
Drëszcë 
sł. E. Pryczkowski, muz. T. Korthals 

 

Jô do szkòłë lubiã biegac, 

reno wstôjóm chãtno; 

czëtac, liczëc, sã rozcëgac - 

rôd to robiã skrãtno. 

 

A nôbarżi mie wiesółkò 

że móm drëszków wiele. 

Z nima w dzéń i òb noc wkółkò 

jô bë mógł bëc w szkòle.  

 

Ref. Jak le razã jesmë w grëpie 

spiéwë czëc i szpôsë, 

ùdba sã za ùdbą sëpie -  

kòżdi mô cos dlô se. 

 

W szkòle czas ùcékô mile, 

rok za rokã bieżi. 

Chòcbë nie chcôł, ùstné chwile 

są ju corôz blëżi. 

 

Czas beztrosczi mdze skùńczony, 

w pamiãc so ùcecze.  

Co je w dzectwie naùczoné 

żëcé pózni rzecze. 

 

Ref. Jak le razã jesmë w grëpie 

spiéwë czëc i szpôsë, 

ùdba sã za ùdbą sëpie -  

kòżdi mô cos dlô se. 

 

 

Przyjaciele 
sł. E. Pryczkowski, muz. T. Korthals 

 

Lubię biegać do szkoły, 

chętnie wstaję rano; 

czytać, liczyć, gimnastykować - 

z zadowoleniem to rączo czynię. 

 

A najbardziej mi wesoło 

że mam wielu przyjaciół. 

Z nimi w dzień i w nocy na okrągło 

mógłbym być w szkole.  

 

Ref. Jak tylko jesteśmy razem w gronie 



słychać śpiewy, żarty, 

pomysły się sypią za pomysłami -  

każdy ma coś dla siebie. 

 

W szkole czas ucieka mile, 

rok za rokiem bieży. 

Chcą nie chcą, czas dojrzałości 

jest już coraz bliżej. 

 

Czas beztroski będzie zamknięty, 

w pamięci pozostanie.  

Co z dzieciństwa się wyniesie 

życie później określi. 

 

 

Drëszcë 
 

Jy do śkłełë lybiã biegac, 

reno wstyjóm chãtno; 

ćëtac, lićëc, sã rozcëgac - 

ryt to robiã skrãtno. 

 

A nybarźi mie wiesółkłe 

źe móm drëśków wiele. 

Z nima w dzyń i łeb noc wkółkłe 

jy bë mók bëc w śkłele.  

 

Ref. Jak le razã jesmë w grëpie 

spjiwë ćëc i śpysë, 

łydba sã za łydbą sëpie -  

kłeźdi my cos dly se. 

 

W śkłele ćas łycyky mile, 

rok za rokã bieźi. 

Chłecbë nie chcył, łystny chwile 

są ji coryz blëźi. 

 

Ćas beztrośći mdze skłyńczony, 

w pamiãc so łyceće.  

Co je w dzectwie nałyćony 

źëcé pózni rzeće. 

 

Ref. Jak le razã jesmë w grëpie 

spjiwë ćëc i śpysë, 

łydba sã za łydbą sëpie -  

kłeźdi my cos dly se. 
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