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LEŚNIE PSZCZOŁY W POLSKIEJ HERALDYCE
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Nieodległe to czasy, gdy władze samorządowe miast i gmin nie przejawiały
zainteresowania problematyką heraldyczną. Zmiana w tym zakresie dokonała się
dopiero w ostatnich dziesięcioleciach. Nieco ożywienia na tym polu nastąpiło po
wejściu w życie ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach.
Upoważniała ona jednostki samorządu terytorialnego do stanowienia własnych
herbów, weksyliów (np. flaga, chorągiew, sztandar, flaga stolikowa), pieczęci, insygniów oraz emblematów, odznak honorowych i innych symboli (np. odznaka
radnego, statuetka). Z perspektywy czasu widać wyraźnie, że dopiero porządek
prawny ustanowiony przez przepisy kolejnej ustawy o samorządzie terytorialnym z 1990 roku odważniej otworzył możliwość działania samorządów terytorialnych na tym polu, bowiem niejako zobligował je do zainteresowania się tą
problematyką.
Odtąd władze samorządowe nie tylko mogą, ale wprost powinny posiadać
własne herby i inne symbole, albowiem zgodnie z postanowieniami wspomnianej ustawy wzór herbu winien znajdować się w statucie danej jednostki. Zachętą,
by porządkować kwestie związane z herbem względnie zmianą lub uzupełnieniem już posiadanego godła, stały się uroczystości rocznicowe powołania jednostek terytorialnych oraz liczne lokalne wydarzenia w miastach i gminach.
Przedmiotem rozważań w artykule są godła dwóch gmin, do których twórcy
wprowadzili symbolikę związaną z pszczołą miodną. Co prawda, w gronie posiadaczy gminnych znaków terytorialnych doliczyć się można łącznie aż dwunastu
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gmin z symboliką pszczelarską w herbach, biorąc jednak pod uwagę profil pisma,
które udostępniło łamy dla powyższej problematyki, należy stwierdzić, że treść
niniejszego artykułu została ograniczona do dwóch gmin: Rząśnik i Jednorożec.
Jednostki te znajdują się na pograniczu dawnego Księstwa Mazowieckiego i nawiązują swymi godłami do historycznych i kulturowych treści dawnej Puszczy
Kurpiowskiej słynącej w przeszłości z bartnictwa i pszczelarstwa. Dzięki temu
ich herby są dziś istotnymi symbolami w staraniach samorządów na rzecz kształtowania pozytywnego wizerunku obu gmin.
Na zakończenie dodam, że symbolika heraldyczna nie jest kwestią artystycznej dowolności autorów godeł gminnych czy miejskich. Symbole miast i gmin
muszą być zgodne z zasadami heraldyki, weksylologii oraz miejscowej tradycji historycznej1. Poza wymienionymi kryteriami Komisja Heraldyczna przy
MSWiA, która uczestniczy w procesie ich legalizowania, kieruje się ustaleniami
Krakowskiego Kolokwium Heraldycznego, poświęconymi heraldyce samorządowej, bowiem wzory projektowanych symboli podlegają opinii ministra właściwego ds. administracji publicznej (Drelicharz, Piech 2005).
Municypalne i gminne symbole, takie jak flagi i sztandary, towarzyszą na ogół
uroczystościom, ważnym wydarzeniom i zgromadzeniom publicznym o charakterze świąt lokalnych i państwowych, a ponadto wykorzystywane są w czasie
wyborów do władz różnego szczebla, trwania sesji rad gminnych i miejskich,
podczas oficjalnych wizyt i temu podobnych wydarzeń. Pieczęcie z tłoczonymi
symbolami umieszczane są na najważniejszych dokumentach gminnych, przykładowo o współpracy partnerskiej z innymi gminami2.
NA SKRAJU PUSZCZY BISKUPIEJ

Opowieść o obecności pszczelarskiej symboliki w godłach wymienionych
gmin rozpocznę od herbu mazowieckiej gminy Rząśnik. Celem ułatwienia czytelnikom zrozumienia obecności i znaczenia poszczególnych motywów umieszczonych w godle symbolizującym tę gminę przedstawię w kilku słowach jej dzieje, eksponując w nich te kwestie, które w konsekwencji wywarły istotny wpływ
na jego plastyczny obraz.
Nietrudno zauważyć, że wkomponowana jest weń idea regionu legitymującego się dawnymi tradycjami pszczelarskimi. Słusznie zatem autorzy różnych
wydawnictw traktujących o gminie Rząśnik kierują uwagę czytelników ku
1
Weksylologia jest nauką pomocniczą historii zajmująca się badaniem dziejów flag,
chorągwi, sztandarów, proporców oraz objaśnianiem znaczeń użytych na nich barw
i znaków.
2
Zgodnie z art. 4 ust. 2 polskiej ustawy o prawie autorskim z dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz.U. 2018, poz. 1191 z późn. zm.) publikowanie obrazów herbów, sztandarów i innych
symboli nie wymaga zgody ich autorów, gdyż „akty normatywne i ich projekty, a także
oficjalne dokumenty, materiały, znaki i symbole są własnością publiczną”.

