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Pr&6dmowæ&
I  mffi3  0r§#  BŸóB³e„®

W zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawic

znajduje siê niczwyk³a grafika, wzorowana na piêt-

nastowiecznej ilustracji z f7cr4#z;4 Z/of€go jt##4,

przcdstawiaj¹ca króla Polski w stroju turnicjowym.
Niezwyk³oœ æ ukazania postaci polega na tym, ¿c za-

równo szata w³adcy sicdz¹ccgo m koniu zrywaj¹cym

siê do skoku, jak i kropierz wicrzchowca s¹ czerwonc

z kilkakrotnie powtórzonymi haftowanymi polski-

mi or³ami. Równie¿ naramicnniki i przypominaj¹cy

zwicwnyornatczerwonyp³aszczkrólawzbogaconcs¹

takimi samymi or³ami, zaœ  nad jcgo koron¹ widzimy

or³awkoronie-niczymgo³êbicê,któraladamomcnt

mawznicœ æsiêkugórzeipoci¹gn¹æzasob¹jeŸdŸca.

Nie znam opisu ikonograficznego i ikonologicznc-

go tej grafiki, alc pokuszê siê o pcwn¹ intcrprctacjê
tego obrazu. Siedz¹ccgo na koniu w³adcê w koronic,

z bcr³cm w rêku, chroni zmultiplikowany Orzc³ Bia-

+ - z rozpostartymi skrzyd³ami i otwartym dziobcm.
Chroni¹ckrólapotêg¹swychskrzydc³przcdpotencjd-
nymiprzeciwnikami,pozwalamujcdnoczcœ niepodbiæ

konia,wznicœ æsiêponad,wy¿ej,czylidokonaæwiêccj.

Kogodefactochroniorzc³Biab?Królnicjcsttylkoosob¹,jcstprzcdcwszyst-

kim w³adc¹, a zarazcm symbolem kraju - Ojczyzny do wielkich zadañ powo³a-

ncj. Orzc³ Biab chroni, alc zarazem sk³ania do czynienia dobra króla walcz¹cc-

golubgotowcgodowalkiwimicniuwspólnoty,zaktór¹jestodpowicdzialny,
i do walki za ni¹ - za Naród.

Ciekawc,¿czmultiplikowanyorzc³Bia+jcstwokó³w³adcy,takjakbypoten-

cjalnc zagro¿enic p³ynê³o na nicgo i jcgo Królcstwo zewsz¹d, z czterech stron

œ wiata, nie tylko z jcdncj. Opicka Or³a Bia³ego jcst wiêc komplctm.

Patrz¹c na drobn¹ postaæ króla i na jcgo wicrzchowca, mo¿na te¿ dojœ æ do

wniosku,¿ebcztcjwszechobccncjochronyor³anicdaonsobicrady.Orze³Bia-

bwkoronieumicszczonynaczcrwonympoluhcrbowymzdajesiêbyænictylko
-i a¿ -god³em i herbcm Polski, ale tak¿e dcfinicj¹ pañstwa. Król i jcgo wicrz-

chowicc s¹ zatcm symbolcm terytorium Polski.



„Bo¿c, zbaw Polskê" - te s³owa znajduj¹ siê na szarfie wij¹cej siê pod hcrbem

powstaniastyczniowego,naktórymwidnicj¹trzygod³a:Orzc³Biabwkoronie,
Pogoñiœ w.Micha³Archanio³.Wilkaoniepodleg³oœ æstajesiêwiêcwyzwanicm,

modlitw¹ i celem.

Wzoi3rokuprzyszcz¹tkachjedncgoz¿o³nicrzypodziemiaantykomunistycz-

nego, wydobytych podczas prac ekshumacyjnych, znaleziono - na wysokoœ ci

jegomostka-pierœ cieñzor³emwkoronicinapiscmwotoku:„Bo¿c,chroñPol-
skê".Pochodzi³onbyæmo¿ezczasówPolskiOdrodzonej,awrodzinictegoNie-

z³omncgoprzechowywanyby³jakrclikwia.Wyklêtyprzczrc¿imkomunistyczny

bohatcrpo³kn¹³gozapcwnetu¿przedegzekucj¹,bypamiêæonimiojego¿yciu

nic zaginê³a. By trwa³a pamiêæ o ideach, dla których w latach ig39-ig63 ginêli

tacyjakon,najwierniejsisynowicOjczyzny.

Byæmo¿ebezwiednie¿o³nierztenprzeniós³ponadpokoleniamigod³oihcrb

Polskiwrazzzobowi¹zaniemdomodlitwy:„Bo¿c,chroñPolskê".Zobowi¹zanie

top³yniejakrzekakumorzu,któregonicwidzimy,gdy¿jestpozamszymhory-

zontem;p³niezeŸród³a-zczasówMicszka1donaszychdni-byœ mywBogu

widzieliPierwszcgoMi³osiernegoW³adcê,chroni¹ccgonas,naszedzicciidoby-

tck - Ojczyznê, wolne i nicpodlcg³c dziœ  pañstwo polskic.

ModlitwadoBogastajesiêzatempierwsz¹tarcz¹,bezktórejjesteœ myzbyts³a-

bi,byudŸwign¹æzobowi¹zaniemaj¹ceju¿io5olat.Tkjaktcnkrólwzbroi,do-

siadaj¹cyrumakaiotoczonyzcwszystkichstronwizerunkamiOr³aBia³ego,jcst

wci¹¿zbyts³aby,bydobrowygra³oostateczniczcz³em.DziejePolskipokazuj¹

to dobitnic.

Zapraszam do lcktury tej wspania³ej ksiêgi i wczytywania siê za.równo w tekst

Alfreda Znamierowskiego, jak i w obraz - sylwetki Or³a Bia³cgo w koronie,

dzielnegoptaka,którcgoniejestwstanicoœ lepiænawets³oñce,zdolnegopoko-

naæka¿degowê¿a!Wartoprzejrzeætêksiêgêniejedenraz,wartowracaædoniej

iczytaæstronapostronic,bylepicjzrozumicæPolskêiswoj¹mi³oœ ædoNicj.Isie-

bie.Bomyte¿jesteœ myjaktcorbBia³e,conios¹ckoronênag³owach,wspieraæ

mamy Ojczyznê. I nie daæ sobie zdj¹æ tcj korony.

Profdrbab.Jóm¯ ówyn
Senóttor Rzec%ypospolitej Polskiej
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wlndiach,apóŸniejwPersjiiMezopotamiiorze³zaczynabyæpostrzeganyjako

symbol boskoœ ci, œ mia³oœ ci i zwyciêstwa

Hetyciprzyjmuj¹znakdwug³owegoor³azaswójsymbolpañstwowy

wGrccjiorzc³zostajeuznanyzatowarzyszaipos³añcanajw¿szegoboga-Zcusa

konsulGajuszMariuszustanariaor³ag³ównymznakiemwojskrzymskich;umoco-

wanynadrzewcusrcbmylubbr¹zowyorzc³mia³rozpostartcskrzyd³a,aw³apach

trzyma³wi¹zkêpiorunów-atrybutnajw¿szcgobogaJowisza;takiznak(4g#;./4)

przys³ugiwa³ka¿demulegionowiwojskrzymskich

ukoronowanywRzymiecesarzKarolWielkiprzyjmujeor³azaznakŒwiêtcgo

Ccsarstwa Rzymskiego i umicszcza jcgo wizerunek na fasadzie swcgo pa³acu

w Akwizgranie (Aachen)

wczasiewizytywGnieŸniecesarzOtton111nak³adanag³owêBoles³awaChrobrcgo

swójdiademiwrêczamuw³óczniêœ w.MaurycegozgwoŸdziemzkrzy¿aJezusa

Chrystusa;ztcjokazjizostajewybitysrebrnydenar,naktórymumieszczonowizc-

runekptaka-niektórzyuczcniuwa¿aj¹,¿cjesttoorze³,inniwidz¹wnimpawia

pocz¹tckrozbiciadziclnicowegoPolski;namocydccyzjiksiêciaBoles³awa111
Krzywoustegopolskêpodziclononadzielnice;dzielnicêsenioraln¹(najwa¿niej-

sz¹),obejmuj¹c¹œ rodkowypaskrajuodMa³opolskipoPomorze,atak¿cca³

Œl¹skotrzymujenajstarszysynW³adys³aw11Wygnanicc;Mazowszemw³adaBo-

les³awIVKêdzierzawy,Wiekopolsk¹-Micszko111Stary,ziemi¹sandomiersk¹
-HenrykSandomierski,aziemi¹³êczycko-sieradzk¹-wdowapokróluSalomea

zostajcsporz¹dzonydokumentznajstarsz¹zmn¹pieczêci¹ksiêciaopolsko-raci-

borskicgo Kazimicrza 1 z or³em na tarczy

zostajcsporz¹dzonydokumentznajstarsz¹znan¹pieczêci¹ksiêciawielkopol-

skicgoW³adys³awaOdonicazor³emnagonfanonie

zostajcsporz¹dzonydokumcntznajstarsz¹znan¹pieczêci¹ksiêciaœ l¹skiegoHen-

ryka 11 Pobo¿nego z or³em na tarczy
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zostaje sporz¹dzony dokument z najstarsz¹ zmn¹ picczêci¹ ksiêcia kujawskiego
Kazimierza Konradowica z or³em na tarczy

zostaje sporz¹dzony dokument z najstarsz¹ znan¹ pieczêci¹ ksiêcia legnickiego
Kazimierza Bolcs³awa 11 Rogatki z or³cm na tarczy

zostaje sporz¹dzony dokument z najstarsz¹ znan¹ picczêci¹ ksiêcia krakowsko-
-sandomicrskiego Bolcs³awa Wstydliwego z or³em m tarczy

zostajcsporz¹dzonydokumcntzpieczêci¹ksiêciawielkopolskiegoikrakowskiego
Przemys³all,naktórcjporazpierwszynatarczyherbowejwystêpujcorze³wkoronie

król Polski Przemys³ 11, rz¹dz¹cy w Wielkopolscc i na Pomorzu Gdañskim,
umicszcza na swej pieczêci majcstatowej herb pañstwa polskicgo - tarczê z or-

³cm w koronic, z przcpask¹ na skrzyd³ach i picrœ cicnicm na ogonic

zostaje sporz¹dzony dokumcnt z picczêci¹ ksiêcia krakowskiego, sandomicr-

skiego, sicradzkiego, ³êczyckiego i kujawskiego W³adys³awa £okictka, na którcj
umicszczono hcrb Polski i polsk¹ chor¹gicw

wraz z koronacj¹ W³adys³awa £okietka na króla Polski koñczy siê okrcs rozbicia
dziclnicowego

rz¹dy króla Kazimicrza Wielkicgo, który powiêksza tcrytorium pañstwa o Ku-

jawy oraz nastêpuj¹cc ziemie: dobrzyñsk¹, ³êczyck¹, sieradzk¹, p³ock¹, wisk¹,
zakroczymsk¹, przemysk¹, halick¹ i krzemienieck¹

na mocy unii zawartej w Krcwie zostajc utworzony zwi¹zek Korony Królestwa
PolskicgozWielkimKsiêstwemLitcwskimpodw³adz¹królapolskicgo

napieczêcikancelaryjnejkrólaw³adys³awallJagic³³yzostaj¹umieszczonewczte-
ropolowcj tarczy herby Polski i Litwy oraz ziemi kaliskiej i Kujaw

król W³adys³aw 11 Jagie³³o umieszcza na swej picczêci majestatowcj, obok hcr-

bów Polski i Litwy, herby ziem polskich -kaliskiej, sandomierskiej, kujawskiej,
dobrzyñskiej i ruskiej

na pieczêci m³ej króla W³adys³awa 11 Jagic³³y po raz pierwszy pojawia siê herb

Rzcczypospolitcj - tarcza o cztercch polach, na której w polu pierwszym i czwar-
tym jest polski Orzc³ Bia³y, a w drugim i trzecim litewska Pogoñ

zawarciewLublinicporozumienia,zwanegouni¹lubelsk¹,namocyktóregoPol-
ska i Litwa po³¹czy+ siê, tworz¹c Rzcczpospolit¹ obojga Narodów
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pierwszy rozbiór Polski dokonany przcz Rosjê, Prusy i Austriê; Rosja zagamia
92oookm2tcrytorium-napó³nocypolskielnflanty,anawschodzicwojcwódz-
twomœ cis³awskic,witebskicipo³ockicorazczêœ æwojcwództwamiñskiego;Prusy

zabieraj¹36oookm2-WarmiêiPrusyKrólewskic(bezGdañskaiTorunia);Au-

stria bicrze 83 ooo km2 - ca³¹ po³udniow¹ Polskê a¿ do rzeki Zbrucz na wscho-

dzie, ale bez Krakowa

w dniu 3 maja na uroczystoœ ciach w pierwsz¹ rocznicê uchwalcnia Konstytucji

porazpierwszyoficjalnicpojawiaj¹siêbarwybia³o-czcrwoncjakobarwynaro-
dowc; panic wyst¹pi³y w bia³ych sukniach z czcrwonymi szarfami, a panowie

w³o¿yli bia³o-czcrwone szarfy

drugi rozbiór Polski dokonany przez Rosjê i Prusy; do Rosji zostaj¹ w³¹czonc

olbrzymic tcreny na wschodzie (iso ooo km2) -województwa miñskic, kijow-

skic, brac³awskic i podolskic oraz czêœ ci wilcñskicgo, nowogródzkiego, brzesko-

litewskiego i wobñskicgo; Prusy zagarniaj¹ s7 ooo km2 polskiego tcrytorium -

Gdañsk i Toruñ, ca³¹ Wiclkopolskê, Kujawy i zicmiê dobrzyñsk¹

trzcci rozbiór Polski, w którym uczcstnicz¹ Prusy, Rosja i Austria; Rzeczpospo-

lita traci resztkê terytorium i przcstajc byæ pañstwcm

utworzenie Ksiêstwa Warszawskicgo pod protektoratcm Napoleoñskiej Francji

z czêœ ci zicm zaboru pruskicgo (istnia³o do isis r.)

na mocy ustaleñ podjêtych na kongrcsic wiedeñskim powstaj¹: Królcstwo Pol-

skic (Kongrcsowc) pod bcr³em cara rosyjskiego (istnia³o do i83z r.) oraz Wielkic

Ksiêstwo Poznañskic wchodz¹cc w sk³ad Prus (istnia³o do i848 r.)

wybuchpowstanialistopadowegooniepodlcg³oœ æspodw³adzyRosji,którctrwa

dopaŸdzicrnikai83iroku;w³adzepowstaniaumicszczaj¹wherbiepañstwowym

Or³a Bia³cgo i Pogoñ

na posicdzeniu w dniu 7 lutego Scjm uchwala, ¿e barwami polskiej kokardy na-

rodowcj bêd¹ biel i czcrwieñ

w³¹czcnic Królestwa Polskicgo w sk³ad Rosji (istnia³o do igis r.)

wybuchpowstaniastyczniowegoprzcciww³adzyRosji,którctrwadojcsicnii864

roku ; na trójpolowcj tarczy herbu pañstwowcgo w³adze powstania umicszczaj¹

Or³a Bia³ego, Pogoñ i œ w. Micha³a Archanio³a

car znosi autonomiê Królcstwa Polskiego
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wybuch1wojnyœ wiatowcj,wktórejpojednejstroniebior¹udzia³:Austro-Wê-

gry,Niemcy,Bu³gariaiTurcja,apodrugiej:Rosja,Serbia,Francja,WiclkaBry-
tania,W³ochy,StanyZjednoczoneiJaponia;Polacywciclcnidoarmiipañstw

zaborczychmusz¹nicrazwalczyæprzeciwswymrodakom

zakoñczcnic 1 wojny œ wiatowcj ; Polska odzyskuje niepodlcg³oœ æ po i2,3 latach

niewoli

Sd]mprzy.i"jewdnj"istnrpriaustauiêog?d!ach.i.bfrTacbRzec^%yp.os.Polit`ej
PoZ§44.Æ/.;miêdzyinnymiokreœ lonownicjwygl¹dgod³ahcrbowego,flagi,bander

iproporcamarynarkiwojenncj

Ustawaogod³achibarwachRzcczypospolitcjPolskicjzdniaisicrpniaigigr.;DziennikUstaw

Nr 69 z dnia 2,8 sicrpnia igig r.

PrezydentRzeczypospolitcjnamocyrozporz¹dzcniazdniai3grudniaustanaria

nowywzórherbupañstwowcgo

Rozporz¹dzcnicPrczydentaRzcczypospolitcjogod³achibarwachpañstwowchorazoznakach,

chor¹gwiachipieczêciachzdniai3grudniaig2,7r.:DziennikUstawNrii5,poz.g8o

i wrzeœ nia najazd nicmiecki na Polskê rozpoczyna 11 wojnê œ wiatow¹; i7 wrzc-

œ niaPolskêatakujcrównic¿Zwi¹zckSowiecki,któryzagarniasi%terytorium

podkonieclipcaw³adzêwczêœ cipolskiopanowancjprzczwojskasowieckieobej-
muj¹komuniœ ciizg³owyor³awpolskimherbieusuwaj¹koronê

zakoñczenie 11 wojny œ wiatowcj ; Polska definitywnic traci zicmic zajêtc przcz

Zwi¹zckSowieckiwig39roku,wzamianotrzymuj¹czicmiepo³o¿onemiêdzy

przedwojenn¹granic¹PolskiaOdr¹iNys¹£u¿yck¹orazwiêksz¹czêœ æPrus
Wschodnich, okrcœ lmc jako Ziemie Odzyskane

zmiananazwypañstwanapolskaRzeczpospolitaLudowa;wkonstytucjizamiast

s³owa „herb" pojawia siê „god³o"

wdekrcciczdnia7grudniazostajeokrcœ lonywzórherbuPolskicjRzcczypospo-

litcj Ludowcj z or³em bez korony

DckrctogodlcibarwachPolskicjRzcczypospolitcjLudowcjorazopieczêciachpañstwowych

z dnia 7 grudnia igss r.; Dzicnnik Ustaw Nr 47 z dnia H grudnia igss r.

PrezydentRzcczypospolitejnaUchodŸstwicwydajewdniuiilistopadadekrct,

wktórymzmicniagod³oherbupañstwazig£7rokumor³awkoroniczamkniêtcj

DekrctPrczydcntaRzcczypospolitcjzdniaiilistopadaigs6r.ozmianicRozporz¹dzcniaPrczy-

dcntaRzcczypospolitcjzdniai3grudniaigpr.ogod³achibarwachpañstwowchorazoznakach,

10
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chor¹gwiachipicczêciachprzezdodanieKrzy¿awKoronie;DzicnnikUstawRzeczypospolitcj

Polskicj Nr 3, Londyn, dnia s grudnia igs6 r.

wrria;icHrraTrioc;yUstauiyogodle,bm.wachibymniePol§kiejRjzecz;ypospolitejLu-

• ow/.zdnia3istyczniaig8orokudowygl¹duherbupañstwowegozostaj¹wpro-

wadzone zmiany dotycz¹ce cieniowania or³a

Ustawa o godlc, barwach i hymnic Polskicj Rzcczypospolitcj Ludowcj z dnia 3i stycznia ig8o r.;

Dzicnnik Ustaw Nr 7 z dnia ii marca ig8o r.

wdniu2,9grudniaSejmprzywracanazwêRzeczpospolitaPolskaorazkoronêm

g³owieor³awherbie

Ustawa z dnia 2,9 grudnia ig89 r. o zmianic Konstytucji Polskicj Rzcczypospolitej Ludowcj;

Dziennik Ustaw Polskicj Rzcczypospolitcj Ludowcj Nr 75 z dnia 3i grudnia ig89 r.

I  Sejm przywraca herb z ig2,7 roku w nowym opracowaniu graficznym

Ustawaozmianicprzepisówogodlc,barwachihymnicRzeczypospolitcjPolskiejzdniaglutcgo

iggo r.; Dzicnnik Ustaw Rzcczypospolitcj Polskiej Nr io z dnia 2,i lutego iggo r.

marsza³ekScjmuwydajcwdniuzlistopadaobwieszczeniewsprawicog³oszcnia
ˆiê;dnoriiRê;Ê/o.cksmUstóiwyogodle,bm.ujachihyrmieR.zecz;ypospolitejPolskiejora$

o pieczêciach pótñstwowycb

Obwicszczcnie Marsza³ka Scjmu Rzcczypospolitcj Polskicj z dnia i listopada ioos r. w sprawic

og³oszcniajednolitcgotekstuUstawyogodlc,barwachihymnieRzcczypospolitcjPolskicjoraz

opicczêciachpañstwowych;DzicnnikUstawRzcczypospolitejPolskicjNri%zdnia³grudnia

2,005 r.



Praddwny Sflmbol

Od najdawniejszych czasów, obscrwuj¹c przyrodê, ludzie kojarzyli cechy pcw-

nych zwierz¹t z takimi przymiotami jak si³a, odwaga, zwinnoœ æ, czujnoœ æ czy wa-

lccznoœ æ. I tak symbolem si³y, odwagi i w³adzy na ziemi zosta³ lew, a w powietrzu

orzc³, przy czym ten królewski ptak zyska³ znacznic szersz¹ symbolikê ni¿ lcw.

