


               Dzień dobry Kochani Uczniowie! 
Nadchodzący tydzień, to tydzień, w którym 

poznajemy i przypominamy sobie polskie legendy. 
Legendy są ważnym elementem naszej tradycji, 

folkloru i kultury. Zachęcamy Was do zapoznania 
się z prezentacją przedstawiającą legendy związane 

z  historią powstania polskich stolic  
dawnych  i obecnej. 

Po zapoznaniu się z treścią legend zajrzyjcie proszę do 
zakładki „ZOSTAŃ W DOMU – ROZRYWKI UMYSŁOWE”. 
 

                                      Życzymy miłej lektury ! 
                                            Pani Basia, Bożenka i Zosia  

 





Tam gdzie dzisiaj 

są pola, wioski 

ludne i miasta, 

przed wiekami 

dawnymi bór 

ogromny 

wyrastał... 

Stare dęby szumiały,  

dziki zwierz mieszkał w lasach.  

Posłuchajcie legendy o pradawnych tych czasach... 

  



W dalekich 

stronach żyło 

trzech braci. 

Byli to: Lech. 

Czech i Rus. 

Postanowili 

ruszyć w 

świat, aby 

założyć 

własne 

państwa. 



Bracia 

postanowili 

ruszyć w różne 

strony świata. 

Rus wybrał się 

na wschód, 

Czech na 

południe,  

a Lech na 

północny 

zachód. 



Lech ze swoją 

drużyną 

wędrował 

dniem i nocą, 

starannie 

wybierając 

miejsce, gdzie 

zamierzał 

wybudować 

gród. 



Pewnego poranka dotarł 

nad równinę nad 

brzegami rzeki  

i zachwycony jej 

pięknem uznał, że jest to 

najwłaściwsze miejsce ... 



Słońce chyliło się 

ku zachodowi, gdy 

wędrowcy ujrzeli 

ogromnego, białego 

orła lecącego w ich 

stronę. 



Lech sądził, 

że ptak 

zamierza ich 

zaatakować  

i wzniósł w 

górę dzidę... 



Okazało się jednak, że orzeł wracał 

do swojego gniazda, które 

położone było na wysokim dębie. 



Gniazdo to uznał Lech za dobry dla 

siebie znak pochodzący od pogańskich 

bogów.     

Tu zostańmy.  

Tu w pola  

niech zamienią się lasy.  

Biały orzeł, ptak piękny,  

godłem stanie się naszym. 

 



A ptak 

skrzydła 

rozłożył,  

aż  blask 

poszedł po 

ziemi... 

Tak to było  

w tych 

borach przed 

wiekami 

dawnymi. 



W  krainie nad rzeką Lech nakazał 

rozpocząć budowę potężnego grodu. 



Po kilku miesiącach, gdy gród był gotów, 

nadał mu nazwę Gniezdno.  



W ciągu wieków nazwa uległa 

zmianie i dziś brzmi: Gniezno. 

Do roku 1039 Gniezno było stolicą Polski. 



Za 
panowania 

księcia  
Kraka 

historia się 
zdarzyła 

taka: 



Książę Krak miał 
ogromne zmartwienie.  
Nie spał po nocach, 
przybywało mu  
siwych włosów  
i zmarszczek.  
Powodem zmartwienia 
był ogromny smok, 
który zamieszkał  
w grocie pod 
Wawelem. 
 



Smok był wielki 
niczym 
rozłożysty dąb, 
ział ogniem  
i straszliwie 
ryczał. Wszyscy 
poddani króla 
bardzo się go 
bali. 

 



Smok codziennie 
musiał zjadać kilka 

owiec lub  dwie 
krowy, a później 
zaczął pożerać 

młode dziewczyny 

Nadszedł dzień, 
gdy smok zażądał 
na pożarcie córki 

króla 



Król ogłosił,  
że odda rękę 
swojej córki 

i połowę 
królestwa temu, 

kto ocali 
mieszkańców 

przed 
straszliwym 
smokiem. 

 



Wielu odważnych 
rycerzy próbowało 
zgładzić lub przegnać 
potwora 

Niestety żadnemu 
śmiałkowi się to nie 
udało... 
 



