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Marcowe posiedzenie Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego
Wdniu 9 marca 2019 r. odbyło się w Warszawie, w udostępnionej nieodpłatnie Towarzystwu siedzibie jednej z organizacji pozarządowych na ul. Kłopotowskiego 6. (Warszawa - Praga)
kolejne, rutynowe posiedzenie Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego. Było to już drugie spotkanie polskich weksylologów w bieżącym roku – posiedzenia naszego Towarzystwa obywają się
bowiem regularnie raz na kwartał.
Zebranie, które dość sprawnie prowadził kol. Krzysztof Jasieński, Prezes Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego, było bardzo interesujące. Warto odnotować fakt coraz większej ilości
wystąpień merytorycznych członków Towarzystwa, którym towarzyszyła momentami ożywiona
dyskusja. Można rzec, iż żadna z obecnych osób się nie nudziła !
Odnotujmy także obecność zaproszonego na posiedzenie przez Prezesa PTW gościa z zagranicy – kol. dra Jurija Sawczuka z Ukrainy, pracownika naukowego Uniwersytetu w Kijowie, który przedstawił swoje zainteresowania i omówił stan prowadzonych przez siebie badań nad sztandarami kozackich pułków z czasów imperium carskiego.
Nastąpił także istotny fakt dotyczący spraw organizacyjnych naszego Towarzystwa. W
związku z pomyślnym zakończeniem przedłużającej się procedury rejestracji Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego w Krajowym Rejestrze Sądowym kol. Krzysztof Jasieński wręczył obecnym na posiedzenie członkom nowe deklaracje członkowskie do osobistego wypełnienia. W ten
sposób ostatecznie zakończony został proces rejestracji, a tym samy nasze Towarzystwo może podjąć w pełni oficjalną działalność.
Jak wspomniano wyżej – posiedzenie miało bardzo interesujący, wielowątkowy
i przebiegający w miłej, koleżeńskiej atmosferze przebieg.
Z kronikarskiego obowiązku odnotujmy fakt dokładnego i pracowitego sporządzenia protokołu z marcowego posiedzenia naszego Towarzystwa przez kol. Andrzeja Bebłowskiego, wszak
seniora Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego. Stąd też należą się Jemu serdeczne podziękowania - jak również i Prezesowi PTW. Kol. Krzysztofowi Jasieńskiemu za wkład pracy w organizację posiedzenia.
Poniżej publikujemy sprawozdanie z marcowego posiedzenia Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego , które zapewne przybliży czytelnikom, tematykę i zakres merytorycznych prac Towarzystwa.
Z nadzieją, iż kolejne posiedzenia będą jeszcze bardziej interesujące.
.

Krzysztof J. Guzek

członek współzałożyciel PTW

Protokół z posiedzenia Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego .
9 marca 2019 - Warszawa-Praga, ul. Kłopotowskiego 6
Uczestniczyli: Andrzej Bebłowski, Krzysztof Braun, Włodzimierz Chorązki, Michał Godlewski,
Krzysztof J. Guzek, Krzysztof Jasieński, Anna Jaszczyńska, Zbigniew Kordula, Marek Kwiecień,
Anna Paluszczak, Szymon Pawlas, Jarosław Pych, Jacek Skorupski, Wojciech Szczerba, i gość z
Ukrainy – dr Jurij Sawczuk. Razem 15 osób.
1. Prezes K.Jasieński powitał zebranych, a z okazji dnia 8 marca wręczył obecnym członkiniom
PTW – Annie Jaszczyńskiej i Annie Paluszczak po pięknej róży.
2. Następnie Prezes PTVex. rozdał uczestnikom posiedzenia nowe deklaracje (z rubrykami na adres
pocztowy i mailowy, pesel, numer dowodu osobistego, oraz najbardziej interesujące tematy
weksylologiczne). Kol. K.J. Guzek otrzymał kilka egzemplarzy deklaracji z postanowieniem przesłania
ich dotychczasowym członkom PTVex. z którymi utrzymuje kontakt korespondencyjny..
3. Prezes PTVex. zakomunikował że nowy numer Biuletynu FLAGA jest na ukończeniu (w ostatni
czwartek otrzymał odbitkę szczotkową). Treść numeru zaprezentował w formia slajdów na ekranie.
4. Koledzy A. Bebłowski i K.J. Guzek przedstawili komunikaty z udziału w finisażu autorskiej
ekspozycji naszej koleżanki dr. Elżbiety Bimler-Mackiewicz chorągwi cechowych „Przywrócone
życiu”, w Muzeum w Rybniku .
KJG: przedstawił komunikat pt. "Przywrócone życiu" , wraz z prezentacją fotoreportażu.

