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Herb 1 - godło państwa polskiego mieszanie pojęć
heraldycznych .
Każdy naród ma znaki swojej tożsamości .
Najczęściej nimi są : herb państwowy ,
flaga oraz hymn narodowy
Niezależnie od oficjalnie przyjętego godła państwa polskiego , Orzeł Biały występował
często z monogramem lub herbem panującego króla . Umieszczano go na monetach , pieczęciach
urzędów , sztandarach wojskowych itp. . W świadomości Narodu , Orzeł Biały z koroną utrwalił się
jako znak własny Polaków - symbol ciągłości państwa polskiego .

Wizerunek Orła Białego z czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego
W wyniku rozbiorów , Polska utraciła samodzielny byt polityczny . W czasach Księstwa
Warszawskiego wydany dekret z dnia 29 kwietnia 1811 roku nakazał , aby na wszystkich szczeblach
instytucji samorządowych używać herbu państwowego dynastii saskiej złączonego na tarczy z polskim
Orłem Białym . Natomiast w okresie Królestwa Polskiego pojawia się rosyjski czarny orzeł dwugłowy
z orłem Polski na piersi . Tak herb Królestwa Polskiego nakazywał dekret z dnia 11 października 1822
roku . Po klęsce powstania styczniowego orła polskiego umieszczono na skrzydłach dwugłowego orła
dynastii Romanowych w śród innych herbów podbitych państw i prowincji przez carską Rosję . Co
Dlaczego herb a nie godło, jak zapisano w art.28 ustawy zasadniczej z dn. 6 kwietnia 1997 roku w ,której
czytamy -,, Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu ,, .
Cytowany artykuł zawiera dwa poważne błędy, niezgodne z zasadami heraldyki : 1 – godło – Orzeł Biały
powinien być pisany z dużych liter , bo to jego nazwa własna ., 2 – jedynie w Polsce można było wpaść na taki
pomysł by pomylić godło z herbem .wynikało to z bezkrytycznego powielenia pewnych sformułowań z czasów
PRL. Podczas prac nad Konstytucją z 22 lipca 1952 roku w celu uniknięcia skojarzeń ze szlachecką przeszłością ,
to co było herbem nazwano godłem . Uzasadnienie – w Polsce od końca XIII w. głównymi elementami herbów :
tarcza pokryta barwą( pole ) z figurą heraldyczną ( godłem ) , hełmem oraz klejnotem . Figura heraldyczna (
godło ) to tylko część herbu. Herb to całość tarcza i godło . Zgodnie z zasadami heraldyki , Herb Polski – godło
Orła Białego umieszczany w czerwonym polu tarczy . Wiele uwag można wnosić do rysunku godła Orła Białego.
Powinien być płaski a nie przestrzenny po przez stosowania cieniowań i czarne kontury ( jest to niedopuszczalne
). Zastrzeżenia budzi korona – otwarta czy zamknięta z jabłkiem i krzyżem ,czy też zakres złoceń . W tym
przypadku są tylko dwa wyjścia : zmienić zapisy w ustawie zasadniczej dotyczące art. 28 , lub zanegować
ustalenia heraldyki obowiązujące od setek lat . Wydawało się ,że Konstytucję pisali kompetentni i światli ludzie a
jednak . Można też uchwalić , ze Ziemia jest płaska , ale czy to jest zgodne z nauką ? Oczywistą kompromitację
należy zniwelować usuwając błąd z ustawy zasadniczej Rzeczypospolitej Polskiej .
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oznaczało , że ziemie zajęte przez Rosjan w wyniku rozbiorów Polski zostały na zawsze włączone do
ich cesarstwa . Podobnie rzecz miała się w zaborze pruskim i austriackim . W miejsce usuniętego orła
Rzeczypospolitej wprowadzili symbole swoich monarchii .
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku państwo polskie przyjęło za swój herb – godło
Orła Białego w koronie na tarczy o czerwonym polu . W 1919 roku zatwierdzono oficjalny wzór herbu
państwowego .

Herb z godłem

Orła Białego z roku 1918

Herb Polski 1919-1927

Był nim Orzeł Biały w złotej koronie ,ze złotym dziobem i szponami na czerwonym polu
Regulowała to uchwała sejmowa z dnia 28 sierpnia 1919 roku . Było to tymczasowe rozwiązanie , które
miało obowiązywać do chwili uchwalenia konstytucji państwa polskiego . Wzór orła heraldycznie
niepoprawny nie wspominając o jego wartościach artystycznych .

