
HERB  RADZYMIN PIĄTNICA  
HERB NOWINA NOWIŃSKICH I INNYCH 

W herbie Radzymina mamy oko wpisany w trójkąt (piramidę). W symbolice masońskiej, to 
znak Iluminatów oraz  New Word  Order. 



Batman- Herb gminy Piątnica-  nadlatują ! 

Nietoperze od zawsze otaczała mgła tajemniczości. Może, dlatego, że to stworzenia nocne? W 

wielu kulturach tajemniczość ta przeradzała się w strach przed tymi zwierzętami. W kulturze 

europejskiej przedstawia się je najczęściej, jako jednoznacznie negatywne symbole zła, czy 

wręcz samego szatana.

 Cesare Ripa uznaje nietoperze za wcielenie ignorancji, gdyż zarówno ignoranci jak i nietoperze 

wolą przebywać w ciemności niż zbliżać się do światła prawdy.Ze skrzydłami nietoperzy 

przedstawiane były greckie boginie zemsty, erynie – trzy potworne siostry, które były personifikacją

wyrzutów sumienia, niepokoiły ludzi występnych na ziemi, a po śmierci doświadczały ich 

okrutnymi karami. Nie zawsze jednak nietoperz to istota, której trzeba się bać. W bajce Ezopa, 

bajkopisarza greckiego, uważanego za twórcę klasycznej bajki zwierzęcej, nietoperz reprezentuje 

mądrość, gdyż orientuje się po ciemku i poluje na ślepo. W niektórych średniowiecznych 

bestiariuszach przypisywano nietoperzom cechy dodatnie, gdyż potrafią zgodnie żyć w wielkich 

grupach, pomagając sobie wzajemnie w wychowywaniu potomstwa. Przeważały jednak oceny 

negatywne, szczególnie wyraźne w wierzeniach ludowych. 

W średniowiecznej Europie w większości nietoperz był wcieleniem wszystkiego, co mroczne czyli 

czarów, śmierci i nieszczęścia. Uznawany był za nocnego ptaka szatana, gdyż spotkać je można 

było jedynie w nocy i to podczas lotu.

 Uważano, że złe duchy i demony obcujące nocą cieleśnie z kobietami przybierają kształt 

nietoperza. Te niewinne zwierzęta podejrzewane były również o wysysanie krwi z ciał niemowląt.

 

Zetknięcie nietoperzy z wizerunkiem szatana było nie do uniknięcia. Wygnany z niebios anioł, 

przeradzając się w diabła zamienia swe skrzydła w skrzydła nietoperzowe. Podobnie z resztą jak 

nietoperz szatan pojawia się w ciemności. W ikonografii bardzo często można dostrzec diabelskie 

stwory o skrzydłach nietoperza.



W Chinach i Japonii nietoperz ( foto) według tradycji 

przynosi błogosławieństwo niebios, długowieczność i 

szczęście. Jest symbolem nieśmiertelności gdyż 

zamieszkuje jaskinie połączone ze światem zmarłych i 

żyje do tysiąca lat. 

 W sztuce często przedstawiano diabła ze skrzydłami 

nietoperza, ponieważ diabeł także lękał się światła; był też

nietoperz symbolem tajonej zawiści, która nie odważa się 

ujawnić otwarcie za dnia, W scenach ukazujących sabaty czarownic prawie nigdy nie brakowało 

nietoperzy. Św. Hildegarda z Bingen (1098-1179) pisała, że nietoperz (zaliczany przez nią do 

ptaków) „lata szczególnie w porze, w której — gdy ludzie spoczywają — duchy wyruszają w 

drogę”; podała też niezbyt miłą dla nietoperzy receptę: „Gdy ktoś choruje na żółtaczkę, winien 

nadziać nietoperza ostrożnie na ostrze, tak aby pozostał przy życiu, i przywiązać go plecami do 

swoich pleców. Zaraz potem należy go przywiązać na żołądku i trzymać aż skona”, Pomysł tego 

zabiegu wziął się z przekonania, że zwierzę może przejąć chorobę z ciała chorego.

 

Symbolika nietoperza nawiązuje do uskrzydlonego smoka, kat. víbria lub vibra (mając 

odniesienie w ang. wyvern, pol. wiwern), który zdobił hełm królów Aragonii. 

Nazwa "wiwern" pochodzi z języka angielskiego (wyvern)

i wywodzona jest prawdopodobnie od nazw rzek Wye i

Severn w hrabstwach Herefordshire i Worcestershire. W

Wielkiej Brytanii, a zwłaszcza w regionie obu tych

hrabstw, wiwerny są szczególnie popularne, można je

spotkać w ikonografii, legendach oraz w heraldyce.

Wizerunki dwunogiego smoka przyniosły na Wyspy

Brytyjskie, prawdopodobnie jako godła wojskowe, rzymskie legiony, które z kolei przejęły ten 

symbol od Daków.                                                                     

                                                                                              herb rodziny Arbuthnot of Edinburgh 



Wiwern przestawiany jest zwykle jako kilkumetrowej długości gad, z jedną parą nóg uzbrojonych 

w szpony i parą błoniastych skrzydeł, z długą szyją i ogonem, często zakończonym harpunim, 

jadowitym grotem. Niekiedy z podobnym grotem na końcu przedstawiany jest język wiwerna.

Początkowo wiwerny były tożsame ze smokami, przedstawianymi pierwotnie zawsze z jedną parą 

nóg.W średniowiecznej Europie smok, w tym i wiwern, stanowił alegorię szatana. W postaci 

wiwernów i smoków przedstawiano często biblijne bestie, uosabiające szatana. Imię wiwerna 

równoważyło się z wojną, grzechem i zarazą (wierzono, że przenosi on dżumę). Wierzono również, 

że mieszkał w pieczarach, gdzie gromadził ogromne skarby.Kryptozoologowie wysuwają hipotezy, 

że smoki i wiwerny w legendach różnych narodów stanowią echo spotkań pierwotnych ludzi z 

reliktami pterozaurów.Obecnie, głównie za przyczyną gier RPG i literatury fantasy traktowane są 

jako osobny gatunek mitycznych bestii, słabszy i mniejszy od smoków właściwych, które 

przedstawia się jako stwory o czterech łapach.Wiwerny są jednym z popularniejszych stworzeń 

średniowiecznego heraldycznego bestiariusza. Szczególnie popularne są w heraldyce brytyjskiej. 

