


Andrzej Bebłowski

U zarania polskiej weksylologii 

Naturalną koleją  rozwoju nauki są zazwyczaj kierun-
kowe szkoły rozwijające się dookoła uznanych autorytetów 

-
-

resowani jakimś problemem badawczym grupują się by wy-

-
-

-

Stąd może niesprawiedliwie są wymienione jedne fakty (czy 
postacie), podczas gdy inne, może bardziej doniosłe lub wy-
magające większego trudu zostały pominięte. Najstarszy, zna-
ny nam weksylolog Jan Miller interesował się rozwojem miast 

-
-

Europy, od której byliśmy odcięci szczelnie tzw. „żelazną kur-
-

iż planował, to książki dotyczącej tego zagadnienia nie zdążył 
już napisać (choć obszerne materiały zgromadził). Zostawił 
po sobie ładną książeczkę wydaną przez wydawnictwo dla 

Wydał pracę dla harcerzy pt. „Flagi”. Dwie inne książki jego 

Krzysztof Kuczyński doszedł do weksylologii naturalną dro-

-

-

bitwie wydając ładną miniaturkę pt. „Chorągwie grunwaldz-

Po okresie wczesnego PRL, heraldyka zaczęła wracać 
do łask jako nauka, więc znalazła grono zainteresowanych 

-
wienia działania Polskiego  Towarzystwa Heraldycznego. 

1987

PTHer, na co statut zezwalał, jednak ówczesny zarząd nie 
był skłonny do takiego postawienia sprawy. Zaważyła na tym 

mieli czescy autorzy podręcznika pomocniczych nauk histo-
vexilologie. Po części 

rzeczywiście była to nauka raczkująca. Wszyscy zaintereso-
-

kowo dopiero poznawali dokładne rysunki poszczególnych 

swoją wiedzę – głównie poprzez dzielenie się wiadomościa-
mi między sobą – źródła internetowe pojawiły się znacznie 

-
gia, którą to nazwę wylansował amerykański badacz tematu, 

-
wem) zaczęła gromadzić badaczy, tak że nawet prof. Józef 

historii uznał, że należy omówić znaczenie weksylologii, jako 
nauki, mimo wcześniejszej do niej nieufności. Badaniami 
sztandarów wojskowych interesowali się przede wszystkim 

wojska. Sztandarami określonego rodzaju wojsk zachwycił 
się, nie będąc wojskowym ani muzealnikiem np. Nasz obecny 
Prezes Krzysztof Jasieński -  redaktor tego pisma. Pierwsza 

tym za naszą zachętą wydana została książka dr Iwony Grys 
pt. Sztandary Sportu Polskiego. Przebogaty zbiór proporców 

sam miałem możność się przekonać. Odsyłam tu do następ-
nego artykułu mych osobistych wspomnień, które ukażą się 
we „FLADZE”.  

Tak więc weksylologia, której nazwa ugruntowała się 

Flag Bulletin”, które Dr Smith przysyłał do Biblioteki Sej-
-

opodal Sejmu. Niektórzy, jak np. Krzysztof J. Guzek, mimo 

osiągnęli taki poziom wiedzy, że jako członkowie centralnych 
gremiów ustalających znaki byli słuchani przez generalicję 

-
-

Od Redakcji

-
-

rania polskiej weksylologii”. Przedrukowujemy artykuł Jana Millera „Weksylologia 
-

lologii. Przedstawiamy „Credo weksylologa” autorstwa Whitneya Smitha – ojca świa-
towej weksylologii. Natomiast Krzysztof Jasieński przedstawia „Flagi ustanowione 

                                           Zapraszamy do lektury bieżącego numeru.

~·~

In the thirty-fourth issue of the Bulletin, marking the 30th anniversary of the 

-
-

Lastly, Krzysztof Jasienski presents “Flags established in 1992”, the year in which the 
Polish Vexillological Association was registered.

                                                                 

Krzysztof Jasieński
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Andrzej Bebłowski członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Weksylo-
logicznego. Fot. ze zbiorów Andrzeja Bebłowskiego.

-

grupy badawczej wzmagaliśmy starania by nadać jakąś formę 
organizacyjną naszej grupie weksylologów. Ponieważ istniała 

-
-

brania, pokazy, ale również wewnątrz koła tworzyć komisje. 
Do takich komisji należała np. Komisja turystyki rowerowej, 

nie założyć komisji weksylologicznej? – pomyślałem. Wszak 
-

(ze Związku Radzieckiego) autora książki „Simvoły grażdan-
skogo suvereniteta” – kandydata nauk, Władysława Sokoło-

-
-

Niestety (poza pracownikiem UW – A.Bonasewiczem, stale 

inny spoza UW nie mógł formalnie należeć do tej Komisji. 
Mnie osobiście Komisja była podporą, gdy apelowałem do 

-
-

na opłaty kongresowe, bo wiedziałem, że na UW trudno je 

własne potrzeby,  udało mi się uczestniczyć na kongresach 
-

drycie, Barcelonie oraz Zurychu. Na XV Kongres Między-

przyjęci do Międzynarodowej Federacji Towarzystw Weksy-
-

-

na zebraniu PTHer. Siedzą od lewj: Stefan Kuczyński, Andrzej Sikorski 

Stefan Krzysztof Kuczyński na zebraniu PTHer. Fot. ze zbiorów An-
drzeja Bebłowskiego.

Lista osób założycieli Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego. Fot. ze 
zbiorów Andrzeja Bebłowskiego.

resowali się geografowie – dr Andrzej Bonasewicz, później-

Warszawskim, dr Jerzy Wrona reprezentujący Uniwersytet 

-

dyrektor zbiorów wojskowych Muzeum Narodowegow Po-
znaniu – Tadeusz Jeziorowski, zaproszonych zostało przez 
Prezydenta RP do zespołu mającego opracować nową ustawę 

-

-
-

-

Jan Ptak, przedstawiając na zebraniu PTHer swoją pracę ha-

-
sora.

Flaga państwowa jako znak otaczany czcią, propago-
wany jest wśród młodzieży, stąd wielu społeczników, jak np. 

-

-

-

czy Zbigniewa Kordulę śledzą rozwój weksylologii.
-

sylologią. Wielu kolegów już odeszło – jak Remigiusz Bo-
cian – dyplomata, czy Władysław Serwatowski – twórca 

-
kowa Janusz Nanowski. Nie sposób też jednocześnie wska-
zać jakimi ścieżkami życiowymi nasi badacze weszli na dro-

skupiał wokół siebie Jan Miller  postanowiła, ponad 30 lat 
temu, założyć niezależne od PTHer, którego prezesem był 
do swej śmierci Stefan Krzysztof Kuczyński, stowarzysze-
nie  Polskie Towarzystwo Weksylologiczne. Warto dodać, że 

wymienionej wcześniej, bardzo ładną książkę „Godło, barwy 

osiągnęła trzy wydania. Zebranie założycielskie PTW, od-

-
-

swoje, uzyskał materiał, wykorzystany do wydania za granicą, 
-

Zebranie założycielskie Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego. 
Siedzą od lewej: Jerzy Kuczmierowski, Włodzimierz Chorązki, Jacek 

Skorupski, Tadeusz Lankamer, Krzysztof Guzek, Andrzej Bonasewicz, 

Zebranie założycielskie Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego. 
-

fred Znamierowski. Fot. Andrzej Bebłowski.

