
                NOWY HERB  POLSKI POLONII ORAZ  O NAZWIE POLSKI 
                                         
                                            OBJAWIONY  HERB  WIELKI     POLSKI
                   NA  TARCZY W  KORONIE Z  KRZYŻEM  GRECKIM z TRÓJLISTKIEM
          
                                                HISTORYCZNY  OPIS I   SYMBOLIKA 

                                        Archanioł  Michał  i Archanioł  Gabriel 
               Dwaj młodziankowie  przedstawiają dwa  młode  lwy oraz dwóch  rycerzy. 
                                           Napis na tarczy  heraldycznej :
             SI DEUS NOBISCUM QUIS CONTRA NOS – Jeśli Bóg z nami, któż przeciw nam.
                                         
                                                    HERB   POLONII                                   
                                KORONA   KRÓLESTWA  POLSKIEGO
 ustalony dnia  15 października  2015  roku  znaleziony w internecie  na słowiańskiej stronie  
Mirogniewy.  Orzeł jest  Symbolem  Zeusa  oraz  Boga Najwyższego
                               Dwaj  Archaniołowie symbolizują dwa  Lwy  
                   z Kaplicy  Piastowskiej w  Opolu  z nagrobkiem  Bolesława  I . 

                 https://www.deviantart.com/mirogniewa/art/Herb-Wielki-wer-2-589707845



SŁOWIAŃSKA   PIEŚŃ  NIE  EUROIDIOTÓW

 Błogosław  Jasna  Pani,  błogosław  Polski Stan ( Lechistan), my mamy Boga  my poddani,  
ON  naszym  Królem  On nasz Pan,my mamy Boga  my poddani,  ON  naszym  Królem 
 On nasz Pan. My mamy  Boga Rano  Święta,  o usłysz naszych wołań głos, 
 okupacyjne  zerwać pęta,  – to nasza chluba, to nasz głos. Błogosław, Jasna  Pani, – błogosław 
Polski  Stan, –My mamy  Boga, my poddani! – On naszym  Królem, On nasz Pan.
 My mamy  Boga w naszym kraju, – wśród starodawnych polskich strzech, 
– w polskim języku i  zwyczaju, – to nasze  przodki  Chrobry, Lech.
 My mamy  Boga w każdej chwili, – i dziś, i jutro, w szczęściu, w łzach; 
– czy nam się wróg na  głowy zwali
 – czy Polski legnie szczęścia gmach.Błogosław, Jasna  Pani, – błogosław Polski  Stan,
–My mamy  Boga, my poddani!
– On naszym  Królem, On nasz Pan. My mamy  Boga, Jego Prawo
 – niech będzie  czynów naszych Lwem , 
– byśmy umieli słowem chwalić i  zawsze  gardzić wszystko złe.
 Błogosław, Jasna  Pani, – błogosław Polski  Stan, –My mamy  Boga, my poddani!
                On naszym  Królem naszym Lwem !

Tom V Wielka Slavia

Przeszedłem bólów i zawodów koło, wszystkiegom się musiał wyrzekać;
                   troską o gwiazdę mą sępiłem czoło, a Ty kazałeś mi czekać. 
Byłem pod pręgierz szyderstwa wystawień i stawion w bezczelnych gronie.
                 Drżałem ku myśli tej, czy będę zbawion, gdy żar nieprawość schłonie - ? 
                         Kazałeś czekać i wytrwać w mocy, choć giąłeś mię ciężarem, 
                                     w trudach i walce długiej nocy, nim jutrznia błyśnie pożarem.  
Rzekłeś, że przyjdziesz, Słowem zbawisz, że stąpisz nad grodzisko,
                 że nas niewolne ułaskawisz i zejmiesz (z  nas Słomian) pośmiewisko.
                       Nie będzie już bólów ni łez, Przybywasz oto, Boży Lwie. 
                          Położysz klęsce, kłamstwu kres przez Twojej mękę krwie. 
            O Nieśmiertelny, ponad świat, nad światy władny mnogie; położysz kres niewoli lat
                    i pęta zejmiesz wrogie, położysz kres niewoli lat i pęta zejmiesz wrogie.

Stanisław  Wyspiański AKROPOLIS 

                                   



 Pieczęć kujawska Władysława I Łokietka połu lew/ połu orzeł. Dynastia piastowska  była 
związana z  czeskimi  Przemyślidami  poprzez  małżeństwa  oraz  historię  Państwa  
Wielkomorawskiego, które  obejmowało  zasięgiem  także  południową  Polskę.
 Herbem Przemyślidów  był  lew.  U   góry orzeł w polskiej szachownicy to jest  herb 
Czech.

