
  
 

Krzysztof  J. Guzek 

 

D o b r a     F l a g a     w    D n i u     F l a g i    2 0 1 7   
 

 Z okazji dorocznych świąt państwowych – 1 Maja i 3 Maja -  w wiejskiej Gminie 

Kołaki Kościelne na Podlasiu, blisko Zambrowa, odbyły się uroczyste, wojewódzkie  

obchody tychże świąt państwowych, połączone z obchodami Dnia Flagi Rzeczypospolitej 

A.D. 2017. W ten sposób w skromnej, wiejskiej gminie  zorganizowane zostały trzydniowe 

(sic !) patriotyczne uroczystości. 

            Gospodarzem i inicjatorem uroczystości był wójt Sylwester Jaworowski. Jednakże 

spiritus movens (czyli duchem sprawczym) powyższych, trzydniowych obchodów  był  

p. Karol Marek Nieciecki, doradca wójta a zarazem radny Gminy Hajnówka; nota bene – 

członek Polskiego Tow. Weksylologicznego. 

 

                          
                    Wójt Sylwester Jaworowski…            … i maestro ceremonii Karol Nieciecki 

 

Pomińmy w tym miejscu bliższe omówienie obchodów  wyżej wymienionych świąt 

państwowych bowiem  szczegółowa z nich  relacja dostępna jest na webside Gminy Kołaki 

Kościelne. Wspomnijmy jedynie że  pierwszy dzień uroczystości, tj. 1 Maja b.r. poświęcony 

był powstaniu  NSZZ "Solidarność" i historii Stanu Wojennego w Polsce  –  z tej okazji 

Oddział IPN w Białymstoku zorganizował w Zespole Szkół im. Abp. Romualda 

Jałbrzykowskiego   niezwykle interesującą  wystawę oryginalnych eksponatów związanych z 

historią "Solidarności" [1]; a w centralnym miejscu wystawy – jakże by inaczej -  dumnie 

stały flagi NSZZ "Solidarność".  

  
         Flagi NSZZ "Solidarność"  w szkolnej Sali 

_____________________________________ 
[1] Niewątpliwe warto byłoby przedstawić szczegółowe omówienie tej ekspozycji, zawierała ona bowiem 

oryginalne, unikalne pamiątki czasów powstania NSZZ "Solidarność" i  z okresu Stanu Wojennego w Polsce. 

 

 

 



 

 

 

 

 Obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej o wysokim, prestiżowym dla wiejskiej gminy 

charakterze  uroczystości wojewódzkich na Podlasiu, rozpoczęły się od podniesienia  

Biało-Czerwonej [2] na maszt przy Zespole Szkół w Kołakach Kościelnych. 

 

    
        Szkolny poczet chorągiewny i uroczyste podniesienia Biało-Czerwonej   

 

 Po inauguracji obchodów  na terenie szkoły nastąpił uroczysty przemarsz kolumny pod 

urząd gminy, gdzie nastąpiła oficjalna uroczystość wojewódzkiego Dnia Flagi AD 2017 z 

udziałem  zaproszonych przedstawicieli władz centralnych Rzeczypospolitej, władz 

administracyjnych i samorządowych Województwa Podlaskiego oraz licznych mieszkańców 

Gminy. 

              
                                Uroczystość podniesienia Biało- Czerwonej przed urzędem gminy 

Odnotujmy z kronikarskiego obowiązku, iż na siedzibie urzędu gminy była 

wyeksponowana Biało-Czerwona  w formule Dobrej Flagi, czego  żaden z obecnych 

 żurnalistów nie raczył  tego faktu zauważyć - mimo iż Pogotowie Flagowe reprezentowane 

przez Zbigniewa Kordulę było    jednym ze sponsorów  gminnych uroczystości. 

________________________________ 
[2] W niniejszym opracowaniu używane przez niżej podpisanego jest określenie "Biało-Czerwona" jako  

synonim  określenia oficjalnej nazwy Flagi Rzeczypospolitej Polskiej bez Herbu Orzeł Biały na białym pasie. 

Niżej podpisany stoi na stanowisku iż używanie określenia  "Biało-Czerwona" nie nadużywa oficjalnego, 

ustawowego  terminu "Flaga Rzeczypospolitej "Polskiej" wobec powszechnego używania flagi biało-czerwonej 

w pas jako narodowej flagi polskiej. Zauważmy, iż flagi państwowe RP mają  ściśle określone proporcje jako 5 : 

8, natomiast każda biało-czerwona flaga o innych proporcjach jest już flagą o barwach narodowych. Tym 

bardziej, iż flagowe zestawienie barw białych iż czerwonymi  - co niewątpliwe zbulwersuje besserwisserów 

naszych symboli narodowych – nie jest polskim 'wynalazkiem; wystarczy wspomnieć, że hanzeatyckie miasto 

Lubeka uzywa biało-czerwonej flagi municypalnej od … XIII wieku ! 

