
  Rovněž i Slovenská genealogicko-
heraldická spoločnosť se připojila 
k současnému trendu a na svých 
internetových stránkách www.gene-
alogy-heraldry.sk poskytuje veřej-
nosti v elektronické podobě (formát 
PDF) starší čísla svého časopisu 
„Hlas“. K dispozici najdete čísla od 
roku 1991 do roku 2008.

Jiři Ungermann

  Nejzajímavějším počinem ve třetím 
čtvrtletí je zpřístupnění Rentzovy 
heraldické sbírky v rámci „Ar-
chivního katalogu“ na internetových 
stránkách Archívu hlavního města 
Prahy (www.ahmp.cz). 
  Sbírku která zahrnuje přibližně 
6400 vyobrazení znaků, lze prochá-
zet prostřednictvím seznamu predi-
kátů nebo prostřednictvím náhledů 
znaků. Na internetových stránkách 
je zpřístupněna přibližně třetina 
fondu.
  Jak je již u nás tradicí, jsou jednotli-
vá vyobrazení důkladně zabezpečena 
proti zneužití, což poněkud kompli-
kuje využití ze strany badatelů. Pro 
prohlížení je však kvalita obrázků 
dostatečná.

Webová stránka www.ahmp.cz

Webová stránka www.genealogy-heraldry.sk



ztratí v propadlišti dějin informační 
dálnice.  
 Archivace nemá vliv na vlast-
nictví autorských práv.
 Návrh byl projednán a schvá-
len na schůzi vedení Klubu. Byla 
podepsána smlouva a tak se může-
te v brzké době setkat s kopii klu-
bových stránek v archívu na www.
webarchiv.cz. 

Miroslav Baroch a Jiři Ungermann
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 Obrázek na obálce: Znak 
rodu Rohan-Guéménée namalovaný 
na nádvoří Sychrovského zámku, 
nad branou vedoucí do parku.
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 Vážení čtenáři, v tomto úvod-
ním článku pro vás máme připrave-
nu zprávu o kladném hodnocení, kte-
ré se dostalo internetové prezentaci 
našeho Klubu.
 V minulých týdnech byl náš 
Klub osloven ze strany pracovníků 
Národní knihovny ČR,  oddělení ar-
chivace webu s výzvou na zapojení do 
projektu „WebArchiv - archív českého 
webu“.
 Cílem tohoto projektu  
je uchovat trvale pro budoucnost in-
formační zdroje významné pro českou 
historii na našem - českém interne-
tu. A to i po ukončení provozu pří-
slušného internetovéo serveru - zdro-
je. V praxi to znamená, že na adrese 
archívu bude k nalezení věrná kopie 
internetových stránek našeho Klubu 
i poté co náš Klub přestane existovat 
a zrušíme adresu www.heraldica.cz. 
Tj. práce Klubu a jeho členů se ne-
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Vyšehrad. Podrobnosti zde. A ti-
tul vydavatelství Brána s názvem 
„Habsburkové - Životopisná en-
cyklopedie“, od rakouské historičky 
Brigitte Hamann (více zde).
 K zajímavým titulům z této 
oblasti patří i disertační práce On-
dřeje Horáka, připravená k vydání 
nakladatelstvím Libri nesoucí název 
„Liechtensteinové mezi konfis-
kací a vyvlastněním - Příspěvek 
k poválečným zásahům do po-
zemkového vlastnictví v Česko-
slovensku v první polovině 20. 
století“. Podrobnosti čtěte zde.
 Z čistě heraldických titulů 
je potřeba zmínit tři tituly vydané 
na Slovensku. Prvním je „Erby bis-
kupov v Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku“ od Terézie Dancá-
kové (další informace zde). Druhým 
další pokračování Lexikónu erbov 
šlachty na Slovensku, v pořadí 
již IV. a věnované Nitrianské stolici 
(více čtěte zde). A třetím monografie 
„Štátne symboly Slovenskej re-
publiky“ od známého autora Ladi-
slava Vrtela (podrobnosti zde).

 Dalším zajímavým titulem, 

který byl připraven na Slovensku, 
je publikace našeho partnerského 
klubu „Slovenská genealogicko-heral-
dická spoločnosť“ a má název „Konti-
nuita a diskontinuita genealógie 
a heraldiky“. Je sborníkem příspěv-
ků ze stejnojmenné konference kona-
né v roce 2008 v Martině. Podrobnos-
ti najdete zde.
 Na závěr výčtu knižních 
novinek patří rok očekávaný ti-
tul „Šlechtické rody v Čechách, 
na Moravě a ve Slezsku od Bílé 
hory do současnosti - II. díl (N-
Ž)“ z vydavatelství Argo od autora, 
kterého je jistě zbytečné představo-
vat, od Petra Maška. Bližší informa-
ce čtěte zde.

Jiři Ungermann

Publikace „Liechtensteinové mezi konfiskací 
a vyvlastněním ...“ (vlevo) a „Lexikón erbov 

šlachty na Slovensku - IV. - Nitrianská stoli-
ca“ (vpravo)

Publikace „Kontinuita a diskontinuita gene-
alógie a heraldiky“ (vlevo) a „Šlechtické rody 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé 
hory do současnosti - II. díl (N-Ž)“ (vpravo)
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 15. července proběhla neda-
leko města Dabrowno (Gilgenburg) 
v severním Polsku (vojevodství 
Warmiňsko-mazurskie) každoroč-
ní rekonstrukce bitvy u Grunwaldu 
(Tannenbergu, Žalgirisu), která le-

tos díky kulatému výročí, proběhla v 
mnohem větším lesku. Za účasti pol-
ské politické elity, zahraničních hos-

tů i současné hlavy řádu německých 
rytířů, velmistra Bruno Plattera, 
proběhla mimořádně velkolepá re-

konstrukce, které se dle odhadů mé-
dií mělo zúčastnit až 300.000 účast-
níků. Skutečnost byla poněkud méně 
fantastická. Rekonstrukci sledovalo 
zhruba 100.000 diváků, přičemž pří-
mých účastníků byli jen tisíce. Oz-
brojených rytířů na koni bylo mezi 
jedním a dvěma tisíci.

