
UchwaJa Nr 184/XXI/12

Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 5 sierpnia 2012 roku

w sprawie ustanowienia herbu, flagi i baneru Gminy Chorzeie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 3 ust.l ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o
odznakach i mundurach (Dz. U. z 1978 r. Nr 31, poz. 130 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii
Ministra Administracji i Cyfryzacji znak sprawy DAP-KH-78-115/12/GL KH-1493 z dnia 9 maja
2012 roku RADA MIEJSKA w Chorzelach uchwala, co nast?puje:

§i

znamiona

eczno-

Ustanawia si? symbole Gminy Chorzeie: herb, flag? i baner , stanowiace trwaie zna
tozsamosci wspolnoty samorzadowej, symbolizujace wi?z historyczna^ kulturowa^ i spol
ekonomiczna^ mieszkancow gminy.

§2

1. Herb Gminy Chorzeie przedstawia w srebrnym polu zielone drzewo o trzech korzeniach i
dwoch konarach, z ktorych prawy dodatkowo rozgal?ziony na dwa mniejsze, na ktorego
szczycie znajduje si? owoc karczocha zielony; na lewo od pnia czarny rog mysliwski z
okuciami, ustnikiem i wylotem w kolorze zlotym, ulozony na opak w skos.

2. Graficzny wzor herbu stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej uchwaly.

§3

1. Flag? Gminy Chorzeie stanowi plat o proporcjach 5:8 (szerokosc do dhigosci), podzielony
na dwie strefy, biala^ i zielony ktore to barwy wywiedzione sa. z glownych barwherbu. Linia
podziafu przebiega poziomo, strefa gorna zielona, strefa dolna biala, wysokosci plata
odpowiednio 21/25 i 4/25. Plat gorny dodatkowo obarczony herbem w cz?sci srodkowej.

2. Wzor graficzny flagi stanowi zalacznik nr 2 do niniejszej uchwaly.

§4

1. Baner Gminy Chorzeie stanowi plat o proporcjach 1:4 (szerokosc do wysokosci), bedacy
pionowym odwzorowaniem flagi.

2. Wzor graficzny baneru stanowi zalacznik nr 3 do niniejszej uchwaly.



§5

Herb, flaga i baner stanowi^ wlasnosc Gminy Chorzeie i podlegaja^ ochronie prawnej.

§6

Zasady korzystania i uzywania symboli Gminy Chorzeie zostana^ uregulowane oddzielna^ uchwaly.

§7

Uzasadnienie heraldyczno-historyczne projektow symboli Gminy Chorzeie stanowi zalacznik nr 4
do niniejszej uchwafy.

§8

Wykonanie uchwaly powierza si? Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzeie.

§9

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.



Graficzny wzor herbu gminy Chorzeie

Zalacznik nr l
do Uchwaly Nr 184/XXI/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 5 sierpnia 2012 roku.



Wzor graficzny flagi gminy Chorzeie

Zalacznik nr 2

do Uchwaly Nr 184/XXI/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 5 sierpnia 2012 roku.



Wzor graficzny baneru gminy Chorzeie

Zalacznik nr 3
do Uchwaly Nr 184/XXI/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 5 sierpnia 2012 roku.

sz Hrzezicki



Zalacznik nr 4
do Uchwaly Nr 184/XXI/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 5 sierpnia 2012 roku.
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heraldyczno-historyczne

projektow symboli

gminy Chorzeie
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1. Wprowadzenie do heraldyki

Stowo herb pochodzi z czeskiego erb, co z kolei jest kalka, niemieckiego Erbe,
oznaczajacego dziedzictwo. Juz sama etymologia tego okreslenia wskazuje na sposob w
jaki herby pojawity sie w naszym kr§gu kulturowym. Te graficzne znaki zwiazane byty
pocza^tkowo tylko z rodami rycerskimi, uzywane przez nie jako znaki rozpoznawcze na
polu bitewnym. Pomysl powstat prawdopodobnie w dobie wypraw krzyzowych, kiedy
zachodzila potrzeba odroznienia od wroga obcego sobie rycerstwa, pochodzacego
nierzadko z roznych krajow. Zbior poczateowo prostych figur szybko poszerzono,
inspirujac si§ m.in. zaobserwowanymi w czasie krucjat wzorami na orientalnych dzielach
sztuki. Do Polski, herby dotarty w XIII wieku, prawdopodobnie z Niemiec i Czech przez
Staple1.