		
Leśnie pszczoły w polskiej heraldyce
139

północnej części Mazowsza, w rejon wideł rzek Narwi i Bugu, gdzie znajdujemy kompleksy leśne będące pozostałością słynącej niegdyś z bartnictwa Puszczy
Białej. To, co z niej pozostało, zajmuje powierzchnię około 85 tys. ha, z czego
51 tys. ha to lasy w 22% prywatne. Obszar ten został wpisany na listę obszarów
chronionych Natura 2000.
Gmina włączona jest do powiatu wyszkowskiego w województwie mazowieckim. Północna jej część dotyka bezpośredniego sąsiedztwa Narwi, reszta należy
do Międzyrzecza Łomżyńskiego na Wysoczyźnie Wyszkowskiej i stanowi w zasadzie obszar równinny o powierzchni około 165 km² zamieszkiwany w 28 miejscowościach przez prawie 7 tys. mieszkańców. W gminie, podobnie jak na całym
obszarze dawnej Puszczy Białej, dominują gleby o niskiej żyzności, klimat tu
dość surowy – wszak niedaleko stąd do polskiego bieguna zimna, Suwalszczyzny.
Pierwsza wzmianka o osadzie Rząśnik datowana jest na rok 1498, ale wiek
gminy o tej nazwie liczy się dopiero od 1973 roku, kiedy to powołano ją do życia
w wyniku połączenia gromad Rząśnik i Nowy Lubiel oraz połowy dwu innych
gromad: Leszczydół Stary i Wola Mystkowska. Wśród znawców lokalnej historii panuje przekonanie, że nazwa Rząśnik pochodzi od gęstych kożuchów rzęsy
wodnej pokrywającej niegdyś tutejsze zbiorniki wód stojących oraz obszarów
bagiennych (Lolo 2013).
Na historię tego terenu składały się wydarzenia, z których najistotniejsze znalazły wyraz w elementach graficznych współczesnego godła gminy Rząśnik. Już
Lelewel (1856), który interesował się historią bartnictwa i pszczelarstwa, pisał,
że w początkach „XV wieku w Mazowszu byli bartnicy, ludzie powołania, biegli
w sztuce (…). Ich biegłość i znajomość nie była nowa, ale ze starodawnego zwyczaju i starodawnych wiadomości”. Zajmowany dziś przez gminę obszar należący
do dawnej Puszczy Białej dość długo znajdował się na peryferiach średniowiecznego osadnictwa. Wiedzieć trzeba, że rozległe tereny po obu brzegach Narwi były
we władaniu biskupów płockich jeszcze przed XII wiekiem, którzy administrowali nimi aż do czasów trzeciego rozbioru Polski, kiedy władze pruskie dokonały ich
sekularyzacji. Jest w zasadzie rzeczą pewną, że tereny Puszczy Białej należały do
„kościoła mazowieckiego płockiego” od schyłku XI wieku. Fakt władania Puszczą
Biskupią przez Kościół w ciągu kilku wieków zaważył na jej pierwotnej nazwie;
nazwa Puszczy Białej pojawiła się dopiero z upływem czasu (Żywirska 2009).
W początkach państwowości polskiej istniały tu nieliczne osady puszczańskie, wiedza o tych czasach jest fragmentaryczna i rozproszona. O zasięgu osadnictwa średniowiecznego informuje dokument wydany dla biskupa płockiego
przez Konrada Mazowieckiego w roku 1203 lub 1235, potwierdzający nadania
wcześniejsze (Szydlik W. 1999).
Poza stopniową kolonizacją puszczy organizowaną przez rządców diecezjalnych, około XVI wieku rozpoczęło się w centralnej, południowej i północnej
części dzisiejszej gminy Rząśnik osadnictwo biedniejszej szlachty mazowieckiej.
W efekcie powstało tu kilka wiosek szlacheckich: Komorowo, Bielino, Józefowo,
Lubiel. Jednak stare wsie, takie jak: Wielątki, Rząśnik czy Porządzie znajdujące
się na skraju Puszczy Biskupiej, należały aż do czasu ich sekularyzacji do biskupstwa płockiego. Mając na uwadze ochronę zasobów leśnych, osiedlano w puszczy
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ludzi znających podstawy gospodarki leśnej i radzenia sobie z trudami puszczańskiego życia, pozwalano im uprawiać wyznaczone nowiny wystarczające na zaspokojenie potrzeb osiedlanych rodzin.
Kres gospodarczej prosperity na obszarach puszczańskich nastąpił w okresie potopu szwedzkiego. Wskutek towarzyszących wojnom epidemii w niektórych wsiach ubyła połowa ludności i inwentarza. W rezultacie pojawiły się nawet
opuszczone domostwa. Po tych wydarzeniach tutejsza gospodarka dźwigała się
do poprzedniego poziomu przez dziesięciolecia. Zmiany te były możliwe dzięki
ponownej kolonizacji Puszczy Białej, nasiliły się w wieku XVIII. W procesie tym,
szczególnie we wschodniej części Puszczy Białej, uczestniczyli Kurpie z sąsiedniej Puszczy Zielonej. Akcja biskupia nie przyniosła jednak spodziewanych efektów, bo choć liczba gotowych do użytkowania drzew bartnych wzrosła, to liczba
bartników i ilość oddawanego przez nich miodu pozostawała na poziomie jak
w czasie kryzysu (Kielar 2004).
O obecności na tym terenie bartników i pszczelarzy świadczy kilka miejscowości, przysiółków i uroczysk o patronimicznych nazwach. I tak w północno-zachodniej części Puszczy Białej znajduje się rezerwat przyrodniczy o nazwie
Bartnie; tuż za dzisiejszą granicą gminy Rząśnik znajduje się przysiółek Borki-Pasieki. Kilka kilometrów na zachód od Rząśnika, wewnątrz kompleksu leśnego, położona jest wieś Bartodzieje, jeszcze dalej Barcice. W południowej części
gminy usytuowana jest wieś Porządzie. Ta była w rzeczywistości wioską chłopską
liczącą kilkadziesiąt gospodarstw, ale należały do niej trzy przysiółki o nazwach:
Kąty Stare, pod Komorowem i Pasieczne (Żywirska 2009).
Do obowiązków osadzonych tu bartników należało m.in. coroczne dostarczanie rządcy przypisanych im ilości miodu i wosku. Dochodziły do tego jeszcze
podatki na rzecz skarbu królewskiego. Po opłaceniu czynszu i uregulowaniu innych danin bartnicy mogli swobodnie rozporządzać uzyskanymi płodami z pola
i podebranym w barciach miodem, pozyskanym z nich woskiem i sprzedawać je
na targach i jarmarkach.
Z chwilą sekularyzacji dóbr kościelnych po 1795 roku obszar dzisiejszej gminy
Rząśnik znalazł się pod zaborem pruskim. Wówczas to majątki kościelne przeszły
w ręce władz pruskich. Skutkowało to zniesieniem uprzywilejowanej odrębności
Kurpiów. Władze zaborcze rozpoczęły własną akcję osadniczą, sprowadzając do
Puszczy Białej tzw. Olendrów3. W niedługim czasie nowi osadnicy dokonali tu
istotnych zmian krajobrazu, meliorując znaczne obszary podmokłych i bagiennych obszarów zamieniając tym sposobem znaczne ich połacie w łąki i pastwiska.
Po roku 1815 omawiany obszar wszedł w skład Królestwa Kongresowego, skutkiem czego w następnych dziesięcioleciach miejscowa ludność dzieliła
wraz z resztą narodu wszelkie niewygody, prześladowania i udręki ze strony