Velmist Bruno Platter

Znak Velmistra Bruno Plattera

Scény z rekonstrukce

Grunwald na mapě Polska
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V roce 2005 zvítězil v prezidentských 
volbách.
 Měl dvojče Jarosława, kte-
rý se taktéž angažuje politicky a při 
prezidentských volbách v letošním 
roce byl protikandidátem Bronislawa 
Komorowského. V roce 1978 uzavřel 
sňatek s Marií Mackiewicz (1942-
2010) se kterou měl dceru Martu.

Další informace na internetu:
Wikipedie:
- en.wikipedia.org/wiki/2010_Polish_
Air_Force_Tu-154_crash,
- pl.wikipedia.org/wiki/Bro-
nis%C5%82aw_Komorowski,
- cs.wikipedia.org/wiki/Lech_Kac-
zy%C5%84ski,
- pl.wikipedia.org/wiki/Prezyden-
ci_Polski, 
Ostatní:
- http://herbyszlachty.pl/,
- http://www.sejm-wielki.pl/,
- http://www.novinky.cz/zahranicni/
evropa/200953-jaruzelski-je-vzda-
lenym-pribuznym-komorowskeho-i-
kaczynskeho.html,
- http://www.genealog.home.pl/, 
- http://www.polityka.pl/wybo-
ry/1506392,1,drzewo-genealogiczne-
bronislawa-komorowskiego.read,
- http://www.standaard.be/
artikel/detail.aspx?artike-
lid=DMF20100413_081,
- http://www.zaped.info/List_of_Po-
les#Politics, 
- http://polishgenealogy.blogspot.
com/.

Jiři Ungermann

 Ve třetím čtvrtletí letošní-
ho roku se na knižním trhu objevilo 
několik titulů věnujících se historii 
šlechtických rodů nebo konkrétních 
osobností. Prvním z nich je titul „Já-
chym Ondřej Šlik (1569-1621)“ 
od Emanuela Vlčka v nakladatelství 
Galén (více informací zde). Druhým 
„Krajířové z Krajku - Z Korutan 
do zemí České koruny“ z naklada-
telství Veduta od Stanislavy Nováko-
vé (podrobnosti zde). Třetí publikací 
je kniha Jana Kiliána „Martin Max-
milián z Golče (kolem 1593–1653) 
- Císařský generál ve víru třiceti-
leté války“ ze stejného nakladatel-
ství (více čtěte zde). Dalším titulem 
je pokračování série „Šlechtické rody 
Čech, Moravy a Slezska“ nakladatel-
ství Lidové noviny s názvem „Páni 
ze Strakonic - Vládci Prácheň-
ska a dobrodinci johanitů“ jehož 
autorem je Miroslav Svoboda (po-
drobnosti zde).

 V novém vydání mají čtenáři 
nyní opět k dispozici úspěšné tituly 
„Petr Vok z Rožmberka - Život 
renesančního kavalíra“ od Jaro-
slava Pánka. Vyšlo v nakladatelství 

Publikace „Krajířové z Krajku ...“ (vlevo) a 
„Martin Maxmilián z Golče ...“ (vpravo)



 Dnes už není žádným pře-
kvapením, že se bitvy zúčastnila 
i řada českých šlechticů a že jejich 
cílem nebylo „pomoci slovanských 
bratrům v boji proti němcům“, ale 
žold. Na straně polského krále Vla-
dislava II. Jagelonského (1351-1434) 
a litevského velkoknížete Vitolda 
(1401-1430) se bitvy zúčastnila řada 
šlechtických žoldnéřů z Čech, Mora-
vy i Slezska. Celkem se podařilo pol-
ským poslům zverbovat zhruba 3000 
- 4000 bojovníků, z toho 1500 rytířů. 
 V čele 4. korouhve Sv. Jiří, 
která byla celá složena z českých 
žoldnéřů, stál Jan Sokol z Lamber-

ka a jistý Zbyslá-
vek, snad Zbyslav 
z Tvorkova z roz-
rodu Benešoviců. 
Korouhevníkem 
byl Jan Sarnov-
ský.

 Jan Sokol z Lam-
berka však v den 
bitvy nevelel své 
korouhvi, ale do-
provázel krále po 
jeho boku jako 
člen královské 
družiny. Do této 
družiny patřil 

i další Čech Jan Žolava, „erbu To-
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vačov“, který v kritickém momentě 
bitvy, včas zadržel krále. K tvrzení, 
že se jedná o příslušníka rodu Tova-
čovských z Cimburka, nelze dohledat 
žádné podklady.
 Menší množství Moravanů 
pak bylo součástí 2. korouhve „Ku-
rýrské“, vedené Ondřejem z Brocho-
czyc; 49. korouhve Jana Jenčíkovice 
(Jan Jenczykowic), blíže neidenti-
fikovaného šlechtice z Moravy, kte-
ré velel Moravan Jan Helm. Podle 
erbu z korouhve, by se dalo soudit, 
že Jan Jenčíkovic byl příslušník 
rodu pánů z Kravař. Jiná teorie 
říká, že by se mohlo jednat o polské-
ho šlechtice erbu Odřivous, který 
je shodný s erbem pánů z Kravař. 
A nakonec 50. korouhve, vedené 
Gněvošem z Dalevic.

 Mezi účastníky tažení z Čech 
a Moravy patřili také např. Jindřich 
z Fulštejna, Markvart ze Zvole, Vi-
lém Kostka z Postupic a Zikmund 
Pykna z Lichtenburka, který zřejmě 
při tažení padl.
 Méně známý je však fakt, 

Scéna z rekonstrukce

Znak Jana Sokola z 
Lamberka  

(dle Wikipedie)

Schéma bitvy
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 17. Lech Aleksander Kac-
zyński (LAK) se narodil 18. června 
1949 ve Varšavě jako syn inženýra, 
příslušníka Zemské armády a účast-
níka Varšavského povstání Rajmun-
da Kaczyńského (1922-2005) a filo-
ložky Jadwigy Jasiewicz (1926).  

