
Witaj Kostko Stanisławie 
Witaj Kostko Stanisławie,   Hail Stanislaus Kostka, 
Młodzieniaszku święty w niebie,  Young man – saint in heaven, 
Śpiewam pieśń tę ku Twej sławie,  I sing this song to your glory, 
Bo serdecznie kocham Ciebie.   Because I love you dearly. 
Ty w Abiołów jasnem gronie   You are in the presence of the angels 
Dla przedziwnej niewiności   In all your beautiful innocence 
Przy Maryi stoisz tronie    Alongside Mary, standing at the throne 
Nucąć dla Niej pieśń miłości.   Humming a song of love for her. 
 
Nieskalane serce, czyste,    Immaculate, clean heart, 
Toć i lica promieniste,    I gaze upon your radiance, 
O, bo duch Twój płonie cały   Because your soul is burning 
Dla Jezusa świętej chwały.   For the holy glory of Jesus. 
Dla skromności i pokory,    For your modesty and humility, 
Dla świętości Twej nadobny,   For the holiness of your life, 
Zostawiłeś cnoty wzory,    You left us your virtue to guide us, 
ŚnieŜnej lilii Tyś podobny.    You are as white as a snow lily. 
 
ZłóŜ Twe dłonie i proś Boga;   Fold your hands and pray to God; 
Powiedz, Ŝe tu cięŜka droga.   Present to Him all our needs. 
Dla Twej prośby i wstawienia,   For these prayers we know, 
Bóg udzieli przebaczenia!   God will grant forgiveness! 
BoŜej Matce powiedz w niebie,   Mother of God pray for us in heaven, 
śe jesteśmy tu w potrzebie,   Because we are here in need, 
śe tu Ŝalów, łez kraina,    For all our regrets in this land of tears, 
Niech nas wspiera Jej przyczyna.  We join our prayers with yours. 
 
A w ostatniej Ŝycia chwili   And at the last moment of our life 
Spraw, abyśmy zasłuŜyli    Grant that we may deserve 
Tak umierać, jak Ty, święcie,   To die a happy death like you, 
W Matki BoŜej „Wniebowzięcie”.  Mother of God, “Assumed”. 
O Ty, polski nasz Patronie,   O patron of Poland, 
Maryę proś Niepokalaną:    Immaculate Mary, intercede for us: 
Niech od złego nam osłoni   Do not let evil overshadow our 
Polską młodzieŜ ukochaną.   Beloved Polish youth. 
 
Wielki święty Stanisławie,   Great Saint Stanislaus, 
Boskiej błagaj tam Dzieciny,   Pray to the Divine Child, 
Niech się i tej wiedzie sprawie,   Lead us all to Him, 
Niechaj się nawrócą Chiny.   Pray for the conversion of China. 
Dziecię BoŜe sprawi przecie   Child of God please grant 
Dla świętego Stanisława,    For Saint Stanislaus, 
śe pogańskie zbawi dzieci,   That he will save the pagan children, 
śe zwycięŜy nasza sprawa.    And win them as a victory. 


