłek I Rzeczypospolitej i zgubne skutki rozrywających ją 

konfliktów wewnętrznych.  

Ten sam wątek zawiera ostatnia zwrotka tej wersji tekstu: „Na to 

wszystkich jedne głosy: „Dosyć tej niewoli, Mamy Racławickie Kosy, 

Kościuszkę, Bóg pozwoli”. Wybicki spisywał te strofy zaledwie trzy 

lata po Powstaniu Kościuszkowskim i z pewnością wśród weteranów 

tamtego zrywu. „Racławickie kosy” były dla nich symbolem 

narodowej jedności i wspólnej walki wszystkich stanów 

Rzeczypospolitej o wolność. Oczywiście nie należy tego wersu 

traktować dosłownie. Wybicki nie postulował użycia kosynierów. 

Dobrze wiedział jakie znaczenie ma nowocześnie wyszkolone i dobrze 

uzbrojone wojsko …. a takim bez wątpienia były właśnie Legiony. 

Odwołanie się do Kościuszki było w 1797 roku jedynym, oczywistym 

wyborem. Polska nie miała wówczas innego przywódcy cieszącego się 

takim autorytetem jak były Naczelnik. Niestety, nadzieje na włączenie 

go do walki o odzyskanie Ojczyzny okazały się płonne. Kościuszko nie zaufał Napoleonowi i nie 

wsparł tych, którzy wiązali z nim swoje nadzieje. 

Dwie ostatnie zwrotki z rękopisu Wybickiego nie weszły do oficjalnego tekstu hymnu, a w czasach 

PRL-u ich oficjalne wykonywanie było zakazane ze względu na dominację Związku Radzieckiego. 

Dlatego dzisiaj ta część utworu jest bardzo rzadko wykonywana i praktycznie zapomniana. 

Ciekawostki 

Kto płakał? 

Zwrotkę o ojcu i Basi zwyczajowo przedstawiamy tak, że to ona płacze (np. na grafice Juliusza 

Kossaka). Jednak zdaniem profesora Romana Kalety taka interpretacja jest błędna. Uważa on, że 

Wybicki urodził się w Będominie na Pomorzu, w regionie w którym w XVIII wieku mówiło się gwarą 

mazurską z charakterystycznym tzw. „e krótkim” – poświadczonym również w XIX- wiecznej 

literaturze i do tej pory obecnym w mazowieckiej mowie potocznej. Zwracał na to uwagę również 

publicysta Rafał Ziemkiewicz – „Kto nie jest z Mazowsza, nie rozumie prawidłowo polskiego 

hymnu”. Dlatego  Wybicki w piśmie … a zapewne i w mowie … „mazurzył”. Polegało to na tym, że 

do swoich tekstów wstawiał niektóre wyrazy w pisowni fonetycznej i wychodziło z tego np. Dobrodzi 

zamiast Dobrodziej, boży zamiast bożej, dali zamiast dalej, królowy zamiast królowej … i zapłakany 

zamiast zapłakanej. Zdaniem profesora Kalety możemy więc za pewnik uznać, że „Już tam ojciec do 

swej Basi mówi zapłakanej”. Poza tym „….. tkliwe wzruszenie uzewnętrznione łzami bardziej jest 

właściwe naturze kobiecej niż męskiej. Jeśli idzie o Basię, była ona reprezentantką wielu dziewcząt 

Druk muzyczny ”Polski hymn 

narodowy” z 1921 roku, w którym 
opublikowano tekst utworu oraz nuty. 

Źródło: Polona 
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oczekujących w kraju na powrót swoich chłopców”. Profesor uważał również, że „nie ulega 

wątpliwości, że płacząca dziewczyna większe musiała wywrzeć wrażenie na młodzieży legionowej, 

skuteczniej pobudzić ją do boju, o co w istocie Wybickiemu chodziło, niż rozmiękczony do łez jej 

ojciec”. 

Typowe błędy 

Śpiewając „Mazurka Dąbrowskiego” nawet przy oficjalnych okazjach popełniamy kilka błędów. 

Chyba najpowszechniejszym jest „Póki my żyjemy” zamiast „Kiedy my żyjemy” w drugiej linijce 

pierwszej zwrotki. Z kolei w czwartej zwrotce można czasem usłyszeć aż dwa błędy. Pierwszy to „Po 

szwedzkim rozbiorze” zamiast „Po szwedzkim zaborze”. Zdarza się także „Rzucim się przez morze” 

zamiast „Wrócim się przez morze”. 

Zaginiony rękopis 

Rękopis „Pieśni Legionów Polski we Włoszech” do 1944 roku znajdował się w kolekcji Johanna 

Rożnowskiego, który był potomkiem Józefa Wybickiego. Na początku 1944 roku zdeponował on całą 

swoją kolekcję w Banku III Rzeszy w Berlinie. W maju 1945 roku bank został zdobyty przez Armię 

Czerwoną, która całą jego zawartość wywiozła do Związku Radzieckiego. W 1992 roku 

Stowarzyszenie Miłośników Tradycji „Mazurka Dąbrowskiego” zwróciło się do ówczesnego 

Prezydenta Lecha Wałęsy z prośbą o pomoc w odszukaniu rękopisu polskiego hymnu. Sprawa została 

oficjalnie dołączona do rozmów polsko – rosyjskich …. ale do tej pory nie doczekała się pozytywnego 

rozwiązania. 

W pruskiej służbie …. 

Tragicznym epizodem historii „Mazurka Dąbrowskiego” była francusko – pruska bitwa pod 

Gravelotte-Saint Privat, stoczona 18 sierpnia 1870 roku. W krytycznym momencie bitwy do ataku na 

pozycje Francuzów poszło 7 pruskich pułków, w których służyło wielu Polaków  z ziem zaboru 

pruskiego. Dowodzący atakiem generał Karl Friedrich von Steinmetz aby podnieść ich morale 

rozkazał aby orkiestra wojskowa grała im właśnie „Mazurka Dąbrowskiego”. Oczywiście nic to nie 

dało. Francuzi byli doskonale okopani, wsparci silną artylerią i kartaczownicami, a strzeleckie 

wyszkolenie ich piechoty stało na dobrym poziomie. Atak przy dźwiękach polskiego „Mazurka” 

zakończył się masakrą … 

Opracował: Piotr Pacak 
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