
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orła Białego    
w Nowym Dworze Mazowieckim 

Symbole i Patron Szkoły 



Patron Szkoły 

 

— Kto ty jesteś? 

— Polak mały. 

— Jaki znak twój? 

— Orzeł biały. 

                         Władysław Bełza                                     

„Katechizm polskiego dziecka” fr. 



Dlaczego orzeł biały? 

• Dlatego, że jest symbolem państwa polskiego o ponadczasowym 
charakterze. 

• Dlatego, że jest znakiem odwagi, heroizmu, umiłowania wolności, 
potęgi wiary, optymizmu, siły fizycznej i twórczej. 

• Dlatego, że podkreśla tożsamość narodową i otwiera okno na świat. 

• Dlatego, że określa nasze miejsce na Ziemi. 

• Dlatego, że jest nasz. 



Pieśń o Orle Białym 
Jechał Lech przez obce ziemie, 

Chciał osiedlić swoje plemię. 

Gdy zobaczył orła postać, 

Postanowił tu pozostać. 

Zamieszkali z nim Polanie 

Orzeł w herbie im zostanie. 

Choć minęło wiele lat, 

Choć się bardzo zmienił świat. 

My w tradycji Lecha trwamy, 

Orła w godle do dziś mamy.” 



„Leć Orle Biały ponad polami…” 
          Dekalog Młodego Patrioty – Ucznia Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orła 

Białego  w Nowym Dworze Mazowieckim 

• Kochaj swoją Ojczyznę i zawsze bądź dumny, że jesteś Polakiem. 

• Szanuj symbole narodowe Polski – godło, flagę państwową i hymn. 

• Poznawaj historię własnego kraju. 

• Poznawaj polskie tradycje ludowe. 

• Dbaj o piękno języka polskiego. 

• Szanuj kulturę swojej Ojczyzny. 

• Pamiętaj o świętach narodowych. 

• Godnie reprezentuj nasz kraj, rozsławiaj imię Polski swoimi osiągnięciami. 

• Dbaj o piękno krajobrazowe naszego kraju. 

• Postępuj zgodnie z duchem tolerancji, szanuj siebie i innych. 

 

 



Hymn „Biały Orzeł” 
I                                                                               II 

To są stare Polaków dzieje,                                 Podczas wojen ten symbol nas jednoczył, 

Gdy Lech przemierzał puszcze i knieje.            Gdy każdy w ręku z bronią kroczył. 

Symbolem był mu orzeł biały,                            Dlatego dziś mój drogi kolego, 

Ptak piękny, dumny i wspaniały.                        Z podziwem patrz na orła białego. 

         ref.                                                                               ref. 

        Naszym godłem jest biały orzeł                                Naszym godłem jest biały orzeł 

        Od Tatr po błękitne morze.                                      Od Tatr po błękitne morze. 

        Żyjemy pod jego skrzydłami,                                    Żyjemy pod jego skrzydłami, 

        Bo my jesteśmy Polakami.                                        Bo my jesteśmy Polakami.   2x 

                                                                                           słowa: Koło Dziennikarskie pod kier. p. Ilony Rodowskiej 

                                                                                                                      muzyka: Piotr Iskra 



Sztandar 



Poczet sztandarowy podczas obchodów 94. rocznicy 
odzyskania niepodległości 



Patriotyzm, empatia,  
szacunek dla tradycji – misja Szkoły 

 

 

„Człowiek jest wielki nie przez to,  

 co posiada, lecz przez to, kim jest, 

 nie przez to, co ma, lecz przez to, 

 czym dzieli się z innymi.” 

 

                                    Jan Paweł II 

 



Logo 
         Logo Szkoły wpisane jest w koło                       

w kolorze jasnej zieleni. Na nim 
widnieje żółta tarcza w kształcie 

otwartej księgi. W centrum tarczy 
kolorem czerwonym namalowana jest 

cyfra siedem i zielona czterolistna 
koniczyna, nad którymi znajduje się 

para oczu i kreska przypominająca nos.  
W efekcie elementy te układają się                  

w uśmiech i symbolizują radość dziecka 
oraz „szczęśliwą siódemkę”.  

Oprócz tarczy koło logo wypełniają napisy 
-  u góry: Szkoła Podstawowa                

nr 7 im. Orła Białego w Nowym Dworze 
Mazowieckim,                                                  

zaś na dole - „Szkoła z klasą”.  



Logo Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze 
Mazowieckim 