 Otec LAK pocházel ze šlech-
tického rodu herbu Pomian, který 
měl majetky v okolí Łomży. Matka 
Jadwiga je dcera inženýra Aleksan-
dra Jasiewicza herbu Rawicz a Stef-
anié Szydłowské.
 Vystudoval práva na Var-
šavské univerzitě. Od roku 1971 byl 
asistentem na katedře pracovního 
práva Gdaňské univerzity. Doktorát 
získal v roce 1980, habilitoval o deset 
let později a následně přednášel jako 
profesor práva na Gdaňské univerzi-
tě a varšavské univerzitě kardinála 
Stefana Wyszyńského.
 V roce 1977 se stal spolupra-
covníkem Výboru na obranu dělníků 

(KOR). Od roku 1978 pracoval v ne-
závislých odborech „Wolne Związki 
Zawodowe Wybrzeża“, které se poz-
ději staly základem pro Nezávislé od-
borové hnutí Solidarita. Po zavedení 
výjimečného stavu byl v prosinci 
1981 zadržen policií a vězněn až do 
října 1982. V druhé polovině 80. let 
byl blízkým spolupracovníkem Lecha 
Wałęsy. V letech 1989 až 1991 byl se-
nátorem a 1991 až 1993 poslancem 
Sejmu. Od roku 1992 do 1995 byl 
předsedou Nejvyššího kontrolního 
úřadu. V roce 2000 se stal minist-
rem spravedlnosti ve vládě Jerzyho 
Buzka. Ve stejném roce spoluzaložil 
politickou stranu Právo a spravedl-
nost (PiS), do roku 2003 byl jejím 
předsedou, později čestným před-

sedou. V roce 2002 byl zvolen v pří-
mých volbách primátorem Varšavy. 

Fotografie Lecha Kaczyńského

Herb Pomian
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že čeští žoldnéři nepůsobili jen na pol-
sko-litevské straně, ale i na straně 
Řádu, který vedl do bitvy velmistr 

Ulrich von Jungingen (1360-1410). 
I Řád verboval v českých zemích 
a to především v severních Čechách, 
severní Moravě, Slezsku a Lužici. 
 Většina příslušníků této 
skupiny českých žoldnéřů, byla za-
řazena do 29. a 50. řádové korouh-
ve. V řadách českých podporovate-
lů Řádu najdeme Jana Hlaváče z 
Ronova, Čeňka z Klinštejna, Jana 

Znak Ulricha von Jungingen

Chudobu z Vartenberka, Jana Zajíce 
z Hazmburka, Racka Bubna z Hrád-
ku, Zdeslava Tluksu z Buřenic, Bohu-
slava a Beneše Doupovce z Doupova 
a Václava z Donína, který žoldnéřům 
z Čech, Moravy a Slezska velel.
 Zatímco Češi na polsko-litev-
ské straně se mohli radovat z vítěz-
ství, čekalo Čechy na straně Řádu 
zajetí.
 Mezi často zmiňované účast-
níky bitvy patří i Jan Žižka z Troc-
nova. Nejnovější informace, však 
zpochybňují na které straně bojoval. 
Tj. jeho proklamovaná účast na pol-
sko-litevské straně je zpochybněna 
ve prospěch nové verze, která tvrdí, 
že Jan Žižka byl v žoldu Řádu. Toto 
tvrzení podpořil svým hlasem i Ro-

bert Rác, představitel řádové bailivie 
Čechy, Morava a Slezsko.
 Jedním z mála věrohod-
ných faktů, které máme k dispozici, 
je zmínka v kronice polského kroni-
káře Jana Długosze, dle které se Jan 
Žižka zúčastnil hájení hradu Rad-
zyně v září 1410, jako člen korouh-
ve Jana Sokola z Lamberka, z čehož 
by se dalo usoudit, že i v bitvě byl 

Scéna bitvy dle malíře Jana Matejka (olej na plátně 1878, Muzeum Narodowe ve Varšavě)
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 16. Aleksander Kwaś-
niewski (AK) se narodil 15. lis-
topadu 1954 v rodině lékaře Zd-
zisława Kwaśniewského (1921–1990) 
a Aleksandry Bałasz (1929–1995). 
Vystudoval na Gdaňské univerzi-
tě ekonomii dopravy. Ve 23 letech 
vstoupil do Polské sjednocené dělnic-
ké strany a byl jejím členem až do je-
jího rozpuštění v roce 1990. V letech 
1981 - 1990 pracoval jako šéfredaktor 
týdeníku ITN a deníku Sztandard 
Mlodych. Ve vládě Mieczyslawa Ra-
kowského a Tadeusza Mazowieckého 
byl v letech 1985-1987 ministrem 
mládeže a sportu. V lednu 1990 se 
stal předsedou Hlavní rady Sociální 
demokracie Polské republiky (SdPR), 
která byla vůdčí silou koalice Svaz 
demokratické levice (SLD), která zví-
tězila v parlamentních volbách 1993. 
V roce 1995 zvítězil v prezidentských 

volbách. I po skončení úřadu se na-
dále zapojoval do politického života 
země.
 V letech 1988-1991 byl AK 
předsedou Polského olympijského 
výboru. 
 Od roku 1979 je AK ženatý 
s Jolantou Kontyovou (1955) se kte-
rou má dceru Aleksandru. AK není 
šlechtického původu.

Znak Lecha Wałęsy

Fotografie Aleksandra Kwaśniewského
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na polsko-litevské straně.

Literatura:
- Stephen Turnbull: Grunwald/
Tannenberg 1410 - Osudná poráž-
ka Řádu německých rytířů (Grada 
2008),
- Jan Bratkowski: Jubilejní album 
Grunwald, překlad Bořivoj Prusík, 
1910, www.polona.pl - Biblioteka 
Narodowa,
- Hans-Georg Boehm: Hochmeis-
terwappen des Deutschen Ordens 
1198-1618, Fränkische Nachrichten 
Druck -und Verlage GmbH, Tau-
berbischofsheim, Frankonia Buch, 
Germany 1990,
- Libor Jan & František Skřivánek: 
Němečtí rytíři v českých zemích 
(HaG 1-2/1997).
- Jan Dlugosz: Historiae Poloniae, 
1455

