


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

WŁADYSŁAW BEŁZA
  

Katechizm polskiego ǳiecka
— Kto ty esteś?

— Polak mały.
Polak, O czyzna

— Jaki znak twó ?
— Orzeł biały.

— Gǳie ty mieszkasz?
— Mięǳy swemi.

— W akim kra u?
— W polskie ziemi.

— Czym ta ziemia?
— Mą O czyzną.

— Czym zdobyta?
— Krwią i blizną.

— Czy ą kochasz? Polska, Wiara
— Kocham szczerze.

— A w co wierzysz? Patriota, Poświęcenie
— W Polskę wierzę.

— Coś ty dla nie ?
— Wǳięczne ǳiecię.

— Coś e winien?
— Oddać życie.

Obowiązek

Zmiana pierwszej strofki dla ǳiewczątek:

— Kto ty esteś?
— Polka mała.

Kobieta

— Jaki znak twó ?
— Lilia biała.

itd.
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/katechizm-polskiego-ǳiecka-
katechizm-polskiego-ǳiecka
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: Portret zbiorowy roǳiny Kalinowskich z autoportretem malarza, Adrian Głębocki (-
), domena publiczna
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.
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