
 

 

 

 

 

ŚPIEWNIK WILCZKOWY 

 

 



 

 

I. WEZWANIA  
 

1. Skały Narady to czas  
Skały Narady to czas, z oddali słychać wezwanie 

Ze wszystkich sił biegnij tam gdzie  
Skały Narady to czas, Akela wzywa już nas  

Ze wszystkich sił biegnij wnet abyś był  
tam, gdzie Radę zacząć już czas  

Skały Narady to czas, Akela wzywa gromadę  
Wnet wilczki biegną na Radę  

Skały Narady to czas, Akela wzywa już nas  
Ze wszystkich sił biegnij wnet abyś był  

tam, gdzie Radę zacząć już czas  
 

2. Daleko z głębi Dżungli  
Daleko z głębi dżungli Akela wzywa nas 

Gromadzi wilczki wokół  
Na Skałę woła wraz. Wilczku, wilczku!  
Narady to już czas. Wilczku, wilczku!  

Akela wzywa nas  
 

3. Szóstka już się śpieszy  
Szóstka już się śpieszy Raz, dwa, trzy! 
Szybko przybiegniemy żeby razem być  

Moja twoja szóstka wszystkie już gotowe  
Akela czeka!  

 
4. Na posiłek  

stary wilk:     Nadszedł czas wilczki na posiłek  
Nadszedł czas wilczki na posiłek  

Przerwijcie śpiewy, przerwijcie krzyk  
Koniec zabawy do stołu w mig  

wilczki:                Najwyższa pora, zgłodnieliśmy  
Najwyższa pora zgłodnieliśmy  

Bogu dziękując za dary te  
Ciesząc się z tobą, będziemy jeść  

 
 



 

 

5. Czerwone kwiecie  
Kiedy już wieczór zbliża się, 

Akela wzywa wilczki swe  
W czerwonym kwieciu grzejemy łapki,  

Gdy czar opowieści wiedzie nas tam, gdzie...  
 

II O PRAWIE I ZASADACH  
 

6. Na wyciągnięcie flagi  
Niech na błękitnym niebie tak, powiewa flaga ta 

Nasz mundur niechaj zdobi też  
To polskich wilczków znak  

Symboli tych będziemy strzec i kochać chcemy je  
By zawsze móc radować się z tego kim wilczek jest  

Chrystusa krzyż czerwienią swą, niech przypomina nam  
Tę miłość którą człowiek-Bóg  Obdarzyć ludzi chciał  

Pamięci tej będziemy strzec by dobre życie wieść  
By zawsze móc radować się z tego kim wilczek jest  

Franciszek Święty, patron nasz, przykładem będzie nam  
Jak dzień ten przeżyć, wielbiąc to  Co dobry Pan Bóg dał  

Tak proste życie chcemy wieść do Boga modląc się  
By zawsze móc radować się z tego kim wilczek jest  

Uczynkiem dobrym trzeba też bliźniego wesprzeć nam  
By kończąc dzień być pewnym że  

Świat znów się lepszym stał  
Tak postanawiam Panie nasz i przy tym wytrwać chcę  

By zawsze móc radować się z tego kim wilczek jest  
 

7. Wilczku, nie zapomnij  
Wilczku nie zapomnij o swej obietnicy, 

Zawsze podążaj za starym wilkiem w trop  
 

8. Wilk młody  
Wilk młody wilk, wilk młody wilk DAD 

Zawsze śpiewa, śpiewa, śpiewa  
Ze wszystkich sił  

Wilk stary, wilk stary  
Zawsze śpiewa, śpiewa, śpiewa  

Ze wszystkich sił  



 

 

9. Nocny śpiew Dżungli  
Hejże nadszedł czas luby a d 

Naszej siły i chluby a d  
Górą kły, pazury i szpony a G a  

Hej słuchajcie wezwania  
Dobrych łowów każdemu  

Kto praw strzeże dżungli zielonej  
 

10. Akela, Bagheera  
Akela, Bagheera - chcemy żyć ze wszystkich sił! CGCG 

Akela, Bagheera - by świat lepszy był CGCGC  
Biała, szara, czarna też G  
Czy gromada cała jest? C  

Wiwat ja, wiwat ty CG  
Siostry jednej krwi! CGC  

Jeszcze nam brunatnej brak  
Jest już cała rodzinka  

Wiwat ja, wiwat ty  
Siostry jednej krwi!  
Cała nora czysta już  

Wysprzątany wszystek kurz  
Wiwat ja, wiwat ty  
Siostry jednej krwi!  

 

11. Ty i ja jesteśmy jednej krwi  
Niedźwiedź Baloo, nauczyciel wciąż do głowy kładł DA 

Że przyjaciół wokół siebie w całej dżungli masz  
Ty i ja jednej krwi jesteśmy  

Wykrzycz to, a wnet zrozumiesz że  
braci masz, swój uśmiech im roześlij  

Ja i ty jesteśmy jednej krwi  
Gdy kłopoty cię spotkają miej w pamięci to  

Do pomocy weź przyjaciół – właśnie po to są  
Gdy usłyszysz zawołanie nie zapomnij że  

Ktoś od ciebie twej pomocy także może chcieć  
W dżungli biega wiele gromad każda inna jest  

Ale miło jest je spotkać gdy pamiętasz że  
Kiedy zbiórka już się skończy i do domu czas  

To pamiętaj w domu w szkole że przyjaciół masz  



 

 

Kiedy znów kolejnym razem zbiórka zacznie się  
Nie zapomnij ważnej prawdy która głosi że  

 

12. Drugie prawo wilczka  
Gdy tylko o poranku słońce sen zabiera DhGD 

Wilczek oczy i uszy szeroko otwiera  
Ref. Oczy, uszy – są szeroko otwarte  
Oczy, uszy – by żyć ze wszystkich sił!  