Wielki Herb Czech  po prawej  podzielony jest na cztery pola. W pierwszym i czwartym 
występuje srebrny dwuogoniasty lew w koronie – symbol Czech właściwych, w drugim 
niebieskim orzeł (właściwie orlica) w srebrno-czerwoną szachownicę – Herb Moraw, a w 
trzecim, na złotym tle, czarny orzeł (orlica) – Herb Śląska.  Pierwszym zaś władcą  Śląska  
był Marobodus.   

Państwo  polskie  bierze  swój  początek od  Śląska a nie  od   katolickiego  Gniezna.

Jest bardzo dużo  herbów z lwami w   samej Polsce , dlatego muszą  być  lwy w   naszym 
herbie państwowym.



           ORZEŁ KAZIMIERZA WIELKIEGO . Ok. 1350 r  z   trójlistkiem  w  wolucie  

Trój-listek i trójlistna roślina  to znak szczęścia i powodzenia we wszystkich dziedzinach  życia, to 
symbol aktywnej siły życia, która pokonuje przeciwności .   Autorzy ezoterycznych obrazów 
malowali ją ponad wizerunkiem góry, wskazując w ten sposób, że poznawanie boskiej natury 
oznacza postępowanie drogą wyrzeczeń i długich studiów. W architekturze formą, która naśladuje 
koniczynę o trzech liściach jest gotycki łuk trójlistny. Można ją też odnaleźć w zarysie chórów 
wielu europejskich kościołów. Za symbol szczególnego szczęścia uchodzi również jej niezwykła 
siostra o czterech płatkach.   W naszym herbie  narodowym  od samego początku  państwa 
polskiego  widoczna jest  na wolucie w porządku  jońskim .

• pióra orła są symbolem promieni słonecznych i pełnią ważną rolę w ozdobach kultowych  
• według Arystotelesa orzeł wzlatując patrzy bezpośrednio w słońce – symbol kontemplacji i 

duchowego poznania 
• orla łapa z pazurami — obrona wolności i sprawiedliwości; nieustępliwość 

TRÓJLISTEK  TRISKELON
Trójka symbolizuje Boga, bóstwo, świętość, trójcę, sacrum, harmonię, siłę, Słońce, 
owocowanie, wzrost, rozwój, medytację, szczęście, świadomość.
W różnych kulturach liczbę trzy uważa się za symbol nieba, Boga w opozycji do świata (ziemi). 
Trójka wyobraża doskonałość, jest syntezą jedynki i dwójki (rodzice i dziecko), symbolizuje czas, 
różne aspekty życia (duchowe, fizyczne i umysłowe), etapy życia (młodość, dojrzałość i starość). 
Jest to liczba doskonała, mistyczna, mitologiczna, święta. Dla pitagorejczyków była liczbą 
doskonałą, oznaczającą początek, środek i koniec.W mitologii greckiej liczba trzy pełni szczególna 
rolę: są trzy Gracje, trójgłowy pies Cerber, Posejdon ma trójząb, na sądzie podziemnym sądzi trzech
sędziów, są trzy Mojry (Parki).W epoce średniowiecza rola cyfry trzy odnosi się do spraw 
religijnych: Trójca Święta, trzy aspekty człowieka (ciało, dusza, duch), trzy dary magów, trzy etapy 
pokuty (żal za grzechy, postanowienie poprawy, zadośćuczynienie).

Słownik  symboli  literackich.



Trójlistek  jest w wolucie.

Woluta jońska

Styl joński cieszył się ogromną popularnością od IV w. p.n.e., dominował w okresie 
hellenistycznym. Swoim zasięgiem objął nie tylko Grecję ale też Italię i Sycylię. Przykłady 
zabytków w porządku jońskim: Apteros (Nike Bezskrzydła) i Erechtejon na Akropolu, Herajon na 
wyspie Samos, Artemizjon w Efezie i w Ołtarzu Pergamońskim. 

Woluta, ślimacznica – element architektoniczny i motyw ornamentacyjny w formie spirali lub 
zwoju.Występuje w głowicach kolumn w architekturze greckiej i rzymskiej (w porządku jońskim, 
korynckim i kompozytowym). Jako ozdoba występował w sztuce asyryjskiej, perskiej. W okresie 
renesansu i baroku, w budowlach wzorowanych na stylu antycznym. Woluta stanowi najważniejszy 
element esownicy.