Další informace na internetu:
Bitva:
- en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_
Grunwald, de.wikipedia.org/wiki/
Schlacht_bei_Tannenberg_(1410),  

pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_
Grunwaldem, cs.wikipedia.org/wiki/
Bitva_u_Grunwaldu,
- www.e-stredovek.cz/view.php?na-
zevclanku=bitva-u-gr%FCnwaldu-
15-7-1410&cisloclanku=2005081501,
Řád:
- en.wikipedia.org/wiki/Bruno_Plat-
ter, en.wikipedia.org/wiki/Grand_
Masters_of_the_Teutonic_Knights,
- www.deutscher-orden.at/,
- www.nemeckyrad.cz/,
Korouhve:
- www.krigsspil.dk/download/down-
load_9.html,
- georgianheraldry.blogspot.
com/2009/12/battle-of-grunwald-tan-
nenberg-1410.html,
- en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_
Grunwald_%28banners%29,
- www.laborunion.lt/memorandum/
ru/modules/banderia/BPindex.htm,
Zpravodajství:
- www.ceskenoviny.cz/zpravy/polsko-
a-litva-oslavily-600-vyroci-bitvy-u-
grunwaldu/504134,
- www.tyden.cz/rubriky/zahrani-
ci/den-d/bitva-rytiru-a-mytu-u-
grunwaldu-byl-roku-1410-i-ziz-
ka_175538.html,
- www.ct24.cz/svet/96055-tisice-bo-
jovniku-znovu-valcily-u-grunwaldu/, 
www.ct24.cz/o-cem-se-mluvi/95838-
u-grunwaldu-pry-bojoval-i-jan-zizka-
z-trocnova/,
Fotografie z výročí:
- grunwald600.pl/en, 
- www.grunwald1410.pl/index.
php?cat=7,
- grunwald2010.warmia.mazury.pl/
grunwald-2010,62,.

Jiři Ungermann

Ilustrace Jana Žižky v Jenském kodexu
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 15. Lech Wałęsa (LW) se na-
rodil 29. září 1943 v Popowu do silně 
katolicky orientované rodiny, tesaře 
Bolesława Wałęsy (1908–1945) a Fe-
liksy Kamieńské (1916–1975), ženy 
v domácnosti. 
 V roce 1967 začal pracovat 
jako elektrikář v Gdaňských lodě-
nicích, kde pracoval (s přestávkami) 
až do roku 1990. Byl vůdčí osobnos-
tí polských protestů proti komunis-
tickému režimu v loděnicích, které 
způsobily, že byl roku 1976 vyhozen 
z práce. O dva roky později se stal 
členem ilegální odborové organizace, 
mezi jejíž členy patřili i Bogdan Bo-
rusewicz, Lech Kaczynski, Anna Wa-
lentynowicz a jiné budoucí osobnosti 
současné polské politické scény. 
 V srpnu 1980 stál v čele stáv-
ky odehrávající se v Gdaňských lodě-
nicích, která je považována za zrod 

nezávislé odborové organizace Soli-
darita. 13. prosince 1981 byl zatčen 
na základě stanného práva a přibliž-
ně rok vězněn.
 Za svou činnost obdržel v roce 
1983 Nobelovu cenu za mír. V letech 
1990 – 1995 byl prezidentem Polské 
republiky.
 LW není šlechtického půvo-
du. Získal však řadu ocenění. Jedním 
z těchto ocenění byl i královský švéd-
ský Řád Serafínů. Všem nositelům 
tohoto řádu je heraldickým úřadem 
Švédského království udělen znak. 
Pro LW navrhl znak, známý polský 
heraldik Adam Heymowský. 
 Znak LW vychází z pol-
ských národních barev, znaku města 
Gdaňsk a lilie symbolizující Matku 
Boží Čenstochovskou.

 LW je ženat s Danutou Gołoś 
(1949) od 8. prosince 1969. Mají spo-
lu osm dětí. Nejmladší syn Jaroslaw 
se stal členem Sejmu a Evropského 
parlamentu.

Herb Ślepowron

Fotografie Lecha Wałęsy



Provincie Tucumán (Argentina)
 Současná vlajka provincie 
Tucumán byla zavedena 4. června 
2010 zákonem číslo 8291. V článku 
2 tohoto zákona je popsána takto: 
dva bílé horizontální pruhy a střed-
ní modrý. Jedná se o světle modrou 
barvu stejného odstínu jako na vlajce 
Argentiny. V článku 3 je uvedeno, že 
poměr šířky k délce obnáší 9:14 a že 
pruhy jsou stejně široké. 

 Design vlajky je připisován 
generálu Manuelu Belgranovi, kte-
rý vlajku použil v roce 1812 v bitvě 
u Tucumánu. Vlajka byla změněna 
z politických a náboženských důvo-
dů. Pro sekulární stát je nepřijatel-
né, aby na oficiální vlajce provincie 
byl kříž. Tato předchozí vlajka byla 
zavedena zákonem číslo 6694 dne 
9. října 1995. 
 Byla světlemodrá a na ní bílý 
latinský kříž, vlevo od něho letopočet 
1812 (bitva u Tucumánu), pod ním 
poté bílá větévka vavřínu, a vpravo 
letopočet 1816 (vyhlášení nezávislos-
ti Argentiny) a pod ním bílá větévka 
olivovníku. Nahoře za křížem se na-
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chází žlutá silueta slunce s šesti del-
šími a šesti kratšími žlutými paprs-
ky. V dolní části je na kříž položena 
žlutá vchodová část Casa Historica 
(Historický dům), sloužící dnes jako 
muzeum. Poměr šířky k délce obná-
šel 2:3.

Francouzské zámořské území 
Nová Kaledonie
 Je třeba si uvědomit, že ofici-
ální vlajkou zámořského území Nová 
Kaledonie je francouzská trikoló-
ra tvořena stejně širokými svislými 
pruhy v barvách modré (u žerdi), bílé 
(uprostřed) a červené (ve vlající čás-
ti). Avšak Kongres (regionální parla-
ment) Nové Kaledonie je na základě 
článku 5 ústavního zákona č. 99-209 
z 19. března 2009 oprávněn většinou 
tří pětin svých členů zavésti vlastní 
identifikační znak (čímž je míněna 
vlajka) pro Novou Kaledonii. Dopo-
sud tak ale nebylo učiněno.

Specifikace barev na francouzské 
vlajce:
modrá: Pantone Reflex Blue, CMYK 
100-70-0-5
červená: Pantone 032c, CMYK 0-90-
86-0 

Současná vlajka provincie Tucumán

Původní vlajka provincie Tucumán
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měl dceru Krystynu  a syna Jana, po-
tomního velvyslance v Bonnu. Vedle 
oficiálního svazku jsou známy nej-
méně dva další svazky. Se sekretář-
kou Wandou Górskou a Małgorzatou 
Fornalskou, se kterou měl dokonce 
nemanželskou dceru Aleksandru Ja-
sińskou-Kania.