Kol. K.J. Guzek przedstawia komunikat
5. Następnie kol. A. Bebłowski przedstawił komunikat pt."Wrażenia z ekspozycji chorągwi cecho-

wych w rybnickim muzeum",

Kol. A. Beblowski przedstawia swoje wrażenia
z finisażu wystawy w rybnickim muzeum
a po tym wyświetlono 7-minutowy film udostępniony na prośbę kol. A. Bebłowskiego przez dr. E.
Bimler-Mackiewicz z Muzeum w Rybniku przedstawiający przebieg benedyktyńskiej konserwacji
chorągwi cechowych.

.
Początek filmu o konserwacji cechowych chorągwi
6. Na marginesie tej opowieści kol..W. Szczerba poinformował iż niegdyś w Muzeum Narodowym
w Warszawie „odkryto jakieś stare chorągwie" - były to nie chciane w MN chorągwie cechowe które
przekazano do Muzeum w Rybniku i pyta: "Muzeum nie wie co ma ?!" Przy okazji dodał, że
Muzeum Sportu ma dość dobrze zachowaną chorągiew Sokolstwa, w której trzeba było wymienić
tkaninę sztandaru (podkład jedwabny). Ta „mała” konserwacja kosztowała "tylko" 60.000 zł.
7. Kol J. Pych jako pracownik MWP uzupełnił tą wypowiedz iż muzea naprawdę nie muszą
wszystkiego wiedzieć o swych zbiorach. Dla przykładu podał swe doświadczenie z oględzin sztandaru
"X" - który w zwieńczeniu drzewca gałką nie miał tradycyjnej puszki lecz gałkę - po odkręceniu gałki
drzewcu odkrył schowek i w tym nietypowym miejscu ukryty znalazł akt poświęcenia sztandaru.

8. Kol.. K.J. Guzek przedstawił komunikat "Konferencja Rybnicka A.D. 2018. Stylistyka godła
Polski na przestrzeni wieków"

Prezydium Konferencji Rybnickiej – 1 grudnia 2018 r.
Od lewej: dr Bogdan Kloch - Dyrektor Muzeum w Rybniku, dr E. Bimler Mackiewicz –
organizatorka konferencji, Prof. Sławomir Górzyński - Prezes Polskiego Towarzystwa
Heraldycznego i Prof. Przemysław Mrozowski z UKSF w Warszawie
dotyczący dziejów godła państwowego Rzeczypospolitej na Rybnickiej Konferencji heraldycznej,
która odbyła się z inicjatywy dr . E, Bimler-Mackiewicz pod egidą Polskiego Tow. Heraldycznego w
dn. 1 grudnia w ub. roku, w sali konferencyjnej miejscowego magistratu (z pięknymi witrażami).
Konferencja zgromadziła najwybitniejszych specjalistów z tej dziedziny z Prezesem i Wiceprezesem
Polskiego Towarzystwa Heraldycznego na czele oraz profesorów zajmujących się heraldyką z wielu
polskich renomowanych uczelni wyższych.

