
ucHwALA NR XXXV/253 t2017
RADY MIEJSKIEJ

W PARCZEWIE
z dnia 29 maja2017 r.

w sprawie ustanowienia herbu, flagi, sztandaru, flagi stolikowej, tr aricucha
Burmistrza Parczewa i tr-aricucha Przewodnicz4cego Rady Miejskiej
w Parczewie oraz pieczgci Gminy Parczew, a takarc zasad ich stosowania

Napodstawie art. 18 ust. 2pkt 13 ustawy zdria 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
(Dz. U. z2016t.poz.446,z p52n.zm)orazart.3 ust. I ustawy zdnia2l grudnia 1978r.
o odznakach i mundurach (Dz.tJ.22016 r. poz.38) po uzyskaniu pozyywnej opinii Ministra
Spraw Wewngtrznych i Administracji, Rada Miejskaw Parczewie uchwulu, .o nastgpuje:

$ 1. Ustanawia sig:
Herb Gminy Parczew, kt6rego wz6r stanowi zal4cznik Nr 1 do niniejszej uchwaly;
Flagg Gminy Parczew, kt6rej wz6r stanowi zal1cznik Nr 2 do niniejszej uchwaly;
Sztandar Gminy Parczew, kt6rego wz6r stanowi zalqcznik Nr 3 ao ninielszej uchwaly;
Flagg stolikow4 Gminy Parczew, kt6rej wz6r stanowi zalqcznik Nr 4 do niniejszej
uchwaly;
tr-aricuch Burmistrza Parczewa, kt6rego wz6r stanowi zalqcznik Nr 5 do niniejszej
uchwaly;
tr aricuch Przewodni czqcego Rady Miejskiej w Parczewie, kt6rego wz6r stano wi za\1cznik
Nr 6 do niniejszej uchwaly;
Pieczgcie z napisem: Gmina Parczew, Burmistrz Parczewa, Przewodnicz4cy Rady
Miejskiej w Parczew'ie, kt6rych wzory stanowiq zal4cznikNr 7 do niniejszej uchwaly;
wzornik barw, kt6ry stanowi zalqcznik Nr 8 do niniejszej uchwaly

1)

2)
3)
4)

s)

6)

7)

8)

$ 2. 1. Ustanawia sig zasady stosowania herbu, flagi, sztandaru, flagi stolikowej, Laircucha
Burmistrza Parczewa i tr aricucha Przewodni cz1cy Rady Miejskiej w iarczewie oiaz pieczgci
Gminy Parczew, stanowi4ce zal}cznikNr 9 do niniejszej uchwaly.
2. Uzasadnienie historyczno-heraldyczne herbu, flagi, pieciEci, tr aricucha Burmistrzai tr aricucha Przewodniczqcego Rady oraz sztandaru iawiira zalqcznik Nr l0 do niniejszej
uchwaly.

$ 3. Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi parczewa.

$ 4. Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urzgdowym Woj ew6dztwa Lubelskiego.
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UZASADNIENIE
DO UCHWALY NR XXXV/253120I7 RADY MIEJSKIEJ

W PARCZEWIE z dnia 29 maja20t7 r.

w sprawie ustanowienia herbu, flagi, sztandaru, flagi stolikowej, tr aricucha Burmistrzai Laricucha Przewodnicz4cego Rady Miejskiej w Parczewie oraz iieczgci Gminy parczew,
a takLe zasad ich stosowania

Zgodnie z art.3 ustawy z dnia 2i grudnia 1978 r., o odznakach i mundurach (Dz.U.
22016 t- poz.38) jednostki samorz4du terytorialnego mog4 ustanawiad, w drodze uchwaly o.g*,
stanowi4cego danej jednostki, wlasne herby, flagi, embiematy oraz insygnia i inne sym6ot".
PodkreSlenia wymaga, 2e ustawodawca zobowi4zal jednostli samorz4iu terytorialnego doustanawiania pov'rylszvch symboli w zgodzie z zasadimi heraldyki, weksylologii i -i"ii"o*atradycj4 historyczn4. w tym celu na jednostki samorz4du tery,toriahlgo zosti naloiony oboii4zek
wyst4pienia o opinig do ministra wlaSciwego do spraw administracji iuUticzne.l ,prrykt6rym dziala
Komisja Heraldyczna jako jego organ opiniodawc zo-dorad,czy.