Zebranie założycielskie Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego. Stoją 
od lewej: Jan Miller, Andrzej Bonasewicz, Alfred Znamierowski, Jacek 
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Andrzeja Bebłowskiego.

-

Andrzej Bebłowski.

Wszystkie te zabiegi były jednak niewystarczające. 
Rosła potrzeba powołania samodzielnego stowarzyszenia, 

-
ju.  Tu należy powrócić do spotkania założycielskiego PTW 

zjawiła się wymagana liczba dziesięciu osób. Na ilustracji 
można zobaczyć kopię listy obecności. Dla objaśnienia wśród 

-
rują też następujące osoby, wcześniej niewymieniane. Są to: 

zaproszony przez Jacka Skorupskiego, pani Anna Ponikow-
ska, anglistka (notabene wnuczka przedwojennego premie-

-
stwa, Grzegorz Czerwiński, nauczyciel języka angielskiego, 

-

(tej do sądu) brak jest nazwiska A. Znamierowskiego, który 
-

skiej ze względu na przepisy, wg których obywatele obcych 
krajów nie mają prawa być założycielami polskich stowarzy-

paszportem amerykańskim. Zebrani wybrali trzy osoby do 
prowadzenia spraw formalnych byli to : J. Kuczmierowski, J. 

-
-
-

się od dziecka. Ja znany byłem jako żeglarz zbierający pro-

 wezwano nas. 
-

zapisy statutu, aż doszła do sprawy znaku Towarzystwa czyli 
-

dzina orzekła: „
opisana !” Wtedy dopiero zorientowaliśmy się, jak ważnym 
zadaniem nowego towarzystwa będzie wypracowanie formu-

kolanie, sporządzić opis znaku PTW. Wówczas Pani Sędzia 
-

-

Zebrania weksylologów odbywały się początkowo 

pokój-pracownię. Zebrania te nigdy nie odbywały się jednak 
-

Uniwersytetu nie było łatwo rezerwować, za to kol. Skorup-

dysponował wygodną salą konferencyjną, gdzie odbywaliśmy 
-

lokalu, spotkania niejako przejął Alfred Znamierowski or-

-
orów Andrzeja Bebłowskiego.

Drugą instytucją promującą weksylologię miała być 
„Wypożyczalnia bander przy WOZŻ”. Komórka ta działa-

-
możność włączenia do niej naszych weksylologów, gdyż ob-
sługiwana była społecznie przez członka klubu żeglarskiego 

-
ne gdyż nasi żeglarze wpływający do obcych portów musieli 

-

do masztu jachtu. Kupno takiej za granicą przekraczało 
-

zbiórki można było zaledwie opłacić prawo wejścia do portu, 

jedliśmy go opalając go nieco nad ogniem. Tak więc banderki 

-
nia miała takiego formatu banderki? Otóż ze współpracy 

-
-

do swoistego barteru. Oni potrzebowali czasem konsultacji 

Tak właśnie rósł magazyn małych bander krajów do których 
witały nasze jachty morskie. 

Andrzeja Bebłowskiego.

Polska bandera na topie bezana. Fot. Andrzej Bebłowski.
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autorzy atlasów nawigacyjnych zwanych potrulanami. Cho-
rągiewki umieszczone tam obok miast, głównie portowych, 
odgrywały rolę ozdobników.

-
cjalnych tablicach, które wkrótce usamodzielniły się zupełnie. 

-
czone są tu międzynarodowym systemem kreskowania, zaś 
na niektórych tablicach ilustracje pomalowano akwarelą. Na 

-
lazły się jako załącznik do Grande Encyclopédie Methodique. 
Założenie dydaktyczne tych tablic było już wyraźne: poda-
wały one zestwa symboli używanych na morzu, bowiem obok 

bandery handlowe, wojenne, oraz różnego rodzaju propor-
ce okrętowe.

-
-
-

Grosses und allgemeines Wappenbuch Siebmachera – cały 
-
-

raldyki.
-
-

wych, wywołanych zmianami politycznymi, obserwujemy 

-

życia organizacyjno-politycznego. Powstaje też odpowiednia 
literatura – od naukowej, poprzez popularno-naukową, aż 

-
-

-Hag, czy gdańską wytwórnię czekoladek „Anglas”. Zwrócić 

współpracował dr Ottfried Neubecker), dzięki czemu wiele 
tych albumów dla zbieraczy ma wartość naukową.

aktem koordynującym zainteresowania weksylologiczne było 

ośrodka badawczego pn. Flag Research Center. Ośrodek ten 
-
-

Od razu wypłynęła kwestia nazwy nauki, zajmującej 

Flaggenkunde Vlaggenkunde Banistek (od 
słowa Banier), nie miały one jednak charakteru uniwersalne-
go. Przez krótki czas konkurowały ze sobą dwie nazwy: czy-
sto grecka „Seimenologia” oraz „Weksylologia”. Ostatecznie 
wziął górę ten ostatni termin, jako powszechnie zrozumiały.

Obecnie przyszła kolej na wypracowanie podstaw teo-
retycznych dla weksylologii jako samodzielnej nauki. Pierw-

Les 
croix sur les drapeaux

Według wstępnego założenia autora każda nauka je-
dynie wtedy może być traktowana jako niezależna, jeżeli: 1. 
Ma własną bazę materialną, tzn. obiektem jej jest przedmiot 
nie będący obiektem zainteresowania innej nauki; 2. Jest roz-

swoją własną metodę badawczą.
-

gii, gdyż: 1. Flaga jest obiektem, zawierającym określoną treść 
-

-

nad obiektami innych nauk pomocniczych.
Przedmiot badań weksylologicznych wykracza poza 

-
słe reguły heraldyczne.

Podstawy teoretyczne weksylologii zostały podane do 

-

ze względu na koszt niewielu Europejczyków mogło udać się 
-

weksylolodzy angielscy zaprezentowali 16-punktowe zasady 

Przez wyjście weksylologii na światło dzienne rozsze-
rzyły się kontakty między poszczególnymi badaczami. Rów-
nocześnie zaczęły powstawać krajowe towarzystwa weksy-

– Nederlandse Vereniging voor Vlaggenkunde, które wydaje 

Association Française d’Etudes Internationales de Vexillo-

-

-

lokal na ulicy Kłopotowskiego na Pradze, który dla organiza-
cji nie zarabiających ( ) utrzymuje Miasto Warsza-

-
skiego.

zacny adres – nie mamy tam własnego miejsca na bibliotekę, 
co jest bolączką, bo mamy już sporo wspólnych książek jako 
spadek po zmarłych kolegach, oraz dary. Założyć powinni-
śmy też nasze własne archiwum. Natomiast co udało się osią-
gnąć to wydawanie biuletynu. Początkowo były to powielane 
kopie artykułów naszych kolegów, redagowane przez Jacka 
Skorupskiego. Próby wydawania swoich periodyków mieli 

-

abonentom (dziś dostępny za darmo ze zbiorów Towarzy-
stwa). Obecnie wydajemy kwartalnie biuletyn „FLAGA”, 

-
tofa Jasieńskiego, który zadbał też, aby abstrakty były dostęp-

-

-
tacje. Nowa członkini Barbara Mucha, która pomagała A. 

książki  poświęcone poszczególnym działaczom naszego To-

„Andrzej”. Czekamy na następne!