I gdy przez dzień calutki jest w gromadzie naszej  
Oczy i uszy swoje ma otwarte zawsze  

I gdy wieczór zakończy jego trud i znoje  
Zmęczony zamyka oczy i uszy swoje  

 

13. Baloo mówi  
Cętki są chlubą lamparta, a bawołu rogi aEa 

Bądź czysty, myśliwców wszak po skórze poznajem. aEa  
Gdy widzisz, że bodzie buhaj lub sambhur włochaty GCGCE  

Nie ucz o tym, bośmy to wiedzieli przed laty aEaG  
Ref. Baloo mówi: słuchajcie me wilczki CG  

Baloo mówi: jednej krwi jesteśmy GC  
Baloo mówi: słuchaj starych wilków CG  
Bo gromada ma swych zasad kilka GC  

Myśl najpierw o innych, ręce czyste miej FCGC  
Oczy wciąż otwarte i dużo się śmiej FCGC (a)  

Nie dręcz cudzych szczeniątek,  
Lecz lgnij do nich łatwo  
Bo czasami takie małe  

Niedźwiedzia są dziatwą  
Dżungla jest przeogromna,  

Ale wilczek mały, gdy zwycięstwem się szczycisz  
Miej język za zębami  

 
14. To Akela nasz  

Patrz, patrz, patrz – to Akela nasz DA 
Niech twa buzia śmieje się DGA  

Patrz, patrz, patrz – to Akela nasz DA  
Wszyscy prosto stańmy więc DGD  
Niech twa buzia się uśmiecha DA  

Patrz, patrz, patrz – to Akela nasz DAD  



 

 

 

15. Mowgli odchodzi  
Odchodzi człowiek do ludzi, niech dżungla o tym wie C G C G a G 

Nasz bracie i przyjacielu, nie zapomnimy cię C C G C G a  
Twa mądrość i odwaga chroniła nas nie raz e a d a  

Opuszczać dżunglę przykro, lecz wiemy, że już czas G C d a e a  
 

Odchodzi człowiek do ludzi, ach płacze w dżungli sam  
Niełatwa jest ta podróż, opuszczać wilczy klan  

Wszak niechaj twa przygoda wśród ludzi nadal trwa  
My tutaj zostajemy, zamknięta droga ta  

 

16. Wilczkowa wiara  
Nie ma, jak nasza wilczkowa wiara, każdy się stara najlepszym być. Io! Ia! Czy 

słońce świeci, czy deszczyk pada, ty się uśmiechaj, to nasza rada.  
Na, na, …, na, na, na, na, ioo, iaa.  

Wilczkowe prawo w paluszku mamy  
i zawsze wszystkim pomagamy. Więc gdy masz kłopot to do nas gnaj,  

wilczkowe życie - prawdziwy raj.  
 

III O MIESZKAŃCACH DŻUNGLI  
 

17. W Dżungli każda ścieżka  
W Dżungli każda ścieżka jest tak szeroka C 

Że słoń gdy po nich spaceruje GC  
Nie przeciska się GC  

 

18. Skąd się wziął Strach  
Pierwszy tygrys nie miał pasów d A 
Dżungla zaś nie znała strachu d A  

Lecz gdy przyszedł nagły gniew d A d A  
Wszystko wnet zmieniło się B A d C7  

Kozioł leży tam bez życia F  
Gdzie wodopój dżungla ma C C7 A  

Wszyscy "Zbrodnia" szepcą dzisiaj d  
W dżungli wnet zawita strach A d  

Tygrys siłę swoją sławi  
Krwi na łapie mając ślady  

Ale Słoń co życie zna  
Wie co znaczy duma ta  



 

 

Niosą się po dżungli wieści  
Że człowieka ktoś w niej zwęszył  

Zamiast słuchać dżungli praw  
Ruszył tygrys wnet na zwiad  
Tygrys biegnie przez ostępy  

Swym pomysłem wciąż przejęty  
Ale drzewa widząc go  

Znaczyć zbrodnie jego chcą  
Stając twarzą w twarz ze Strachem  

Traci tygrys cały zapał  
I czmychając wyje w głos  

"Za co spotkał mnie ten los"  
Swoje dotąd złote futro  

W czarnych pasach ujrzy jutro  
Gdy spragniony chyląc łeb  
W lustrze wody ujrzy się  

W wielkiej odtąd żyjąc złości  
Będzie szukał sposobności  

By pod nowym czynem złym  
Ukryć piętno swoich win  
Mija rok i tygrys znowu  

Strach uczynił celem łowów  
Dżungli wielkie czyniąc zło  

Zbrodnię wprowadzając doń  
 

19. Z Dekanu psy złe  
Z Dekanu psy złe są na sawannie a 

Strzeżcie się, bądźcie czujni, ostrożni jak nigdy a E  
Przygotujcie dzidy i wprzód ruszcie zbrojni a E  

Psy złe są tam! a  
Rusz odważnie, sroga będzie walka ta A  

20. Poluj Mowgli  
Poluj Mowgli, poluj Mowgli 

Giń Shere-Khan, giń Shere-Khan  
Stracisz swoją skórę, stracisz swoją skórę  

Ha, ha, ha! Ha, ha, ha!  
 
