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Co to jest Ojczyzna? 

 

Ojczyzna to kraj, w którym ktoś się urodził, którego jest obywatelem lub z 

którym jest związany więzią narodową. 

Kraj to inaczej terytorium państwa, wyznaczone granicami. Znajdują się w 

nim miasta i wsie, szkoły, rzeki, szlaki górskie, drogi. Jest w nim też stolica i 

władza – prezydent, rząd i parlament (Sejm i Senat). 

Rzadko zdarza się, aby w kraju mieszkali przedstawiciele tylko jednego narodu. 

Polskę zamieszkują, nie tylko Polacy, lecz również przedstawiciele 

innych narodowości, np. Czesi, Wietnamczycy. 

Nie trzeba być Polakiem, by mieszkać w Polsce. Czasem Polska dla ludzi innej 

narodowości może stać się nową lub drugą ojczyzną. 

Granice Ojczyzny zazwyczaj pokrywają się z granicami kraju. Jeśli 

ktoś urodził się w Polsce i tu mieszka, to Polska jest jego Ojczyzną. Jako 

mieszkańcy jednego kraju mówimy tym samym językiem, na uroczystościach 

państwowych, meczach kadry narodowej i rozpoczęciu roku szkolnego 

śpiewamy hymn „Mazurek Dąbrowskiego”, wywieszamy biało – czerwoną 

flagę. 

Jesteśmy dumni ze swojej ojczyzny i ją 

kochamy. Kiedyś mówiło się, że dla ojczyzny warto poświęcić życie. Dziś 

wymaga się tego od żołnierzy, którzy biorą udział w konfliktach zbrojnych na 
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świecie. Od zwykłych obywateli oczekuje się, by na co dzień byli uczciwymi 

i odpowiedzialnymi ludźmi. 

 

niepodległa 
ojczyzna 

 zdrajca 

ojczyzny 

 

 wolna 

ojczyzna 

 polec za 
ojczyznę 

zginąć za 
ojczyznę 

 wyzwolona ojczyzna  

 walczyć za 
ojczyznę 

 służyć 

ojczyźnie 

bronić 

ojczyzny 

 wróg 

ojczyzny 
 

 synowie 
ojczyzny 

obrońcy 

ojczyzny 

przelewać 

krew za 

ojczyznę 
 

Co mogę zrobić dla ojczyzny? 

Jestem patriotą. Jestem obywatelką. Ale jestem też dzieckiem. 

Co jako dziecko mogę zrobić dla ojczyzny? 

 Znam polski hymn i wiem, z jakich okazji się go śpiewa. Nie mówię źle o 

swoim kraju lub mieście, a jeśli go krytykuję, to potrafię powiedzieć, co 

mi się w nim nie podoba i co można by w nim naprawić. 

 

 Jestem kulturalna. Czytam książki. Chodzę do kina i teatru.  

 

 

 Nie przezywam, nie biję, nie pisze obraźliwych słów na murach. 
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 Staję w obronie słabszego kolegi. Ja też mogę potrzebować kiedyś 

pomocy i było by fajnie, gdyby drugi człowiek mi jej nie odmówił. 

 

 

 Na wszelki wypadek znam numery alarmowe polskich służb 

ratunkowych. 

 

 Nie niszczę napotkanych w lesie mrowisk, bo gdzie będą mieszkać 

mrówki, jeśli zdewastuję ich dom? 

 

 Staram się być pilnym uczniem, ale mam prawo lubić bardziej 

matematykę, niż język polski. Ważne, żeby rozwijać swoje 

zainteresowania. 

 

 Współpracuję z kolegami koleżankami w szkole i na podwórku. Nie 

jestem egoistą. Te wszystkie pozytywne rzeczy, które robisz w swoim 

najbliższym otoczeniu i dla swoich bliskich, kolegów, sąsiadów, a nawet 

dla siebie, to również działanie dla ojczyzny. Już od najmłodszych lat 

tymi zachowaniami budujesz swoją obywatelską postawę. Codziennie 

możesz robić coś dobrego! Na tym właśnie polega współczesny 

patriotyzm. 

 

Kto to jest patriota i co to jest patriotyzm? 

 

Patriota to ktoś, kto kocha i szanuje swoją ojczyznę, nie depcze flagi i nie 

niszczy godła. To również ktoś, kto okazuje ojczyźnie szacunek na co dzień. 