Przedstawiane bywają w różnych barwach heraldycznych, w różnych pozycjach. Najczęściej 

stosowane są jako trzymacze heraldyczne ale często też jako klejnot herbowy lub godło. W 

dawnych legendach herbowych trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź, czemu stworzenie 

uznawane w mitologii za tak złowrogi i szatański symbol tak chętnie przyjmowane było jako 

element herbu. Popularność wywerna w heraldyce brytyjskiej można wyjaśnić faktem, że wywern 

stał się symbolem Artura a później całej Walii. W najstarszej ikonografii związanej z legendą o św. 

Jerzym smok zwykle przedstawiany jest jako wiwern.Najbardziej znane wiwerny w heraldyce 

brytyjskiej zachowały się jako emblemat dawnych władców Mercji, złoty wiwern na fladze 

Wesseksu i wiwerny w herbach rodu Arbuthnott. W Polsce wywern stał się herbem Piastów 

czerskich. Pojawienie się wywerna w polskiej heraldyce, sfragistyce i numizmatyce .

Wiwerny stosowane są również w heraldyce wojskowej, m.in.w godle 43. Brygady z Wessex i 37. 

US Armor Regiment. Nazwano tak też samolot Westland Wyvern

                                                                           Odpowiednikiem Wiwerna  jest smok piastowski.

Żmij piastowski lub smok piastowski – herb Piastów 

mazowieckich z linii czerskiej. Przedstawia w srebrnym 

polu skrzydlatego dwunożnego smoka (wiwernę, żmija) 

barwy zielonej z jęzorem i pazurami barwy czerwonej. 

Został przyjęty jako godło księstwa czerskiego. 



Żmij znany był na obszarze całej Słowiańszczyzny, najpełniejsze podania zachowały się u Słowian 

wschodnich i południowych.

W wierzeniach Słowian wschodnich Żmij był postacią przychylną ludziom. Opiekował się wodami 

i zasiewami, toczył walkę ze smokami powietrznymi. Postać Żmija kojarzono z ognistymi 

zjawiskami na niebie (kometami i meteorami). Żmij pojawiał się pod postacią ptaka (najczęściej 

koguta, żurawia lub orła), bądź jako człowiek z małymi skrzydełkami pod ramionami, wężowym 

ogonem lub ciałem pokrytym łuskami. W południowosłowiańskim folklorze Żmij wchodził w 

związki z kobietami, z których rodzili się synowie o nadzwyczajnej sile i zdolnościach, walczący z 

potworami zagrażającymi ojczystej ziemi.

U Słowian zachodnich Żmij był postrzegany w większości przypadków jako postać pozytywna, co 

wyrażało się w jego walce ze smokiem, który wywoływał np. suszę, huragany i inne klęski 

żywiołowe. W Rossoszycy na ziemi sieradzkiej wierzono, że Żmij jest królem węży oraz strzeże 

sprawiedliwości, karając przestępców. Śpiewano tam nawet specjalne inwokacje poświęcone 

Żmijowi. Ze Zgorzelca pochodzi legenda o Żmiju pieniężnym, który miał mieć pod opieką 

skrzynkę z pieniędzmi stojącą na schodach kościoła św. Piotra. Na Łużycach rozróżniano trzy typy 

Żmijów: pieniężnego (łuż. peńežny zmij), mlecznego (łuż. mlókowy zmij) i żytniego (łuż. žitny zmij).

Każdy z nich okradał obcych gospodarzy z dóbr wymienionych w ich nazwie i zanosił je do 

gospodarza, który go karmił i trzymał pod własnym dachem, analogicznie do mazurskiego 

Kłobuka.Imię Żmija zachowało się w nazewnictwie miejscowym, jak Żmigród w Polsce czy 

Żmiejowe Grody i Żmijowe Wały na Rusi, wybudowanych przez książąt ruskich na stepach obecnej

Ukrainy, dla ochrony ziem ruskich przed koczownikami.

W języku staropolskim występował zarówno wyraz "smok" (w języku prasłowiańskim wyraz miał 

postać *smokъ i oznaczał "jakąś istotę mityczną") jak i "żmij/żmija". Początkowo wyraz ten 

występował w dwu formach rodzajowych, tzn. obok rodzaju żeńskiego żmija, występował także 

rodzaj męski żmij. Warto dodać, że zarówno w języku prasłowiańskim, jak i w pozostałych 

językach słowiańskich na początku tych wyrazów występowało "z", a nie "ż" jak obecnie. Zmiana 

zmij(a) > żmij(a) dokonała się na zasadzie hiperpoprawności, ponieważ wymowę zmij(a) 

traktowano jako niepoprawną, mazurzącą (jak np. zaba), poprawiono ją na żmij(a), czyli jak żaba. 

Wyrazy prasłowiańskie *zmьjь i *zmьja są etymologicznie pokrewne słowu ziemia (i stąd 

nagłosowe z-); można je zatem odczytywać jako stworzenia, istoty, gady ziemne, żyjące na ziemi. 

Podobnie jak w języku polskim tak i w prasłowiańskim różnicom znaczeniowym towarzyszyły 

różnice formalne: *zmьjь to "mityczny stwór w postaci skrzydlatego węża, smok", a *zmьja to " 

wąż, żmija". 



W języku polskim forma rodzaju męskiego wyszła z użycia i została zastąpiona słowem "smok" 

(podobnie jak w czeskim, gdzie jednak ostatecznie "smoka/zmoka" wyparła forma "drak" 

pochodząca od greckiego drakon/δράκων i następnie łacińskiego Draco) a forma rodzaju 

żeńskiego zachowała się dla gatunku gada z rodziny żmijowatych, w podrzędzie węży. 

W części języków słowiańskich stara forma została jednak zachowana, "smok" to w chorwackim 

zmaj, rosyjskim змей [zmiej] (również w znaczeniu "wąż", a smok to też дракон [drakon]), w 

serbskim змај , w słoweńskim zmaj, w ukraińskim змій [zmij]. W tradycji bułgarskiej natomiast 

zmej i smok (змей, смок) to spokrewnione, ale jednak dwie różne istoty(смок/smok i 

смокообразни/smokowate to w bułgarskim również nazwa węży z rodziny połozowatych). 



