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                                                                             Muzeum w Rybniku 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Heraldycznego 
               zapraszają na konferencję naukową 

 

Orzeł Biały, ale jaki? 

Stylistyka godła Polski na przestrzeni wieków 

   

        Konferencja w Rybniku, przygotowana z okazji 100 – lecia odzyskania Niepodległości 
we współdziałaniu z Polskim Towarzystwem Heraldycznym, podejmuje problematykę 
stylizacji godła Polski w ujęciu chronologicznym. 

              Referenci – wybitni znawcy zagadnienia - przedstawią kształtowanie się wizerunku Orła 
Białego jako plastycznego ucieleśnienia idei państwowości w poszczególnych okresach 
dziejowych. W swych wystąpieniach zaprezentują wyniki najnowszych badań z zakresu 
heraldyki.: 
=   "Orzeł Piastów" - dr Aleksandra Jaworska  (UMCSLublin)                                                                        
=  "Orzeł Piastów śląskich" - dr Małgorzata Kaganiec 
=  "Orzeł Jagiellonów" - prof. UJ dr hab. Zenon Piech  (UJ Kraków) 
=  "Orzeł królów elekcyjnych" - prof.dr hab. Przemysław Mrozowski  (UKSW W-wa) 
=  "Orzeł w wieku XIX " -  prof.  dr hab. Sławomir Górzyński (Uniw. Opolski) 
=  "Orzeł w wieku XX "- prof.  dr. hab. Marek Adamczewski (UŁ) 
= "Orzeł w wieku XXI" –dr hab. Henryk Seroka ( UMCS Lublin)prof.  Jan   
Wiszniewski (UMK Toruń).                     

                Konferencja adresowana jest do wszystkich środowisk zainteresowanych 
problematyką związaną z symboliką państwowości polskiej.  
 
Początek obrad 1 grudnia 2018 r. o godz. 9.30, w Sali posiedzeń Rady Miasta Rybnika, 
Rybnik, ul. Chrobrego 2. 

 
 
 
                      Program  Konferencji Rybnickiej  A.D. 2018 
 
 

 



Krzysztof  J. Guzek 
The Heraldry Society of Scotland 
           

               Rybnicka  Konferencja  Anno Domini  2018 
 
W dniu 1 grudnia 2018 r. w Rybniku odbyła się wiekopomna konferencja naukowa 

poświęcona dziejom godła państwowego Rzplitej na przestrzeni wieków – herbowi Orzeł 
Biały [1], zorganizowana pod egidą Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Muzeum w 
Rybniku. Bezpośrednim organizatorem tej unikalnego spotkania była Pani dr Elżbieta Bimler 
Mackiewicz, dyplomowany kustosz rybnickiego muzeum. 

Pierwsza konferencja o takim profilu poświęconym dziejom Orła Białego, która 
przeszła do historii, odbyła się w1995 r. na Zamku Królewskim w Warszawie okazji 700-lecia 
ukoronowania Orła Białego [1], [2]. 

                   
 

        Program sesji naukowej i druk ulotny wystawy na Zamku Królewskim w Warszawie  
                                        w 1995 r. [oryginały w Arch. KJG] 

Obrady Konferencji Rybnickiej toczyły się  w gmachu Magistratu – w  sali konferencyjnej 
Rady Miasta Rybnika im.Władyslawa Webera [3] ozdobionej pięknymi witrażami [4], udostępnionej 
przez Prezydenta Miasta Rybnika.  

W Konferencji Rybnickiej wzięło udział znakomite grono profesorskie składające się 
z wybitnych znawców  historii polskiego godła państwowego, reprezentujących  wiele 
wydziałów historii polskich uniwersytetów [vide: program konferencji].  
________________________________________ 
[1] Pokłosiem konferencji i wystawy stały się dwie pozycje: bogato ilustrowany i źródłowo udokumentowany 
     katalog wystawy "Orzeł Biały. 700 lat herbu Państwa Polskiego" oraz "Orzeł Biały – herb Państwa Polskiego. 
     Materiały z sesji naukowej …" 
[2] niżej podpisany wygłosił referat pt. "Chorągiew Rzeczypospolitej  -  zapomniany znak państwa" 
[3] Władysław Weber -pierwszy prezydent Miasta Rybnika po oficjalnym włączeniu miasta do II Rzeczypospolitej 
      w dniu 4 lipca 1922 ; prezydent miasta w latach 1921-1939 i 1945-1950, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej 
[4] Gmach Urzędu Miasta Rybnika został wybudowany w latach 1927-1928 podczas prezydentury Wł. Webera 
   .  Utrzymany w stylu klasycystycznym z wnętrzami o znamionach modernizmu. Sala posiedzeń ozdobiona jest 
      pięknymi witrażami z pracowni Braci Żeleńskich z Krakowa, przedstawiające "Rybnik" i związane z nimi 
      "Górnictwo" "Hutnictwo” "Przemysł" i "Rolnictwo", przedstawione w duchu popularnego wówczas 
      symbolizmu.… 
 