Herby miejskie pojawity si§ w naszym kraju niemal rownoczesnie z rodowymi. Nowe
formy samorzadnosci nadawane miastom od XIII wieku wymagaty wprowadzenia dla ich
odpowiedniej symboliki, podkreslajacej owa, samorzadnosc. Herby miejskie umieszczano
gtownie na piecz^ciach2.

Herby ziemskie, ktore sa^ gtownym obiektem naszego zainteresowania,
symbolizowac miaty wszelkie terytoria, rozniace si$ rozmiarami i ranga^ polityczna,.
Najstarsze herby ziemskie w Polsce pojawity si§ jako herby ksi^stw dzielnicowych w XIII
wieku. Pierwsze znane przedstawienie pochodzi z co najmniej 1222 roku i zawiera konna^
postac ksi^cia Kazimierza I opolsko-raciborskiego, trzymajacego tarcz§ ze slaskim ortem.
Uzycie tego ptaka w roznych wariantach szybko stato si$ powszechne na ziemiach
polskich. Dawne herby ksi^stw niejednokrotnie przeksztatcity si§ w herby wojewodztw i
niektore ich elementy mozemy podziwiac do dzisiaj3.

Gminy sa, uprawnione do posiadania herbu dopiero od 1990 roku, zgodnie z ustawy
z dn. 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym, ktorej odpowiedni punkt mowi, ze w gestii
gminy lezy: podejmowanie uchwal w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placow
publicznych oraz wznoszenia pomnikow*. Nalezy zauwazyc, ze ustawa z niewiadomych
powodow omijate flagi. 29 grudnia 1998 r. zmodyfikowano ten zapis. Stosowny artykut
otrzymal nowe brzmienie: Jednostki samorzadu terytorialnego mogq ustanawiac, w
drodze uchwaly organu stanowiacego danej jednostki, wiasne herby, flagi, elementy oraz
insygnia i inne symbole. Wzory symboli, o ktorych tu mowa, musza, bye ustanawiane, co
mocno zaakcentowata nowela do ustawy, w zgodzie z zasadami heraldyki, weksylologii i z
uwzglednieniem miejscowej tradyeji historycznej. Symbole przyjete przez lokalne wtedze
ustawodawcze podlegaja, zaopiniowaniu, co tez okreslila poprawiona ustawa, przez
ministra wtesciwego do spraw administracji publicznej5. Minister Spraw Wewnefrznych i
Administracji rozporzadzeniem z dnia 20 stycznia 2000 r. powotel trzynastoosobowa,
Komisje Heraldycznst czuwajaca. nad poprawnoscia, projektowanych herbow. Wnioski
wptywajace do Komisji Heraldycznej powinny zawierac barwne projekty rysunkowe
herbow i flag (po dwa egzemplarze), ich opis, uzasadnienie merytoryczne oraz tekst
uchwaty o przyjetiu projektow przez jednostki samorzadowe6. Opinia Komisji Heraldycznej
- zgodnie z prawem - powinna zostac sformutowana w ciajgu trzech miesiecy od ztozenia
prosby.

A. Znamierowski, Insygnia, symbole i herby polskie, str. 29
A. Znamierowski, Insygnia, symbole i herby polskie, str. 64
A. Znamierowski, Insygnia, symbole i herby polskie, str. 86-88
Dziennik Ustaw, 1990, nr 16, poz. 95, art. 18, pkt. 13
Dziennik Ustaw, 1998, nr 162, poz. 1126, art. 5
S. K. Kuczyriski, „Komisja Heraldyczna rozpoczete dziatalnosc", Biuletyn Polskiego Towarzystwa

Heraldycznego nr 20, marzec 2000, s. 50.