Smok symbolizuje połączenie wszystkich mocy i
wszystkich żywiołów, jego skrzydła symbolizują
powietrze, łuski - wodę, ogniste tchnienie żywiołów
powstaje w konsekwencji tzw. piąty element akasha,
eter, kwintesencja, źródło wszystkiego. W znanych nam
legendach smok częstokroć strzeże wielkich skarbów, w
tym np. złotego runa, czy św. Graala. Skarby te w
rzeczywistości mają określać skarby ducha, a smok
strzeże ukrytych skarbów ludzkiej duszy. Skarbów, które
nie mają nic wspólnego z przyziemnymi dobrami
materialnymi, a przede wszystkim z alchemicznym
złotem, kamieniem filozoficznym, tajemnicą prawdy
kwiatu życia, miłością, jednością i oślepiającym
blaskiem wszechpotężnego światła. 

Pełna symbolika smoka pozwala doszukiwać się jego
roli również w procesie przebudzenia kundalini. Jest on
bowiem również połączeniem nieba i ziemi, Geb i Nut,
a więc i tym samym dwóch biegunów na dwóch
krańcach axis mundi, połączeniem Shivy (Mulladhara) i
Shakti (Ajna), wznoszącym się, uskrzydlonym smokiem. Ten właśnie smok strzeże dróg do 
Drzewa Życia i innych świętych elementów. 
                                               Taki  jest właśnie  Żmij słowiański i piastowski  smok  ! 

W najstarszych znanych nam przesłaniach smok utożsamiany był z żywiołem wody, która 

istniała jeszcze przed aktem stworzenia. I tak smoki wodne wiążą się z płodnością na całym 

terenie Eurazji. W odniesieniu do przyrody, smok jest symbolem wody. Chińczycy wierzyli 

w przeszłości, że każda rzeka, zbiornik wodny czy chmura mają swojego smoka, którymi 

zarządza Smoczy Król w Niebie. W czasach suszy składano ofiary Królowi Smoków z 

prośbą o deszcz. Smoki w chińskich wierzeniach nazywane były lung - symbolizowały więc

Yang i pozostawały w stałym związku z Yin siłami wody, użyczającymi płodności. Również

nordycki Midgardsorm - Wąż Midgardu żył w wodach morza otaczającego ziemię z jej 

czterech stron. Natomiast znany z mitów Basków bóg atmosferyczny Maju zwany był 

również Sugaar - "Wąż/Smok". Jako ognisty sierp na niebie zapowiadał burzę. Z kolei 

sumeryjski bóg Dummuzi - umierające bóstwo odradzające się po okresie suszy wraz z 

naturą nosi imię Amauszumgalana co oznacza - "Matką Jego Jest Smok Niebios". 



Istnieją również przesłania, zgodnie

z którymi symbolem ciemności jest

Tiamat - smocza bogini chaosu, która

pokonana czeka uśpiona na swe

przebudzenie. Ona to według nauk

tajemnych miała stworzyć jedenaście

potworów do walki z siłami światła,

które są też swego rodzaju odpowiednikiem jedenastu poziomów kabalistycznego Drzewa 

Nocy. W tej postaci smok z pewnością budził w człowieku niepewność i strach. (o tym 

bardziej szczegółowo piszą teksty Zakonu Smoka powołanego przez Zygmunta 

Luksemburczyka dnia 12 grudnia 1408 roku - Loża Magan). 

Smoki są przede wszystkim symbolami prachaosu, przeciwieństwem ładu kosmicznego i
nowego porządku boskiego. Często symbolizują kataklizmy natury i wrogie pramoce. W
mitach wielu ludów monstra owe noszą imiona Lotan, Lewiatan, Rahab, Tiamat, Apofis,
Lilujanka,  wąż  Midgardu,  Fafnir,  Vrtra,  Ahi,  Azi  Dahaka  itd.  Walczą  z  nimi  bogowie:
greccy Zeus i  Apollo.  Z drugiej  jednak strony warto też zwrócić uwagę na fakt  dwóch
różnych, głównych kolorów smoków, z jakimi spotykamy się w kulturach i mitach świata.
Są to smok czarny i smok biały. Czyżby podział ów brał swój początek również z ogólno
pojętego dualizmu i definiowania tego co dobre i złe? Niektóre źródła twierdzą, że smok
biały to stara, sędziwa smoczyca, pra-matka, która z odwiecznej otchłani niebytu powstała
byt stworzywszy. Czasami groźna, czasem pobłażliwa, raz mściwa i groźna innym razem
troskliwa. Jak jest naprawdę?



Smok jako symbol jest również utożsamiany z
wężami ma więc zarówno aspekty negatywne
(śmiertelne ukąszenie, ewidentny symbol zła),
jak i pozytywne. Jednak w zdecydowanej
większości w tym na Bliskim Wschodzie i w
Europie przeważała symbolika negatywna. Smok
kojarzony był i jest ze złem, grzechem, szatanem,
piekłem, okrucieństwem, potęgą, despotyzmem,
władzą, ciemnością, herezją, nieczystością i
kłamstwem. Natomiast u Greków i Rzymian
spotykamy już jego wyobrażenie pozytywne.
Drakones były chtonicznymi istotami, żyły pod
ziemią, czuwały nad urodzajem i głosiły na
żądanie wyrocznie. Z czasem jednak przeważyła
negatywna reputacja smoka. W wierzeniach
chrześcijańskich smok (wąż) jest jednoznacznym
synonimem diabła, szatan, głównego wroga i
przeciwnika Boga. Monstrum Apokalipsy (Ap.
20:2) zostaje wrzucone do czeluści na tysiąc lat,
aby nie uwodziło już więcej żadnego narodu. Po
tym okresie raz jeszcze zostaje wypuszczone na wolność, aby w końcu znaleźć się na zawsze w 
morzu ognia i siarki (Ap. 20:10). Już w Biblii występuje przyrównywanie władców do smoków. 
Jeremiasz tak nazywa króla babilońskiego Nabuchodonozora (Jer. 51:34).Ludzkość od wieków jak 
wskazują przesłania podejmowała się również walki ze smokami jaki siłami zła. Po zwycięstwie 
chrześcijaństwa w Europie walkę tę kontynuowali liczni święci chrześcijańscy ze św. Jerzym i 
archaniołem Michałem na czele (święci: Małgorzata z Antiochii, Marta - siostra Łazarza, Bernard z 
Clairvaux, Sylwester, Teodor z Pontu, Samson, Donat, Klemens z Metzu, Roman z Rouen), a także 
biskup Marceli z Paryża, arcybiskup Dola i niezliczone tłumy rycerzy średniowiecznych, 
potomków indoeuropejskich wojowników. 