Jan Miller

Weksylologia – nowa nauka pomocnicza historii1

1.  

Przedmiotem badań weksylologicznych (od łac. Vexil-
lum

naszą erą. Dla uporządkowania zagadnienia przedstawiamy 
na wstępie ustaloną terminologię.

Chorągiew
sięga VII w. p.n.e. Pojawiła się ona jako znak osobisty wodza 
lub władcy – np. wiele przedstawień chorągwi odnaleźć moż-
na na wczesnośredniowiecznych monetach polskich. Cha-
rakterystyczną cechą chorągwi jest przymocowanie płachty 

-
zemplarzu.

Flaga symbolizuje większą zbiorowość: państwo, pro-

-

-

(np. prezydenta), urzędem, stopniem wojskowym, klubem 

przytwierdzona do drzewca.

Banderą -
ki pływające.

Proporzec 
przeważnie wydłużonym, czasem trójkątnym; wywiesza się 
go na masztach okrętowych lub na pojazdach, używa do 
ozdoby stołów konferencyjnych np.

Sztandary chorągwie
znakiem określonego zespołu ludzi: oddziału wojskowego, 
związku, organizacji. Znaczenie tych słów jest jednakowe, 

-

Najstarszym obiektem weksylologicznym są starożyt-

starorzymskie czy starogermańskiej – postacie zwierzęce; 
właściwie tę dziedzinę można nazwać paleoweksylologią.

Zainteresowanie chorągwiami jest bardzo stare. 
-

Libro del conosçimiento de todos los 
rregnos et tierras e señioros que son per el mundo et de señales et 
armas que han

-
rągwiach które posiadają). Autor, anonimowy franciszkanin, 

-
-

riału źródłowego, aczkolwiek wiele obiektów opisanych jest 
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Mapa Abchazji

państwem, pozostającym poza zwierzchnością władz gru-
zińskich, którego władze stosują nazwę Republika Abcha-

Apsny Ahłyntkarra
Arespublika Apsny -

sowane są przez władze abchaskie), ros.   
Riespublika Abchazija  

Respublika Apchazeti).

-

Abchazję za legalną część Gruzji, przy czym Gruzja utrzy-

-

koniec lat osiemdziesiątych XX wieku.  Gwałtowne napięcia 
-
-
-

tach 1992–1993, która doprowadziła do utraty przez Gruzję 
kontroli nad większością Abchazji oraz etnicznej czystki 

opuszczenia Abchazji.

-

-

-

do formalnego uznania Abchazji przez Rosję, unieważnienia 

-

większość państw członkowskich ONZ.

Flaga Abchazji

1992 roku. 

-

-
-
-

przyszłość kraju.

Flaga Republiki Górskiej Północnego Kaukazu 

białych pięcioramiennych gwiazd umieszczono półokręgiem 
nad dłonią.

-

Weksylolodzy polscy jeszcze nie wypracowali wła-

zagraniczna odbywają się indywidualnie. Bez względu na 
to, jak będą rozwiązane sprawy formalne, istnieje już teraz 
wiele problemów: opracowanie polskiej terminologii wek-

-

miejskich), studia nad bogatym polskim materiałem weksy-

-
2, powinny pójść dalsze, propagują-

ce znajomość symboliki tych znaków.
-

mocnicza historii coraz szerzej odsłania światu swe bogac-
-

swój wkład do sprawy zbliżenia między narodami.  

-

-

-

Whitney Smith

Credo weksylologa3

Weksylologia jest jak wielka bandera zaprezentowana 
przed światem.

Ukształtowana przez wiele rąk, prezentuje jedność; 
-

nieruchomego masztu, unosi się swobodnie.
Jedność weksylologii -

działo; aby dowiedzieli się więcej; aby lepiej wiedzieli; że ich 
-

szego czasu, jaki świat może poznać.
Siła weksylologii -

ł -
biet, przeplatanych przez wieki, często wbrew pokusom 

ństwa, która sprawiła, że tkanina ta nie jest 
łatwa do wypożyczenia.

Piękno weksylologii
kompletna, nie może się zużyć; nigdy nie osiąga doskonało-
ści, dźwiga ciągłe przeplatania; nigdy zwykła, testuje wszyst-

          Wolność weksylologii zna tylko jedno ograni-
czenie: wielkim standardem, który ją wspiera, osadzonym na 

nieba, jest prawda.

Krzysztof Jasieński

Flagi ustanowione w 1992 roku

Polskie Towarzystwo Weksylologiczne zostało zareje-

ewięćdziesiątych to 

wielu narodom na uzyskanie niepodległości lub zmianę sta-
tusu prawnego republik byłego Związku Radzieckiego. Nie-

-

FLAGA ABCHAZJI

-
tycznie jest państwem nieuznawanym oprócz Rosji, Nikara-

największym miastem jest Suchumi położone nad Morzem 
-

34(58)/2022 11



gelino Dulcerta, którego trzy unikalne mapy zachowały się: 
we Florencji (Hoc opus fecit Angelinus de Dalorto ano dñi 

-
CXXXVIIII mense Augusto Angelino Dulcert in Civitate 

-

-

-

są połączone, co wskazuje na to, że autor oznaczył Suchumi 
jako miasto erystawskie6 podległe królowi Gruzji (tj. Należą-

płaskorzeźba na ścianach wielu kościołów. Tymczasem de-

-
czają cztery gwoździe na kończynach przybitego zbawiciela, 

-

nad stolicą Gruzji, stworzona przez weneckich kartografów 

-

-

-

-
-

go. Warto zauważyć, że placówki handlowe Europejczyków, 

wieku. Genueńczycy otrzymali prawo założenia pierwszej 
-

werennego księcia Odishi, Jerzego II Dadiani (1345-1384), 
który zgodził się na to ze swoim „starszym”, czyli głównym 

-

-

-
zane na mapach Angelino Dulchera. Portolan, datowany 
na 1439, autorstwa katalońskiego kartografa pochodzenia 

-

 -

-
-

-

Bibliotece Narodowej, jest dokładnym powtórzeniem mapy 

krzyży (króla Gruzji) oraz zielono-biały (księcia Dadiani) 
-
-

-
ślane jako Sebastopolis-Poto megrelo, czyli port Mingrelia, 

-

-

-
barwienia.

Siedem gwiazd, siedem regionów samozwańczej Ab-
chazji: Sadzen, Bzyb, Gumaa, Abzhiva, Samurzakan, Dal-T-

-
-

skim, ale dokonamy niewielkiej korekty nazw regionów. Na 
podstawie analizy znalezionych przez nas średniowiecznych 

-
nego średniowiecza na tereny Abchazji przybywała ludność 

-

starożytnych. Region gruziński, ale także życie kulturalne 

Sadzowie ( )
-
-

mia należąca do Swano-Kołchów (zachodnie plemiona gru-
zińskie).

Bzyb ( ) – zniekształcona nazwa gruzińskiego Bzebi, 

-

Gumaa to zniekształcona abchazka forma gruzińskiej nazwy 

-

dłoń jest także symbolem państwowości abchaskiej, która 

Siedem pięcioramiennych gwiazd reprezentuje sie-
dem historycznych regionów Abchazji: Sadz ( Jigetia), Bzyp, 

-
mują terytorium etniczne Abchazji od rzeki Khosta (granica 

od Morza Czarnego po Kaukaz4.