Bez obawy uchybienia prawdzie można rzec iż w konferencji uczestniczyła elita 
polskich heraldyków. 

Wśród uczestników był także niżej podpisany jako jedyny z obecnych członek 
Heraldycznego Towarzystwa Szkocji, grupującego światową elitę heraldyczną. [5], Warto 
zauważyć, iż wśród uczestników konferencji było trzech członków specjalistycznego 
towarzystwa naukowego jakim jest Polskie Towarzystwo Weksylologiczne – dr E. Bimler 
Mackiewicz, mgr Grzegorz Rafalski i niżej podpisany. Dodajmy iż z powodu bardzo 
napiętego programu tematyka weksylologiczna nie była obecna podczas obrad konferencji – 
natomiast towarzyszyła jej wspaniała i wręcz rewelacyjna ekspozycja autorska dr. Elżbiety . 
Bimler Mackiewicz w Muzeum w Rybniku  prezentujące historyczne chorągwie cechowe  po 
ich niezwykle pieczołowitej konserwacji. [6], 

W trakcie konferencji  można było wysłuchać wiele bardzo interesujących wystąpień 
prelegentów, z których chyba najbardziej interesujący był wykład Prof. Zenona Piecha z UJ 
szczegółowo omawiający stylizację orła z czasów Jagiellońskich.  

Największe kontrowersje wzbudziła prezentacja projektu wzoru godła państwowego 
III Rzeczypospolitej, opracowana przez  Komisję Heraldyczną MSWiA. Nie wnikając w 
merytoryczną ocenę tego projektu, przedstawioną wspólnie przez  Prof. Henryka Serokę 
wiceprzewodniczącego tejże komisji i Prof. Jana Wroniszewskiego,.stała się ona 
przedmiotem ożywionej dyskusji, a chwilami nawet  dość mocnej krytyki . 

Obrady prowadził bardzo sprawnie Prof. Sławomir Górzyński, Prezes Polskiego 
Towarzystwa Heraldycznego, nie ingerując w wystąpienia dyskutantów.i pozwalając na 
całkowitą swobodę ich wypowiedzi. Mankamentem obrad był fakt udostępnienia  sali obrad 
jedynie na jeden dzień w mocno ograniczonym czasie (bo  tylko do godziny 14.00), co 
zmuszało do przestrzeganie dyscypliny prezentacji. Mimo takiego ograniczenia czasowego 
konferencja, a następnie dyskusja dotycząca szczególnie kontrowersyjnego projektu Komisji 
Heraldycznej  przeciągnęła się do późnych godzin popołudniowych. [7] 
Z kronikarskiego obowiązku odnotujmy obecność na konferencji  artysty-grafika  Aleksandra 
Bąka z Poznania, znakomitego znawcę dziejów polskiego orła, a zarazem wykonawcę  prac 
graficznych do projektuj nowelizowanej w Ministerstwie Kultury  i Dziedzictwa Narodowego 
ustawy o godle państwowym Rzeczypospolitej. Nie prezentował on jednakże aktualnego 
stanu tych prac, wystąpił jedynie w obronie orła wz. 1927 projektu Prof. Kamińskiego, 
któremu to profesorowi niektórzy badacze przypisują popełnienie plagiatu. 
 Kronikarskiego obowiązku odnotujmy, ze konferencji towarzyszyła dwie ekspozycje 
weksylologiczne prezentowane w Muzeum w Rybniku, autorstwa dr. Elżbiety Bimber 
Mackiewicz: rewelacyjna wystawa zabytkowych chorągwi cechowych po dokonaniu 
precyzyjnej konserwacji [8], oraz druga, nie mniej interesująca, przedstawiająca  dzieje Orła 
Białego na sztandarach i chorągwiach. 
 