Orzc³ sta³ siê symbolem zwyciêstwa, gdy¿ -jak g³osz¹ lcgcndy -potrafi³ po-

konaæ wê¿a, a nawet lwa. Ju¿ parê tysiêcy lat temu na p³askorzeŸbach perskich*

ihetyckich**orze³trzyma³wszponachlubmia³podnimidwalwyb¹dŸdwainnc

zwicrzêta. Zwyciêstwoor³a nad wê¿cm mia³osymbolizowaæzwyciêstwo œ wiat³a

nad cicmnoœ ci¹ i dobra md z³cm, a tak¿cvyJfJf±!±ducha nad cia³cm. Orzc³ sym-

odinnychptakówij¹k:ojeddynymóg³bolizowa³ równic¿ œ mia³oœ æ, bo lata³ wy¿cj

kicrowaæ siê w stronê s³oñca, któ[ê_rie _|by³o w stanie go oœ lepiæ.

12

+  Persja -obecnie lran;

w Vl w. p.n.c.

pierwsze wiclkie
imperium, siêgaj¹cc na

wschodzic a¿ do lndii,

a na zachodzic do Grecji

i Egiptu

" Hetyci -w WIl w.

p.n.c. utworzyli

potê¿ne pañstwo,
które zajmowa³o obszar

niemal calcj obecncj

Turcji oraz pó³nocn¹

czêœ æ Syrii

Mozaika z Wiclkicgo Palacu

w Konstantynopolu (V w.)

przcdstawiaj¹ca walkê orla
z wê¿cm



|lrzclrzymski
: t`i¹zk¹ piorunów w szponach

ij staro¿ytncj p³askorzcŸbic

= Pctry

ˆ  Frankowic - w IX w. ich

pañstwo obcjmowa³o ca³¹
ob«n¹ Francjê, Belgiê

i Holandiê oraz ponad

po³owê dzisiejszych
\.icmiec i W³och

-  Œu.iêtc Ccsarstwo

Rz\'mskie ~ istnia³o

od.Xw.do1806r.;

obcj mowalo pocz¹tkowo

zicmie obecnych

\.icmicc, Bclgii,

Holandii, pó³nocnych

Vi'loch. Austrii, Czcch

i u.schodni¹ czêœ æ Francji,

a u schy³ku swcgo istnicnia

t`.lko Nicmcy. Austriê,

Czcchy i Wêgry

W staro¿ytncj Grecji uznano or³a za towarzysza g³ówncgo boga  Zeusa - sym-

bolw³adzyduchowejigodnoœ cikrólcwskicj.Wjcgoszponachumicszczonopio-

run - symbol boskiej potêgi.

Mitologiêgrcck¹przejêliRzymianicitak¿eunichorze³sta³siêpos³añccmJo-

wisza - najwa¿nicjszcgo boga, rz¹dz¹cego nicbcm i œ wiat³em, pioruncm i grzmo-

tcm.Orze³rzymskitrzyma³wszponachwi¹zkêpiorunówiwtakicjpostaciusta-

nowiono go znakiem pañstwa.

w soo roku król Franków* Karol Wiclki zosta³ cesarzem rzymskim,Kicdy

przyj¹³ or³a za swójznak i ozdobi³ jcgo wizcrunkicm pa³ac

(Aachcn). Ponad trzysta lat

w Akwizgranie

tarczy i sta³orze³ ten zosta³ umieszczony na

#ac£gœ ,wCcc:a:;twwnai:zf±m#nicprzyjêb or³a jako god³o hcr-
bu: Czechy (czarny w polu bia³ym), Morawy (szachowany bia³o i czcrwono

w polu b³êkitnym), Brandenburgia (czcrwony w polu biabm), Tyrol (czerwo-

ny w polu bia³ym), ksiêstwo opolskie (¿ó³ty w polu b³êkitnym), ksiêstwo œ l¹-

skic (czarny w polu ¿ó³tym) i wrcszcic Polska (bia³y w polu czcrwonym).



Ijegendd o orhm

gnieŸd%ie

To, co dzia³o siê w Polsce przed X wickiem, sta³o siê w wickach póŸniejszych

przedmiotemlegend.Wpisanymodi455rokudzieleRocz#;.4j.c%y/G.Kro#G.4j.J/Ÿzm-negoKrólestu)a:Polskieg;]"nD£ugoszo+c€Hl.têxz%sr.)&hodzieje!ajeczmepo`l-

j4;.³.Wicmyjcdnak,¿cwka¿dejbaœ niilegcndziezmlcŸæmo¿naziarnoprawdy,

wiêcbyæmo¿elegendaotym,jakLech,wódzLechitów,nazwa³micjsccnasw¹

siedzibê-póŸniejsz¹pierwsz¹stolicêPolski-tc¿niejestca³kowiciezmyœ lona.

Nazwa ta - Gniczno - oznacza³a gniazdo. S³owo „gniazdo" z kolei mo¿c od-

nosiæsiêzarównodomiejsca,gdzierodz¹siêidorastaj¹ptaki,jaktc¿dosiedzi-

byludzkiej.Wtymprzypadkuchodzi³oosiedlisko(siedzibê),alewi¹za³osiêto

tak¿cztym,¿c-jakpisa³D³ugosz-Lcch/#fŸz/.³&4¿c2;#4/4z;f#4wym4;.c4j.wy-

nio§bcbdrzeuiachorlegniazdo2.

SWIAT()\VA  WYSTAWA  Fl l^TELISTYCZNA
POZNA^j     ,,h     J-1Qy1?P?:~

Lcgcnda o Orlc Bia³ym

na znaczku Poczty Polskicj

z  1993 r.

1.]anD+ugosz,Rocz;nihiczyliKroniki§³dwnegoKrólcstuiaPolskiego,W:aiszum1962..

2. Tam¿c, s.164.
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ˆ  miêdzyjcziory -wœ ród

jczior

ˆ. imiê wlo¿y³ - nadal

nazwê

ˆ.. chor¹gwic Or³y

pomalowaæ - malowaæ
or³y na chor¹gwiach

ˆ... y po bronach - i na

bramach

-... wnct Cio³ka zcpsowano

czym siê picczêtowa³ -

natychmiast zniszczono

jcgo pieczêæ z Ciolkicm

(nazwa hcrbu)

-" schowa³ - zachowal

-.. kaza³ na chor¹gwiach

swch umicszczaæ hcrb

Orzc³ Bia+, który od
tcgoczasujcsthcrbem

u¿ywanym przcz

Królcstwo Polskie

Szerzej o powi¹zaniu nazwy ksi¹¿êcej siedziby z gniazdami or³ów pisa³ sto lat

póŸnicjMarcinKromcr.Wcd³ugnicgoLcchuzna³znalezienicorlegogniazdaza
szczêœ liw¹ wró¿bê i postanowi³ w pobli¿u wznieœ æ sw¹ sicdzibê o nazwie Gnie-

zno. Kromcr piszc tc¿, ¿c Lech przyj¹³ wtedy or³a bia³ego za herb swój i swych

nastêpców - ksi¹¿¹t i królów Polski.

Jeszczc dalcj poszed³ w is78 roku inny kronikarz, Bartosz Paprocki, pisz¹c
owyborzemiejscanasicdzibêiznakupañstwawnastêpuj¹cysposób:

Obm³miêd%yjez;lor)r,gdz;ieGniez;no%ó[³o¿y³,

Odwielkoœ ciOrlicbgniazd,tomuimiêw³o¿y³".

Za;mzkóizM³cbor¹guiieorb/Pomalowdæ"*

Y po bronach"" u/ Zóimku ka;z;a;³ go rysowaæ.

WnetCio³kdzepsowómocz;ymsiêPieczêtowa³"",

Or³azaHerbpotomkomnau/i€cz;nyczaSchowd[l"""

Podobnieprzedstawi³têlegendêMarcinBielski,uktóregoLechnada³swcmu

miastu nazwê Gniczno, bo na drzcwach widzia³ wiele gniazd orlich i JA4cJZc #4

cbor¹gu!iachswycbkazd;³k³aœ æOr³abia;³egoz;aHerb,dodtegos%cza§utoKfólestwo

Polskie tego kleynotu u¿;ywa"""

Ê=Êz|j.³c:oc;iEa;ja;.::c:rhÊu:r:Êgjriiij.³±Ê5³i,E³;;:::r:³iec|i!j:;gi:±;Ê::=w±
dopicro w i2,95 roku.

1. Bartosz Paprocki, G#j.42;Jo c%o³, Kraków 1578, s. 2.

2. Marcin Biclski, Knon;.A4po4t4, Kraków 1597, s. 69.



Herb Orze³ Bia³y

Wrokuioooksi¹¿êPolskiBolcs³awChrobrygoœ ci³wGnieŸnicnicmieckiego

w³adcê,ccsarzaOttona111.GallAnonimwiii6rokuwswejkronicenapisa³,

¿cccsarz,zachwconywspania³mprzyjêciem,w³o¿y³nag³owêksiêciaBolcs³awa

swójccsarskidiadem*iuzna³gozakróla.JanD³ugoszdoda³,¿eccsarzjakogod³o"r:±;;#o;:st:=.;i;i³:i;°kfólestwñolskieitpo.wiecmecsasy.!ia,³,e3_o:³.a:.
":;;b%;~j-;i`;e-s;;s;;;-riymsÊiemamsamog!dlopo.lo_r_u_c_8]a]::g.o,i~f~o.:,l^e„8.:J#:^;„
r::&uyvsff;;ej;u~;;.;;;%;c.F;.:.;;f;aTo:rma;¿yw:,f_t_e§:]f:³³^:..:^a%::::%§bo;.[,:.
Wi'::e.:5;.a;#;i;-;;;ii;;;;aæmbi:possc;e§ólne.l-uJys!o_:_i:f5.k^i.e.i.!.°Lg:³:k~:::;`

Orze³cesarskidopicrowXIlwickuzosta³umicszczonynatarczyherbowcj.

Równic¿wPolsccksi¹¿êtapiastowscynajprawdopodobnicju¿ywalipocz¹tko-

wosamznakor³a,zanimumicœ ciligowhcrbic.Mog¹otymœ wiadczyæzapisy

kronikarzy.WinccntyKad³ubekpisa³wi2.o8rokuoPo%2;#44#z;wyc4.fJ#

goorJz!,któryby³symbolcmkrólewskiejgodnoœ ci,aw%#"%#%
zi*rokujcstmowaochor¹gwiachzo*2wycj.f5WSformu³owanicz;#4!AG.
zwycj.fstj.ejcsttc¿wotokupieczêcimajcstatowcjkrólaPrzcmys³a11zi"roku.

Ten³aciñskinapisbrzmiwpolskimprzck³adzic:S#jv4j.wyŸJzyPrzyñ#P%
lakom&nakizmyciêskie.

Nalc¿yrozumieæ,¿ctcznakitoorzc³ikorona.Askoromowajcstop#*
%.%naków,musia³oncistnieæwczcœ nicj.Natomiastg%.fsAJ.mG.mog³byæ,za-

nimdosz³odorozbiciaPolskinadzielniccpoœ micrciksiêciaBolcs³awa111Krzy-

woustcgowii~roku.W¹tpliwc,byju¿wtedyukoronowanyorze³wstêpowa³
natarczyhcrbowcj,jednaksammóg³byæznakicmkrólcwskim.

Przcmys³11by³wlatachi2,79-i2,95ksiêcicmwiclkopolskim,aodi"roku

równic¿krakowskim.Wtcdysprawi³sobiepicczêæ,naktórcjprzcdstawionogo

trzymaj¹cegowlcwcjrêcctarczêzor³emwkoronic.Niektórzyuczcnis¹zdania,

¿chcrbzor³emwkoronicby³znakicmksiêstwakrakowskicgo,jcdnak¿ewiêk-

szoœ æuwa¿a,¿cjcszczcnicby³owtcdyhcrbówposzczcgólnychziem,aprzcdsta-

wienicor³awkoronicby³ojedynicwrazemwoliksiêcia,abyjednoczyæziemie

polskieiprzywróciækrólestwo.

1.JanD³ugosz,Rocz;#j.4j.cz;yliKfonikis³4uinegoKrólestuiaPol5kiego,Wa;ismiNa\9€L,s.?03.
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diadcm - najstarsza

w Europic forma

korony;opaskazez³ota,

wsadzanadrogimi
kamicniami



L----.

BbL

Król Przemys³ 11 m litografii

z NhumH Królouiie Pol5cy

Aleksandra Lcsscra z  1860 r.

#³!a:-!³::jz:c:I,ryœ s³::izjg:S;a:jc;Ê:r::a;h:cs;jtos::i,skÊ:ii;;-;nJ:u::a.:=z3¹s|Ec|:³ji:;`:c³;ciÊ
swójkszta³t.Jednymznajpiêknicjszychjestorzc³zpicczê-królów zmienia³ tylko

ci majestatowej króla Kazimicrza 111 Wiclkicgo z i336 roku.

Orzcl na rcwcrsic picczêci majestatowcj

króla Przcmys³a 11 z  1295 r.

Orzcl na rcwersic picczêci majestatowcj

króla Kazimierza 111 Wiclkicgo z 1336 r.



Jaki orze³?

Odczasudoczasu,g³ównieprzedœ wiêtaminarodowmi,pojawiaj¹siêw.m.e-

diachdyskusjeotym,któryzptakówjestpolskimgod³em.Przewa¿aopinia,

¿ejesttobielk(H4/j.4ee#j4%#4),depodobnecechyzewnêtrzne,aszczegól-
niekszta³tirozmia.rdzioba,maj¹jeszczctrzywstêpuj¹cewPolsceptaki,nale-

¿¹cedotejsamejcobielikrodzinyjastrzêbiowatych(14cdpG.#j.J#).S¹to:orze³

przedni(Ÿ4g#./4cbrjJJ4#foJ),orlikkrzykliw(14g#./4#%iorlikgrubo-dzioby(4g#./##g"jijji¿ii¿i¿±±i±i±±E±±
_-----------------------------------_-_

Orze³ przedni

Bielik

Orlikkrzykliw



EE4:y:r:b:ifŸc;;il::Êjz:oi;.zf.;n:i:¿;c:d::a=

Orzc³ z picczêci

ksiêciakrakowskicgo

Przcmys³a 11;  1290 r.

Orzc³ z picczêci

polskicgo króla
Przcmysla 11;  1295 r.

Skrzyd³a te¿ nie s¹ takie jak u rzeczywistcgo ptaka. Na pocz¹tku okrcsu hcral-

dyczncgo, czyli w XIl wicku, byb skicrowane w dó³ i miab trzy do piêciu piór.

Z czascm, wraz zc zmieniaj¹cymi siê stylami w sztucc, skrzyd³a or³a stopniowo

siê rozchyla³y, liczba piór wzrasta³a, a miêdzy nimi pojawib siê pióra cicñszc.

Dziób by³ pocz¹tkowo wznicsiony ku górzc, lecz z bicgiem czasu zni¿a³ siê, a¿

doszed³ do pozycji poziomcj.

Orzc³ z p³askorzcŸby

na nagrobku króla

T³adys³awa lIJagicl+;  1435 r.

Orze³ z herbarza

Stemmdtd Polonica., 1550 r.

Orzc³ z wiclkjcj pieczêci

koronncj króla

Augusta 11 Mocncgo;  1703 r.



Kolory polskiego herbu

Zpieczêciksi¹¿êcych

jakiebybichbarwy.
wicku. Z tc

hcrb. S¹

o czasu

to: pryta na

z hcrbcm,

o herbu znamy
ikrólcwskichwiemy,jakwgl¹da³herby,aleniewiemy,

i  i  .   _ _ L _.L„ -n^mu Anniero od DOcz¹tków XIV

a cenne

na PocllwIC  ,a tcrazÊ#bncj._.    `T          1    __   ___^1

Probusa oraz
³ownrSzczerbca

by³pomalowany,anaplakiet-
1.,,

Herb wykuty w kamicniu iia piyiii Huv~ ---, _ ,   ³

cejestwkonmyzbarwnejcmdii.Naobuorzc³jestbiaHaz³otc³apy,dziób,

przepaskênaskrzyd³ach,pierœ cicñikoronê.Wartozauwa¿yæ,¿edwaztychpiê-
ciuz³otychclcmcntówgod³anicdotrwa³donaszychczasów.Odpo³owXV
wickunawizcrunkachor³aBia³cgobrakju¿picrœ cicnianaogonie,azapanow*

niakrólaZygmunta11Augusta(i54.8-i570niematak¿cprzcpaski.

Herbwcd³ugplakictki

nag³owniSzczcrba

* pochwa - futcral.

w którym przcchowujc

siê miccz

" g³ownia - ostrzc miccz

***  miccz koronacyjny

- miccz z ozdobn¹

rêkojcœ ci¹; insygnium

w³adzyu¿ywanctylko

podczasccrcmonii
koronacji króla



Herby Œl¹ska i Polski

na nagrobku ksiêcia

Henryka IV Probusa

heraldyk - zob.

Slotuniczek beraldyczno-
-u/ek§ylologiczny

na koñcu ksi¹¿kj

Herb wcd³ug p³askorzcŸby

na nagrobku Hcnryka IV Probusa

W opisach hcraldycznych kolory bia³y i ¿ó³ty to srebro i z³oto. Natomiast

w barwnych wizerunkach stosuje siê kolory bia³y i ciemno¿ó³ty. Nawct heral-

dycy* œ rcdniowieczni przy opisie herbów nieraz u¿ywali s³ów „bia³y" i „¿ó³ty".

W przypadku herbu polskiego w opisie heraldycznym kolor or³a okrcœ lamy

wyj¹tkowo jako bia³y, a nie srebrny. Wi¹¿c siê to z nazw¹ herbu, która brzmi

„Orzc³ Biab". Tê sam¹ nazwê nosi god³o tcgo hcrbu, czyli sam orze³ w koronie.

OrzclBia³tonazway³asna,awiêcobatcs³owazawszcmle¿ypisaæwielk¹litcr¹!



KSzta³t Or³d Bid³egti

ndPr%estrzeniwieków

Jakwiemy,nanajwczeœ nicjszychwizerunkachorze³whcrbicmia³pozaz³ot¹
koron¹,dziobcmi³apamirównie¿z³ot¹przepaskênaskrzyd³achipierœ cieñna

ogonie.Aleju¿wpo³owicXIVwickunaniektórychwizcrunkachniemapim

œ cienia,aodpo³owyXVwiekunicmagoju¿nigdy.

HcrbyzapanowaniaPiastów

Stolatd³u¿ejwystêpowa³aprzepaskanaskrzyd³ach.Usuniêtoj¹,kiedypolscy

królowiezaczêliumieszczaæsweinicja³napiersior³a.

Hcrb za panowania

picrwszychJagicllonów
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Istotn¹zmianêwwygl¹dzicherbuwprowadzi³ZygmuntIStary(iso6-is48),

którytarczêherbow¹zwieñczy³koron¹królewsk¹.Odt¹da¿dorozbiorówtakic

koronybêd¹wcwszystkichherbachKoronyKrólcstwaPolskicgo.

Hcrb za panowania

Zygmunta I Starcgo

Na nicktórych wizerunkach herbu z czasów Zygmunta I Starcgo przepaska

jcszczcwidnicjepoobustronachinicja³u„S"(SŸgz.jm##cJ#f-Zygmunt),alcza-
nikanadobrepodrz¹damijegosynaZygmunta11Augusta,którynapicrsior³a

umicœ ci³inicja³„SA"(S;¿z.Jm##J#Jj4#g#j³#J-ZygmuntAugust).

23

Hcrb za panowania

Zygmunta 11 Augusta



Kolcjna zmiana zasz³a, kiedy w i573 roku królem zosta³ Henryk Walezy.

Wherbachzczasówjegokrótkiegopanowania(is73-i574)orzc³mia³naPicr-

si albo inicja³ „H", albo herb Francji -w polu b³êkitnym trzy lilie z³otc. Na-

tomiastkolejnikrólowicumieszczalinapiersior³aswójherbrodowy.Herbem

Stefana Batorego (is76-is86) by³y Trzy Zêby, a herbem rodowym kolejnych

trzcch królów z dynastii Wazów (Zygmunt 111 -is87-i632, W³adys³aw IV -

i632-i648iJanKazimierz-i648-i668)by³snopek(poszwedzkuw4f4)-wpolu

o trzech skosach: nicbieskim, biabm i czerwonym, snop z³oty. Micha³ Korybut

Wiœ niowiccki(i669-i673)mia³herbKorybut-wpoluczerwonymnadgwiaz-

d¹z³ot¹krzy¿zdwojonynabarkuksiê¿ycanaopak,srebrne,aJan111Sobieski

(i674-i696)pos³ugiwa³siêherbemJanina-wpoluczerwonymtarczabrmatna.