W zwi}zku z powyzszym nalelv wskazai, 2e w przypadku podjgcia przezjednostkg
samorz4du terytorialnego czynnosci zmierzajEcych do uchwaieria wtusrycf, fre.Uo*," flag czyinnych symboli powinien zostac zachowany ponihszy tryb postgpowania:

1' opracowania projektu (wzoru) symbolu (wraz z uzasadnieniem historyczno
heraldycznym).

2' Przedstawienie ministrowi wlasciwemu do spraw administracji publicznej wzoru (projektu)
symboli do zaopiniowania.

3' Minister wlasciwy do spraw administracji publicznej przedstawia przeslany wz6r (projekt)
symboli do opinii Komisji Heraldycznej.

4' Komisja Hetaldyczna przedstawia ministrowi wlaSciwemu do spraw administracjipublicznej opinig- dotyczqcE zgodnosci nadeslanego wzoru (projektu) symbolu z zasad,amiheraldyki, weksylologii i miej scow4 tradycj 4 historyczn4.

5' Minister wlaSciwy do spraw administracji publicznej przedstawia opinig jednostce
samorz4du terytorialnego w terminie 3 miesigcy od dnia otriymania wniosku.

6' organ stanowi4cy jednostki samorz4du terytorialnego podejmuje uchwalg w sprawie

Kj:::l,tymbolu po otrzymaniu opinii ministra *lus.i*"go ao ,pru* administracji
puDllczneJ.

1' zlecil wykonanie projektu grafrcznego oraz uzasadnienia historyczno-heraldycznego
herbu, flagi, sztandaru, flagi stolikowej, tr aricucha Burmistrza parczewa i tr-aricuchaPrzewodnicz4:ego., Rady Miejskiej w Parczewie oraz pieczgci Gminy parczew
dr hab. Henrykowi Seroka.

2' opracowai projekt uchwaly w sprawie ustanowienia herbu, flagi, sztandaru, flagistolikowej, Laricucha Burmistrza i tr,aricucha Przewodni czEcy Rady Miejskiej w parczewie
or az pieczgc i Gminy p ar czew, a takze zasad, i ch sto sowani a.

_) uzyskal pozytywnq opinig Ministra 
-!p_r?* 

wewngtrznych i Administracji dnial0 kwietnia 2017 r. DAP-wsusr-73-28/2017 KH-2076 
-na 

podstawie uchwaly nr



26-20761012017 Komisji Heraldycznej z dnia 17 marca2Ol7 r., do przed\oZonego projektu
herbu, flagi, sztandaru, flagi stolikowej, tr aricucha Burmistrza i tr,aricucha
Przewodnicz}cego Rady Miejskiej w Parczewie orazpieczgci Gminy parczew.
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Zalqcznik Nr 1

do uchwaly Nr XXXV /253 /2017
Rady Miejskiej w Parczewie

z dnia 29 maja 20L7 r.
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Zafqcznik Nr 2

do uchwaty Nr XXXV/253/2017

Rady Miejskiej w Parczewie

zdniaZ9 maja2O!7 r.

PARCZEW
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Zalqcznik Nr 3

do uchwaly Nr XXXV/253/2017

Rady Miejskiej w Parczewie

z dnia 29 majaZO1T r.
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PARCZEW SZTANDAR A



Zalqcznik Nr 3

do uchwaly Nr XXXV / 253 12017

Rady Miejskiej w Parczewie

zdnia29 maja2O!7 r.