2. Podstawowe zasady heraldyki

Heraldyka polska nigdy nie wypracowata jednolitego systemu heraldycznego, ani
zadnego powszechnego zbioru zasad. Tworzac herby trzeba post^powac zgodnie ze
wskazowkami proponowanymi przez autorow wspotozesnych publikacji o charakterze
heraldycznym, ktorzy zasady tworzyli w oparciu o niekompletne prace dawnych
heraldykow polskich i opracowania zachodnie.

Podstawowymi elementami herbu sa, tarcza i godto. Ksztatty tarczy herbowej
zmieniaty si§ na przestrzeni lat. Pierwsze tarcze na ziemiach polskich, tak zwane gotyckie
miaty, zgodnie z owczesna, stylizacja,, spod wyci^ty w tok ostry. Wiek XV i Renesans
przyniosty powrot do form Antyku, miedzy innymi do tokow porkolistych i tak wtesnie
wyciete sa^ spody owczesnych tarcz - tak zwanych hiszpahskich. W zestawieniu tym
pominiemy nast^pna, mode umieszczania herbow na wyszukanych tarczach o barokowo i
rokokowo zdobionych kartuszach. Kolejnym typem tarczy, ktory nas interesuje jest XVIII i
XIX wieczna tarcza francuska, upowszechniona w polskiej heraldyce przez tworcow
Albumu Heroldii Krolestwa Polskiego, tworzacych nowe herby na potrzeby miast, ktore
dokumentacje swych herbow utracity. Tarcza ta jest niemal prostokataa, z zaokr^glonymi

A dolnymi rogami i matym ostrzem posrodku spodu7.
Wspotozesnie zaieca si§ projektowanie herbow z wykorzystaniem tarczy

hiszpahskiej, ze wzgledu na jej prostote, przejrzystosc i wzgledna, pojemnosc, oraz
nawiazanie do ztotego wieku w historii Polski.

Godto, czyli figura ktedziona na tarczy, to najistotniejszy element herbu. Zasadniczo
kazda figura, poddana odpowiedniej stylizacji, moze stac si§ godtem herbowym.
Oczywiscie nalezy unikac takich absurdalnych i niekojarzacych si§ z heraldyka^ figur jak
pojazdy czy fabryki. Godto, lub godte powinny bye umieszczone centralnie i wypetniac
tarczy herbowq, ale nie dotykac do brzegow (wyjajkiem sa, tu np. przedstawienia wody,
ziemi, lub murow obronnych). Nie zaieca si§ stosowania dodatkowych podziatow tarczy
celem umieszczenia kilku godef (poza wyjajkami), ale umieszczenie figur na jednym,
wspolnym polu8.

Scistym regutom podlegaja^ tez barwy w herbie. W Polsce wyroznia si§ 7 tak
zwanych tynktur heraldycznych: ztoto, srebro, czerwieh, Wekit, zieleh, czerh. Czasami
dodaje sie do tego barw$ delist^, purpurowa^ i brunatna^. W powyzszym wyliczeniu
wyroznia sie dwa metale - ztoto i srebro, zas reszt§ okresla si§ mianem barw. Oczywiscie
najszlachetniejsze sa^ kolejno ztoto i srebro. Czerwien, jako barwa zyciodajnej krwi,

W rowniez stoi wysoko w hierarchii kolorow. taczenie barw imetali reguluje zasada altemacji
heraldycznej, ktora zabrania sasiadowania dwoch barw i dwoch metali. Wyjatkiem jest
barwa czarna i cielista, ktore moga^ sasiadowac ze wszystkim. Zasada altemacji ma na
celu wyroznienie godet z tarczy, tak aby herb byt czytelny nawet z duzej odlegtosci.
Obowiazuje ona rowniez w przypadku flag910.