WOLUTA CZAS DUSZY 

ZŁOTA  SPIRALA  

Nieskończony ciąg,  spowodowany przyciąganiem a stąd zjawisko rozciągania i rozwijania (Pluton 
i Skorpion). Potencjał Wenus i Panny, czyli postęp, dotyczą zjawiska pchania, toczenia . Razem oba
potencjały dają perpetuum mobile. Za pchanie odpowiada to, co było, więc wspomniana już 
przeszłość już nie jako  czuwanie i czucie, przenikliwość i jasność, ale jako przeddzień.Ewolucja 
jest to rozwój , krok po kroku. Rozwój ten prowadzony jest po wolucie [wolumen= obrót], spirali, 
helisie (ang. helix). Owa spirala związana jest właśnie z cyklicznością.Rewolucja jest to nagła 
zmiana, przełom w ewolucji (spowodowany kwadraturą z potencjałem ) przewrót, czyli rewolta i 
odnowienie kanonów .

                                          
       DRZEWO W  OGONIE  ORŁA  

Palma jest ulubionym symbolem u starożytnych artystów. Jest symbolem radości i triumfu. 
Według Psalmisty, palma jest symbolem człowieka sprawiedliwego: lustus ut palma florebit
— Sprawiedliwy jak palma się rozkrzewi (Ps 91, 13). Palma jako symbol zwycięstwa była 
znana pierwszym chrześcijanom, „stojący przed stolicą i przed obliczem Boga , 
przyobleczeni w szaty białe, a palmy w ręku ich".  W malowidłach katakumbowych motyw 
palmowy niepoślednie zajmuje miejsce. 



           Złamana  palma to złamana sprawiedliwość       Obecny stary  herb RP jako godło

• pióra orła są symbolem promieni słonecznych i pełnią ważną rolę w ozdobach kultowych 
• orzeł był symbolem ponownych narodzin i chrztu – przypisywano mu właściwości Feniksa 
• według Arystotelesa orzeł wzlatując patrzy bezpośrednio w słońce – symbol kontemplacji i 

duchowego poznania 
• orla łapa z pazurami — obrona wolności i sprawiedliwości; nieustępliwość       

        
                                                Symbolika lwa.

Lew zwłaszcza  złoty,  symbolizuje Boga, moc Boską, potęgę, majestat,  dumę, zwycięstwo,
zdrowie,  męskość,  płodność,  odwagę,  triumf,  działanie,  czujność,  ruchliwość,  światło
słoneczne, Słońce, potęgę światła, ogień, ambicję, umysł, sprawiedliwość.

LEW  -  ODWAGA:  Lwia  skóra  była  atrybutem  mitologicznych  bohaterów,  takich  jak
Herkules, Tezeusz. 

Pierwszą myślą jaką wielu przychodzi do głowy odnośnie symboliki tego zwierzęcia są 
takie określania jak odwaga, siła i męstwo. Lew często jest symbolem króla głownie ze 
względu na jego siłę. Nieodłącznym atrybutem rozpoznawczym tego drapieżnika jest jego 
wspaniała grzywa. Sylwetkę lwa (najczęściej jego głowę) znajdziemy na wielu posągach, 
bramach, wejściach do grobowców czy świątyń, kołatkach oraz amuletach i pierścieniach. 
Wyryty wizerunek miał zapewniać ochronne danemu miejscu.

Lew jest postrzegany jako symbol słońca i światła – jest on także 5 znakiem zodiaku 
którego żywiołem jest ogień. Jego części ciała zostały użyte w wielu mitologicznych 
stworzeniach np. w Sfinksie czy Gryfie.

Lew jest królem wszystkich zwierząt lądowych (królem ptaków jest zaś orzeł).
Niektóre przysłowia z tym zwierzęciem:

• Lwa z pazura poznać 



• I lwa łagodnością powoli ugłaskasz. 
• Lepszy żywy lis, niż martwy lew. 
• Nie trzeba śpiącego lwa budzić. 

Co innego symbolizuje lew w różnych kulturach?
• W Egipcie dwa odwrócone od siebie grzbietami lwy, symbolizują wschód i zachód 

słońca. 
• W Japoni czy Chinach uchodzą za obrońców przed demonami – są także strażnikami 

świątynnymi. 