Dba o środowisko, nie przezywa i nie bije słabszych, nie niszczy dobra 
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wspólnego, jest ciekawy historii państwa, regionu i swojej rodziny, rozwija 

pasje i talenty, nie jest uprzedzony do ludzi innych narodowości. Jest 

świadomym i mądrym człowiekiem. 

Patriota  to inaczej przyzwoity obywatel. 

Dawniej o patriocie mówiło się, że to ktoś pełen szacunku, miłości i oddania 

własnej ojczyźnie. Taka osoba była gotowa walczyć w każdej chwili w obronie 

granic ojczyzny, a nawet umrzeć za nią. Kiedyś było to konieczne, bo inne kraje 

chciały zabrać nam wolność i ziemię wraz z miejscowościami i jej 

mieszkańcami. Dziś nie musimy poświęcać życia, bo 

Polska nie toczy wojny z żadnym krajem. 

Patriota może okazywać swój szacunek dla ojczyzny przez wywieszenie flagi z 

okazji narodowych świąt i przypinanie na piersi biało – czerwonych kotylionów. 

Może brać udział w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości lub Święta 

Wojska Polskiego czy upamiętnienia Konstytucji 3 Maja. 

Można tez być patriotą w inny sposób. Patriota dba o swój kraj 

na co dzień. Nie niszczy dobra wspólnego: zieleni, szkolnych ławek, 

huśtawek na placu zabaw. Pomaga słabszym, nie przezywa, nie bije, nie dręczy 

zwierząt. Kasuje bilety w komunikacji miejskiej, segreguje śmieci, oszczędza 

wodę i gasi niepotrzebną lampkę na biurku, sprząta po psie. Jest zainteresowany 

historia swojej rodziny i regionu, w którym mieszka. Nie pozbywa się ważnych 

pamiątek i zdjęć, lubi słuchać wspomnień babci i dziadka. Patriota dobrze zna 

swój język ojczysty, ale uczy się tez innych języków. Kiedyś może wyjechać do 

innego kraju, ale jego ojczyzną zawsze będzie Polska.Za granicą też można być 

patriotą. 
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Kto to jest bohater? 

 

Bohater to ktoś ważny. To ktoś, kto w trudnej sytuacji wykazuje 

się odwagą i poświęceniem dla innych. Czasem dla dobra kraju musi poświęcić 

wolność, a nawet życie. Wtedy powiemy o nim, że jest bohaterem narodowym. 

W polskiej historii mamy wielu bohaterów, którzy walczyli za ojczyznę. 

Bohaterem może być zwykły człowiek. Ktoś, kto uratował 

ludzi z płonącego domu, kto ocalił pisklęta, które wypadły z gniazda, ktoś, kto 

stanął w obronie słabszego. Za bohatera można uznać psa, który towarzyszył w 

lesie zaginionemu dziecku i w nocy ogrzewał je własnym ciałem, a w ciągu dnia 

wezwał szczekaniem ekipę ratunkową. 

Ty też możesz być bohaterem. Ale nawet, jeśli nie uda ci się żaden 

bohaterski czyn, to wciąż jesteś ważnym obywatelem. Bo każdy człowiek jest 

ważny, nie ma ludzi niepotrzebnych. Dobrze o tym pamiętać. 
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Mówię po polsku 

 

Bez języka ojczystego nie byłoby ojczyzny ani narodu. Dzięki językowi 

tworzymy szczególną wspólnotę. To naród. Naród jednoczy nie 

tylko ten sam język, ale też wspólna historia, kultura, polityka, gospodarka. Dla 

podkreślenia wspólnoty narodowej używa się czasem trudniejszego określenia: 

tożsamość narodowa. To znaczy, że czujemy się wyjątkowi, choć nie 

znaczy to, że jesteśmy ważniejsi niż inne narody. Naród jest jak dobra drużyna 

lub zgrana klasa. Lubimy się, działamy dla wspólnego dobra. Jesteśmy różni, ale 

tworzymy zespół. Język, którym mówimy od urodzenia, jest jednocześnie 

językiem, którym porozumiewamy się z innymi mieszkańcami kraju. Ale też 

myślimy w tym języku, liczymy, a nawet śnimy. 

Dziś najpopularniejszy na świecie i uznany za 

międzynarodowy jest język angielski. Tuż za nim są: hiszpański i francuski. 

Kiedyś takim językiem była łacina. Istnieje także sztuczny język – esperanto. 

