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 W styczniu b.r. do rąk niżej podpisanego trafiła via Pogotowie Flagowe  prośba aż ze 

Złotowa ( miasteczko w wojew. Wielkopolskim, geograficznie - w  Pomorzu Zachodnim)   

o pomoc w merytorycznej organizacji uroczystości poświęcenia i przekazania nowej chorągwi 

uczniom Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Hipolita Cegielskiego  

w Złotowie. Tak właśnie zaczęła się przygoda w której wyniku Dobra Flaga zawędrowała na  

Wielkopolskę. 

  W wyniku nawiązania owocnych kontaktów z głównym organizatorem szkolnych 

uroczystości  p. Przemysławem Klockiem, nota bene wykładowcą historii w tejże szkole,, 

niżej podpisany otrzymał zaproszenie do wygłoszenia weksylologicznego wykładu.  

 

    
 
     Imienne zaproszenie na szkolne uroczystości 

 

W ten sposób zamknięto  bogaty program szkolnego święta który został zaplanowany 

od godzin porannych do próżnych godzin popołudniowych.   

 

                   
             Program szkolnych uroczystości – fragment zaproszenia [oryginał w Arch. KJG] 

 

 Główne uroczystości odbyły się na  w przepięknym zespole gmachów CKZiU im. Hipolita 

Cegielskiego przy obecności na sali gimnastycznej zaproszonych gości, złotowskich oficjeli 

oraz młodzieży szkolnej.  

 



       
                   Ogólne ujęcie centralnego miejsca uroczystości.  

Na czele już poświęcona chorągiew szkolna, zaś na drugim planie zabytkowe 

        chorągwie szkolne z ubiegłych lat istnienia tej zasłużonej placówki edukacyjnej [1] 

                          
         Przemawia Andrzej Hencel, Dyrektor CKUiZ  przedstawiając  historię szkoły  

                oraz szczegółowo omawiając symbolikę i wzór nowej chorągwi [2]  
 

 

                                
         strona odwrotna                                                strona  główna 

 

               Nowa chorągiew szkolna po wyhaftowaniu – główny "aktor" uroczystości 

_______________________________________  
[1]  To bardzo interesujący przykład dbania o szkolne tradycje. Niżej podpisany  sześciu zachowanym szkolnym 

       weksyliom  zamierza poświęcić odrębne opracowanie. 

[2]  Doskonale przedstawiona przed Dyrektora  CKUiZ symbolika i wzór nowego szkolnego weksylium 

       zasługuje na odrębne opracowanie 

Warto dodać, iż dla licznej młodzieży Centrum Kształcenia zorganizowano na placu 

przed głównym gmachem szkoły telebim, na którym była transmitowany na żywo przebieg 



uroczystości. To bardzo rzadki sposób dostępu do szkolnego święta  dla całej uczniowskiej 

społeczności, warty polecenia nie tylko innym szkołom ! 

 

            
  
                 Telebim da frontonie głównego gmachu Centrum Kształcenia. 

 

 Z kronikarskiego  obowiązku odnotujmy fakt ekspozycji przy głównym gmachu 

Centrum Kształcenia widocznych z daleka trzech flag pionowych - zwanych niewłaściwie 

"bannerami" [3] – towarzyszących szkolnym uroczystościom . 

 

                               
 
              Trzy flagi pionowe na masztach przy głównym gmachu CKUiZ w Złotowie – 

        od lewej: Flaga CKUiZ, flaga o polskich barwach narodowych, flaga Unii Europejskiej 

 

         Wykład niżej podpisanego, będący ostatnim punktem oficjalnych, szkolnych uroczystości odbył 

się w pięknej auli Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Złotowie, przy prawie 

całkowicie wypełnionej słuchaczami sali. Wykładowca był nieco zaskoczony obecnością osób 

dorosłych, w przeważającej większości nauczycieli, gdyż sądził iż słuchaczami będzie szkolna 

młodzież. Z tego też powodu zmienił nieco charakter swojego wystąpienia mając przed sobą  dostojne 

grono słuchaczy z przedstawicielami lokalnej władzy terytorialnej na czele – Burmistrzem Złotowa 

oraz starostą Powiatu Złotowskiego. 