Herb za panowania

Stefana Batorego

24

Herb za panowania

Jana 111 Sobicskicgo



* Wettinowie - dynastia

niemiecka wywodz¹ca

siê z Saksonii;

pochodzili z niej
królowie Polski :

August 11 Mocny

i Au8ust 111

r'  E|ektorat Saksonii -

od 1356 r. niezale¿ny

i-lektorat Œwiêtego

Cesarstwa Rzymskiego ;

od 1423 r. pod w³adz¹

\Vettinów

ˆ .  *``.Li³ek -m³ody byczek

Królowie sascy z dynastii Wettinów. (i697-i7o6, i709-i733 i 1733-1763)

nak³adali na pierœ  or³a tarczê o dwóch polach, z herbami Elcktoratu Sa.ksonii"

i Saksonii.

Herb za panowmia Sasów

Alc ostatni dwaj królowie z rodów polskich znów k³adli w tym miejscu w³a-

sne herby. Stanis³aw Leszczyñski (i7o4-i7io i i733-i736) pos³ugiwa³ siê herbem

Wieniawa - w polu z³otym g³owa ¿ubra czarna z kolcem z³otym w nozdrzach,

a Stanis³aw August Poniatowski (i764-i7g5) by³ herbu Cio³ek -w polu srebr-

nym cio³ek"* czerwony. Na chor¹gwiach i sztandarach kolor cio³ka by³ srebrny

lub z³oty.

25

Orze³ Biabr na sztandarzc za panowania

Stanis³awa Augusta Pon iatowskicgo



Wartozwróciæuwagênajcdcnszczegó³.Podczasgdynawszystkichpicczêciach

królcwskich z Or³em Bia+m na g³owie or³a jcst hcraldyczna korona otwarta, to

nawiêkszoœ ciwizcrunkówdrukowanychorze³manag³owickoronêzamkniêt¹,

zwieñczon¹krzy¿em.Wzwi¹zkuztymnalc¿ypodkrcœ liæ,¿ctylkoprzedstawicnia

herbunapicczêciachmo¿nauznaæzaurzêdowywzórherbu.

Hcrb Ksiêstwa Warszawskicgo

Koronazamkniêtapojawi³asiêoficjalnicporazpierwszynag³owicOr³aBia-

³cgowhcrbicKsiêstwaWarszawskicgo(iso7-isis).Poœ wiadczaj¹towszystkic

pieczêcic i moncty z tcgo okrcsu.

Hcrb Królcstwa Kongrcsowego

-VÊFÊEÊET

PoupadkuKsiêstwaOrzc³Bia³trafi³napicrsiczarnychor³ów-rosyjskiego

(KrólestwoKongrcsowc)ipruskicgo(WiclkieKsiêstwoPoznañskic).Wpicrw-
szymztychhcrbówkoronanag³owieor³ajestzamkniêta,wdrugimotwa.rta.
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Koronê otwart¹ mia³ tak¿e orzc³ w herbic z czasów powstania listopadowcgo,

natomiast orzc³ w herbie w³adz w okresie powstania styczniowcgo by³ bez koro-

ny, o czym szerzej piszemy na stronie 37.

Hcrb z czasów powstania listopadowcgo

Herb z czasów  powstania styczniowego



Herb Polski odrod%onej

po rozbiorach

Wczasic1wojnyœ wiatowcj(igi4-igi8)w³adzeNiemieciAustro-Wêgierczy-

ni³ró¿nestarania,bypozyskaæPolakówdowojnyzRosj¹.Wzwi¹zkuztym

5listopadaigi6rokuccsarzcobutychpañstwwdaliakt,wktórymzapowic-
dzicliutworzenieKrólcstwaPolskicgo.Miesi¹cpóŸnicjpowsta³bankcmisyjny*

podnazw¹PolskaKrajowaKasaPo¿yczkowa,którywkwictniuigi7rokuw-
da³picrwszebanknoty.G³ówncmiejscczaj¹³nanichorzc³Bia³s:ylizowanyna

or³azczasówkrólazygmuntallAugusta(is48-i57i).Nicstcty,niezachowano

z³otego(¿ó³tego)kolorukorony,dziobai³apor³a.

Orzc³ na banknocic

z  1917 r.

Podobny,leczgorszypodwzglêdemartystycznym,by³wizcrunekpolskicgo

or³anapieczêciRadyRcgencyjncjKrólestwaPolskiego",powo³anejiiwrzcœ nia

igi7roku.Tcnsamorze³widnia³te¿wnag³ówkachdziennikówprawiustawod

i lutcgo igis roku do i4 sierpnia igig roku.

Orzc³ na picczêci

Rady Rcgcncyjncj

Królcstwa Polskicgo

28

bank emisyjny -

ccntralny bank pañstwa

jakojcdynyuprawniony
do zlccania druku

banknotów i bicia

monct

" Rada Rcgencyjna

Królcstwa Polskicgo -

mczclnyorganw³adzy

w Polscc, utworzony

w 1917 r. przcz

nicmieckie i austro-
-wêgicrskiew³adze

okupacyjnc; w grudniu

1917r.powo³a³arz¹d,

a7paŸdziernika191si

og³osi³a nicpodlcg³oœ æ

Polski



E::;:³¿:::b::s¿:r³§§4:::³o±³%b;:
ki tcmu, ¿c by³ na banderzc handlowcj i banderzc wojcnncj (wzory nr s i 7a).

St¹d wiemy, ¿e nie tylko szpony, ale i ³apy or³a byb z³otc.

Orzc³ Biab z lat 1919-1927

2 picczêci i bandcrze wojcmej

E"HEHHÊEÊEH³E³nE"EHEHH]³nEE³HHEEE³[H§nEmEHHÊnEEEHE
te¿hcraldycznych.Chodzioto,¿cmiêdzytrzemakwiatonamiwkszta³cielfliijak

micjscapustc,przczktórcbêdzicpowinnybyæ widoczna czerwona barwa tarczy.-Ponadtoprojcktantprzywróci³nicu¿ywan¹odXvlwiekuprzcpaskênaskrzy-

d³achinada³jcjbarwêbia³¹zamiastz³otej.Nadomiarz³cgo,zamiastnarysowaæ

herb w tradycyjnie heraldycznej formie, autor projektu zastosowa³ cicniowanic,

nadaj¹cwizerunkowior³accchyp³askorzeŸby.WszystkicpóŸnicjszcherbypañ-

stwowe wzorowano na herbie Kamiñskie2o.

Herb Rzcczypospolitcj

Polskicj wed³ug

wzoru z 1927 r.

\.Ustdu/aogodl4ubibarwacbRzeczypospolitejPol5kiejzdr\.ia1stieipn.ia19\9i.,w..Dtiicr\r\.ikUstuwNr69

z dnia 28 sicrpnia 1919 r.
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Komuniœ ci, którzy objêli w Polsce w³adzê w ig44 roku, usunêli z g³owy or³a

koronê,asam¹g³owêzniekszta³cili,twicrdz¹c,¿ewtensposóbprzywracaj¹daw-

negoor³apiastowskiego*,którykoronyniemia³.Jednak¿e-jakpowiemyotym

szerzejwrozdzialez#44;.3;.c#Po/j4• .c4-or³ówpiastowskichby³okilkairó¿nib

siê one barwami. Ponadto orze³ w herbie pañstwa polskiego od zawsze mia³ kg=
'.

r°gœ '];t4ó=ar:E:a:!ecszt¹:³±³=zmÊ:=ZyeJ#:=:=o°i=³]fgs2U7=:iree:%=³sec=bezkoro.

ny.Nowyherbzosta³wprowadzonybez¿adnegoa,ktuprawnego,wiêcniewiado-

mo,kiedytodok³adnienast¹pi³o.Jegowizerunekzamieszczonomiêdzyinnymi

wKonstytucjipolskiejRzec%ypospolitejLudowejzigsLrohn.OrzêlbylctibbiLHri,

a tarcza mia³a obramowanic w postaci wê¿yka generalskiego. W konstytucji tcj

herb b³êdnie okreœ lono mianem god³a.

Herb Polskicj

Rzeczypospolitej

Ludowej wed³ug

\vzoru z 1952 r.

NowyurzêdowywzórhcrbuprzedstawionowDziennikuUstawPRLdopiero

w grudniu igss roku na za³¹czniku do dekretu Rady Pañstwa. Rysunek or³a by³

znacznie lepszy od poprzedniego i ró¿ni³ siê od przedwojennego g³ównie bra-

kiem korony.

Herb Polskiej

Rzeczypospolitej

Ludowej wcd³ug

wzoru z 1955 r.

*  piastowski - z czasó``'

pmowan ia ksi¹¿¹t
z dynastii Piastów

w XIII \v.



ˆ prz}wi¹zanie do wiary

uzcwnêtrzni³o siê

mjlepiej kilka micsiêcy

u-czcœ niej, kiedy

:6 sierpnia 1956 r.,

`- trzechsctn¹ rocznicê

stubów króla

Tma Kazimicrza,-mJasn¹Górê

`. Czêstochowic

prz}.bylo ponad milion
tiicmych z zamiarcm

odnowicnia tych œ lubów

?rzcz mród

Nicca+rokpóŸnicj,wdniuœ wiêtaNarodowcgoiiListopadanowywzórhcr-

bu przyjê³y równie¿ w³adzc Rzcczypospolitej Polskicj na uchodŸstwic (w Lon-

dynic). Zachowano or³a zaprojcktowancgo przcz Kamiñskicgo, lccz zmieniono

kszta³t korony na zamkniêt¹. Korony zamkniête maj¹ cztery kab³¹ki, a na ich

skrzy¿owaniu u góry zawszc jcst osadzony krzy¿. Zmianê korony uzasadniono

wdekrecicprezydenckimnastêpuj¹co:D/4#2w#fAr2m.en;.4gff4o4j.cgop%y³4V.4-

zamid Na;f odu Polskiego do u)iówy cbrz;eœ cijó[ñskief nale¿y umieœ ciæ tu godle pa;ñstwo-

u/ym Rj5ecz;ypospolitej Polskiej zmak Kfz;y¿a ui Koronie Or³a Bid³ego' .

Hcrb Rzcczypospolitcj

Polskiej ustanowiony

w 1956 r. przez wladze

RP w Londynic

W PRL jeszcze raz zmieniono wzór hcrbu pañstwowego -w marcu ig8o roku.

Kszta³t or³a pozosta³ taki sam, lecz innc by³o jcgo cieniowanic, co sprawi³o, ¿e

sta³ siê biclszy od poprzcdniego.

Hcrb Polskicj

Rzcczypospolitcj

Ludowej wcdhig

wzoru z 1980 r.

1. Dekret Prez;ydenta Rzecz;ypospolitej z dnid 11  listopada 1956 r. o zmidnie Rozporz¹dzenid Prez;ydcnta

Rzecz;ypospolitej z dnla 13 grudnid 1927 r. o god³acb i bótftudcb Pañ5twowych oraz o ozmkacb, chor¹gu!idcb

;.P;.ccgf#.4c4 Prz% Jod4#;.c K%y¿4 w Koro#;.c, w : Dzicnnik Ustaw Rzcczypospolitcj Polskiej Nr 3, Londyn,

dnia s grudnia 1956 r.
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Pod koniec ig89 roku nast¹pi³a w Polsce zmiana ustroju. W dniu 2,g grudnia

D89rohnsæimpTzy.iÊIUstawiozmidnieKonstytufjipols!i.ejR%ec%ypo:PolitejL:-
Jow/..NazwêpañstwazmieniononaRzeczpospolitaPolskaiprzywróconoor³o-

wikoronê.Nowy,obowi¹zuj¹cydodzisiajwzórherbuprzedstawionowza³¹cz-

riik:iidobstaui;omian;ei;8;pisóu)ogodle,b¹ruiach³hymnieRsec&.ypos`p.:litej

Po/j4G.€/.,zamieszczoncjwDziennikuUstawzdniaiilutegoiggoroku.Nieste-

ty,wustawietejponownienicprawid³owou¿ytos³owa„god³o"zamiast„herb".

ce%:Zi:³gg¹°::Cn:33³:±:±e³=:ann.:cmha³sdz:a±taud=z¹y:,°dpz!³¹o%ra³,aj:z[ygk2Z,ro°kkau³.pÊ§:nn³:

98±

Herb Rzcczypospolitej

Polskicj wprowadzony

na mocy ustawy z dnia

22 lutego 1990 r.



God³o c%y herb?

Poniewa¿ czêsto mylonc s¹ pojêcia „god³o" i „hcrb", nale¿y jc szerzcj wyjaœ niæ.

W jêzyku polskim s³owa „znak" i „god³o" znacz¹ to samo. Jcst to graficzny sym-

bol. Na przyk³ad ustawa z dnia i sierpnia igig roku jest ogocJ• M4 f. 44rw#4 Rz;e-

czy?oPo/j.f€/.Po4Ÿj.c/..Jakogod³apañstwowewymicnionoherb,picczêæ,Chor¹-

gicw Rzeczypospolitcj, flagi i bandery. hk wiêc hcrb jcst jcdnym z kilku godc³

pañstwowych.Natomiastwtcrminologiiheraldyczncjgod³cmjcstto,cojcstna
tarczyhcrbowcj,czyliwprzypadkuhcrbupolskijcsttoorzc³wkoronie.Dlatcgo

sfoir"Lorwa;ricwborisN"cjfii.iwustawaich,¿cGod³emRz;ecz;ypospolitejPolskiej

jest u/izerunek or³a bia³ego w koronie ui czeruioriym Polu' , 7;".TciaL podstHwoivry
b³¹d, bowicm opisuje herb, a nie samo god³o.

y=:::f:::::;:iêœ £¿-=#Eg::#=::::::±::u¿,HipLgi&L-y

herb

1. Dzicnnik Ustaw 1997 nr 78 poz. 483, Konrfy/wc/.4 Jtcccg#oJPo/;./c/. Po/j4/.c/. z dnia 2 kwietnia 1997 r.

uchwalonaprzczZgromadzcnicNarodowcwdniu2kwictnia1997r.,przyjêtaprzczNaródwrcfcrcndum

konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prczydcnta Rzcczypospolitcj Polskiej w dniu

16 lipca 1997 r.
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rSy  E-zg€zySSSP#iœ ggj

SbffijgstMstrSd#w

Poœ micrcikrólaPolskiKazimierza111Wielkicgo,któryniemia³potomstwa,

tronobj¹³m¹¿jegosiostryEl¿bicty£okietkównykrólWêgiaLudwik.Gdy

zmar³wi38Hoku-woczekiwaniunaobjêcictronuprzczjcgocórkêJadwigê
-rz¹dywPolscesprawowalitymczasowomo¿now³adcyma³opolscy.Ponicwaz

przyœ wicca³implanstworzcniawiclkicgopañstwaprzczpo³¹czcnicPolshzLi-
tw¹,odrzucilizabicgiszlachty,byJadwigêpoœ lubi³ksi¹¿êmazowicchZicmowit.

Chcielij¹wdaæzawiclkicgoksiêcialitcwskicgoJagic³³ê.

KoronacjaJadwigiodby³asiêi6paŸdzicrnikai384roku,akolcjnymkrokicm

by³ozawarcici4sicrpniai38srokuwKrcwicukladu,namocyktórcgoJagic³³o

mia³przyj¹æchrzcstischrystianizowaæLitwê,poj¹æJadwigêza¿onêiobj¹æpol-

skitron.Zobowi¹zywa³siêrównic¿doodzyskaniawszystkichzicmutraconychSpmr:c°zn;o:sU:;,Wo:#;;;:-s-;`;;-ii;;y`i__¿S_i.:S!ezc_%.y!::e`::.er³,t:³„k::LneywK{°:':;.

ffw4Po/JA;.egoLZosta³ochrzczonyi5lutcgoi%rokuiotrzyma³imiêW³ady-

s³aw,atrzyanipóŸnicjzawar³œ lubz]adwig¹.

HetbemLitwy,zn_an±d:±ji³±±±±98±±g±±=b³êkit-tarczêriiecz, a w lewcj
w zbroinabia+m w prawc) rêce

)inym. Krzy¿

1. Tckst unii polsko-litewskicj w Krcwic,

rodowm

Godlo hcrbu Litwy na trojaku litcwskim

\4stxrpri`a\385[oku£a...WielkahistoriaPo15hi-D@iejePo15ki
ˆ   L`³``,.  _ ----  r  ___ˆ;;;;œ ;;i¿:;;-ieczmej(137ó-ls06),Ki*óN\999,s«
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.has wawclskj
: herbami Polskj i Litwy

Po raz pierwszy oba hcrby zosta+ po³¹czone w jednym herbic na picczêci ma-

³ej króla W³adys³awa 11 Jagic³³y, której odciski znane s¹ z lat i4os-i43o. Tarcza

tego hcrbu by³a czteropolowa. Orze³ Bia³y by³ w polu pierwszym i czwartym,

a Pogoñ w drugim i trzecim.

Wprowadzony przcz króla

W³adys³awa 11 Jagic³³ê hcrb

mab Rzeczypospolitcj Obojga

Narodów na picczêci mniejszcj

królaJam Olbrachta z 1494 r.

Taki herb, zwicñczony koron¹ królcwsk¹, by³ póŸnicj na picczêciach mnicj-

szych koronnych wszystkich królów polskich do is86 roku. Od po³owy Xvl wie-

ku hcrb ten umieszczano na srcbrnych i z³otych monctach.
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=Poniatowskie

Hcrb ma³y Rzcczypospolitcj Obojga

Narodów na dukacic króla Micha³a

Korybuta Wiœ niowicckicgo z 1671  r.

odobjêciatrL±±SEE±!SZS82=±=±ŸZ±iê±±:±ê±=±==±====S:
olsko-litcw-

nia Stanis³awa Au
króla. Wyj¹t-herbcm osobistymo umicszczano tarczê zwan¹ scrcow¹ zsE

kicm

królówsaskich:Augusta11Mocnego(i697-i7o6ii7og-i733)orazAugusta111

hJ:+\\\ \J' ] JL `^\ ..-- `' ------ J   _ _

(1733-1763).

KrólowiczdynastiiWazów:Zygmunt111,W³adys³awIViJan11Kazimicr?

wtarczyscrcowejhcrbupolsko-litcwskicgoprzedstawialiherbswcjrodzinne)

Szwccji,wscrcuktórcgowidnia³ichhcrbrodow.Tarczêtakicgohcrbu,zwicñ-

czon¹koron¹,odi6oorokuotacza³³añcuchccsarskicgoOrdcruZ³otcgoRuna,

którymcikrólowicbyliodznaczcni.

Równic¿póŸniejsikrólowicotaczaliherbpolsko-litewski³añcuchamiorderów.

Jan111Sobicskimia³ftancuskiOrdcrœ w.Ducha,Micha³KorybutWiœ niowiecki
-OrdcrZ³otcgoRuna,Stanis³awLcszczyñski-ordcryœ w.Duchaiœ w.Micha³a,

aAugust111iStanis³awAugustPoniatowski-OrderOr³aBia³ego.

Wyj¹tkowobogatywygl¹dmia³herbpolsko-litewskinap³aszczugronostajo-

wymzwicñczonymkoron¹królcwsk¹,u¿ytyporazpicrwszynapicczêcikróla

Augusta11Mocnego,apóŸnieju¿ywamyprzezwszystkichkrólówdoi795roku.

5Êt;Ê[==5EEEEÊf=E=ŒTakson³³³sakson³³,u¿ywanyprzcz\   ____   ^___._--^  TTT

PieczêækancclaryjnakrólaScanis³awaLcszczyñskicgo

z hcrbcm Rzcczypospolitcj Obojga Narodów

otoczonym ³añcuchami Ordcru œ w. Ducha

i Ordcru œ w. Micha³a. umieszczonym na p³aszczu

gronostajowymzwicñczonymkoron¹królcwsk¹;
wtarczyscrcowcjznajdujesiêhcrbosobisty

króla - Wicniawa
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Po ostatnim rozbiorzc czteropolowy herb polsko-litewski pojawi³ siê po raz

ostatni, i to na krótko, na picczêci Konfederacji Generalnej Królestwa Polskie-

gowisi2roku.Nastêpnyherbpolsko-litcwski,przyjêtyprzezw³adzcpowsta-
nialistopadowego,by³dwupolowy,zOr³cmBia³mwpolupierwszymiPogo-
ni¹wdrugim.Podobniejakpoprzcdniotarczêzwieñczonokoron¹królcwsk¹.

Hcrb Rzcczypospolitej Obojga Narodów

na picczêci Konfcdcracji Gcncralncj

Królcstwa Polskicgo, 1812 r.

Hcrb Rzcczypospolitcj Obojga Narodów

zczasówpowstanialistopadowcgo

na srcbrncj dwuzlotówcc z 1831 r.

Hcrb Rzcczypospolitcj

zczasówpowstaniastyczniowcgo

na picczêci Rz¹du Narodowcgo,1863 r.