 14. Wojciech Jaruzelski 
(WJ) se narodil 6. června 1923 v obci 
Kurów, která leží ve východním Pol-
sku, okres Puławy,  Lublinské voj-
vodství. Jeho otcem byl venkovský 
šlechtic Władysław Mieczysław Ja-
ruzelski herbu Ślepowron a matkou 
Wanda Zaremba. Jeho otec působil 
v Kurówě jako správce.

 Otec W.M. bojoval v polsko-
sovětské válce 1920, dědeček Woj-
ciech Senior se zúčastnil lednového 
povstání v roce 1863. V roce 1939 ro-
dina přesídlila do Litvy, po sovětské 

anexi v roce 1940 byla deportována 
na Sibiř, kde zemřel otec Władysław. 
Tam později vstoupil WJ do polské 
armády, v níž se stal důstojníkem.
 V průběhu války se zúčastnil 
osvobození Varšavy a bitvy o Berlín. 
V letech 1957 až 1960 velel 12. me-
chanizované divizi ve Štětíně. V roce 
1965 se stal náčelníkem generálního 
štábu. Od roku 1968 do roku 1983 
byl polským ministrem národní obra-
ny. V letech 1981 až 1985 vykonával 
funkci předsedy vlády. 13.12.1981 
vyhlásil v Polsku výjimečný stav, 
aby zastavil rostoucí vliv opozičního 
hnutí Solidarita. Od listopadu 1985 
do července 1989 byl předsedou stát-
ní rady PLR, od července 1989 do lis-
topadu 1990 byl prezidentem Polské 
republiky. Po změně režimu se stal 
obžalovaným v řadě procesů. Stal 
se také autorem nebo spoluautorem 
řady knih. 
 V roce 1960 uzavřel sňa-
tek s Barbarou Halinou Jaskólskou 
(1930) se kterou má dceru Moniku.
 WJ je v příbuzenském po-
měru jak s Bronislawem Komo-
rowským, tak i Lechem Kaczyńským. 
S B.Komorowským je WJ spojen ro-
dinným řetězcem skládajícím se z 18 
osob. Jeho děd, rovněž Wojciech, měl 
bratra Josefa, jehož vnukem byl zná-
mý herec Zbygniew Cybulski, jehož 
žena Elžbieta byla sestřenicí Jacka 
Kuhna, jehož žena Joanna je se-
střenicí Bronislava Komorowské-
ho. Vazba rodiny Jaruzelského s L. 
Kaczyńským je ještě složitější, tvoří 
ji 23 lidí. Příbuzenská větev se odví-
jí od matky Wojciecha Jaruzelského 
Wandy. Pojítko vede k Jadwize Kac-
zyńské, matce L.Kaczyńského.

Fotografie Wojciecha Jaruzelského
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 Dne 13. července 2910 roz-
hodl regionální parlament (Kongres) 
Nové Kaledonie, že vedle francouz-
ské trikolory v budoucnu bude též 
vlát vlajka FLNKS (Front de Libéra-
tion National Kanak Socialist = Ná-
rodní socialistická fronta kanackého 
osvobození). Tato politická strana 
byla založena v roce 1984, její vlajka 
pochází z téže doby. 
 Vlajka je tvořena třemi stej-
ně širokými vodorovnými pruhy 
v barvách modré (nahoře), červené 
(uprostřed) a zelené (dole). Posunut 
k žerdi se nachází žlutý disk zasa-
hující do obou krajních pruhů. Na 
něm je typický symbol Kanaků – čer-

ný oštěp s místní mušlí používaný 
jako ozdoba střechy. Tato ozdoba je 
symbolem předků a symbolizuje tak-
též suverenitu Kanaků nad jejich 
zemí. Modrá barva symbolizuje moře 
a jeho dálky, zelená hory, červená 
naše spojenectví, krev předků i boj. 

Žlutý disk je  slunce, symbolizující 
rovnost a život. 

Specifikace barev:
modrá: Pantone 286c, CMYK 199-
72-0-0
červená: Pantone 032c, CMYK 
O-100-100-0
zelená: Pantone 347c, CMYK 100-
O-70-0
žlutá: Pantone: 102c, CMYK O-10-
100-0
Poměr šířky k délce obnáší 1:2.

 Poprvé byly obě dvě vlajky 
spolu vztyčeny dne 14. července 2010 
při návštěvě francouzského minis-
terského předsedy François Fillona 
na Nové Kaledonii.

Další informace na internetu:  
- en.wikipedia.org/wiki/Tucumán, 
- www.tucuman.gov.ar/,  
- fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Ca-
lédonie.

Roman Klimeš

Francouzská státní vlajka

Vlajka FLNKS
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se zúčastnil bitvy o Monte Cassino. 
Po skončení války se uchýlil do Vel-
ké Británie jako politický emigrant a 
dokončil si ekonomické vzdělání.
 V exilu se zapojil do aktivit 
exilové vlády a po smrti Kazimierze 
Sabbata se stal posledním exilovým 
presidentem. V roce 1990 předal in-
signie prezidenta do rukou Lecha 
Walesy. Po svém návratu do Polska 
působil jako konzultant. Společně 
s  prezidentem Lechem Kaczyńským 
se stal obětí leteckého neštěstí.
 RK se oženil s Karolinou Ma-
riampolskou (1930) se kterou měl 
dcery Alici a Jadwigu.