5

symbol separatystów, będący znakiem czystek etnicznych, 

Chcemy zastanowić się, co ogólnie oznaczają symbo-

-

-
-

mówią, przedstawiają republikę górali Północnego Kaukazu, 
-
-

-
czej Abchazji: Sadzen, Bzyb, Gumaa, Abzhuaa, Samurzakan, 

Analiza źródeł autentycznych unieważnia separaty-
-

storycznych wyraźnie wskazuje na fałszywość tego miernego 

-

wiarygodnych danych, wskazują, że było to typowe państwo 
gruzińskie, jednostka zachodniej Gruzji, jak przed nim Kol-

-

królestwa, była powszechna gruzińska, wszystkie lokalne 
inskrypcje, annały czy inne dokumenty to gruzińskie dyna-

-

-
-

-
chodzeniu tej ręki jest błędny. Wiele materialnych zabytków 

-

stójcie wrogowie. „.. Dane te są dalej wzmacniane przez naj-

-

-

genueńskich (Cenova). „Posiadłości wielkiego króla Gruzji” 

-

były uważane za bezpośrednie posiadłości królewskie, czyli 
domeny. 

-

„Gruzini mają dwóch królów, jednego Dawida, który rządzi 
-
-

rożytny gruziński symbol oznaczający władcę, mistrza.

https://abkhazeti.info/history/ 20120324001749318544.php

-

Abchazja nigdy nie była częścią Republiki Ludów Górskich 

-

-
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FLAGI AFGANISTANU

-

Mapa Afganistanu

-

Na terenie państwa 26 kwietnia 1992 r. zostało utworzone 
Islamskie Państwo Afganistanu.

Flaga Republiki Afganistanu używana od 30 listopada 1987 r. do 26 
kwietnia 1992 r.

Flaga Republiki Afganistanu została wprowadzona 

umieszczono godło kraju: wschodzące słońce za półkolistego 

7. Od 

Flaga Islamskiego Państwa Afganistanu używana od 27 kwietnia do 6 
grudnia 1992 r.

-

zastąpiono białym. Na pasie górnym zielonym umieszczono 
takbir8 9. 

-

 

-
-

Samurzakano – forma gruzińska, oznacza posiadłość Mu-
rzakana, domniemane posiadanie gałęzi abchaskich władców 
Szerwaszidze, którą opanowali od końca XVII wieku.

Abzhuaa to zniekształcona abhazka forma gruzińskiego 
toponimu. Pierwotna forma Abchazeti (Afchazeti), znana 

Dal-Cabal – zniekształcona abchazka forma gruzińskiego 
-
-

tan, czyli tsabliani-kasztanowiec).

Pschu-Aibga ( ) – zniekształcone od gruzińskiego 
imienia Baschi, czyli oznaczającego posiadłości starożytnych 

-
-
-

Gruzją, ziemią Swano-Kołchów!

FLAGA ADYGEI

Adygeja (Adygea, Republika Adygei) to autonomicz-
-

na jest na południu jej europejskiej części. Republika Adygei 
jest enklawą na terytorium Kraju Krasnodarskiego. 

Mapa Adygei

Flaga Adygei

-

nawiązanie do czerkieskiego światopoglądu Chabze (Adyge 
Chabze) co oznacza: pokój, jeśli jesteś moim przyjacielem, woj-
nę, jeśli mnie zaatakujesz. Flaga została ustanowiona 24 marca 

-

Flaga Adygei używana od 7 czerwca 2007 r.

Flaga Czerkiesów

-

-

przez Czerkiesów na całym świecie.
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FLAGA REPUBLIKI AŁTAJU

Republika Ałtaju to autonomiczna republika wcho-
-

dniowej części zachodniej Syberii. Siedzibą władz jest Gór-

-
cjalistycznej Republiki Radzieckiej.

Mapa Republiki Ałtaju

Flaga Republiki Ałtaju

Flaga Republiki Ałtaju to dwukolorowy płat tkaniny 
-

-
dów republiki oraz Rosjan. Niebieski symbolizuje czystość, 

-

roku. Początkowo miała proporcje 1:2, ale 29 czerwca 1994 
-
-

cono do proporcji 2:310.       

FLAGA AMERYKANÓW 
POCHODZENIA FRANCUSKIEGO

Amerykanie pochodzenia francuskiego to obywatele 

częściowym dziedzictwem francuskim lub francusko-kana-
-

ców, którzy deklarują takie pochodzenie. 

-
-
-

-
-

Flaga Amerykanów pochodzenia francuskiego

Flaga Amerykanów pochodzenia francuskiego została 
po raz pierwszy zaprezentowana 24 czerwca 1992 r. przez 

-
lorystkę pochodzenia akadyjskiego11, podczas swojej trasy 

Weksylium to przekazała jej społeczność francusko-ame-
rykańska ze stanów Nowy Jork, Vermont, New Hampshire 

11.

Flaga Islamskiego Państwa Afganistanu używana od 7 grudnia 1992 r. do 
27 stycznia 2002 r.

-
-

gi. Układ barw był taki sam jak na poprzednim weksylium. 

Hidżry 

” (Islamskie Państwo Afganistanu). Wokół sno-
pów pszenicy umieszczono dwie skrzyżowane szable perskie 
typu szamszir.

FLAGA ALBANII

-
niej Europie na Bałkanach. Stolicą kraju jest Tirana. Po dru-

-

skutek demokratycznych wyborów.

Mapa Albanii

Flaga Albanii od 7 kwietnia 1992 roku

Flagą Albanii od 7 kwietnia 1992 roku jest czerwony 

-
nięto pięcioramienną złotą gwiazdę.

-
-

-
-

ma 25 piór.
          3 listopada 1443 roku, podczas bitwy Turków 

-

Nad białymi murami Krui załopotał czerwony sztandar Ka-

Skanderbeg proklamował niezależność księstwa albańskiego, 
wypowiadając słowa „Nie przyniosłem wam wolności. Znala-
złem ją pośród was”.
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Mapa Baszkortostanu

marca 1919 roku utworzono Baszkirską Autonomiczną Re-

11 pażdziernika 1990 r. przyjęto Deklarację Suwerenności 
Państwowej Baszkirskiej Socjalistycznej Republiki Radziec-

-
kę Radziecką. Po rozpadzie ZSRR ogłoszono suwerenność 

Flaga Baszkortostanu

          26 listopada 1990 r. dekretem Rady Ministrów 
Baszkirskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej nr 211 

projektów symboli państwowych.
Swoje projekty zaprezentowali M.Usmanov, R.Cha-

biakhmetov, Kh.Usma- nov, I.Shayakhmetov, Sh.Chuzhin 
-

-
15 
-

tak zostało on opisane: „Flaga narodowa Republiki Baszki-

-
rze – okrąg, wewnątrz którego znajduje się stylizowany kwiat 

-

Temirbulatovich Masalimov16.

