


Kotyliony to ozdobne odznaki, przypięte do piersi, 
zazwyczaj są to wzorowane na  orderach małe 

wstążeczki, rozetki, bukieciki lub kokardy.   



 

Materiały i przybory potrzebne do wykonania 
kotylionu: 

 
• blok rysunkowy z kolorowymi kartkami (białe i 

czerwone kartki ) 

• nożyczki 

• klej 

• linijka i ołówek  

• cyrkiel 

• dodatkowo agrafka lub wstążka 

 

 



Kolejność wykonywania czynności: 
  

• 1.Wyrysować i wyciąć: 

•  paski z białego papieru około 10 szt.(krótsze) 8 cm x 
1,5 cm i czerwonego papieru 10 szt. ( dłuższe) 12 cm 
x 1,5cm  oraz 

• 2 koła z białej kartki o średnicy 6 cm  (czyli o 
promieniu 3cm  (rys. 1 na następnym slajdzie). 

 

 



 
  

 

 

Rys.1. 



2.Na kołach promieniście naklejamy wg wzoru 
paski (rys. 2) 



3.Wywijamy połowę każdego  paska i przyklejamy 
go na tylnej części koła rys.2a 



Przygotowujemy dodatkowo 2 wstążki i 1 koło – rys.3 



• 4.Łączymy obydwa koła, od dołu wkładając 
„wstążki” (rys. 4). 
  

 



• Taki kotylion przypinamy np. agrafką lub przez 
czerwony pasek na samej górze przeplatamy 
nitkę, wełnę, wstążkę… cokolwiek jest w domu 

. 



• Kotyliony często bywają mylone z kokardami 
narodowymi. 

 –  to rozetka w barwach 
biało-czerwonych     będąca  patriotycznym, 
narodowym symbolem  Polaków. 

• Barwami Polski – zgodnie z  Konstytucją 
Rzeczypospolitej Polskiej , są kolory  biały 
i   czerwony.  



• Kokarda jest kolistą rozetką (wcześniej również 
stosowano kokardy w owalnym kształcie) złożoną z 
dwóch kolorowych wstążek.  

• Według zaleceń średnica kokardy narodowej 
powinna wynosić od 4 do 6 cm i powinna składać się 
z dwóch okręgów białego centralnego oraz 
okalającego go czerwonego. 

•  Zgodnie z  heraldycznym znaczeniem barw kokarda 
odwzorowuje godło Królestwa Polskiego: białego orła 
na czerwonym polu. 

 



     W  Encyklopedii „Gutenberga” z 1931 r. – pod hasłem   
Kokarda Narodowa możemy przeczytać: 

„Kokardki państwowe (narodowe) polskie okrągłe mają mieć: 
1) środek (serce) biały objęty kołem czerwonem poza którem 

na zewnątrz jest jeszcze biały otok albo 
2) kokardka narodowa polska ma mieć tylko środek (serce) 

biały otoczony na zewnątrz barwą czerwoną (cynober). 
Kolor bowiem biały jako zastępujący  godło Orła białego musi 

być zawsze na pierwszem miejscu drugie miejsce przypada 
barwie tarczy t. j. barwie czerwonej”.  

 
Pomimo takich ustaleń heraldycznych, powszechnym stało się 

noszenie kokard o odwróconej kolejności barw (czerwone 
serce z białym otokiem) – ukazał to m.in.  Artur Grottger na 
obrazie Pożegnanie powstańca. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_ilustrowana_encyklopedia_powszechna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_ilustrowana_encyklopedia_powszechna


Kokarda noszona m.in. w okresie powstania 
styczniowego 

Dama przypina  biało-czerwoną kokardę 
na  rogatywce powstańca styczniowego – fragm. 
Obrazu Artura Grottgera 



Kokarda noszona m.in. w okresie powstania 
wielkopolskiego 



Kokarda narodowa – forma najbardziej rozbudowana z 
naukowego punktu widzenia 



Kokarda heraldyczna* 
z orzełkiem wzór 1919 

Kokarda heraldyczna* 
z orzełkiem  III  Rzeczypospolitej 
Polskiej 

*Heraldyka – to nauka o herbach, jedna z nauk pomocniczych historii.  



• 9 kwietnia 2014 r. Minister Obrony Narodowej 
zarządził do użycia w jednostkach Sił Zbrojnych 
RP kokardy heraldyczne (białe serce, czerwony 
otok), wpinane z lewej strony w klapę 
munduru lub ubioru cywilnego podczas 
uroczystości państwowych. 



Para prezydencka z kokardami 
narodowymi (2010 rok) 



Wykonanie kokardy narodowej – sposób I 



sposób II 



sposób III 



sposób IV 



Źródła obrazów i informacji: 

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Kokarda_narodowa 

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Kotylion 

• https://www.bing.com/images/search?q=jak%20wykonac%20kokard%C4%99%20narodow%
C4%85&qs=n&form=QBIR&sp=-
1&pq=jak%20wykonac%20kokard%C4%99%20narodow%C4%85&sc=0-
28&cvid=B726E2809D67473A9C6D8A5EBF924AA6&first=1&scenario=ImageBasicHover 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kokarda_narodowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kotylion

