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Znaki drogowe kojarzone są przeważnie 
z motoryzacją, a z samochodami w szczegól
ności. Nie jest to jednak do końca prawdą. Parę 
lat temu hucznie obchodzono stulecie powsta
nia samochodu. Okazuje się, że znaki drogo
we mają znacznie dłuższą, bo kilkusetletnią 
historię. Jako przykład może służyć tu nasz 
rodzimy zabytek - romański słup drogowy 
z 1151 roku stojący w Koninie i oznaczający 
połowę drogi pomiędzy Kaliszem a Kruszwicą 

na dawnym Szlaku Bursztynowym. Ma on 
2,5 metra wysokości i został wykonany z pia
skowca na polecenie komesa Piotra Dunina. 
Stanowi pierwowzór obecnych znaków kie
runku i miejscowości. 

W następnych wiekach również ustawia
no na skrzyżowaniach traktów drogowska
zy, a przed niektórymi miejscowościami tak
że tablice ze stosownymi napisami. Odbywa
ło się to bardziej zwyczajowo, niż z nakazu 

Konin - słup drogowy z 1151 roku Francuski drogowskaz z początku XIX wieku 

władz. Panowała wielka dowolność. Normy 
prawne porządkujące ruch na gościńcach 
i oznakowania dróg innymi niż tylko drogo
wskazy znakami, zaczęto wprowadzać już na 
początku XIX wieku. Na ziemiach polskich 
będących wówczas pod zaborami, najwcześ
niej (w 1820 roku) sytuację na drogach regu
lowało prawo pruskie. Wtedy też w przepi
sach większości krajów europejskich zaczęto 
mówić między innymi o: „.. . trzymaniu się pra
wej strony drogi"... i o tym, że: „.. . przy wymi
janiu należy wybaczać w prawo....". 

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż 
niektóre kraje zastosowały (a raczej utrzy
mały w dalszym ciągu) zasadę ruchu lewo
stronnego. Tę prawidłowość można tłuma
czyć względami zwyczajowymi - dwaj jeźdź
cy nadjeżdżający ku sobie, mogli się przy
witać podając dłonie bez uciekania się do 
akrobacji. 

Pamiątką z dawnych lat jest znak kie
runku w formie solidnego słupa z piaskow
ca, który powstał na początku XIX wieku we 
Francji. Obecnie - po prawie dwustu latach 

- znaki te nadal istnieją (zwłaszcza na fran
cuskiej prowincji), spełniając swą drogo-
wskazową rolę. 

Pod koniec XIX wieku próby konstruo
wania pojazdu z napędem mechanicznym 
zaczęły nabierać coraz realniejszego kształtu. 
W Anglii, po wprowadzeniu sławnej ustawy 
o czerwonej fladze, którą trzeba było nieść 
przed poruszającym się pojazdem (Red Flag 
Act), nastąpił regres w rozwoju „pojazdu 

. bez koni". Dalsze nowatorskie konstrukcje 
powstawały już w Niemczech i we Francji. 
Tam też zaczęto ustanawiać pierwsze prze
pisy regulujące ruch pojazdów mechanicz
nych na drogach. 

13 kwietnia 1898 roku wprowadzono we 
Francji pierwszą ustawę „samochodową". 
Była to.. . . taryfa podatkowa. Potem nastąpi
ły kolejne ustawy (z 1889 i 1901 roku) usta
lające cały szereg przepisów (np. prędkości 
dopuszczalne - w obszarze zabudowanym 
20, a w niezabudowanym 30 km/h). Można 
powiedzieć, że w ten sposób powstawały nor
my pierwszego KODEKSU DROGOWEGO. 

Na początku XX wieku funkcjonowało we Francji 14 znaków drogowych (prócz opisanych już drogowskazów), które w mniej lub 
bardziej czytelny sposób dostarczały kierowcy niezbędnych informacji. Miały one zasięg lokalny, tzn. dotyczyły tylko dróg krajowych. 
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W roku 1909 z inicjatywy francuskiego ministerstwa robót publicznych zebrała się w Paryżu Międzynarodowa Komisja powołana w celu 
opracowania kodeksu drogowego. Oprócz wielu przepisów porządkujących wyposażenie techniczne samochodów (np. o oświetleniu 
pojazdu i o posiadaniu tablicy rejestracyjnej), ustanowiono pierwsze znaki drogowe. Było to cztery znaki w formie niebieskich okrą
głych tarcz z białymi symbolami w środku. Stosowano także sporadycznie piąty znak oznaczający brak przejazdu. Ustalenia Komisji 
przyjęła większość krajów europejskich. 
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26 września 1926 roku na zwołanej kolejnej Konwencji w Paryżu dokonano kilku zmian w przepisach. Między innymi zmieniono 
formę znaków (kształt trójkątny) i dodano dwa nowe symbole. 

wygórowane 
mostki 

niewidoczne i ostre 
zakręty 

zamykane przejazdy 
kolejowe 

skrzyżowanie dróg wszelkie inne 
niebezpieczeństwa 

niezamykane 
przejazdy kolejowe 

Warszawa. Znak informujący o postoju dorożek 
samochodowych (dorożki konne mogą korzystać 
z postojów tylko na jezdniach niewyasfaltowanych) 

Znak na skrzyżowaniu w Paryżu, wyrażający apel do 
przechodniów, by udzielali pomocy niewidomym przy 
przechodzeniu przez jezdnię. 

Po odzyskaniu niepodległości w roku 
1919, Polska ratyfikowała ustalenia Komi
sji z 1909 roku. Wtedy też nasze państwo 
otrzymało jako międzynarodowy znak roz
poznawczy symbol „PL". 

Mając do dyspozycji zaledwie sześć sym
boli, ówcześni organizatorzy ruchu drogo
wego bardzo często stosowali znaki dodat

kowe. Te dodatkowe znaki były 
opracowywane na aktual

ne miejscowe zapotrze-
\ bowanie. Często posia

dały odpowiedni pik
togram. Zawsze jed
nak zwierały sto
sowny napis z infor
macjami dla uczest

ników ruchu drogo
wego. Oto przykłady 

takich znaków z lat 20. 
ubiegłego wieku z ulic 

Warszawy i Paryża. 
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