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              F l a g i   "m a r y j n e" – v o x   p o p u l i   v o x   D e i 
 

Stosunkowo niedawno, bo od nieco ponad 20 lat, pojawiły się przestrzeni publicznej w 

Polsce dwie flagi, które można zwać "kościelnymi", gdyż ich ekspozycja była ograniczona 

do dni świąt obchodzonych przez kościół katolicki:. Są to flagi o płachtach dzielonych w pas: 

żółto-biała i biało-jasnoniebieska. 

 

                                
 Flagi kościelne w Polsce: flaga "papieska" i flaga"maryjna" 

 
Sprawa flag Watykanu i tzw. flag kościelnych jest nieco skomplikowana, bowiem zarówno 

flaga "papieska" jak i flaga "maryjna" nie są oficjalnymi weksyliami, lecz tzw. flagami 

zwyczajowymi.  

O fladze "papieskiej" piszę w pierwszym z  opracowań dotyczących watykańskich wksyliów 

pt. "Flagi Watykanu" [1]. 

 

  
   Oficjalna flaga Watykanu – zwraca uwagę ułożenie barw w słup (pionowo) 
 

Bardzo interesująca jest geneza powstania flagi "maryjnej" – bo flaga ta zaistniała na zasadzie 

vox populi vox Dei ! 

Flaga biało-niebieska pojawiła się na terenach Polski w IX wieku jako flaga Rzeczpospolitej 

Krakowskiej , zwanej też Wolne Miasto Kraków (1915 – 1846), utworzonej po Kongresie 

Wiedeńskim. Barwy swoje wywodziła z munduru dawnego Województwa Krakowskiego [2] - 

ciemno-niebieskiego kontusza i białych żupana i czapki, takie też barwy nosiła na swych mundurach 

milicja Wolnego Miasta Krakowa.  

_______________________________ 
[1]  Guzek K.J.: "Watykańskie flagi", webside Pogotowia Flagowego – www.pogotowieflagowe.pl  -w linku  

       "Artykuły", publikacja z dn. 8 lutego 2013 r. 

[2]  Turnau I.: "Ubiór narodowy w dawnej Rzeczypospolitej", Instytut Historii Kultury Materialnej PAN, Warszawa  

      1991 [Ex Libris KJG]; Jeziorkowski A., Jeziorowski T.: "Mundury wojewódzkie Rzeczypospolitej Obojga 

       Narodów", Warszawa 1992  [Ex Libris KJG] 

 

 

http://www.pogotowieflagowe.pl/


                                                
                               Mundur Województwa Krakowskiego w Dawnej Polsce 

                                z  ciemno-niebieskim kontuszem 

 
Po likwidacji Rzeczpospolitej Krakowskiej – tereny te zostały anektowane przez Austrię – 

biało-niebieska flag zaczęła być zwyczajowo używana jako flaga Krakowa na znak protestu przeciwko 

aneksji.  

 

                                
   

               Herb i  flaga  Rzeczpospolitej Krakowskiej  1815 

  

         Jako barwy i flaga Miasta Stołecznego Krakowa zostały oficjalnie  ustanowione dopiero 

w 1991 r. [3] 

                         
        Herb i flaga Krakowa z 1991 r.  
___________________________________________ 
[3] Uchwała Nr XIX/132/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 1991 r, w sprawie herbu i barw 

      Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa 

 
 

                      



 
Dodajmy, iż jednocześnie wspomnianą wyżej uchwałą  Rady Miasta Krakowa wprowadzono 

nowe weksylium w postaci Chorągwi Miasta Krakowa. 

   

     
            Oficjane weksylia miejskie: Flaga i chorągiew Krakowa wz. 1991 

 
Podczas pierwszej pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Polski w  dniach  2-10 

czerwca 1979 r.  Kraków został obficie udekorowany biało-niebieskimi flagami miejskimi [4] 

dla uhonorowania niezwykle dostojnego gościa -   i od tego czasu – z uwagi na wyjątkowo 

podkreślany kult Jana Pawła II do Matki Boskiej – poczęły być te flagi zwyczajowo używane 

jako flagi "maryjne".  