Czym jednak tak naprawdę była owa bohaterska walka ze smokiem? Może pewnych wyjaśnień 
udzieli nam tutaj C.G. Jung ze swoimi wyjaśnieniami dotyczącymi symboliki smoka i archetypu 
cienia (i w zakresie archetypu cienia 
C.G. Jung w opowieściach o walce ze smokami widzi przede wszystkim wyraz walki pomiędzy 
Ego a regresywnymi siłami psychiki ludzkiej. W najniższych poziomach nieświadomości znajduje 
się osad doświadczenia wszystkich naszych zwierzęcych, a następnie najstarszych ludzkich 
przodków. "Zbiorowa nieświadomość - jak twierdził Jung - jest ogromnym duchowym 
dziedzictwem rozwoju ludzkości, odrodzonym w każdej strukturze indywidualnej". Jeśli tak jest 
naprawdę, to rzeczą zrozumiałą będzie istnienie - w "mrocznych jaskiniach ludzkiego mózgu" - 
wspomnienia obrazu, przytłumionego i zniekształconego przez następne doświadczenia, 
mięsożernego dinozaura, będącego śmiertelnym wrogiem żyjących już w erze mezozoicznej 
ssaków. Smoki są nieśmiertelne. Wedle mitów starogermańskich Nidhögg (stisl. Nidhhöggr) - 
uskrzydlony potwór smoczo-wężowy podgryzający korzenie kosmicznego drzewa i wysysający 
krew z ciał zmarłych, po swoim skonie w czasie Apokalipsy -Ragnarökk znów odrodzi się w 
nowym, pięknym świecie. Jest bowiem jego niezbywalną częścią. 



W psychologii neojungowskiej stosunek do archetypu Cienia
w postaci Smoka pozwala wyodrębnić archetypy
wewnętrznego bohatera - Sieroty, Męczennika, Wędrowca,
Wojownika i Maga. Sierota dążący do bezpieczeństwa
zaprzecza istnieniu smoka a jednocześnie oczekuje na
ratunek. Męczennik charakteryzujący się dobrocią, troską i
odpowiedzialnością, zaspokaja żądania smoka lub poświęca
siebie, aby ratować innych. Z kolei niezależny i samodzielny
Wędrowiec ucieka przed smokiem. Wojownik, którego cechą
jest siła i skuteczność zabija smoka. Natomiast Mag dążący
do jedności, autentyczności i równowagi wręcz się z nim
utożsamia. 

Starożytni kapłani i szamani w swych wędrówkach
duchowych poskramiali smoka, umieli na nim jeździć.
Wojownicy natomiast starali się go wykorzystać w swych bojach, krwawych bitwach i okrutnych 
wojnach. Smoki ciągle są w nas. Drzemią w ciemnych otchłaniach naszych mózgów. Nie 
ujarzmione, nie oswojone budzą się i wtedy... ogień spopiela ludzkie siedliszcza i krew leje się 
szerokimi rzekami. Jak powiedział Jung "Europa jest matką smoków, które pożarły całą ziemię". 

A jak wiele wspólnego mogą mieć jeszcze ów smoki z reptilianami, jaszczurami itd.? O tym może 
innym razem. Jak na razie mam nadzieję, że zrozumieliście skąd ów motyw smoka czerpie swoje 
źródło oraz, że smoki istnieją czy chcecie tego, czy nie. Kwestia tylko tego czy zdajecie sobie 
sprawę z ich obecności. 

(opracowane w części na bazie art. "Smoki i smokobójcy" Jerzy Tomasz Bąbel)
14. Oct. 2008 
https://www.vismaya-maitreya.pl/zakryte_zagadki_smok_-
_symbol_odrodzenia_czy_unicestwienia.html

oraz 
Wkipedia  i inne  źródła  zebrała   oraz  ustaliła  herb Piątnicy  
Krystyna Ziemlańska Redaktor Naczelna Białego Orła 
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Herb Gminy Piątnica stanowią: na tarczy hiszpańskiej w złotym (żółtym) polu wpisany wizerunek
nietoperza czarnego w locie, z rozpostartymi skrzydłami a pod nim ukryty w zielonej murawie złoty
(żółty) fort z dwoma podwójnymi łukowymi otworami okiennymi, nad którymi znajdują się 
okrągłe, czarne otwory strzelnicze. 

Uzasadnienie zastosowanej symboliki:

Fort złoty ukryty w murawie zielonej nawiązuje do znajdujących się na terenie Piątnicy trzech z 
pięciu betonowych fortów wchodzących w skład Twierdzy Łomża.
Forty, jakkolwiek wzniesione przez rosyjskiego zaborcę, zapisały też piękną kartę w historii okolic 
Piątnicy i całej Polski: 
- od 28 lipca do 1 sierpnia 1920 roku obrona fortów w Piątnicy skutecznie wiązała znaczne siły 
bolszewickie umożliwiając stronie polskiej koncentrację wojsk pod Warszawą, która umożliwiła 
zwycięskie odparcie sowietów pod Radzyminem o Ossowem;
- 7 do 10 września 1939 r. (równocześnie z położoną 10 km na wschód Wizną) uniemożliwiała 
przeprawę przez Narew nacierającym od strony Prus Wschodnich oddziałom niemieckim.

Czarny nietoperz wznoszący się nad fortem symbolizuje sześć (lub dziewięć1) gatunków 
nietoperzy, jakie licznie zamieszkują piątnickie forty, ruiny starego browaru w Drozdowie oraz 
liczne piwnice i strychy na terenie Gminy Piątnica. Nietoperze są prawdziwą dumą tutejszych 
mieszkańców, którzy mimo zamieszkiwania w podmokłej okolicy nie boją się plagi komarów czy 
meszek.

Kolory

W herbie zastosowano uproszczoną kolorystykę. 
Czarna barwa nietoperza i zielona murawy to barwy naturalne. 
Fort – wykonany z żelbetonu – został poddany heraldyzacji. Zachowane zostały jego detale 
architektoniczne zgodne z tym, czym charakteryzują się te budowle forteczne, ale została zmieniona
barwa z naturalnej szarej na złotą (żółtą).