Jego reguły opracował polski lekarz Ludwik Zamenhof, który chciał stworzyć 

łatwy język do komunikacji międzynarodowej. 

W ramach języka narodowego istnieją lokalne języki nazywane gwarą. Gwara 

może być regionalna, jak na przykład charakterystyczny język, którym mówią 

na Śląsku, na Kujawach czy na Podhalu. Są też gwary miejskie, z których 

najbardziej znana jest gwara warszawska. Jest nawet gwara zawodowa, czyli 

język, którym posługują się różni profesjonaliści, np. lekarze, informatycy, 

budowlańcy.  

Uczniowie tez mają swój język. Czasem używają słów, których nie znają 

rodzice ani nauczyciele. 
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Symbole polski 

 

Każdy naród ma swoje symbole narodowe. To znaki charakterystyczne 

dla danego kraju, rozpoznawalne przez jego obywateli, nawet w najdalszym 

zakątku Ziemi. Mogą wywoływać uczucie dumy, ścisk w gardle, a nawet łzy. 

Nie powinno się symboli niszczyć oraz ich lekceważyć. 

Wyglądałoby to tak, jakbyśmy wyśmiewali się ze swojego nazwiska czy 

niszczyli ważne rodzinne dokumenty. 

Najważniejszymi symbolami narodowymi Rzeczypospolitej Polskiej, czyli 

naszego kraju, są hymn „Mazurek Dąbrowskiego”, biało – 

czerwona flaga oraz godło z orłem białym. 
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Hymn Polski powstał w 1797 roku jako „Pieśń Legionów Polskich we 

Włoszech”. Tekst napisał Józef Wybicki dla legionistów generała Jana Henryka 

Dąbrowskiego, walczących w Europie o wolność u boku Napoleona Bonaparte. 

Pieśń nazywano potem „Mazurkiem Dąbrowskiego”. Autor melodii jest 

nieznany, najczęściej podaje się, że jest to melodia ludowa. „Mazurek 

Dąbrowskiego” jest oficjalnym hymnem Polski od 1927 roku.  

Polski hymn liczy 4 zwrotki oraz powtarzający się refren: „Marsz, marsz 

Dąbrowski…”. Najdłuższy hymn liczący 158 zwrotek, ma Grecja. A hymn 

Hiszpanii w ogóle nie ma słów, tylko samą melodię. 

Hymn państwowy jest wykonywany w czasie uroczystości, świat i rocznic 

narodowych. Wszyscy wtedy stoją i śpiewają, nie rozglądają się na boki, nie 

rozmawiają. Mężczyźni  zdejmują czapki, żołnierze salutują, a poczty 

sztandarowe oddają honory przez pochylenie sztandaru. Nawet jak ktoś nie 

pamięta słów, stara się godnie wysłuchać hymnu do końca. 

 

Flaga jest najbardziej rozpoznawalnym symbolem każdego kraju. Nie 

musimy znać godła ani hymnu poszczególnych państw, ale ich flagi uczymy się 

rozpoznawać na lekcjach geografii. 

Zwykle flaga ma kształt prostokąta, ale są wyjątki. Szwajcaria i Watykan mają 

flagi kwadratowe, a Nepal – w kształcie dwóch nachodzących na siebie 

trójkątów. 
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Flaga Polski składa się kolorów, ułożonych w dwóch poziomych równoległych 

pasach tej samej szerokości: białego u góry i czerwonego na dole. 

Gdybyśmy flagę rysowali lub wieszali w pionie, to kolor biały jest z lewej 

strony masztu lub kartki papieru. 

 

Godło to ważny graficzny symbol państwa, prezentowany na flagach, 

pieczęciach, monetach oraz tarczach, które wieszane są na ścianach instytucji 

publicznych takich jak: Sejm, sąd, komisariat policji, szkoła. 

Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną 

na głowie, umieszczony na czerwonym polu tarczy. Orzeł patrzy w prawo, ma 

rozwinięte skrzydła, jego dziób i szpony są złote. Wygląd orła zmieniał się w 

ciągu wieków. Obecny wizerunek obowiązuje od 1989 roku. Warto wiedzieć, że 

oficjalnie znak orła został wykorzystany już w XIII wieku w formie herbu jako 

symbol jedności państwa polskiego. 