Z kronikarskiego obowiązku wspomnijmy, iż w pierwszych latach po papieskiej pielgrzymce 

flagi te nie od razu stały się weksyliami powszechnie używanymi. Być może przyczyną była 

obowiązująca w czasach nieboszczki PRL-u Instrukcja Komitetu Centralnego PZPR [5] nakazująca 

w dni ówczesnych świąt państwowych i partyjnych ekspozycje wyłącznie flag biało-czerwonych i 

czerwonych (w święta państwowe -  stosunek flag biało-czerwonych do czerwonych obowiązywał  

jak 3:2, zaś w dni świąt partyjnych w stosunku odwrotnym czyli z dominującą liczbą flag 

czerwonych). Dodajmy, że eksponowanie flag biało-czerwonych w inne dni niż w święta 

państwowo-partyjne było ścigane z urzędu po rygorem odpowiedzialności karnej ! 

 

Nota bene od dawna barwy biało-niebieskie są przypisywane Matce Boskiej jako Maryji 

Pannie – czyli są jakby jej atrybutem od bardzo dawnych czasow. 

Pozwólmy sobie zatem na zacytowanie fragmentu tekstu z  fundamentalnego dzieła jakim 

jest książka Doroty Forster OSB "Świat symboliki chrześcijańskiej" [6], które doskonale 

wyjaśnia symbolikę barw  maryjnych: 

 

     "Barwa niebieska jest kolorem firmament, dlatego też kolorem nieba i wszystkiego co z 

nim związane. […] Dlatego błękit jest symbolem trwania, stałości i wierności. […]Błękit z 

jednej strony podziela symboliczne znaczenie z purpurą [szafir żydowski, niebieska odmiana 

purpury [przyp.- KJG], a drugiej zaś z bielą, są one właśnie znakiem nieskazitelności, 

niezawisłości czystości, a więc przymiotów które są właściwe wszystkiemu co związane jest z 

niebem.  

     Dlatego kolor niebieski został kolorem Matki Boskiej, a niebiesko-biały znakiem 

szczególnego poświęcenia się Niepokalanej Dziewicy. Od XV wieku matkę Boską 

przedstawia się często, ale nie wyłącznie w jasnoniebieskim lub niebieskim płaszczu i białej 

sukni…" 
____________________________________ 

 [4] Chorązki W.: "Flaga maryjna a flaga Krakowa", Czerwiec 2017; relacja pisemna członka współzałożyciela 

       Polskiego Tow. Weksylologicznego, naocznego świadka pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny  

      w Krakowie (kopia w Arch. KJG) 

[5] Egzemplarz Instrukcji KC PZPR – w Arch. KJG 

[6] Foerstner D., OSB: "Świat symboliki chrześcijańskiej",IW PAX, Warszawa 1990[Ex Libris KJG] 

 
 

 



 Od wielu lat barwy biało-niebieskie jako barwy będące atrybutem Matki Boskiej są 

obecne w wielu uroczystościach kościelnych. Dla egzemplifikacji tegoż zjawiska poniżej 

publikujemy zdjęcia tradycyjnych obchodów święta Bożego Ciała  

w lokalnej parafii w Zdunach Kościelnych   

 

        
             Barwy biało-niebieski towarzyszą wielu uroczystościom kościelnym –  

         na zdjęciu dekoracja jednego z ołtarzy przygotowanego na procesję 

              Bożego Ciała w parafii rz.-kat. w Zdunach Kościelnych w Łowickiem 
 

 Flagi biało-niebieskie jako flagi "maryjne" są używany głównie – o ile nie tylko ! – na 

terenie Polski; z wiadomych względów, gdyż w społeczeństwie polskim  niezwykle silne są 

tradycje katolickie. 

 

Jednak proza  życia nie znosi próżni i przynosi nowe rozwiązania.  

Oto dochodzą do niżej podpisanego enigmatyczne, jeszcze  źródłowo nie udokumentowane 

informacje iż Stołeczne Miasto Kraków nieco zmodyfikowało barwę swoich flag municypalnych – 

w miejsce pasu jasno- niebieskiego wprowadzono barwę ciemno-niebieską, jednoznacznie 

nawiązującą do barwy kontusza munduru wojewódzkiego z czasów Dawnej Polski. 