 13. Bolesław Bierut (BB) 
narozený 18. dubna 1892 v Bolesła-
wu Biernackém, pochází z rolnické 
rodiny v Tarnobrzegu. Byl nejmlad-
ším dítětem Vojtěcha Bieruta († 

1921) a Marianny Salome Wolské († 
1921).
 Po ukončení základního 
vzdělání působil jako zedník, poslí-
ček a nakonec jako sazeč.
 Od roku 1912 se datuje jeho 
zájem o levicové hnutí. Za komunis-
tické názory a aktivity by uvězněn. 
Odešel do Moskvy, kde absolvoval 
řadu školení ideologických i špionáž-
ních. Spolupracoval s NKVD. V době 
2. světové války působil v SSSR. 
V  roce 1943 se stal členem ústřed-
ního výboru PPR a v roce 1944 před-

sedou Národní rady. V roce 1947 
se stal ve zmanipulovaných volbách 
prezidentem. V roce 1952 pak získal 
postavení předsedy Rady ministrů. 
12. března 1952 skonal za nejasných 
okolností v Moskvě při konání 20. 
kongresu KSSS. 
 BB byl ženat pouze jednou 
a to s Janinou Górzyńskou, se kterou 

Herb Jelita
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 Jistě není potřeba obšírně 
připomínat k jak nečekaným udá-
lostem došlo letos na polské politic-
ké scéně. Dne 10. dubna havaroval 
nadohled od letiště Smolensk, polský 
vládní letoun Tu-154, vezoucí de-
legaci polské vlády a generality na 
pietní akci v Katyni, při které měla 
být uctěna památka Poláků zavraž-
děných během Katyňského masakru 
v roce 1940. Mezi 96 obětí neštěstí 
patřil i polský prezident Lech Kac-
zyńský s chotí Marií. 

 Z titulu maršálka Sejmu 
se podle polské Ústavy stal úřadu-
jícím prezidentem Bronisław Ko-
morowski, který následně zvítězil 
jako kandidát Občanské platformy 
ve 2. kole prezidentských voleb nad 
protikandidátem Jarosławem Kac-
zyńskym, bratrem zesnulého Lecha 
Kaczyńského. Dne 6. srpna 2010 
nastoupil do úřadu a příštích pět let 
bude zastávat úřad polského pre-
zidenta, jako 18 v historii Polska. 
Pochopitelně k podobným změnám 
došlo i na dalších exponovaných 
vládních a armádních postech.
 Osobou Bronislawa Komo-
rowského vstupuje do úřadu polské-
ho prezidenta další postava zajímavá 

z pohledu heraldiky a genealogie.

 Bronislaw Komorowský 
(BK) se narodil v roce 1952 a je sy-
nem hraběte Zygmunta Leona Ko-
morowského (1925-1992), profesora 

afrykanistiky, antropologa a diplo-
mata a Jadwigy Szalkowské (1921) 
herbu Szeliga. 
 BK roku 1977 vystudoval 
historii na Univerzitě ve Varšavě. Ve 
stejném roce se oženil s Annou Dem-
bowskou, se kterou žije dodnes. Mají 
5 dětí - Zofii Aleksandru, Tadeusze Fotografie z místa nehody

Herb Korczak

Fotografie Bronislawa Komorowského
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dlouholetou přítelkyní.
 Protože on, ani jeho bratran-
ci neměli mužského potomka, stal se 
EBR posledním příslušníkem polské 
větve Raczyńských.

 11. Kazimierz Sabbat (KS) 
se narodil v Bielinach Kapitulnych 
u Łysej Góry. Byl synem varhaníka 
Ignáce Sabbata a Franciszki z Wiąc-
ków. Absolvoval práva na Varšavské 
univerzitě.
 Zapojil se do skautské-
ho hnutí. Jako voják se zúčastnil 
2. světové války co by příslušník 
námořnictva a  motorizované brigá-
dy generála Stanislava Mczeka. Byl 

raněn a po vyléčení již působil při ge-
nerálním štábu. Zapojil se do práce 
v asociaci polských veteránů. Zemřel 
na infarkt v roce 1989. V roce 1949 

se oženil s Annou Sulikównou, dce-
rou generála Nikodema Sulik-Sar-
nowského. Z manželství pocházejí tři 
dcery a syn. KS nemá žádné šlechtic-
ké předky.

 12. Ryszard Kaczorowski 
(RK) se narodil 26. listopadu 1919 v 
Białymstoku jako syn Wacława Kac-
zorowského herbu Jelita a Jadwigy 
Sawické. Získal ekonomicky zamě-
řené vzdělání a stal se významným 
členem skautu. Na začátku 2. světo-
vé války byl zatčen NKVD a do roku 
1940 vězněn v gulagu na poloostrově 

Kolyma. Po propuštění se přihlásil 
jako dobrovolník do armády generá-
la Władysława Anderse. Dále půso-
bil v řadách 3. karpatské střelecké 
divize a 3. polské armády, se kterou 

Herb Nałęcz

Fotografie Kazimierze Sabbata

Fotografie Ryszarda Kaczorowského
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Jana, Marii Annu, Piotra Zygmunta 
a Elżbietu Jadwigu.
 Od roku 1977 do roku 1980 
působil jako editor časopisu „Słowo 
Powszechne“. V 80 letech se zapo-
jil do hnutí Solidarita, dokonce byl 
i internován. Po roce 1990 se zapojil 
do politického života. V letech 2000 
- 2001 působil jako ministr národní 
obrany, 2005 - 2007 vícemaršálek Se-
jmu a v letech 2007 až 2010 maršálek 
Sejmu. Angažoval se i ve skautském 
hnutí.
 První zmínky o rodu Komo-
rowských jsou z XIV. století, z doby 
panování Wladislava III. Jagelonské-

ho. Rodina Komorowských byla díky 
majetkům na Spiši, Liptově a  Ora-
vě, zapojena do veřejného života Pol-
ska, Uher a Litevska. Kazimír IV. 
Jagelonský udělil v roce 1467 Petru 
Komorowskému panství Żywieckie 
ve Slezsku, jako odměnu za kampaň 
proti Matyáši Korvínovi, které rodi-
na držela až do roku 1624.
 V roce 1469 získala rodina 
Komorowských titul hraběte od Ma-
tyáše Korvína pro své uherské ma-
jetky. Po jejich ztrátě si titul rodina 
formálně ponechala a užívala jej pro 
zvýšení své společenské prestiže.
 Rod hrabat Komorowských z 

Rodová vazba mezi Bronislawem Komorowským a Mathildou d‘Udekem d‘Acoz
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 9. Stanisław Ostrowski, lé-
kař, důstojník a politik rovněž prav-
děpodobně nemá šlechtické předky. 
„Herbarz Polski“ uvádí 24 šlechtic-
kých rodin tohoto jména.

