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Korona została 

zniesiona po II Wojnie 

Światowej. 

Odzyskujemy koronę w 

1990 w wyniku zmian 

w ustawach rządu 

(koniec komunizmu). 
 

Orzeł - ptak 

królewski 

Złote szpony i dziób 

orła – symbol 

królewski 

Korona – symbol 

pełnej wolności 

Polski 

Kolor biały – symbol 

uczciwości i dobra 

Czerwone tło – 

kolor królewski, 

symbol męstwa 
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 Dawno temu trzech braci - Lech, 
Czech i Rus wyruszyło na poszukiwanie 
nowych ziem dla siebie i swojego ludu. 
Wiele dni przedzierali się przez puszczę.  

 W końcu dotarli nad jezioro. Tam, na 
tle czerwonego, zachodzącego słońca, 
ujrzeli szybującego białego orła. Po chwili w 
gałęziach dębu zobaczyli też orle gniazdo. 
Lecha tak bardzo zachwycił ten widok, że 
postanowił osiedlić się w tym miejscu. 
Wybudował tam gród, który nazwał 
Gnieznem. 



Odwaga i 

dostojeństwo 

Czystość, cnota i 

dobroć 

Święto Flagi 
Obchodzimy 2 maja. ! 
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11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości 

2 maja - Dzień Flagi RP 

3 maja – Święto Konstytucji 3 maja 

13 grudnia - Rocznica Wprowadzenia Stanu 

Wojennego 

16 października – Dzień Papieża Jana Pawła II 
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Wywieszaj flagę w 

czasie świąt 

narodowych 

Po ściągnięciu 

przechowuj  ją z 

należytym 

szacunkiem 

Na obozach nie 

przechodź pod 

flagą ;) 

Pamiętaj, że flaga 

jest symbolem 

całego naszego 

narodu! 



 

• Pierwotnie: „Pieśń Legionów Polskich 

we Włoszech” Napisał ją Józef Wybicki. 

• Powstała ona w czasie rozbiorów Polski 

dla legionistów polskich. 

• Legiony zostały stworzone na terenach 

włoskich, ponieważ Polska nie miała 

własnych terenów.  

• Polacy liczyli na pomoc Napoleona 

Bonaparte,  któremu służyły nasze 

legiony. 

• Hymn śpiewamy na baczność! 

 

 

! 

Jeszcze Polska nie zginęła, 

Kiedy my żyjemy. 

Co nam obca przemoc wzięła, 

Szablą odbierzemy. 

 

Marsz, marsz, Dąbrowski, 

Z ziemi włoskiej do Polski. 

Za twoim przewodem 

Złączym się z narodem. 

 

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 

Będziem Polakami. 

Dał nam przykład Bonaparte, 

Jak zwyciężać mamy. 

 

Marsz, marsz, Dąbrowski... 

 

Jak Czarniecki do Poznania 

Po szwedzkim zaborze, 

Dla ojczyzny ratowania 

Wrócim się przez morze. 

 

Marsz, marsz, Dąbrowski... 

 

Już tam ojciec do swej Basi 

Mówi zapłakany — 

Słuchaj jeno, pono nasi 

Biją w tarabany. 

 

Marsz, marsz, Dąbrowski... 

Jako oficjalny hymn narodowy od 1927 

roku (między I a II wojną) 