 

      
Flaga Krakowa wz. 1991                                Flaga Krakowa "nowa" 

 
W ten sposób miejska flaga Krakowa odróżnia się od flagi kościelnej walorem barwy 

niebieskiej, a flaga "maryjna" zyskuje tym samym pełne, indywidualne obywatelstwo w 

przestrzeni publicznej. Vivant Krakusy ! 

 



                             
 Flagi kościelne w Polsce: flaga "papieska" i flaga"maryjna" 

 
Z kronikarskiego obowiązku odnotujmy zatem fakt iż flaga "maryjna" – funkcjonująca 

dotychczas równolegle jako flaga municypalna Krakowa – jest już obecna w publicznej 

przestrzenia w formule "Dobrej Flagi" , czyli weksylium nie oplątujące się wokół drzewca 

opracowane przez Zbigniewa Kordulę, twórcę Programu "Dobra Flaga dla Polaków" 

 

    
 

                Flaga "maryjna" w formule "Dobrej Flagi  

 
Flagi kościelne znalazły także  swoje miejsce w "Galerii Dobrej Flagi" na rodzinnej 

rezydencji niżej podpisanego w ekspozycji z okazji Świąt Wielkiej Nocy AD 2017 

 

                  
 

            Rezydencja "Minichówka" – Galeria "Dobrej Flagi", Wielkanoc A.D. 2017. 

             Poprawna precedencja weksyliów: flaga RP "zagraniczna" - flaga "papieska" – 

                      flaga o barwach narodowych polskich – flaga "maryjna". 

 



       Flagi "maryjne" pojawiły się w 2017 r. w znacznej liczbie podczas peregrynacji kopii 

obrazu Czarnej Madonny w rzymsko-katolickiej parafii  w Zdunach k/Łowicza … 

  
 

…podczas przejęcia przez parafian  obrazu z sąsiedniej parafii złakowskiej , a także podczas 

jego wprowadzenia do miejscowego kościoła pw. św., Jakuba Apostoła      

 

                           
 

… przed wprowadzeniem kopii obrazu Czarnej  Madonny do kościoła parafialnego Zdunach 



                             
 

 … i podczas wprowadzenia Czarnej Madonny do parafialnego kościoła 

 
Flaga "maryjna" pojawiła się także w dniu 6 czerwca b.r. podczas peregrynacji obrazu 

Czarnej Madonny w rzymsko-katolickiej parafii Zduńskiej na jednym z mieszkalnych 

budynków:  

                           
 

                               Flaga "maryjna" na prywatnej siedzibie mieszkańca Zdun 
 

  W ten sposób biało-niebieskie flagi jako symbol Matki Boskiej zyskały sobie 

obywatelstwo w katolickiej przestrzeni publicznej Narody Polskiego [7]. 

         Podsumowując niniejsze rozważania można bez obawy uchybienia prawdzie stwierdzić 

iż vox populi vox Dei  ! 

 Krzysztof  J. Guzek 
                                                                                       członek współzałożyciel 

                                                                        specjalistycznego towarzystwa naukowego 

                                                                     pn. Polskie Towarzystwo Weksylologicznego 

Zduny k/Łowicza. w czerwcu A.D. 2017 

__________________ 
[7]  Autor dziękuje kol. Włodzimierzowi Chorązkiemu z Krakowa, członkowi  założycielowi Polskiego  

      Tow. Weksylologizcznego nie tylko za udostępnienie w czerwcu 2017 r. pisemnej relacji pt.  

      "Flaga maryjna a flaga Krakowa", ale również za szczegółowe konsultacje dotyczące  dziejów barw i flag 

      Miasta Krakowa..  Niniejsze opracowanie zostało zgłoszone na IV Europejską Konferencję Heraldyczno- 

      Weksylologiczną CIESZYN 2018, jednakże tematyka ta została na tejże konferencji przedstawiona przez 

      kol. W. Chrązkiego w referacie pt. "Flaga Krakowa i flaga Maryjna" po uprzednim udostępnieniu 

       referentowi powyższego opracowania  

 