Czy wiesz, że orzeł to: 

- również jedna ze stron monety 

- nazwa okrętów podwodnych polskiej Marynarki Wojennej 

- część nazwy wielu lokalnych klubów sportowych m.in. Orzeł Warszawa, klub 

rowerowy Orzeł Gniezno 

- gwiazdozbiór 
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Świętujemy 

 

Święto to uroczysty dzień. Główne narodowe i kościelne święta są zaznaczone 

w kalendarzu na czerwono i są dniami wolnymi od pracy i szkoły. Większość 

państwowych świąt to po prostu dni pamięci. Obchodzimy je co roku. 

Świąteczny charakter ma też niedziela i to święto możemy spędzać tak jak 

chcemy. 

Świętujemy po to, by coś uczcić, upamiętnić, 

podkreślić wagę wydarzenia lub problemu. Są święta 

dotyczące całej planety, jak Światowy Dzień Ziemi (22 kwietnia) czy Światowy 

Dzień Cukrzycy ( 14 listopada). Są też święta zabawne lub po prostu 

sympatyczne – Dzień Kubusia Puchatka ( 18 stycznia), Międzynarodowy Dzień 

Pizzy (9 lutego). 

Swój dzień w kalendarzu mają przedstawiciele różnych zawodów, w tym 

dentyści ( 5 marca), bibliotekarze ( 8 maja). 

Świętowanie zwykle jest miłe, to okazja do spotkań i rozmów, sprawia, że 

ludzie czują ze sobą więź, mają potrzebę udziału we wspólnym wydarzeniu. 

Podczas świąt narodowych, religijnych i innych uroczystości oficjalnych panuje 

podniosła atmosfera, uczestników obowiązuje strój galowy i godna, wyrażająca 

szacunek postawa. 

 Święto Narodowe – 3 maja – rocznica uchwalenia  Konstytucji 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów, czyli Polski i Litwy(1791 rok) 
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 Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada – dla uczczenia 

odzyskania niepodległości przez Polskę p o123 latach niewoli pod 

zaborami 

 Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego – 1 sierpnia – dla 

upamiętnienia wybuchu powstania w 1944 roku o 17.00 

 Narodowy Dzień Zwycięstwa – 8 maja – w rocznicę zakończenia II 

wojny światowej w Europie 

 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 1 marca – dla 

upamiętnienia  żołnierzy walczących po II wojnie światowej  

 

Gdzie leży Polska? 

 

Polska jest dużym krajem, który leży w środkowej Europie, nazywanej 

czasem Starym Kontynentem (pojęcie związane z odkryciami 

geograficznymi – Nowym Światem nazywano Amerykę). 
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Polska graniczy z siedmioma krajami: na zachodzie z 

Niemcami, na południu z Czechami i ze Słowacją, a na wschodzie z Ukrainą 

i Białorusią, na północy z Litwą i Rosją. Na północy nietypową, bo naturalną 

granicą jest Morze Bałtyckie, a na południu masywy górskie: Sudety i 

Karpaty. 

Liczba mieszkańców: 38 milionów 410 tysięcy 

Powierzchnia: 312 tysięcy 685 kilometrów kwadratowych 

Stolica: Warszawa 

Liczba województw: 16 

O Polsce często mówi się kraj nadwiślański. Wisła to najdłuższa 

rzeka w Polsce – w całości od źródła do ujścia płynie przez nasz kraj, z 

południa na północ. Pozostałe duże rzeki to: Odra, Warta i Bug. 

Odległość z północy na południe Polski wynosi 649 kilometrów, a z zachodu 

na wschód 689 kilometrów. 

Główne regiony Polski to: Pomorze, Kujawy, Wielkopolska, 

Dolny Śląsk, Podlasie, Mazowsze, Małopolska. 
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Podział Polski na województwa 

 

Miasta wojewódzkie: 

 Warszawa – województwo mazowieckie 

 Gdańsk – województwo pomorskie 

 Kraków – województwo małopolskie 

 Szczecin – województwo zachodniopomorskie 

 Łódź – województwo łódzkie 

 Wrocław – województwo dolnośląskie 

 Opole – województwo opolskie 

 Poznań – województwo wielkopolskie 

 Katowice – województwo śląskie 

 Białystok – województwo podlaskie 

 Lublin – województwo lubelskie 

 Kielce – województwo świętokrzyskie 

 Rzeszów – województwo podkarpackie 

 Olsztyn – województwo warmińsko – mazurskie 
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 Bydgoszcz (siedziba wojewody) i Toruń (siedziba sejmiku) – 

województwo kujawsko – pomorskie 

 Zielona Góra (siedziba wojewody) i Gorzów Wielkopolski (siedziba 

sejmiku) – województwo lubuskie 

Rekordowa Polska, czyli o wszystkim, co w Polsce 

jest NAJ… 

 