Kol. K . J. Guzek podczas obrad Konferencji Rybnickiej
Był też obecny p. Aleksander Bąk, świetny znawca polskiej symboliki państwowej, – kontrowersyjny
grafik zatrudniony przez Ministerstwo .Kultury i Dziedzictwa Narodowego d/s opracowania nowego rysunku (wzoru) godła Polski.

9. Kol. J. Pych zwrócił uwagę, iż prezentowana na konferencji chorągiew z czasów Powstania Styczniowego jest najprawdopodobniej związana z patriotycznymi demonstracjami w roku 1861. Sprawa
wymaga jednak dalszych pogłębionych badań.

Kol. Jarosław Pych z Muzeum Wojska Polskiego
zabiera głos w sprawie chorągwi z okresu Powstania Styczniowego
10. Kol. K. J. Guzek zaprezentował wydany przez Muzeum w Rybniku świetny pod względem edytorskim katalog wystawy : "Przywrócone życiu" autorstwa dr E. Bimler-Mackiewicz. Stwierdził, że
każdy szanujący się weksylolog powinien mieć ten katalog będący jednym z fundamentalnych dzieł
polskiej weksylologii.

Katalog ekspozycji Muzeum w Rybniku autorstwa dr E. Bimler-Mackiewicz
11. Prezes PTVex. przekazał informację o planowanej przez siebie organizacji konkursu
z nagrodami, skierowanym do młodzieży szkolnej Podlasia, a dotyczący flagi Białoczerwonej. Kol. Z. Kordula zadeklarował sponsorowanie niektórych nagród.
12. Kol. W. .Szczerba skrytykował projekt sztandaru dla Państwowej Straży Pożarnej,gdzie mimo iż
jest ujednolicenie kolorów (z „czerwienią sygnałową” co jest dziwne), jest także dużo błędów merytorycznych. Kol. K, J, Guzek uzupełnił wypowiedź kol. W. Szczerby o informację iż projekt sztanda-

ru PSP został negatywnie oceniony przez Komisję Heraldyczną, a mimo takiej opinii sztandar PSP
został skierowany do realizacji.
Przy okazji omawiano (głównie kol. kol. K.J. Guzek i W. Szczerba) sprawy zasad formalnego ustanawiania wizerunków białego orła we wzorach w różnych weksyliów.

Kol. Wojciech Szczerba, obok kol. Jacek Skorupski
13. Wymieniono krytyczne uwagi dotyczące składu Komisji Heraldycznej MSWiA oraz trybu jej działania.
14. Kol. J. Pych przedstawił nową sprawę dotyczącą składania przysięgi przez żołnierzy.
Wojsk Obrony Terytorialnej na Flagę Państwową. Zapoczątkowano bowiem niewłaściwy zwyczaj
składania przysięgi na sztandary kombatanckie. Będzie teraz aneks do Regulaminów Ceremoniału
Wojskowego, aby te jednostki, które nie mają jeszcze swojego sztandaru (z różnych względów, np.
braków kadrowych, czy sprzętu) przysięgę składały na Flagę Państwową. Informację kol. J. Pycha
uzupełnił kol. K. J. Guzek o fakt składania przysięgo na Flagę Państwową przez personel Ministerstwa Obrony Narodowej po wejściu w życie w 1993 r. ustawy o nowej rocie przysięgi wojskowej w
Siłach Zbrojnych RP. MON stanowiło jednostkę wojskową – lecz nie posiadało jako jednostka wojskowa swego sztandaru.
15. Ujawniono, że Marynarka Wojenna nadal nie jest zadowolona z proporca dziobowego czyli Proporca PMW, z ramieniem ciężkozbrojnego rycerza; okutym w masywną zbroję. Chętnie wróciliby do
obnażonej ręki kapra z tasakiem marynarskim. Kol. K. J. Guzek - jako członek b. Zespołu Ekspertów
MON d/s opracowania projektu ustawy " O znakach Sił Zbrojnych RP" - ujawnił kulisy wprowadzenia zmian we wzorze tego proporca. Był przygotowany na ten temat jego artykuł i złożony do Redakcji
dziennika "Polska Zbrojna" ale nie został skierowany do druku.
16. Gość – dr Sawczuk z Ukrainy ( Uniwersytet w Kijowie) opowiedział o swoich pracach nad
sztandarami pułków kozackich carskiej armii, zakończonych doktoratem oraz o obecnej działalności
związanej z pracami przy sztandarach wojskowych Ukrainy (stare sztandary kozackie, zrabowane
sztandary w Muzeum Wojska w Sztokholmie) i sztandarze Janusza Radziwiłła z 1609 r.).