ˆ Fblikañski -tu:

pciwiaj¹cy siê-chii

|iizr!ni³:jÊI±iijs:³iclh;=Êe.Ic:³5ji:,i:|³c|3j±ta±z:I±p:olgÊ³¹E:zigiis:efi::r±E:.;eE=Êi:j
siebicpodkoron¹totrzyludydobrowolnicpo³¹czoncjakrównizrównymi.

Podczaspowstaniastyczniowegosilneby+nastrojercpublikañskie*idlatcgo

polskicgoor³aprzedstawiononapieczêcibezkorony.Mieczikrzy¿wjegoszpo-
nachoznacza+walkêowolnoœ æiwiarêwzwyciêstwozpomoc¹Bo¿¹.Wyrazem

ideircpublikañskichbybte¿barwncwizcrunkitegoherbu,wktórychczerwon¹

barwêpolaherbulitewskicgozamieniononaniebiesk¹,byotrzymaætrzybarwy

francuskic-czerwon¹,niebicsk¹ibia³¹,uwa¿aneodczasurewolucjiftancuskiej

za barw republikañskie.



Polska cbor¹g¿eu)

Proporccichor¹gwiebybznakamibojowo-rozpoznawczyminapolubitwyju¿

wstaro¿ytnoœ ci,alcdopierowXIlwickupojawi³ysiênanichgod³ahcraldycznc.

Chor¹gicwby³aodzwierciedlcnicmhcrbu.Nap³acicobarwicpolatarczyhcrbo-

wej by³o namalowane lub naszyte herbowe god³o.

p³##ie`j`Ê±sbzy,laj:3#l:ckwz£jil;=j:3:s:.cf=
W³adys³awa£okietka,prctcndcnta*dotronupolskicgo,którywówczasby³ksiê-

ciem krakowskim, sandomierskim, sicradzkim, ³êczyckim i kujawskim. Pieczêæ tê

£okictek u¿ywa³ od i3i3 do i32,o roku, kicdy zosta³ królcm Polski.

Chor¹gicwwed³ugpicczêci

W³adyslawa £okictka z 13 13 r.

Chor¹giew by³a znakicm króla i zarazcm znakicm pañstwa, którym w³ada³.

Poniewa¿Krakówwokresicrozbiciadziclnicowcgo(ii38-i3io)by³stolic¹dzicl-

nicy scnioralnej**, chor¹gicw Królcstwa Polskiego nosi³ chor¹¿y"* krakowski.

Napolubitwychor¹gicwby³anajwa¿nicjszymzmkicm,ajcjcwentualnautrata

oznacza³aby zwyciêstwo wroga.

Chor¹giew z czasów

Kazimicrzalllwiclkicgo(1333-1370)

Chor¹gicw z czasów

Wladys³awallJagiel³(1386-1434)
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* prctendcnt - osoba

staraj¹ca siê o urz¹d,

stanowisko lub tytu³,

a tak¿c osoba roszcz¹ca

sobic do tcgo prctcnsjc

"  dziclnica senioralna

- czêœ æ zicm polskich,

któr¹ w³ada³ najstarszy

syn Bolcs³awa 111

Kriywoustcgo

*** chor¹¿y - ryccrz

nios¹cychor¹gicw;

chor¹¿ywiclkikoronny

nosi³ chor¹gicw króla

polskicgo podczas
ccrcmonii dworskich



Dramatyczn¹walkêochor¹giewstoczylirycerzcpolscyzKrzy¿akamipodczas

bitwy pod Grunwaldcm w i4io roku. Sccnê tê tak opisa³ Henryk Sienkicwicz:

Oto jeden le¿¹cy nd z;iemi Kfz;y¿ak roz;Pm³ no¿em brzucb konia, m którym Sie-

dzid³MarcinzWrocimou)ictrz;ymaj¹cyuiielk¹,œ uiiêt¹dlawsz;ystkicbwojskcho-

r¹gieu/ kfakowsk¹ z or³em u) koronie. Rumak i jeŸdziec z;walili siê nagle, a uiraz

z nimi zachuiia³a siê i Pad³d chor¹gieu/` .

WtedyPolacyzfuri¹rzucilisiênawrogów,cijcdmkzacicklcsiêbronili.Sicn-

kicwicz kontynuowa³ opowicœ æ :

Lecz trwd³o to krótko. Ni jeden Niemiec nie iuyszed³ ¿ywy z tej bur%y i po cbwili

powia³a%nównadpolskimizastêpamiodbitacbor¹gieui.Widtrporuszy³j¹,roz-
win¹³irozkwit³dwspanidlejakolbrz;ymikwidt,jakoznaknadzieiijakozmak

g;i!}ieuiuBo¿egodlaNiemców,az;wyciêstwddldpolskicbrycerz;y2.

Rcplika Chor¹gwi Wiclkicj Królcstwa Polskicgo

z okrcsu bitwy pod Grunwaldcm eksponowana

w Sali Chor¹gwiancj Palacu Prczydcnckicgo

ˆ  Rzcczpospolita - nazwa

pañstwa polskiego po

po³¹czcniu z Wiclkim
Ksiêstwcm Litcwskim

-  Korona Królcstwa

Polskiego - nazwa

pañstwapolskicgo
u. latach 1386-1569

i ZWczajowa nazwa

Polski w latach

1569-1795

Czcrwona chor¹gicw z Or³em Biabm by³a do po³owy Xvl wieku g³ównym
znakiem pañstwa polskicgo. Po utworzcniu unii polsko-litcwskicj w is69 roku

na chor¹gwiach - bia³ych lub o pasach bia³ych i czcrwonych - malowano lub

wyszywano hcrb Rzcczypospolitej*, w którym Orze³ Bia³y s¹siadowa³ na tarczy

hcrbowej z litewsk¹ Pogoni¹. By³a to chor¹gicw Rzcczypospolitej Obojga Na-

rodów.Chor¹gicwKoronyKrólcstwaPolskicgo"by³anadalczerwonazgod³em

herbu Orzc³ Bia³y. Na piersi tcgo or³a poszczcgólni królowic umieszczali znaki

osobistc (patrz: s. £3-25).

1. Henryk Sicnkiewicz: K%y¿#j³, Warszawa 1955, s. 530.

2. Tam¿c, s. 531.
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Pierwszymtakimznakicmby³az³otalitera„S"oplataj¹capierœ or³a.By³toini-

cja³³aciñskiegoimieniakrólaZygmuntaIStarego-Sj¿}.j%#J#JegosynZyg-
munt11Augustumicœ ci³naorleinicja³„SA"-SG¿}.fm#J#14#g#f#.PóŸniejsi

królowiek³adlinapierœ or³asweherbyrodowe.
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Replikachor¹gwiwojskowej
zherbemJana111Sobieskicgo

eksponowanawSaliChor¹gwianej

Pa³acu Prc zydenckicgo

Chor¹gicw Królestwa
Polskiego za panowania

Zygmunta I Starcgo

na miniaturze

Stanis³awa Samostrzclnika

zKatalogumcybiskupów

gnieŸnieñskichzLA:i
1530-1535



P9±zyskaniuprzezpolskênicpo_æ|eg³oœ ci_uf_ê?wodawcywziêlizawzór_Eh_9_=

=i;c8TPK.?ir,:,r¿g:³ócl:sE:;il_spT:ecgz:i;w.Ing;³_rpêi=[i_êTcrf:raf?cfl;:=h±gieLYaÊ
Naczelnikowi Pañstwa, czyli marsza³kowi Józefowi Pi³sudskiemu. Po igz2 roku

by³a to chor¹giew Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Chor¹giew Rzeczypospolitej

wed³ug wzoru z 1919 r.

:._³eÊE:::tc:i::[l.:::¹:::`;.:`:->j;:ê::,::Êl:zn;,:i};ê:::;o`r:u:.:³i:Ềc:i=:-ii.riz5a:.i:i:_:::::::l:cl:³`t::::
durów oraz na otokach czapek. Umieszczenie go na Chor¹gwi Rzcczypospolitej

symbolizowa³o fakt, ¿e Prezydent jest zwierzchnikicm si³ zbrojnych.

Chor¹giew ta zosta³a wc wrzeœ niu ig39 roku wywieziona do Londynu, gdzie

u¿ywana by³a przez Prezydcntów RP na UchodŸstwie. W grudniu iggo roku

Prezydent RP na UchodŸstwie Ryszard Kaczorowski przekaza³ j¹ podczas wizy-

tir w Warszawie Prezydentowi RP Lechowi Wa³êsic.

Chor¹giew Rzeczypospolitej

wed³ug wzoru z 1927 r.



ii"czasachPRLwlipcuig45rokuwprowadzonopodobn¹flagê,alezor³em

b€zkorony.Wlatachig47-ig5£by³aonaeksponowananasi€dzibi€pr€zyd€nta

Boles³awaBieruta.Wdrugiejpo³owielatso.u¿ywa³jejprcmier,awlatach6o.-

Przewodnicz¹cy Rady Pañstwa.

WIIIRzcczvpospolitejchgE¹g±±iEZZ±S9:±9iE±22±±9!S:±i±:±±±9!±9==
J=orzeniemal

ako jedenze znakówOkreœ lono go j
arzec Prczvdenta Rzeczy

==iiiiiEHHiEEiÊ"[ip#"qHEHEi:Ÿ;::Ê:Ê;{;Ê[:Ê;jÊÊÊ;i::=ij=:ÊÊ;j=::=Ê:#Ê==;rokuwzarz¹dzeniuMinistraobro-U"Ly:#:œ ;;;-:dœ ;;::::¿,¿e'.,=st;:.znaku`¿ywaf_ywsi³achzbrojnychRsec%yp°-

jpo/• .fe/.Po/j4G.e/.³,awiêcju¿nietylkonaokrêtach.

Proporzec Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej

wed³ug wzoru z 1996 r.

ObronyNarodowiejÊ_dnial.4_grudnia20P5:ngT:_:?:Ÿ:!.Ÿc.e:::%!:e;n„t:e„#hsgp%:h%,.      ._   ,,..-_____._-_1__;^¿.„.n.',Lq"Jabñ,,'1.Zar~b¹dgenieMini5triiubronyNa:?ao.W::]_Ê.U7i."i:n8'_::_'::^.:^;:::.;:;:;;;;-:,:.
Z~%o³,::yicehbg`Ê;Ê¿yS.:`n_::aw:::%b;:7:;j_';yn:_hi^œ :':%if"œ :!`;.efriii!jkjij!¿œ ozsu:|d:2ñ,#:5¿:a"",':,C¿zyew8%.|,C%#aacubuŸ|b:;;';;c;'œ ;;c:Ê;p-;sii;;j±oiskiej.`;.:Niori"œ rpo\ski2D05nñ2PoZ.U65.



Barwy narodowe

ˆ  kontusz - d³uga szata

wicrzchnia z rozciêtymi

rêkawami, którc

zarzucano do ty³u,

ods³aniaj¹c rêkawy

¿upana

ˆ.  ¿upan -dluga

sza[anoszonapod

kon.uszcm, z w¹skjmj

rêkawami i sto/.¹cym

kolnicrzcm, zapimna

m rz¹d guziczków

- hwalcria - oddzia³

u.ojska poruszaj¹ce siê

na koniach, zwanc tc¿

azd¹

- £onfcdcracja barska

- zbrojny zwi¹zek

£achty. walcz¹cy

z Rosj¹ w obronic

`iar}' katolickicj

: n iepodlcgloœ ci Polski

= Scjmie Czterolctnim

3 mja 1791 r.

-+"-alono£,J,¯ -f
Z³³dom4, która by³a

--sz¹konstytucj¹
1Euopicidrug¹

.» mcrykañskicj)
Ê>Ticcic

Pierwsze olskie b narodowe - niebieska i czerwona - to barkontuszów*
i ¿upanów" u¿ywanych od i746 roku przcz szlachtê s³u¿¹c¹ w kawalcrii"*. Na-

stêpnie barwy te przyjê³a konftdcracja barska (i768-i77i)"". Tc wojskowc bar-

wy sta+ siê barwami narodowymi, kiedy pos³owie na sejm zalecili w i776 roku

wprowadzcnie mundurów wojcwódzkich. Barwy niebicsk¹ i czcrwon¹ miab

mundury ii spoœ ród i4 wojcwództw znajduj¹cych siê obccnie na tcrcnic Polski

oraz g spoœ ród i4 wo/.ewództw na ziemjach wschodnich. Kjcdy s paŸdziernj-

ka i778 roku rozpoczyna³o siê posicdzcnic scjmu, pos³owic wyst¹pfli /.u¿ w tych

mmduach. Mia³y one ró¿ne odcienic niebieskiego (b³êkit, szafir, niebicski, gra-

nat) i czcrwonego (amarant, p¹s, karmazyn).

Ubiór szlachccki w barwach

narodowych, "11 w.

Takic by³y tc¿ barwy kurtck (granatowych z ciemnoczerwonymi wy³ogami)

wprowadzonych przcz Sejm Czteroletni (i788-i79i)""* w kawalcrii polskicj.

Niebieska i czerwona ponownie sta³ siê polskimi barwami narodowymi w cza-

sie wojny francusko-rosyjskicj (isii-isi3), kicdy rz¹dy objê³a Konfederacja

Gcneralna Królcstwa Polskiego.
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Pod konicc XVIIl wicku przyszcd³ do Polski z Zachodu zwyczaj noszcnia

kokard przcz wojskowych, a tak¿c przcz cywilów. Podczas gdy wojskowi nosili

kokardy na czapkach, cywilc najczêœ cicj na lcwej klapie ¿akictu lub kurtki. Ko-

kardy oznacza³y pocz¹tkowo przynalc¿noœ æ do stronnictw politycznych, lccz od

czasów rewolucji francuskiej (i789-i799) w ró¿nych pañstwach wprowadzano

kokardy narodowc, najczêœ cicj w barwach flagi.

Polskicchpr¹gwie]s:±_l|wskicmi¹_³z¹y_s_?êiJarwyherbuOrze³Bi±³,czylibia³¹
iczerwon¹.Jednak¿ewcharaktcrzcbarwnarodowychbicliczerwicñu¿ytooficjal-

nie po raz p_i_êrwszy qgp_i_ero 3 maja i79³_roku w Warszavie - q±_u_rgczy_stoœ ciach

y_!_._rg_fznicêuchwalcniaKonstytucji.Paniewyst¹pi³wtedy_w£i_a_³chsukniach
zêzê_Ty_oLppiszarfami,ap¹p_9_Wiew³o¿ylii±Z¹Tf}rb_i_aL+±!g±Zê!êy=9_P_ê:_

W czasie powstania listopadowcgo (i83o-i83i) ludzie zaczêli nosiæ kokardy

bia³e, czyli takie, jakie mia³o wojsko. Jcdnak¿c noszono tc¿ kokardy bia³o-czer-

wonc lub czcrwono-bia³c, a tak¿e tak zwanc rcwolucyjnc nicbiesko-bia³o-czcr-

wone. Sytuacja ta zaniepokoi³a niektórych pos³ów i podjêli oni starania, by kwe-

sti¹ barw narodowych zaj¹³ siê sejm. Ê{piu 7 lutcgp i§.3i roku obiê. izby±±j±ii

ust¹Towi³bieliczerwicñ¿¹!sppo|s±_ebarwyn¹r_o_³±g]Lw_ê_:

Izbd Sendtor§ka i lzba Poselska Po uiys³ucl}dniu Wniosków Komisji Sejmouiych,

zwd¿ywsz;y Potrzebê nadania jednostdjnej oznaki, pod któr¹ u)inni siê ³¹cz;yæ

Polacy, posta[nou,ib i stanou,i¹,

Artykt'³ 1.

Kokwdê Nówodou/¹ stanowiæ bêd¹ kolory berbu Królestwa Polskiego i Wielkiego

Ksiêstm Litewskiego, to jest kolor biab z czerwonym.

Aftyku³ 2.

Wsz;yscy Polacy, a mianowicie* Wiojsko Polskie te kolory nosiæ maj¹ u) miejscu,

gdz;ie takouie oz;naki dot¹d noszoriymi byy .

1. Tckst z orygina³u ustawy.
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Kokarda mctalowa z 1831 r.

+  mianowicic -tu:

w szczcgólnoœ ci



Odt¹d naszc barwy narodowe pozostaj¹ bcz zmiany.

Rych³o stab siê znanc równie¿ za granic¹. Po powstaniu listopadowym u¿y-

to ich w czasic manifestacji solidarnoœ ci z Polsk¹ w Niemczech, Francji, Bel-

gii i Wiclkicj Brytanii. W i846 roku bia³o-czcrwonc kokardy nosili powstañcy
w Krakowic, a 2,o marca i848 roku Komitct Narodowy w Wiclkim Ksiêstwie

Poznañskim uzna³, ¿e taka kokarda jest kokard¹ narodow¹. Kokardy bia³o-czcr-

wonc lub czcrwonc z Or³cm Biabm by+ oznak¹ ¿o³nicrzy powstania stycznio-

wcgo (i863-i864).

Podczas powstania wiclkopolskicgo (igi8-igig) obok kokard u¿ywano bia³o-
-czcrwonych opasck. hkic samc opaski micli tc¿ uczcstnicy trzcch powstañ œ l¹-

skich (igig-ig2,i) i bojownicy ruchu oporu w czasie 11 wojny œ wiatowej (ig3g-

ig4s), czêsto z Or³em Bia³ym i literami WP (Wojsko Polskie) i AK (Armia

Krajowa). Orzc³ Bia³y w koronie by³ tc¿ na opaskach Batalionów Ch³opskich.

w_   a+   ,p
',,          ,<

/

j*S,6*¯

Opaski bojowników polskiego ruchu oporu

z okrcsu 11 wojny œ wiatowcj
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Poodzyskaniu.przczPolskênicpodlcg³oœ cipotwierdzonopolskicbarwy±±±9=

dowe w ustawic z dnia i sierpnia igig roku:

ZabawyRjucz;ypospolitejPolskiejyznajesiê.kol.orb.i?bicz.erworiy,wp:d³u¿-

nychpa;ach,ró;noiestycl,%któr;cbgómy-biab,dolnyzaœ -czemny\.

Ustanowionewtcdyznaki(hcrb,flagi,picczêæ)pokazanowkolorzcdopicro

wig2JrokuwwdanejprzczMinistcrstwoSprawWojskowchbroszurzcGOJfo

;.64wR2#2%;oJPo/;.f€/.Po4*;.c/..Czcrwicñmia³atamodcieñkarmazynu.Jcdnak-
¿cwrozporz¹dzcniuPrczydcntaRzcczypospolitcjzi3grudniaig2,7rokuodcicñ

czcrwicnizmieniononacynobcr.Tcn¿ywy,cicp³odcicñczcrwienipozosta³do

ig8o roku, kicdy wprowadzono czcrwicñ nicco cicmnicjsz¹.

Warto zauwa¿yæ, ¿c do dnia dzisiejszcgo nic okrcœ lono ustawowo odcienia

czcrwicniwmodclachbarw(CMYK,RGB,Pantonc)powszcchnicu¿ywanych

wkomputcrachiwdruku.
Kokardymrodowcprzywróci³kilkalattemuprezydentBronis³awKomorow-

ski.Nicstctyobni¿y³ichrangê,nazywaj¹cjckotylionami*.Nadomiarz³cgopo-

cz¹tkowolansowa³kokardêczcrwono-bia³¹(symbolMonako)ibia³o-czcrwono-
-bia³¹(symbolBia³orusi).Dopicrood2,oi3rokuu¿ywancs¹prawid³owckokardy

bia³o-czcrwonc.

;.f¹il.iio;sj|:æ,asE=Ê;iik±a:rlll,oijjrlb±ê±oi:ji|jrli:zj:I|lnr;::;::.:¹cÊa;;5=;aI3:;a:ciÊ
Zan¹ Wkokardkê.

ozdobn¹

czonymnanicjwiz.erunki-cmOr³¿Bia³cgo.Mo¿ctobyæorzc³bêd¹cyobccnym

god³cmhcrbupolskiegolubktóryœ zor³ówhistorycznych.

form¹kokardynarodowcjjcstkokardaczerwonazumicsz-Bardzicj

1.Ustauiaogod³dchibaruiachRzecz;ypospolitejPol§kiejzdriLa1steipria

z dnia 28 sierpnia 1919 r.

1919 r., w: Dziennik Ustaw Nr 69

kotylion - balowa

ozdoba w kszta³cic

rozety, kokardki,

motylka itp.

Polska kokarda narodowa

jcst bia³o-czcrwona. czyli
w jcj scrcu (œ rodku) jest

barwa biala, a na zewn¹trz

czcrwona



Polsk¿e flagi i bandery

ˆ bitwa o Olszynkê

Grochowsk¹ -
najbardzicj krwawa

bi[wapowstania

lis[opadowcgo

ˆ. posclstwo - ambasada

Znakicmpañstwowymu¿ywanymbardzicjpowszcchnicni¿herbzawszcbybwc-

ksylia, czyli znaki rozpoznawczc wykonane z tkaniny, mocowanc do drzewca lub

liny (na maszcic). By³y to proporcc, chor¹gwic, a w czasach najnowszych flagi.