 
 
 



 

 

21. Ja jestem Kaa  
Ja jestem Kaa, co wzrok groźny ma CGC 

Nie chcesz być zjedzony, czmychaj gdzie się da  
Ja jestem Kaa, poluję właśnie tak  
Hipnotyzując wszystko co się da  

 

22. Rude psy  
Wilk Won-Tolla przez całą dżunglę gnał, h fis h fis 
Bo Gromadę z Seeonee ostrzec chciał: h fis h fis h  

Niebezpieczeństwo zagraża wam, G D A A7 D  
Ostrzcie zęby na psy z Dekanu D fis E  

Wnet Akela zwołał gromadę swą,  
Już na Skale Narady wszyscy są.  
Musimy oprzeć się rudym psom!  
Ostrzmy zęby na psy z Dekanu!  
Już nowinę straszną każdy zna.  

Trzeba szukać pomocy gdzie się da!  
Dlatego Baloo i Bagheera  

Ostrzą zęby na psy z Dekanu!  
Mowgli przygotowuje wielki plan,  
Ale wie, że niewiele zdziała sam,  
Więc prosi o pomoc węża Kaa:  

Znajdźmy sposób na psy z Dekanu!  
Dłuższą chwilę Kaa zastanawiał się  

I wymyślił – on przecież wszystko wie.  
Tak trzeba rozjuszyć pszczoły, że  
Żądlić zaczną wnet psy z Dekanu!  
Już do walki gotowy każdy wilk,  

Straszną bitwę stoczą za kilka chwil.  
Dziś będzie miał ucztę wielką Chil,  

Bo polegną tu psy z Dekanu!  
Mowgli posmarował się czosnkiem, bo  

pszczoły wtedy nie użądlą go.  
Potem pokazał się rudym psom,  

by goniły go psy z Dekanu.  
Uciekł prosto do legowiska pszczół,  

potem rzucił się do Wajngangi w dół.  
Rój pszczeli niemiłosiernie kłuł,  



 

 

gdy przybiegły tam psy z Dekanu.  
Mowgli do gromady dopłynął, gdy  

rzeki nurt porywał kolejne psy.  
Teraz czekają już wilcze kły,  
by się zająć psami z Dekanu.  

Każdy wilk, co zdolny do walki był,  
pragnął rude psy zetrzeć w proch i pył.  

Ruszyli naprzód ze wszystkich sił,  
żeby walczyć z psami z Dekanu.  

Wiele wilków zginęło w walce tej.  
Dzięki nim ujrzymy kolejny dzień.  

Akela też oddał życie swe,  
broniąc nas przed psami z Dekanu  

 

23. Tam gdzie Wajnganga  
Tam gdzie Wajnganga D 

Mieszkał sobie Słoń Hathi AGD  
Dalej Bagheera D  

Z białymi kłami AGD  
Podczas gdy gruby Baloo D  
Uczył małego Mowgli AGD  

Że starych wilków D  
Nie wolno smucić AGD  

 

24. Bandarlog  
Bandarlog po drzewach hasa 
lecz nie straszne małpy nam  
Bo Baloo przestrogi znamy  
I je wiernie przestrzegamy  

 

25. Na wzgórzach Seeonee  
Na wzgórzach Seeonee poluje gromada eCH7 

i wszyscy już wiedzą na łowy to czas eGD  
Zwierzynę wytropić, jelenia zaskoczyć CDE  

Uderzyć pazurem! Tak, ze wszystkich sił! CH7e  
Głośno zabrzmiał Pheeal - wołanie gromady  

Cała dżungla wie, że potężny to ton.  
Bandar-log zlękniony harcować przestaje,  

a bawół już zerka skąd czyha nań cios.  



 

 

Tam cicho Akela niczym duch się skrada  
Sambhur, nieświadomy, właśnie gryzie liść  

Bagheera na drzewach pod niebem tam włada,  
a dołem do szturmu już rusza Baloo  

To wilków kły ostre, w mroku oczy czujne  
i prężne muskuły gotowe na skok  

gdy tylko zobaczysz takiego myśliwca,  
to szybko uciekaj bo marny Twój los!  

 

26. Pierwsza lekcja Dżungli  
Ref. Nowe wilczki z nami są GC 

Delikatne łapki się zwą DG  
Będą bawić z nami się  

Ale wcześniej wiedzcie, że  
Kto najdłuższy ogon ma?  
My już wiemy, że to Kaa!  
Śliska skóra w słońcu gra,  
Wszyscy wiedzą, że to Kaa  

Ref. Nowe wilczki z nami są …  
Kto najlepiej Prawo zna?  
To Baloo, przyjaciel nasz!  

Groźną łapą daje znak,  
To Baloo, przyjaciel nasz!  

Ref. Nowe wilczki z nami są …  
Szybki, zwinny, długi skok,  
To Bagheera, czarny kot!  

W słońcu pręży czarny grzbiet,  
My Bagheero znamy cię!  

Ref. Nowe wilczki z nami są …  
Ostre zęby, bystry wzrok,  
To Mowgliego bracia są!  

Zawsze wiernie pomóc chcą,  
To Mowgliego bracia są!  

Ref. Nowe wilczki z nami są …  
Kto przywódcą zaś jest nam?  