Dr. Sawczak z Ukrainy prezentuje swoje prace i zainteresowania
Dr Sawczak wspomniał także o ukraińskich starych znakach pieniężnych i zaprezentował odtworzone
banknoty o nominale 100 karbowańców i banknot starej „grzywny”. Tak więc niespodziewanie program
spotkania poszerzył się o interesującą część numizmatyki.
17. Kol. W. Chorązki wygłosił referat pt. „Kręte drogi do flagi narodowej Martyniki”.
Władze francuskie są bardzo restrykcyjne co do wprowadzania stosownych symboli. Do tej pory
były używane herby z miejscową żmiją, która występuje na Antylach, o nazwie Żararaka, ale okazało
się że był to godło rodowe miejscowego władcy wyspy w dawnych wiekach, a aktualny prezydent
Republiki Francuskiej Macron wizytując Wyspę uznał, że nie wolno tego używać bo świadczy to
niewolnictwie miejscowej ludności. Jednak miejscowe drużyny sportowe w kontaktach międzynarodowych muszą używać własnych symboli, a nie Francji, więc podnosi się flagę w barwach czerwonej,
zielonej i czarnej; ułożone w różnych konfiguracjach.

Kol. W. Chorązki wygłasza referat o flagach Martyniki
18. Kol. K. Braun opisał patriotyczną wystawę rzeźb ludowych (gromadzonych prywatnie) w Muzeum
Motoryzacji i Techniki w Otrębusach. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż zbiory motoryzacyjne tego
muzeum obejmują ponad 300 eksponatów.

Kol. K. Braun omawia patriotyczna wystawę w Otrębusach
Na tej wystawie przedstawiono upamiętnienie obchodów 3 maja po Powstaniu Listopadowym, Zaślubiny
Polski z Morzem w dniu 10 lutego 1920 r., wóz Drzymały w czasach zaboru pruskiego (r.1904) gdy nie
wolno było Polakom się budować, nawet na własnej działce. Drzymała przestawiał swój dom - barak na
kółkach ! – co dzień o parę metrów i przetrwał w ten sposób ok. 4 lata.
19. A propos Muzeum Pożarnictwa – kol. J. Skorupski powiedział, że Muzeum to przenosi się z
ul. Chłodnej na ul. Marcinkowskiego. Przy okazji chorągiew straży z dawnej wsi Czerniaków, dość
dobrze zachowana, ale brudna – zniszczyła się w praniu (sic )!
20. Kol. K. Jasieński opisał zabytki weksylologiczne Muzeum LOT-u (m in. Sztandary Zw. Zawodowego Pracowników Lotnictwa Cywilnego), na które natknął się poszukując plakatów Janusza
Grabiańskiego. Muzeum to (znajdujące się w gmachu LOT-u przy ul. 17 stycznia [!!!]) i obchodziło
90-tą rocznicę utworzenia przedsiębiorstwa PLL LOT.