Lew jest symbolem dwuznacznym, zwierzęciem budzącym jednocześnie strach i szacunek, 
zarówno łagodnym, jak i krwiożerczym. 
Lew był jednym z pierwszych zwierząt, które malował i portretował człowiek. Jego 
wizerunki można odnaleźć na malowidłach skalnych, w jaskiniach liczących 15 000 lat. W 
starożytności zwierzęta te były uosobieniem władzy i potęgi, stąd też człowiek przedstawiał 
lwa jako bóstwo i symbol królów, słynął z tego Egipt, np.( rzeźba lwa z głową faraona – 
Sfinks). Zwierzęta te występowały także w sztuce Babilonu.
Wielu malarzy uwieczniało lwy na swoich obrazach, m.in. Rembrandt, Albrecht Dürer, 
Gustav Klimt, Francesco Hayez, Henri Rousseau i Peter Paul Rubens.
Lew symbolizuje majestat, siłę, dzielność, przywództwo. Tak też lew został "królem 
zwierząt". Natomiast w sztuce herbowej został najważniejszym zwierzęciem. Do dziś – jako
symbol – lew jest najbardziej prestiżowym, królewskim zwierzęciem. Symbol lwa używano 
również do pieczęci na dokumentach, na których w herbie widniał lew.

 Lwa jako herbu  używali nasi przodkowie a także  różni władcy  polscy i inni  także. 

W sztuce świeckiej, która była inspirowana kulturą rycerską, lew jako król zwierząt 
symbolizował treści jednoznacznie pozytywne, siłę, odwagę królewski majestat, stąd tak 
częste jego występowanie w heraldyce królewskiej. 

 Lwy  to trzymacze. 

Trzymacze heraldyczne (podpory tarczowe) – postacie ludzkie lub zwierzęta umieszczane po 
jednej lub – częściej – po obu stronach, niekiedy za tarczą herbową, i podtrzymujące ją. 
Trzymacze są udostojnieniem herbu, nie mogły być stosowane dowolnie i samowolnie lecz jedynie 
na mocy specjalnego aktu nadania. W okresie rozbiorów używanie trzymaczy herbowych zostało 
ograniczone przez heroldie państw zaborczych tylko do tych prawnie nadanych. Jednak nie wydaje 
się by była to regulacja wiążąca dla polskiego prawa i obyczaju heraldycznego. Znanym 
przykładem trzymaczy herbowych w Polsce są złote lwy z herbu Gdańska. 

                               Jest to symbol i znak, że  podtrzymuje nas sam Bóg. 

 Lew (łac. Leo, dop. Leonis, symbol , skrót Leo) – gwiazdozbiór zodiakalny identyfikowany z lwem,
którego musiał pokonać Herakles aby wypełnić jedną ze swych dwunastu prac (zwykle zabicie lwa
uważane było za pierwszą,  gdyż wskutek niej  heros zdobył zbroję z lwiej skóry,  która czyniła go
niewrażliwym na ciosy). Lew – piąty znak astrologiczny w zodiaku. Żywiołem Lwa jest ogień, planetą
Słońce. Jakość znaku zodiaku – stała. Po raz pierwszy pojawił się w Mezopotamii w IV tysiącleciu
p.n.e. 



Według astrologii znak należy do trygonu ognia i jest domem Słońca. W starożytnym Egipcie, lew był
umieszczany  na  dwóch  krańcach  znanego  świata  by  pilnował  wschodu i  zachodu  Słońca.  Z  nim
związane były mity o jego zwycięstwie nad Bykiem, oraz zwycięstwie dnia nad nocą, lata nad zimą. 

Przeważnie  postać  lwa  symbolizowała  władzę,  niezależność,  sprawiedliwość  oraz
charakteryzowała się przenikliwością i mocą boskiego światła i słowa .

Ze znakiem Lwa lub jego postacią w starożytności wiązano różne bóstwa ( Ra - bóg słońca, 
Ozyrysa - w mitologii egipskiej bóg śmierci i odrodzonego życia, Horusa - egipski bóg nieba, 
opiekun monarchii egipskiej, Krysznę - Najwyższa Istota i Najwyższy Bóg w hinduizmie, 
Apolla - mitologii greckiej bóg sztuk , Heliosa - w mitologii greckiej bóg i uosobienie Słońca.

                               Herb Księstwa Legnickiego na wybranych zabytkach
                                                              Brama Odrzańska w Brzegu

Herb podobny do dwóch młodzianków  
Zamek Piastów Śląskich w Brzegu                                             Brama  Lwy  Mykeny

 Egipt  Horus. Horus rozpościerający skrzydła. 



Prototyp polskiego herbu  dynastycznego oraz  państwowego  oraz polski orzeł  bielik.  
                                 Polski  herb  jest odmianą  Horusa.

Horus – egipski bóg nieba, opiekun monarchii egipskiej. Panujący faraon utożsamiał się z nim i
przyjmował jego imię. Czczony pod postacią sokoła lub człowieka z głową sokoła .