Kolory powinny być zgodne z paletą CMYK:

Czarny C = 0%, M=0%, Y=0%, K=100%
Złoty (żółty) C = 0%, M=15%, Y=100%, K=0%
Zielony C = 100%, M=0%, Y=100%, K=0%

Rys historyczny

Nazwa wsi Piątnica według miejscowej tradycji ustnej związana jest z Narwią i jej starorzeczami 
oraz pięcioma mostami, jakie miały w dawnych wiekach łączyć Piątnicę ze światem. Jednak 
Stanisław Rospond podaje inną etymologię Piątnicy: Termin kult. 'piątnica' (podobnie jak 
dziesiętnica) oznaczał pole z odpowiednią ilością zagonów domierzonych. Była to więć n.[azwa] 
kult. [urowa].2 Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z końca XIV wieku. Wieś została 
założona w 1380 roku przez rycerza Junoszę z Zaborowa3 i sędziego Zakroczyńskiego z Głuska. 
Kościół tutejszy wraz z parafią założony w 1407 r.4 Wtedy też dobra piątnickie zapisano na 
uposażenie tutejszej parafii p.w. Przemienia Pańskiego, czego echem była późniejsza nazwa tej wsi 
– Piątnica Poduchowna (w odróżnieniu od części pańszczyźnianej – Piątnicy Włościańskiej). Po 
1435 roku Piątnica stanowiła własność książęcą. 



Wieś otrzymała przywilej na komorę celną oraz magazyn soli. Znajdował się tu również dwór 
książęcy książąt mazowieckich. W latach późniejszych Piątnica została przyłączona do ziemi 
wiskiej i stała się własnością królewską. W 1557 roku wieś włączono do dóbr starostwa 
łomżyńskiego5. W 1563 roku Zugmunt August nadał probostwo w Piątnicy mansjonarzom fary 
łomżyńskiej. Obecny kościół zaczęto budować w 1914 r i zaledwie budowę ukończono, a został on 
zniszczony w 1944 r. Odbudowano go ponownie w latach 1945 - 1953, ale nie przywrócono już 
wież. Wieże odbudowano z inicjatywy księdza proboszcza Edwarda Zambrzyckiego dopiero w 
latach 1991 - 92.

Po rozbiorach Piątnica została włączona w skład dóbr rządowych Mały Płock. Wraz z nim w 1835 
roku została przekształcona w majorat. Jego ostatnim właścicielem (w latach 1865 – 1915) był 
generał Michał Stefanowicz Żukowski. 
Pod koniec XIX wieku, gdy trzej zaborcy zbroili się do kolejnej wojny, w Piątnicy powstały trzy z 
pięciu fortów wchodzących w skład Twierdzy Łomża6. Forty nr I, II i III w Piątnicy stanowią 
północno-wschodnią część Twierdzy Łomża, którą od południa zamykają forty IV (przy drodze z 
Łomży do Ostrołęki) i V (dziś już nieistniejący, zbudowany w rozwidleniu traktów do Ostrowi 
Mazowieckiej i Mężenina)7. To najlepiej zachowany i najbardziej rozwinięty przyczółek mostowy 
na Narwi, gdzie 3 forty połączone są podziemnymi korytarzami. Zespół fortów ziemno-betonowych
wybudowano w latach 1882 – 1914. rozciąga się półkolem wokół Piątnicy. Zostały wzniesione 
przez władze carskie jako jedno z ogniw w systemie fortyfikacji na linii Narwi i Biebrzy. Forty w 
Piątnicy, ze względu na dobry stan zachowania twierdzy, zaliczane są do najwartościowszych 
zespołów fortyfikacji z przełomu XIX i XX wieku w Polsce8.

Twierdza Łomża, jakkolwiek wybudowana była przez rosyjskiego zaborcę, w latach późniejszych 
dobrze służyła także II Rzeczypospolitej. To tu przebiegała jedna z linii obrony podczas wojny 
polsko-bolszewickiej w 1920 r. Twierdza skutecznie broniła przejścia od 28 lipca do 1 sierpnia 1920
roku i mogła bronić się przed bolszewikami znacznie dłużej, jednak przegrana oddziałów 
ochotniczych pod Miastkowem i Nowogrodem zagroziła okrążeniem Łomży. Broniący opuścili 
umocnienia 2 sierpnia 1920 roku i wycofali się w kierunku Różana9. Warto pamiętać, że 
kilkudniowe powstrzymywanie wojsk sowieckich w tym rejonie pozwoliło wojskom polskim 
przygotować się do kontruderzenia pod Radzyminem.

Twierdza Łomża wraz z fortami w Piątnicy raz jeszcze stanowiły zaporę przed wrogiem. Podczas 
kampanii wrześniowej umocnienia te broniły przeprawy przez Narew w okolicach Łomży przed 
atakującymi od strony Prus Wschodnich oddziałami Niemieckimi. Obrona trwała od 7 do 10 
września 1939 r. Bitwa pod Łomżą zakończyła się wycofaniem oddziałów po kontrowersyjnym 
rozkazie dowódcy 18. Dywizji Piechoty płk. Stefana Kosseckiego. Decyzja tego dowódcy 
najprawdopodobniej związana była z tym, że kilkanaście godzin wcześniej zakończyła się 
kapitulacją ostatniej garstki polskich żołnierzy Obrona Wizny (położonej o 10 km na wschód od 
Piątnicy). W walkach w Piątnicy szczególnie wyróżnił się Pierwszy Batalion 33. Pułku Strzelców 
Kurpiowskich pod dowództwem majora S. Wyderki.
Drugą bardzo ważną miejscowością na terenie Gminy Piątnica jest Drozdowo. Tutejszy majątek w 
połowie XIX wieku zakupili Lutosławscy10, którzy przebudowali pałac z połowy XVIII w. (był 
drewniany, obecnie jest drewniano-murowany) oraz wznieśli kościół wg projektu Witolda 
Lanciego. Lutosławscy przyczynili się do rozkwitu gospodarczego Drozdowa uruchamiając m.in. 
krochmalnię, gorzelnię, mleczarnię, wiatrak, młyn parowy, tartak oraz browar a także otworzyli 
ochronkę (z tajnym nauczaniem języka polskiego). Rodzina Lutosławskich do dziś utrzymuje 
przyjazne kontakty z Gminą Piątnica i często gości w swym dawnym majątku podczas różnych 
imprez kulturalnych w powołanym tu Muzeum Przyrody (zajmującym się pobocznie 
dokumentowaniem działalności ziemiaństwa łomżyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem 
rodziny Lutosławskich), takich jak Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża11. 



