
Podhalańczyk 
 

Kapelusik z orlim piórem, 

długa peleryna tańczy,  

wiedz, że to na pewno idzie 

żołnierz – dzielny Podhalańczyk. 

 

Śmiały rycerz, mężny człowiek, 

Serce wielkie ma na dłoni, 

gotów zawsze Cię obronić, 

życie, mienie twoje chronić. 

 

Niewygody mu nie straszne, 

Ponad wszystko kraj ukochał, 

dla Ojczyzny zrobi wszystko, 

nie wahając się ni trochę. 

 

Bądźmy zatem wdzięczni za to, 

że jest ktoś, kto czuwa nad tym, 

by nasz kraj w pełni spokoju 

był szczęśliwy i bogaty. 

 

Bartosz Czado kl.5c 

Opiekun: Marta Pomes 

 

 

 

Podhalańczyk 

 
Szarotka to jego firmowy znak, 

Rzeszowski żołnierz z nim za pan brat. 

Peleryna i pióro przy kapeluszu 

Dodają mu gracji i animuszu. 

Ojczyznę naszą broni z honorem, 

A kiedy trzeba tryska humorem. 

 

Dla naszej szkoły jest wielkim honorem, 

Że Podhalańczyk jest jej patronem. 

 

 

Emilia Pondo kl. 4b 

Opiekun: Marta Pomes 

 

 

 

 

 

 

 



Podhalańczyk 

 
Strzelec sprytny, dzielny i odważny, 

Podhalańczyk w wojnie bardzo ważny. 

Swą bronią niszczy wroga, 

W imię Ojczyzny i Boga. 

 

Jego mundur jak zbroja Aresa, 

Peleryną osłania serce Herkulesa. 

Biel szarotki znakiem Jego, 

Każdego żołnierza zdobiącego. 

 

Kapelusz z orlim piórem na głowie, 

Dostojnie wygląda, każdy wam powie. 

Ziemię rzeszowską reprezentuje na świecie, 

Jest prawdziwym bohaterem, dobrze to wiecie. 

 

Joachim Stopa kl. 4e 

Opiekun: Anna Fularska 

 

 

 

Podhalańczycy 

 
Podhalańczycy są naszym patronem 

I dla każdego ucznia wzorem. 

I nic w tym dziwnego, 

Bo wojsko budzi respekt i powagę, 

A na dodatek zawsze ma odwagę. 

 

21 Brygada jest 

Na co dzień z nami duchem,  

A gdy trzeba jednym ruchem 

W gotowości stanie na czas, 

Aby wsparcie zdobyć dla nas. 

 

Zofia Mucha kl. 5b 

Opiekun: Dariusz Janicki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Brygada 

 
Podhalańczyk to żołnierz, wielki patriota 

Broni Ojczyzny nawet gdy biedota. 

Odwaga wielka towarzyszy temu wojakowi, 

Podhalańczycy są zawsze zwarci i gotowi. 

 

Szarotka, kwiat piękny niebywale, 

Zdobi jego kłobuk ku chwale. 

Cucha na jego ramionach zielona, 

Przed zimnym, górskim wiatrem to ochrona. 

 

Siedemnastka to szkoła imienia Brygady 

Dwudziestej Pierwszej, nie od parady. 

Cechy Patrona dla nas drogowskazem, 

Dobrego i mądrego życia nakazem. 

 

Hanna Stopa kl. 5b 

Opiekun: Dariusz Janicki  

 

 

 

Podhalańczycy z mojej ulicy 

 
Podhalańczycy, Podhalańczycy 

Spotykam ich na Bulwarach i na mojej ulicy. 

Gdy biegają zdyszani w koszulkach czerwonych 

Lub paradują w mundurach barwnych i zielonych. 

 

A głowy noszą dumnie, zadarte do góry 

Aż im piórka w kapeluszach dotkają chmury. 

I po co to robią? By ich podziwiały panny, 

Nie, oni chcą mieć wygląd zawsze nienaganny. 

 

Milena Padiasek kl. 4e 

Opiekun: Monika Kata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



… 

 

Kryją się w lesie 

W górach, w zimie lub lecie 

Godzą w armie wrogą 

Chcą walczyć,  już nie mogą 

Bardzo są dzielni, 

Ojczyźnie wierni. 

 

Śnią o męstwie swoich wielkich wodzów, 

Sławie wojennej, obce im trwogi! 

Andrzej Galica, generał „Boruta” 

Żołnierz trzech wojen, wybitny dowódca 

Przykład męstwa, odwagi kunsztu żołnierskiego rzemiosła… 

 

Sztandar najdroższy ochronić, bo na nim barwy Ojczyzny 

Podhalańskiego munduru nie zbrukać nie upuścić kapelusza z orlim piórem 

Dać dowód oddania i honoru 

 

„Przejąć dziedzictwo i z honorem kontynuować tradycje” 

 

Jak w bitwie warszawskiej  

Na fontach Francji Belgii 

W szeregach AK. 

 

Po Virtutti Militarii 

Do ostatniej kropli krwi. 

 

Kryją się w lesie 

W górach, w zimie lub lecie 

Godzą w armie wroga 

Chcą walczyć,  już nie mogą 

Bardzo są dzielni, 

Ojczyźnie wierni… 

 

 

Adam Dec kl. 6b 

Opiekun: Grażyna Cisek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wesoły Marsz Podhalańczyków 

 
Gdy pomyślę o Patronie naszej szkoły, 

To czuje się bezpiecznie i robię się wesoły. 

Bo Patron nasz silny i waleczny, 

Wróg boi się go niebezpieczny. 

 

Dzielny żołnierzu Podhalańczyku  

Twych jest bez liku! 

Zawsze spieszysz narodowi do pomocy, 

Bronisz nas wszystkich i w dzień i w nocy. 

 

Brygado, och Brygado 

Prześwietna Ty gromado! 

Marsz Podhalański 

Wesoło w sercach nam gra: 

Bum tra tata ta, bum tra tata ta. 

 

Szarotka na sztandarze w kolorze tuszu, 

A piórko jak bagnet ostre w kapeluszu. 

Bili się kiedyś z Moskalami, z Niemcami 

Chłopcy – górale z ciupagami. 

 

Walczyli dzielnie do utraty sił, 

Nie mieli litości, ścierali wroga w pył. 

Dziś wzorem jest dla dzieci i młodzieży 

Brygada 21 – sza Podhalańskich Żołnierzy. 

 

Najstrojniejsi, widoczni już z dala, 

Cudowni, kochani górale z Podhala. 

Jestem dumny z Patrona Szkoły! 

Będę z nim zawsze zdrowy, bezpieczny 

I wesoły. 

 

 

Brygado, och Brygado 

Prześwietna Ty gromado! 

Marsz Podhalański 

Wesoło w sercach nam gra: 

Bum tra tata ta, bum tra tata ta. 

 

Kacper Antochów kl. 4d 

Opiekun: Anna Fularska 

 

 