Horus uosabiał  cały Egipt.  Horus jest  jednym z najstarszych i  najbardziej  znaczących bóstw w
religii starożytnego Egiptu. Horus notowany jest w zapisie hieroglificznym jako ḥr.w. Rekonstruuje
się wymowę tego zapisu jako *Ḥāru. 

Nazwa oznacza sokoła. Przyjmuje się, że Horus tłumaczony był jako  odległy lub wznoszący się
ponad.   Orzeł  symbolizuje  słońce,  niebiosa,  ogień,  pożar,  dzień,  powietrze,  pioruny,  wiatr,
początek,  wszechwładzę,  wróżbę,  wyrocznię,  modlitwę,  łaskę,  długowieczność,  odnowienie,
odrodzenie,  nieśmiertelność,  chrzest,  wniebowstąpienie,  chwałę,  władzę,  majestat,  natchnienie,
geniusz,  aspiracje,  męskość,  heroizm,  zwycięstwo.Orzeł  jest  jednym  z  najstarszych  symboli
ludzkości. Zarówno Grecy jak i Persowie poświęcali go słońcu. Orzeł stanowił dla nich symbol
wzniosłości  oraz  duszy  związanej  z  najwyższym bogiem niebios,  będącym dla  nich  podstawą
duchowości.  Dla Greków orzeł  był  znakiem boga Zeusa.  Z kolei  Druidzi  postrzegali  orła  jako
symbol  wszechmocnego  boga,  który  obserwuje  świat  z  wyższych  sfer  niebieskich.Orzeł  jest
ptakiem, którego życie jest związane ze światłem oraz takimi żywiołami jak ogień i woda.

 Charakteryzuje go nieustraszony lot, szybkość oraz brak strachu przed burzą i piorunami, które 
zazwyczaj są atrybutami Stwórcy. Orzeł jest również symbolem dziedziczonej przez pokolenia 
szlachetności, władzy i waleczności. Tak jak lew na ziemi, orzeł jest uważany za króla nieba. Mając
skrzydła, przelatuje między jednym światem a drugim, wspierając i prowadząc dusze do celu.Już w 
czasach prehistorycznych orzeł stanowił symbol siły i władzy.

                                              herb Gdańska    jako przykład 



                        

                   

Pierwszy  lub jeden z pierwszych herbów  Polski.

Ten  orzeł   do herbu jest  już  gotowy tylko trzeba  dorobić wolutę  i trójlistek, oraz  krzyż  
grecki na koronie.  lew Przemyślidów   jako Boży lew taki sam   tylko odwrócony z lewej 
strony .W  łapach  ma trzymać  tarczę. W tym herbie dajemy  tarczę zaokrągloną na dole.

Symbolika  orła  . 
Orzeł jest jednym z najstarszych symboli ludzkości. Zarówno Grecy jak i Persowie poświęcali go 
słońcu oraz  Bogu Ojcu Zeusowi. Orzeł stanowił dla nich symbol wzniosłości oraz duszy związanej 
z najwyższym bogiem niebios, będącym dla nich podstawą duchowości. Dla Greków orzeł był 
znakiem boga Zeusa.



 Z kolei Druidzi postrzegali orła jako symbol wszechmocnego boga, który obserwuje świat z 
wyższych sfer niebieskich.

Orzeł jest ptakiem, którego życie jest związane ze światłem oraz takimi żywiołami jak ogień i 
woda. Charakteryzuje go nieustraszony lot, szybkość oraz brak strachu przed burzą i piorunami, 
które zazwyczaj są atrybutami Stwórcy. Orzeł jest również symbolem dziedziczonej przez 
pokolenia szlachetności, władzy i waleczności. Tak jak lew na ziemi, orzeł jest uważany za króla 
nieba. Mając skrzydła, przelatuje między jednym światem a drugim, wspierając i prowadząc dusze 
do celu.Już w czasach prehistorycznych orzeł stanowił symbol siły i władzy. Przejęty przez 
chrześcijan w czasach krucjat, stał się elementem zdobiącym stroje wielu królów i innych władców 
w Europie. Orzeł   bizantyński z dwiema głowami stanowi dodatkowe podkreślenie siły symbolu.

