
 

Cytat na dziś: 

„Polska to taka kraina , która się w sercu zaczyna” 

Ryszard Przymus 

 – poeta i autor książek, szczególnie dla dzieci i 

młodzieży 

 

Zagadkowo 

Rozwiązanie zagadki -   „ tytuł” 

 

Nowa zagadka: 

„W oczach się mieni 

Biel przy czerwieni 

Powiewa w święto  

Na polskiej Ziemi” 

 

Zbliża się maj, najpiękniejsza pora roku. Dla nas, Polaków, miesiąc i piękny, 

 i  bardzo ważny.  

Zawiera trzy święta  jedno po drugim: 

1 maja - Święto Pracy – na świecie obchodzone od 1890 roku, w Polsce od 

1950 roku. 

2 maja -Dzień Flagi, obchodzony uroczyście od 2004 roku. 

3 maja  - Rocznica uchwalenia Konstytucji - uznana za Święto Narodowe 

już od  5 maja 1791 roku.  

Ojczyzna zajmuje bardzo ważne miejsce w naszych sercach.  

Wielu poetów pisało wiersze o miłości do 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.” 



Czesław Janczarski 

„ Dniu radości, dniu wesela! 

Jak szeroki polski kraj. 

Niechaj okrzyk w niebo strzela. 

Vivat! Vivat! Trzeci maj” 

                     Józef Relidzyński 

 

Piękne Kaszuby 

W Będominie znajduje się Muzeum Hymnu Narodowego. W pięknym dworze 

szlacheckim urodził się Józef Wybicki - autor słów do naszego hymnu - 

Mazurka Dąbrowskiego.  W muzeum gromadzone są pamiątki po Józefie 

Wybickim i innych postaciach z epoki oraz dokumenty dotyczące hymnu. 

Najcenniejszą kolekcją Muzeum są muzykalia patriotyczne: śpiewniki i nuty 

polskich pieśni. Najważniejsze to nuty i tekst Mazurka Dąbrowskiego, wydane 

w Paryżu w 1826 roku, w języku polskim i francuskim. W Muzeum 

przygotowano stałe wystawy: 

- Polskie symbole narodowe 

- Losy Mazurka Dąbrowskiego 

- Józef Wybicki i jego czasy 

Jesienią 2013 roku w pobliżu siedziby Muzeum zainstalowano 5-metrowy 

Pomnik Orła, którego skrzydła tworzy 200 kos. 

Zapraszamy młodsze dzieci do obejrzenia animowanych legend polskich  

na stronie:   naszeczytanie.pl gniazdo białego orła 

Pięknie świętujmy, wywieśmy flagi, niech łopocą na wietrze. 

 

Dbajcie o siebie. Pozdrawiamy serdecznie  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 


