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England



The rose is England’s national flower. It has been adopted as an 
emblem of this country since the time of the War of the Roses – civil
wars (1455-1485) between the Royal House of Lancaster, whose
emblem was a red rose, and the Royal House of York, whose emblem
was a white rose. Since that moment an emblem of the house of 
Tudors, which ruled England till 1603, was a rose with white petals
inside the flower and red outside. Nowadays the red rose is usually
identified as the national emblem of England. It is also used in the
emblems of the English Golf Union and English national rugby junior 
team.

Róża jest angielskim kwiatem narodowym. Jest symbolem tego 
państwa od czasu Wojny Dwóch Róż – wojen domowych (1455-
1485) pomiędzy rodem Lancaster, którego godłem była czerwona 
róża i rodem York, którego godłem była biała róża. Od tego czasu 
godłem rodu Tudorów, który rządził Anglią do 1603 roku, była róża 
z białymi płatkami wewnątrz i czerwonymi na zewnątrz kwiatu. 
Obecnie zazwyczaj czerwona róża jest utożsamiana z narodowym 
symbolem Anglii. Jest ona również używana w logo English Golf 
Union oraz angielskiej narodowej drużynie rugby juniorów.





A lion appears in The Royal Arms of England. It comes from Richard 
the Lionheart which adopted two lions as a national coat of arms in
1198. Nowadays, three golden lions can be seen on the England’s
national emblem. They are also on the costumes of the England’s
football team. Lion as a symbol probably emerged in British Isles
because of William the Conqueror. Lion symbolizes power, royal 
authority and pride.

Lew występuje w herbie Anglii. Pochodzi on od Ryszarda Lwie 
Serce, który przyjął dwa lwy jako herb narodowy w 1198 roku. 
Obecnie na angielskim herbie widoczne są trzy złote lwy. Można 
je także obserwować na strojach angielskiej drużyny piłki nożnej. 
Jako godło prawdopodobnie pojawił się na wyspach brytyjskich 
za sprawą Wilhelma Zdobywcy. Lew symbolizuje potęgę, władzę 
królewską i dumę.





Wales



Daffodil is associated with St. David’s Day due to the belief that
it flowers on that day. It symbolizes the pride of being Welsh. 
The flower appeared as a symbol of a distinctive Welsh identity
as an alternative to leek which wasn’t as pleasant as the daffodil. 
It was publicized by David Lloyd George at the beginning of the XX 
century. Nowadays daffodils and leeks are used as decorations during
St. David’s Day that is on 1st March.

Żonkil jest powiązany z Dniem Świętego Dawida z powodu 
przekonania, że kwitnie w ten dzień. Kwiat ten symbolizuje dumę 
bycia Walijczykiem. Żonkil pojawił się jako symbol wyróżniający 
walijską tożsamość zamiast pora, który nie był tak przyjemny. 
Był on upowszechniony przez David’a Lloyd George’a na początku XX 
wieku. Obecnie żonkile i pory są używane jako dekoracje podczas 
Dnia Świętego Dawida, który jest obchodzony pierwszego marca.





Y Ddraig Goch is a red dragon and it appears on the national flag 
of Wales. During the reigns of the Tudor monarchs, the red dragon was 
used as a supporter in the English Crown's coat of arms. The red 
dragon was even said to have been used as the British standard at the
Battle of Crecy in 1346 when the Welsh archers played such a crucial
role in defeating the French. Currently the red dragon is used by many 
public and private institutions e.g. the Welsh Government.

Y Ddraig Goch to czerwony smok i pojawia się na fladze Walii. Podczas 
panowania dynastii Tudorów czerwony smok był używany jako 
trzymacz heraldyczny (ludzkie postacie lub zwierzęta umieszczane 
najczęściej po obu stronach herbu) na herbie angielskiej korony. Uważa 
się, że czerwony smok był użyty jako brytyjski sztandar podczas bitwy 
pod Crecy w 1346 roku, kiedy walijscy łucznicy odegrali bardzo 
znaczącą rolę w pokonaniu Francuzów. Obecnie jest on używany przez 
wiele publicznych i prywatnych instytucji np. walijski rząd.





Scotland



The thistle was adopted as an emblem by Alexander III. According
to the legend, the Norwegian army wanted to invade Scotland. 
At night, when they appeared at the Scottish shore, they decided
to take off their shoes to be quieter and not to wake up their
enemies. One of the Norwegian soldiers stepped on a thistle and 
his scream woke up Scottish soldiers who won the battle. During
the rule of the king James III the image of a thistle was on the coins.

Oset został przyjęty jako symbol przez Aleksandra III. Według 
legendy norweska armia chciała zaatakować Szkocję. Nocą, gdy 
Norwegowie pojawili się przy szkockim wybrzeżu, zdecydowali zdjąć 
buty, by być cichszymi i nie obudzić ich wrogów. Jeden z norweskich 
żołnierzy nadepnął na oset, a jego krzyk obudził szkockich żołnierzy, 
którzy wygrali tę bitwę. Podczas rządów króla Jakuba wizerunek 
ostu był wybijany na monetach.





The unicorn is one of the United Kingdom’s symbols and it stands
for Scotland. It is a symbol of innocence, pride, joy, intelligence and 
purity. Unicorns are placed in the Scottish coats of arms and the
royal banner. It was also placed in the coats of arms when William 
the Conqueror was the king of England. Unicorns in Scotland are
often pictured with bonds which means Scottish lords are such
strong, that they are able to harness these animals. During the
leadership of James III unicorn was on the coins.

Jednorożec jest symbolem Szkocji. Symbolizuje niewinność, dumę, 
radość, inteligencję i czystość. Jednorożce są umieszczone 
w szkockim herbie oraz sztandarze królewskim. Zwierzę to było 
również na herbie, gdy Wilhelm Zdobywca był królem Anglii. 
W Szkocji jednorożce często są pokazywane z łańcuchami, 
co oznacza, że szkoccy władcy są na tyle silni, że potrafią ujarzmić 
te zwierzęta. Gdy Jakub III rządził Anglią, jednorożec był widoczny 
na monetach.





Northern Ireland



A clover is an Irish emblem. The shamrock, that is a three-leaf
clover, is a symbol of Ireland as the whole country. It comes from
St. Patrick who, according to the legend, used this plant to explain
the existence of the Holy Trinity during Christianisation in Ireland. 
The Northen Ireland’s emblem is a four-leaf clover.

Koniczyna jest symbolem Irlandii. Trójlistna koniczyna jest 
symbolem Irlandii jako całego kraju. Pochodzi ona od świętego 
Patryka, który według legendy używał tej rośliny podczas misji 
chrystianizacyjnych w tym kraju, by tłumaczyć istnienie Trójcy 
Świętej. Symbolem Irlandii Północnej, należącej do Wielkie Brytanii, 
jest czterolistna koniczyna.




