
Ukochany kraj 
 

słowa: Konstanty Ildefons Gałczyński,  (niedoszły hymn PRL)  melodia: Tadeusz Sygietyński, 
wykonanie przez Państwowy Zespół Pieśni i Tańca "Mazowsze": <http://www.youtube.com/watch?v=YC4qMXZs0Lk> 

 
 

1) Wszystko tobie ukochana ziemio, 
Nasze myśli wciąż przy tobie są, 
Tobie lotnik tryumf nad przestrzenią, 
A robotnik daje dwoje rąk. 

Ty przez serca nam jak Wisła płyniesz, 
Brzmi jak rozkaz twój potężny głos; 
Murarz, żołnierz, cieśla, zdun, inżynier 
Wykuwamy twój szczęśliwy los. 

 
Refren: Ukochany kraj, umiłowany kraj, 

Ukochane i miasta i wioski 
Ukochany kraj, umiłowany kraj, 
Ukochany, jedyny nasz, polski. 

Ukochany kraj, umiłowany kraj, 
Ukochana i ziemia i nazwa 
Ukochany kraj, umiłowany kraj, 
Nasza droga i słońce i gwiazda. 

 
2) My trudności wszystkie  pokonamy, 
Żaden wróg nie złamie hartu w nas, 
W słońce jutra otworzymy bramy, 
Rozśpiewamy, rozświecimy czas. 

To dla ciebie najgorętsze słowa, 
Wszystkie serca, siła wszystkich rąk, 
To dla ciebie, piękna i ludowa, 
Każdy dzień i każdy nowy dom. 

 
Refren: Ukochany kraj, umiłowany kraj, 

Ukochane i miasta i wioski 
Ukochany kraj, umiłowany kraj, 
Ukochany, jedyny nasz, polski. 

Ukochany kraj, umiłowany kraj, 
Ukochana i ziemia i nazwa 
Ukochany kraj, umiłowany kraj, 
Nasza droga i słońce i gwiazda 

 
 



 
Zrujnowany kraj  
 
(można śpiewać na melodię piosenki "Ukochany kraj") 
 
1 To dla ciebie, ukochana ziemio, 
Stoją czołgi na rozstajach dróg, 
To dla ciebie pałki i więzienia, 
I obozów zardzewiały drut. 
Twoi dzielni chłopcy i synowie 
Pokazali ci podkuty but 
I złożyli w hołdzie narodowi 
Beznadzieję, terror, strach i głód. 
 
refren:  

Zrujnowany kraj, sponiewierany kraj, 
Wynędzniałe i miasta, i wioski, 
Umęczony kraj, okaleczony kraj, 
Zmarnowany, jedyny nasz, polski. 
Zrujnowany kraj, umordowany kraj, 
Splugawione i godło, i barwa. 
Zrujnowany kraj, zakneblowany kraj, 
Nasza godność, nadzieja i sztandar. 
 

2 Ponad tobą, ukochany kraju, 
Rozpostarły wrogie moce złe 
Zamiast orła bieli nieskalanej 
Czarnej wrony faszystowski cień. 
Nie zapomni nawet sto pokoleń, 
Pielęgnując w sercach święty gniew, 
Że za waszą i naszą niewolę  
Polski żołnierz przelał polską krew! 
 
3 Wszystko tobie, ukochana ziemio, 
Dawne1 mafie dziś odebrać chcą, 
Dla pozoru szyldy twoje zmienią, 
Byle władzy nie wypuścić z rąk. 
Za dni naszych Polska znowu ginie, 
Gdy Europa śmieje się jej w nos ― 
Górnik, hutnik, lekarz, chłop, inżynier 
Przeklinają swój nieszczęsny los. 
                      
4 Aferzystom, szpiegom i lichwiarzom 
Coraz lepiej wiedzie się geszeft: 
Położyli łapę swoją wrażą     
Na twą przyszłość i na twoją krew. 
Kto rzekomo stracił2 tutaj władzę, 
Będzie grabił3 Pospolitą Rzecz,  
Póki Polak się pozwoli zdradzać 
I nie wygna tej swołoczy precz! 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
dwie pierwsze zwrotki i refren:   Jan Pietrzak, 24 grudnia 1981 r. 
dwie pozostałe zwrotki:    Konrad Turzyński, 6 sierpnia 1992 r. 
 
Owe dwie dalsze zwrotki pozwoliłem sobie ułożyć (i pozwalam sobie rozpowszechniać wraz z tekstem pochodzącym od Jana Pietrzaka. Dwukrotnie, 
pisemnie (na papierze) w 1992 r., a później poprzez jego witrynę internetową, pytałem o zgodę Jana Pietrzaka, jednak nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, 
ani zabraniającej, ani zezwalającej na rozpowszechnianie tekstu łączącego jego słowa z moimi. 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
1 Dała tego wstępny obraz tzw. "Lista Macierewicza" (opublikowana w prasie w lipcu 1992 r.).  
 
2 To oczywiście PRL-owska komuna., która straciła władzę nad Polską tylko rzekomo! 
 
3 Wg książki "Via bank i FOZZ" Jerzego Przystawy i Mirosława Dakowskiego (ukazała się wiosną 1992 r.).  