3
Olędrzy (Olendry) – fryzyjscy osadnicy, którzy na zagospodarowywanych ziemiach
wprowadzali najwyższą w Europie kulturę rolną i hodowlaną. Posiadali wiedzę o osuszaniu gruntów podmokłych i zalewowych, które zamieniali na użytki zielone; wprowadzali
do hodowli nowe rasy bydła mlecznego.
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rosyjskiego zaborcy, zaś podczas obu światowych wojen – ze strony okupacyjnych władz. Poznawszy w tak skróconej formie minione dzieje Puszczy Białej,
z której obszaru wydzielono w roku 1973 gminę Rząśnik, przejdźmy do omówienia kwestii dotyczących jej herbu.
Zaprojektował go Robert Szydlik – członek Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, zarazem posiadacz konta w polskiej Wikipedii o nazwie MesserWoland, którą sygnuje swe dzieła artystyczne.
Informacje o ustanowieniu symboli gminnych zawarte są w uchwale nr VI/28/07
Rady Gminy Rząśnik z dnia 19 kwietnia 2007 roku. Aktem tym władze samorządowe gminy zatwierdziły wzory herbu i flagi gminnej, banneru i pieczęci tłoczonych
w formie zgodnej z ich opisem w załączniku do powyższej Uchwały. Dokument ten
reguluje nie tylko ich wymiary, lecz także poszczególne elementy plastyki herbu.
Herb w przypadku każdej gminy jest podstawowym, choć nie jedynym symbolem, bowiem stanowi on obowiązkowy element flag, sztandarów, bannerów
i pieczęci gminnych – wójta i rady gminy. Jest też elementem najczęściej eksponowanym, bowiem na co dzień widnieje na budynkach urzędu gminnego
i obiektach instytucji podległych samorządowi gminnemu, na drukach i pismach
urzędowych oraz na wszelkich elementach reklamowych, folderach promocyjnych; może być nawet na służbowych wizytówkach osób zajmujących w gminie
kierownicze stanowiska.
Znaczenie poszczególnych symboli na tarczy herbowej nie jest przypadkowe.
Projektant trafnie wczuł się w historyczne aspekty obszaru zajmowanego przez
gminę, eksponując w proponowanym herbie trzy historyczne elementy łatwe do
odczytania. Zatem, wyposażeni w podstawową wiedzę o dziejach obszaru znajdującego się w granicach gminy, potrafimy – spoglądając na tarczę herbu – odpowiedzieć na następujące pytania:
• dlaczego tarcza herbu jest zielona?
• dlaczego na tarczy herbowej są pszczoły oraz infuła biskupia?
• czym dla miejscowej ludności i właścicieli Puszczy była niegdyś gospodarka
bartna?
Zielony kolor pola tarczy herbowej, zwanej ze względu na charakterystyczny
kształt hiszpańską, nawiązuje wprost do Puszczy Białej, ponieważ tworzyły ją
niegdyś w 90% całorocznie zielone bory sosnowe i lasy mieszane. Pośrodku tarczy autor herbu umieścił ustawiony w słup złoty pastorał ze srebrną rękojeścią,
który nawet dla niewtajemniczonych w arkana wiedzy heraldycznej jest czytelną
informacją, że niegdysiejsza Puszcza i okoliczne ziemie wchodziły w skład biskupich dóbr diecezji płockiej.
Z kolei dwie złote pszczoły – po lewej i po prawej flance pastorału – nawiązują wprost do bartnictwa, jakże ważnej gałęzi dawnej gospodarki puszczańskiej.
Było ono jednym z głównych zajęć miejscowej ludności, a już na pewno żyjącej
w głębokich ostępach leśnych. Bez obawy o popełnienie błędu można też uznać,
że pszczoły w herbie symbolizują nie tylko wielowiekową tradycję zawodową
mieszkańców Puszczy, ale zarazem ich prawość i pracowitość. Etykę osadników
puszczańskich dałoby się wyrazić słowami: „wartość posiada tylko to, co się zapracowało i zdobyło” (Szydlik 1999).
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Symbolika rząśnickiego herbu nawiązuje zarazem do przeszłości, kiedy to
Kościół słynął w całej Europie ze szczególnej troski o rozwój w swych dobrach
bartnictwa i pszczelarstwa. Z chwilą włączenia ziem polskich przez pierwszych
władców w krąg kultury chrześcijańskiej świece woskowe stały się nieodłącznym
elementem każdego nabożeństwa: oświetlały ołtarze i wnętrza świątyń, rozjaś
niały też wnętrza pałaców dostojników kościelnych. Nie dziwi więc, że herb gminy Rząśnik nie jest jedynym europejskim herbem, w którym spotykamy z tych
względów infułę, bywa, że także pszczoły.
Flagę gminy Rząśnik stanowi prostokątny płat płócienny o proporcjach 5:8
dzielony w pas w proporcjach 1:2 w barwach złoto-zielonej. W złotym górnym
pasie, przy drzewcu, widnieje herb gminy Rząśnik o wysokości ½ szerokości flagi,
umieszczony symetrycznie w ten sposób, by równe były trzy odległości herbu: od
drzewca, od górnej krawędzi flagi i od krawędzi stykania się pól zielonego i złotego.
Bannerem gminy Rząśnik jest prostokątny płat o proporcjach 1:4 dzielony
w pas w proporcjach 3,7:8,3, o barwach: złoty u góry, zielony u dołu. Pośrodku
płata złotego widnieje herb gminy Rząśnik.
Pieczęć gminy ma kształt okrągły. Jej tłok wykonany jest z metalu. W polu
pieczęci z napisem otokowym wykonanym majuskułą o treści GMINA RZĄŚNIK znajduje się godło gminy. Otok zewnętrzny napisu jest wykonany linią
ciągłą, a otok wewnętrzny linią kropkowaną. Pomiędzy otokami słowo GMINA
oraz słowo RZĄŚNIK rozdzielają dwie symetrycznie sześciokątne konturowe
gwiazdki.
By ustrzec się dowolności używania symboli, głównie zaś herbu i flagi, Rada
Gminy Rząśnik ustanowiła zasady ich używania. Zostały one zawarte w uchwale
nr XL/182/2010 z dnia 25 lutego 2010 roku opublikowanej w „Biuletynie Informacyjnym Urzędu Gminy Rząśnik”.
Dokument ten zwraca jednocześnie uwagę, by wykorzystywanie symboli
gminy miało miejsce w warunkach i okolicznościach zapewniających ich poszanowanie. Poza ich urzędowym używaniem (na gmachach publicznych, na
tablicach z nazwami ulic i placów, wizytówkach, na winietkach lokalnych czasopism, wydawnictw, dyplomach, przedmiotach pamiątkowych), jeśli nie mają
one charakteru komercyjnego, Rada zezwoliła, by herb mógł być umieszczany
na sztandarach placówek oświatowych, których organem nadzorczym i założycielskim jest gmina, a także jednostek OSP z terenu gminy. Określiła też, kiedy
można wywieszać flagi na budynku Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
samorządu gminnego. Umieszczanie herbu lub nazwy gminy na przedmiotach
promocyjno-reklamowych lub przeznaczonych do obrotu handlowego wymaga
zgody wójta. Tego rodzaju zgoda wydawana jest na czas określony.
Tyle informacji o herbie gminy Rząśnik z Puszczy Białej.
PSZCZOŁY Z RĄCZYM KONIEM