Zapamiętaj – Akela !!!  
Szare futro, czujny wzrok, Znamy ciebie Akelo !!!  

 
 



 

 

27. Dżungla wilelka jest  
Dżungla, dżungla wielka jest C G 
Wilczku, wilczku nie zgub się CG  

Niebezpieczeństw tam bez liku a e  
Więc przygotuj broń swą w mig a e  

Stopy, które nie czynią szelestu  
Oczy, które przenikną ciemności  
Uszy, które pochwycą szelesty  

Nos, który wyczuje trwogę  
 

28. Niedźwiedź Baloo  
[intro: CeFCFCDG] 

1. Kiedy wilki z gromady C  
są na Skale Narady, a  

jeśli jesteś niedźwiedziem, FC  
to nie wpuszczą tam cię. DG  

Mimo wszystko się nie dziw, C  
kiedy głosem niedźwiedzim a  

w czasie wilczej narady FC  
nagle ktoś odezwie się. DG  

Ref. Bo to jest niedźwiedź Baloo, niedźwiedź Baloo, aFCG  
to on najlepiej w całej dżungli Prawo zna! aFG  

Niedźwiedź Baloo, niedźwiedź Baloo, aFCG  
on na Skale Narady miejsce ma. FGa  
On na Skale Narady miejsce ma. FGC  

2. Chociaż bywa niezdarny i myśliwym jest marnym,  
miej dla niego szacunek, nigdy nie lekceważ, bo  

nawet jeśli nie zdoła upolować bawoła,  
ty na pewno nie zdołasz z Prawa Dżungli zagiąć go.  

3. On nauczy cię Prawa, ale dobra zabawa  
też jest ważna dla niego, zawsze znajdzie na nią czas.  

A do tego na słowie, które Baloo wypowie  
można zawsze polegać, on nie zawiódł nigdy nas.  
4. Czasem bajkę opowie, czasem zmyje ci głowę,  
jemu zawsze zależy, żebyś Praw Dżungli strzegł.  
Kiedy widzi złośliwość może stracić cierpliwość,  

ale w żadnej potrzebie nigdy nie opuści cię.  
 
 



 

 

IV O ŻYCIU W GROMADZIE  
 

29. Wielkie Łowy  
Ref: Hej, hej Wielkie Łowy C 

Każdy wilczek zawsze jest gotowy E G  
Pakuj plecak i z gromadą a  

Po przygodę ruszaj i po radość E G  
hej, hej Wielkie Łowy C  

Każdy wilczek zawsze jest gotowy E G  
Pakuj plecak i z gromadą a  

ruszaj ku przygodzie wnet, wnet, wnet! E a E a  
Hej tam gdzieś o bladym świcie a  

Po czternastej wyruszycie E  
Czule żegnam tatę, mamę a  

Wszystkie misie spakowane. E G  
Super wypraw jest niemało  
Lecz nic Łowów nie zastąpi  
Tu się wiele będzie działo  

Niech sam sprawdzi ten, kto wątpi.  
Nikt nie płacze, nie narzeka  
Gdy na Wielką Grę ruszamy  

Na zwycięzców skarb już czeka  
Z sił swych wszystkich się staramy.  

Skarb ten jednak przewspaniały  
Głębiej skryty niż się zdaje  

Najważniejsze jest w gromadzie  
To, że mamy się nawzajem.  

 

30. Rodzina  
Gdy gromada się tu zbiera G 

są i wilczki i Akela D  
Biała, szara i brązowa e  
Do zabawy już gotowa C  
Mamy totem i Franciszka  

Co wilkowi rękę ściska  
Prawo swoje dobrze znamy  
i je wszyscy przestrzegamy  

Bo gromada to rodzina  



 

 

Każdy się Akeli trzyma  
Z całej siły się staramy  

Bo tu wszyscy się kochamy, (się kochamy...)  
Mały, duży, szary, biały  

Każdy z wilczków jest wspaniały  
Zawsze radość tu panuje  

I Franciszek się raduje  
Zawsze prawy i czyściutki  

Mały wilczek jest skromniutki  
Do zabawy zapraszamy  

I wnet refren wam śpiewamy  
 

31. Dzisiaj w gromadzie  
Dzisiaj w gromadzie wielkie święto, 

aż Matka Boska uśmiecha się  
Wszyscy biegniemy na zieloną łąkę,  

by z Franciszkiem bawić się  
On nosi duży kaptur i porwany worek,  

stare buty i przetarty sznur  
Uwielbia tańczyć i śpiewać z ptakami,  

w zbożu spać i na dzwonkach grać.  
 

32. Każdy może wilczkiem być  
Ref. Taki duży, taki mały może wilczkiem być CdG 

Taki gruby, taki chudy może wilczkiem być  
Taki ja i taki ty może wilczkiem być x2  

1. Wilczek kocha Boga, życia mu nie szkoda, aGa  
Kocha bliźniego jak siebie samego x2 Fe  

2. Uwierz mej radzie od dziś żyj w gromadzie  
Bo tylko wilczęta są święte nie od święta.  
3. Nic nie potrzebuje, zawsze się raduje  
Bo święta gromada pracuje- nie gada  

4. W jaki sposób dzisiaj można wilczkiem zostać  
Nic w tym trudnego, to sprawa całkiem prosta- bo:  

 
33. Kadryl wilczkowy  

1. Zapraszamy do gromady, każdy już nas dobrze zna 
To wilczątek jest rodzina, każdy tu swe miejsce ma  

Ref. Graj, graj jak pięknie grasz, ten wilczkowy kadryl nasz  



 