Pokrotce nalezy powiedziec tez o jezyku opisywania herbow, zwanym
blazonowaniem. Podstawowe jego wtesnoscisi jest opisywanie herbu od strony rycerza
trzymajacego tarczy, w zwiazku z tym strony w opisie sa^ odwrotne niz te, wynikajace z
rysunku. Kolejne zasady blazonowania, zaproponowane przez Alfreda Znamierowskiego,
opisywanie nakazuj^ rozpoczac od podania barwy pola, nast^pnie zas - figur. Barwy figur
podajemy po okresleniu ich nazwy i potozenia. Istnieja^ potozenia niektorych godet,
uznawane za standardowe i wowczas ich nie okreslamy. Na przykted dla miecza jest to

7 P. Dudzirtski, Alfabet heraldyczny str. 16
8 A. Znamierowski, Insygnia, symbole i herby polskie, str. 29
9 P. Dudzirtski, Alfabet heraldyczny, str. 38-42
10 A. Znamierowski, Insygnia, symbole i herby polskie, str. 35
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potozenie ostrzem w dot. W przypadku potozenia odwrotnego do naturalnego, uzywa sie
okreslenia „na opak". Miecz ostrzem w gore bedzie zatem potozony na opak. Istnieje 9
gtownych stref, ktore okreslaja, potozenie figur w herbie. Sa^to kolejno - prawy gorny rog,
srodek gtowicy, lewy gorny rog, na prawo od srodka, srodek tarczy (potozenie
standardowe), na lewo od srodka, na prawo od ostrza, ostrze (podstawa), na lewo od
ostrza. Nazwy tych miejsc nie sa^ ustalone i dopuszcza sie inne okreslenia, jesli tylko
opisuja^one potozenie precyzyjnie11.

3. Charakterystyka gminy Chorzeie

Gmina Chorzeie lezy na potnocnym skraju Mazowsza, na granicy z Warmihsko-
Mazurskiem. Stanowia, najwi^kszsi powierzchniowo gmin§ wojewodztwa (371,53 km2).
Mieszka tu tacznie okoto 10200 mieszkancow. Znajduje si§ tu takze najwyzsze
wzniesienie wojewodztwa, Gora D^bowa, o wysokosci 236 m n.p.m. Teren gminy
przecinajci dwie rzeki - Orzyc i Omulew. Ta druga jest szczegolnie cenna przyrodniczo,
diatego jej dolina, wraz z doling doptywu - Ptodownicy, zaiiczono w sktad sieci NATURA
2000. Mieszkahcy gminy trudnia, si$ gtownie hodowla, bydta mlecznego. Brak uciazliwego

^ przemystu oraz nieskazona przyroda, a takze brak zattoczenia charakterystycznego dla
w pobliskich Mazur czyni z miasta i gminy ciekawa^ opcje wyboru dla turystow. Przez teren

gminy przebiegaja, liczne granice o charakterze historycznym (granica z Prusami),
etnograficznym (granica Kurpiowszczyzny i reszty Mazowsza) oraz geograficznym12.
Same Chorzeie sa^ niewielkim miasteczkiem (okoto 2700 mieszkahcow), petniacym lokalne
funkcje administracyjne i ustugowe. Znajduje si§ tu zabytkowy kosciot parafialny z
przetomu XIX i XX wieku, przedwojenny pomnik Tadeusza Kosciuszki oraz cmentarz
zydowski z XIX wieku13.

4. Rys historyczny Chorzel

Nazwa miasta wywodzic si§ ma od starostowiahskiego stowa orz lub horz,
oznaczajacego konia, badz od nazwy osobowej Chorzela. Chorzeie zostaty zatozone
prawdopodobnie w XV wieku. Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z 1444 (akt
donacyjny ksiecia warszawskiego Bolestawa IV na rzecz Wactawa z Jaworowa). Kolejna
wzmianka pochodzi z 1473 (zamiana gruntow miedzy Januszem II oraz Wactawem z
Jaworowa i rodzina, z Chorzel). Od tej pory Chorzeie byty osada. ksia^zeca^, a nastepnie