W biblii orzeł jest związany ze Świętym Janem Ewangelistą ze względu na jego bezpośredni 
związek z inspirującym światłem intelektu (wiedzy).W starożytnych Indiach orzeł kojarzy się z 
Garudą – wielkim mitycznym ptakiem słońca, o którym wspomina Ramajana (Dzieje Ramy) 
mówiąc o rumaku Wisznu. Wisznu to druga postać w Trójcy hinduistycznej, na którą składają się 
Brahma, Wisznu i Śiwa.
W Persji (Iran), orzeł symbolizuje zwycięstwo Persów nad wojskami znad morza Śródziemnego. 
Przelatując nad polem bitwy został odczytany jako dobry omen.

W Rzymie orzeł wyrasta prosto z berła Jowisza/Jupitera, by w ten sposób czynić swoją wolę wobec
ludu. Bity na monetach, jawi się jako symbol legionów rzymskich oraz potęgi Imperium.

W Meksyku orzeł to pradawny bóg przyrody i wegetacji. Łączy się go z jaguarem, który jest 
symbolem tajemnych sił i ciemności. W porównaniu z nim orzeł to bóg-ptak, reprezentujący niebo i
światło oraz niebiańską duszę. Orzeł przekazywał swoją moc wojownikom zwanym Orłami, którzy 
stanowili elitę wśród wojowników Azteków. Przywódca Azteków nosił strój przystrojony piórami 
orła, które też ozdabiały jego tron.
Skrzydła ( opisywane często jako rozczapierzone )są symbolem lekkości, duchowości, możliwości 
latania i wznoszenia się pod niebiosa. Wyrażają one dążenie duszy do osiągania kondycji wyższej 
niż ludzka; innymi słowy wskazują na aspiracje duszy, by przekraczać to, co ludzkie. Skrzydła są 
związane z poznawaniem, wyobraźnią, myślą, wolnością oraz zwycięstwem.Dla Hindusa skrzydła 
są wyrazem wolności, gdy w efekcie kontemplacji pozostawia się sprawy ziemskie poza sobą 
podążając do raju. Rigweda postrzega skrzydła jako Inteligencję zwinniejszą niż jakikolwiek ptak. 
Uniwersalny Architekt tworzy świat za pomocą swoich uskrzydlonych ramion.W starożytnym 
Egipcie uskrzydleni bogowie byli bogami opiekuńczymi. Strzegli istot żywych osłaniając je swoimi
skrzydłami, tak jak buduje się ściany czy ogrodzenia oraz świątynie, których wrota były 
przyozdabiane uskrzydloną postacią boga Amona-Ra. 

W tradycji chrześcijańskiej skrzydła są związane ze światłem Słońca Sprawiedliwości, które jest 
iluminacją Inteligencji Sprawiedliwości. Bóg ochrania człowieka cieniem swoich skrzydeł (Psalm). 
Kiedy człowiek oddala się od Boga, gubi swe oryginalne skrzydła. Natomiast aniołowie są 
najczystszym wyrazem uskrzydlonej duszy.W Grecji Hermes miał uskrzydlone pięty, symbol 
podróżnika i posłańca przynoszącego sny, impuls oraz ruch. Grecy wyrażali symbolicznie miłość i 
zwycięstwo za pomocą skrzydeł. Według Platona, skrzydła reprezentują Inteligencję oraz 
Zrozumienie.  



Oleśnica miasto w Polsce w województwie dolnośląskim, w aglomeracji wrocławskiej. 
Pierwotnie miasto polskie a potem niemieckie. Ziemie  Petrusa  Wlostowica.  Ród  Duninów.

Herb Oleśnicy  Grek  Ion Javan  z
tarczą  słoneczną. 

 Jawan . Utożsamiany z greckim  plemieniem Jonów (Jończyków) oraz z Polakami a przedtem z
Grekami  i Gallami . Obok- Egipt Horus. Horus rozpościerający skrzydła.  Prototyp polskiego herbu
dynastycznego oraz  państwowego.  Trzeci to  polski  orzeł  bielik

             Korona Chrobrego z  perłami, szafirami i rubinami i krzyżem  greckim

                                          NOWY  HERB POLONII

                    Dodajemy Trójlistkowe  dwie woluty i wstęgę z herbu objawionego. 



Wydarzenia  dnia 15  października .

• Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi

• Światowy Dzień Mycia Rąk (od 2008 roku pod patronatem UNESCO)
•                   Patrz  Menu Zdrowie na  portalu  Białego Orła.

◦ Wydarzenia w Polsce

• 1432 – Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie zawarły unię grodzieńską, będącą
jednym z aktów unii polsko-litewskiej.

• 1578 – I wojna polsko-rosyjska: wojska rosyjskie rozpoczęły oblężenie Wenden.Miasto 
na Łotwie nad rzeką Gaują.

