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Szanowni Państwo,

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Heraldycznego oraz członkiem 
założycielem (w 1995 roku) Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego, a od 1999 roku 
zajmuje się opracowaniem merytorycznym i graficznym symboliki samorządowej: herbów, 
weksyliów i pieczęci. Z doświadczenia wiem, że lokalne konkursy nie są dobrym sposobem 
na ustanowienie prawidłowej symboliki samorządowej. Powinny one być opracowane przez 
doświadczonych heraldyków i weksylologów. 

Kociewie, jako region etnograficzny obejmujący trzy pomorskie powiaty nigdy nie 
posiadał swoich heraldycznych symboli. Nieformalnie pełni tę funkcję godło przedstawiające 
czerwonego gryfa. Do początków XIV wieku na Pomorzu Gdańskim władztwo sprawowała 
rodzima dynastia Gryfitów pomorskich, którzy pieczętowali się czerwonym gryfem w 
srebrnym polu tarczy. Taki herb posiada jedno z pomorskich, ale i kociewskich miast, a 
mianowicie Tczew (zob. Rys. 1) lokowane przez wspomnianych Gryfitów. Herb ten wymaga 
niewielkich kosmetycznych poprawek (uszy, dodanie do tylnych łap czwartego szpona z 
pazurem). Źle się stało, że w roku 2003 przyjęto błędny herb regionu Kociewia (zob. Rys. 2). 
Ten pomorski gryf ewidentnie cierpi na nadwagę, ma m.in. zbyt krótkie orle łapy ze szponami 
(jedna grubsza od drugiej) podobnie rzecz się ma z „platfusowatymi” tylnymi, niedźwiedzimi, 
a nie lwimi łapami. Wątpliwości budzi barwa tegoż gryfa, czy na pewno jest on czerwony, a 
nie ceglasto-brązowy?. Dalej, zupełnym nieporozumieniem jest dla mnie podzielenie na trzy 
części tarczy herbowej w tzw. rosochę! Takiego podziału tarczy polska heraldyka nie zna! 
Dodatkowo złamana została podstawowa heraldyczna zasada, a mianowicie kanon alternacji 
barw, która mówi, że zawsze metal tj. złoto (żółty) i srebro (biały) kładziemy na barwę tj. na:  
błękit, czerwień, zieleń i czerń lub na odwrót (zob. herb Tczewa). Barwa zielona nie powinna 
sąsiadować z błękitną, ani z czerwienią. Całości dopełnia banalne uzasadnienie barw: żółty  to 
pola zbóż, zieleń to lasy, a błękit to wody (rzeki i jeziora). Takie uzasadnienie barw bez trudu 
można zastosować w 90% gmin i powiatów w Polsce! Funkcjonująca od stycznia 2000 roku 
Komisja Heraldyczna przy MSWiA z całą pewnością, bez zagłębiania się w jakiekolwiek 
uzasadnienia herb ten zaopiniowałaby negatywnie. Niestety, ze względów formalnych herb 
ten tam nie trafił. Mając powyższe na uwadze sądzę, że herb Kociewia wymaga opracowania 
od nowa! Nie lepiej przedstawia się poprawność heraldyczna wszystkich gmin wiejskich 
Kociewia (w tym. gm. Zblewo).
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Szanowni Państwo, jak wspomniałem mając ponad dwudziestoletnie doświadczenie, 
nie podjąłbym się zaprojektowania weksyliów (flagi, banneru czy sztandaru) biorąc za 
podstawę aktualny herb Kociewia. Nie wiem, czy Państwo świadomie lub nieświadomie 
zasugerowali uczestnikom konkursu barwy z tego herbu. Mam nadzieję, że jest to tylko forma 
zabawy i projekt nie zostanie zrealizowany. Ale za ten fakt nie należy winić uczestników, 
bowiem kilkoro z nich wykazało prawidłowy tok rozumowania i zaprojektowało flagę 
Kociewia prawidłowo, a że przesłanki do jej sporządzenia były wadliwe to nie ich wina. 
Dlatego też, sztywno trzymając się regulaminu, żaden z uczestników nie sporządził projektu 
flagi Kociewia, w wariantach które odwołują się do historycznych,  herbowych barw Pomorza 
Gdańskiego tj. czerwieni i bieli (czerwony gryf, w srebrnym (de facto białym) polu. Np. 
według tej zasady skonstruowana jest flaga regionu Kaszub (czarny gryf w złotym polu (de 
facto w żółtym). I tak. obok czerwonego gryfa na białym płacie mogłyby znaleźć się 
charakterystyczne motywy haftu kociewskiego (np. modre kwiaty chabru).
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