
Offizielle Hymne  

zum Weltjugendtag Krakau 2016 
 

Polnische Originalversion in deutscher Lautschrift 
  
 

1. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd    /  cis  A  E 
Wsnosche swä otschy ku gurom skond  

 

Przyjdzie mi pomoc;       /  D  A  E 
pschyjdschie mi pomoz  

 

Pomoc od Pana, wszak Bogiem On    /  E  H  Fis 
pomoz ot Pana wschak Bogiäm On  
 

Miłosiernym jest!       /  A  H  Cis 
Mi[wh]oschjernym jäst  

 
 

2. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas,  
Kjädy sb[wh]ondschimy sam schuka nas  

 

By w swe ramiona wziąć,  
by fsfe ramiona wschiontsch  

 

Rany uleczyć Krwią swoich ran,  
Rany uletschitsch Krwiom swoich ran  

 

Nowe życie tchnąć!  
Nowe schytschie tchnontsch  

 
Błogosławieni miłosierni,     /  E  H  cis  A 
b[wh]ogos[wh]awjäni mi[wh]oschierni  

 

albowiem oni miłosierdzia dostąpią!   /  E  H  Fis4-3 
albowjäm oni mi[wh]oschierdschia dostompiom  

 
 

3. Gdyby nam Pan nie odpuścił win,  
gdyby nam Pan njä odpuschtschi[wh] win  

 

Któż ostać by się mógł?  
ktusch ostatsch by schiä mug[wh]  



Lecz On przebacza, przeto i my  
letsch on pschebatschana pscheto i my  
 

Czyńmy jak nasz Bóg!  
tschinmy jak nasch Bug!  

 
 

4. Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług,  
Pan Syna Krwiom smasa[wh] wschälki d[wh]ug  

 

Syn z grobu żywy wstał;  
Syn sgrobu schywy wsta[wh]  

 

„Panem jest Jezus” – mówi w nas Duch.  
Panem jäst Jäsus muwi w nas Duch  

 

Niech to widzi świat!  
Njäch to widschi schwiat  

 
[BRIDGE]  
 
Więc odrzuć lęk i wiernym bądź,    /  A  H  cis 
Wjenz odschutsch länk i wiernym bontsch  

 

Swe troski w Panu złóż      /  A  H  A 
swä troski w Panu s[wh]usch  

 

I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż    /  A  H  cis 
I ufaj bo smartwychwsta[wh] i ftschionsch  

 

Żyje Pan, Twój Bóg!       /  A  H  Cis 
schyje Pan Twuj Bug 

 
Błogosławieni miłosierni,     /  A  E  fis  D 
b[wh]ogos[wh]awjäni mi[wh]oschierni  

 

albowiem oni miłosierdzia dostąpią!   /  A  E  H4-3 
albowjäm oni mi[wh]oschierdschia dostompiom 

 
 

Hinweise:  
 

- ł [wh] wird gesprochen wie das wh im englischen z.B. in den Wörtern why, where, what usw.  

- Das „o“ wird offen gesprochen, wie in den deutschen Worten „ob“, „offen“ oder „toll“ 