 Najdłuższa rzeka – Wisła 1047 kilometrów 

 Najkrótsza rzeka – Klonowica w Augustowie – około 800 metrów 

 Największe jezioro – Śniardwy na Suwalszczyźnie – 113, 8 

kilometrów kwadratowych 

 Najgłębsze jezioro – Hańcza na Suwalszczyźnie – 108, 5 kilometrów 

 Najniższy punkt (depresja) – Raczki Elbląskie (województwo 

warmińsko – mazurskie) – 1,8 metrów nad poziom morza 

 Najdalej wysunięte punkty w Polsce – Przylądek Rozewie 

(północ), szczyt Opołonek (południe), kolano Odry koło Osinowa 

Dolnego (zachód), kolano Bugu w Zaosinie (wschód) 

 Najstarszy park narodowy – Pieniński Park Narodowy i 

Białowieski Park Narodowy – 1932 rok 

 Najstarsze drzewo – cis w Henrykowie Lubańskim (województwo 

dolnośląskie) – prawie 1300 lat 

 Najstarsze pasmo górskie – Góry Świętokrzyskie 

 Najdłuższy wąż – wąż Eskulapa w Bieszczadach – około 2 metry 

 Największy ptak – bielik zwyczajny na Pomorzu i w Polsce Zachodniej 

 Największy kamień – głaz Trygław w Tychowie koło Białogardu – 

obwód 50 metrów, wysokość nad ziemią – 3,8 metrów – pod ziemią – 4 

metry, długość – 13,7 metrów, szerokość – 9,3 metrów, waga – 200 ton 

 Największy wodospad – Wielka Siklawa w Tatrach – 70 metrów 

 Najwyższy szczyt – Rysy w Tatrach – 2499 metrów nad poziom morza 
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 Najdłuższa i najgłębsza jaskinia: Wielka Śnieżna w Tatrach – 23 

kilometrów 

 Najszersza plaża – Świnoujście – do 130 metrów szerokości 

 Najniższa odnotowana temperatura – Siedlce – 1940 roku – 41 stopni 

 Najzimniejszy region – Suwalszczyzna – biegun zimna – Wiżajny 

 Najcieplejszy region – Dolny Śląsk, ale biegun ciepła to Tarnów 

Odzyskanie niepodległości – 11 listopada 1918  

W XVIII wieku Rzeczpospolita miała bardzo silnych sąsiadów – Rosję, Prusy i 

Austrię. Państwa te wtrącały się w wiele spraw – nawet w kwestię wyboru 

polskiego króla! 

W 1772 roku nastąpił pierwszy rozbiór Polski. Rosja, Prusy i Austria 

zagarnęły wówczas część terytorium Polski. 

W 1793 roku nastąpił kolejny – drugi rozbiór Polski. Niedługo potem, 

w 1795 roku, nastąpił trzeci rozbiór Polski. W ten sposób Polska 

zniknęła z mapy Europy – nie było państwa , ale pozostał naród. 
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Dawno, dawno temu... a właściwie wcale nie aż tak dawno, Polski, 

czyli kraju, w którym wszyscy mieszkamy nie było na mapach. 