Kolej na gminę Jednorożec, którą tworzy obszar wyodrębniony historycznie i administracyjnie na pograniczu Mazowsza i Mazur (dziś w powiecie
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przasnyskim) w granicach dawnej Puszczy Kurpiowskiej, zwanej też Puszczą
Zieloną lub Zagajnicą.
Inspiracji do jej wzorca ikonograficznego dostarczyła m.in. miejscowa legenda. Jej treść została przedstawiona w dalszej części artykułu, w której mowa
o obecności i znaczeniu motywów umieszczonych w godle symbolizującym
gminę. Wpierw, podobnie jak w przypadku poprzedniej gminy, zaprezentuję
w skrócie dzieje wchodzącego w jej skład obszaru, bowiem to one wywarły istotny wpływ na plastyczny wyraz herbu.
Na wstępie pragnę podkreślić, że proces wyłonienia się z dziejów północnej
Polski obu puszcz, tj. Puszczy Białej i Puszczy Zielonej, był bliźniaczo podobny,
ponieważ obie powstawały po ustąpieniu ostatniego zlodowacenia skandynawskiego: miejsce zimnej tundry i lasostepu zajęły z czasem lasy z przewagą sosny,
z bogatym runem, w których pojawiły się pszczoły. Pierwsi ludzie interesowali
się tym obszarem już w epoce kamiennej, zajmowali się łowiectwem, rybołówstwem i zbieractwem (Banaszak 2015).
Obie puszcze historycznie różnią dopiero ich dalsze dzieje, mianowicie kwestie właścicielskie. Otóż Puszcza Zielona w odróżnieniu od Puszczy Białej, która
od końca XI wieku należała do dóbr biskupstwa płockiego, była od średniowiecza własnością książąt mazowieckich. W wieku XVI – już jako dobra królewskie
– stanowiła rezerwat myśliwski, z którego korzystali kolejni władcy i ich dwory,
organizując na jej terenie polowania na żubry, tury, łosie i niedźwiedzie.
Lasy te nie były wówczas karczowane ani kolonizowane, niemniej sezonowo
osiedlali się w nich za zezwoleniem władców bartnicy, z czasem także rudnicy, smolarze, rybacy i myśliwi. Na stałe mieszkali oni w okolicznych miastach
i wsiach. Na czas pracy w lesie stawiali budy, tj. szałasy lub małe domki, w których nocowali. Osadnictwo zaczęło rozwijać się w Puszczy Zielonej dopiero po
wojnach szwedzkich. Pozostałością po owych budach wydaje się nazewnictwo
niektórych miejscowości, np. w gminie Jednorożec, Budy, Przysieki czy Budziska.
Jeszcze w wieku XVII i w początkach XVIII stulecia najważniejszym zatrudnieniem Kurpiów było bartnictwo i łowiectwo. Dopiero w drugiej połowie XVIII
wieku wzrost liczby ludności wywołał potrzebę wyrębu lasów i zamiany ich na
pola i łąki (Kolberg 1888, Kmoch 2015). Możliwe, że z tych względów, mniej
więcej w tym czasie obie puszcze: Puszczę Białą – biskupią i Puszczę Zieloną –
królewską zaczęto określać jedną szeroką nazwą: Puszcza Kurpiowska – od ich
mieszkańców nazywanych Kurpiami (Kmoch 2015).
Zasady funkcjonowania bartników w Puszczy – ich prawa i obowiązki, określało prawo w formie statutu (regale bartne). Pierwsze regale wydał już w roku
1401 książę mazowiecki Janusz I Starszy. Bartnicy zobowiązani byli do przestrzegania ustanowionych praw i składali corocznie staroście daninę oraz przysięgę,
w której zapewniali o przestrzeganiu prawa bartnego, uczciwości i lojalności wobec władcy (Kmoch 2015, s. 92). Z czasem bartnictwo stało się na tyle ważnym
źródłem dochodów skarbu królewskiego, że bartników z Puszczy Zielonej tytułowano „bartnikami Jego Królewskiej Mości”. Do ich statutowych obowiązków należało także pełnienie w łowach królewskich funkcji osoczników, tj. uzbrojonych
w oszczepy pomocników do osaczania grubego zwierza. Mimo zmieniających się
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z upływem czasu warunków społecznych bartnicy pozostawali ludźmi wolnymi
i cieszącymi się licznymi przywilejami (Kmoch 2015, s. 91).
Choć przywileje królewskie potwierdzali bartnikom kolejni władcy, jednak
nie zawsze chroniło ich to w dostatecznym stopniu przed próbami podporządkowania sobie społeczności bartnej przez starostów i bezprawnym podnoszeniem im powinności. W wieku XVIII miały miejsce nawet formy zorganizowanego oporu bartników w postaci powstania. Pomimo tych zdarzeń Puszczacy
wielokrotnie udowadniali na przestrzeni wieków (aż do czasów insurekcji kościuszkowskiej) swoje przywiązanie do kolejnych władców – udzielając im nawet
zbrojnej pomocy, np. podczas najazdów szwedzkich (Kmoch 2015, s. 105).
Kurpiów zamieszkujących dzisiejszą gminę Jednorożec cechowało silne poczucie tożsamości kulturowej. Jeszcze do niedawna wyróżniała ich własna gwara, charakterystyczny dla Zagajnicy ubiór świąteczny, obrzędowość i jej plastyka.
Specyficzne są również kurpiowskie kulinaria, z których wiele zachowało się do
dziś, np.: kwas chlebowy, piwo kozicowe czy miodownik (piernik) – do dziś najbardziej popularne ciasto we wsiach kurpiowskich i drobnoszlacheckich.
Obecnie 44,0% ogólnej powierzchni gminy Jednorożec przypada na lasy, ale
50,5% stanowią użytki rolne, oznacza to, że jest już gminą rolniczą. Niemniej tutejsze lasy to nadal atrakcyjne krajobrazowo kompleksy leśne, obfitujące w jagody i grzyby. Bogactwem przyrodniczym gminy są także czyste strumienie i rzeki,
o czym świadczą liczne żeremia bobrów, wydry i raki. Odpowiednie legowiska
i żerowiska znalazły tu żurawie, bociany i jastrzębie. Lasy obfitują w zwierzynę
łowną. Te rzadkie już dziś walory obszarów leśnych władze jednorożskiej gminy
