
 

Jantar 
Sł. E. Pryczkowski, T. Korthals 

Piãkną i mietną mô zemiã  

W darze z nieba i przërodë 

Òsadłé na ni tu plemiã -  

Słowiańsczé szlachetné rodë.  

 

Z Gduńska pò mùrë Arkónë 

Jesmë tu bez dzesãc wieków.  

W Szczecënie ksążãtów trónë - 

Kaszëbów z bùchë i zwëków. 

 

Ref. A jantar – kam złoti z Bôłtu 

Cëdnégò sztôłtu, 

To je chwała, przëstrojenié 

Grifa plemieniô.  

 

Szczescé to wiôldżé je nasze, 

W spôdkù òd òjców dostóné, 

Że rodny mòwie na wasze 

Je nama stojec zadóné.  

 

Tatczëznie rodny na wale 

Z naszich serc zrobimë piestrzińc, 

Bë bëła na wiedno w chwale 

Nôdrogszim skarbã jaż pò kùńc. 

 

Ref. Jak jantar – kam złoti z Bôłtu 

Cëdnégò sztôłtu, 

Co je chwałą, przëstrojenim 

Grifa plemieniô.  

  



Jantar 
Sł. E. Pryczkowski,  

Pianknóm i mietnóm mô zemia  

W darze z nieba i przërodë 

Łesadły na ni tu plemia -  

Słowiańści ślachetny rodë.  

 

Z Gdyńska płe młyrë Arkónë 

Jesmë tu bez dzesanc wieków.  

W Ściecënie ksónźantów trónë - 

Kaśëbów z błychë i zwëków. 

 

Ref. A jantar – kam złoti z Byłty 

Cëdnygłe śtyłty, 

To je chwała, przëstrojeni 

Grifa plemieniy.  

 

Ściescy to wiyldźi je naśe, 

W spydkły łed łejców dostóny, 

Źe rodny młewie na waśe 

Je nama stojec zadóny.  

 

Tatćëznie rodny na wale 

Z naśich serc zrobimë piestrzińc, 

Bë bëła na wiedno w chwale 

Nydrogśim skarba jaś płe kłyńc. 

 

Ref. A jantar – kam złoti z Byłty 

Cëdnygłe śtyłty, 

To je chwała, przëstrojeni 

Grifa plemieniy.  

  



 

Bursztyn 
 

Piękną i majętną ma ziemię  

W darze z nieba i natury 

Osiadłe na niej tu plemię -  

Słowiańskie szlachetne rody.  

 

Z Gdańska po mury Arkony 

Trwamy tu ponad dziesięć wieków.  

W Szczecinie książąt trony - 

Kaszubów z czci i zwyczajów. 

 

Ref. A bursztyn –złoty kamień z Bałtyku 

Cudownego kształtu, 

To jest chwała, ozdoba 

pleniemia Gryfa.  

 

Szczęście to wielkie jest nasze, 

W spadku od ojców otrzymane, 

Że na straży rodzimego języka 

Nam stać zadano.  

 

Ojczyźnie rodzimej na fali 

Z naszych serc utworzymy pierścień, 

By w chwale na zawsze była  

Najdroższym skarbem aż po kres. 

 

Ref. Jak bursztyn – złoty kamień z Bałtyku 

Cudownego kształtu, 

Który jest chwałą, ozdobą 

pleniemia Gryfa. 

 


