
Mały Patriota



Polskie godło to Orzeł Biały. Tarcza herbowa jest 

czerwona. 



Flaga Polski jest biało – czerwona. Godło i flaga są 

symbolami narodowymi. Barwy flagi złożone z 

dwóch poziomych pasów: białego oraz czerwonego 

są odwzorowaniem kolorystyki godła 

państwowego, który stanowi orzeł biały na 

czerwonym polu. 





2 maja – ŚWIĘTO FLAGI 



Hymnem Polski jest Mazurek Dąbrowskiego – 

polska pieśń patriotyczna z 1797 roku, od 26 lutego 

1927 oficjalny hymn państwowy Rzeczypospolitej 

Polskiej napisany przez  Józefa Wybickiego. 











Konstytucja, akt prawny, określany także jako 

ustawa zasadnicza, która zazwyczaj ma najwyższą 

moc prawną w systemie źródeł prawa w państwie.   



3 maja – ŚWIĘTO KONSTYTUCJI   





Według legendy założycielem Państwa Polskiego 

był Lech. To on postanowił, że stolicą Polski 

będzie Gniezno. 



Obraz przedstawiający koronację Bolesława 

Chrobrego w katedrze gnieźnieńskiej.







Warszawska Syrena – syrena, półkobieta półryba, 

herb oraz jeden z symboli Warszawy.



Według legendy syrena Sawa i rybak Wars byli 

założycielami Warszawy. 





Tadeusz Kościuszko



Tadeusz Kościuszko to jeden z najsłynniejszych 

polskich bohaterów. Stanął na czele powstania 

kościuszkowskiego przeciwko Rosji i Prusom. 



Józef Piłsudski był wielkim politykiem i mężem 

stanu. Jego ulubionym koniem była słynna 

Kasztanka.





Jan Paweł II –  Karol Józef Wojtyła





Mikołaj Kopernik udowodnił, że Ziemia kręci się 

wokół Słońca. To odkrycie stało się przełomowe dla 

nauki o kosmosie. 



Maria Skłodowska – Curie jako pierwsza 

otrzymała Nagrodę Nobla dwukrotnie – w 

dziedzinie fizyki i chemii.  





Adam Małysz – polski skoczek narciarski. 

Czterokrotny olimpijczyk. Zdobywca czterech 

medali olimpijskich.  



Irena Kirszenstein-Szewińska - należała do 

najbardziej utytułowanych polskich sportowców i 

najwybitniejszych lekkoatletek w historii: stawała 

na podium na czterech kolejnych igrzyskach 

olimpijskich.  



Marzanna to szmaciana kukła, którą topi się lub 

pali pierwszego dnia wiosny, aby przepędzić zimę.  



Polska słynie z pysznego chleba. Nigdzie chleb nie 

jest tak smakowity, jak właśnie tu.   







Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 
2004 na mocy Traktatu akcesyjnego podpisanego 

16 kwietnia 2003 roku w Atenach   
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