promują z należytą starannością m.in. poprzez karty pocztowe oraz wydawnictwa z widokami lokalnego krajobrazu.
Przywiązanie do własnej wspólnoty i przestrzeni, którą stanowiła Puszcza, to
nadal cenna wartość, z którą Kurpiom, podobnie jak góralom, trudno się rozstać.
Zwykle starają się powracać w rodzinne strony. Utrwalona przez wieki walka
o ziemię, o każdy metr nieurodzajnych tu najczęściej pól, także pozostawiła ślad
w mentalności tutejszych mieszkańców, bowiem w swoim systemie wartości nadal wysoko cenią ziemię.
Mentalność i świat wartości mieszkańców dzisiejszej gminy Jednorożec
– w zdecydowanej większości potomków dawnych Kurpiów – są rezultatem
mniej lub bardziej odległych doświadczeń, wierzeń i wydarzeń. Nie dziwi więc,
że ostatecznie zostały wyjątkowo trafnie ujęte i zapisane we współczesnych symbolach gminy.
Wyczerpującą informację o tym, jak doszło do nadania jej herbu i flagi znajdujemy w lokalnym kwartalniku zatytułowanym „Głos Gminy Jednorożec” (Popiołek 2013). Wynika z niej, że pomysł opracowania gminnych symboli zrodził się w łonie miejscowych działaczy na przełomie lat 1999/2000, ale starania
o ich uzyskanie zajęły łącznie ponad trzy lata. Sporo czasu trwały poszukiwania
materiałów źródłowych dotyczących miejscowości i gminy Jednorożec, m.in.
w zbiorach bibliotecznych Ciechanowca, Przasnysza oraz archiwach gminy i kurii biskupiej w Płocku. Zebrane materiały podpowiadały działaczom gminnym,
że w herbie winna być przedstawiona postać jednorożca. Uzasadnienie tego
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postulatu podaję dwa akapity dalej. Dodam jeszcze, że wnioskodawcy nie zapomnieli wskazać na historyczne tradycje bartnicze gminy, bo Jednorożec był
niegdyś typową osadą bartniczą. Z kolei ten fakt sugeruje, by w zielonym polu
tarczy herbowej dodać kilka złotych pszczół bądź uli.
W sierpniu 2000 roku przesłano zebrane materiały oraz sugestie do Centrum
Heraldyki Polskiej w Warszawie, gdzie okazały się pomocne w pracach nad projektem herbu i flagi. W styczniu 2001 roku komisje rady gminy, rozpatrując nadesłane przez centrum propozycje, opowiedziały się za jedną z dwóch, zgłaszając
jednocześnie kilka uwag, które ku zadowoleniu zostały przyjęte.
Jednakże na dalszym etapie projekt został zakwestionowany przez Komisję
Heraldyczną przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w rezultacie czego władze gminy zwróciły się do centrum z prośbą o uwzględnienie
uwag ministerialnej komisji. Ostatecznie wizerunki symboli gminy Jednorożec
zostały dopracowane przez specjalistów Centrum Heraldyki Polskiej w Warszawie zgodnie z zasadami heraldyki, weksylologii oraz tradycją historyczną gminy
z uwzględnieniem uwag samorządu gminnego i Komisji Heraldycznej. Kwestie sporne i proceduralne dotyczące zatwierdzenia wizerunku herbu – łącznie
z przeniesieniem praw autorskich na gminę – ostatecznie zostały rozstrzygnięte
do końca 2002 roku. W tej sytuacji pozostała już tylko ostatnia formalność na
drodze do ich przejęcia: uchwalenie odpowiedniego aktu prawnego przez władze
samorządowe gminy Jednorożec (Popiołek, s. 27).
Jednorożec był przedstawiany na przestrzeni wieków w legendach różnych
narodów w różnorakich wyobrażeniach. W omawianym przypadku ma postać
jednorogiego konia w pozycji bojowej. Nie jest to jedyny przypadek wizerunku tego mitycznego zwierzęcia w polskiej heraldyce. Wspomnę tylko, że dawniej Parchwitze – ród władający Prochowicami na Dolnym Śląsku – także mieli
w herbie rodowym wizerunek wspiętego jednorożca (Strzyżewski 1990). Znane są też inne przypadki obecności jednorożców w heraldyce. Wróćmy jednak do
kurpiowskiej gminy i spróbujmy odpowiedzieć na pytanie: skąd wziął się jednorogi koń w jej herbie?
Miejscowość Jednorożec (dziś siedziba władz gminnych) leży niedaleko rzeki
Orzyc. Jej nazwa pochodzi od prasłowia orz lub horz. Orzyc to bałtyjskie (staropruskie) określenie tłumaczone jako: „szybki koń w biegu”. Według Weroniki
Kmoch to ono może wyjaśniać pochodzenie nazwy miejscowości Jednorożec.
Ale inne wytłumaczenie znajdujemy w miejscowej legendzie, która funkcjonuje w kilku dość zgodnych wersjach. Nie zagłębiając się w poszczególne różnice
w ich treści, podaję poniżej jedną z nich.
W czasach, kiedy w Płocku władał książę mazowiecki z rodu Piastów – Janusz III,
w Puszczy Kurpiowskiej pojawiło się nieznane dotąd zwierzę. Ujrzał je kiedyś stary
bartnik, gdy podbierał pszczołom miód. Niedługo potem smolarze i bartnicy zaczęli
opowiadać o dziwnym stworzeniu, które pojawiło się w Puszczy. Opowieści dotarły
również na dwór książęcy w Płocku. Książę Janusz zarządził przygotowania do polowania. Drużyna łowiecka wyruszyła do Puszczy. Po paru dniach zatrzymano się
na popas i postój w klasztorze. Kiedy drużyna księcia udała się na spoczynek, książę
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zabrał kuszę i wyszedł na skraj lasu. Miał szczęście. W poświacie księżyca na małej
polance ujrzał żerujące spokojnie jednorogie zwierzę. Książę zaszedł je od przodu,
napiął kuszę i strzelił zwierzęciu w oko. Strzał był celny. Żeby upamiętnić to wydarzenie, książę polecił na wspomnianej polanie wybudować chatę myśliwską i nazwać ją
Jednorożcem. Później w tym miejscu powstała leśna osada, która z czasem rozrosła
się do rozmiarów dużej wsi. Wieś ta istnieje do dziś (Kmoch 2015).