WXIXwickuprzyj¹³siêwEuropicŒrodkowcjzwyczajtworzeniaflagpañstwo-

wych,rcgionalnychimiejskichodwóchlubtrzechpasachpoziomychwbarwach

herbu.hkby³orównic¿wPolsce,choænicistnia³awtcdyjakopañstwo.

:t:³o:e::,a:z:3:i:ri|;!|Z:|:³³o:|¹¹:*'j6f:oz|us:iij:f:::;stt;r::::!J|:cc::r::;si:.d:o!Ê:::z:³:::i::c:iab:o:-:

±³TÊfl:aro::¹:;::œ :z;ezrp:c:;gea:p:;:zcd:s:,:j:`:;:ec:r:-;:;|;a:z;i,e:r:b:::cuz5ct:a::.;#an:o:a:c:g;;
dcra handlowa u¿ywana na morzu.

- flagi wcd³ug
iiiiiii-u z  1 9 1 9 r. p³wÊ#

n¹-bandcrêwojcnn¹,proporzcciznak.Bandcrawojenna,bêd¹cajednoczeœ nic

flag¹wojcnn¹l¹dow¹,by³atakajakhandlowa,leczd³u¿szaiztrójk¹tnymwyciê-

cicm na koñcu.
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ÊtQPQutcwiw.W`"it\¥dL\Obieokiêtuêodciaspostoiuwporciclubna
redzieby³bia³o-czerwonyzpo\skimkrzy¿emkawa\eiskimpoœ (odku.wsercu

którcgoumieszczonorêkêztakzwanymtasakicmmarynarskim.Krzy¿kawa-

1erskiupamiêtnia³znak.któryrycerzepolscyodœ rcdniowieczaumieszczalina

zbroi,ahusaria*naswchproporcach.Rêkazosta³awziêtazchor¹gwi,jak¹mia-

bwxv11.ixvmwiekuuzbio}onestatkiwslu¿biekrólówRzcczypospolitcj.

Proporzcc marynarki wojcnncj
wcdlug wzoru z 1919 r.

Proporzcc marynarki wojcnncj

wcd³ug wzoru z 1993 r.

Podstawowewzorytychwcksyliówniczmieni³siêdodziœ .Zmicnia³siêtylko

herbynabia+mpasieiwzoryproporca.Opisanypow¿ejproporzccby³u¿ywa-

nyWlatachigig-ig4Siig59-igg£awigg3rokurêkêodzianowzbrojê.

Zmienflsiêjcdnakzakrcswkorzystywaniafl¹azhcrbcmorazjcjnazwa.Obccnie

flagatajcstrównic¿flag¹misjipolskichzagranic¹innychni¿dyplomatyczncflag¹

cywhychlotniskil¹dowiskorazcywhychsamolotówkomunikacyjnychpodczf
lotówzagranicznych,atak¿cflag¹kapitanatówibosmmatów"portów.Wustawie'Vo::œ ;:::;;:;;:;;;;flagM„ñsvko;asgodlemRzeczypospoli³ejpobkief.

ogodle,b4rwachihymr_!:Rzec&ypo.5p.oli!e.j`Pob!i_ej`zo::.a9LmcgoD90L,w..ˆ    _     __  ,                , ^^^  _lJ,,l,u/Wl,  ^ ,,,,,- '.'-r' _-I--_ __   _  0          -

DzicnnikUstawRzcczypospolitejPolskiejNr1-0,Warszawa,dnia22lutcgo1990r.

\.Ust4waoz;mianiePrzepisóu/

Bandcra wojenna

wcdlug wzoru z 1919 r.

husaria - polska

ciê¿kakawalcria

w W11 i Xvl11 w.

" kapitanat, bosmanat

- wydzia³ urzêdu

morskicgo rcguluj¹cy

w porcic ruch jcdnosi

phaj¹cych



Orze³ wojskowy

Odpo³owyxvIlwiekuorze³Biabby³wyszywanynachor¹gwiachwojskowych.
Ró¿ni³ siê jedmk od god³a Królestwa Polskiego. Na chor¹gwi kawalerii z po³owy

XVIl wieku w szponach or³a umieszczano krzy¿ i szablê, pod rz¹dami Augusta

lI Mocnego by+ to miecz i ber³o, a za króla stanis³awa Augusta poniatowskiego
- ber³o i jab³ko królewskie.

L: h®r¹giew kawalcrii polskiej z 11 polowy XVIl w. Chor¹giew u¿ywana w wojsku polskim

za panowania Augusta 11 Mocncgo
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Chor¹giew wojskowa

z czasów króla Stanis³awa

Augusta Poniatowskicgo



Ujcdnolicone chor¹gwic picchoty i sztandary kawalcrii wprowadzono po raz

picrwszy w iso7 roku w Ksiêstwic Warszawskim. Poœ rodku czcrwonego p³ata
widnia³ na nich orzc³ Bia+ z bcr³em i jab³kicm w szponach.

Sztandar pu³kowy picchoty

w Ksiêstwic Warszawskim

T£k¿c na chor¹gwiach wojskowych utworzoncgo w isi5 roku Królcstwa Kon-

gresowego ccntralnc micjsce zajmowa³ Orzc³ Bia+, tym razem bcz insygniów
w szponach. Czerwony owal z or³em, otoczony ga³¹zkami wawrzynu (symbol

chwa³y) i zwicñczony koron¹, by³ umicszczony na granatowym krzy¿u kawaler-

skim. W rogach miêdzy ramionami krzy¿a byb carskie monogramy*. Po usuniê-

ciumonogramówchor¹gwictcbybu¿ywancprzczniektórepu³kibior¹ccudzia³

w powstaniu listopadowm.
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Sztandar z czasów Królcstwa

Kongrcsowego

* monogram - znak

z³o¿ony z dwóch

pocz¹tkowch litcr
imicnia i nazwiska,

a w przypadku wladcó-

litcry imicnia i cyfty

rzymskicj ; np. A 1 to

Alcksandcr Picrwsz`.



Chor¹gwietepos³u¿ybzawzór,kiedywigigrokuzaprojektowanochor¹gwie

piechoty i sztandary kawalerii (ró¿ni¹ce siê tylko rozmiarami). Weksylia tc mia-

b barwy narodowe (biabr p³at z czerwonym krzy¿cm kawalerskim) i pañstwo-
wegod³owwieñculaurowym.Miêdzyramionamikrzy¿aby³ynumerypu³ku.

-_.-]jdr}'wojskowe

= : = S \\'Zoru

: .-   ³-³  iiÊpo lewej)  i z  ig27  r.

Ten sam wzór, lccz z Or³em Bia³ym w innym kszta³cie, zachowano po zmianie

hcrbu w ig2,7 roku. Obowi¹zywa³ on do ig4s roku i zosta³ przywrócony w igg3

roku, lecz z drzewcem po przeciwnej stronie.

Sztandar jednostki wojskowej

wcd³ug wzoru z igg3 r.
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Orzc³ Drugicgo Pulku

Picchoty Królcstwa

Kongrcsowego

Inn¹ formê mia³ nasz orze³ stanowi¹cy mctalow¹

oznakê noszon¹ od XVIIl wieku na wojskowych czap-

t;;t.rzÊ³z:,roe,:c;`:ap.ó.Ÿr:i;jsŸymc:z3:³cókT#SkwoaÊzc.:
ny w iso7 roku w wojsku Ksiêstwa Warszawskiego.

Jcgo wojskowy charaktcr symbolizowa³a w³aœ nie tar-
cza w kszta³cic pclty, czyli tarczy u¿ywanej w staro¿yt-

ncjGrccjiprzczpiechurówzTracji*.Zkolcipocciprzy-

pisuj¹ ten kszta³t tarczy lcgendarnym Amazonkom".
Od tcgo czasu a¿ do dnia dzisicjszego oznak¹ woj-

skow¹ jcst orzc³ Biab stoj¹cy na pclcic. Zmicniab siê

tylko -i to wiclokrotnic -kszta³ty tego or³a. Za naj-

bardziej harmonijny uznawany jcst orzc³ wojskowy

z czasów Królcstwa Kongrcsowcgo (isi5-i83i) i na

nim wzorowane by³y nicml wszystkic póŸnicjsze.

W. ig2o roku wprowadzono nowego or³a wojskowego w marynarcc wojcnncj.

Œrodkow¹ czêœ æ tarczy Amazonck pokryto nicbiesk¹ cmali¹ i dodano z³ot¹ kot-

wicê, która siêga³a od spodu tarczy do górncj czêœ ci ³ap or³a. Trzcciego or³a woj-

skowego, tym razem dla lotnictwa, ustanowiono w ig36 roku. Po obu stronach

or³a umicszczono skrzyd³a husarskic"*.

±:con:³w:oo;:ko|r:::³êJis,k|oo=icc:::=i3,:sÊj:wdcog::o:::y:::£:dw'o`jcwno::,yzs;::::
ÊT;F/nrwaidzorn rra moc;y Ustawy o z;nakacb Si³ Zbrojriycb Rzecz;ypospolitej Pol-
j4;.c/. z dnia ig lutego igg3 roku.

W. dniu s marca 2,oog roku zosta³ ustanowiony czwarty orzc³ wojskowy. Jcst

to orzc³ wojsk spccjalnych o wzorzc or³a wojsk l¹dowych, alc z czarn¹ œ rodkow¹

czêœ ci¹ tarczy Amazonck.

Orzc³ wojsk l¹dowych                        Orzcl lotnictwa wojskowcgo                   Orzc³ mrynarki wojenncj

* Tracja - kraina

historyczna, obcjmuj¹ca

po³udniowo-wschodni¹
czêœ æ obccncj Bulgarii,

curopcjsk¹ czêœ æ Turcji

i wschodni¹ czêœ æ Grccfi

" Amazonki - wed³ug

mitologii greckicj

wojowniczc plcmiê

kobict w Tracji

***  skrzyd³a husarskic -

u¿ywanc przez husariê

listwy drcwnime,

zakrzywionc u góry,

z przyczcpionymi

piórami ptaków
drapie¿nych ; byb

mocowane pionowo

do siodla za plccami

jeŸdŸca

Orzcl wojsk spccjalnych



Ov³y  dlst %³#§³g#¿®my€b

Na ca+m œ wiccie mjwybitnicjszc osobistoœ ci s¹ odznaczane za swc zas³ugi ordc-

rami.WnaszymkrajunadajcjePrczydentRzeczypospolitcjPolskiej.Tatradycja

jcstwPolsccm³odszani¿winnychpañstwach,gdy¿unasd³ugouwa¿ano,¿cod
odznaczeñwa¿nicjszajcstuœ wiêconawiclowickow¹tradycj¹szlachcckarównoœ æ.

Rozumiano to tak, ¿e jcœ li ma byæ równoœ æ, to nikt nic mo¿c byæ ordcrem wy-

wy¿szony nad rcsztê szlachcckicj braci.

Picrwszym polskim odznaczcnicm by³ owalny medal z czcrwon¹ emali¹ i Or-

³cm Biabm. Piêæ takich medali wrêczy³ i listopada i7o5 roku swym zwolcnni-

kom zdetronizowany król August 11 Mocny. Po odzyskaniu tronu w i7og roku

król ten ustanowi³ 9±±f± P_ii±±sigg_._ Du¿y cmaliowany orzc³ zosta³ umiesz-

czonynakrzy¿umaltañskimwykonanymzez³ota,zbia³¹iczcrwon¹cmali¹,bry-

lantami na oœ miu koñcach oraz wysadzanymi brylantami promicniami miêdzy

ramionami krzy¿a. Wstêga, na którcj zawicszano ordcr, by³a bia³a z czcrwony-

mi brzegami, lecz w i7i3 roku zmicniono j¹ na b³êkitn¹ i taka pozostajc do dziœ .

Ordcr Or³a Bia³cgo z 1713 r. Ordcr Orla Bialcgo z 1807 r.

(poJózcficwybickim)

Niewielkic, ale bardzo istotnc zmiany w wygl¹dzic ordcru, wprowadzi³ król

Stanis³aw August poniatowski (i764-i795). Usun¹³ wszystkie brylanty, na koñ-

cachramionkrzy¿aumicœ ci³z³otckulkiorazzmicni³kszta³tor³aipromienimiê-

dzy ramionami krzy¿a.
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OrdcrOr³aBia³cgoby³nadawanydoi8#roku,kicdyzosta³w³¹czonydorosyj-

skiegozcstawuordcrów.Przywróconogowig2|rokuinadawanodoig38roku.

Porz¹dachkomunistycznychordcrzosta³ponownicprzywróconynamocyusta-

wzdniai6paŸdziernikaigg2roku-jakonajwry¿szyordcrRzcczypospolitej
Polskicj.Dopocz¹tku2.oi6rokuodznaczononimio3Polaków(wtym33po-

œ miertnie) i 73 cudzoziemców.

Order Or³a Bialcgo od iggz r.

Orze³Bia³zajmujeg³ównemicjsccnaodznakachjeszczctrzcchpolskichor-

derów-OdrodzcniaPolski,VirtutiMilitariiZas³ugiRzeczypospolitejPolskicj.-,,,
Order Odrodzcnia Polski,odznaczcnicm

roku. Odznak¹ jcstbiabkrzy¿ maltañski,w œ rodku

³:óregoum;cs¿czonvoor³aBia³cgowczcrwonymokr¹g³mpoluzgranatowm
otokicm,naktórymwidnicjcz³otynapisPo/o#;.4Rcffz.³#(PolskaOdrodzona).

Wstêgaordcrujestczcrwonazdwomapaskamibia³mibiegn¹cymiwzd³u¿brze-

gów.Ordertennadalnadawanopoobjêciuw³adzyprzezkomunistówwig44
roku,lcczzor³cmbczkorony.Przedwojcnnywzórordcruzosta³przywrócony

W iggi roku.

ustanowiony 4 lutego igii
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Ordcru Odrodzcnia Polski

od  192.1  r.



Najw¿szym odznaczeniem Ordcr Wojenny Virtuti Militari.

Zosta³ on ustanowiony w i7g2 roku przez króla Stanis³awa Augusta Poniatow-

skiegopodnazw¹ordcrKrzy¿awojskowcgo.Odznak¹by³zawieszonypodz³ot¹
koron¹ czarny krzy¿ kawalcrski zc z³otym mcdalioncm w œ rodku, na którym by³

emaliowany Orzc³ Bia³y, trzymaj¹cy w ³apach bcr³o i jab³ko królcwskic, otoczony

ziclonym wieñcem laurowym (symbol chwa+). Na ramionach krzy¿a umicszczo-

no ³aciñski napis VTR -TUTI -MILI -TARI (Cnocie Wojskowcj). Wstêga or-

deru by³a (i nadal jest) b³êkitna z czarnymi paskami wzd³u¿ brzcgów.

Krzy¿ Komandorski

Ordcru Wojskowcgo

KsiêstwaWarszawskicgo

(po gcncralc Józefic ch³opickim)

Pod naciskicm Rosji order znicsiono w styczniu i794 roku, lecz wznowiono

go ju¿ w iso6 roku i nazwano Orderem Wojskowym Ksiêstwa Warszawskicgo.
W Królestwic Kongresowym (isis-i83i) ordcr utrzymano, lecz jcgo nazwê

zmieniono na Ordcr Wojskowy Polski. W i832 roku order przcjê³a Rosja i zdc-

gradowa³a do roli odznaki pami¹tkowej, nadawanej zas³u¿onym w st³umicniu

polskicgo powstania.
Po odzyskaniu niepodleg³oœ ci ordcr przywrócono w igig roku pod nazw¹ Or-

derwojskowyvirtutiMilitari,zmicnion¹wig33rokunaorderwojennyvirtu-
ti Militari. Komuniœ ci przcjêli ordcr w ig44 roku i nazwali go Ordcrem Virtuti

Militari. Usunêli koronê, pod któr¹ zawieszony by³ krzy¿, a tak¿c koronê z g³o-

wy or³a i rcgalia (ber³o i jab³ko). W iggi roku przywrócono przcdwojenny wzór

odznaki i nazwê ordcru. Odznaka ta -podobnic jak wszy.stkic poprzcdnie do

ig45 roku -ró¿ni siê od pierwotncj tylko drobnymi szczegó³ami.

'-+-;E_J,``
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Krzy¿ Wiclki

Ordcru Wojcnncgo Virtuti Militari

od 1992 r.



Czwartym polskim ordcrem jcst ustanowiony w iggi roku Ordcr Zas³ugi Rzc-

czypospolitcj Polskicj. Jest on mdawany cudzozicmcom i Polakom mieszkaj¹cym

za granic¹ za wybitnc zas³ugi dla wspó³pracy miêdzy narodami.

Kriy¿ wicLki

Ordcru Zaslugi

Rzcczypospolitcj Polskjcj

od 1992 r.

Nazakoñczcnicwartojeszczcpowiedzicæ,¿cordcror³aBia³cgomatylkojcd-

n¹klasê,natomiastpozosta³etrzymaj¹popiêæklas.S¹onc-jakstopnicwszko-

le - uzale¿nione od zas³ug. Klasa najwy¿sza to Krzy¿ Wielki, i takic tu pokazuje-

my. Klasa najni¿sza to Krzy¿ Kawalerski, a w przypadku Virtuti Militari - Krzy¿

Srcbrny.



Orze³ Bia³y symbolem

narodowym

ˆ  ryngraf -wypuk³a,

pó³okr¹gla blacha ze
znakicm pañstwouym

lub religijnym, noszona

na szyi

"  ladownica - rodzaj

ozdobncgo pude³ka

na nabojc,

mocowanego do pasa

lub na rzcmieniu

przcwieszonym

przcz ramiê

.`os}.nier bior¹cy udzia³
-. powstaniu listopadouym

Kilkanaœ cie lat po trzecim rozbiorzc Polski na zicmiach odzyskanych od Prus

zosta³o utworzonc Ksiêstwo Warszawskie. W jego wojsku na czapkach, ryngra-

fach. i ³adownicach" oficerskich, klamrach i sztandarach ponownie umieszcza-

no wizerunck naszcgo herbowcgo god³a. Tak powszechne u¿ycie or³a w wojsku

Ksiêstwa sprawi³o, ¿e Orze³ Bia+ zacz¹³ byæ postrzcgany jako symbol narodowy.

To poczucie nasili³o siê, kiedy po upadku Ksiêstwa i nowym rozbiorze po Kon-

grcsie Wiedeñskim (isi5 r.), a potem po klêscc powstania listopadowego (i83i r.),
orbzczapekwojskowychisztandaryzor³emBia+mprzcchowywaneby+wdo-

machjaknajccnniejszepami¹tki,staj¹csiênarodowymsymbolemwolnejojczyzny.
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Ju¿wczasicpowstanialistopadowcgozaczêtowyrabiaæbi¿utcriêpatriotyczn¹
wpostacipierœ cicniimcdalikówzwizerunkiemor³aBia³cgo.Jcjwyróbosi¹gn¹³

najwiêkszerozmiarywokresicmanifestacjipatriotycznychi86irokuipoupad-

kupowstaniastyczniowcgo(i864r.).Orzc³Biabzdobi³wtedyrównic¿broszki,

spinki, obr¹czki, brcloki i mcdaliony.

Wykonywanojczró¿nychmatcria³ów-drewna,koœ ci,¿claza,blachymosiê¿-

ncj i stalowcj, a nawet zc srcbra i czascm zc z³ota. Na niektórych z nich Orzc³

Biab mia³ bia³¹ i czcrwon¹ emaliê. Jcdnak¿c po niezwyklc krwawym st³umie-

niupowstaniaprzcwa¿a³abi¿utcria¿a³obna,takzwanaczarna.Czêstoobokor³a

umieszczano na niej kotwicê (symbol nadzici), krzy¿ (symbol wiary) i wicnicc

cierniowy (symbol mêczeñstwa).

TkotoOrzc³Bia³-samlubnatarczyhcrbowcj-sta³siêsymbolcmnarodo-

wymwczasic,kicdypañstwopolskicnieistnia³o.Wwiclupieœ niachpatriotycz-

nych z drugicj po³owy XIX wieku i pocz¹tków wieku XX nasz bia³y orze³ by³

symbolcmPolski,ajcgoswobodnylotsymbolizowa³walkêowolnoœ æ.

Naklcjka Towarzystwa Szkob Ludowej

upamiêtniaj¹ca rocznicê Konstytucji 3 Maja

Pod koniec XIX wicku krakowskic Towarzystwo Szko³y Ludowcj zaczê³o na

rocznicê Konstytucji 3 Maja wydawaæ naklcjki i ulotki z du¿ymi wizerunkami

Or³a Bia³cgo na czcrwonym tle. Ukazywa+ siê tc¿ pocztówki z motywami pa-

triotycznymi, miêdzy innymi z Or³em Biabm na czcrwonej chor¹gwi.

S8

Bi¿utcria patriotyczna

z XIX w.