Na szczęście do  
księcia Kraka 
zgłosił się 
szewczyk  
o imieniu Skuba, 
który chciał 
zgładzić smoka. 
 



Szewczyk 
wypełnił owczą 
skórę siarką  
i dokładnie ją 
zaszył... 

 



Tuż przed 
zmrokiem 
podrzucił 
przynętę  
w pobliżu 
jaskini. 

 



Pękł  
z ogromnym 
hukiem 

 

Gdy smok zauważył owcę od razu ją pożarł.  
Za chwilę zaczął odczuwać wielkie pragnienie. 

 Dowlókł się do 
Wisły, zanurzył 
ogromny łeb  
w wodzie  
i zaczął pić.  
Pił, pił, aż nagle... 



Radości i szczęściu nie 
było końca. Bawiono 
się i ucztowano przez 
wiele dni. 

Uszczęśliwiony król 
oddał szewczykowi 
rękę swojej córki  
i połowę królestwa. 



Na wzgórzu nad 
jaskinią nakazał 

władca 
wybudować 

wielki gród, który 
później nazwano 

Krakowem. 
Do roku 1596 

Kraków był 
stolicą Polski. 

 



Dawno temu, za niepamiętnych 
czasów, nie było w Polsce  

ani miast, ani wsi. Kraj pokrywały 
ogromne, nieprzebyte puszcze, pełne 

dzikiej zwierzyny.  
Właśnie wtedy, w samym sercu 

mazowieckiego boru nad Wisłą, żył 
młody rybak imieniem  Wars.  

   



Był to młodzieniec 
dzielny i pracowity.  
Sam zbudował łódź, 
wyciosał wiosła 
 i cierpliwie wiązał sieci. 
Sprzyjało mu szczęście, 
toteż kiedy wypływał  
na połów, zawsze 
powracał z siecią pełną 
dorodnych ryb. 



Pewnego razu Wars zepchnął łódź na 
wodę, zarzucił sieci i cierpliwie czekał, 

ukryty wśród wysokich trzcin. 



Nagle wzburzyły się wiślane 
fale i wynurzyła się z nich... 
prześliczna dziewczyna. 
Młody rybak zamarł  
z zachwytu i zdumiony patrzył 
na przedziwne zjawisko. 



Dziewczyna miała 
długie, jasne włosy, 
wielkie, szafirowe 
oczy i... od połowy 
ciała rybi ogon, 
pokryty srebrzystą 
łuską. 



Wars przetarł oczy  
i spojrzał raz jeszcze,  
nigdy bowiem nie spotkał  
kogoś takiego.  
To była Syrena! 

Syrena nieświadoma tego,  
że ktoś ją widzi,  
podpłynęła bliżej  
i zaczęła śpiewać...    



Na dźwięk jej 
pięknego głosu 
serce młodego 
rybaka zadrżało. 
Pokochał Syrenę 
od pierwszego 
wejrzenia. 



Od tej pory co noc 
chował się  
w szuwarach, 
czekając na swoją 
ukochaną. Aż 
nadszedł wieczór,  
gdy postanowił 
powiedzieć Syrenie,  
co do niej czuje. 



Na szelest 
szuwarów 
zdziwiona 

dziewczyna 
przerwała pieśń  
i podpłynęła do 

wpatrzonego  
w nią Warsa. 



Dlaczego 
 podglądasz mnie  

i podsłuchujesz jak 
śpiewam? 

 



Kocham Cię 
Syreno! 

 

Odkąd Cię zobaczyłem 
nie mogę bez Ciebie 
żyć... 



Syrena się zgodziła, a Wars wziął ją na ręce. 

Czy chcesz 

zostać moją 

żoną? 



Wtedy z Syreny opadła rybia łuska,  
a przed Warsem stanęła prześliczna 

dziewczyna. 

Jestem Sawa 



Wkrótce w chacie nad rzeką 
odbyło się huczne wesele. 

Wars i Sawa żyli długo 
 i szczęśliwie, 

 otoczeni miłością  
i szacunkiem ludzi. 



Po latach wokół ich domu powstała duża 
osada rybacka, którą na ich pamiątkę 

nazwano Warszawą.  
W roku 1596 Warszawa została stolicą Polski. 



Dziś Warszawa jest pięknym, 
 dużym miastem  

i stolicą Polski 