Herb państwa polskiego według wzoru z 1927 roku opracowanego przez profesora Zygmunta
Kamińskiego .
Wzór tego godła był inaczej stylizowany – bardziej poprawny heraldycznie . Kontrowersję
wzbudza przepaska na skrzydłach zakończona rozetami z piór . Niektórzy widzą tam listki koniczynki .
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Wielu ,dopatruje się w nich gwiazd podobnego wzoru jaką stosowanego na sztandarach ZSRR , a inni
,że to symbolika masońska itp.
W okresie II wojny światowej na ziemiach polskich okupowanych przez Niemców i ZSRR
występował całkowity zakaż używania i prezentowania herbu i godła państwowego . Po zakończeniu
działań II wojny światowej władza utworzonej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przyjmuje za swój
wizerunek Herbu z godłem Orła Białego bez korony . Wzorowano się na orle ,który zdobił grób
Władysława Hermana w katedrze w Płocku . Należy wspomnieć ,że nie był to znak Piastów z tamtego
okresu .Było to celowe przeinaczanie historii . Fakty są następujące : orzeł ten był tworem fantazji XIX
–to wiecznego artysty Zygmunta Vogla . Praca powstała około roku 1825 . Omawiany wizerunek orła
nie miał nic wspólnego z zasadami heraldyki . Mimo ewidentnych błędów oraz braku wiedzy
potrzebnej do wykonania projektu godła państwowego zostaje ono zatwierdzone decyzją wydaną przez
Wandę Wasilewską i Alfreda Lampego .

Godło orła

wg wzoru Janiny Broniewskiej dla I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki

Dopiero dekret z dnia 7 grudnia 1955 roku o godłach i barwach Polski Rzeczypospolitej
Ludowej ustalono nowy wizerunek orła według wzoru z 1927 roku z pominięciem korony . Zamiast
rozet z piór na końcach przepaski jak było w oryginale, pojawiły się pięcioramienne gwiazdy .
Po roku 1989 na frontonie Szkoły Podstawowej ,a ściślej na barierce przybudówki został
zawieszony historyczny herb Państwa Polskiego z godłem Orła Białego w złotej koronie według wzoru
opracowanego w 1927 roku przez profesora Zygmunta Kamińskiego / jedno z nielicznych zachowanych
w kraju / . O tym zdarzeniu mało kto wiedział w Rejowcu . Aktualnie obowiązujący herb państwa jest
wierną kopią w/w herbu . Telewizja publiczna w swoich blokach informacyjnych pokazywała
nielicznie odnalezione tego typu eksponaty z czasów II Rzeczypospolitej traktując to wydarzenie jako
sensację dnia .
Pieczołowicie przechowywany herb przetrwał okres okupacji i najgorsze czasy Polski
Rzeczpospolitej Ludowej. Warto przypomnieć ,że jest to ten sam herb, który zdobił Szkołę Podstawową
w Rejowcu do września 1939 roku . Ile trzeba było mieć odwagi aby go w odpowiednim momencie
zdjąć i przechować , ratując od zniszczenia . Powrót na swoje historyczne miejsce zostało pewnego dnia
,, uczczone,, przez nieznanych sprawców . Kamieniami uszkodzili tarczę i Orła Białego .
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Herb państwa polskiego według wzoru z 1927 roku opracowanego przez profesora Zygmunta
Kamińskiego .Ślady zniszczeń.
W podobny sposób potraktowany został herb państwowy na budynku Urzędu Gminy w
Rejowcu . Wszystko wskazuje na to , że była to zaplanowana akcja na te dwa historyczne wizerunki
herbu Niepodległej Polski . Być może raziła ich złota korona na głowie Orła Białego . Czyżby sprawcy
tak tęsknili za ustrojem PRL-u ?

Herb PRL - wzór z 7 grudnia 1955 roku

Herb Polski wg wzoru z 1990 roku

Po cichu i bez rozgłosu został zdjęty z budynku Szkoły . Te uszkodzenia świadczą jak
ten święty znak Polaków traktowany jest w Rejowcu . Na przestrzeni ponad tysiąca lat istnienia naszej
państwowości za taki znak niezależności i wolności Ojczyzny oddało życie wielu Polaków . O ile mi
wiadomo nikt nie próbował dochodzić , kto dopuścił się tego bezprzykładnego aktu barbarzyństwa .
Widocznie uznano , że był to ,, czyn mało szkodliwy ,, , tym samym zlekceważono przepisy
Konstytucji i Kodeksu Karnego mówiące ,że Herb państwa jest z urzędu prawem chroniony.
,,Leczy rany,, czekając na lepsze czasy - może kiedyś przyjmą Go z należnym mu
szacunkiem .
------------------- ,, ------------------------Jeszcze raz :
Godłem jest Orzeł Biały występujący samodzielnie np. na guzikach , monetach , czapkach ,
banknotach , odznaczeniach.

4

Copyright © 2009 Zdzisław Kalinowski

Godło - Orzeł Białego
Herb – jeżeli Orzeł Biały występuje łącznie na tarczy herbowej o polu czerwonym .
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