 10. hrabě Edward Ber-
nard Raczyński (EBR) pocházel 
ze známého velkopolského rodu Ra-
czyńskich herbu „Nałęcz“. Narodil 
se 19.12.1891 v Zakopaném jako syn 
hraběte Edwarda Aleksandra Rac-
zyńského z Małyszyna (1847-1926) 
a jeho druhé ženy Rózy, hraběnky 
Potocké (1849-1937). 
 Mládí prožil v Krakově. Stu-
doval práva v Lipsku, Londýně a 
doktorát práv získal na Jagelonské 
univerzitě v Krakově.
 V roce 1919 začal pracovat 
na „Ministerstwie Spraw Zagranicz-
nych“. Postupně působil na diploma-
tických úřadech v Kodani, Londýně a 
Ženevě (při Lize národů). Byl členem 
polské exilové vlády v Británii. Stal 

se členem tzv. „Rady tří“ a v letech 
1979–1986 se stal prezidentem exi-
lové vlády. Dožil se pádu komunis-
tického režimu v Polsku. Po svém 
návratu do Polska založil nadaci 
„Raczyńskich w Poznani“ a věnoval 
ji „Galerii Rogalińskych“ při „Muzeu 
Narodowem w Poznaniu“ a rodinné 
sídlo v Rogalinu.
 EBR byl třikrát ženat. První 
sňatek uzavřel v roce 1925 s Lady 
Joyuse Markham (1902–1931), dce-
rou Sira Arthura Basila Markha-
ma, 1. baroneta Markham of Arusha 
(1866–1916) a Lucy Bertram Cun-
ninghamové (1873–1960). Toto man-
želství bylo bezdětné. 
 Druhé manželství uzavřel 
v roce 1932 s Cecylií Jaroszyńskou 
(1906–1962), dcerou Edwarda Ja-
roszyńského, herbu Korczak (1865-
1907) a Wandy hraběnky Siera-
kowské z Waplewa, herbu Ogończyk 
(1879-1919). Toto manželství přines-
lo EBR tři dcery. Wandu, Viridianu 
a Kateřinu.

 V roce 1991, ve věku 97 let 
a dva roky před svou smrtí, uzavřel 
poslední sňatek s Anielou Lilpop 
(1910), dcerou známého varšavského 
architekta Franciszka Lilpopa a svou 

Fotografie Stanisława Ostrowského

Fotografie Edwarda Raczyńského
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Komorowa herbu Dołęga (Korczak), 
získal časem majetky v okolí Kur-
men v Semigalii (dědictví po sv.p. 
von Lüdingshausen) a v severní části 
Litvy. 
 V 18. a 19. století byl Ko-
morowským hraběcí titul postupně 
potvrzován. V roce 1780 ze strany 
polského krále Stanislava Ponia-
towského, v roce 1793 v Rakousku, v 
roce 1803 pro Halič, v roce 1844 pro 
carské Rusko a v roce 1894 pro Ra-
kousko-Uhersko. Někteří současní 
„historikové“ se domnívají, že před-
kové BK užívali hraběcí titul neo-
právněně a že nejsou potomky hrabat 
Komorowských z Liptova a Oravy. 

Dokonce, že při konfirmacích svého 
titulu, předložili falešné dokumenty. 
Ať již mají nebo nemají pravdu, dnes 
jsou hrabata Komorowská hrabaty 
na základě potvrzení udělených v 18. 
a 19. století.
 Díky své prababičce Elize 
Ireně Römer (1845-1920), je BK v 31 
pokolení potomkem Mieszka I Piasta 
a v 20 pokolení (přes Chodkiewicze, 
knížata Bielská, ...) potomkem litev-
ského velkoknížete Gedymina.
 Příbuznou BK je komtesa 
Anna Komorowská, která je matkou 
brabantské vévodkyně Mathildy d‘U-
dekem d‘Acoz, manželky belgického 
korunního prince Filipa.
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tří známý polský kronikář Jan Dłu-
gosz a král Stanisław Leszczyński.
 Vedle své politické kariéry 
působil BWD jako lékař, redaktor, 
vysoký důstojník armády a diplomat. 
Byl strýcem známých postav Varšav-
ského povstání Marka a Andrzeje 
Długoszowských.

 7. Władysław Raczkiewicz 
(WR) se narodil jako syn Józefa Ra-
czkiewicze a Ludwiky z Łukaszewic-
zów v městě Kutaisi v Gruzii. Jeho 
otec působil jako soudce. Do Gruzie 
přivedl rodinu jeho dědeček, který 
tam byl nucen přesídlit pro účast na 
povstání v letech 1863-1864.
 Z místa narození, důvodů 
pro přesídlení a z povolání otce WR 
by bylo možné odvodit, že rodina 
Raczkiewiczů měla lepší postavení. 
Faktem však je, že pro toto tvrzení 
se nepodařilo najít podklady. V knize 
T. Gajla „Herbarz Polski“ se vyskytu-

je 5 šlechtických rodin tohoto jména 
(herby „Gryf“, „Junosza“, „Koscies-
za“, „Pobog“, „Sas“). Stejně tak i pro 
jméno Łukaszewicz je v téže publika-
ci uvedeno více rodů (celkem 12).

 8. August Zaleski, diplo-
mat, ekonom a politik pravděpodob-
ně nemá šlechtické předky. Podle 
„Herbarze Polskiego“ existuje 37 
šlechtických rodin tohoto jména.

Herb Wieniawa

Fotografie Władysława Raczkiewicze 
 (zcela vlevo)

Fotografie Augusta Zaleského
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 Mnoho předchůdců Broni-
slawa Komorowského je také nosite-
lem erbu nebo i příslušníkem polské 
šlechty. Pokud vezmeme polské pre-
zidenty pěkně popořádku, je jejich 
posloupnost následující:

 1. Józef Piłsudski (JP), 
pocházel ze šlechtické rodiny herbu 
„Piłsudski“, který je variantou her-
bu „Kościesza“ a která byla usaze-
na v Zułowie na Litvě. Díky svému 
otci Józefu Wincentovi (1833–1902), 
může mezi své předky počítat kníža-
ta Połubińská i hrabata Butlery. Jeho 
matkou byla Maria Billewicz (1842-
1884) pocházející taktéž ze šlechtic-
ké rodiny, herbu „Mogiła“. 