FLAGA REPUBLIKI BOŚNI

-
-

cjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii. Stolicą kraju 
-

-

-
-

Flagę stanowi prostokątny płat tkaniny przedzielo-
ny czerwonym pasem skośnym od dołu części czołowej do 
góry części swobodnej. Lewa górna część płata jest niebieska, 

-
12, taka sama jak 

Flaga ta została stworzona jako reprezentacja spo-
łeczności amerykańskiej pochodzenia francuskiego. Kolory 

Biała gwiazda symbolizuje jedność Amerykanów pochodze-

-
wali ich przodkowie13.

FLAGA ARCACH

Arcach (Republika Arcach), także Górski Karabach 
(Republika Górskiego Karabachu) to terytorium formalnie 

jako niepodległe państwo. Nie jest uznawane na świecie. Kraj 
-

dami funkcjonuje jako część Armenii.

Region Górnego Karabachu, zamieszkany głównie 
przez Ormian, został zajęty zarówno przez Azerbejdżań-

powstrzymany po ustanowieniu nad tym oszarem kontroli 
-

12. -

-

które doprowadziło do ogłoszenia niepodległości Republiki 

-

Flaga Republiki Arcach

Flaga została ustanowiona 2 czerwca 1992 r. Stano-

szerokości,  poziomych pasów (od góry): czerwony, niebieski 
-

ta zaczyna się biały, pięciozębny wzór dywanu schodkowego, 

do której dodano biały wzór, który tworzy strzałkę skierowa-
ną na zachód co ma symbolizować dążenie do zjednoczenia 

14.

Flaga Armenii używana przez Republikę Arcach do 1 czerwca 1992 r.

FLAGA BASZKORTOSTANU 
(BASZKIRII)

Baszkortostan (Republika Baszkortostanu) to auto-

Jest częścią Nadwołżańskiego Okręgu Federalnego.  Stolicą 
republiki jest miasto Ufa.

14.
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Ordem e Progresso

-
zentującą stan Acre oraz 11 maja 1992 roku cztery reprezen-

-

FLAGA BURIACJI

Buriacja (Republika Buriacji) to autonomiczna repu-

-
-Ude.

Mapa Buriacji

-
-
-

Autonomiczną Socjalistyczną Republiką Radziecką lub po 
-

ką Autonomiczną Socjalistyczną Republikę Radziecką. 8 
października 1990 r. Rada Najwyższa Buriackiej ASRR 

-

-
klamowała na swoim terytorium suwerenność państwową 

Ludowych RSFSR zatwierdził tę decyzję, zmieniając art. 71 

          27 marca 1992 r. Rada Najwyższa Buriacji przyj-
muje ustawę zmieniającą nazwę Buriacji SRR na Republikę 
Buriacji17

Flaga Buriacji

Flaga Republiki Buriacji została zatwierdzona De-

października 1992 r., jednocześnie wprowadzono zmia-

-

od drzewca, znajdują się trzy złote (żółte) elementy symbo-
lu Soyombo18 (czyli pa- trząc od góry wizerunek paleniska 

-

niebieski – przedbuddyjski tengrianizm, biały – prawosławie, 
żółty – lamaizm19.

-

-
nowiona 20 maja 1992 roku. Stanowił ją biały płat tkaniny 
na którego środku umieszczono herb państwowy (niebieska 

-

przez Bośniaków podczas różnego typu uroczystości jako ro-

Od uzyskania niepodległości czyli 3 marca do 20 maja 
-

cegowiny. Stanowił ją prostokątny płat czerwonej tkaniny 

FLAGA BRAZYLII

-

Mapa administracyjna Brazylii

Flaga Brazylii od 11 maja 1992 roku

Flaga Brazylii od 11 maja 1992 roku

Flaga Brazylii to niebieskie koło przedstawiające roz-
gwieżdżone niebo na którym odwzorowano dziewięć gwiaz-
do- zbiorów (Mały Pies, Wielki Pies, Kil, Panna, Hydra, 
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FLAGA NARODU HO-CHUNK

-
nach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Ich historyczne 
terytorium obejmuje obecne stany Wisconsin, Minnesoty, 

-
ski.

-

-

-
-
-

-

-
stawiony jest jako bielik amerykański, reprezentuje cztery 

-
kę dla pokoju narzuconego przez klan Grzmot – fajka ma 

niedźwiedź, reprezentujący osiem niższych klanów: Niedź-

Niedźwiedzia utrzymują porządek, zapewniając żołnierzy 

plemion na zachodnich krańcach Wielkich Jezior21.

FLAGA FEDERALNEJ REPUBLIKI 
JUGOSŁAWII

Federalna Republika Jugosławii to państwo powstałe 

-

Mapa Federalnej Republiki Jugosławii

21. -

FLAGA CZUWASZJI

-
pejskiej części Federacji Rosyjskiej. Stolicą jest miasto Cze-
boksary.

Mapa Czuwaszji

-
-

-

lutego 1992 r. – Republika Czuwaska.

Flaga Czuwaszji

Flaga Republiki Czuwaskiej została ustanowiona 29 
kwietnia 1992 r. Zaprojektował ją artysta Elli Michajłowicz 
Jurjew (1936-2001). Flaga Czuwaszji to prostokątny płat 

płata znajduje się kompozycja zajmująca 1/3 jej długości, 

-
gi to znak wykonany na podstawie starożytnego pisma ru-
nicznego Czuwaszów, którego sylwetka przypomina czczo-

-
raża pragnienie Czuwaszów do wewnętrznej duchowej har-

-
to „Drzewo Życia”, jako jeden organizm, uosabia jedność 
narodów żyjących na terytorium Republiki Czuwaskiej. 

-

„ ”. Ten element oznacza rdzenną ludność Republiki 
Czuwaskiej – Czuwaszów zamieszkujących terytorium repu-
bliki. Dwa dolne elementy, umieszczone symetrycznie po obu 

-
-

oznacza Czuwaszów mieszkających poza Republiką Czu-
-

nych pasków, nie przylegających do głównego pnia „Drzewa”, 
-

czone symetrycznie po obu stronach głównego elementu 
pod kątem 45 stopni do niego między „gałęziami” głównego 

-

-
 

-
wtarzającego się starożytnego znaku słonecznego (gwiazda 
ośmioramienna), symbolizuje światło słoneczne, które daje 

-

ludową koncepcję Czuwaszów „  
-
-

-

„  
          Dwie boczne ośmioramienne gwiazdy znajdują się na 

-
-

dowego ornamentu „
„Drzewo Życia”20.
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FLAGA KARAKALPAKSTANU

Karakalpakstan jest suwerenną republiką demokra-
tyczną będącą częścią Republiki Uzbekistanu. Nazwy pań-

równoważne23. Zajmuje całą północno-zachodnią część Uz-
bekistanu. Stolicą kraju jest miasto Nukus.

Mapa Republiki Karakalpakstanu

-
ka Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka. 14 
grudnia 1990 r. republika ogłosiła suwerenność. Natomiast 

-
-

Flaga Republiki Karakalpakstanu

          Flaga Republiki Karakalpakstanu została usta-
nowiona 14 grudnia 1992 r. Stanowi ją prostokątny płat 

-
bieskim, od strony drzewca, umieszczono biały półksiężyc 

-
ramiennych gwiazd.

-
rakalpakstanu określa dokładne wymiary tego weksylium 

- długość – 250 cm,
- szerokość – 125 cm,

- szerokość białych obramowań – 1,0 cm,
- szerokość czerwonych obramowań – 2,5 cm.