• Miejsce obrad sejmików polskich  Inflant.Miasto założone w 1206. W 1583, po 
wyprawach inflanckich Stefana Batorego, na sejmiku w Wenden Stanisław 
Pękosławski ogłosił w imieniu króla nową konstytucję Inflant. Od 1598 było 
stolicą województwa wendeńskiego Królestwa Polskiego istniało formalnie do 1660). Do 
nazwy  Wenden odnoszą się  Wenedowie /dokładniej Wenetowie znad Wisły – patrz  seria 
Wielka  Slavia.

• 1816 – W ramach Armii Królestwa Kongresowego utworzono żandarmerię.
• 1832 – W Królestwie Kongresowym weszła do obiegu moneta dwunominałowa 15 

kopiejek – 1 złoty.
• 1861 – W Warszawie wojsko rosyjskie rozbiło demonstrację patriotyczną z okazji 

rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki.
• 1870 – W Krakowie ukazało się ostatnie wydanie tygodnika beletrystycznego „Kalina”.
• 1880 – Otwarto tunel pod Świerkową Kopą.
• 1903 – W Łodzi odbyła się premiera dramatu Śnieg Stanisława Przybyszewskiego.
• 1905 – Na posiedzeniu II Rady Partyjnej PPS w Mińsku Litewskim Organizacja 

Spiskowo-Bojowa PPS została przekształcona w Organizację Bojową PPS (zwaną 
również „Centralną Bojówką”). Szefem Wydziału Bojowego mianowano prawdziwego 
Józefa Piłsudskiego.

• 1911 – Ukazało się pierwsze wydanie czasopisma „Skaut”.
• 1939:

◦ Niemiecki Selbstschutz dokonał w lesie bratiańskim masowego mordu blisko 150 
przedstawicieli polskiej elity intelektualnej i politycznej z ziemi lubawskiej.

◦ Rząd niemiecki podjął uchwałę o utworzeniu Wielkiego Miasta Szczecin.
• 1941 – W Generalnym Gubernatorstwie wprowadzono karę 

śmierci dla Żydów opuszczających teren getta i dla Polaków udzielających Żydom 
schronienia.

• 1942:
◦ Na wydmach Łuże w Puszczy Kampinoskiej Niemcy rozstrzelali 39 więźniów 

z Pawiaka.
◦ Zostało zlikwidowane getto żydowskie w Krośniewicach, a jego mieszkańcy 

wywiezieni do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem i tam zamordowani.
• 1944 – Ukazało się pierwsze wydanie „Życia Warszawy”.



• 1945 – Została założona Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku.
• 1949:

◦ Utworzono cztery pierwsze bataliony górnicze.
◦ Zakończył się IV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. 

Pierwszą nagrodę zdobyły ex aequo Halina Czerny-Stefańska z Polski i Bella 
Dawidowicz z ZSRR.

• 1950 – Przedwojenny Związek Harcerstwa Polskiego został włączony w 
struktury komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej.

• 1979:
◦ Centrum Zdrowia Dziecka przyjęło pierwszego pacjenta.

• 1981 – Z taśmy montażowej Fabryki Samochodów Małolitrażowych zjechał 
milionowy Fiat 126p.

• 1989 – W Szczecinie odsłonięto pomnik „Tym, którzy nie powrócili z morza”
• 1993 – Rozpoczęto produkcję samochodu dostawczego Lublin.
• 2016 – W Cieszynie odbyła się uroczysta sesja połączonych Synodów Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego i Kościoła Ewangelicko-Reformowanego na której przyjęto 
brzmienie wspólnego przesłania z okazji 500-lecia Reformacji.

Król  Bolesław  Chrobry używał nazwy Polonia na  swoich monetach  a  także  wszyscy  
kronikarze  zagraniczni w tym  polscy  jak też źródła  kościelne do  czasu  powstania języka 
polskiego  i drugiej nazwy  Polska. Właściwie  powinno  się  mówić  oraz  pisać poloński od
Polonii  zamiast polski, ale  brzmi to nieco  kuriozalnie i poza  tym określenie polski  to lub 
tamto  weszło do powszechnego  obiegu. 

Nazwa  zaś  Polin używana  przez  żydów  także  świadczy o  greckiej proweniencji  od  
boga  Apollina oraz  od Polonii.  Państwo  nie mogło  się nazywać  imieniem  boskim, 
nazwy  starożytne  były  często  anagramami  oraz  słowami kluczami, które  nawiązywały 
do  pochodzenia  władcy  lub   boga    lub   greckiego państwa  miasta   matki. 
Do takich miast należy  Apolonia  .

