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Część I 

Legendy 

 

 

  



2 
 

Lech, Czech i Rus 

Dawno, dawno temu trzej bracia: Lech, Czech I Rus wspólnie władali jednym 

państwem, które szybko się rozwijało. Kiedy zaczęło brakować jedzenia, bracia 

musieli ruszyć w drogę, aby znaleźć inne miejsce, w którym mogliby się osiedlić. 

Wędrowali długo przez góry i lasy, aż wreszcie pewnego dnia doszli do stepu, 

który bardzo spodobał się Rusowi jako nowy dom. Pozostali bracia szli dalej, a po 

jakimś czasie dotarli do żyznej doliny rzecznej, w której Czech postanowił zostać 

na stałe. Lech ze swoimi ludźmi doszedł do wielkiej puszczy, a w niej napotkał 

dużą polanę. Tam kazał rozbić obóz, a sam poszedł na wzgórze oglądać okolicę. 

Nagle usłyszał łopot skrzydeł, dostrzegł gniazdo królewskiego ptaka postanowił, 

że tutaj się osiedli. Swój gród nazwał Gniezno, a godłem jego państwa stał się 

orzeł.  
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Smok Wawelski 

W dawnych czasach na Wzgórzu Wawelskim stał gród mądrego władcy Kraka. 

Wszyscy mieszkańcy żyli szczęśliwie, ale do czasu. Pewnego dnia do spokojnego 

grodu nadleciał wielki potwór tak wielki, , jak kościelna dzwonnica I zamieszkał 

pod samym Wawelem. Wkrótce zaczęły znikać zwierzęta, potem nawet para 

pasterzy, więc poddani poszli na zamek szukać ratunku u władcy. Krak obwieścił, 

że odda połowę swego bogactwa i rękę córki śmiałkowi, który pokona smoka. 

Wielu próbowało to zrobić, ale żaden nie przeżył spotkania z potworem. 

Pewnego dnia ubogi szewczyk i imieniu Dratewka wpadł na sprytny pomysł 

pozbycia się bestii. Poprosił o skórę dużego barana i wypchał ją siarka. Podłożył 

tę przekąskę smokowi, a ten zjadłszy przysmak poczuł wielkie pragnienie. Pił i pil 

bez końca, aż wreszcie pękł z wielkim hukiem.  
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5 – brązowy 

10 – zielony 

15 - czerwony 
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10 – zielony  6 – czerwony  9 – niebieski 

2 –żółty   5 – szary  8 – fioletowy 
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Warszawska Syrenka 

Dawno temu w Wiśle pływała przepiękna syrena o pięknym głosie. Często 

przypływała do małej osady zwanej Warszawą. Pewnego dnia przyjechał tam 

chciwy kupiec , który chciał ją schwytać pokazywać na jarmarkach. Przekupił kilku 

rybaków , a ci schwytali  syrenę I zanieśli do domu pewnego młodego rybaka. 

Kazali mu pilnować istoty do samego rana. Syrena bardzo spodobała się 

młodemu rybakowi, a kiedy zaczęła śpiewać,  ten bez wahania ja uwolnił. 

Pospiesznie ruszyła w stronę Wisły, a na jej brzegu oznajmiła mieszkańcom,  że 

skryje się w głębinach dla swojego bezpieczeństwa, ale w razie potrzeby stanie 

w ich obronie. Od tej pory osada przyjęła syrenkę jako swoją patronkę. Teraz 

widnieje w herbie Warszawy.  
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9 – różowy 

10 – żółty 

7 - czerwony 

5 - szary 

6 – niebieski 

20 - zielony 
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Bazyliszek 

Dawno temu , na rynku starej Warszawy żył Bazyliszek. Był wielki. Ciało miał 

pokryte łuskami, skrzydła jak nietoperz, ogon jak krokodyl, a łapy były 

zakończone szponami. Potwór w dzień spał , a w nocy wychodził ze swej jamy I 

niszczył miasto. Kilku śmiałków próbowało go zabić, jednak wzrok Bazyliszka 

zamieniał ich w kamienie.  Pewien śmiałek wpadł na znakomity pomysł. Poszedł 

do Bazyliszka ukrywając się za lustrem. Kiedy stworzenie podeszło i spojrzało w 

lustro zamieniło się w kamień. Wszyscy mieszkańcy Warszawy byli bardzo 

szczęśliwi. 
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5 – niebieski  30 czerwony  10 – pomarańczowy 

100 – zielony  9 – brązowy  15 - brązowy 
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Złota Kaczka 

Dawno , dawno temu w Warszawie żył biedny chłopiec. Miał na imię Kuba. 

