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	 	 1.		Błę				-	 kit						-	 ne	 roz	-	 wiń		-		my	 sztan		-	 da						-	 ry,	 Czas		
	 With	 blue	 Mar	-	 ian	 ban			-	 ners	 un									-	 fur							-	 ling,	 Let's

	 				strząs-nąć	zwąt-pie	-	nia	 już	 pleśń.	 Niech	 w	ser-	cach	za-	go	-	 rze	 znicz	
				dust	 off	 our	 souls	rust		of							 doubt.	 With	 	faith	 	in	 our	hearts	stron-gly	

						 wia				-	 ry	 I	 grom	-	ka	 niech	oz	-	 wie	 się	 pieśń.	 Spod			
										bur     -    ning Let song from our lips fly and shout.  A

	 						 zna		-	 ku	 Ma	-	 ry				-	 i	 ry				-		 cer				-	 ski	 my		huf,							 Bło-	
										 knigh-	 tly	 we're	 leg				-	 ion	 at	 Ma						-	 ry's			 com-	mand!	 Thy	

	 	 go	-	sław	nam		 Chry-	 ste	 na	 bój,	 Sta			-	 je	-	 my	 jak	 oj		-	 ce,	 by
										bles-		 sing,			O		 Christ,	 we	 im			-	 plore!          As  did our fore-fat  -  hers, to

	 	 słu-	 żyć	Ci	 znów,					My	 Pol-	 ska,	my	na-	ród		lud		Twój.					Spod			Twój	
	 	 serve Thee we stand,   We     Po - land, Thy na-   tion, Thy  corps!       A          Thy corps!

	 2.		Już	świta,	już	grają	pobudki,	*	Już	Jezus	przybliża	się	k'nam!	*	Żyj	święta	radości,		
	 precz	smutki!	*	Pan	idzie	i	pierzcha	w	cień	kłam.	*	Pan	idzie,	słoneczność	rozle-	
	 wa	się	w	krąg,	*	Pan	idzie	na	świata	siąść	tron.	*	Drży	szatan,	wysuwa	się	berło		
	 mu	z	rąk:	*	Słyszycie?	zwycięstwa	gra	dzwon!	*	Spod znaku Maryi...

	 3.		O	Bogurodzico,	Dziewico	*	Tchnij	siłę	w	mariański	ten	zew!	*	Z	otwartą	stajemy		
	 przyłbicą	*	I	serca	Ci	niesiem	i	krew.	*	Siać	miłość	będziemy	wśród	burzy	i	słot.	*		
	 W	zwycięski	Ty	prowadź	nas	szlak,	*	A	gdy	nam	tchu	będzie	i	mocy	już	brak,	*	Do		
	 nieba	pokieruj	nasz	lot.	*	Spod znaku Maryi...

	 	 	 	 		 	 	 *	*	*
	 2. It dawns and the bugles arę sounding, * For Jesus is close at our door! * Let joyfully hearts be  

 resounding! * Let sorrows and lies be no morę! * The Lord is a-coming and sunlight descends *  
 The Satan is trembling in heli. * His scepter he sees slipping out of his hands, * Triumphtly nów  
	 tolls	the	beli!	

 3. O Mother of God, Holy Yirgin, Pour strength into our Marian Call! * We'll stand though the enemy's  
 surging * We bring Thee our hearts and our all! * In storms to sów love we shall strain all our might  
 Thou lead us to victory's dawn! * And when with last breath all our strength will be gone * To   
 heaven, we beg, steer our flight!