Znaczna część terenów Gminy Piątnica leży na obszarze Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego 
Doliny Narwi (stanowiącego naturalne przedłużenie się Biebrzańskiego Parku Krajobrazowego). 
Jedną z jego licznych osobliwości przyrody są nietoperze, które zamieszkują piątnickie forty, ruiny 
starego browaru w Drozdowie oraz liczne piwnice i strychy na terenie Gminy Piątnica. Nietoperze 
są też jednym przedmiotów badań prowadzonych we wspomnianym wyżej Muzeum Przyrody w 
Pałacu w Drozdowie. To tu w dniach 5-8 sierpnia 2004 roku były organizowane dla młodzieży 
warsztaty chiropterologiczne. To wtedy dokonano odkrycia, że forty w Piątnicy i browar w 

Drozdowie zamieszkuje nie sześć12 a co najmniej dziewięć gatunków nietoperzy. Wcześniej 
literatura przedmiotu w publikacjach na temat rozmieszczenia gatunków chiroptera w Polsce w 
kontekście Twierdzy Łomża i okolic wymieniała następujące gatunki: nocek duży (myotis myotis), 
nocek ostrouszny (myotis blythi), nocek łydkowłosy (myotis dasycneme), gacek brunatny (plecotus 
auritus), gacek szary (plecotus austriacus), mopek (barbastella barbastellus). Tymczasem podczas 
wspomnianych wyżej warsztatów chiropterologicznych udało się złowić przedstawicieli trzech 
gatunków wcześniej tu niewystępujących, a mianowicie: borowca wielkiego (nyctalus noctula), 
karlika większego (pipistrellus nathusii) i nocka wąsatka (myotis mystacinus). 
Mieszkańcy gminy z sympatią wyrażają się o nietoperzach i z dumą opowiadają, że mieszkając w 
podmokłej okolicy nie boją się plagi komarów czy meszek. Ochoczo też montują na swoich 
domostwach budki lęgowe dla nietoperzy, by wspomóc ich rozród. 

Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56 
e-mail: ugpiatnica@doc.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski 

Heraldyka  polska –  dział  heraldyki  zajmujący  się  herbami  polskimi,  badający  m.in.
historię  powstania i  używania herbów w Polsce,  swoiste polskie cechy herbów i  reguły
heraldyczne,  pod  wieloma  względami  różniące  się  od  heraldyki  innych  państw
europejskich. Obok figur zaszczytnych (proste i łamane pasy i linie dotykające krawędzi
tarczy)  występowały  również  figury  uszczerbione  (proste  i  łamane  pasy  i  linie  nie
dotykające  krawędzi  tarczy),  krzyże  (mogą  występować  jako  figury  zaszczytne  lub  też
uszczerbione),  przedstawienia  ciała  ludzkiego,  elementów  uzbrojenia,  elementów
architektonicznych, sprzętów gospodarskich, ciał niebieskich, roślin i innych przedmiotów
oraz przedstawienia zoomorficzne (wizerunki zwierząt występujących w naturze, a także
znanych z bestiariuszy gryfów,  smoków  i hybryd - tj.  stworów łączących w sobie cechy
kilku  realnie  istniejących  stworzeń).  Herby  z  godłami  zoomorficznymi  nie  należą  do
najstarszych w heraldyce polskiej - przywędrowały one zazwyczaj z Europy Zachodniej. Do
najstarszych polskich znaków herbowych należą godła o prostym rysunku (kreska, belka,
krzyż, miecz, strzała, podkowa). 

Piątnica (do 1954 gmina Drozdowo) – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie 
łomżyńskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie łomżyńskim.Siedziba 
gminy to Piątnica Poduchowna, w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w 
sprawie ustalenia siedzib władz gmin wymieniana jako Piątnica.Gmina Drozdowo (od 1973 
gmina Piątnica) – dawna gmina wiejska istniejąca do 1954 roku w woj. białostockim i przejściowo 
w woj. warszawskim (dzisiejsze woj. podlaskie). Nazwa gminy pochodzi od wsi Drozdowo, lecz 
siedzibą władz gminy była Piątnica Poduchowna.



Za Królestwa Polskiego gmina Drozdowo należała do powiatu łomżyńskiego w guberni 

łomżyńskiej. 19 maja?/31 maja 1870 do gminy przyłączono niektóre wsie z gminy Borzejewo.Przez
większą część okresu międzywojennego gmina Drozdowo należała do powiatu łomżyńskiego w 
woj. białostockim. 1 kwietnia 1939 roku gminę Drozdowo wraz z całym powiatem łomżyńskim 
przyłączono do woj. warszawskiego.Przez krótki okres po wojnie gmina zachowała przynależność 
administracyjną, lecz już 18 sierpnia 1945 roku została wraz z powiatem łomżyńskim wyłączona z 
woj. warszawskiego i przyłączona z powrotem do woj. białostockiego. 1 lipca 1952 roku gmina 
była podzielona na 29 gromad. Gmina została zniesiona 29 września 1954 roku wraz z reformą 
wprowadzającą gromady w miejscegmin. Jednostki nie przywrócono 1 stycznia 1973 roku po 
reaktywowaniu gmin, utworzono natomiast jej terytorialny odpowiednik, gminę Piątnica.

Herb gminy Piątnica — w polu złotym nietoperz czarny w locie z rozpostartymi skrzydłami a pod 
nim ukryty w murawie zielonej fort złoty z dwoma podwójnymi czarnymi otworami okiennymi 
łukowymi nad którymi znajdują się okrągłe czarne otwory strzelnicze. Herb został ustanowiony 
przez Radę Gminy w dniu 30 stycznia 2011 r. Autorem  niewłaściwego projektu herbu jest 
Robert Szydlik.

         Na heraldyce trzeba się  jednak znać ! |
 Polskie  herby  powinny być  historyczne  a nie  jakieś  kreatywne  produkcje. 

        Gminie  Piątnica  należałoby  przywrócić  historyczny herb  gminy Drozdowo  jednak.     
Polecane są pieczęcie  oraz  stemple  historyczne  i dokumenty .



HERB  NOWINA  INNY NIŻ W WIKIPEDII  RÓŻNE  NOWINY 

Oto sfałszowany opis, być może  nawet  przed wiekami  albo w wieku XIX - tym.
Nowina (Nowiny, Nowińczyk, Wojnia, Zawiasa, Złotogoleńczyk) – polski herb szlachecki.
Opis herbu
W polu błękitnym zawiasa kotłowa srebrna z zaćwieczonym mieczem. Klejnot noga zbrojna złota.
Najwcześniejsze wzmianki
Wizerunek pieczętny z 1293, zapis sądowy z 1392. W wyniku unii horodelskiej w 1413 
przeniesiony na Litwę (herb przyjął bojar litewski Mikołaj Bejnar). Rozpowszechniony w ziemiach:
krakowskiej, lubelskiej, poznańskiej, sandomierskiej. 