         Wykład został przedstawiony w postaci prezentacji w formacie Power Point uzupełnianym na 

bieżąco komentarzami prelegenta [4] 

_________________________________ 
[3]  Poprawne nazewnictwo weksylologiczne oraz zasady ekspozycji trzech flag podniesionych na masztach 

       stojących w szeregu będzie przedmiotem odrębnego opracowania niżej podpisanego pt,. "Szkolne banner y 

       czyli flagi pionowe" (in statu nascendi). 

[4]  Pełna prezentacja w formacie Power Point została przekazana do dyspozycji p. Przemysławowi  Klockowi.                                

 



                     
                    Strona tytułowa wykładu w formacie Power Point 

 

 

  
 

                      Piękna aula Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Złotowie. 

                                   Po lewej stronie widoczna nowa chorągiew szkolna. 

 

 Korzystając zgościnności dyrekcji Centrum Kształcenia w przeddzień wykładu niżej 

podpisany – Grzegorza Kolery, komputerowego specjalisty w CKZiU -  przygotował prezentację 

Dobrej Flagi w postaci ekspozycji dwóch flag w tejże formule: flagi Polskiego Towarzystwa 

Weksylologicznego oraz flagi państwowej Rzeczypospolitej, Ta skromna ekspozycja była 

zamierzona jako materialny  obiekt ilustrujący tematykę wykładu. 

 



  
 

 Flagi Polskiego Tow. Weksylologicznego (z lewej) i Flaga państwowa Rzeczypospolitej 

                                                         w formule "Dobrej Flagi" w auli  szkolnej. 

 

 Wykład trwający ok. godziny czasu, został przyjęty  z olbrzymią  uwagą przez 

obecnych w auli słuchaczy, co sprawiło prelegentowi dużą satysfakcję. 

         Warto zauważyć, iż wykładowi towarzyszyła skromna ekspozycja unikalnych w skali 

europejskich prac w postaci trzech kolejnych wydawnictw wydawnictw  "Projektu Orli 

Dom", nota bene prezentowanych  przez niżej podpisanego na  światowym, XVVI  …. 

Kongresie Nauk Heraldycznych MAASTRICHT 2012  [5]. 

 

                         
                            
                           Dwa wydania "Projektu Orli Dom" eksponowanych  w auli szkolnej   –  

  opracowania unikalnego  w skali Europy dotyczącego precyzyjnej prezentacji 

                                     godła państwowego Rzeczypospolitej.  

___________________________________ 
[5] Autor niniejszego opracowania ma w dorobku – jako jedyny heraldyk z Polski - udział już 

      w ośmiu tego typu meetingach  światowej elity heraldycznej. 

 



  
 

               Syntetyczna prezentacja  autorskiego "Projektu Orli Dom" A.L. Włoszczyńskiego  

                                           po wykładzie w auli Centrum.  

             Prezenter pełnił w tymże projekcie – jako członek Towarzystwa Heraldycznego Szkocji  

            (Member of The Heraldry Society of Scotland) i uczestnik wielu światowych kongresów 

                               nauk heraldycznych – rolę konsultanta heraldycznego. 

 

 

         
 

             Pan Andrzej Hencel, Dyrektor CKUiZ, otwiera spotkanie z wykładowcą  w auli Centrum 

 

 

 

 



W obszernym wykładzie autor na wstępie przedstawił zarys historii polskiej 

weksylologii wspominając jej luminarzy – Jana Milllera, Prof. Andrzeja Bonasewicza, Prof. 

Stefana K. Kuczyńskiego i ich fundamentalne prace, czy też Andrzeja Bebłowskiego, twórcę i 

założyciela Polskiego Towarzystwa Weksyllogicznego [6], a następnie przeszedł do 

merytorycznej części swojego wystąpienia [7]. 

                  

                   
 

                     Krzysztof  J. Guzek w trakcie wykładu 

 

             Po zakończeniu wykładu przyjętego przez słuchaczy z dużym zainteresowaniem niżej 

podpisany przedstawił koncepcję idei "Dobrej Flagi dla Polaków" podkreślając iż jej 

twórca,  Zbigniew Kordula z Białegostoku, uzyskał na obrotowy mechanizm ukryty w 

drzewcu cztery patenty.  
 