Półksiężyc tworzy przecięcie dwóch okręgów, których 

okręgów leżą na linii prostej dzielącej niebieski pasek na dwie 
równe części. Odległość między środkami tych okręgów wy-
nosi 4 cm, odległość od drzewca do półksiężyca wynosi 20 cm.

30 cm x 15 cm, odległość od drzewca do prostokąta wynosi 
42 cm.

-

-
mieni dolnego rzędu gwiazd dotykają poziomej linii prostej 

-
dem masztu24.

-
-

24.

Flaga Federalnej Republiki Jugosławii

Flaga Federalnej Republiki Jugosła- wii została usta-
nowiona 27 kwietnia 1992 r. Stanowi ją prostokątny płat 
tkaniny podzielony na trzy poziome, równej szerokości, pasy 

-
listycznej Jugosławii poprzez usunięcie czerwonej gwiazdy. 
Proporcje płata 1 : 2.

Używana była do 2003 roku.

FLAGA KAŁMUCJI

Kałmucja (Republika Kałmucji) to autonomiczna re-
-

-wschodnich krańcach europejskiej części Rosji.

Mapa Kałmucji

-

-
listyczną Republikę Radziecką. 

Syberię. Była ona postrzegana jako kara za masowy sprzeciw 

okupacji niemieckiej. Doprowadziło to do zniesienia autono-
-

nieć. Jej terytorium zostało włączone do sąsiednich republik. 

-

18 października 1990 r. Rada Najwyższa Kałmuckiej 
ASRR przyjęła Deklarację Suwerenności Państwa, zgodnie 

Kałmucką SRR. Na-
tomiast 20 lutego 1992 r. Rada Najwyższa Kałmuckiej SRR 

Kałmucji – Khalmg Tangch.

Flaga Kałmucji

Flagę Republiki Kałmucji została ustanowiona 30 
października 1992 r. Stanowi ją prostokątny płat tkaniny 

-
-

-

-

mongolski według systemu pisma sojombo (księżyc, słońce, 

światło, odrodzenie, dobrobyt, palenisko.
Wybrany 11 kwietnia 1993 r. na prezydenta Republi-

ki Kałmucji – Khalmg Tangch Kirsan Nikołajewicz Iljumżi-
-

zalata halmg” (oznacza to imię własne ludu kałmuckiego). 

22.

22.
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Mapa Kirgistanu

-
kowo jako Kara-Kirgiski Obwód Autonomiczny, następ-

-

Republika Radziecka. Kirgistan ogłosił niepodległość 31 
sierpnia 1991 r.

Flaga Kirgistanu

Flaga Kirgistanu została ustanowiona 3 marca 1992 

-
-

-

kirgiskiej jurty. 

nawiązuje do sztandaru Manasa, narodowego bohatera Kir-

czterdzieści promieni oznacza liczbę plemionzjednoczonych 

Flaga została zaprojektowana przez Edila Aidarbeko-
va, Bekbosuna Zhaichybekova, Sabyra Ipatorova, Zhusupa 

27.

FLAGA KOMORÓW

-
-

bickiego, na archipelagu Komorów. Stolicą kraju jest miasto 
Moroni. 

Jest to położony najdalej na południe członek Ligi 
Arabskiej. Nazwa pochodzi od arabskiego słowa -

) – księżyc.

 
Mapa Związku Komorów

Komory od 1886 r. pozostawały pod francuskim pro-

na terytorium zamorskie. 6 lipca 1975 r. ogłoszono niepod-
ległość Komorów.

Flaga Komorów została ustanowiona 7 czerwca 1992 

-

ona jednak używana po uzyskaniu niepodległości. 

Flaga Uzbekistanu

FLAGA KAZACHSTANU

Kazachstan (Republika Kazachsta- nu) to państwo 

-
na).

Mapa Kazachstanu

-

-
giską Autonomiczną Socjalistyczną Republikę Radziecką, 

-
-

-
blik ZSRR, prokla- mował niepodległość.

Flaga Kazachstanu

Flaga Republiki Kazachstanu została ustanowiona 9 
-

-

-
25.

-
-

spodobało się to Prezydentowi Kazachstanu Nursułtano-

prezydenta, przerysował narodowy ornament nadając mu 
obecny wygląd26.

FLAGA KIRGISTANU

Kirgistan (Republika Kirgistanu) to górzysty kraj 
-

sto Biszkek.

  
-
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również jako Gwiazda Werginy) jest to starożytny symbol 
grecki. Umieszczany był na różnego typu przedmiotach, 

umieszczony na wykonanym ze złota larnaksie29

-

-
nowiono 5 października 1995 r. Stanowi ją czerwony płat 

-
chodzi osiem rozszerzających się promieni słonecznych do 

-

-
cedonii Północnej.

FLAGA MAPUCHE

Mapuche (spolszczone: Mapucze) to grupa rdzen-
nych mieszkańców dzisiejszego południowo-środkowego 

-

tego pomysłu.
-

-

-
-

Flaga Mapuche (Wenufoye)

-

cielo”) – canelo30 -
-

-

Aywina.  

-

-

-

-

powierzchni, która reprezentuje powierzchnię Ziemi, nary-
-

-

  

gwiazdy. 

Flaga Komorów od 1 października 1978 do 6 czerwca 1992 r.

FLAGA MACEDONII

-

Mapa Macedonii

Flaga Macedonii

Flaga Macedonii została wprowadzona 11 sierpnia 
1992 roku 

Flaga Republiki Macedonii 
-

-

zewnętrzne długości wszystkich szesnastu promieni słonecznych 
-

dysku słonecznego do długości pierwotnego promienia słoneczne-
-

-
28.
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-
nomii) nadana została Maryjczykom31

-

-
pagandowym. Nie określał bowiem granic, stolicy czy or-
ganów prawodawczych nowo utworzonego obwodu. Dużo 

Dokładnie określił on granice obwodu, ustanawiając jego sto-

-

Soc-jalistyczną Republikę Radziecką.
-

-
ną częścią Federacji Rosyj- skiej. Nazwę Mari El ( ) 

kraj). 

3 września 1992 r. Decyzją Rady Najwyższej Republi-
-

dowa Republiki Mari El to prostokątny płat tkaniny -
mymi pasami: górny lazurowy pas to ¼, środkowy biały pas 
to ½ ¼

rnamentu 
¼

-
½ -

-

¼
-

¾

-

-

-
.

FLAGA MUZUŁMAŃSKIEGO 
MINDANAO

Autonomiczny na Muzułmańskim Mindanao) to terytorium 
-

-zachodniej części wyspy Mindanao, należacej do Filipin. Re-

przez ludność muzułmańską.
Region Autonomiczny na Muzuł-mańskim Minda-

-
nomiczny Bangsamoro na Muzułmańskim Mindanao.

Mapa Regionu Autonomicznego na Muzułmańskim Mindanao

Flaga Regionu Autonomicznego na Muzułmańskim 
Mindanao została ustano- wiona 15 czerwca 1992 r. Stano-

szerokości, poziomych pasów (od góry): niebieskiego, białe-
-

drzewca. Na środku białego pasa umieszczono zielone koło, 
wewnątrz którego znajduje się żółty sierp księżyca obejmu-

Flaga Mapuche terytorium Huentechów

Mapuche zamieszkująca doliny podgórskie między Temuco 

Flaga Mapuche terytorium Huilliche

Huillichowie to południowa gałąź ludu Mapuche. 