Kol. kol. Jarosław Pych (MWP), dr Sawczuk z Ukrainy
i Krzysztof Jasieński, Prezes Polskiego Tow. Weksylologicznego
21. Kol. J. Skorupski wygłosił wspomnieniową pogadankę p/t „Zamość był pierwszy”.
W początku lat 90-tych napisał do wszystkich burmistrzów polskich list z zapytaniem czy mają,
względnie używają flagę miejską. W odpowiedzi było, przeważnie, że .... nie mają”, ale Zarząd Miejski Zamościa wyznał , że wprawdzie nie mają, ale chcieliby mieć i proszą o wskazówki. Kol. J. Skorupski zaprojektował, opierając się na wizerunku herbu miejskiego. Ponieważ były tam barwy ”warszawskie” i „łódzkie” więc zaprojektował podział diagonalny (który jednocześnie tworzył literę „Z”,
jak „Zamość”). Władze Zamościa przyjęły ten wzór, ale nie odpowiedziały projektantowi (który

pełnił w tamtym okresie funkcję Sekretarza Generalnego PTW, nie mówiąc nawet o podziękowaniu.

Pamiątkowa fotka posiedzeniu – pierwszy z prawej
kol. Marek Kwiecień z Zamościa , niestrudzony popularyzator Flagi Miasta Zamościa
22. O podobnym doświadczeniu powiedział też kol. Andrzej Bebłowski, który w przeciwieństwie do
płodnego w projekty kol. J. Skorupskiego, zaprojektował tylko jedną flagę miejską – dla BielskaBiałej. Sprawa była bardzo pilna, więc odłożył wszystkie swoje obowiązki i rysunki wysłał faksem z
Poczty Głównej. Internetu wtedy jeszcze nie było, a zwykła poczta była bardzo powolna. Także nie
dostał żadnej odpowiedzi z magistratu. Ale jadąc na ferie z dziećmi przez Bielsko zauważył, że „jego”
flagi powiewają na masztach w Mieście. Po delikatnej przymówce, magistrat nadesłał w podzięce
książkę-album o Bielsku.
23. Kol. A. Bebłowski przedstawił listę nabytków po zmarłym koledze Remigiuszu Bocianie. Zgodzono się, że najlepiej byłoby ulokować druki zwarte (książki) w jakiejś dostępnej bibliotece ogólnej
(K. Jasieński i A. Bebłowski będą rozpoznawać możliwości w Warszawie i Białymstoku)). Prace
naszych członków, a przynajmniej spisy publikacji powinny zostać u nas (kwestia tylko u kogo fizycznie), a wycinki i druki ulotne posortować i ewentualnie rozdać.
A propos księgozbioru i archiwum śp. Remigiusza Bociana: kol. K. Guzek w prywatnych rozmowach z kol. A. Bebłowskim sugerował a by ten zbiór skatalogować i przekazać do biblioteki na Koszykowej w Warszawie, gdzie kol K. J. Guzek ma dobre kontakty.
24. Kol. Z. Kordula odczytał (dwa z czternastu) wiersze o fladze, autorstwa Kazimierza Surzyna,
które są opublikowane na portalu Pogotowia Flagowego. Autor jest z wykształcenia historykiem i
emerytowanym polonistą.

Kol. Z Kordula prezentuje jeden z patriotycznych wierszy K. Surzyna

Zebrani upoważnili kol. Z. Kordulę aby odpisał Autorowi, że zebrani wysłuchali wierszy
z ukontentowaniem.
25. Bardzo interesujące posiedzenie zamknął Prezes Polskiego Tow. Weksylologicznego
informując iż kolejne spotkanie odbędzie się 8 czerwca 2019; w tym samym lokalu, tj, na ul. Kłopotowskiego 6 (Warszawa- Praga).

Podczas posiedzenia od lewej: kol. Jarosław Pych (MWP),
dr Sawczuk z Ukrainy, kol. Szymon Pawlas (UW) i kol. Krzysztof Braun.

Od lewej: kol. Anna Paluszczak, kol. Zbigniew Kordula – Pogotowie Flagowe
i kol. Marek Kwiecień

[Protokół opracował: Andrzej Bebłowski. – fotkami autorstwa kol. K. Jasieńskiego
opatrzył i uzupełnił tekst Krzysztof J. Guzek]