Ti5lica na samochód

Alenawetpoodzyskaniuniepodleg³oœ ci,kiedynaszorze³znówzaj¹³

nale¿nc mu miejscc w herbie pañstwa, nic wygas³o poczucie, ¿e Orzc³

Biabjestnietylkogod³emherbupañstwowego,aletak¿e-amo¿cna-
wetprzedewszystkim-symbolemnarodowym.Œwiadczyotymfikt,

¿ewwiêkszoœ cipolskichdomówmo¿naby³ozobaczyæwizerunkiOr³a

Bia³ego. Na pocztówkach patriotycznych, makatkach, zcgarach stoj¹-

cychiœ ciennych,drewnianychimosiê¿nychtalcrzachozdobnych,me-

talowych i ccramicznych mcdalionach.

Orzc³Bia+wystêpujete¿wsztuceludowej.S¹orbwycinanezpapie-

ru b¹dŸ metalicznej folii, rzeŸbione w drewnie lub kutc z ¿cla.za. Spo-

tyka siê te¿ or³y wykonywane z ró¿nych materia³ów naklcjanych na

czcrwony papicr - z posrebrzanych ³usek szyszki, brzozowcj kory lub

drcwnianych prêcików.

Thcrz zakopiañski

z 11 po³. -w.

Or³aBia³egozobaczymydziœ naszalikachorazczapkachkibicówsportowych

reprezentacjiPolski,atak¿enakoszukachiró¿negorodzajuartyku³achpami¹t-

kowych. Tak¿e Polacy, którzy osiedli za granic¹, szczególnie w Stanach Zjed-

noczonych, daj¹ wyraz dumy, ¿e pochodz¹ z Polski, i pos³uguj¹ siê rozmaitymi

przedmiotamizwizerunkicmOr³aBia³ego.



Zy}dki ziem Polskich

Orze³, zanim pojawi³ siê w herbie Królcstwa Polskiego, by³ god³em hcrbowym

kilku dzielnic, na jakie podzicli³ pañstwo Bolcs³aw 111 Krzywousty. Najstarsze

wizerunki tych herbów s¹ na pieczêciach ksi¹¿êcych, a dokumenty, przy któ-

rychjeprzywicszono,pozwalaj¹naustalcniedat.Poniewa¿wieledokumentów

wci¹guwiekówzaginê³o,nicwiemy,czyte,którcznamy,s¹najstarszc.Byæmo¿c

przywicszoncdonichpicczêcicbybu¿ywaneju¿wczcœ nicj.
Najstarszy,bopochodz¹cyzm2[oku,jestdokumentzpieczêci¹ksiêciaopol-

sko-raciborskiego Kazimicrza 1, na której jest orze³ na tarczy. Natomiast na pie-

czêciksiêciawriclkopolskiegoW³adys³awaOdonicazm3rokujcstorzc³nagon-

fanonie. Tarczc z or³em s¹ jeszcze na pieczêciach ksiêcia œ l¹skiego Henryka 11

Pobo¿nego z i2,2,4 roku, ksiêcia kujawskiego Kazimierza Konradowica z i236

roku,ksiêcialegnickiegoKazimierzaBoles³awa11Rogatkizi2,4zrokuorazksiê-

ciakrakowsko-sandomierskiegoBolcs³awaWstydliwcgozi2,5oroku.ZpóŸniej-

szychprzckazówwiemy,¿eorbtemia+ró¿nebarwy.Najstarszymior³amiby+
z³oty opolski i czarny dolnoœ l¹ski.

Przedstawionenatychpieczêciachherbyprzetrwabwiekijakoznakiziemskic

iwojewódzkic.Odczasupanowaniaw³adys³awallJagie³+(i386-i434)królowie

Polskiumieszczalijcnaswychpieczêciachmajestatowychlubwrielkichkoronnych.

HcrbyzicmskicnapicczêciW³adyslawa111Warncñczyka(1434-1444)

Polska

Wojcwództwo
kaliskie

Wojcwództwo
brzcskokujawskic

Wojcwództwo ruskic
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Hcrby zicmskic z ksiêgi Bartosza Paprockicgo fJcr¥y Tcc"/w4 Po44J.cgo z 1584 r.

Wojcwództwokrakowskic:
w polu czerwonym

orzc³ biab z koron¹,
dziobcm, lapami

i przcpask¹ z³oqrmi

Wojcwództwo sicradzkic :
tarcza dziclona w s³up,

w polu picrwszym z³otym

pól lwa czcrwoncgo,
w polu drugim czcrwonym

pó³ or³a czarncgo

pod wspóln¹ koron¹ z³ot¹

Wojcwództwolubclskie:
w polu czcrwonym

jclcñ biab
z koron¹ zlot¹ na szyi

Województwopoznañskic:
wpoluczcrwonym

orzc³ bia³ z dziobcm
i lapami zlotymi

Województwo lêczyckic :
tarcza dziclona w s³up,

w polu picrwszym bia³m

pó³ lwa czcrwoncgo,
w polu drugim czcrwonym

pó³ orla bia³cgo

pod wspóln¹ koron¹ z³ot¹

Województwo be³skic :
w polu czcrwonym

gryfbiabwkoroniezlotcj

Wojewdztwsamdomierskie:
tarcza dziclona w s³up,

polc picrwszc dziclonc piêæ
razy na pasy czcrwonc i biale,

w polu drugim b³êkitnym

dzicwiêæ gwiazd zlotych

Województwo
brzeskokujawskic:

w polu picrwszym zlotym

pó³ lwa czarncgo,
w polu drugim z³otym

pól orla czcrwoncgo

podwspóln¹koron¹zlot¹

Wojcwództwoplockic:
w polu czcrwonym

orzc³ czarny z inicja³cm

„P" z³otym na picrsi
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Województwokaliskie:
w polu szachowanym

czerwonym i biabm

glowabawolaczarna
z koron¹ i kolcem z³otymi

Wojcwództworuskie:
w polu b³êkitnym

lcw w koronic z³oty,

wspinaj¹cy siê m ska³y

Województwo mazowieckic :
w polu czerwonym

orzcl bia³y z dziobcm i ³apami

zlotymi



Województworawskic:
w polu czcrwonym

orzc³ czarny z inicjalcm

„R" z³otym na picrsi

Zicmia chclmska :

w polu ziclonym

niedŸwicdŸ bia³y

miêdzy drzcwami zielonymi

Zicmiaprzcmyska:

w polu b³êkitnym

orzc³ dwuglowy z³oty

w koronic zlotej

Powy¿ejprzcdstawiliœ myhcrbyzicmskiczksiêgiBartoszaPaprockicgofJc7L

4yrycc#/%Po/J4;.€gopochodz¹cejzi584roku.Zabrak³owœ ródnichherbuzie-

midobrzyñskiej,któraby³awówczasczêœ ci¹wojcwództwainowroc³awskiego.

Dlategopokazujcmyjcgowizerunckwpostacip³askorzeŸbyzgrobowcakróla

W³adys³awallJagic³³y.

Dopo³owyXvlwiekuliczbazicmpowiêkszy³asiê.Wœ ródhcrbówprzedsta-

wionychnachor¹gwizczasówpanowaniaZygmunta11Augusta(patrz:s.63)-

pozaju¿znanymi-s¹hcrbyPrusKrólcwskich(wojcwództwapomorskicimal-
borskie), zicmi wicluñskiej i zicmi halickiej, a tak¿c zicm pozostaj¹cych poza

granicami Rzeczypospolitcj - Prus Krzy¿ackich, lenna mo³dawskiego i lcnna
s³upskiego.

Kilkas³ówmlc¿yjcszczepoœ wiêciæhcrbomziem,którewomawianymokrcsic

nicmlc¿abju¿dopolski.S¹toprzcdcwszystkimziemic,którcherbymiabnaj-

dawnicj,jeszczcpodrz¹damiPiastów-Œl¹skiOpolszczyzna.Pokazanetuich

wizerunkipochodz¹zherbarzanicmieckicgozXVwicku(DolnyŒl¹sk)iszwaj-

carskiego z i48o roku (ksiêstwo opolskic).

Równie¿ hcrb Pomorza datujc siê od czasów piastowskich. Zamieszczony tu

jcgowizerunckpochodzizhcrbarzanicmicckicgozXvlwieku.

Dolny Œl¹sk
Ksiêstwo opolskic
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Pomorzc

Zicmia dobrzyñska:

w polu czcrwonym g³ou
z rogami w koronic z³otcj

i zc zlotym ko³nicrzem



Hcrby zicmskie na chor¹gwi z czasów panowania zygmunta ll Augusta ( 1548-1572)

Hcrb Jagiellonów                      Herb s³upy Gicdymim

L~momo³dawskie

Tojcwództwo

pozmñskie

i-ojcwództwo

sicradzkie

T.icu.ództwo

T€skokujawskjc

T`iicwództwo

icczvckic

T.ie\`'ództwo

ruskic

|Emia chclmska

.Li`-..Królcwskie

Rcplika Chor¹gwi

Rzeczypospolitcj Obojga

Narodów eksponowana

w Sali Chor¹gwianej

Pa³acu Prczydcnckicgo

Województwo

mazowieckic

Prusy Krzy¿ackic

Lenno slupskic

Województwo

sandomicrskic

Wojcwództwo

kaliskic

Województwo

lubclskic

Zicmia przcmyska

Wojcwództwo bclskic



H6rb# w©j6wód%tw

t p©wtffig#8#

Opisanc w poprzednim rozdzialc hcrby wojcwódzkic by³y u¿ywanc do czasu

rozbiorów. Dopicro ponad dwicœ cic lat póŸniej, kiedy i stycznia iggg roku wc-

szka w ¿,ycjie Ustduia o Samorz¹dz;ie uiojeu!ództwa, czêœ æ z njich piz;y`wrócono. S¹

toherbyoœ miuwojewództw,którychterytoriawprzybli¿eniuodpowiadaj¹wo-

jcwództwom historycznym.

malopolskic wielkopolskic mazowieckic

EHfi
opolskjc œ l¹skic lubclskic

Trzyczwartcznichtonaszcor³yznaneodczasówœ redniowiccza.Ma³opolska

ma Or³a Bia³cgo, czyli herb bêd¹cy jednoczcœ nic hcrbcm ca³ej Polski i dawnego

wojcwództwakrakowskiego.Tcnsamorzc³,alebczkorony,jcstwhcrbachWicl-

kopolski(orze³zhcrbudawncgowojcwództwapoznañskicgo)iMazowsza.Czar-

ny orze³ z przepask¹ sicrpow¹ z krzy¿cm m picrsi to znane od pocz¹tków XIII

wieku god³o hcrbu Dolncgo Œl¹ska. Równie stary jcst z³oty orzc³ opolski, czyli

górnoœ l¹ski, który tcraz jest god³cm hcrbów dwóch wojcwództw - opolskicgo
iœ l¹skiego.Whcrbicopolskimorze³makoronê,takjakorzc³whcrbieksiêstwa
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i_il=iii

wiclicki

Hcrb?. powiatów

-.ództwa
Uopolskicgo:

jarociñskj

opolsko-raciborskicgo od czasów panowania Jana Dobrego (i52i-is3¿). Dwa

kolcjne województwa, którc przywróci³y dawne herby, to lubelskie i zachodnio-

pomorskic (herb Pomorza).
Historycznc herby zicmskic przywrócono tak¿c w bardzo wiclu powiatach.

W kilku hcrbach powiatów województwa ma³opolskicgo po³¹czono or³a kra-

kowskiego z symbolami lokalnymi. W herbie powiatu wielickiego s¹ na pier-

si or³a narzêdzia górniczc z hcrbu Wieliczki, a w jcgo szponach wieñce z³oty

k;r;±kcumla³ws=ryby³g®=a

wadowicki                                                lim an owski                                             myszkowski

W herbic powiatu wadowickiego orzc³ trzyma Kluczc Piotrowc (papieskic)

dla upamiêtnicnia papic¿aJana Paw³a 11, który siê w Wadowicach urodzi³. Na-

tomiastpodor³emwherbiepowia.tulimanowskiegoumicszczonodrzcwozhcr-

bu Limanowcj. W herbie powiatu myszkowskiego s¹ g³owy dwóch or³ów -kra-
kowskiego i cicszyñskiego (pochodz¹ccgo od opolskiego) , które przypominaj¹,

¿cprzezkilkasctlatwschodniaczêœ ætcrenówpowiatumlc¿a³adowojcwództwa

krakowskiego,aczêœ ci¹zachodni¹w³adaliksi¹¿êtacieszyñscy.Wic¿asymbolizu-

jc zamki, którc budowa³ król Kazimierz Wielki, miêdzy innymi wc wschodniej
czêœ ci obecnego powiatu.

W hcrbach wielu powiatów Wielkopolski obok or³a poznañskiego umicsz-

czono symbole nawi¹zuj¹ce do herbów stolic powiatów. Topór w herbic powia-

tu w¹growicckiego upamiêtnia zas³u¿ony dla Wielkopolski ród Pa³uków, który
wywodzi³ siê z tcrcnu obccncgo powiatu.

grodziskj obornicki
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Równie¿orzc³mazoricckiwystêpujcwherbachbardzowielupowiatów.Hcrbpo-

wiatuwarszawsko-zachodnicgojcstwzorowanynapicczêciksiêciaJanuszalllzisis

roh,naktórejwcztcropolowcjtarczyorzc³s¹siadowa³zczerskimsmokiem.Wher-

bieporiatunowodworskicgomuryzbasztamiwziêtozhcrbuNowcgoDworuMa-

zowricckicgo,apasfflistysymbolizujcrzckiWis³êiNarcw,nadktórymile¿ytomia-

sto.Skrzy¿owancmieczcwherbicpowiatusochaczcwskiegoupamiêmiaj¹stoczon¹

podSochaczcwembitwênadBzur¹-najwiêksz¹bitwêwojnyobromejPolskiig39
roku.PasfflistyrcprczentujcrzckêBzuê.Wherbicpowiatugrodziskiegoobokg³o-

wyor³amazowicckiegoumicszczonogod³ohcrbuGrodziskaMazowicckicgo.

warszawski zachodni nowodworski

E
sochaczewski

Whcrbachpowiatówdolnoœ l¹skichkrólujeczamypiastowskiorzc³zbia³¹przc-

pask¹sicpow¹zkrzy¿em.Hcrbg³ogowskimaca³cgooriazinicja³emgotyckim,,G"
(G³ogów)natarczyumicszczoncjnapicrsi.Inneherbypowiatowcmaj¹zazwyczaj
wpicrwszympolupo³owêor³a,wdrugimzmkmicjscowy.Wprzypadkupowiatu

zgorzclcckicgos¹topasy,wpowiecicnyskim-pó³herbuNysy,awpowiccicœ rcdz-

Idm-skrzy¿owancbu³awy.Cztcryznich,zakoñczonetrójliœ cicm,oznaczaj¹gminy

wicjskic,api¹ta,zwieñczonakoron¹murow¹,symbolizujeŒrodêŒl¹sk¹.

glogowski                                                   zgo rzc lc cki
nyski

Orzc³opolskiipochodz¹cyodnicgoorzc³cicszyñskis¹whcrbachkilkupo-

wiatówwojcwództwopolskicgoiœ l¹skicgo.Powiatprudnickimaor³amtrzech

pasachskoœ nychzpolahcrburodowcgoWazów,coupamiêtniaprzcjêcicwi645
rokuodAustriirz¹dówwksiêstwicopolsko-raciborskimprzczkrólaPolskiW³a-

dys³awaIVWazê.Wherbicpowiatucicszyñskicgoorze³manapicrsiinicja³

„C"(Cicszyn)dlaodró¿nicniagoodgod³awhcrbicwojcwództwaopolskicgo.
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grodziski

Hcrby powiatów
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Hcrby powiatów

woj ewództwa opolskicgo

i œ l¹skicgo :

prudnicki

Or³y historycznc

w herbach powiatów :

przcworski

Wic¿cpodor³cmwpowiecicgliwickimreprezentuj¹trzymiastapowiatu-Knu-

rów, Pyskowice i Toszek. W hcrbic powiatu biclskicgo jcst pó³ or³a cieszyñskic-

goipó³krakowskiego,ponicwa¿zachodniaczêœ æpowiatule¿ynatercnachdaw-
ncgo ksiêstwa cicszyñskicgo, a czêœ æ wschodnia na tercnic ziemi krakowskiej.

-i_:-j--

cicszyñski gliwicki biclski

Przcgl¹daj¹cherbyzor³ami,nicsposóbpomin¹ækolejnychcztcrechor³ówhisto-

rycznych,któreterazprzywrócono.Powñatprzeworskimawswymherbiedwug³o-

wcgoor³azdawnegohcrbuziemiprzcmyskicj.Powiatyoœ wiêcimskiirawskipo-

wrócibdoswychhcrbówzxvlwicku,apowiatp³ockipo³¹czy³whcrbicpó³or³a

mzowicckicgozpo³ow¹or³aziemip³ockicj(zinicja³cm„P"napiersi).

BE
oœ wiêcimski

Kolejnyorze³,aw³aœ ciwicjegopo³owa,po³¹czonazpo³ow¹lwapodjedn¹ko-

ron¹, wystêpuje w hcrbic powiatu inowroc³awskicgo. Jcst to historyczny hcrb

Kujaw.HcrbempowiatukaliskicgojcstdawnyhcrbWielkopolski,którypóŸniej

sta³ siê herbem ziemi kaliskiej. Znanc ju¿ nam god³o hcrbu zicmi dobrzyñskicj

jest tcraz w hcrbie powiatu rypiñskicgo.

inowroc³awski kaliski



Znaki Wojska Polskiego

NajwiêccjznakówzOr³cmBia³ymjestwWojskuPolskimiStra¿yGranicznej.

Trzyznichpokazaliœ myju¿wczcœ nicj-ProporzccPrezydcntaRPwrozdzia-

leopolskicjchor¹gwiorazbandcrêwojcnn¹iproporzccmarynarkiwojcnnej

w rozdziale o flagach i banderach.

Znakamiprzynalc¿noœ cipañstwowcj¿o³nicrzyPolskichSi³Zbrojnychs¹od

igg6rokunaszywkizherbcmRPizflag¹bia³o-czcrwon¹.Naszywkêzhcrbcm

nosz¹¿o³nierzepolscynalcwmrêkawicmunduruwjœ ciowcgoigalowcgo.Na-

tomiastnaoburamionachmundurupolowcgowszyscy¿o³nicrzepolscynosz¹

naszywki z flag¹ pañstwow¹.

Naszywka z hcrbcm RP noszona

przcz polskich ¿o³nicrzy
na lcwm rêkawic
munduru wjœ ciowego

i galowcgo

Znakicmrozpoznawczympolskichsamolotówwojskowychjcsttakzwanasza-

chownicalotnicza,którcjobecnywzórwprowadzonowigg3roku.Jestonarów-

nic¿mfladzclotniskil¹dowiskwojskowch,ustanowionejwigg3roku,orazna

fladzclotniskil¹dowisknarynarkiwojcnncj,wprowadzonejwigg6roku.

Flaga lotnisk (l¹dowisk) wojskowych
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Szachownica lotnicza                        Flaga lotnisk (l¹dowisk) marynarki wojcmcj



W cclu odró¿nicnia jednostck pomocniczych marynarki wojcnncj od okrêtów

wojcnnych jednostki tc nosz¹ inn¹ banderê. Jest ona nicbieska z bander¹ wojcn-

n¹wkantonie.

Bandcrajcdnostekpomocniczych

marynarkj woj cnncj

W znakach Stra¿y Graniczncj poza biel¹ i czcrwicni¹ wystêpujc barwa ziclo-

na. Wzorowany na szachownicy lotniczej okr¹g³y znak statków powietrznych

umicszczono na ziclonym kwadracic, a flaga o wzorzc bandcry cywilncj otrzy-

ma³a ziclonc obramowanic. Oba te znaki u¿ywane s¹ od iggi roku.

Zmki Stra¿y

Graniczncj

W igg3 roku zosta³y ustanowionc flagi trzcch rodzajów Si³ Zbrojnych RP -

czerwonc z or³ami wojsk l¹dowych, si³ powictrznych oraz marynarki wojcnncj.

Podobn¹ flagê -z or³em wojsk spccjalnych -dodano w 2,oog roku. Flagi tc s¹

podnoszonewjcdnostkachwojskowychorazs¹u¿ywanepodczasró¿nychœ wi¹t
i uroczystoœ ci wojskowych.

=i±:i-it

Flaga wojsk l¹dowch

--:::-_:L----_:ii

Flaga marymrki wojcnncj

E:i=j
Flaga sil powictrznych

i:L:-:.:-:i-:-:.::-.;-.

Flaga wojsk spccjalnych
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Kolejnc trzy flagi, wprowadzone w igg6 roku, s¹ flagami fiinkcyjnymi, u¿ywa-

nymi przcz osoby na najwy¿szych stanowiskach. Flaga Szcfa Sztabu Gcncralne-

goWojskaPolskicgojcstwzorowananaustanowionejwig37rokufladzeGcnc-
ralncgohspektoraSi³Zbrojnych.NatomiastflagiMinistraObronyNarodowej

i Dowódcy Marynarki Wojcnncj nawi¹zuj¹ do wzorów z ig2,i roku.