PARCZEW SZTANDAR B
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Zalqcznik Nr 3

do uchwaly Nr XXXV/253/2017

Rady Miejskiej w Parczewie

zdnia29 ma1a2017 r.
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Zalqcznik Nr 4

do u chwaty Nr XXXY I 253 I 20L7

Rady Miejskiej w Parczewie

zdniaZ9 majaZOl7 r.
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Zalqcznik Nr 5

do uchwaly Nr XXXY / 253 / 2OL7

Rady Miejskiej w Parczewie

z dnia 29 mala 2017 r.
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Zalqcznik Nr 6

do uchwaly Nr XXXY /253 /2017
Rady Miejskiej w Parczewie

z dnia 29 maja2017 r.
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Zalqcznik Nr 7

do uchwaly Nr XXXV / 253 /2017
Rady Miejskiej w Parczewie

z dnia 29 maja20t7 r.
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Zalqcznik Nr 8

do uchwaly Nr XXXY /253 /2017
Rady Miejskiej w Parczewie

zdnia29 maja2017 r.
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ZalqcznikNr 9
do uchwaly Nr XXXV/25312017
Rady Miejskiej w Parczewie
z dnia29 maja20l7 r.

Zasady stosowania herbu, flagi, sztandaru, flagi stolikowej, tr arflcucha
B u rm istr za P ar czewa i La rflcu cha Przewod niczqcy Ra dy Miej s kiej

w Parczewie oraz pieczgci Gminy parczew

$ 1. 1. Herb, flaga sztandar, flaga stolikowa, traricuch Burmistrza Parczewa i traricuch
Przewodnicz1cy Rady Miejskiej w Parczewie oraz pieczgci Gminy Parczew stanowi4 wlasnoS6
Gminy Parczew, s4 znakami prawnie chronionymi i mog4 by6 uzywane wylqcznie w ksztalcie,
proporcjach i kolorach zgodnie ze wzorami grafrcznymi okreSlonymi niniejsz4 uchwal4.

2.Hetb, flaga sztandar, flaga stolikowa, tr aricuch Burmistrza Parczewa i tr aricuch
PrzewodniczEcy Rady Miejskiej w Parczewie oraz pieczgcie Gminy Parczew s4 zewngtr znymi
znakami reprezentacyj nymi i symbo lizuj 4 Gming.
3. Symbole, o kt6rych mowa w ust. 1 powinny byc uZywane w spos6b zapewniaj4cy im

nale?ytl czeS(, i szacunek, a spos6b ich uzywania nie moLe godzic w dobre obyczaje, presti2
i interes Gminy.

$ 2. 1. Prawo do uZywania herbu Gminy parczew przysluguje:
1 ) Burmistrzowi P arczewa;
2) Radzie Miejskiej w Parczewie;
3) jednostkom organizacyjnym Gminy Parczew;
4) pracownikom samo rzEdu terytorialnego w ramach wypelniania obowi4zk6w slu2bowych;
5) radnym Rady Miejskiej w Parczewie w ramach wypelniania obowi4zk6w sluZbowych;
6) jednostkom pomocniczym Gminy parczew.

2. Herb Gminy Parczew mole by6 umieszczany na budynkach, w pomieszczeniach
nale24cych do Gminy Parczew i gminnych jednostek organizacyjnych oraz w innych miejscach,
w kt6rych umieszczenie herbu nie narusza jego powagi.

3. Herb Gminy Parczew mo2ebycu|ywany w akcjach promuj4cych Gming parczew.
4. Herb Gminy Parczew moze byi umieszczany:

1) na budynku stanowi4cym siedzibg organ6w Gminy i Urzgdu Miejskiego w parczewie;
2) w sali obrad Rady Miejskiej w Parczewie;
3) w gabinecie Burmistrza Parczewa i innych pomieszczeniach Urzgdu Miejskiego

w Parczew ie or az pomie szczeniach j edno stek organ izacy jny ch Gminy p ar czew ;4) natablicach samorzqdouych;
5) na sztandarach jednostek organizacyjnych Gminy parczew;
6) na witaczach usytuowanych w granicach Gminy parczerv;
7) na piecz4tkach i pismach urzEdowych organ6w, jednostek i os6b wskazanych w ust. 1;
8) na oficjalnych stronach intemetowych organ6w, jednostek i os6b wskazanych w ust. l;
9) w Biuletynie Informacji Publicznej, kt6rego administratorem jest Gmina purrr"*;
l0)na blankietach korespondencyjnych, kopertach, wizyt6wkach, gadzetach, upominkach lub

innych przedmiotach promuj qcych Gming parczew;
1 1) na dyplomach okolicznoSciowych, podzigkowaniach i listach gratulacyjnych wydawanych

przez organy i jednostki wskazane w ust. l;
l2)na plakatach, publikatorach, wydawnictwach i w materialach multimedialnych organ6w,

jednostek i os6b wskazanych w ust. i;
13)w miejscach odbywania sig imprez organizowanych przez Gming parczew lub przy jej

wsp6ludziale.