 

 



 

 

 

  

                      
     Biało-Czerwona w formule Dobrej Flagi na fasadzie urzędu gminy 

 

 Wójt gminy Kołaki Kościelne był łaskaw zaprosić na wojewódzkie uroczystości 

związane z Dniem  Flagi AD 2017 dwóch członków Polskiego Towarzystwa 

Weksylologicznego – kol. Zbigniewa Kordulę, twórcę "PRGRAMU DOBRA FLAGA", 

który jednocześnie wystąpił w charakterze jednego ze sponsorów obchodów ( o czym dalej), 

oraz niżej podpisanego Krzysztofa J. Guzka z propozycją wygłoszenia referatu pt. "Dzień 

czy Święto Flagi Rzeczypospolitej ?" [3] 

 

                                        
                              Imienne zaproszenia na wojewódzkie obchody Dnia Flagi A.D. 2017 

 

W takcie uroczystości odbywających się z udziałem młodzieży na szkolnej sali kol. 

Zbigniew Kordula przystąpił do organizacji ekspozycji Dobrej Flagi na przyszkolnym boisku, 

gdzie zaplanowana został dalszy, bogaty program obchodów. 

_____________________________________ 
[3]. Wystąpienie niżej podpisanego - zatytułowane: "Dzień czy Święto Flagi ? Rozważania nad charakterem 

obchodów dnia narodowego symbolu" – jest przedmiotem odrębnego opracowania. Będzie opublikowane na 

webside Pogotowia Flagowego. 

 



 

 

 

 

                            
 
                   Kol. Zbigniew Kordula podczas montażu ekspozycji Dobrej Flagi. 

          Na zdjęciu prawym – Biało-Czerwone w formule Dobrej Flagi i w postaci flagi oplątanej 

 

Na placu wystawiona została okazała scena oraz ze względu na niezbyt sprzyjającą 

pogodę namiot dla zaproszonych dostojnych gości oraz dla publiczności. 

                 
                              Dostojni goście pod namiotem – pierwszy z prawej Zbigniew Kordula 

 

 Kolejna część uroczystości - którą z werwą prowadził maestro ceremonii Karol 

Nieciecki, członek Polskiego Tow. Weksylologicznego - zainaugurował  wójt Gminy Kołaki 

Kościelne Pan  Sylwester Jaworowski, pełniący rolę gospodarza, który w swoim wystąpieniu 

m.in. powiedział na wstępie: 

 

 



 

 

 

            „Bóg, Honor i Ojczyzna” [4], te trzy słowa, określają prawdziwego Polaka patriotę 

 i przez stulecia wzlotów i upadków, pozwoliły nam przetrwać, by dziś żyć w wolnej Polsce. 

Zawsze towarzyszyła im Biało-Cczerwona -  polska flaga, znak rozpoznawczy Polaków w 

kraju i poza jego granicami.” 

„Dzień flagi Rzeczpospolitej Polskiej jest okazją, aby oddać hołd naszym barwom 

narodowym (…). Myślę, że obecnie coraz bardziej uświadamiamy sobie, jak wielką wartość 

stanowi narodowa tożsamość i własne niepodległe państwo. Dlatego z roku na rok coraz 

chętniej manifestujemy nasze przywiązanie do polskości i ojczyzny. Biel i czerwień to znak 

naszego kraju od wielu stuleci. To nasza duma, która jest zawsze na pierwszym planie przy 

okazjach świąt i ważnych wydarzeń”. 

Podsumowując swoje wystąpienie wójt stwierdził, iż: 

"…  ważne jest kształtowanie patriotyzmu w młodzieży poprzez upamiętnianie świąt, 

będących żywą lekcją historii dla pokolenia które będzie budowało przyszłość 

Rzeczypospolitej". [5] 

 

       
                    Przemawia Bogdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski 

_______________________________________ 
[4] Dewiza" Bóg, Honor i Ojczyna" została wprowadzona na sztandary Wojska Polskiego Trzeciej 

Rzeczypospolitej podczas prac senackiej Komisji Obrony Narodowej w 1993 r. nad projektem ustawy "O znakach 

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" – bowiem pierwotny projekt wzoru sztandaru jednostki wojskowej 

zawierał dewizę "Honor i Ojczyzna". Niżej podpisany brał udział w posiedzeniu tejże Komisji jako członek Zespołu 

Ekspertów MON. 