Legenda herbowa  dorobiona  lub  przerobiona  i strywializowana 
Legenda opowiada o rotmistrzu Nowina, synu kotlarza, służącym Bolesławowi Krzywoustemu. 
Podczas odwrotu po przegranej wskutek zdrady wojewody krakowskiego Skarbimira bitwie z 
Rusinami w 1121 r. koń władcy był już zmęczony, co widząc Nowina odstąpił księciu swego. 
Wdzięczny Krzywousty nadał rotmistrzowi herb przedstawiający ucho kotła, na pamiątkę zawodu 
ojca bohatera, i miecz otłuczony. Błękitne pole tarczy herbowej jest upamiętnieniem przegranej 
bitwy. Nowina pojmany został później w Czechach wraz ze swym hetmanem i skuty z nim za nogę 
jednym łańcuchem. Dzielny rotmistrz uciął sobie nogę do kolana i umożliwił w ten sposób ucieczkę
dowódcy, z nogą Nowiny zresztą przywiązaną do pasa. Dopiero po trzech dniach, kiedy hetman był 
już daleko. Nowina wezwał straże. Czesi docenili jego męstwo i po opatrzeniu rany odesłano 
Nowinę do Polski, gdzie w nagrodę dodano do herbu klejnot z nogą zakutą w zbroję złotą. Od 
klejnotu herb ten zwany jest też Złotogoleńczyk. Inni inaczej nieco tłumaczą okoliczności utraty 
nogi przez bohatera. Kaleką Nowina miał zostać broniąc pieszo, po oddaniu konia Krzywoustemu, 
swego pana albo na Psim Polu, albo w boju z Haliczanami. Również legenda o pobycie w niewoli i 
samookaleczeniu ma też pewną odmianę, według której król więżący Nowinę, doceniając jego 
miłość ojczyzny dał mu złoty goleń i klejnot herbowy. 

Co oznacza herb Nowina 
 Zawiasa  czyli antaba ,Złotogoleńczyk został  kiedyś dorobiony  lub jest to odmiana  herbu. 

Antaba czyli zawiasa - antaba z Drzwi Gnieźnieńskich -antaba na skrzyni kufrze.
 Antaba lub hantaba (z niem. die Handhabe – rękojeść) – stały lub ruchomy uchwyt z metalu 
umieszczany na skrzyni, kufrze, drzwiach, bramie.
Ruchomy uchwyt składa się z dwóch części. Antaba umieszczona na drzwiach lub bramach 
(furtach), najczęściej w postaci lwiej głowy z ruchomą obręczą, służyła często za kołatkę. Antaba 
występowała głównie w sztuce romańskiej i gotyckiej. Współcześnie używana jest jako element 
dekoracyjny. Stara polska nazwa antaby to dzierżak.Witold Szolginia: Architektura. Warszawa: 
Sigma NOT, 1992, s. 10, 11 



Synonimy do słowa antaba w tym  metafory  literackie i poetyckie.

• chwyt, drzewce, kosisko, rączka, rękojeść, siekierzysko, stylik, stylisko, toporzysko, 
trzonek, trzymadło, uchwyt, wajcha, baza, belka, filar, fundament, jądro, kolumna, kościec, 
nóżka, obelisk, ostoja, oś, ośka, pal, podpora, podstawa, rdzeń, słup, słupek, sztaba, sztabka, 
sztanga, szyna, trzon, wrzeciądz, grzechotka, klekotka, kołatka, terkotka, klamra, 
kłódka,skobel, zamek, zasuwa, listwa,  zwora, 

Zaćwieczony miecz  występujący w innych  herbach  to grecki  krzyż  równoramienny lub 
raczej  Krzyż Południa  w formie  greckiej.

Ossoria                                                                       Belina  typowy  krzyż  na mieczu 

Konstelacja nazywana Krzyżem Południa
Cztery gwiazdy tworzące Krzyż Południa były znane
już Ptolemeuszowi, jako część gwiazdozbioru 
Centaura. Dłuższe ramię krzyża wskazuje w 
przybliżeniu południowy biegun niebieski, 
stanowiąc ważny element orientacyjny dla dawnych 
żeglarzy.
Ma on kształt krzyża łacińskiego.Krzyż Południa 
(łac.Crux, dop. Crucis, skrót Cru) – najmniejszy, 88.
co do wielkości, gwiazdozbiór nieba, 

charakterystyczny dla nieba południowego. 

Ze względu na precesję osi ziemskiej Grecy i inne kultury śródziemnomorskie widzieli Krzyż 
Południa nisko nad horyzontem w czasie ukrzyżowania Chrystusa. Rzymianie mogli oglądać ten 
gwiazdozbiór także z Aleksandrii, nazywali go Thronis Caesaris dla uczczenia Augusta, jednego z 
wielkich cesarzy Rzymu. Pomimo tego, że przez tysiąclecia cywilizacje znały ten układ gwiazd, nie
został uznany „oficjalnie” za gwiazdozbiór aż do czasów, kiedy Petrus Plancius umieścił go między
nogami Centaura w swoim atlasie nieba z 1598. Wciąż był wtedy uznawany za część Centaura.

Tubylcy półkuli południowej mieli najrozmaitsze mity i historie, kojarzone z tym krzyżem. Dla 
Maorysów z Nowej Zelandii przedstawia on kotwicę, a gwiazdy zewnętrzne są liną. Niektóre 
plemiona Aborygenów widziały tam płaszczkę, a gwiazdy zewnętrzne są dwoma ścigającymi ją 
rekinami. W astrologii hinduskiej Krzyż nazywa się Trishanku, a Inkowie uwiecznili go w kamieniu
w Machu Picchu.Oprócz walorów estetycznych (czy nawet konotacji religijnych) kształt stworzony 
przez najjaśniejsze gwiazdy ma praktyczne zastosowanie w astronawigacji.