14) w innych miejscach za zgodq Burmistrza Parczewa.
5. Herb Gminy Parczew moze by6 uZywany przez inne osoby i jednostki niz okreSlone

w ust. 1, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Burmistrza parczewa.
6. Zabrania sig u2ywania herbu Gminy Parczew dta dzialalnoSci sprzecznej z prawem,

zasadami wsp6l2ycia spolecznego lub dobrymi obyczajami.
7 . Zgoda na nieodplatne uzywanie herbu Gminy Parczew udzielana jest na pisemny wniosek

zawieraj4cy opis celu, do kt6rego uzywany bgdzie herb Gminy parczew.
8. Udzielaj4c pisemnej zgody na u2ywanie herbu Gminy Parczew, Burmistrz parczewa

okreSli szczegolowe warunki jego uZywania.
9. BurmisttzParczewamohe cofn46 zgodg natzywanie herbu Gminy parczew,je2eli herb

Gminy Parczew jest uzywany w spos6b nie zapewniaj4cy mu nalezy.tej czci i-szacunku,
w spos6b naruszajqcy dobre obyczaje, prestiz lub interesy Gminy parczew lub gdy jest on
uzywany niezgodnie z warunkami okreslony mi przy udzielaniu ,gody .

10. Burmistrz Parczewa prowadzi ewidencjg os6b i jednostik, kt6rym wyrazil zgodg na
u|ywanie herbu Gminy Parczew.

$ 2. l. Prawo uZywania flagi Gminy parczew przysluguje:
1) Burmistrzowi Parczewa;
2) Radzie Miejskiej w Parczewie;
3) jednostkom organizacyjnym Gminy parczew;
4) jednostkom pomocniczym Gminy parczew;
5) mieszkaricom Gminy Parczew.

2. Flaga Gminy Parczew moZe by6 wywieszana przed, budynkiem, w budynku lub na
budynku Urzgdu Miejskiego w Parczewie oraz jednostet organizicyjnychGminy parczew.

3. Flaga Gminy Parczew moze by6 u2ywanaz okazji:
1) Swi4t i rocznic paristwowych, regionalnych i gminnych;
2) wybor6w: Ptezydenta RP, do Sejmu RP i Senatu RP; do Parlamentu Europejskiego,
samorz4dowych;
3) referendach.
4) podczas imprezpromuj4cych Gming Parczew lub organizowanych przezGming parczew.

4. Flaga Gminy Parczew moze by6 wywieszanarowniez w miejscach w kt6rych odbywaj4
sig uroczystoSci lub wydarzenia, w kt6rych uczestnicz4 przedstawiciele Gminy parczew.

5. Mieszkaricy Gminy parczew mai4 prawo uzywania flagi Gminy parczew
z zachowaniem naleznej czci i szacunku.

$ 3. 1. Sztandar jest obecny podczas uroczysto6ci paristwowych, gminnych , a takze podczas
uroczystych sesji Rady Miejskiej w parczewie.
2' Sztandarowi towarzyszy poczet, skladaj4cy sig z chor4zego i dw6ch os6b asysty, kt6rego

sklad wyznacza Burm istrz P arczew a.
3' Poczet sztandarowy w sytuacjach wymagaj4cych obecnorici sztandaru nosi biale rgkawiczki

i szarfg przez lewe ramiE w barwach naroaowycn.
4' Na obszarze Gminy Parczew sztandarowi oddawana jest czeSd w spos6b przewrdziany dla

flagi paristwowej.
5' Sztandar jest przechowywany w siedzibie Urzgdu Miejskiego w parczewie, w miejscu do

tego przeznaczonym.