W krolewska^. W 1542 Chorzeie otrzymaty z woli Zygmunta Starego prawa miejskie. Dziewi^c
lat pozniej erygowano tutaj miejscowa^ parafi^. Chorzeie styne^y w XVI wieku z
browamictwa (w 1565 byto tu kilkanascie browarow). Miasto ucierpiato znacznie w czasie
„potopu" w latach 1655-56 oraz w wyniku pozarow 1660-63. Upadek miasta miaty
powstrzymac kolejne przywileje krolewskie z lat 1690, 1757, 1776 (dotyczace m.in.
organizowania jarmarkow miejskich). W roku 1708 mieszczanie chorzelscy walczyli ze
Szwedami. W 1795 Chorzeie znalazty sie w zaborze pruskim. W latach 1806-1807 w
drodze na Litw§ przemaszerowaty t^dy wojska napoleoiiskie, a 31 stycznia 1807 sam
Napoleon. Miasto znalazto si^ w 1807 w Ksiestwie Warszawskim, zas od 1815 w
Krolestwie Kongresowym. W miescie i jego sasiedztwie toczyty si^ walki powstah z lat
1830-31 i 1863 (partie Tomasza Kolbego iZygmunta Padlewskiego). Wramach represji za
poparcie dla powstania, 13 stycznia 1870 wtadze carskie odebraty Chorzelom prawa

11 A. Znamierowski, Herbarz Rodowy, str. 79-85
12 Opracowanie wiasne na podstawie informacji Gminy
13 J. Kwiatek, T. Lijewski, Leksykon miastpolskich



miejskie14. W czasie Iwojny swiatowej w latach 1914-15 w poblizu miasta toczyty si§ walki
Rosjan z Prusakami. W 1916 Chorzeie uzyskaty potaczenie kolejowe (linia Ostroteka-
Szczytno, obecnie nieczynne). 7 lutego 1919 miasteczko odzyskato prawa miejskie15. 23
sierpnia 1920 pod Chorzelami doszto do masakry zotnierzy Brygady Syberyjskiej. W 1930
Chorzeie odwiedzit Ignacy Moscicki. W czasie II wojny swiatowej, hitlerowcy zorganizowali
w miescie otwarte getto; ludnosc miasta w okoto potowie stanowili Zydzi. Mieszkahcow
getta przeniesiono w 1941 do getta w Makowie Mazowieckim. Wtym samym roku Niemcy
zrealizowali w Chorzelach film propagandowy pt. Heimkehr (Powrot do ojczyzny),
opowiadajacy historic niemieckiej mniejszosci narodowej w Polsce w 1939. 19/20 stycznia
1945 Chorzeie zostaty wyzwolone spod okupacji niemieckiej. W roku 1972 powotano
jednostki administracyjna^ miasto i gmin§ Chorzeie16.

5. Tradycje heraldyczne gminy Chorzeie

W przypadku Chorzel, nie zachodzi potrzeba tworzenia nowego znaku herbowego,
poniewaz miasto juz herbem dysponuje. Miasto Chorzeie otrzymato herb prawdopodobnie
nadaniem krolewskim. Musiato to nastapic przed 1553, z ktorego to roku pochodzi
pierwsza znana pieczec miejska. Pieczec ta, okrajgta (25 mm), przedstawiata drzewo o
trzech korzeniach i dwoch bocznych gateziach, z ktorych prawa dodatkowo rozgateziona;
w srodku drzewa u gory owoc podobny do szyszki; z lewej strony drzewa rog mysliwski,
ustnikiem w strone brzegu. Legenda otokowa: SIGILUM *OPIDI *CHORZELE*7.