                 
 

[5] Przygotowany przez niżej podpisanego referat pt. "Orzeł Biały na przełomie XX i XXI wieku" nie został 
wygłoszony z powodu ograniczeń czasowych. 
 [6] Omówienie tej ekspozycji jest przedmiotem odrębnego opracowania niżej podpisanego (wraz ze stosownym 
      fotoreporażem), zatytułowanej "Chorągiew cechowa revidiva. Przywrócone życiu" 
[7] Autor niniejszego opracowania dziękuje p. dr E. Bimler Mackiewicz za udostępnienie wykonanych przez 
      pracowniczkę Muzeum w Rybniku zdjęć z przebiegu konferencji 
[8] W ostatniej fazie prac wydawniczych znajduje się katalog  "Weksylia w zbiorach Działu Historii Rzemiosła  
     Muzeum w Rybniku", w którym znajdą się także obiekty z tejże wystawy autorstwa dr. Elżbiety Bimler 
      Mackiewicz. 
 
 
 



 
 
 
 
 
  
 

                   
 Plakat ekspozycji w Muzeum w Rybniku 
                                                     
            Obydwie ekspozycje powinni koniecznie zobaczyć miłośnicy dziejów Orła Białego, 
ale przede wszystkim weksylolodzy  

Krzysztof  j. Guzek 
 Member 

of The Heraldry Society of Scotland 



     
 

     
Ogólny widok sali konferencyjnej  Urzędu Miejskiego w Rybniku 
  z pięknymi witrażami – miejsce obrad  Konferencji Rybnickiej    



       

 
 Obrady otwiera Prof. Sławomir Górzyński, Prezes Polskiego Tow. Heraldycznego 

 
                  Temat "Orzeł Piastów" referuje dr Aleksandra Jaworska (UMCS Lublin). 
                                    Po prawej: prof. Marek Adamczewski (UŁ) 
 



 

 Referat dr Aleksandry Jaworskiej, obok (po prawej:  Aleksander Frydrychowicz, konserwator 
miejski w Rybniku; druga z lewej - Barbara Widłak (ASP Kraków) współpracowniczka  
               Prof. Z. Piecha, autorka  wzorów licznych herbów samorządowych. 

 
                   Prof. Zenon Piech (UJ) referuje temat "Stylizacja orłów Jagiellonów" 
 
 
 
 



   

 
Prof. Przemysław Mrozowski (UKSWWarszawa) referuje temat "Orzeł królów elekcyjnych" 

 
 Prezydium Konferencji Rybnickiej: dr Bogdan Kloch, dyrektor Muzeum w Rybniku, 
dr Elżbieta Bimler Mackiewicz (kustosz dyplomowany Muzeum w Rybniku), organizatorka 
konferencji i członek Polskiego Tow. Heraldycznego, obok Prof. Sławomir  Górzyński i 
Prof. Przemysław Mrozowski. 
 



    
        Dr Elżbieta Bimler-Mackiewicz, organizatorka Konferencji Rybnickiej 

 
     Prof. Zenon Piech ( po lewej  jego małżonka (stoi),obok Barbara Widłak  
          (ASP Kraków)   i KJG., członek Heraldycznego Towarzystwa Szkocji 
 



                          
      Barbara Widłak (ASP Kraków), KJG (Member of The Heraldry Society of Scotland) 
                                     

 
          Od lewej: Prof. Sławomir Górzyński, Prof. Przemysław Mrozowski i Prof. Marceli 
      Antoniewicz (UJD Częstochowa).W drugim rzędzie i od lewej: Prof. Henryk Seroka  
(UMCS Lublin),Przewodniczący Komisji heraldycznej MSWiA oraz Prof. Jan 
Wroniszewski, wiceprzewodniczący Komisji Heraldycznej (UMK Toruń) – referenci tematu 
"Herb RP – projekt Komisji Heraldycznej MSWiA" 
 



      
Aleksander Bąk, artysta  grafik z Poznania. Członek Polskiego Tow. Heraldycznego (po 
lewej), 

                        
Dr Elżbiet ta Bimler-Mackiewicz, organizatorka Konferencji Rybnickiej;  
w głębi – mgr Grzegorz Rafalski (UJ), członek Polskiego Tow. Heraldycznego, 

 referent tematu "Orzeł w wieku XIX”                      



   
                                        Prof. Sławomir Górzyński prowadzi dyskusję,  
                                           głos zabiera Prof. Przemysław Mrozowski 

                                                             
                      Krzysztof  J. Guzek, członek Heraldycznego Towarzystwa Szkocji 
 