S 4' Flaga stolikowa moze by6 umieszczona w trakcie obrad Rady Miejskiejw Parczewie, w gabinecie BurmistrzaParczewa otaz w miejscach promuj4cych Gming paicr"i
w czasie rolnychuroczystoSci.

S 5. l.tr aricuch Burmistrza w parczewa jest insygnium wladzy Gminy parczew,



2. Prawo noszenia tr aricucha jako symbolu wladzy wykonawczej przyshguje Burmistrzom
Parczewa kolejnych kadencji, wybranych w demokratycznych wyborach.

3. tr aricuch Burmistrzowi Parczewa, po zloLeniu Slubowania, naklada Przewodnicz4cy Rady
lub Radny Senior podczas sesji, na kt5rej nastgpuje zaprzysigaenie Burmistrza.

4. tr-aricuch Burmistrza Parczewa noszony jest w czasie uroczystoSci paristwo!\rych
i samorz4dowych or az p o dczas waznych wy darzen z zy cia Gminy p ar czew .

5. tr aricuch Burmistrza Parczewa, kiedy nie jest uzywany, deponowany jest w IJrzEdzie
Miejskim w Parczewie.

$ 6. 1. tr-aricuch z herbem Gminy jest insygnium wladzy Przewodnicz4cego Rady Miejskiej
w Parczewie.

2: tr aricuch jest nakladany Przewodnicz4cemu Rady Miejskiej w Parczewie na sesji, podczas

-klor": nastgpuje jego zaprzysiglenie. Laricuch Przewodni 
"rqi"*u naklada Radny Senior.

NaloZenie tr aricucha jest formalnym aktem objgcia funkcji przez przewodniczEcego Rady
Miejskiej w Parczewie.

3. Przewodnicz4cy Rady Miejskiej nosi tr aricuch podczas uroczystych sesji Rady Miejskiej
w Parczewie oraz waznych wYdarueil, gdy wystgpuje wimieniu Rady Miejskiej w parczewie.

4. tr aricuch Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Parczewie, tieay nie .lest uzywany,
deponowany jest w lJrzEdzie Miejskim w parczewie.

s 7. 1. Dysponentem pieczgci z herbem jest Burmistrzparczewa.
2' Pieczgciami Gminy Parczew mog4 by6 sygnowane dokumenty urzgdowe, zgodnie

z odrgbnymi przepisami.
3' Pieczgciami Gminy Parczew mogq byi sygnowanetakze druki i pisma okolicznoSciowe:1) zaproszenia na uroczystoSci i imprezy organizowane przez Gming parczew;

2) dyplomy honorowe i zwykle przyznawane przezorgany Gminy parczew;
3) pisma ze slowami uznanialub podzigkowania.
4. odcisk pieczgci Gminy Parczew umieszcza sig ponizej tekstu dokumentu, druku, pisma

okolicznosciowego lub ozdobnego po lewej stronie arkusza.
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Zal4cznlkNr 10 do uchwalyNr XXXV/25312017
Rady Miejskiej w Parczewie z dnia29 maja20l7 r.

Herb Gminy Parczew

Uzasadnienie historyczno-heraldyczne

Herb zjeleniem widnial napreczgciach miejskich Parczewa z XVI-XVIII w. W nieco

odmiennej wersji dawny herb miasta znany byl tabe w XIX w. lnaczej jednak niz na

pieczgciach, na kt6rych umieszczano jelenia krocz4cego lub ,,w skoku", w projekcie herbu

Heroldii Krdlestwa Polskiego z ok. 1846- 1 848 r. przewidziano j elenia skubi4cego trawg.