                    
              Dewizy sztandaru jednostki wojskowej: projekt  wz. 1990 z dewizą  HONOR I OJCZYZNA,  

                        oraz  projekt wz. 1993  po zmianach wprowadzonych podczas prac senackiej  

                               Komisji Obrony Narodowej z dewizą  BÓG -HONOR – OJCZYZNA 

                                             [ryciny poglądowe by KJG, gwasz] 

[5]  źródło: http://kolaki.pl/  z 4 maja 2017 

 

 

http://kolaki.pl/


 

 

 

 

Po wójtowskiej inauguracji nastąpiły kolejne wystąpienia dostojnych gości - 

okolicznościowe przemówienia wygłosili: Wojewoda Podlaski Pan Bogdan Paszkowski, 

przedstawiciel białostockiego Oddziału IPN Pani dr Ewa Rogalska, Wicemarszałek 

Województwa Podlaskiego  Pan Stefan Krajewski i  Przewodniczący Zarządu Regionu 

Podlaskiego NSZZ Solidarność, Pan Józef Mozolewski, a także  Pani Poseł Bernadeta 

Krynicka. Odczytano też pismo Pana Posła Dariusza Piontkowskiego, który z racji 

rozlicznych poselskich obowiązków nie mógł uczestniczyć osobiście w wojewódzkich 

uroczystościach. Zacytujmy zatem istotny fragment poselskiego pisma [6]: 

" Barwy narodowe są zewnętrzną odznaką wolnego i niepodległego państwa, 

stanowią symbol naszej narodowej dumy i są łącznikiem jednoczących Polaków w chwilach 

podniosłych i radosnych, ale także i w tragicznych, Wywieszając dziś polską flagę z dumą 

demonstrujemy nasze przywiązanie do narodowej historii i tradycji." 

 

Dalszy przebieg oficjalnych uroczystości odbywał się w scenerii  patriotycznej 

ekspozycji flag Biało-Czerwonych przygotowanej przez Zbigniewa Kordulę. 

 

     
     Ekspozycja Biało-Czerwonych  w centralnym miejscu obchodów Dnia Flagi. 

     (pierwsza z prawej – flaga zwykle oplątana, pozostałe – w formule Dobrej Flagi). 

 

Po przemówieniach  oficjalnych gości nastąpiła część artystyczna w wykonaniu 

szkolnej młodzieży podczas której m.in. szkolne maluchy odtańczyły  z nie ukrywanym 

przejęciem … poloneza – reprezentacyjnego, polskiego tańca narodowego. To był kolejny, 

niezwykle patriotyczny akcent uroczystości ! 

Kolejnym punktem obchodów było wystąpienie niżej podpisanego, w którym 

rozważana była myśl czy tego typu patriotyczne obchody nie powinny mieć charakteru 

"Święta Flagi"  w miejsce obecnie dość pospolitego kreślenia "Dzień Flagi" – jako iż 

codziennie mamy do czynienia z obchodzeniem kolejnych "Dni …" , np. "dnia …cyklistów". 

Jest faktem, iż często-gęsto obchodzone są dni pracowników branżowych – Dzień 

Kolejarza, Dzień Stoczniowca etc., etc. Lecz ostatnio istnieje  trynd  by obchodzić  nawet 

dzień … różowego kota; w tym przypadku  – nawet z błogosławieństwem byłego Prezydenta 

Rzeczypospolitej.. Cui bono Rzeczypospolito ! - jak mawiali Cyceron i Seneka !!! 

 

[6] Kopia pisma Pana Posła Dariusza Piontkowskiego  - w Arch. KJG 

 
 

 



 

 

 

 

           

                        
      Krzysztof  J. Guzek podczas swojego wystąpienia  

 

 Niestety, z powodu fatalnych warunków atmosferycznych, wyżej wspomniane 

wystąpienie musiało być ograniczone zaledwie do zarysowania jego podstawowych tez. 

 

              
 
                                 Maestro ceremonii Karol Niecieckiki wraz ze Zbigniewem Kordulą –  

po wręczeniu Biało-Czerwonej w formule Dobrej Flagi  Pani Dyrektor białostockiego Oddziału IPN 

 

 

 

 

 



 

 

 

 W finale uroczystości Zbigniew Kordula – jako jeden  z wielu sponsorów gminnych 

uroczystości - zaprosił obecnych na obchodach dostojnych gości na scenę w celu 

sprezentowania wszystkim VIP-om egzemplarzy Biało-Czerwonej w formule Dobrej Flagi. 