Pewnego dnia Kuba poszedł do piwnic Pałacu Ostrogskich i spotkał tam złotą 

kaczkę. Kaczka obiecała mu ogromne bogactwa. Musiał jednak najpierw spełnić 

pewien warunek: wydać w ciągu jednego dnia dużą ilość pieniędzy na własne 

potrzeby. Nie wolno mu było z nikim się podzielić. Chłopiec był bardzo 

szczęśliwy. Warunek wydawał się prosty do spełnienia. Przez cały dzień Kuba 

wydawał pieniądze. Kupił wiele wspaniałych rzeczy. Ale wieczorem spotkał 

żebraka i nie potrafił odmówić mu pomocy.  Wtedy wszystko co kupił zniknęło. 

Chłopiec jednak zrozumiał, że dobre serce jest ważniejsze niż bogactwo. Od 

tego czasu los zaczął mu sprzyjać. Znalazł dobrą pracę,  ożenił się z  piękną i 

mądrą dziewczyną i żył długo i szczęśliwie    
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10 – żółty    20 – zielony 

2 – pomarańczowy   15 - brązowy 

6 – niebieski 

5 – szary 
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Część II 

Fakty historyczne 
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Bitwa pod Grunwaldem 

Bitwa pod Grunwaldem to jedna z najważniejszych bitew w historii 

średniowiecznej Polski. Stoczona została na polach pod Grunwaldem 15 lipca 

1410r. Miała miejsce w czasie trwania wielkiej wojny między siłami zakonu 

krzyżackiego, a połączonymi siłami polskimi I litewskimi. Zakon krzyżacki wystąpił 

pod dowództwem Wielkiego Mistrza Ulricha von Jungingena. Strona polsko-

litewską dowodził król Polski Władysław II Jagiełło. Bitwa ta zakończyła się 

zwycięstwem wojsk polsko – litewskich.  
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10 – szary 

20 - czarny 

30 - zielony 

40 – niebieski 

50 - pomarańczowy 
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Konstytucja 3 Maja 

W 1971 roku obradujący w Warszawie Sejm Czteroletni po burzliwej debacie 

przyjął przez ustawę, która przeszła do historii jako Konstytucja 3-go Maja. Była 

to druga na świecie i pierwsza w Europie ustawa regulująca organizację władz 

państwowych oraz określająca prawa i obowiązki obywateli. 
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2 – czerwony  6 – niebieski 

8 – brązowy  9 - szary 
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Okrągły Stół 

Okrągły stół to określenie rozmów władz komunistycznych z członkami 

“Solidarności”. Było to jedno z ważniejszych wydarzeń w historii Polski XX wieku. 

Miało ono miejsce od 6 lutego do 5 kwietnia 1989roku. Wzięli w nim udział 

przedstawiciele władz komunistycznych , które rządziły wtedy Polska , a także 

przedstawiciele “Solidarności” , którzy byli niezadowoleni z sytuacji w kraju. W 

rozmowach uczestniczył Lech Wałęsa.  Okrągły stół był początkiem przemian w 

Polsce, które pozwoliły w bezkrwawy sposób odsunąć od władzy komunistów I 

wprowadzić demokrację. Dzięki uzgodnieniom uczestników tych obrad udało się 

zorganizować pierwsze po wojnie częściowo wolne wybory do Sejmu I całkowicie 

wolne wybory do Senatu. 
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89 – czerwony 

8 – biały 

9 - czarny 
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