Flaga Ministra Obrony Narodowcj Flaga Szcfa Sztabu Gcncralncgo

Wojska Polskicgo

Flaga Dowódcy Marynarki Wojenncj

Obowi¹zuj¹cy od igg3 roku znak dowódcy okrêtu jcst wzorowany na znaku

z igio roku. Znak tcn umicszcza siê na maszcic okrêtu wojcnncgo, dowodzonc-

go przcz oficcra mrynarki wojcnnej.

70

Znak dowódcy okrêtu



Nastêpnych piêæ prczcntowanych tu flag to flagi rangowe, po których moŸna

poznaæ, jaki stopicñ wojskowy ma najwy¿sza rang¹ osoba przcbywaj¹ca oficjal-
nic na pok³adzic okrêtu wojenncgo. Flagi te, ustanowionc w igg6 roku, nawi¹-

zuj¹ swymi wzorami do flag z ig2,i roku.

Flaga admira³a

Proporczyk dowódcy flotylli

Flaga admirala floty

Flaga kontradmira³a

Flagawiceadmirala

Flaga gcncra³a

Na okrêcic wojennym, a tak¿c na jcdnostcc pomocniczcj marynarki wojennej,

podnosi siê proporczyk rangowy najwy¿szcgo rang¹ dowódcy. S¹ to proporczyki
wprowadzone w igg6 roku, wzorowane na proporczykach z ig2,i roku.

Proporczyk dowódcy dywizjonu Proporczyk dowódcy grupy



Ustæ³wdogodle,bffffwdchihymmie

R:zec%ypospoli³ejPolskiejort#%oPiec%êci_dch

Pffñstwow_ycpz3_1_s_³_yc?ni#ftl980r?ku
tekstjeJmolity%200œ roku(ftagmenty)

D%iennik Ustdw 2005 nr 235 Po.z. 2000

Art.1.

1.Orzc³bia³',bialo-czerwoncbarwi„MazurekD¹browskicgo"s¹symbolamiRzcczypospo-

litej Polskicj.

2.Otaczanictychsymboliczci¹iszacunkicmjestprawcmiobowi¹zkicmka¿dcgoobywatcla

RzcczypospolitcjPolskiejorazwszystkichorganówpañstwowych,instytucjiiorganizacji.

3.SymboleRzcczypospolitcjPolskicjpozostaj¹podszczcgóln¹ochron¹prawa,przewidzian¹

w odrêbnych przcpisach.

Art, 2.

1.  God³cm Rzeczypospolitej Polskicj jcst wizcrunck or³a bia³ego zc z³ot¹ koron¹ na glowie

zwróconejwprawo,zrozwiniêtymiskrzydlami,zdziobcmiszponamiz³otymi,umieszczony

w czerwonym Poiu tarczy2.

2.  Wzór god³a Rzeczypospolitcj Polskicj zawicra zal¹cznik nr 1.

Art. 2a.

Wizerunku or³a ustalonego dla god³a u¿ywaj¹:

1)   organy w³adzy pañstwowej,

2)   organy administracji rz¹dowcj,

3)   gminy, zwi¹zki miêdzygminnc oraz ich organy,

4)   powiaty, zwi¹zki powiatów oraz ich organy,

5)   samorz¹dy województw oraz ich organy,

6)   s¹dy, prokuratury i komornicy s¹dowi,

7)   samorz¹dowe kolegia odwolawczc,

8)   rcgionalnc izby obrachunkowc,

9)   jednostki organizacyjnc Si³ Zbrojnych Rzcczypospolitej Polskicj,

10)jcdnostkiorganizacyjncPolicji,Stra¿yGranicznej,PañstwowcjStra¿yPo¿arnejiObrony

Cywilnej Kraju,

ll)jednostkiorganizacyjncs³u¿bywiêzienncj,

12)szko³ypublicznc,szko³niepubliczncouprawnicniachszkó³publicznych,pañstwowc

shobwy£S£e,Ti."pñstwoNmshsbwvisLt,
13)inncpodmiotyjc¿cliprzcpisyszczcgólneuprawniaj¹jcdou¿ywaniawizcrunkuor³a.

Art. 3.

1.GodloRzcczypospolitcjPolskicjumieszczasiêwszczcgólnoœ ciwpomicszczcniachurzêdo-

wychisalachposiedzcñ,salachwkladowchilckcyjnychnale¿¹cychdo:

pisowni-powinnobyæOrzc³Bia³.bojcsttonazwawlasna.r1. Bl¹d w pisowni -powinno t)yc |Jrzcl I)laly. Do )csl lu lld4wd wl.„.

2.B³¹dmcrytoryczny-god³cmjcstsamorzc³,ahcrbcmjestorzc³natarczyhcrbowej;tcnbl¹dpowtarzasiê

w dalszcj czêœ ci ustawy oraz w za³¹czniku nr 1.
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1)   organów pañstwowch,
1 a) organów gmin, powiatów, samorz¹dów wojcwództw oraz zwi¹zków jednostek samo-

rz¹du terytorialnego,

l b) klubów, kó³ i zcspo³ów posclskich, scnackich i parlamcntarnych oraz biur posclskich,

scnatorskich i posclsko-scnatorskich,

2)  jednostck si³ zbrojnych,

3)   szkó³ i placówek oœ wiatowo-wychowawczych,

4)   przcdstawicielstw dyplomatycznych, urzêdów konsularnych oraz innych oficjalnych

przedstawiciclstw i misji za granic¹.
1 a. Na budynkach sicdzib podmiotów, o których mowa w art. 2a, umicszcza siê urzêdowc

tablicc z god³cm Rzcczypospolitcj Polskicj oraz urzêdowc tablice z napisem nazwy

tcgo podmiotu.

1 b. Urzêdowa tablica z god³cm ma kszta³t owalny w uk]adzic pionowym, obwódkê bia³o-
-czerwon¹ i t³o szarc, na którym znajduje siê god³o Rzcczypospolitcj Polskicj. Urzêdo-

wa tablica z napisem jcst prostok¹tna w uk³adzic poziomym, ma t³o czcrwonc, a litery

napisu bia³e.

2. God³o Rzcczypospolitcj Polskicj mo¿na umicszczaæ w innych miejscach ni¿ wymicnionc

w ust.1, z uwzglêdnicniem art.1 ust. 2.

3. Jcdnostki organizacyjnc wymicnionc w ust.1 pkt 4, w wypadkach przcwidzianych

w prawic i zwyczajach miêdzynarodowych, umieszczaj¹ god³o Rzeczypospolitej Polskicj

tak¿e m obicktach stanowi¹cych ich sicdziby urzêdowe.

4. Rada Ministrów okreœ li, w drodzc rozporz¹dzenia, wzory oraz wymiary urzêdowych

tablic z god³cm Rzcczypospolitej Polskicj i napiscm, a tak¿c sposób ich umieszczmia na

budynkach sicdzib podmiotów, o których mowa w art. 2a, bior¹c pod uwagê czytelnoœ æ

i cstctykê tablic oraz fiinkcjonalnoœ æ ich umicszczania.

Art. 4.

1.  Barwami Rzcczypospolitej Polskicj s¹ kolory bia³ i czerwony, u³o¿onc w dwóch poziomych,

równolcgbch pasach tcj samcj szcrokoœ ci, z których górny jcst koloru bia³ego, a dolny koloru

czcrwoncgo.

2.  Przy umicszczaniu barw Rzeczypospolitcj Polskicj w uk³adzic pionowym kolor bia³ umicsz-

cza siê po lewcj stronie p³aszczyzny ogl¹dancj z przodu.

3.  Wzór barw Rzcczypospolitcj Polskjcj zawicra za³¹cznik nr 2.

Art. 5.

1.  Barwy Rzcczypospolitcj Polskicj stanowi¹ sk³adniki flagi pañstwowcj Rzcczypospolitcj Pol-

skicj.

2.  Ka¿dy ma prawo u¿ywaæ barw Rzcczypospolitcj Polskicj, w szczcgólnoœ ci w cclu podkre-

œ lcnia znaczcnia uroczystoœ ci, œ wi¹t lub innych wydarzcñ, z uwzglêdnicnicm art.  1 ust. 2.

Art. 6.
1.  Flag¹ pañstwow¹ Rzcczypospolitcj Polskicj jest prostok¹tny p³at tkaniny o barwach Rzcczy-

pospolitcj Polskicj, umicszczony m maszcie.
2.  Flag¹ pañstwow¹ Rzcczypospolitej Polskicj jest tak¿c flaga okrcœ lona w ust.1, z umicszczonym

poœ rodku bia³cgo pasa god³cm Rzcczypospolitcj Polskiej.
3.  Wzory flagi pañstwowcj Rzcczypospolitcj Polskiej i flagi pañstwowej z god³em Rzcczypospo-

litej Polskicj zawicra zal¹cznik nr 3.

Art. 6a,
Ustanawia siê dzieñ 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitcj Polskicj.
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Art, 7.

1.Flagêpañstwow¹RzcczypospolitcjPolskicjpodnosisiênabudynkachlubprzcdbudynkami

stanowi¹cymi sicdziby urzêdowc albo micjsce obrad:

1)   Sejmu Rzcczypospolitej Polskicj,

2)   Scnatu Rzcczypospolitej polskicj,

3)   Prczydcnta Rzcczypospolitcj polskicj,

4)   Rady Ministrów oraz prczcsa Rady Ministrów,

5)   organów stanowi¹cych jcdnostck samorz¹du tcrytorialnego -w czasie ich sesji,
6)   organów administracji rz¹dowcj i innych organów pañstwowych oraz pañstwowych jcd-

nostekorganizacyjnych,atak¿corganówjcdnostcksamorz¹dutcrytorialncgoisamorz¹-

dowychjcdnostckorganizacyjnych-zokazjiuroczystoœ ciorazroczniciœ wi¹tpañstwo-

wrych.

2.  Flagê pañstwow¹ Rzcczypospolitcj Polskicj podnosz¹ równic¿ polskic statki ¿cglugi œ ródl¹-

dowej.

Art. 8.

1.  Flagê pañstwow¹ z god³cm Rzeczypospolitcj Polskicj podnosz¹:

1)   przcdstawicielstwa dyplomatyczne, urzêdy konsularne oraz inne przedstawiciclstwa

imisjczagranic¹nabudynkachlubprzcdbudynkamiichsicdziburzêdowych,atak¿c

kicrownicytychprzcdstawiciclstw;urzêdówimisjinaswychrezydcncjachiœ rodkachko-

munikacji-wwypadkachprzewidzianychwprawieizwyczajachmiêdzymrodowych;

2)   cywilnc lotniska i l¹dowiska;

3)   cywilnc samoloty komunikacyjnc podczas lotów za granic¹;
4)kapitanaty(bosmanaty)portów-nabudynkachlubprzedbudynkamistanowi¹cymiich

sicdziby urzêdowc.

Art. 9.

1.  Flagê pañstwow¹ z god³cm Rzcczypospolitcj Polskicj podnosz¹ polskic statki morskie jako

bandcrê, zgodnic z obowi¹zuj¹cymi w tym zakrcsic przepisami szczcgólnymi; ponadto do

bandery stosujc siê prawo i zwyczajc miêdzynarodowc.

2.  Statki morskic pc³ni¹cc spccjaln¹ s³u¿bê pañstwow¹ podnosz¹ tak¿c flagê oznaczaj¹c¹ pe³-

nicnic tcj s³u¿by.

Art.15.

God³oibarwyRzcczypospolitcjs¹umicszczane,ahymnRzcczypospolitcjPolskiejwykony-

wanylubodtwarzanywsposóbzapewniaj¹cyimmle¿n¹czcœ æiszacunck.

Art. 16.

1.  Symbolc Rzcczypospolitcj Polskicj nie mog¹ byæ umicszczane na przedmiotach przcznaczo-

nych do obrotu handlowcgo.

2.Dozwolonejcstumieszczanicmprzedmiotachprzcznaczonychdoobrotuhandlowcgogod³a

lub barw Rzcczypospolitcj Polskicj w formic stylizowancj lub artystycznic przctworzoncj.



Zal¹cznik nr 1

GOD£O RZECZYPOSPOLITE³ POLSKIE]



Podnieœ æflagê!

Zpewnoœ ci¹widzicliœ cicwywieszanczbalkonów,przyklejanedookienlubu¿y-

waneprzezkibicówflagibia³o-czerwoncznapisempoLSKA,zhcrbcmpoœ rodku

obupasów,atak¿czherbcminapiscmpodnim.TonicjestflagaRzcczypospo-

litcjPolskiej,bop³±±êpañstwowcjniewolnoumicszczaæ¿adnychn¹p±±±±±:

i±inego rodzaju rysup³œ ³
Awiêcpowtórzmyto,oczymmówfliœ myju¿wczeœ niej-pg!±flag¹_±±±:±:±

Namocyustawyz2,oo4roku],wprowadzaj¹ccjDzicñFlagiRzeczypospoli-

tcj Polskiej (i maja), obywatele uzyskali równic¿ prawo u¿ywania barw Rzc-

czypospolitejPolskiej.Dziêkitemuka¿dymo¿cflagêwywicsiænietylkowœ wiê-

ta pañstwowc, ale kiedy i najak d³ugo chcc.                                      ..

skg:ryt==³=dozc³5gyflag5eœ 5:g:yn3:=;=T:j,cuz3œ :.;ejbuaTk,oc;zuc.zLs:ê³¹o::;yaæsz;:
wicszona tak¿e nad ulic¹.

'.,,.:,1`.``:::;;:..,,...........111
\. U§tau'doz;midnicustdtuyogodlc,baruidcbibymnieRzeczypospolitcjPobkicjzdnjia2;OLu`ego2J004i.,w..
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Jednak¿cgdybyœ mychcieliwywicsiæobokflagipañstwowejinn¹flagê(naprzy-
k³ad miasta lub gminy) 1ub wiêccj flag, to musimy wicdzieæ, w którym miejscu .

ma siê znaleŸæ flaga pañstwowa.

Poni¿szc informacjc pozwol¹ wam sprawdziæ, czy tam, gdzie micszkacic, flagi

s¹ odpowicdnio cksponowanc. G³ównie chodzi o kolcjnoœ æ tych flag, którc wy-

wieszanc s¹ na fasadach ratuszów i przed gmachami publicznymi na masztach,

stanowi¹ dekoracjê sal i s¹ nicsione w pochodzie.

ˆ    Jcœ li wywicsza siê lub niesie w pochodzic i lub 4 flagi, to zgodna z hicrarchi¹

kolejnoœ æjcstodlewcjdoprawej,patrz¹cwpicrwszymprzypadkuodstrony

ulicylubpublicznoœ ci,awdrugim-naczo³opochodu.
ˆ    Jcœ li wywiesza siê lub nicsie w pochodzie 3 lub 5 flag, najbardzicj honorowe

micjscejestwœ rodku.

ˆ     Jeœ lijcst 6 lub wiêccj flag, trzeba micæ dwie takie samc flagi najw¿szc w hic-

rarchii i umieœ ciæ je na pocz¹tku i na koñcu.

2 flagi

3 flagi

4 flagi

5 flag

6 lub wiêccj flag

ilH
12

HijH
213

Ej H H H
1234

H H Ej H H
42135

E= H H H H ij
123456
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Micjscadlaflagwyznaczanastêpuj¹cahierarchia:

i.   Flaga pañstwowa Rzcczypospolitej polskicj

i.  Flaga innego pañstwa

3.   Flaga wojcwództwa

4.  Flaga powiatu

5.   Flagagminy
6.  Flaga organizacji miêdzynarodowcj i flaga curopcjska

Flagas³u¿bowa'(poli.cji,`stra¿ymicj'skiej,-stra¿ypo¿arncj,pocztyitp.)

___TO__     _       C,

Flagainstytucji,organizacji,uczelni,szko³y,klubusportowcgoitp.

Przykladywlaœ ciwejkolcjnoœ ciflag

Z innymi flagami pañstwowmiiI
E=
Zinnymiflagamipañstwowymiiflag¹curopcjsk¹

Zinnymiflagamipañstwowymi,samorz¹dowymiiflag¹europcjsk¹

E]E]E]     E]E]E]
Z flagami samorz¹dowmi

Wizyta wladz Krakowa w warszawic                        Wizyta w³adz warszaw w Krakowic
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Flagapañstwowazawicszonapionowomusimicæzawszcpasbiabzlcwcjstro-

ny. Przyk³adem s¹ bannery i flagi stolikowc.

illllE- ˆ:.1,

Jeœ li umicszcza siê flagê pañstwow¹ skrzy¿owan¹ z inn¹ flag¹, flaga pañstwo-
wamusibyæzlewcjstrony,ajcjdrzcwcckrzy¿owaæsiêmddrzewccminnejflagi.

Nasalikonferencyjnejflagêpañstwow¹umieszczasiênapodiumpolewejstronic

odmównicylubdrapujcwccntralnymmicjscunaœ cianiezasto³cmprczydialnym.



Udrapowanaflagapañstwowamusimieænaodcinkupionowmpasbia³zle-
wej,anapoziomym-ugóry.

Wdniach¿a³obynarodowejflagapañstwowapodniesionajcstdopo³owmasz-

tustoj¹ccgo,anamaszcicumocowanympodk¹tcmnaœ cianiclubs³upiejestopa-

trzonakirem(przcwi¹zanaczarn¹szarf¹).Namasztstoj¹cywci¹gasiêj¹ranona

samszczytipochwilipowoliopuszczadopo³owywsokoœ cimasztu.Wicczorem

podci¹gasiêj¹naszczytmasztu,anastêpniepowoliopuszczanadó³isk³ada.ˆ/,,('

Flag¹pañstwow¹mo¿naprzykryætrumnêzmar³ejosobistoœ ci.Flagêuk³ada

siêwtcdytakbypasbia³by³nadscrccmzmar³cgo.Przcdz³o¿cnicmtrumnydo

grobunale¿yflagêzdj¹æ.
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Wartorównie¿wiedzieæ,jakies¹regu³eksponowaniafl¹gnamasztachstoj¹cych.

I    Flagê pañstwow¹ podnosi siê na maszcie stoj¹cym po lewej stronie bramy lub

wejœ cia do obiekm, przed którym stoi maszt, pa€rz¹c od strony ulicy.
1    Flagê pañstwow¹ podnosi siê jako pierwsz¹ i opuszcza jako ostatni¹.
I    W gmpie masztów wszystkie maszty musz¹ byæ jednakowej wysokoœ ci.

I    Maszty mog¹ byæ rozmieszczone w linii prostej, a jeœ li masztówjest s lub wiêcej
-rómie¿wpó³kolu;jeœ hslubwiêcej-wkole.Wcentrumko³amo¿nausta-

wiæmasztwy¿szyodinnych,przeznaczonydlaflagipañstwowej,alepodwa-

runkiem,¿enapozosta³ychmasztachniebêd¹wyvrieszaneflagiinnychpañstw.

wEJŒc,E

4DD9
DD2EJ3

WEJŒc,E

±±±
4D

'

I    Odleg³oœ æ miêdzy masztami w rzêdzie, pó³kolu lub kole porinna wynosiæ co

najmniej 1/¥ wysokoœ ci masztu.
1    W grupie flag wszystkie flagi musz¹ mieæ jednakow¹ szerokoœ æ (wysokoœ æ).

1    Szerokoœ æ flagi na maszcie s€oj¹cym nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 1/6 wysoko-

œ ci masztu lub wiêksza ni¿ 1/¥ wysokoœ ci masztu. Szerokoœ æ flagi na maszcie

skoœ nym, umocowanym do œ ciany lub s³upa, nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 1/6

d³ugoœ ci masztu lub wiêksza ni¿ 1/2 d³ugoœ ci masztu.
\   Nle woho umleszczaæ na maszcle `nñêcej n¿¿ jedn¹ flagê.

I    Flaga mo¿e pozostawaæ na maszcie od œ witu do zmroku. Jeœ li zostaje d³u¿ej,

musi byæ dobrze oœ wiedona.
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Wpowy¿szymtckœ cicjcstmowamiêdzyinnymiotym,¿cnafladzenicmo¿-

na umicszczaæ ¿adnych napisów. Alc na ró¿nych zawodach sportowych, g³ów-

nic w skokach narciarskich, kibicc maj¹ bia³o-czerwone flagi lub transparcnty

z nazwami miejscowoœ ci, z których przyjechali. W zwi¹zku z tym trzcba przy-

:.:::.;:jiz:cg.:s#cEnjtsŸ:|::a::d:³:fl:a:gy:fl¿g,¹?g.zccŒ3³:ko:s,rp::plitÊJJ.;s:l.Ssz:8:J.acabn:a:pÊ:n::
stanowi naruszTn-ia ustawy. I trudno bêdzic rozstrzy-

barw narodowch, czy te¿
barwach narodowch nic

czy tc napisy stanowi¹ bezczcszczenicgn¹c
œ wiadcz¹

opatriotyzmickibiców,którzychc¹pokazaænietylko,zjakichmiejscowoœ cipo-

chodz¹, alc przedc wszystkim, ¿e s¹ Polakami.
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w skoka.kach narciarskich



Flagi pañstwowc Rzcczypospolitcj Polskiej wcdlug obowi¹zuj¹ccj ustawy

Na koniec warto powicdzicæ kilkas³ów o fladzc curopcjskiej, któr¹ czêsto wy-

wieszasiêzflag¹RzcczypospolitcjPolskiej.Jcsttoflaga,któr¹odig55rokuu¿y-

waRadaEuropy,wlatachig86-iggimia³aj¹EuropcjskawspólnotaGospodar-

cza, a od igg2 roku pos³ugujc siê ni¹ Unia Europejska. Ma³o znany jcst fakt, ¿c

jejtwórcê(by³nimftancuskirysownikArsæncHcitz)zainspirowa³biblijnyznak
nanicbic,czyliMatkaBo¿azkrêgicmdwunastugwiazdwokó³g³owy.Oficjalnie

podajcsiê,¿ciigwiazdjcstsymbolcmjcdnoœ ci,solidarnoœ ciiharmoniimiêdzy
narodami Europy.