  

 
                                       Obecni na uroczystościach Dostojni Goście 

           ze sprezentowanymi  egzemplarzami Biało-Czerwonej w formule  Dobrej Flagi. 

Wśród widocznych na fotce osób pierwszy z lewej –  Ks. Kanonik Zbigniew Choromański,  

proboszcz miejscowej parafii rz.-kat. pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, 
 obok maestro ceremonii Karol Niecieckiki i Zbigniew Kordula, twórca Programu Dobra Flaga. 

Należy z szacunkiem dla Kol. Zbigniewa Korduli  zaznaczyć, iż gminne uroczystości o 

charakterze wojewódzkiego święta Dnia Flagi AD 2017  nie mogłyby  się odbyć z należnym 

szacunkiem  bez Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Pomimo niesprzyjających warunków 

pogodowych egzemplarze „Dobrej Flagi” przekazane przez Pogotowie Flagowe -  którego 

produkt nigdy nie oplątuje się na drzewcu, wprawdzie nieco  falujący na wietrze, lecz  zawsze 

utrzymuje prostokątny kształt -  dumnie  prezentowały się w trakcie uroczystości.  

                                                 

                             Zbigniew Kordula, twórca i realizator "Programu Dobra Flaga"   

 



 

    

Z kronikarskiego obowiązku odnotujmy fakt, iż Pan Wójt Sylwester Jaworowski w 

podziękowaniu za udział w gminnych uroczystościach po staropolsku podjął  zaproszonych 

gości skromnym, lecz smakowitym obiadem. 

 Odnotujmy także iż dzięki olbrzymiemu, społecznemu zaangażowaniu maestra 

ceremonii kol. Karola Niecieckiego, obchody wojewódzkiego "Święta  Biało-Czerwonej" 

zostały uatrakcyjnione przez udział  przedstawicieli Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, 

która zaprezentowała sprzęt wykorzystywany przez nich na co dzień w pracy przy ochronie 

granic naszego kraju, oraz członków Klubu Miłośników Motocykli ” Żubr” z Zambrowa, 

którzy zaprezentowali swoje piękne maszyny; a uczniowie mieli okazję przejechać się 

motocyklami  jako pasażerowie.                             

                               

                    Służbowy pojazd Oddziału Podlaskiego Straży Granicznej RP   

               Szkolna młodzież zaprezentowała bogaty program artystyczny, dlatego też należą 

się szczere słowa uznania zarówno dla  uczestniczącej w występach młodzieży, a może 

szczególnie dla ich wychowawców i nauczycieli                                                                                

Obecna była także podczas uroczystości lokalna jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, która 

czujnie  zabezpieczała poprawny porządek obchodów. Odnotujmy zatem fakt, iż w podzięce 

za strażacki trud  kol. Zbigniew Kordula  wręczył gminnym strażakom Biało-Czerwoną oraz 

ich związkową flagę wykonaną w Formule Dobrej Flagi. Są one z dumą  eksponowane na 

fasadzie remizy miejscowej jednostki  OSP. 

                   

  Przemarsz kolumny z kościoła parafialnego po urząd gminy w Kołakach Kościelnych 

 



 

                                   

           Dwie flagi w formule Dobrej Flagi sprezentowane przez Zbigniewa Kordulę                         

- Biało-Czerwona  i  flaga Związku OSP RP – na fasadzie remizy    jednostki                      

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolakach Kościelnych .   

                    Podsumowując gminne uroczystości  "Święta Biało-Czerwonej  A.D. 

2017" można pokusić się o nie rozmijające się z prawdą stwierdzenie, iż  taka organizacja  

uroczystości jak w Kołakach Kościelnych powinna być wręcz modelowa dla całej  

Odrodzonej Polski Samorządowej  - nie tylko gminnej, ale przede wszystkim miejskiej. 

Tymczasem miejskie samorządy  licytują się który z nich stworzy "wielgachne prześcieradło" 

biało-czerwone, które po quasi patriotycznych uroczystościach leży w jakimś kącie sali 

pokrywane kurzem … [7] . Nie tędy droga  Mości Panowie Samorządowcy !!! [8] 

                                    

                  Można rzec, iż patriotyczne uroczystości w Gminie Kołaki odbywały się  pod      

patriotyczną egidą Biało-Czerwonej  widocznej na pierwszym planie;                                            

w głębi –  zaproszeni VIP-owie  pod osłoną przed fatalną pogodą  

______________________________________                                                                                                   
[7]  Brak należnego szacunku do flag państwowych Rzeczypospolitej i polskich barw narodowych to zaszłości z 

czasów nieboszczki PRL-u. Przy organizacji masowych uroczystości i imprez obowiązywały bowiem wytyczne 

