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JEDZIEMY NA ŻUŻEL 

 

Wszystkie ręce w górze, jedziemy na żużel 

W zielono-czarnych strojach, bojowych nastrojach 

Z rekinem na piersi, kibice najwierniejsi 

Bierzemy szale, fany, transparent Rybnik pany 

 

Głośny okrzyk ROW i jeszcze głośniej ROW 

Wszyscy na mecz, to normalna rzecz 

Pełni wiary i męstwa, z chęcią zwycięstwa 

Po 2 punkty duże, jedziemy na żużel 

 

Jedziemy na speedway, jedziemy na żużel 

Nie straszne nam deszcze, nie groźne nam burze 

Do pracy nie idę, w kościele nie służę 

Jedziemy na speedway, jedziemy na żużel 

 

Pokazy piro jak błyskawice, donośny doping jak grzmotu huk 

Oto najlepsi żużla kibice, zielono-czarnych fanów tłum 

 

Barwy na fladze, barwy na murze 

Czarne na dole, zielone na górze 

Czarne na dole, zielone na górze 

Jedziemy na speedway, jedziemy na żużel 

 

Motory szybkie jak błyskawice, silniki głośne jak grzmotu huk 

No i najlepsi żużla kibice, zielono-czarnych szali tłum 



 

Barwy na szalu, barwy na murze 

Czarne na dole, zielone na górze 

Czarne na dole, zielone na górze 

Jedziemy na speedway, jedziemy na żużel 

 

Nigdy na dole, zawsze na górze 

Row Rybnik pany, transparent na murze 

Śpiewamy solo, krzyczymy w chórze 

Rybnik to speedway, Rybnik to żużel 

Rybnik to żużel! 

 

 

 

 

 

 



MECZ 
 

Dzisiaj ważny mecz 

Wszystkie troski idą precz 

Razem z nami głośno wrzeszcz 

Nasz ROW Rybnik wygra mecz 

Ref 

ROW, rybnicki ROW 

Cały stadion krzyczy ROW 

Jeszcze głośniej ROW 

Cały Rybnik krzyczy ROW 

 

Dzisiaj ważny dzień 

Wszystkie sprawy idą w cień 

Głośno krzycz, nie bądź leń 

Oto nadszedł wielki dzień 

Ref 

ROW, rybnicki ROW 

Cały stadion krzyczy ROW 

Jeszcze głośniej ROW 

Cały Rybnik krzyczy ROW 

 

 

 

 



ADAMO SPEEDWAY RIDER 

Z numerem 9 

Jeden z najbardziej widowiskowo jeżdżących żużlowców świata, 

Ulubieniec rybnickiej publiczności, 

Prawdziwy fighter, 

Adam Paweł Pawliczek 

Refren: 

Adam Pawliczek, Adam Pawliczek, 

Adam Paweł Pawliczek 

 

Po odsypanym blisko bandy 

Odważnie zawsze pełen gaz 

Waleczny i niezatapialny 

Bożyszcze tłumów idol nasz 

Refren: 

Adam Pawliczek, Adam Pawliczek, 

Adam Paweł Pawliczek 

 

Ikona rybnickiego sportu 

Naśladowania godny wzór 

Jedyny i niepowtarzalny 

Żużlowej szlaki istny król 

Refren: 

Adam Pawliczek, Adam Pawliczek, 

Adam Paweł Pawliczek 

 

 



I LOVE ROW 

Słuchajcie mili moi 

Rybnik żużlem stoi 

I każdy to powie 

Dwunastokrotni mistrzowie 

refren: I love my ROW 

I love speedway team ROW 

I love my ROW 

I love speedway team ROW 

 

To duma Górnego Śląska 

Szanuje nas cała Polska 

Zazdroszczą duzi i mali 

Dwunastu złotych medali 

refren: I love my ROW… 

 

Za rok niecały 

Rekiny będą śpiewały 

I każdy tak powie 

Trzynastokrotni mistrzowie 

refren: I love my ROW… 

 

Rybnicka królowa 

Oznajmi Polska żużlowa 

Krzykną wsie i miasta 

ROW Rybnik mistrzem i basta! 

Refren: I love my ROW… 



ŁUKASZ ROMANEK - PAMIĘTAMY 

Pamiętamy Twe sukcesy, pamiętamy i upadki 

Łzy radości Twego ojca, płacz rozpaczy Twojej matki 

Mistrza Polski na Gliwickiej, kraksę w Lesznie na „Smoczyku” 

Nigdy nie było lepszego młodzieżowca w Rybniku 

Ref.: 

Za życia byłeś wielki i wielkim pozostaniesz 

Na zawsze w naszych sercach, na wieki wieków amen 

 

Pamiętamy Pardubice, europejski triumf juniorski 

Laury w parach i drużynie Młodzieżowych Mistrzostw Polski 

Wolę walki i sylwetkę na stalowym Twym koniku 

Nigdy nie było lepszego młodzieżowca w Rybniku 

Ref.: 

Za życia byłeś wielki i wielkim pozostaniesz 

Na zawsze w naszych sercach, na wieki wieków amen 

 

Wieczne miejsce w składzie racz mu dać Panie 

W niebiańskiej Twej drużynie na wieki wieków amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROW RYBNIK 

Refren: 

ROW Rybnik 

Nie pokona nas nikt 

Z wszystkich gardeł głośny ryk 

ROW Rybnik 

 

Już niedzieli nadszedł czas 

Cały stadion pełen nas 

Zawsze wiernych speedway fans 

Znów brakuje wolnych miejsc 

Pod bramami tłok i ścisk 

Na trybunach krzyk i pisk 

Refren: ROW Rybnik… 

 

Dwa wyścigi razy pięć 

Trzeci wyścig cztery dwa 

Rywal nigdy nie ma szans 

Fiesta rozpoczyna się 

Barwnych fajerwerków huk 

A kibiców głośny mruk 

Refren: ROW Rybnik… 

 

Zgasły jupitery, ucichły motory 

Nie gasną i nie cichną kibiców utwory 

Refren: ROW Rybnik… 

 



ŻUŻLOWA RODZINA 

Ile wody w Nacynie 

Ile mąki we młynie 

Rybnik zawdzięcza Worynie 

Ile wdzięku w dziewczynie 

Ile sadzy w kominie 

Polski żużel zawdzięcza Worynie 

Ref. 

Rybnicka rodzina, żużlowa rodzina 

Antoni i Kacper Woryna 

 

ile Niemców w Berlinie 

ile filmów w starym kinie 

Rybnik zawdzięcza Worynie 

Ile książek w oficynie 

Ile forsy w kasynie 

Polski żużel zawdzięcza Worynie 

Ref. 

Rybnicka rodzina, żużlowa rodzina 

Antoni i Kacper Woryna 

 

Miasto Rybnik słynie i polski żużel słynie 

Dzięki Antoniemu Worynie 

Rybnik nie zginie, polski żużel nie zginie 

Dzięki Kacprowi Worynie 

 

 



ŻYWA LEGENDA – 80 LAT ŻUŻLA W RYBNIKU  
 
 

Z ojca na syna 
Przekazywany ząb rekina 

Przez 80 lat 
Zachwycamy cały świat 

 
23 medale 

Ja się nie chwalę 
12 tytułów mistrza 

To prawda oczywista 
 

Tradycja zobowiązuje 
Ja nie żartuję 

Załóż się o piwa tasza 
Ekstraliga będzie nasza 

 
Każdy kibic pamięta 

Tradycja to rzecz święta 
Załóż się o piwa kajstra 

Klub rybnicki zrobi majstra 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