Po tych wyjaśnieniach przejdźmy do opisu herbu gminnego. Pole tarczy
herbowej jest koloru zielonego. Barwą tą nawiązuje do wielkiej Puszczy Zielonej, z której obszaru wyłoniono już wcześniej wspomnianą gminę Rząśnik oraz
gminę Jednorożec. Fakt umieszczenia w górnym polu tarczy dwóch pszczół nawiązuje do powstania osady Jednorożec z zaścianka bartniczego. Ich obecność
w godle nawiązuje jednocześnie do historycznych tradycji bartniczych obszaru,
z którego wyłoniono dzisiejszą gminę Jednorożec. Przyjąć zarazem należy, że
widniejące w herbie pszczoły są jednocześnie symbolem pracowitości i niezłomności dawnych mieszkańców i ich obecnych potomków.
Flaga gminy przedstawia płat materiału składający się z trzech pasów pionowych, dwóch zielonych równej szerokości oraz środkowego złotego szerszego, na
którym widnieje herb gminy.
Siódmy dzień czerwca 2003 roku zapisał się we współczesnych dziejach gminy, jako szczególna data: w tym dniu gmina Jednorożec stała się jedną z tych
polskich wspólnot gminnych, którym nadano herb i flagę. Uroczystości ustanowienia symboli gminy otrzymały szczególnie uroczystą oprawę i charakter: po
uroczystym nabożeństwie, podczas którego poświęcono flagę z wizerunkiem
herbu, odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy, w trakcie której podjęto uchwałę
nr VII/36/03 w sprawie ustanowienia herbu i flagi gminy (Popiołek 2006).
Wydarzenie to stało się okazją do przypomnienia dziejów gminy w okolicznościowym referacie zatytułowanym Gmina Jednorożec na przestrzeni wieków. Po
tym fakcie ówczesny wójt gminy, Michał Lorenc, i przewodnicząca Rady Gminy,
Jadwiga Berg, dokonali uroczystego wciągnięcia flagi herbowej na maszt przed
budynkiem Urzędu Gminy. Tym samym gmina Jednorożec dołączyła do grupy
polskich gmin wyróżnionych posiadaniem w herbach i flagach złotych pszczół.
Na koniec wspomnę, że autorem godła gminy Jednorożec jest pan Adrian
Grycuk, należący do grona autorów Wikimedia Commons; zajmuje się on grafiką i fotografiką, swe dzieła sygnuje podpisem Boston9 (Popiołek 2006, s. 8).
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LEŚNE PSZCZOŁY W POLSKIEJ HERALDYCE