Rysunek 1: Najstarsza zachowana
pieczed miejska, na dokumencie z 1553

Rysunek 2: Pieczec miejska z 1660 roku, na
dokumencie z 1678

Kolejna zachowana pieczec zostata wykonana w 1660, zas znamy ja^ z dokumentu z 1678.
Pieczec ta ma taki sam ksztatt i wymiary jak poprzednia. Zmienit si^ nieco pokroj drzewa
oraz ilosc jego gatezi z prawej strony (Wittyg interpretuje je jako podtuzne liscie). Legenda
otokowa jest czesciowo zatarta, widac jedynie CHORZELNENSIS 1660**. Miasto w 1660
zaopatrzyto si$ w jeszcze jedna^ pieczec, identyczna^ z wygla^du jak poprzednia, ale

Postanowienie z 19 (31) grudnia 1869, ogtoszone 1 (13 stycznia) 1870 (Dziennik Praw, rok 1869, torn 69
nr239, str. 471)
Dz.U. z1919r. Nr13, poz. 140
R. Waleszczak, Chorzeie - zarys dziejdw, 1992
W. Wittyg, Pieczecie miast dawnej Polski, 1905, str. 39
W. Wittyg, Pieczecie miast dawnej Polski, 1905, str. 40



wiekszq. (45 mm)19.
Ksztatt tego herbu jest niezwykle ciekawy. Pozornie wydawac by si§ mogto, ze

godto nawiazuje jedynie do otoczenia miasta, tj. borow obfitujacych w zwierzyn^ towna,.
Zwraca jednak uwag§ nietypowy owoc drzewa. Jest on tylko pojedynczy, co nie jest
typowym zabiegiem w herbach. Zazwyczaj owocow na heraldycznych drzewach jest
wiecej. Ciekawy teori^ na ten temat przedstawiono na witrynie miasta i gminy. Zauwazono
tam podobiehstwo drzewa z herbu Chorzel do drzew wybijanych na medalionach krolowej
Bony. Projektantem tych medalionow byt artysta rzezbiarz, architekt, projektant i
wychowawca Maria Padovano. Medaliony te przedstawiaty na rewersie kwitnacy owoc
karczocha na todydze, symbol ptodnosci i urodzaju. Mozna wrecz zaryzykowac
stwierdzenie, ze to Padovano stworzyt herb miasta, zastepujac todyg§ karczocha pniem
drzewa i dodajac mysliwski rog. Przyjmujac te teori§ mozna ustalic, ze owoc w herbie
Chorzel to nie szyszka, ale owoc karczocha. Ma to kapitalne znaczenie dla opracowania
wspotczesnego wizerunku herbu20.

Rysunek 3: Rewers medalu Bony z
karczochem

Rysunek 4: Rzeczywiste karczochy

Herbem nadanym przez Zygmunta Starego miasto postugiwato si§ prawdopodobnie
do czasow rozbiorow. Nastepnie, dokumenty miejskie pieczetowano piecz^ciami z
wizerunkami godet pahstwowych, kolejno: pruskiego, Ksiestwa Warszawskiego, Krolestwa
Kongresowego, Rosji i guberni warszawskiej. Wedtug Mariana Gumowskiego, w roku
1847, gdy zbierano materiaty o herbach miejskich na potrzeby Albumu Heroldii Krolestwa
Polskiego, nie znano juz wtasciwego herbu miasta. Zaprojektowano w6wczas nowy,
przedstawiajacy tarczy miedzy dwiema rybami. Nie wszedt on jednak w zycie21.

Gumowskiemu zawdzi^czamy przywr6cenie chorzelskiego herbu oraz jego
pierwsze rekonstrukcje barwna.. Wykonat jq na potrzeby albumu Herbarz Polski
wydawnictwa Kawa Hag, ktbre ukazato si§ w 193222. Drzewu oraz karczochowi autor
nadat barwe zielona,, rogowi ztota,, polu srebrna,. Gumowski pisat o herbie Chorzel jeszcze
w kliku innych publikacjach: m.in. w Herbach miast wojewddztwa warszawskiego23 oraz w
Herbach miast polskich24. W pierwszej z nich zamiescit bezbarwny rysunek, opisujac
drzewo jako zielone, rog ztoty lub czarny, pole srebrne. W drugiej na rysunku drzewo jest
zielone, r6g czarny, z okuciami ztotymi. Na rysunku drzewo ma symetryczne gatezie po