Komitetu Centralnego PZPR nakazujące eksponowanie stosownie do okoliczności flag biało-czerwonych i 

czerwonych  w odpowiednim stosunku. I tak: w dni świąt państwowych – liczba flag biało-czerwonych 

obowiązywała w stosunku do liczby flag czerwonych jak 3 : 2, natomiast w dni świat partyjnych (1 maja i w 

rocznicę Rewolucji Październikowej)  obowiązywał stosunek odwrotny, tj. z przewagą flag czerwonych. Efekty 

była łatwe do przewidzenia – po obowiązkowych pochodach 1-majowych wszędzie leżały tzw. szturmówki, 

zarówno biało-czerwone jak i czerwone. W dniach dzisiejszych obserwujemy ten fatalny obyczaj podczas 

masowych imprez sportowych, podczas których za owi pseudo-narodowi kibice wypisują różne hasła na Biało-

Czerwonej. 

                          



 

Kończąc dywagacje dotyczące gminnych uroczystości pozwalamy sobie na publikację    

fotki przedstawiającej   skromnych uczestników   owej wspaniałej patriotycznej uroczystości :        

      

I po roobcie. Uczestnicy wojewódzkich obchodów Dnia Flagi AD 2017 w Gminie Kołaki 

Kościelne (od  lewej): Zbigniew Kordula - twórca ogólnopolskiego Programu "Dobra Flaga" i 

jeden ze sponsorów gminnych uroczystości, Karol Nieciecki  - spiritus movens i maestro ceremonii 

patriotycznych uroczystości , jeden z  gminnych urzędników  z egzemplarzem Dobrej Flagi, oraz 

Krzysztof  J. Guzek, l' enfant terrible polskiej weksylologiii. 

_____________________________________________                                                                   
[8]  Modelowym przykładem szacunku do Biało-Czerwonej jest autorska propozycja i jej realizacja 

zaproponowana przez płk.WP w st. spocz.  Marka Kwietnia z Zamościa , członka Polskiego Tow. 

Weksylologicznego. Według  koncepcji i projektu Pana Pułkownika wykonane zostały dwie eleganckie skrzynie 

flagowe., które ustawiane są w centrum miasta w celu składowania w nich używanych w trakcie masowych 

imprez biało-czerwonych flag. Sposób ten powoduje, iż flagi nie poniewierają się po krzakach i miastowych 

zakamarkach, natomiast  później zebrane w skrzyniach flagowych weksylia podlegają godnej utylizacji. Ta 

wręcz genialna koncepcja w niewątpliwie jest warta  rozpowszechnienia na całą Polskę Samorządową !Na fotce 

skrzynia flagowa wystawiona w Zamojskim Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej.  Chapeau bas 

Panie Pułkowniku ! Z tego też powodu niżej podpisany z powodu szacunku do pomysłodawcy tej autorskiej, 

unikalnej w skali kraju koncepcji proponuje używanie nazwy własnej - SKRZYNIA  FLAGOWA, - pisanej 

dużą literą ! 

                  
                Elegancka Skrzynia Flagowa wg projektu płk. WP  Marka Kwietnia 

 



 

 

                                   
Fragment artystycznych występów młodzieży szkolnej 

Autor niniejszej relacji  od wielu lat uczestniczył  w podobnego typu  uroczystościach 

samorządów terytorialnych, lecz nie zawsze spotykał się ze zrozumieniem ze strony 

samorządowych  prominentów postulując godne obchody Święta Flagi. W tym przypadku 

wójt Gminy Kołaki Kościelne docenił obecność Kol. Zbigniewa Korduli dziękując twórcy 

"Programu Dobra Flaga" za społeczne zaangażowanie w organizację gminnego święta [9]. 

  

_________________________________________                                                                            
[9].  Więcej o "Programie Dobra Flaga” i  inicjatywach z nim związanych przeczytać można na stronie: 

http://www.pogotowieflagowe.pl. 

 

http://www.pogotowieflagowe.pl/


 

 

Być może, że dzięki wręcz modelowym , gminnym uroczystościom w Gminie Kołaki 

Kościelne obchody  "Święta Flagi Rzeczypospolitej" będą godnie obchodzone na całym 

obszarze naszego Państwa Polskiego ! 

                   
                                          Biało-Czerwona dumnie powiewa na maszcie  

                                                 przed urzędem Gminy Kołaki Kościelne 

 

                                                    Krzysztof  J. Guzek 
                                                              P.T.Vex. 

Zduny k/Łowicza, w maju 2017 r. 

 

 

 

 

 


