
Jak zrobić kotylion, kokardę narodową. 
 
Zbliża się 11 listopada, Święto Niepodległości. Zapewne wiele osób będzie chciało  
zrobić kokardy narodowe zwane czasem (choć ponoć błędnie) kotylionami. Ja 
jestem jedną z nich, więc zabrałam się za naukę i teraz instrukcję, jak w prosty 
sposób zrobić kotyliony przekazuję Wam. 

 
 

Kilka słów o kokardach narodowych: 
Teoretycznie kolejność barw w kokardach narodowych nie jest przypadkowa, 
praktycznie, obserwuje się pełną dowolność. Nawet znawcy tematu sprzeczają 
się co do ustawienia barw w kokardach i nigdzie nie można znaleźć 
jednoznacznej odpowiedzi jaka ona ma być biało-czerwona czy czerwono-biała. 
Ta zawierucha, która panuje w barwach rozet, nie ustanie póki nie dojdzie do 
uzupełnienia ustawy i jednoznacznego określenia wyglądu rozety. Ja tu 
przedstawiam wersję z czerwonym kolorem obwodzącym, bo to wersja, za którą 



opowiadają się historycy i heraldycy. 
Kokarda, czyli kolista rozeta powinna mierzyć od ok 4 do 7 cm i składać się z 
dwóch okręgów białego w centrum oraz okalającego go większego 
czerwonego. A dlaczego tak, skoro zdarza się widzieć osoby z rozetą                             
o odwróconych barwach? Dlatego, że biel w sercu rozety symbolizuje orła 
białego na czerwonym tle godła, bo zgodnie z heraldycznym znaczeniem barw 
kokarda odnosi się do godła Królestwa Polskiego (białego orła na czerwonym 
polu). 
Encyklopedia Gutenberga z 1931r w haśle Kokarda Narodowa wskazuje: „[…] 
kokardka narodowa polska ma mieć tylko środek (serce) biały otoczony na 
zewnątrz barwą czerwoną. Kolor bowiem biały jako zastępujący orła białego 
musi być zawsze na pierwszym miejscu drugie miejsce przypada barwie tarczy t. 
j. barwie czerwonej”. Ale jak to zawsze bywa od reguły jest wyjątek i ta sama 
encyklopedia wskazuje, że można mieć biały otok jako zewnętrzny pod 
warunkiem zastosowania się do wskazówek. „Kokardki państwowe (narodowe) 
polskie okrągłe mają mieć […] środek (serce) biały objęty kołem czerwonym poza 
którem na zewnątrz jest jeszcze biały otok”. 
Polskie malarstwo historyczne nie pomaga, często obrazuje powstańców z 
kokardami o białym obwodzie i czerwonym środku, dla większego pomieszania 
dodam, że i flaga nasza na tych obrazach często jest czerwono-biała. To 
dlatego, że dopiero od 1919 roku posiadamy urzędowo zatwierdzoną flagę w 
układzie biało-czerwonym. 
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