Streszczenie
Jeszcze do niedawna władze samorządowe gmin nie przejawiały zainteresowania heraldyką. Dopiero ustawodawstwo ostatnich dziesięcioleci regulujące ich
uprawnienia i działalność sprawiło, że mogą one ustanawiać symbole gminy, a zarazem mają obowiązek ujmowania ich wzoru w statutach zarządzanych jednostek.
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W Polsce jest prawie dwa i pół tysiąca gmin – wiejskich i miejsko-wiejskich
i miejskich, ale w ich gronie jest zaledwie dwanaście jednostek, które legitymują
się herbem z symboliką pszczelarską. W większości przypadków projektanci ich
godeł nawiązali do dawnych tradycji pszczelarskich. Pośród tej grupy są dwie
gminy, w których herbach obecność pszczół wiąże się z dawnym bartnictwem
w Puszczy Kurpiowskiej. Na tle działalności gospodarczej żyjących w puszczy
dawnych osadników, którzy za zgodą jej prawowitych właścicieli prowadzili
działalność gospodarczą, autor (z zawodu leśnik i pszczelarz w jednej osobie)
opisuje w artykule dzieje obszaru, z którego wyłoniono obie współczesne gminy. W takim kontekście wskazuje na życie dawnych mieszkańców Puszczy Kurpiowskiej, ich zwyczaje i kulturę oraz na mentalność i świat wartości dzisiejszych
mieszkańców obu gmin, a tym samym na źródła symboliki opisywanych herbów.
Słowa kluczowe: symbolika pszczelarska w heraldyce, bartnictwo w Puszczy Kurpiowskiej