 

Graj, graj, ze wszystkich sił, byś tym hasłem żył.  
2. Wodzem wilczków jest Akela, a Bagheera mu pomaga  
Miś Baloo nas uczy Prawa, zawsze przednia jest zabawa  
3. Uszy, oczy mam otwarte i bez strachu trzymam wartę  

Chociaż nocą strasznie w lesie, wiatr z oddali piosnkę niesie:  
4. Każdy wilczek zawsze gotów, by wyciągnąć cię z kłopotów  

Mknie na pomoc wilcza sfora, a tu już na refren pora  
 

34. Moja gromada  
Ref: Bo gromada, gromada, bo gromada jest od tego, GCD 
Aby dobrym być, aby pięknie żyć, aby bawić się na całego.  
1.Wilczek jest zawsze wesoły, zawsze prawdę Ci powie, Ga  

oczy i uszy otwarte ma na rzeczy wciąż nowe. DGD  
Wilczek myśli najpierw o innych, o sobie dopiero potem. Ga  

Wilczek rękę ci poda, kiedy mieć będziesz kłopoty. DCG  
2. Wilczej jest zawsze radosny, zawsze jest w dobrym humorze.  

Wilczek wszystko rozumie, każdemu chętnie pomoże.  
Lecz nad wszystko na świecie wilczki kochają piosenki,  

a uśmiech z twarzy nie spada, gdy śpiewa gromada.  
 

35. Czuwaj wilczku  
Nasza gromada to rodzina 

Wodzem Akela, a my-drużyna.  
Wspólne wyprawy, zbiórki mamy,  

I maszerując tak wciąż śpiewamy, hej!!  
Czuwaj wilczku i wytężaj słuch  

Pomagaj za dwóch, czas już na twój ruch,  
Czuwaj wilczku i nie żałuj sił  by piękniejszy był ten świat.  
Otwarte mamy oczy uszy i Bożą radość w ciele i w duszy  

Ze wszystkich sił to hasło nasze  
Jest najważniejsze, zawsze na czasie  

 

V PIOSENKI RELIGIJNE  
 

36. Dziękuję  
Za wszystko ci Boże dziękować muszę 

Za gwiazdki na niebie, za polny kwiatuszek  
Za gwiazdkę ze śniegu i za wróbelki  

Za lato i zimę i za piosenki  



 

 

Ref: Laj, (la x 6) Laj, (la x 4) Laj, (la x 5) Au, Au } x2  
To wszystko przez Ciebie, dla Ciebie wszystko  

Słoneczko wysoko, a dzieci blisko  
Za wszystko ci Boże dziękować muszę  

I za tatusia i za mamusię  
 

37. Śpiewam  
Śpiewam, śpiewam, śpiewam my śpiewamy Tobie Panie Jezu / x2 

Jejejeje…. Łałałała…  
Kocham, kocham, kocham my kochamy Ciebie Panie Jezu / x2  

 

38. Ja kocham Ciebie, Ty kochasz mnie  
Ja kocham Ciebie, Ty kochasz mnie, 

Ty jesteś w niebie i o mnie troszczysz się.  
Dałeś mi życie, dałeś radość pokój swój  

i właśnie dlatego chcę wielbić Cię Panie mój.  
Alleluja, Alleluja śpiewaj ze wszystkich sił,  

Alleluja przed Panem zatańcz dziś,  
Alleluja, alleluja, wznieś do góry ręce swe,  

Alleluja, alleluja Bóg kocha Cię  
 

39. Deszcz łaski pada dziś  
Deszcz łaski pada dziś, łap, łap, łap 
nie uroń nic, Bóg kocha Ciebie dziś  

i za to nie chce nic.  
 

40. Kocham Cię Jezu całym sercem  
Kocham Cię Jezu całym sercem swym (x2) 

Kocham Ciebie całym, sercem, całym sercem swym,  
Kocham Ciebie całym, sercem, całym sercem swym.  

Ufam Ci Jezu...  
 

41. Ziarenko do ziarenka  
Ziarenko do ziarenka, a kamyczek do kamyczka, 
a cegiełka do cegiełki na nasz wspólny dom....  

a ziarenko do ziarenka....itd  
 

42. Nie ma nikogo jak Jezus  
Nie ma nikogo jak Jezus (x3) Nikogo takiego jak On. 



 

 

Szukałem wszędzie, nie ma nie ma,  
chodziłem wszędzie nie ma nie ma,  

patrzyłem wokół, nikogo takiego jak On...  
 

43. Dla Ciebie puka serduszko  
Puk puk, puk cichutko, to serce daje znak, kto mi podpowie, dla kogo bije tak. 

Ref.: Dla Ciebie bije to serduszko Boże,  
choć jest maleńkie to potrafi kochać już,  

Byś wiedział że Cię kocha w każdej porze, puka puk puk.  
Kocha rodziców, rodzeństwo dziadków też,  
lecz nade wszystko to Ciebie kochać chce.  

Dla Ciebie bije to serduszko Boże, choć jest maleńkie, to potrafi kochać już.  
Byś wiedział, że Cię kocha w każdej porze, puka puk puk  

 
44. Jezu mój Jezu  

Jezu mój Jezu dziś do Ciebie mówić chcę 
Ty mi dajesz swojego Ducha uwielbiam Cię.   