Herb Parczewa znany jest literaturze przedmiotu. W opracowaniach poSwiEconych

herbowi Parczewa, oprocz informacji o jego dawnych pieczgciach, przedstawiono takile trzy

r52ni4ce sig szczeg6lami projekty herbu. W pracach M. Gumowskiego znaidujE sig dwa

warianty herbu: pierwszy przedstawia jelenia krocz4cego z podniesion4 praw4 przedniq

noBQl, drugi natomiast jelenia biegn4cego (w skoku)2. W Miastach polskich w Tysiqcleciu

znajduje sig jeszcze inny wariant herbu, z jeleniem stoj4cym3, zaS w herbarzu z 1994 r.

umieszczono wizerunek nawi4zuj4cy do Albumu Heroldii zXlXw. zprzedstawieniem jelenia

pochylonego jak do skubania trawya. Wymienione opracowania zgodne byly w sprawie

kolorystyki herbu, wszystkie przedstawialy jelenia zlotego w czerwonym polu tarczy. TakZe

herb ustanowiony przez gming w 2000 r. przedstawia jelenia stoj4cego zlotego w polu

czerwonym. Przywolane projekty herbu Parczewa zostaly zestawione w najnowszej

publikacji, w kt6rej wskazano teL potrzebg opracowania i ustanowienia herbu lepiej

odpowiadaj 4c e go wymo gom sztuki heraldyc znej 
s.

W opracowaniu plastycznego wzorca herbu naleZy uwzglgdnii dwie okolicznoSci:

podstawg 2r6dlowq, czyli dawne pieczgcie Parczewa, a takhe przeslanie symboliczne herbu

zwiqzane z jego pocz4tkami. O pieczgciach miejskich Parczewa informuj1 trzy publikacje,

wspomniana praca M. Gumowskiego z 1959 r. oraz dwie nowsze6. Ze znanych M.

Gumowskiemu czterech pieczgci miejskich Parczewa obecnie w zachowanych zbiorach

muzealnych i archiwalnych potwierdzone zostaly dwie oryginalne pieczgcie: pieczgc z okolo

polowy XVI w. (zob. i1.) ipieczgepochodz4ca z XVIII w.7

' M. Gumowski, Pieczqcie i herby miejscowolci wojew6dztwa lubelskiego, Lublin L959, s. 70.

' ldem, Herby miast polskich, Warszawa 1960, s. 265.
3 Miosto potskie w Tysiqcleciu, t. l, Wroclaw 1965, tabl. LV.
a A. Plewako, J. Wanad, Herborz miost polskich, Warszawa 199
s 

H. Seroka, Pieczqcie i herb Porczewo,lw:l Parczew w dziejach. Na kr6lewskim szlaku, pod red. M. Szumilo,
Parczew 2OL4, s. 366-369.

'lbidem,s.365, gdzie informacje o aktualnym stanie zachowania pieczqci Parczewa na podstawie pracy H.

Seroka, Herby miost malopolskich, Warszawa 2OO2, s. 162-163.
7 

H. Seroka, Pieczqcie i herb Porczewo..., s. 365.



Pieczg(Parczewa z pol. XVI w

Projekt herbu.

Przedlohony projekt herbu nawi4zuje do najstarszej zachowanej pieczgci miejskiej

Parczewa, sprawionej ok. pol. XVI w. W pieczgci t€1 czTtelny jest napis (legenda) +

SIGILLVM CIVITATIS PARCOVIENSIS oraz herb miasta. W renesansowej tarczy widnieje

jelefr kroczqcy zpodniesionq przedni4 praw4 nog4.

Wizerunek jelenia w projekcie herbu Gminy Parczew nawi4zuje do przedstawienia do

najstarszej zachowanej pieczgci miejskiej, a takZe do wizerunku wsp6lczesnego herbu

wojew6dztwa lubelskiego. W literaturze przedmiotu zwraca sig uwagg na podobiet'rstwo

migdzy herbem miejskim Parczewa i herbem ziemi i nastgpnie wojew6dztwa lubelskiego.

Zlota barwa jelenia w herbie Parczewa oraz nawiqzanie do jelenia kroczqcego z pieczgci

miejskiej odr6znia (obok korony na szyi jelenia w herbie wojew6dztwa) obydwa herby.

