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O celu Polaka
Polaka celem:
Skrucha przed Bogiem,

Polak, Bóg, Przy aciel,
Wróg

Mir z przy acielem,
A walka z wrogiem.

Cześć dla siwizny,
Czyste sumienie,
Miłość O czyzny
I poświęcenie.

Chętnie krew własną
Dać w dobre sprawie,

Krew

Zacnie i asno
Dążyć ku sławie.

Umieć na progu
Złożyć urazy,
Mieć ufność w Bogu
I żyć bez skazy.

Trudy i zno e
Znosić z weselem,
To, ǳieci mo e,
Polaka celem.

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/katechizm-polskiego-dziecka-o-celu-polaka
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl


Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.

Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/katechizm-polskiego-ǳiecka-o-celu-polaka
Tekst opracowany na podstawie: Władysław Bełza, Katechizm polskiego ǳiecka, Drukarnia Zakładu Narodo-
wego im. Ossolińskich, Lwów 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BN.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Marta Nieǳiałkowska, Weronika Trzeciak.
Okładka na podstawie: Steve Snodgrass@Flickr, CC BY .
Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

     O celu Polaka 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/katechizm-polskiego-dziecka-o-celu-polaka
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/1715
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