 
N O W E   P I O S E N K I: 

1. Na zbiórkę Go! 
 

(wilczek) Idę dziś na zbiórkę, bo sobota jest, 

Witać będę lewą dłonią - zna się gest 

Na ten moment przyszło czekać mi sześć dni 

Bawić się na dworze nie odmówią mi 

Jeden mały problem tylko na mnie spadł, 

Bo jak zwykle idzie ze mną harcerz-brat 
 

(przyjaciel Mowgliego, wygłupiając się)  

Let’s go, na zbiórkę go go go, na zbiórkę go go go, 

na zbiórkę go go go, na zbiórkę go go gooo yeah, zrobimy show 
 

(wilczek) Brat ode mnie starszy prawie osiem lat 

Kiedyś na obozie prawie z żerdzi spadł!  

Jak z nim idę to się nudzić nie ma szans 

Na ulicy wpadam z nim w harcerski bans 

Chciałabym się wyspać przez te szkolne dni. 

A on, co sobotę wciąż powtarza mi: 
 

Let’s go na zbiórkę go go go, na zbiórkę go go go, 

na zbiórkę go go go, na zbiórkę go go gooo yeah, zrobimy show 



 

 

Choć się nie wyspałam, chyba ciągle śnię 

Bo znów zaliczyłam punktów tak z osiem 

Więc ruszyłam tak jak w przysłowiowy dym 

Akela raduje się sukcesem mym 

Na sam koniec jeszcze powiedziała mi, 

Że kolejna sprawność to już kwestia dni! 
 

2. Modlitwa do św. Franciszka 
 

Franciszku święty błogosław wilczki, błogosław 

Broń i chroń, troską otocz nas, troską otocz nas 

Za nas się módl, za nas się módl 
 

3. Rozstawianie  obozu 
 

Ref. Kilka wilczków i pałąk albo dwa 

Powstanie obóz w którym mieszkać się da. 

Kumpli weź, sznurek weź, potrafisz to 

Wyrośnie obóz choć nie było tu gooooooooo! 

 

1. Biała będzie tu, 

A szara tam 

Postawimy też maszt, 

to nie potrwa długo! 

 

2. Namiot musi mieć cień 

By dawał chłód 

Śledzie mocno więc wbij 

Żebyś wygrał z burzą! 

 

 

3. Tutaj ogniska krąg, 

Na wieczorne gry, 

Postaw wodę tuż tuż 

I nie straszny pożar! 

 

 

4. Żeby w lesie mieć Mszę? 

Nie trudna rzecz 

Z żerdek stworzymy krzyż 

Oto jest kaplica! 

 



 

 

4. Wilczek jest zawsze czysty 
 

Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda,  

tak się zaczyna wilczkowa przygoda.  

Myję zęby, bo wiem dobrze o tym,  

kto ich nie myje ten ma kłopoty,  

Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć! 

 

Szczotko, szczotko, hej szczoteczko, ooo  

Zatańcz ze mną, tak w kółeczko, ooo  

W prawo, w lewo, w lewo, w prawo, ooo  

Po jedzeniu, kręć się żwawo, ooo  

W prawo, w lewo, w lewo, w prawo, ooo  

Po jedzeniu kręć się za żwawo, ooo. 

 

5. Oczy i uszy 
 

Maszerują wilczki, tralalalala 

Śmieją im się pyszczki, hahahahaha 

 

1.Cicho weszły do lasu, 

nie robiły hałasu 

Jeszcze ciszej do boru, 

bez wrzasku i rumoru!  

 

2.Bo gdy wilczek w las ruszy, 

Wnet nastawia swe uszy, 

Bezszelestnie zrobi krok 

I wyostrzy czujnie wzrok! 

 

6. Im nas więcej 
 

Im więcej nas w Gromadzie, tym więcej jest śmiechu 

Im więcej wilczków mamy, tym weselej jest: 

 

Bo w Gromadzie rozmawiamy, 

wszyscy razem się wspieramy, 

Więc chęć do zabawy mamy 

Im więcej nas jest! 

 

 



 

 

7. Do walki z Shere-Khanem! 
 

Ostrzcie swe pazury, wroga bić już czas 

Widzę zamiast wilków mnóstwo żab wśród was 

Tej watahy nikt nie zlęknie się 

Zadrżyjcie więc na dźwięk tych słów 

Wilki z was wkrótce sam zrobię znów 

 

Z wierzchu masz być skałą, ma się żar w niej tlić 

Każdy bój zwyciężysz; zawsze tak ma być 

Brak wam ciągle jeszcze ostrych kłów 

Lecz wytężcie wreszcie słuch 

Wilki z was wkrótce sam zrobię znów 

 

(Wilczek 1) Nie umiem jeszcze walczyć tak 

(Wilczek 2) Boję się, że sam zostanę 

(Wilczek 3) Ja i ty jesteśmy przecież jednej krwi! 

(wilczek 4) W Sobieradku tylko zapałki są! 

(wilczek 5) Czerwone kwiecie rozpalimy 

(wilczek 6) Razem walczmy wszyscy więc ze wszystkich sił! 

 

(ze wszystkich sił) Musicie być jak Wajnganga kręta 

(ze wszystkich sił) Potężni jak wzgórz Seeonee pas 

(ze wszystkich sił) A równocześnie tak tajemniczy 

Jak Dżungla gdy polowań przyjdzie czas! 