 Vedle své politické kariéry 
se  nejvíce JP zapsal do dějin vojen-
ství a polské armády. JP byl dvakrát 

ženat. Jeho první ženou byla od roku 
1899 Maria Koplewská (1865-1921), 
dcera Ludmiły z Chomiczów a Kon-
stantina Koplewského, význačného 
ruského fyzika. V roce 1921 se po-
druhé oženil s Aleksandrou Szczer-
bińskou (1882-1963), dcerou Petra 
Paweła Szczerbińského a Julie Jad-
wigy Zahorské, pocházející z řad rus-
ké šlechty.

 2. Gabriel Narutowicz 
(GN), pocházel taktéž ze šlechtic-
ké rodiny usazené na Żmudi. Otec 
GN, Jan Narutowicz (1904-1987) byl 
vlastníkem vsi Brewiki (okres Tel-
szański). Rod Narutowiczů nepřiná-
ležel k některému „herbu“, ale patřil 
k několika polským výjimkám - rodi-
nám, které mají vlastní erb. Erb byl 
Narutowiczům udělen roku 1413. 
 Matkou GN byla Wikto-
ria  Szczepkowská, třetí žena Jana 

Portrét Józefa Piłsudského

Herb Piłsudski
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 5. Edward Śmigły-Rydz 
(ESR) se narodil v obci Brzeża-
ny, malé vesnici ve východní Ha-
liči. Jeho otcem był Tomasz Rydz 
(?-1888), poddůstojník v pluku ra-

kouských hulánů, později důstojník 
policie a matkou Marie z Babiaków 
(?-1896), dcera listonoše. O původu 
rodiny se vedou spory. Část badatelů 
se domnívá, že rodina Rydz pochází 
ze zchudlé šlechty. Druhá část se do-
mnívá, že žádné šlechtické předky 
nemá. Sám ESR se k těmto dohadům 
nikdy nevyjádřil.

 6. Bolesław Wieniawa-
Długoszowski (BWD) se narodil 
jako syn Bolesława Wieniawy, herbu 
„Wieniawa“ a Józefy Struszkiewicz, 
herbu „Korczak“ v Maksymówce ne-

daleko Stanisławówa (dnes Ivano-
Frankovsk) na Ukrajině. Podle rodo-
vé tradice je původ rodu moravský, 
společný s pány z Pernštejna.
 Mezi další příslušníky šlech-
ty, hlásící se k herbu „Wieniawa“ pa-

Herb Ślepowron

Fotografie Edwarda Śmigły-Rydz

Fotografie Bolesława  
Wieniawa-Długoszowského
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1959), pocházející z rodiny drobné 
šlechty usazené v městečku Giedroj-
cie na Litvě.

 4. Ignacy Mościcki (IM) 
pocházel ze šlechtické rodiny herbu 
„Ślepowron“, pocházející z Mościc 
v Mazovsku. Jeho otcem byl Faustyn 
Walent (1835–1885) a Stefanie z Bo-
janowskich (1846-?). Faustyn Walent 
i jeho bratři Jan i Kazimierz  se zú-
častnili povstání „Ledna“ v letech 
1863-1864. 
 Dědeček IM, Walent, byl 
také účastníkem vzpoury, tentokráte 
ale listopadové vzpoury z roku 1830. 
Matka Stefanie, pocházela ze šlech-
tické rodiny, buď herbu „Korab“ nebo 
herbu „Radwak“.
 Vedle politické kariéry se IM 
věnoval vědecké dráze. Je autorem 

více než 60 vědeckých prací a více 
než 40 polských a zahraničních pa-
tentů. Byl také profesorem a aktiv-
ním členem akademie technických 
věd ve Varšavě a vědecké společnosti 
ve Lvově.

 IM uzavřel dva sňatky. 
V roce 1892 uzavřel v Plocku první 
sňatek s Michalinou Czyżewskou 
(1871–1932), svou sestřenicí, dcerou 
své tety Faustyny. 
 Druhý sňatek uzavřel v roce 
1933 s Marii Nagórnou (1896–1979), 
rozenou Dobrzańskou. M.Dobrzań-
ská byla dcerou Zygmunta Hubal-
Dobrzańskiego (1867-1927) a Zofie 
Julie Kinnel, rozené Cyprysiński 
(1847-1890). Zda patří Zygmunt Hu-
bal-Dobrzański k stejnojmenné rodi-
ně herbu „Leliwa“ nebylo možné do-
hledat.

Fotografie Stanisława Wojciechowského

Portrét Ignáce Moścického
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Narutowicze, pocházející také ze 
šlechtické rodiny. Bohužel existuje 
6 rodin tohoto jména (herb „Jastrze-
biec“, „Krucini“, „Nowina“, „Pobóg“, 
„Prawdzic“ a „Prus II.“) a není jasné 
ke které patří.

 Do řad polské šlechty pat-
ří však také dvě další rodiny jména 
Narutowicz. První je herbu „Rudni-
ca“ a druhá je herbu „Topor“.
 Dne 16.12.1922, pět dní po 
nástupu do úřadu, byl GN zavražděn 
při návštěvě v Národní galerii umě-
ní. GN dlouhá léta působil ve Švýcar-
sku jako stavební inženýr. Jeho prá-
ce byly roku 1896 dokonce vystavené 
na Světové výstavě v Paříži. Stal se 
i průkopníkem elektrifikace. Od roku 
1913 do roku 1919 působil na ETH 
v Curychu (Eidgenössische Tech-
nische Hochschule Zürich) v oboru 
stavitelství vodních elektráren.
Manželkou GN se stala Hana 

Billewicz (1868-1948), sestřenice Jó-
zefa Piłsudského v linii jeho matky. 

 3. Stanisław Wojcie-
chowski (SW) byl synem Felixe 
Wojciechowského a Florentyny Vor-
hoff. Rodina Wojciechowských žila 
v Kališi, který leží v centrální čás-
ti Polska. Jeho otec byl nezámožný 
šlechtic, pocházející z rodiny, které 
bylo uděleno šlechtictví v XV. stole-
tí. 
 V knize Tadeusze Gajla 
„Herbarz Polski“ je uvedeno 10 šlech-
tických rodin tohoto jména. Ke kte-
ré z nich přináležel SW není jasné. 
Vedle politické kariéry se SW věno-
val publikování.
 V roce 1899 uzavřel SW sňa-
tek s Marií Kiersnowskou (1869-

Portrét Gabriela Narutowicze
Znak rodiny Narutowiczů