Flaga Mapuche terytorium Lafquenche

Lafquenchowie (“ludzie morza” lub “ludzie zachodu”) 
to grupa ludu Mapuche zamieszkująca pas przybrzeżny mię-

Flaga Mapuche terytorium Nagche

Nagczowie to największa grupa ludu Mapuche za-
mieszkująca równiny na wschód od pasam górskiego Nahu-

Flaga Mapuche terytorium Pehuenche

Pehuenczowie to grupa ludu Mapuche zamieszkująca 
-

FLAGA MARI EL

Mari El (Republika Mari El) to autonomiczna repu-
-

gą. Stolicą republiki jest miasto Joszkar-Oła. 

Mapa Republiki Mari El
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- dwa trójkąty nawiązują do grotu strzały lub włóczni. 
-

- dwa poziome prostokąty reprezentują uczciwość 

czy są na szczycie czy na dole społeczeństwa.
-

jako dwie ryby, symbolizujące czujność, ponieważ one nigdy 
nie zamykają oczu.

- dwa pionowe prostokąty można interpretować jako 

mongolskiego przysłowia: “przyjaźń dwojga jest silniejsza niż 
kamienne mury”.

symbolu Soyombo.

8 lipca 2011 r. dokonano zmiany odcienia koloru nie-
-

szą barwę34.

FLAGA REPUBLIKI SACHA 

Republika Sacha ( Jakucja) to republika wchodząca 

jednostką podziału terytorialnego na świecie.

Mapa Republiki Sacha

kwietnia tegoż roku Wszechrosyjski Centralny Komitet Wy-
-

nej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. 

1990 r., kiedy ogłoszono Deklarację Suwerenności Państwa. 
-

Sacha ( Jakucja).

Flaga Republiki Sacha ( Jakucji)

Flagę Republiki Sacha ( Jakucji) ustanowiono 14 
pażdziernika 1992 r. Stanowi ją płat tkaniny składający się 

 
szerokości, biały – 1/16 szerokości, czerwony – 1/16 szero-

-

Białe koło to słońce polarne, wiara przodków, którzy 
uważali się za „dzieci białego słońca” (patrz „ołoncho” – ja-

symbolizuje surowe piękno Północy, celowość, ekstremalne 
-

jący cztery małe żółte gwiazdy. Księżyc jest ustawiony pod 

niebieskim pasie. Na pasie czerwonym umieszczono srebrny 
kris33. 

Regionu Autonomi- cznego.

- duża gwiazda – suwerenność Republiki Filipin nad Re-

- półksiężyc – przewagę ilościową ludności muzułmańskiej 

- cztery małe gwiazdy – pierowtne prowincje regionu Lanao 

samodzielnego panowania.

Po przystąpieniu Basilanu do Regionu Autonomicz-

-

Flaga Regionu Autonomicznego na Muzułmańskim 

  -
-

FLAGA MONGOLII

-
wowschodniej Azji. Stolicą kraju jest Ułan Bator.

Mapa Mongolii

Republiki Ludowej. Pomimo formalnej niepodległości kraj 
przez ponad sześćdziesiąt lat pozostawał pod ścisłą kontrolą 

Spowodowało to m.in. zmianę symboliki. Flaga Mongolii zo-
stała ustanowiona 12 lutego 1992 roku. Stanowi ją płat tka-

-

nieba. Na pasie czerwonym od strony drzewca umieszczono 
symbol Soyombo. Jest to wielka litera która zawiera wszystkie 

roku Öndör Gegeen Zanazabar. 
Nazwa “Soyombo” pochodzi od sanskryckiego svay-

elementów. Są to ogień, słońce, księżyc, dwa trójkąty, dwa 

prostokąty. Poszczególne elementy symbolu mają następują-
ce znaczenie (od góry):

- ogień jest symbolem wiecznego wzrostu, bogactwa 
-

-
du mongolskiego.
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Mapa Republiki Serbii

Flaga Republiki Serbii

Flaga Republiki Serbii została ustanowiona 24 listo-
pada 1992 r. Stanowi ją prostokątny płat tkaniny podzielony 
na trzy, równej szerokości, poziome pasy (od góry): czerwony, 

-
wonej gwiazdy.

Weksylium to było używane do 2004 roku.

FLAGA SŁOWACJI

Słowacja (Republika Słowacji) to państwo śródlądo-

Mapa Słowacji

-
ległości Słowacja została częścią Czechosłowacji (Republiki 

-
ka formalnie pozostawała wolnym państwem, ale była uzależ-
niona od III Rzeszy. Po drugiej wojnie światowej powrócono 

podział Czechosłowacji na dwa suwerenne państwa: Czechy 

Flaga Słowacji

Flaga Słowacji została ustanowiona 3 września 1992 r. 
Stanowi ją prostokątny płat tkaniny podzielony na trzy po-

drzewca umieszczono herb Słowacji, którego szerokość sta-
ści 

płata. Biała obwódka tarczy herbowej ma grubość 1/100 sze-

37. 

TORRESA

Gwineą. Wyspy zamieszkuje rdzenna ludność – Malenazyj-

pasek to symbol witalności, piękna ojczyzny, hołd dla pamięci 

-
35.

FLAGA SAN ANTONIO

-

-

-
tonio otrzymało prawa miejskie. 

Flaga San Antonio

-
-
-

-
-

na pasie czerwonym. Kolor niebieski reprezentuje lojalność, 

Ilustracja Fortu Alamo symbolizuje nie tylko bitwę 

miasto zostało poinformowane, że nie jest już dopuszczalne 

sierpnia 1992 r.
-

-
roczne spotkanie członków North American Vexillological 

-

Fortu Alamo. Przedzielone są białą linią. Na to nałożona jest 
-
-

obwiedziona białą kreską. Kolory symbolizują dziedzictwo 
36.

Flaga 26 spotkania NAVA

FLAGA REPUBLIKI SERBII

Republika Serbii to nazwa, którą Serbia nosiła od 

-
-

nogóry.
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-
ska39.

Według portal informacyjnego Republiki Tadżyki-
zielonym 

-
rium. Reszta terytorium jest zajęta przez góry. Biały pasek to ko-

Symbolikę Republiki Tadżykistanu opracował zespół 

FLAGA TURKMENISTANU

Turkmenistan (Republika Turkmenistanu) to pań-
-

Stolicą kraju jest miasto Aszchabad.

Mapa Turkmenistanu

-
-
-

Republice Ra- dzieckiej. 13 maja 1925 utworzono Turkmeń-
ską Socjalistyczną Republikę Radzie- cką. 27 października 
1991 r. Turkmenistan ogłosił niepodległość.

Flagę Turkmenistanu ustanowiono 19 lutego 1992 r. 

guli40 -
łych gwiazd.

-
-

ża, że   
-

księżyc reprezentuje czyste niebo nad głową szczęśliwych 
ludzi. Pięcioramienne białe gwiazdy symbolizują pięć wela-
jatów (regionów), na które administracyjnie podzielony jest 

  gol göl gül

14 lipca 1992 r. Stanowi ją prostokątny płat tkaniny podzie-
lony na pięć poziomych pasów (od góry): zielony, czarny, nie-

-
czono dhari38

Zielone pasy symbolizują ląd, niebieski wody Cieśni-
ny Torresa, czarne mieszkańców wysp. Biała gwiazda repre-
zentuje pięć głównych grup wysp – zachodnią, wschodnią, 

Północnego). Dhari również symbolizuje mieszkańców wysp. 
Kolor biały to symbol pokoju, gwiazda – nawigacji.