W nowszych badaniach poSwigconych herbowi Parczewa wskazane zosta\y przeslanki

przemawiaj qce za zlqczeniem genezy herbu z poczqtkatrri miasta, lokowanego na podstawie

przywileju Wladyslawa Jagielly z 1410 r., oraz okolicznoSciami zwiqzanymi z bitw4 pod

Grunwaldem oraz nadania w6jtostwa parczewskiego przez kr6la Janowi Grunwaldowi. Posta6

w6jta Jana Grunwalda wzmiankuj e w Rocznikach Jan Dlugosz. Wedlug Dlugosza w6jt

parczewski wraz z Trojanem z Krasnegostawu byl przewodnikiem wojsk polskich w lipcu

1410 r. Dlugosz wspomina Jana Grunwalda i Trojana w opisie narady u kr6la poprzedzaj4cej

bitwg: ,,Tych zai oimiu [doradciwJ w najwigl<szej tajemnicy naradzalo sig nad wszystkim i
podejmowalo postanowienia dotyczqce tego, co naleiy robit, a szczeg1lnie jakq drogq ma

p6jit wojsko i w H6rym miejscu winno jutro rozbit ob6z. Wenvano dwdch przewodnikfw,

mianowicie Trojana z Krasnego Stqwu i Jana Grunwalda w6jtu8 z Parczowa. Ci obydwaj

pochodzqc z Prus znali dobrze wszystkie miejscowoici, icie2ki i drogi. Stali tuZ przed

drzwiami, gdzie odbyvala sig naroda, wzynuani na niq, kiedy miano coi mdwit o postojach i
jutrzej szych marszach"e .

t 
Wla6c. Jan Grunwald zostal w6jtem parczewskim po bitwie pod Grunwaldem.

e 
Jana Dlugosza Roczniki..., t. X, Warszaw a !982, s. 85; H. Seroka, Pieczqcie i herb Porczewo..., s.363-304.



Za zas\ugi oddane pod Grunwaldem obydwaj przewodnicy wojsk polskich otrzymali

nadania, w6jtostwo w Parczewie (orazprzydomek) otrzymal Janl0, zaS Trojanowi nadal krol

Orl6w pod Krasnymstawem. Parczew mogl otrzymal herb toZsamy z herbem ziemi lubelskiej

do kt6rej przynaleaal. Po raz pierwszy herb ziemi lubelskiej wzmiankowany jest jako znak

widniej4cy na chor4gwi rycerstwa ziemi lubelskiej pod Grunwaldemrr. W 1427 r. Parczew

najp6zniej posiadal juZ herb, w tym roku bowiem wzmiankowane s4 ksiggi miejskie

Parczewa, azatemw mieScig funkcjonowala juL kancelaria miejska (z wlasn4 pieczEci4).

Flaga.

Pierwszy projekt flagi przedstawia p\at czerwony o proporcjach bok6w jak 5:8

z wizerunkiem jelenia juk * herbie gminy. Projekt flagi, dla podkreSlenia metryki miasta

i zwrqzkow herbu miasta z herbem ziemi lubelskiej, nawiqzuje do historycznej i wsp6lczesnej

chor4gwi woj ew6dztwa lubelskiego.

W drugim projekcie flagi wprowadza sig dodatkowe odr6znienie od chor4gwi

wojew6dztwa lubelskiego, pas 26hy o szerokoSci 1/10 wysokoSci flagi (umieszczony powyzej

podstawy flagi o wysokoSci 1/10 jej wysokoSci).

Pieczgcie.

W pieczgciach gminy, burmistrza i przewodnicz4cego rady wprowadza sig napisy

(legendy) odpowiadaj4ce oficjalnym nazwom urzgd6w. Napisy, w nawi4zaniu do stosowanej

wsp6lcze6nie praktyki wzorowanej na tradycjach pieczEci samorz4dowych, rozpoczynajE sig

znakiem V,rzyLyka od tzw. godz. 12. PoSrodku pieczgci umieszcza sig samo godto herbowe,

tj.beztarczy. Srednica pieczgci wynosid bgdzie 36 mm.

