
HISTORIA GODŁA (HERBU) POLSKIEGO W DATACH 

 
Historia naszego godła związana jest z legendą o trzech braciach: Czechu, Lechu i Rusie 

  
Lech z braćmi przy gnieździe orła  Lech (po lewej) i Czech (po prawej) 

 

XI wiek: najwcześniejszy zachowany wizerunek Orła (jest to prawdopodobnie orzeł bielik)  

w koronie widnieje na denarach władcy Polski Bolesława Chrobrego z dynastii Piastów  

XII wiek: Orzeł występuje na monetach i pieczęciach książąt piastowskich oraz na tarczach  

i chorągwiach 

1222: Orzeł, po raz pierwszy jako godło książęce, pojawia się na pieczęci konnej księcia 

opolsko-raciborskiego Kazimierza  

1271: Orzeł pojawia się na pieczęciach książąt mazowieckich 

1295: Orła używa, jako oficjalnego herbu całego państwa polskiego, król Polski Przemysł II; 

pierwszy, który użył Orła w koronie jako godła państwa na rewersie pieczęci majestatycznej 

   
Denar księcia Bolesława Chrobrego   Orzeł na pieczęci majestatycznej króla Przemysła II 

 

1569-1795: tarcza Godła staje się czwórdzielna, z wizerunkami polskiego Orła i litewskiej 

Pogoni, jednocześnie królowie używają też własnych herbów, np. Snopek Wazów 

1795-1815: ludność polska zbiera przedrozbiorowe grosze i polskie monety z Orłem Białym; 

po rozbiorach wiele utworzonych przez zaborców guberni, prowincji i województw polskich 

otrzymuje nowe herby, na których przewija się biały orzeł 

1815: Wielkie Księstwo Poznańskie miało herb z czarnym, pokrzyżackim orłem tak jak inne 

prowincje pruskie, ale z tarczą sercową czerwoną, na której widnieje Polski Orzeł w koronie 

1830: po powstaniu listopadowym carowie, tytułujący się również królami Polski, przejęli 

polski Order Orła Białego z niebieską wstęgą 



1863: na herbie z okresu powstania styczniowego widnieje, oprócz Orła i Pogoni, patron Rusi 

Archanioł Michał; na sztandarach i emblematach powstańczych widnieje Orzeł Biały 

1916: Austria i Niemcy godzą się na odnowienie Królestwa Polskiego i w 1917 roku zostają 

wyemitowane pierwsze banknoty polskie z Orłem w koronie na tarczy niepodzielnej 

   
Godło w l. 1807-15   Godło w l. 1815-30 Godło z 1830 r. Godło z 1863 r.    Orzeł z lat 1916-1919  

 

1919: uchwałą sejmową Orzeł Biały zostaje uprawomocniony jako godło państwowe, 

oficjalny wizerunek godła przypomina orła z króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 

1927: przyjęto formę graficzną Orła, według projektu profesora Zygmunta Kamińskiego, 

wzorowaną na Orle z epoki króla Stefana Batorego, m.in. usunięto krzyż z korony 

    
Herb Polski z 1919 r.    Herb Polski z 1927 r. 

 

1944: komunistyczne władze, reprezentowane przez PKWN, usuwają koronę z głowy Orła 

1955: potwierdzenie dekretem usunięcia koronę z głowy orła 

11.11.1956: Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Dekretem Prezydenta RP 

Augusta Zaleskiego umieszcza na głowie Orła zamkniętą koronę zwieńczoną krzyżem 

29 XII 1989: Sejm PRL X kadencji przywraca Orłowi koronę według wzoru z 1927 roku 

   
Herb PRL, od 1944 roku  Herb RP z 1956 roku  Godło Polski od 1990 roku 

 

 



HISTORIA POLSKICH BARW NARODOWYCH W DATACH 

 
Średniowiecze (X – XV wiek): rolę Barw Królestwa Polskiego pełni sztandar królewski, 

czyli Biały Orzeł na czerwonej tarczy herbowej 

  
Chorągiew Królestwa Polskiego     Król polski w stroju turniejowym, XVw 

 

1569-1795: królewskimi Barwami jest sztandar złożony z trzech pasów: dwóch czerwonych 

umieszczonych w dole i na górze oraz oddzielającym go pasie białym, na których 

umieszczano czterodzielny Herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów o czerwonym tle 

zawierający dwa pola przedstawiające Białego Orła w koronie (herb Korony) i dwa  

z wizerunkiem Pogoni (herb Litwy); na tarczy sercowej znajdował się herb rodowy monarchy 

  
Chorąży Wlk. Koronny, 1605 r.  Husarz polski z Białym Orłem na tarczy, 1605 rok  

 

03.05.1792: barwy biała i czerwona zostają po raz pierwszy uznane za narodowe; podczas 

obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej damy występują w białych 

sukniach przepasanych czerwoną wstęgą, a panowie nakładają szarfy biało-czerwone – 

manifestacja ta nawiązuje do heraldyki Królestwa Polskiego 



  
Polska piechota w 1792 roku z flagą  Sztandar Kawalerii Narodowej z 1794 r. 