Flaga curopcjska



S³ow7riczek

bemldyczmo-uMksylologiczmy

ATRYBUT

przedmiot o znaczcniu symbolicznym, œ ciœ le zwi¹zany z postaci¹, któr¹ siê za-
zwyczaj z tym przcdmiotem przedstawia. Na przyk³ad atrybutcm œ w. Piotra s¹

dwa kluczc, a atrybutami bogini sprawiedliwoœ ci s¹ waga i miecz.

BANDERA
wcksylium u¿ywanc na morzu, okrcœ laj¹cc przynale¿noœ æ pañstwow¹ okrêtu,

statku, jachtu, promu itp. Mocowane do liny, tak jak flaga, i podnoszone na ru-

fie. Rozró¿nia siê kilka rodzajów bandcr:

bandera cywilna - weksylium okreœ laj¹cc przynale¿noœ æ pañstwow¹ statków

handlowych, pasa¿erskich i rybackich, a tak¿c promów i jachtów; dawnicj zwa-

na kupieck¹, póŸniej handlow¹;

banderajednostekpomocniczychmarynarkiwojennej-wcksyliumokreœ la-

j¹ccprzymlc¿noœ æpañstwow¹statkówwspomagaj¹cychokrêtywojennc,takich

jak kutry patrolowe i tra³owce, przerywacze zagród minowych, zbiornikowce,
holowniki itp.;

banderawojenna-weksyliumokreœ laj¹ceprzynale¿noœ æpañstwow¹okrêtuwo-

jennc8O.

BANNER
weksyhumpionoweoproporcjachodi:4doi:8,cksponowanenamaszcieflagowym.

BARW
zestaw dominuj¹cych kolorów herbu, najczêœ ciej god³a i tarczy; stosowane na

flagach i innych weksyliach oraz na szarfach, kokardach i drapcriach.

CHOR¥GIEW
weksylium mocowane do drzcwca, u¿ywane od XIl wieku, o p³acic prostok¹t-

nym. Pocz¹tkowo p³at chor¹gwi mia³ barwê tarczy herbowcj i na nim umiesz-

czano god³o herbu, a póŸnicj na p³acie malowano lub naszywano ca³y herb lub

inneprzcdstawicnia,g³ównieotematycercligijnej.Wœ redniowieczuznakbojo-

wo-rozpoznawczy oddzia³u wojskowego (chor¹gwi) wystawianego przez w³ad-

cê, biskupstwo, miasto, cech, bractwo lub ród. PóŸniej znak u¿ywany na l¹dzie

immorzuprzczw³adców,anal¹dzierównic¿przezoddziabwojskowc,ziemie,

miasta, parafie, cechy itp. Obecnie weksylium koœ cielne. Mo¿e tc¿ byæ znakicm

g³owypañstwa,jcœ lijegop³atjcstodwzorowaniemherbulubjcstnanimherb.
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FLAGA
najbardziej powszechnie u¿ywane weksylium. Wykonane jest z tkaniny, ma

kszta³t prostok¹ta i okreœ lone proporcje. Rozró¿nia siê wiele rodzajów flag:

flaga armatorska - flaga kompanii zajmuj¹cych siê przcwozem towarów drog¹
morsk¹;
flaga armii - flaga okreœ laj¹ca rodzaj wojsk, u¿ywana w miejscach stacjonowania

jednostck armii, paradach i innych uroczystoœ ciach wojskowych;
flaga celna -flaga statków i urzêdów celnych;

flagafiinkcyjna-flagadostojnikape³ni¹cegowysok¹fiinkcjêwrz¹dzie,wojskLilub

policji;najczêœ ciejwystêpuj¹:flagapremicra,flajministpówiichzastêpców,flarisz€-
fówsztabówiichzastêpców,flagiinspektorówgeneralnychrodzajówsflzbrojnych;

flaga gabinetowa - flaga na specjalnym stojaku, umieszczona w gabinecie lub

salikonferencyjnej;wwielupañstwachjcstwykonanaznajlepszejjakoœ citkani-

ny i obszyta frêdzl¹;

flaga hcraldyczna - flaga, na p³acie której o barwie (barwach) pola tarczy her-

bowej jcst god³o herbowe;

flaga herbowa - flaga o jednobarwnym p³acie z hcrbem w œ rodku lub w czêœ ci

czo³owej;

flagalotnictwacywilnego-flagau¿ywananatcrenielotniskil¹dowiskcywflnych;

flaga lotnictwa wojskowego - flaga u¿ywana na tercnie lotnisk i l¹dowisk woj-
skowychorazmiejscstacjonowaniajednosteklotnictwawojskowego;

flagamarynarkiwojennej-flagaokreœ laj¹carodzajwojsk,u¿ywanawmiejscach

stacjonowaniajednostekmarynarkiwojenncj,paradachiinnychuroczystoœ ciach

wojskowch;
flaga narodowa - flaga u¿ywana przcz obywateli, stowarzyszenia, przedsiêbior-

stwa, instytucjc itp.;

flaga okolicznoœ ciowa - flaga zaprojektowana dla nadania uroczystego charak-

teru jednorazowym wydarzeniom politycznym, gospodarczym czy sportowym

lub na uroczystoœ æ zwi¹zan¹ z rocznic¹ wa¿nych wydarzeñ ;

flagapañstwowa-flagau¿ywanaprzezw³adzc,instytucje,stowarzyszcniaioby-

wateli danego pañstwa;

flaga pilota -flaga statków pilotowych ;
flaga pocztowa -flaga statków przewo¿¹cych pocztê ;

flaga rangowa - flaga admira³a floty, admira³a, wiccadmira³a, kontradmira³a,

komandoralubgcncra³a,podnoszonawczasicichobecnoœ cinapok³adzieokrê-

tuwojennego;

flaga sil l¹dowych - flaga okrcœ laj¹ca rodzaj wojsk, u¿ywana w micjscach stacjo-

nowaniajednosteksi³l¹dowych,paradachiinnychuroczystoœ ciachwojskowych;

flaga si³ specjalnych - flaga okreœ laj¹ca rodzaj wojsk, u¿ywana w miejscach sta-

cjonowania jednostck si³ specjalnych, paradach i innych uroczystoœ ciach woj-

skowch;
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flagas³u¿bowa-flaganastatkupe³ni¹cyms³u¿bêzlccon¹przczw³adzepañstwo-

wc; w Polsce takie flagi maj¹: s³u¿ba hydrograficzna i dozorcza urzêdu morskic-

go, s³u¿ba ratownicza i do zwalczania zanicczyszczeñ, lodo³amaczc, piloci por-
towi, a tak¿c s³u¿by po¿arniczc, szkolnc, cclne, sanitarnc i telekomunikacyjne;

flaga stolikowa - nicdu¿a flaga mocowana do prêta z podstawk¹, ustawiana na

stolc konfercncyjnym, u¿ywam g³ównic w czasic konfcrencji miêdzynarodowych

lub podpisywania umów miêdzynarodowych ;

flaga urzêdowa - flaga u¿ywana przcz w³adze i urzêdy pañstwowc lub samorz¹-

GOD£o
figura (lub figury) hcraldyczna umicszczona na tarczy hcrbowcj. Stanowi jcdcn

z dwóch clcmentów hcrbu w wcrsji podstawowej. Drugim clcmcntcm jcst tarcza.

GONFANON

proporzcc, którcgo d³ugoœ æ jcst trzy do szeœ ciu razy wiêksza od szcrokoœ ci, za-
koñczony trzcma, cztcrcma lub piêcioma jêzykami prostymi.

GRYF
mitycznc zwicrzê z g³ow¹, skrzyd³ami i przcdnimi ³apami or³a oraz tu³owicm,

tylnymi ³apami i ogoncm lwa. Obok lwa i or³a najczêœ cicj wystêpuj¹cc w herbach

zwierzê.

HERALDYK
znawca heraldyki, czyli zasad tworzcnia hcrbów i spccyficzncj stylizacji figur hc-

raldycznych.

HERALDym
pomocnicza nauka historii, zajmuj¹c¹ siê histori¹ i znaczcniem hcrbów oraz ich
kszta³tem artystycznym.
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HERB
znak bojowy, rozpoznawczy i w³asnoœ ciowy; z³o¿ony z god³a umieszczonego na

tarczy herbowej.

#+m
godlo

INICJA£

pierwszaliteranazwylubnazwiska.Wherbachinaweksyliachwystêpuj¹g³ów-
nic inicja³y w³adców.

INSYGNIA

oznakiw³adzyluburzêdu.Insygniakrólewskienosz¹nazwê„regalia".Insygnium

urzêdu marsza³kowskicgo jest ozdobna laska, prczydenta miasta, burmistrza

iwójta-³añcuch,zaœ przcwodnicz¹ccgorady-ozdobnalaskalubdzwonek.

KñNTON

pierwsza(lewa),górnaæwiartkap³atawcksylium.F
KOKARDA

pocz¹tkowooznakazcwst¹¿kinoszonaprzykapeluszulubczapcejakogod³ona-
rodowelubpañstwowe,zczasemprzybra³apostaæmctalowychrozctck.Noszona

wwojskupolskimodczasówsaskicha¿doi83irokuby³abia³a.Wrokui83ido-

danodokolorubia³egotak¿ekolorczerwonyjakobarwyherbuRzeczypospolitej

ObojgaNarodów.Obccniekokardêzastêpujeorze³ckmctalowy.

KORONA OTWARTA
z³ota obrêcz z osadzonymi na niej czterema, szcs'cioma lub oœ mioma z³otymj

kwiatonami w kszta³cie lilii lub liœ ci roœ linnych. Korona wicñcz¹ca god³a heral-

dycznemazazwyczajcztcrykwiatony(trzywidoczne)wkszta³cietrójliœ cia.ti
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KORONA ZAMKNIÊTA
korom z dodatkicm krzy¿uj¹cych siê zc sob¹ z³otych pó³kolistych obrêczy wy-

sadzanych per³ami. U góry, w miejscu gdzie krzy¿uj¹ siê obrêczc, jest z³ota kula

ffiyzcm
KRZY¿ KA:WALERSKl
krzy¿,zwanyrównie¿ryccrskim,orównejd³ugoœ ciramionwkszta³cietrójk¹tów,

którychwierzcho³kizbiegaj¹siêwœ rodku.Bokiramionmog¹byæprostelublek-

ko wklês³c. Równie¿ nazwa najni¿szcj (w Polsce pi¹tej) klasy orderu.

H
KRZY¿ MALTAÑSKI
oznaka zakonu Joannitów, zwancgo potocznic maltañskim. Obecna, pe³na na-

zwazakonubrzmi:SuwcrcnnyRycerskiZakonSzpitalnikówŒwiêtegoJanazJe-

rozolimy, z Rodos i z Malty. Cztery ramiona krzy¿a, z których ka¿de ma na

koñcu trójk¹tne wyciêcie, symbolizuj¹ cztery cnoty ryccrskic -wiernoœ æ, honor,

wstrzemiêŸliwoœ æ i przezornoœ æ, a osiem rogów nawi¹zujc do oœ miu b³ogos³a-

wieñstw Chrystusa z Kazania na Górze - wiary, nadzici, m¹droœ ci, sprawiedli-

woœ ci, mi³osierdzia, mi³oœ ci, umiarkowania i mêstwa.

EH
KWIATONY
stcrczynywformickwiatówlubliœ ci,umocowancnaobrêczykorony,zwanetak-

¿e fleuronami. Polska korona, u¿ywana od i32,o roku do koronacji królów, mia³a

osiem kwiatonów w kszta³cic heraldycznej lilii.

MUNDURY WOTEWóDZKIE
odœ wiêtnc szaty szlachty polskicj, noszonc od i778 roku w sejmie i sejmikach.

Wprowadzenietychmundurów,wyró¿niaj¹cychiidentyfikuj¹cychpos³ówzda-

ncgo województwa, zaleci³ sejm ordynacyjny w i776 roku.
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ORDER
najwy¿szaformawyró¿nieniahonorowcgowojskowychicywilówzazas³ugidla

kraju.

PIECZÊæ
znakw³asnoœ ciowyirozpoznawczyodciskanynajczêœ cicjwwosku,awczasach

nowszychwlaku,lubbezpoœ rednionapapicrzczapomoc¹metalowegot³oku,

naktórymwyrzeŸbionohcrblubgod³o,awotokunapisano,czyjatopicczêæ.

Królowie polscy micli picczêæ majcstatow¹, picczêcic kancclaryjne - wiêksz¹

imnicjsz¹(ró¿ni+siêwiclkoœ ci¹),pieczêcickoronnc-wiêksz¹imnicjsz¹oraz

sygnety (picrœ cicnic z wyrytym w oczku herbem).

PIECZÊÆ KORONNA
królowic Polski u¿ywali dwóch picczêci koronnych, wiêkszej i mnicjszcj. Pic-

czêækoronn¹wiêksz¹wprowadzi³zygmuntlstary(iso7-is48).Wjcjpoluby³

herbOrzc³Bia³y,awokó³nicgowieniechcrbówposzczcgólnychziem.hkiwzór

przyjêli wszyscy póŸnicjsi królowie. Liczba hcrbów ziemskich na tych pieczê-
ciach waha³a siê od g do ii. Na picczêci koronnej mnicjszcj, u¿ywancj od czasu

panowaniaJanaolbrachta(i492-isoi),by³czteropolowyherbzor³emBiabm
iPogoni¹,aodczasówMicha³aKorybutaWiœ niowicckiego(i66g-i673)doi79S

roku znajdowa³ siê sam Orze³ Bia³y.

PIECZÊÆ MA]ESTATOWA

picczêæ u¿ywana przez ccsarzy i królów do sygnowania najwa¿nicjszych doku-
mcntów. Nazwê sw¹ zawdziêcza tcmu, ¿c na jcj g³ówncj stronic, czyli awcrsic,

jcstprzcdstawieniekrólanamajcstacie,czylisicdz¹cegonatronic,wkoronicna

g³owic,zber³cmwprawcjrêccijab³kiemkrólewskimwlcwcj.Najstarsz¹polsk¹

picczêci¹ majcstatow¹ jcst dwustronna picczêæ króla Przcmys³a 11 z i2,gs roku.
Na jcj rcwersic (stronic odwrotnej) widnicjc herb Orzc³ Bia³y.

P£AT
ca³apowicrzchniatkaniny,zktórejwykonanejcstwcksylium.

PROPORZEC MARYNARKI Wo³ENNE³
wcksyliumumicszczanenadziobicokrêtuwojcnncgonaczaspostojuwporcic

lub na rcdzie.

REGALIA
insygniakrólcwskie,czylikorona,bcr³oijab³kokrólewskie.Dorcgaliówzalicza

siê równie¿ miccz u¿ywany podczas koronacji, którym w Polsce by³ Szczerbiec,

wykonanywpierwszcjæwicrcixIVwiekuiu¿ytyporazpicrwszyprzykoronacji
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W³adys³awa£okietka.Jednymzpolskichregaliówjesttak¿cw³óczniaœ w.Mau-

ryccgo(aw³aœ ciwicjejgrot),któr¹cesarzOtton111podarowa³nazjeŸdziegnicŸ-

nicñskim w iooo roku ksiêciu Boles³awowi Chrobremu.

SyMBOLlm BARw

przypisywane kolorom znaczenic symboliczne. Od zarania dzicjów wi¹zano
z nimi barwy minera³ów i mctali oraz ¿ywio³y. PóŸnicj zaczêto z nimi kojarzyæ

plancty i dni tygodnia, cnoty, cechy charakteru i uczucia. Wa¿n¹ rolê odgry-
wa w naszym krêgu kulturowym symbolika barw zwi¹zana z chrzcœ cijañstwcm.

Wherbieczynafladzedanykolormo¿emieæjednolubkilkaznaczeñsymbolicz-

nychzponi¿szejlisty,lecznigdynicmwszystkich.Ponadtojestjeszczebardzo

wicle innych znaczeñ symbolicznych, których tu nie wymieniamy. Na przyk³ad

czcrwieñ mo¿e na flagach byæ symbolem rewolucji, socjalizmu i komunizmu,

krwi przelanej w walce o niepodleg³oœ æ, a b³êkit mo¿e oznaczaæ morzc lub inne

wody, narody turcckic, pokojowc wspó³istnicnie lub czystc niebo.

z³oto -boski majestat, objawienie Ducha Œwiêtego, gloria zmartwychwstania ;

szlachetnoœ æ, wspania³omyœ lnoœ æ, wznios³oœ æ, ¿yczliwoœ æ, mi³osierdzie ;

S³oñcc, topaz, z³oto, œ wiat³o; nicdziela;

srebro -czystoœ æ, wicczna chwa³a, niepokalanoœ æ ;

niewinnoœ æ, uczciwoœ æ, lojalnoœ æ, szczeroœ æ, pokora;

Ksiê¿yc,per³a,srebro,woda,pokój;poniedzia³ek;

czerwieñ -Duch Œwiêty, krew Odkupiciela, mi³oœ æ;

odwaga, dzielnoœ æ, wa.lecznoœ æ, poœ wiêcenic, ¿arliwoœ æ ;

Mars, rubin, ¿elazo, ogieñ, wojna; wtorek:

zieleñ - sprawicdliwi i wybrani, boskie zmi³owanie, nowe ¿ycie, nadzieja;

dworskoœ æ, radoœ æ, ¿ywotnoœ æ, obfitoœ æ, zdrowic, ufnoœ æ ;

Merkury, szmaragd, rtêæ; œ roda;

purpura - Stworzyciel - Bóg Ojciec, mêczeñstwo, pokuta;
dobroæ, hojnoœ æ, m¹droœ æ, duma, umiarkowanie ;

Jowisz, amctyst, cyna, chmury; czwartck;
b³êkit - Matka Bo¿a, niebo, prawda, wiara;

piêkno, lojalnoœ æ, wiernoœ æ, sta³oœ æ, ³agodnoœ æ, niezawis³oœ æ ;
Wenus, szafir, miedŸ, powietrzc; pi¹tek;

czerñ -œ micræ, ¿a³oba, smutek, piek³o, noc, strach, nicszczêœ cic;

s³aboœ æ, pokora, skromnoœ æ, nicoœ æ ;

Saturn, diament, o³ów, ziemia; sobota.

SZTANDAR
wcksyliumwystêpuj¹cctylkowjcdnymcgzemplarzu,znakjednostkiliniowejsi³

zbrojnych, szkob wojskowej, jednostki organizacyjnej stra¿y granicznej lub po-

licji,stra¿ymiejskiej,stra¿ypo¿arnej,jednostkisamorz¹dutcrytorialncgo,partii
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polityczncj, stowarzyszenia, zwi¹zku zawodowcgo, szko³y itp. Sztandar sk³ada
siê z dwóch zszytych ze sob¹ kwadratowych lub prostok¹tnych p³atów tkaniny

o odmiennych wzorach i drzcwca z g³owic¹. Trzy skrajc p³ata s¹ obszyte frêdzl¹.

Czwarty skraj jest przymocowany do drzcwca, czêsto trwale za pomoc¹ ozdob-

nych gwoŸdzi. G³owic¹ wicñcz¹c¹ drzcwcc mo¿e byæ grot lub trójwymiarowa

figura(najczêœ cicjg³ówncgod³owystêpuj¹ccnap³acie).Unasadyg³owicywi¹¿c

siê szarfê, wstêgê ordcru lub ozdobnc sznury.

g³owica
kokarda

szarfa lub wstêga

gwoŸdzic

WEKSYLIUM (L. MN. WEKSYLIA)
znakrozpoznawczywykomnyztkaniny,mocowanydodrzcwcalubliny.Ka¿dy

z kilkudzicsiêciu rodzajów weksyliów ma swoj¹ nazwê w³asn¹ (patrz : bandcra,

banner, chor¹giew, flaga, gonfanon, proporzcc, sztandar).

WEKSYLOLOGIA
inaczej flagoznawstwo, czyli nauka zajmuj¹ca siê badaniem historii, znaczcnia,

kompozycji, zasad tworzcnia, symboliki i u¿ycia wszclkicgo rodzaju wcksyliów.
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