 

8. Powrót Mowgliego do Dżungli 
 

Jedno wiem, nie poddam się 

Czerwonym kwieciem, pokonać chcę 

Idźcie stąd, zostawcie mnie. 

Choć w Dżungli dom, wciąż jest tu źle, 

 

Do swoich, wrócę stron. 

Mam twardy kark, nie złamią go... 

Jestem zdrów, zwyciężę znów. 

Żadnej przegranej i szkoda słów... 
 

[Oooo..][Taak..] 

Nie! Nie wiecie co w moim sercu się kryje, 

Chcę żyć i przeżyję! 



 

 

Nigdy nie ulegnę, nigdy nie ulegnę wam, nie!... 

[Oooo..] 

Kto jest inny niż wy, tego nie uwiążecie, 

A wy tak właśnie chcecie 

Nigdy nie ulegnę, nigdy nie ulegnę, wam nie. 

 

Chcę wolnym być, chcę żyć! 

 

To stale dręczy mnie, 

Dlaczego wam jest ze mną źle? 

Chcę już odejść stąd. 

Nie jestem tam, gdzie jest mój dom! 

 

I jedno wiem, nie poddam się, 

Ze wszystkich sił próbować chcę, 

Ni kroku wstecz, to ważna rzecz. 

Wy z drogi mej, zabierajcie się, precz! 

[Dalej..!] 

Nie! Nie wiecie co w moim sercu się kryje! 

Chcę, żyć i przeżyję! 

Nigdy nie ulegnę, nigdy nie ulegnę wam, nie! 

[Oooo..] 

Kto jest inny niż wy, tego nie uwiążecie, 

A wy tak właśnie chcecie 

Nigdy nie ulegnę, nigdy nie ulegnę, wam nie... 

 

9. Bandar-log 

 

1. Głośne harce oraz krzyki D G 

Dziwne twarzy ich mimiki 

To jest życie Bandar-loga 

A dla Wilczka to przestroga 

 

Ref. Bandar-logi ród bez Prawa 

Bandar-logi ród bez mowy 

 

10. Na ognisko 
 

Na ognisko, na ognisko, czerwone kwiecie świeci blisko/ x2 EAEHE 

Dżungli historię poznacie tam, wołają wilczki i Akela /x2 AEHE 



 

 

11. Łowy węża Kaa 
 

hGhA hGD 
 

DADG DFish 
 

hD hGhA DFish 
 

1. Słuchaj Młody przyjacielu h e h 

Nowej Baloo lekcji tej h G D 

W dżungli masz przyjaciół wielu D G D 

Ale wróg też znajdzie się e h Fis h 

 

Ref 1. Bandarlog to Bandarlog h e fis h 

zwiódł Mowgliego zmylił trop 

Czy Bagheera, Baloo, Kaa 

Mają szanse znaleźć go 

 

2. Język ptaków szuka w głowie 

Myśli jak ratować się 

Przyjaciołom Chill to powie 

Gdzie znajduje Mowgli się 

 

3. Biegną na ratunek bracia 

To wzruszenie tak ich gna 

Przyczajeni do ataku 

Jest też z nimi pyton Kaa 

 

Ref 2. Bandarlog to Bandarlog 

zwiódł Mowgliego zmylił trop 

Czy Bagheera, Baloo, Kaa 

Pokonają dzisiaj go 

 

4. Bój śmiertelny się rozpętał 

Wszędzie hordy wściekłych małp 

Krwawi Baloo i Bagheera 

Z muru głodny pyton spadł 

 

5. Sieje popłoch, spustoszenie 

W oczach moc hipnozy ma 

Małpy stają się posłuszne 

Dziś zwycięzcą jest wąż Kaa 



 

 

Ref 3. Bandarlog to Bandarlog 

zwiódł Mowgliego zmylił trop 

To potężny pyton Kaa 

Dziś nad nimi władzę ma 
 

5. Zrozum młody przyjacielu 

Jak twój błąd mógł skończyć się  

Słuchaj zawsze starych wilków 

Uratujesz życie swe 
 

:) Ref extra dla starych wilków: 
 

Głupie plemię wstrętnych małp 

Żadnych zasad żadnych prawd 

Psuje, wrzeszczy, kłamie wciąż 

Aż je dorwie jakiś wąż 
 

12. Dobranoc 
kanon 

 

Dobranoc już wilczki, bo zbliża się noc. Es As Es 

Niech skrzydła aniołów zabiorą złe sny. 

Dobranoc, dobranoc, dobranoc. 
 

13. Rozmowa ogniska 
kanon 

 

Ognisko płonie nastaw uszy swe, D A7 

Czy słyszysz jak coś szeleści? 

Tak to rozmawiają cichutko iskierki 

Nadszedł czas na opowieści. 
 

14. Najlepsza szóstka 

Ref: Taką świetną szóstkę mamy, 

Że się szybko uporamy: 
 

Ze sprzątaniem i śniadaniem 

I ze scenek szykowaniem 

A to wszystko jedna chwila 

Bo piosenka czas umila 

Ze zmywaniem, zamiataniem 

I ze śmieci wyrzucaniem 

A to wszystko moment trwa 

Tak pracuje szóstka ma! 



 

 

Jaki sekret nasz spytacie? 

Że tak sprawnie pomagacie? 
 

Moja szóstka współpracuje 

Śpiewnik cały wyśpiewuje 

Nie narzeka lecz się śmieje 

Życie leci nam weselej! 
 