 

1807-1815: w okresie Księstwa Warszawskiego obowiązują Barwy biało-czerwone 

  
Flaga Księstwa Warszawskiego     Herb Księstwa Warszawskiego 

 

07.02.1831: po raz pierwszy kodyfikuje się polskie Barwy uchwałą Sejmu Królestwa 

Polskiego (Art. 1. Kokardę Narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego  

i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym; Art. 2. Wszyscy Polacy, 

a mianowicie Wojsko Polskie te kolory nosić mają w miejscu gdzie takowe oznaki dotąd 

noszonymi były) 

  
Uchwała Sejmu z 7 II 1831 r. Sztandary powstańcze w bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku 

 



01.08.1919: Sejm Ustawodawczy odrodzonej Polski uchwala Barwy narodowe („Za barwy 

Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolor biały i czerwony, w podłużnych pasach, 

równoległych, z których górny – biały, dolny – czerwony” 

    
Flaga Polski w miejscu    Zaślubiny Polski z Bałtykiem, po prawej gen. Józef Haller 

zaślubin Polski z morzem  

w Pucku w 1920 roku 

 

1921: według broszury „Godło i barwy RP” z barwnymi wizerunkami znaków państwowych 

wydanej przez Ministerstwo Spraw Wojskowych, a opracowanej przez Stanisława Łozę, 

czerwień ma mieć odcień karmazynu 

13.12.1927: w rozporządzeniu Prezydenta RP odcień czerwieni zmieniony jest na cynober 

28.03.1928: wchodzi w życie nowe rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 

zezwala się w nim na używanie dotychczasowych barw do 28 marca 1930 roku 

   
Flaga w latach 1928–1980  Bandera wojenna Polski 

 

1955-1980: barwy Polski nie są sprecyzowane, ogranicza się do ich słownego opisu 

07.12.1955: Dekret o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach 

państwowych w art. 2 stanowi, że „Barwami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej są kolory 

biały i czerwony w dwóch poziomych pasach równoległych równej szerokości i długości,  

z których górny jest biały, a dolny czerwony, odpowiadający barwie cynobru” 

31 I 1980: wg ustawy o godle, barwach i hymnie RP oraz o pieczęciach państwowych flaga 

narodowa to prostokątny płat tkaniny o barwach RP i proporcji 5:8, umieszczony na maszcie 

  
Flaga narodowa Polski    Bandera cywilna i państwowa Polski 

 

2004: od tego roku 2 maja jest w Polsce oficjalnie obchodzony jako Dzień Flagi RP 



HISTORIA HYMNU POLSKIEGO W DATACH 

 

16-19.07.1797: „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech” („Mazurek Dąbrowskiego”) została 

napisana przez Józefa Wybickiego we włoskim miasteczku Reggio nell'Emilia w Republice 

Cisalpińskiej, autor melodii opartej na motywach ludowego mazura (mazurka) jest nieznany 

20.07.1797: pierwsze publiczne wykonanie „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech” 

  
Gen. Jan H. Dąbrowski na czele Legionów Tekst muzyczny „Mazurka Dąbrowskiego” 

   

1798: „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech” znana jest już we wszystkich zaborach  

II 1799: ogłoszenie, po raz pierwszy, w Mantui w gazetce „Dekada Legionowa” tekstu Pieśni  

03.11.1806: Pieśń „Mazurek Dąbrowskiego” śpiewana jest podczas triumfalnego wjazdu 

generała Jana Henryka Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego do Poznania 

   
  Józef Wybicki   Wjazd Dąbrowskiego i Wybickiego do Poznania 

 

1821: „Mazurka Dąbrowskiego” użył jako pierwszy polski kompozytor Karol Kurpiński 

komponując fortepianową Fugę na jego temat 

1830-1831: „Mazurek Dąbrowskiego” śpiewany jest podczas powstania listopadowego 



01.01.1831: Fuga fortepianowa na temat „Mazurka Dąbrowskiego” zabrzmiała pod batutą 

polskiego kompozytora Karola Kurpińskiego w wykonaniu orkiestry Opery Warszawskiej  

1831: Polacy śpiewają „Mazurka Dąbrowskiego” podczas tzw. Wielkiej Emigracji 

1831: Kompozytor niemiecki Ryszard Wagner wykorzystuje „Mazurka Dąbrowskiego”  

w uwerturze „Polonia” skomponowanej po upadku powstania listopadowego 

  
Kompozytor polski Karol Kurpiński  Kompozytor niemiecki R. Wagner 

 

1848-1849: podczas Wiosny Ludów „Pieśń” śpiewana jest na ulicach Wiednia, Berlina i Pragi 

1863-1864: „Mazurka Dąbrowskiego” śpiewano podczas powstania styczniowego 

    
Rękopis „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech” (Mazurka Dąbrowskiego) Józefa Wybickiego 

 

1905: w czasie rewolucji 1905 roku również śpiewano „Mazurka Dąbrowskiego” 

1914-1918: Legioniści polscy śpiewali „Mazurka Dąbrowskiego” w czasie I wojny światowej 

1918-1939: Na melodię „Mazurka Dąbrowskiego” śpiewano na Śląsku patriotyczną pieśń  

pt. „Długo nasz Śląsk ukochany...”  

26.02.1927: „Mazurek Dąbrowskiego” staje się oficjalnym hymnem państwowym 

Rzeczypospolitej Polskiej 



1939-1945: Hymn śpiewają polscy żołnierze w okopach II wojny światowej; grany jest pod 

okupacją niemiecką i sowiecką, gdy jego wykonywanie było zabronione 

   
 

1941: w zmienionej postaci użyto hymnu w nazistowskim filmie „Powrót do ojczyzny”  

1944: węgierskie jednostki stacjonujące w stolicy sympatyzowały z powstańcami i orkiestra  

5 węgierskiej dywizji rezerwowej odegrała dla warszawiaków polski hymn na Ursynowie 

 
Hitlerowcy zrywają Polskiego Orła, wrzesień 1939 r. Flaga powstańców z kotwicą Polski Walczącej 

  

  
Polska flaga w czasie powstania warszawskiego w 1944 roku Flaga polska z przestrzelinami, 1944 r.  

 
 

 

 

 

 
Wykorzystane główne źródła (tekst, ilustracje i zdjęcia): 1. www.wikipedia.pl 