Apollonia – miasto w pobliżu Cyreny, obecnie w Libii -  Nazwę nadano miastu na cześć 
boskiego patrona, Apollina z Delf, który poradził osadnikom greckim zbudować kolonię 
w obecnej Libii. Wymienia Apollonię z nazwy Strabon za czasów cesarza Augusta (27 
p.n.e.–14 n.e.). 

Apollonia Iliryjska – kolonia Koryntu na wybrzeżu Iliryjskim Apollonia 
Iliryjska – kolonia Koryntu na wybrzeżu Iliryjskim. Założona w roku 588 p.n.e. przez grupę
200 kolonistów z Koryntu i Kerkyry. 
Obecnie stanowisko archeologiczne w Albanii .

Apollonia Pontyjska – kolonia Miletu, Fokai oraz Rodos na wybrzeżu Azji Mniejszej
Założona po raz pierwszy w VIII w. p.n.e. a po jej zniszczeniu założona ponownie w 
roku 560 p.n.e. 



Ja  stawiam na  Apollonię Pontyjską  oraz  Anatolię w  Azji  Mniejszej, przez  która  
biegły szlaki handlowe do  Mezopotamii . Z  kolei z Rodos  jest  związana historia 
miasta  Lublina. 

Fokaja lub Focja (gr. Φώκαια, tur. Foça, łac. Phocaea) – starożytne miasto greckie na 
zachodnim brzegu Anatolii, na północny zachód od Smyrny (dzisiejszego Izmiru), na 
północnym brzegu Zatoki Smyrneńskiej. Założone przez Jonów prawdopodobnie w X w. 
p.n.e. Należało do najsilniejszych miast regionu. Razem z Miletem założyło nad Morzem 
Czarnym m.in. kolonie Amisos i Apollonia Pontyjska (tę drugą w roku 609 p.n.e.), a 
samodzielnie Lampsakos nad Hellespontem w 654 p.n.e. 

Później Fokaja rozpoczęła kolonizację zachodnich wybrzeży Morza Śródziemnego. Około 
roku 600 p.n.e. Fokajczycy założyli Massalię (dzisiejsza Marsylia), a około 560 p.n.e. Alalię
na Korsyce. Niewykluczone, że założyli również krótkotrwałe kolonie na Sardynii. Ich flota
pokonała na początku VI w. p.n.e. Kartagińczyków, co pozwoliło Fokajczykom czerpać 
duże zyski z handlu w północno-zachodniej części Morza Śródziemnego. Ich żeglarze 
docierali nawet do zachodnich wybrzeży Hiszpanii. 

Gdy w roku 546 p.n.e. wojska perskie dotarły do Jonii, większość mieszkańców Fokai 
zdecydowała się opuścić miasto i odpłynąć do Alalii na Korsyce. W 535 p.n.e. Fokajczycy 
starli się pod Alalią z połączonymi flotami Kartaginy i Etrusków. Ponieśli w bitwie ogromne
straty i musieli opuścić Korsykę. Osiedlili się ostatecznie w Elei na południowo-zachodnim 
wybrzeżu Italii. Fokaja znana jest także dzięki Homerowi z jego Odysei. Na. wyspach 
leżących w pobliżu miasta miały według tego eposu zamieszkiwać Syreny .

Ci, którzy pozostali w mieście, uczestniczyli później w powstaniu miast jońskich przeciwko
panowaniu perskiemu. A  po upadku powstania  greccy uczeni  oraz  wielu innych  Jonów 
wyemigrowali aż nad  Bałtyk gdzie  już  było dobrze  zorganizowane osadnictwo na Szlaku 
Bursztynowym. 

Nazwa  Poloni  (  łacińska nazwa  Polonia)   mogła  także powstać  od  imienia  Apoloniusza
z  Tiany  lub  on sam  takąż nazwę  nadał skoro miał  założyć  Kraków.  Na  poniższej  
monecie  jest  nawet słowo    POLLONI  w  imieniu  Apolloni – us. 



Apolloni-us Teaneus” (Apollonius of Tyana). Medalion Contorniato na cześć 
Apoloniusza z Tiany. Tak nazywane są medale dużych rozmiarów (od 30 do 40 mm), z 
charakterystycznym żłobionym kołem na krawędzi, które były produkowane od połowy 
IV wieku i przedstawiają klasyczne figury grecko-rzymskie. 

                                Trzeba przeczytać  serię  Duch  prawdy i duch fałszu  
                                             tom o gnozie z Apolloniuszem z  Tyany. 