Uwierzycie? Stało się tak dlatego, że pewnym złym ludziom, Polska 

bardzo się podobała i chcieli ją dla siebie. Napadali na nasz kraj 

razem ze swoimi wojskami i stworzyli mapy, z których Polskę 

wymazali, prawie jak gumką do ścierania! Wszystkim Polakom było 

okropnie smutno, ponieważ bardzo kochali swoją ojczyznę i nie 

podobały im się rządy obcych krajów. Niestety, wszelkie próby 

odzyskania wolności, kończyły się niepowodzeniem. Aż w końcu, po 

wielu latach pojawił się prawdziwy superbohater - marszałek (to 

taki rodzaj ważnego żołnierza), który nazywał się Józef Piłsudski, 

wraz ze swoją klaczą o imieniu Kasztanka. Marszałek miał też psa o 

imieniu... Pies, prawda, że śmieszne imię dla psa? I strasznie lubił 

pić mocną, bardzo słodką herbatę! Dowodził sporą grupą żołnierzy, 

którzy nazywali go Dziadkiem. Ale najważniejsze, co musicie o nim 

wiedzieć, to to, że tak długo walczył, aż w końcu wywalczył wolność 

dla Polski. A stało się to 11 listopada 1918 roku. Od tamtego 

ważnego dnia, co roku obchodzimy w Polsce Święto Niepodległości, 

podczas którego, wszyscy Polacy cieszą się, że ich kraj z powrotem 

wrócił na mapy i mogą w nim żyć i robić to, co im się podoba! Na 

dowód wdzięczności i pamięci, w oknach wieszamy flagi, robimy 

kotyliony i stawiamy znicze zmarłym w wyniku wojny o wolność 

Polski żołnierzom.  
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Dzień 11 listopada został świętem narodowym w 1937 

roku. Po drugiej wojnie światowej rocznica tego wydarzenia nie była 

obchodzona. Dopiero w 1989 roku przywrócono pamięć o tym, co się 

wówczas stało. Od tego czasu święto nazywa się Narodowym Świętem 

Niepodległości i nie trzeba tego dnia iść do szkoły ani do pracy. 

Na wielu domach i balkonach wywieszane są polskie flagi. Należy pamiętać 

o tym, by flaga była traktowana z godnością. Nie może ona dotykać ziemi, 

powinna też być czysta. Warto wiedzieć, że 2 maja obchodzimy Dzień Flagi 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Główne obchody Dnia Niepodległości organizuje się przy Grobie 

Nieznanego Żołnierza, czyli na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 

Obecni są na nich prezydent i przedstawiciele rządu, a także wojsko. 

Tego dnia można także wziąć udział w biegach niepodległości odbywających 

się w wielu miastach. Na piknikach zaś można spotkać się z grupami 

rekonstrukcyjnymi, czyli osobami, które w strojach sprzed 100 lat 

opowiadają nam o historii. 
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Na ten szczególny dzień warto przygotować kotyliony, czyli biało – 

czerwone ozdoby, które przypina się do ubrań, aby w ten sposób pokazać, że 

11 listopada to dla nas dzień szczególny. 

 

W tym roku obchody Święta Niepodległości mają szczególne znaczenie. 

Mija 100 lat, gdy Polska stała się wolna. Jest to 

znacząca rocznica, dlatego dzień ten świętujemy szczególnie dostojnie i dużo 

o nim mówimy. Przypominamy, dlaczego takie święto jest obchodzone, bo 

każdy Polak powinien to wiedzieć. 
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HYMN POLSKI 

 
MAZUREK  DĄBROWSKIEGO 

 
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 ... 
 

Jak Czarniecki do Poznania 
Po szwedzkim zaborze , 
Dla ojczyzny ratowania 

Wrócim się przez morze . 
 

Marsz , marsz ... 
 

Już tam ojciec do swej Basi 
mówi zapłakany: 

-Słuchaj jeno pono nasi 
biją w tarabany! 

HYMN SZKOŁY 
 

Bo góry są po to, by szczyty zdobywać 
Ocean bezkresny, by opłynąć świat 

Doliny zielone, by wzbudzać zachwyty 
A żagle, by chwytać w nie wiatr. 

 
Bo młodość, miłość, wiara pragną 

razem iść 
Odwaga daje siłę, by ciekawiej żyć 

Niech mądrość dobrych ludzi 
wskazówką będzie nam 

Wprowadzi nas bezpiecznie w dorosły 
świat. 

 
Bo szkoła jest po to, by dawać nam 

wiarę 
Że warto jest marzyć i nadzieją żyć 

Ojczyzna, by dawać świadectwo miłości 
Jak Korczak – nasz patron dzieciom 

swym. 
 

Bo młodość, miłość, wiara pragną 
razem iść 

Odwaga daje siłę, by ciekawiej żyć 
Niech mądrość dobrych ludzi 

wskazówką będzie nam 
Wprowadzi nas bezpiecznie w dorosły 

świat. 
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„Sówkę” można również znaleźć na stronie internetowej naszej szkoły. 

www.bronowicka.sps26.lublin.eu/gazetka-szkolna 

                     

Inspiracje do tego numeru czerpałyśmy  

z Internetu oraz z pozycji: E. Skibińska „Wielka Księga Małego Patrioty”, A. Jabłoński 

„Polska. Droga do niepodległości” 
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