 Przedłużając niemal pięciokrotnie linię łączącą gamma (γ) i (α) Cru, trafimy w okolice 
południowego bieguna nieba, co pozwala na zgrubne wyznaczenie kierunku południowego. W 
praktyce metoda ta nie jest idealna, ponieważ trafimy około pięć stopni od bieguna, a w jego 
okolicy nie ma żadnej jasnej gwiazdy. Można również dość łatwo pomylić kształt Krzyża Południa 
z układem gwiazd tworzonym przez β, κ Vel oraz ι i ε Car, który nazywany jest Fałszywym 
Krzyżem, a wskazywany przez niego kierunek nie ma zupełnie nic wspólnego z południem. Testem 
sprawdzającym, czy znaleźliśmy właściwy krzyż, jest odnalezienie gwiazdy ε Cru tuż obok δ Cru .

Na  pewno  poprawny  związany z naszą grecką kulturą. 
 Krzyż Południa był widoczny dla starożytnych Greków, którzy uważali go za część 
gwiazdozbioru Centaura. Na szerokości Aten w roku 1000 p.n.e., Krzyż był wyraźnie widoczny, 
chociaż nisko nad horyzontem. Jednak z powodu precesji osi Ziemi jego gwiazdy obniżały się na 
europejskim niebie. Do roku 400 n.e. większa część gwiazdozbioru przestała się pojawiać dla 
Ateńczyków nad horyzontem.  Jakiś  znak  zapanowania na Zachodzie ( cesarstwo  zachodnio 
rzymskie)  judeochrześcijaństwa   czyli fałszywego chrześcijaństwa ! 

Krzyż Południa widoczny z szerokości geograficznej Aten, symulacja nieba w roku 1000 p.n.e.

Europejczycy odkryli Krzyż Południa na nowo w epoce wielkich odkryć geograficznych. 
Portugalczycy okrążając Afrykę nanieśli go na mapy i odkryli jego użyteczność dla nawigacji. 
Widnieje na narysowanej w 1516 roku mapie nieba, której autorem był włoski nawigator i szpieg 
Andrea Corsali. Płynął do Indii w ramach tajnej portugalskiej wyprawy. Również Amerigo 
Vespucci w 1501 roku naniósł na mapy obok gwiazd alfa i beta Centauri gwiazdy Krzyża Południa. 
Natomiast obraz namalowany przez XVI-wiecznego flamandzkiego artystę, Joannesa Stradariusa 
przedstawia Amerigo Vespucciego obserwującego Krzyż Południa przez astrolabium.
Francuski astronom Augustin Royer miał w 1679 oddzielić Krzyż od Centaura. Inni historycy 
przypisują wprowadzenie tego gwiazdozbioru Petrusowi Planciusowi w 1613, ponieważ pojawił się
on w pracach Jakoba Bartscha w 1624.
Nie we wszystkich kulturach Krzyż Południa jest rozpoznawalny jako Krzyż. W centralnej Australii
ten układ gwiazd był nazwany „Stopą Orła''.



Krzyż Południa, najmniejszy gwiazdozbiór na niebie, ale przysiadł na niemal najjaśniejszym 
fragmencie Drogi Mlecznej i ma zdecydowanie ponadprzeciętną ilość jasnych gwiazd. Zaczynając 
od świetlistego Acruxa, jasność gwiazd maleje, poruszając się zgodnie z ruchem wskazówek zegara
przez betę, gammę, deltę i epsilon Krzyża Południa.

• alfa Crucis (Acrux) jest 12. pod względem jasności gwiazdą na niebie, a Mimosa – 19.; 
obydwie są błękitnymi olbrzymami, znajdującymi się w odległościach 320 i 350 lat 
świetlnych od nas. 

• gamma (γ), 24. pod względem jasności, jest czerwonym olbrzymem klasy M, leżącym nieco
bliżej nas, w odległości 88 lat świetlnych. Nieuzbrojonym okiem widać wyraźnie 
pomarańczowy odcień tej gwiazdy, to gwiazda na górze krzyża, drugiej wielkości 
gwiazdowej. 

• Czwartą gwiazdą tworzącą kształt Krzyża Południa jest delta (δ) Crucis. Jest to podolbrzym 
o masie niemal 9 mas Słońca, świecący niebieskobiałym światłem. Kolor ten zawdzięcza 
wysokiej temperaturze fotosfery – niemal 23 tysiące kelwinów, świecąc 10 tysięcy mocniej 
niż Słońce. Obraca się wokół własnej osi bardzo szybko – z prędkością 210 km/s. δ Cru jest 
oddalony o 345 lat świetlnych. 

• Piątą co do jasności gwiazdą jest epsilon Crucis, najmniejsza gwiazda pomiędzy delta 
Crucis i alfa Crucis. Jest to pomarańczowy olbrzym typu widmowego K. Gwiazda ta 
pozwala stwierdzić, że faktycznie jest to prawdziwy Krzyż Południa. Obiekt znajduje się w 
odległości 228 lat świetlnych. 

Acrux jest jedną z najciekawszych gwiazd podwójnych na niebie. Składa się z dwóch niebiesko-
białych brylancików o niemal identycznej jasności; choć leżą bardzo blisko siebie, można je 
zobaczyć oddzielnie za pomocą małego teleskopu. W pobliżu znajduje się trzecia, nieco bledsza 
gwiazda, ale nie należy ona do układu, jest trochę w tle.Szafirowa Mimosa także ma kompana, 
niezbyt jasną, krwistoczerwoną gwiazdę węglową, która tworzy z Mimosą niesamowity kontr

Synonimy do słowa nowina.

• anons, biuletyn, ciekawostka, cynk, deklaracja, informacja, instrukcja, komunikat, namiar, 
notka, notyfikacja, nowość, obwieszczenie, ogłoszenie, oświadczenie, oznajmienie, pierwsza
jaskółka, pouczenie, powiadomienie, przekaz, relacja, sygnał, wiadomość, wieść, 
wskazówka, wypowiedź, wzmianka, zapowiedź, zawiadomienie, biała księga, bilans, 
doniesienie, meldunek, news, nowinka, ostrzeżenie,  rewelacja, sensacja,  wiadomostka, 
zgłoszenie, znak, plotka, pogłoska,  gadka, historyjka,  fama, nius, słuchy, świeża 
wiadomość, bomba, historia, odjazd, bajka, legenda, opowiastka, szeptanka, echo, baja, 
echa,  nowiny, plotki, poczta pantoflowa, pogłoski, wieści, innowacja, krzyk mody, novum, 
nowalijka, nowatorstwo, ostatni krzyk mody, przebój, reforma, szlagier, zmiana, wiadomość 
z ostatniej chwili,  nowizna, 




