PIEŚNI LEGIONOWE MNIEJ ZNANE
„Po długiej niewoli Ballada o żołnierzach” (1830)sł. A Heinrich, muz.RSchuman
„Raduje się dusza” (1946) pieśń legionowa sł.A.Gąsienica-Czubernat, muz.M.Kulenty
„Swoleżerowie”sł.W.Gilewski
„Raduje się serce” (I kadrowa) sł.T.Ostrowski, muz.nieznany
„Tam na błoniu błyszczy kwiecie” sł.F.Kowalski, muz.R.W.Gallenberg
„Agdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć” sł. E.Słoński, muz.F.Halpern
„Czemu Ty dziewczyno” sł.Szul R.M.Aleksander muz.nieznany (1914r.)
„Gdzie ty jedziesz Jasiu” muz.Witold Lutosławski
„Pożegnanie ułana” – autorzy nieznani
„Awans dla panny” – sł. muz. M.Hemar
„Jak całować to ułana” sł. muz.M.Hemar
„Taka była ich rozmowa, Bando czegóż ty jeszcze chcesz” sł.Długoszowski (1916)
„Odwiedziny w Mołotkowie sł.Szul, B.M.Aleksander
„Świat cały śpi spokojnie Wojenka Wielka Pani” autor nieznany (1914-1920)
„Piosenka o legionie” autor nieznany, mel ludowe
„Hej za biurkiem w Piotrkowie” sł.B.Długoszowski, muz.J.Kopaliński (1915)
„To legioniści, pułk drugi i trzeci Druga Brygada w Karpatach Pułk drugi i trzeci w Karpatach”
sł.nieznaym muz. J.Doche, (1914)
„Zostały tylko ślady podków” sł. Wł.Ścisłowski, muz. J.Kępski
„Hej Panienki posłuchajcie” (legionowa)
„Co tam marzyć o kochaniu” (kujawiak ) sł.M.Romanowski, muz.S.Duniecki
„Dalej bracia do bułata” sł. R.Suchodolski, muz. nieznany (śpiew rewolucyjny z 1830r.)
„Idzie żołnierz borem, lasem” – aut.nieznani (leginowa)
„Jedzie na Kasztance, Pieśń o Wodzu miłym” sł. W.Biernacki, muz.nieznay (1915)
„Kujawiak konspiracyjny” sł. K.I.Krahelska (mel.ludowa)
„Leguny w niebie” sł. muz.A.Kowalski
"Maki" sł. Kornel Makuszyński, muz.St.Niewiadomski (1914)
,,Marsylianka wielkopolska" sł.S.Rypka, F.Nowowiejski (1919)
,,Marsz sokołów" sł.J.Lam, muz. W.Czerwiński (1908)
,,Bywaj dziewczę zdrowa" (aut.nieznani)

DAWNE PIEŚNI O OJCZYŹNIE I WSPÓŁCZESNE
"Piosenka o utęsknionej Polsce" sł.muz.F.Konarski

"Marsz Polonia" sł.J.Wybicki, W.Anczyc, mel.ludowa
"Dzień dobry" sł.M.Konopnicka, mel.ludowa
"Pieśń o ojczyźnie"sł.K.I.Gałczyński, muz.B.Konowalski
"Morze nasze morze" sł. muz. A.Kowalski (1925)
"Niepodległość" (aut. nieznani)
"Ojczyzna nasza" (aut.nieznani)
"Piękna nasza Polska cała"sł W.Pol, mel.ludowa
"Płynie Wisła, płynie" sł.E.Wasilewsk, K.Hoffman, muz.K.Hoffman
"Polskie kwiaty" sł.muz.M.Nazaretanka
"Ukochany kraj" sł.K.I.Gałczyński, muz.T.Sygietyński
"Moja ojczyzna"A.German oraz Warszawski Chór Akademicki
"A gdy będzie słońce i pogoda" (aut. nieznani)
"Mazurek kurpiowski" (pieśń ludowa)
"Niepojęte dary dla nas daje" muz.J.Sierosławski
"Na niebie wolności" muz.J.Świrski
"Niedługo" sł.M.Biernat
"Pobudka krakusów, Dalej chłopcy dalej żwawo" sł.nieznany, muz.K.Hoffman
"Żołnierskie piosenki obozowe – 10 polskich pieśni ludowych na tematy żołnierskie redaktor Adam
Zagórski 1916r., mel.W.Lutosławski, wydawnictwo Drukarnia Polska
"Ciężko ranny orzeł biały" sł.nieznany, muz.K.Kurpiński (1830)
"Hymn do miłości Ojczyzny" sł.I.Krasicki muz.W.Sowiński (1772)
"Piosenka ludzi bez domu" aut.nieznani
"Moja Ojczyzna" Emski, A.Oppman
"Ojczyzna ma droga" A.Oppman muz.J.Bizoń
„Matczyne ręce” A.Kowalski
"Dzień dobry biały ptaku" sł.W.Chotomska, muz.A.Markiewicz
"Powrócisz tu"sł.J.Kondratowicz, muz.P.Figiel
"Nasza polna różna" sł. A.Biernat, muz.Z.Ciechan
"Hymn do Bałtyku" sł. S.Rybka, muz. F.Nowowiejski (1920)
„Hymn do miłości ojczyzny” – sł.Ignacy Krasicki, muz. W.Sowiński (1772)

PIOSENKI, KTÓRE WARTO PAMIĘTAĆ
„Już dopala się ogień biwaku” autorzy nieznani
"Życzenie" sł.S.Witwicki, muz.F.Chopin

"Ej przeleciał,ptaszek"sł.M.Zimińska-Sygietyńska, muz.T.Sygietyński
"Pieśń przy krosnach" sł.J.Chęciński, muz.S.Moniuszko
"Laura i filon" sł. F.Karpiński
"Zachodzi słoneczko" muz.W.Lutosławski
"Ojczyzna" aut.sł, muz. M.Grechuta
"Nie pytaj o nią" sł.L.Kaźmierczak, muz.Eldo
"Tu wszędzie jest moja Ojczyzna" sł.E.Zawadzka, muz.nieznany
"Póki Polska żyje w nas" sł.W.Kejne, muz.W.Korcz
"Uwięziony ptak nie śpiewa lub Jedenasty listopada" sł.E.Buczyńska, muz.J.Piątkowski
"Jak długo w sercach naszych" sł.K.Krumłowski, muz.ks.Wł.Piątkiewicz
"Nie pytaj o Polskę" sł, muz.G.Ciechowski