  

FLAGA TADŻYKISTANU

Tadżykistan (Republika Tadżykistanu) to państwo 

-
publika Radziecka. 9 września 1991 roku została ogłoszona 
deklaracja niepodległości Tadżykistanu.

Mapa Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu została ustanowiona 24 listopada 
1992 roku -
nu

„1. Flaga narodowa Republiki Tadżykistanu jest symbo-
lem suwerenności państwowej Republiki Tadżykistanu, nieznisz-

-
 

2. Flaga narodowa Republiki Tadżykistanu to prostokątny płat 

paska, środkowy biały pasek ma półtorej szerokości kolorowych 
-

-

łukowe elementy tworzące wierzchołek korony zwieńczone są 
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FLAGA TUWY

Tuwa (Republika Tuwy) to autonomiczna republika 

Mapa Tuwy

-
ka Ludowa jako niezależne państwo, ale nie uznawane przez 
Chiny. ZSRR  11 października 1944 r. dokonał aneksji kraju 

-
-

ską Autonomiczną Socjalistyczną Republikę Radziecką. Po 

Flaga Tuwy

Flaga Tuwy została ustanowiona 17 września 
-

stała opisana: “Flaga narodowa Republiki Tuwy to nie-

paski. Niebieskie paski po połączeniu tworzą jeden pa-
-
 

          Warunkowy trójkąt utworzony przez białe paski wycho-

wynosi 1:2.
Odległość od krawędzi płótna (od strony masztu) do 

-

-

-
41.

Flaga symbolicznie przedstawia połączenie rzek Wiel-

na terytorium Tuwy, tworzących Górny Jenisej (Ulug-K-

Flagę zaprojektował Oyun-ool Doktugu-oglu Sat, na-

Flaga Tuwy od 26 marca 2002 roku

41. -

Pięć tradycyjnych wzorów dywanów sprawia, że   -
-
-

(od góry do dołu) to Teke (Tekke), Ýomut (Yomud), Saryk 
(Saryq),  Çowdur Ärsary
wzór może również reprezentować Salyr (Salor), plemię, któ-

-
żytnym.

Teke

Ýomut

Saryk

Çowdur

Ärsary

grudnia 1995 r. ogłosiła status trwałej neutralności Turkme-
-
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 ( -
zyku Khmerów znaczy Kambodża).

FLAGA REPUBLIKI ZIELONEGO 
PRZYLĄDKA

Archipelag Zielonego Przylądka został odkryty 
-

rzystniejszą wyspą do okupacji było Santiago, dlatego osad-

Ze względu na swoje strategiczne położenie, na szla-

-

pogarszaniem się warunków klimatycznych, Republika Zie-

-
-

się jako język społeczności głównie mieszanej.

-

-
-

rząd przygotował wybory do Narodowego Zgromadzenia 
Ludowego, które 5 lipca 1975 r. ogłosiło niepodległość.

-

parlamentarna ze wszystkimi instytucjami współczesnej 
-

44.

44.

Mapa Republiki Zielonego Przylądka

Flaga Republiki Zielonego Przylądka

-
-

eskimi 
-

pięcioramiennych gwiazd. -
kowany na 3/8 wysokości od dołu (co odpowiada środkowi 

-

którego środek znajduje się pośrodku dolnego niebieskiego 

niewidzialnego koła (określającego wielkość gwiazd) nie jest 

  
-

-
zują drogę do budowy państwa, białe to pokój, którego ludzie 

45.

FLAGA UKRAINY

Wschodniej. Stolicą kraju jest miasto Kijów.

Mapa Ukrainy

Wiek XIX był okresem ukraińskiego odrodzenia na-
rodowego, formowania się nowożytnego języka ukraińskiego, 

-

centralnych, zaistniały warunki do odzyskania lub uzyska-
nia  niepodległości przez wiele narodów Europy Centralnej 

-
podległość. Utworzono dwa państwa: Ukraińską Republikę 

utworzono Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką.
16 lipca 1991 r. ukraiński parlament przyjął Deklara-

ogłoszono niepodległość kraju.

Flaga Ukrainy

Flaga Ukrainy została ustanowiona 28 stycznia 1992 

-

kłosy pszenicy.
-

blicznie wyeksponowana na lwowskim ratuszu 25 czerwca 

lata więzienia42.

FLAGA UNTAC

Tymczasowa Administracja Naro- dów Zjednoczo-

Cambodia (UNTAC) była to międzynarodowa misja poko-

od marca 1992 do września 1993 roku. Utworzona została na 

-

Poległo pięciu polskich żołnierzy43.

Mapa Kambodży

Flaga UNTAC

42.
-
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Rewers monety. Fot. NBP

Zbliżenie rewersu monety. Fot. NBP

Na rewersie monety umieszczono wizerunek funk-
cjonariuszy Straży Granicznej występujących ze sztandarem 
Komendy Głównej Straży Granicznej.

 
Awers monety. Fot. NBP

Awers monety przedstawia funkcjonariusza Straży 
Granicznej z psem podczas patrolu.

          Wraz z monetą wydano folder, w którym za-
mieszczono informacje i zdjęcia monety oraz informację o 
Straży Granicznej autorstwa mjra SG dra Artura Ochała.

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Barbara Mucha “Andrzej”. Książka wydana przez au-
torkę. Bielsko-Biała 2022.

Od autorki: 

Na koniec IV Konferencji Heraldy- czno-Weksylologicz-

siedząc między dwoma zasłużonymi, byłymi prezesami Polskiego 
Towarzystwa Weksylologicznego. Nie miałam wtedy pojęcia, że 

-
błowskim nawiążę bliższą korespondencyjną znajomość. Dzięki 

-
-

le inspirujących rozmów, ale ich nie spisałam. Opowiedziałam 

postanowiłam uwiecznić na papierze. Dzielę się tą wartościową 
rozmową, mając nadzieję, że jest ona zaledwie początkiem opo-

Książka wydana przez autorkę. Bielsko-Biała 2022.

Od autorki:

Patriotyzm, pasja, pracowitość. Zbigniew Kordula tak 
jak jest właścicielem trzech marek, tak również reprezentuje te 
trzy cechy. Rozmowa z nim to wielka przyjemność, a kontynu-
owanie znajomości daje duże korzyści. Emanuje bowiem energią, 
którą chętnie się dzieli i jest niewyczerpanym źródłem inspiracji. 
Cieszę się, że mogłam tego doświadczyć.

-

MONETA OKOLICZNOŚCIOWA
30. rocznica powołania Straży Granicznej

11 maja 2022 roku Narodowy Bank Polski wprowa-
dził do obiegu srebrną monetę o nominale 10 zł „30. Rocz-
nica powołania Straży Granicznej”. Wykonana jest ze srebra 
próby: Ag 925/1000, stemplem lustrzanym z drukiem UV, 
średnica 32,00 mm, masa: 14,14 g, rant (brzeg): gładki, na-
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