15. Przyjaciół masz 
 

Mowgli to chłopiec z dżungli jest 

dżungla bardzo wielka, wielka ciemna jest. 

Za krzakami, tam, wrogowie kryją się 

lecz Mowgliego strach nie ogarnia, nie 

 

Bo przyjaciół ma, 

których każdy wilczek dobrze zna 

 

Ref: Wąż Kaa (kakaka…) 

Akela (lalalala…) 

Baloo, Baghera (rarararara..) 

Hathi i ja (jajajajajja..) 
 

Tygrys Shere-khan bardzo groźny jest, 

kuternogą zwany przez Mowgliego też 

Szakal Tabaqui cwany niczym lis, 

Plemię Bandar-log też Ci nie da żyć 
 

Lecz przyjaciół masz 

ich imiona powtarzajmy wraz 

 

Ref: Wąż Kaa (kakaka…) 

Akela (lalalala…) 

Baloo, Baghera (rarararara..) 

Hathi i ja (jajajajaja..) 
 

16. Wilcze Łowy 
 

„Wilcze łowy" 

1. Szary ogon, lśniące futro, 

Czujne uszy, oczy, nos. 

Łowy wilk zaczyna jutro, 

Dżungla słyszy gromki głos 



 

 

Ref.: Wilk jest groźny, gdy poluje: 

Ostre ma pazury, kły. 

W  gąszczu dżungli cel znajduje, 

Tym się gniewa tygrys zły. 

2. A gdy wróci z polowania, 

Wraz z rodziną łup swój zje. 

Uczy wilczki swe skradania, 

Aby pamiętały że: 
 

17. Ballada o wilku z Gubbio 
 

Dawno temu - tak rozpoczął pewien brat z zapałem,  

tę historię, która starsi jedynie pamiętali.  

Było miasto zwane Gubbio, bogate i wspaniałe,  

A w nim ludzie, co nikogo oprócz siebie nie kochali. 
 

Choć w dostatku żył każdy i żadna potrzeba, 

nie spędzała nigdy snu z niczyich powiek. 

Lecz na próżno, żebrak prosił tutaj o kawałek chleba, 

Próżno pytał o gospodę utrudzony wędrowiec. 
 

Dnia pewnego powstał w mieście płacz wielki i trwoga 

i kazali zamknąć bramy rajcy wraz z burmistrzem. 

Nagle Gubbio przypomniało sobie o istnieniu Boga, 

O swych grzechach nagle przypomnieli sobie wszyscy. 
 

Miasto było zewsząd lasami otoczone.  

W nich pojawił się wilk straszny, ogromna czarna bestia. 

Zżerał owce, jagnięta, zżerał bydło i konie, 

W owym dniu zaś porwał kilku kupców spod bram miasta. 

Właśnie wtedy, gdy nadziei nikt już nie miał na to, 

że odejdzie precz zły wilk, a z nim lęk, trwoga i rozpacz. 

Poza mury, które wkoło otaczały miasto, 

Wszedł święty Franciszek i bardzo się zatroskał. 
 

Ulitował się nad ludźmi i tak oznajmił rajcom: 

"Pójdę w góry, by odnaleźć złego brata wilka". 

I poszedł tak, jak stał, mimo przestróg mieszkańców, 

Gdy go znalazł podniósł rękę i dotknął jego pyska. 
 



 

 

Ref.  

Bracie wilku, Pan Bóg stworzył taki piękny cały świat.  

Bracie wilku, czemu w sercu swoim kryjesz jeszcze wciąż tyle zła?  

Odmień życie, napraw krzywdy wyrządzone wokół wszystkim,  

Ulecz dusze swoją chorą z nienawiści!  
 

Gdy tak święty Franciszek upominał złego wilka, 

ten, o dziwo, spokorniał i ze wstydu przymknął oczy. 

A od żalu wielkiego spod powiek łez kilka, 

Uroniło wilczysko na Biedaczyny stopy. 
 

Kiedy wszyscy mieszkańcy zebrali się na rynku, 

by zobaczyć rozbójnika potulnego jak baranek. 

Wtedy święty Franciszek uniósł w górę rękę 

I wygłosił ludziom z Gubbio takie kazanie: 
 

Ref.  

Bracia wilcy! Pan Bóg stworzył taki piękny cały świat 

Bracia wilcy! czemu serca wasze kryją jeszcze wciąż tyle zła 

Proście Pana! On przebaczy i zapomni grzechy wszystkim 

On uleczy wasze serca chore z nienawiści! 
 

Nawrócili się mieszkańcy chciwi i obłudni. 

Poruszeni aż do głębi kazaniem świętego, 

A wilk do końca życia mieszkał w Gubbio razem z ludźmi 

Bo bardzo kochał dzieci i zabawę w chowanego. 
 

Ale to jeszcze nie koniec mojej opowieści  

stary brat pokiwał głową i pogłaskał siwą brodę. 

Spójrzcie, ile dzisiaj w świecie krzywd, łez i boleści, 

Bo nie bratem, ale wilkiem człowiekowi bywa człowiek! 
 

Ref.  

Bracie wilku, Pan Bóg stworzył taki piękny cały świat 

Bracie wilku, czemu w sercu swoim kryjesz jeszcze wciąż tyle zła? 

Odmień życie, napraw krzywdy wyrządzone wokół wszystkim, 

Ulecz dusze swoją chorą z nienawiści!  

 

 



 

 

Miejsce na własną piosenkę 


