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Polskie symbole narodowe wyrażają miłość 

Polaków do ojczyzny i dążenie  

do jedności narodu.  

Są oznakami honoru,  

dumy i godności Polaków.  

To one zapewniają nam godne miejsce 

wśród innych narodów i państw. 

 



Flaga Polski 

  Powiewa flaga,  

  gdy wiatr się zerwie 

  A na tej fladze 

   biel jest i czerwień. 

   Czerwień - to miłość,  

    biel serce czyste. 

   Piękne są nasze  

   barwy ojczyste. 



 

Hymn to uroczysty i podniosły utwór pochwalny,  otoczony 

powszechnym szacunkiem.  

 

Hymn państwowy to tradycyjna pieśń patriotyczna, będąca 

symbolem jedności narodowej.  

 

 
Symbole narodowe - Hymn  

 

 



Symbole narodowe - hymn 

 



Hymn  

„Pieśń Legionów Polskich we Włoszech” 

Gdy w 1797 roku w Lombardii powstały 

Legiony Polskie, żołnierze tęsknili za 

Ojczyzną. Wtedy to do głównej kwatery 

legionowej przybył Józef Wybicki, poeta i 

gorący patriota. Ujrzawszy w odległej 

włoskiej krainie polskie wojsko, w w 

narodowych mundurach , wzruszony 

napisał „Pieśń Legionów Polskich we 

Włoszech”. Jako podkład muzyczny 

zaproponował popularną w Polsce 

anonimową melodię przypominającą 

mazurka. 

 



Wybrane wydarzenia i postacie ważne  

w historii Polski. 

 



Chrzest Polski za Mieszka I 



Piastowie – pierwsi władcy 

Piastów dynastia na 

tron zasiada  

i cztery wieki krajem 

swym włada. 
 



Bolesław Chrobry 

 – pierwszy król Polski 

 Zamki i grody wówczas 

powstają; Bolesław 

Chrobry państwo 

podwaja. 

 



Kazimierz Wielki 

 A to największy  

   z dynastii Piastów, Kazimierz 

Wielki – choć już ostatni. 

Mówiono:  

   zastał Polskę drewnianą, 

potomnym oddał zaś 

murowaną.  

 



Władysław Jagiełło 

   A oto scena,  

  co świadczy o tym,  

   jakie Krzyżakom sprawiał 

kłopoty, 

   nasz król Władysław - co 

pod Grunwaldem - zmiótł z 

pola walki  

   ich pyszną armię! 

 



Polska znika z map świata  

na 123 lata 

 Lecz szpony zaborców nas 

rozszarpały, 

   na długie lata  

   przyszła niewola.  

   A duch Polaków   

   jak oszalały,  

   do walki się rzuca  

  na różne pola. 

 



Zesłania Polaków na Sybir 

 Nie było łatwo  

   w zaborczej nocy, utrzymać 

polskość, ducha narodu,  

   gdy wróg katował, męczył 

w Sybirze, odbierał 

godność, niszczył 

nadzieję… 

 



Twórca Legionów Polskich 

 Józef Piłsudski, dowódca 

wspaniały, dzielnych 

Legionów tworzył oddziały.  

 Na swej kasztance  

   do boju ruszał, zwycięstwa 

Polski plany obmyślał.  

 



Józef Piłsudski 

 Dał Polsce wolność, dał 

jej granice,  

   z Niemców oczyścił 

naszą stolicę.  

   Potem zaś zadbał,  

    by silną była,  

   chociaż dopiero  

   co się zrodziła. 



Pamięć o przodkach 

 Dziś pamiętamy  

   o naszej przeszłości, 

pielęgnujemy  

   te miejsca święte.  

 



Patriotycznie 

 Aby potomni też wiedzę 

mieli, 

   o tych,  

   co krew za Ojczyznę 

przelali. 

 



Dumni, że jesteśmy Polakami 

 Polakiem jestem,  

   mam obowiązki.  

 Jakie?.. Ktoś spyta? 

Odpowiem - Polskie! 

Troszczę się o to, 

   co kraj stanowi 

   i jestem dumny  

   z naszej historii! 

 



Wolność 

 Więc się radujmy  

  z daru wolności. 

 Uczmy się dla jej 

pomyślności! 



Świętujmy 102 rocznicę odzyskania 

niepodległości 
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