FOREST BEES IN POLISH HERALDRY

Summary
Until recently, the local government authorities of communes had not shown
much interest in heraldry. It is only the legislation of recent decades, regulating
their rights and activities, that allowed them to establish the symbols of the commune, and at the same time have the obligation to include their design in the
statutes of the managed entities.
There are almost two and a half thousand communes in Poland – rural, urban-rural, and urban, but there are only twelve that have a coat of arms with
beekeeping symbolism. In most cases, the designers of their emblem refer to the
old beekeeping traditions. Among this group are two communes, whose coats of
arms present bees associated with the former tree-beekeeping in the Kurpiowska
Forest. Against the background of the economic activities of former settlers living in the forest, who with the consent of its rightful owners ran their businesses,
the author (by occupation a forester and a beekeeper) describes in this article
the history of the area from which modern communes were established. In this
context, the author portrays the life of the former residents of the Kurpiowska
Forest, their customs and culture, the mentality and the world of values of today’s
residents of both communes, and thus the source of symbolism of the described
coats of arms.
Keywords: beekeeping in heraldry, tree-beekeeping in the Kurpiowska Forest

		
Leśnie pszczoły w polskiej heraldyce
149

Ryc. 1. Herb Gminy Rząśnik
Fig. 1. Rząśnik Commune
emblem

Ryc. 2. Flaga Gminy Rząśnik
Fig. 2. Rząśnik Commune flag

Ryc. 3. Pieczęć Gminy Rząśnik
Fig. 3. Rząśnik Commune
stamp

Ryc. 5. Flaga Gminy Jednorożec
Fig. 5. Jednorożec Commune flag

Ryc. 4. Herb Gminy Jednorożec
Fig. 4. Jednorożec Commune emblem

Ryc. 6. Karta pocztowa promująca Gminę Jednorożec
Fig. 6. A postcard promoting Jednorożec Commune