19 M. Gumowski, Herby miast wojewddztwa warszawskiego [w:J Miesiecznik heraldyczny 11/36
20 Anton i Waleszczak, Historia herbu
21 M. Gumowski, Herby miast wojewddztwa warszawskiego [w:] Miesiecznik heraldyczny 11/36
22 M. Gumowski, Herbarz Polski, Wydawnictwo Kawa Hag, 1932

M. Gumowski, Herby miast wojewddztwa warszawskiego [w:] Miesiecznik heraldyczny 11/36
24 M. Gumowski, Herbymiast polskich



trzy na strone, zas r6g pozbawiony jest detali. Wydaje sie, ze rysunek wzorowany jest na
piecz^ciz 1660.

Chorzeie
- 1: -

Rysunek 5: Rekonstrukcja herbu
Chorzel z Herbarza miast

wojewddztwa warszawskiego

Pow. Przasnysz
Wo jew. V('ar$fa\vskte

Rysunek 6: Znaczek z
herbem miasta z albumu

Kawy Hag

Rysunek 7: Herb miasta z
Herbdw miast polskich
Gumowskiego

Na rekonstrukcji barw Gumowskiego wzorowano si$ tez przy tworzeniu tablic z herbami
na potrzeby monumentalnej publikacji Miasta Polskie w Tysiacleciu. Z kolei sam rysunek
herbu si§ga zapewne do piecz^ci z XVI wieku. W stosunku do niej pojawit si§ tylko jeden
niezrozumiaty element w postaci s§ka z prawej strony25. Wypracowany przez autorow
ilustracji rysunek i barwy herbu byty nastepnie powielane przez autorow kolejnych
opracowah heraldycznych oraz poswi^conych miastom, m.in.: Herbarza miast polskich26
oraz Leksykonu Miast Polskich27.

Mimo solidnej podstawy zrodtowej do opracowania wizerunku herbu miasta w
ramach odradzajacej si§ polskiej heraldyki samorzadowej w latach 90, popetniono w tej
kwestii szereg btedow. Najwyrazniej wtodarze miasta postanowili rozwiazac kwesti§ herbu
kierujac sie wtasnym osadem. Wzor przyjetego wowczas herbu nawiazywat swym
rysunkiem do rekonstrukcji Gumowskiego z 1960, co byto pomystem dobrym. W projekcie
nie znalazt si§ np. dodatkowy s§k. Niestety, rysunek zawierat inne btedy, na ktore zwrocita
uwag§ Komisja Heraldyczna w swej opinii wyrazonej w Uchwale Nr 52-1493/O/2009.
Rysunek zostat wykonany bardzo niestarannie, przypominat raczej szkic. Ponadto
niepotrzebnie zroznicowano barwy gtownego godta, dajac drzewu barwe naturalna^
(brazowaj. Rog narysowano ztoty z brazowymi okuciami28. Komisja zwrocita tez uwag§ na
btedne wyrysowanie tarczy herbowej (niewtasciwe proporcje, zbyt gruby kontur). Komisja
zasugerowata wzorowanie rysunku herbu na przedstawieniu z Miastpolskich w
tysiacleciu2*.

Praca zbiorowa, Miasta polskie w tysiacleciu, t. II, tabl.CVI
Plewako, Wanag, Herbarz miast Polski
Kwiatek, Lijewski, Leksykon miast polskich
Zalacznik Nr 2 Do Statutu Gminy Chorzeie Herb Miasta Chorzeie
Uchwala Nr 52-1493/O/2009 Komisji Heraldycznej z dnia 6 marca 2009
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Rysunek 8: Wizerunek herbu
miasta z Miast polskich w tysiacleciu

Rysunek 10: Wizerunek herbu
miasta wedlug statutu

Rysunek 9: Wizerunek herbu
miasta z Herbarza miast polskich,

powielony w Leksykonie miast
polskich

Rysunek 11: Wizerunek herbu
miasta prezentowany na stronie

internetowej

Dodatkowo na wzorze herbu zawartym w statucie zastosowano (probujac zapewne
oddac barw? srebrnaj bardzo ciemny odcien szarosci, przez co w opisie herbu popetniono
Wad i figuruje czarna (!) barwa pola. Oprocz tego, na stronach internetowych gminy
prezentowany jest inny herb, rozniacy sie odcieniami barw oraz grubosci^ konturu tarczy,
co takze jest btedem biorac pod uwag? koniecznosc posiadania jednolitego wzorca herbu.