Lafcuch burmistrza i laricuch przewodnicz1cego rady.

tr-aricuch burmistrza jest koloru pozlocistego (zloto patynowane). Herb gminy w tarczy

gotyckiej oraz ogniwa laricucha nawiEzuj4 do pocz4tk6w miasta. DwadzieScia jeden ogniw

zwyklych ma ksztalt tarczy gotyckiej zlqczonej z motywem zdobniczym w postaci gotyckiego

tr6jliScia. W laricuchu wprowadza siE dwa ogniwa figuralne z przedstawieniami Orla Bialego

i Pogoni Litewskiej, wzorowanymi na herbach z nagrobka Wladyslawa Jagielly w katedrze

krakowskiej. Ogniwa te upamiEtniaj4 kr6la Jagiellg jako za\oZyciela miasta (poSwiadczone

pobyty kr6la w Parczewie: 1401, 1410,l4ll,1413,1415,1416,1424, t429, 1430) azarazem

odnosz4 sig do roli Parczewa wyznaczonego w 1413 r. przez tego wladca jako jednego z

'o Ostatnio: H. Seroka, Pieczqcie i herb Parczewo..., s.363. Do Jana Grunwalda (a moie ju2 jego syna) mogq
odnosii siq p6iniejsze wzmianki: o Janie, kt6ry zbywal wdjtostwo w Parczewie w 1448 r. i o Janie Niemcu rajcy
parczewskim w L445 r.

" S. K. Kuczyri ski, Polskie herby ziemskie. Geneza, treici, funkcje, Warszawa 1993, s. 44n.



dw6ch miast odbywania fazdow polsko-litewskich (zjazdy takie odbyly siE w Parczewie w

latach: 1441, 1446 (w sprawie obioru na kr6la Kazimierza Jagielloriczyka) 1453. Symbole

Orla i Pogoni odnosz4 sig takze do roli Parczewajako ostatniego miasta Polski (w jego

przedrozbiorowych granicach) poloZonego na szlaku wiod4cym z Krakowa do Wilna.

Zgodnie z przyjEtym zv"ryczajem laflcuch przewodnicz4cego rady jest w kolorze

srebrzystym.

Sztandar.

Na placie na prawo od drzewca koloru bialego z obramowaniem srebrzystym

zlolonym z motywu gotyckich tr6jliSci poSrodku widnieje herb gminy. Powyzej herbu,

w g6mym obramowaniu (bez szeSciu Srodkowych ogniw obramowania) umieszczony jest

majuskulowy zlocisty napis GMINA PARCZEW. PoSrodku dolnego obramowania widniej4

dwa miecze skrzy2owane orazhelm garnkowy. Symbole te s4 symboii cznymodniesieniem do

bitwy pod Grunwaldem i zaslug odniesionych w tej bitwie przez w6jta parczewskiego Jana

Grunwalda. Wizerunek skrzyZowanych mieczy i helmu s4 symbolem odnoszonym do bitwy

pod Grunwaldem, wprowadzonym (z helmem z labrami) do zasobu polskich symboli w 1995

r. (A. Heidrich) i zastgpuj4cy wczeSniejszy motyw krzyZy grunwaldzkich. Przedstawia sig

dwie wersje symbolu mieczy z helmem, kladzionych bezpoSrednio na obramowaniu, lub bez

jego Srodkowych ogniw jak w g6rnym obramowaniuznazwqgminy.

Na drugim placie, czerwonym, widnieje godlo herbowe herbu Rzeczypospolitej

Polskiej (bez tarczy) w dw6ch wariantach, bez obramowania lub z obramowaniem jak na

stronie z herbem gminy.

Platy powinny mie6 wielkoSi ok. 120 cm, obszy-te zlotE frgdzl4 o dlugoSci ok. 8 cm.

W glowicy sztandaru, koloru srebrzystego, widnieje KrzyZ Jagielloriskr (in. krzy2

patriarszy). Znak ten nale?y do znak6w dynastycznych Jagiellon6w. Krzyl Jagiellofrski

upamigtnia czasy SwietnoSci Parczewaprzypadajqce na panowanie wladc6w tej dynastii.

Do projekt6w symboli dol1cza sig wzornik barw heraldycznych wystgpuj4cych

w herbie gminy.

Lublin, 12 grudnia 2016 r.

Opracowal dr hab. Henryk Seroka

aunu,l,t t.nLI
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