Uwzgledniajac uwagi Komisji Heraldycznej gmina Chorzeie przystapita do
opracowania poprawnego herbu. Oprocz tego postanowiono opracowac takze symbole
pochodne: flag? i baner.

6. Opracowanie herbu gminy

Tworzac wspotczesne opracowanie herbu postanowilismy oprzec si? na
najstarszym wizerunku pieczetaym miejskiego herbu w kwestii ogolnego rysunku oraz na
wizerunku z Miast polskich w tysiacleciu w kwestii jego barw oraz szczegotow rysunku.
Wzorujac sie na pieczeci ustalilismy liczbe korzeni i konarow oraz ich uktad, brak s?ka, a



takze uktad i rozmiar owocu oraz traby. Wzorujac sie na medalu Marii Padovano oraz
rzeczywistych zdj?ciach owocu karczocha, a takze na rysunku z Miast polskich...
ustalilismy szczegoty rysunku karczocha (ksztatt i uktad tusek). Wizerunek traby zostat
wyposrodkowany miedzy symplistycznym przedstawieniem z pieczeci (brak jakichkolwiek
dodatkow) a propozycja^ z Miast polskich... (bogate okucia, ustnik i wylot). Waznym
aspektem byt uktad godet w tarczy. Rozwazane byty dwa warianty. W jednym os symetrii
herbu poprowadzono przez drzewo, czyniac zeh (z jego pnia) doktadnie centralny element
herbu. W drugim os symetrii przebiegta po lewej krawedzi pnia. Wariant ten jest blizszy
rysunkowi z pieczeci i to wtasnie on zostat wybrany przez gmin? do przedtozenia Komisji.
Rowniez proponowana za wzor rekonstrukcja z Miast polskich... nie zachowuje
symetrycznego utozenia pnia w tarczy. W stosunku do rysunku z najstarszej pieczeci
odrzucilismy na korzysc rekonstrukcji pozniejszych swoiste wygi?cie pnia drzewa,
pionizujac go. Uwazamy, ze wowczas osiajga si? lepszy efekt estetyczny.

7. Herb gminy Chorzeie

Powyzsze rozumowanie sktania nas do przedstawienia nastepujacego projektu
herbu gminy Chorzeie: W srebmym polu zielone drzewo o trzech korzeniach i dwoch
konarach, z ktorych prawy dodatkowo rozgaleziony na dwa, na ktorego szczycie owoc
karczocha zielony; na lewo od pnia czamy rog mysliwski z okuciami, ustnikiem i wylotem
zlotymi, na opak w skos.

8. Flaga gminy Chorzeie

Proponujemy podziat ptata flagi, o proporcjach 5:8, na dwie strefy, biata^ i zielony,
ktore to barwy wywiedzione sa^z gtownych barw herbu. Linia podziatu przebiega poziomo,
strefa gorna zielona, strefa dolna biata, wysokosci odpowiednio 21/25 i 4/25 wysokosci
ptata. Ptat gorny dodatkowo obarczony herbem w cz?sci srodkowej.

9. Pozostate symbole gminy

Pozostate symbole gminy: baner jest pochodnym odpowiednio herbu i flagi. Baner
to odpowiednik flagi w uktadzie pionowym.

10-Specyfikacja barw CMYK

Ztoty (zotty)
Srebrny (biaty
Zielony
Czarny

- C: 0%, M: 15%, Y: 100%, K: 0%
-C:100%, M: 100%, Y: 100%, K: 100%
- C: 100%, M: 0%, Y: 100%, K: 50%
- C: 0%, M: 0%, Y: 0%, K: 100%
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