                       
 

              Przedstawianie Dyrektorowi CKUiZ idei Programu "Dobra Flaga dla Plaków" 
__________________________________ 
[6]  Beblowski A.: "Droga weksylologów polskich do swojej organizacji", www.weksylologia.pl . 

       link"Publikacje".  

[7]   Omówienie wykładu pt. "Słów kilka o weksyliach szkolnych" będzie przedmiotem odrębnego opracowania 

 

 

  

http://www.weksylologia.pl/


 Następnie wykładowca – jako "Ambasador Dobrej Flagi" zademonstrował 

Dyrektorowi i słuchaczom sposób montażu Dobrej Flagi oraz jej skuteczne działanie – 

bowiem flaga wykonana w tej formule nigdy nie oplątuje się wokół drzewca . 

 

             
 
            Praktyczna prezentacja funkcjonowania formuły Dobrej Flagi Dyrektorowi Centrum 

 

 

           Po zakończeniu prezentacji wykładowca przekazał w ręce obecnych w auli trzy 

ufundowane przez Zbigniewa Kordulę egzemplarze Biało-Czerwonej wykonane w formule 

Dobrej Flagi - p. Dyrektorowi Centrum, Staroście Powiatu Złotowskiego  i Przemysławowi 

Klockowi, spiritus movens szkolnych uroczystości. 
 

  
 

 Biało-Czerwona w formule Dobrej Flagi na budynku PrzemyśławaKlocka. 

 

 Tak oto "Dobra Flaga " po raz pierwszy zaistniała w przestrzeni publicznej Złotowa ! 
 

 

 

 



   Po wykładzie duże zainteresowanie Programem "Dobra Flaga dla Polaków" oraz 

"Projektem Orli Dom" wykazał Wiceprezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Złotowie  

p. Bolesław Piotrow. W efekcie  tych już kuluarowych rozmów niżej podpisany został 

wstępnie zaproszony  do wygłoszenia wykładów z zakresu weksylologii na złotowskim 

Uniwersytecie III Wieku. Zaproszenie zostało przyjęte z nieukrywanym zadowoleniem [8] 

 

  
  
                              Autor podczas kuluarowej rozmowy z Bolesławem Piotrowem,  

                                   Wiceprezesem Uniwersytetu III Wieku w Złotowie 

 

 Dodajmy, iż już po zakończeniu wykładu prezentacji "Dobrej Flagi" autor odbył 

niezwykle  interesującą i bardzo  sympatyczną rozmowę z Panią Anną Baranowską,  

Dyrektorką filii złotowskiego Centrum Kształcenia w Krajence. Okazało się bowiem, iż 

mamy wspólne zainteresowania - symbolika  ochotniczych straży pożarnych [9] 

 

  
   
               Autor w rozmowie z p. Anną Baranowską, Dyrektorką filii Centrum w Krajence 

______________________________________ 
[8] Wstępnie ustalony temat planowanego na jesień b.r. wykładu na U.T.W. – ""Flaga dyplomatyczne RP 

      jako symbol Polski  wobec zagranicy". 

[9] Autor niniejszego opracowanie prowadzi prace badawcze nad strażacką symboliką od ponad 30 lat. 

      Aktualnie jest konsultantem ds. symboliki strażackie przy Komisji Prawno-Regulaminowej Zarządu 

      Głównego Związku OSP RP. 

  

 



 Z kronikarskiego obowiązku odnotujmy, iż szkolna uroczystość odnotowana została na 

łamach lokalnych mass mediów, [10]; natomiast wykład niżej podpisanego o szkolnych 

chorągwiach i flagach  został wspomniany na lokalnej, łowickiej stronie internetowej [11]. 
 

 Kończąc omawianie tych ciekawych wydarzeń weksylologicznych  mających 

miejsce w Złotowie, czyli na północnych rubieżach województwa  Wielkopolskiego 

prezentujemy flagową ciekawostkę. Oto Zbigniew Kordula z Białegostoku w swojej 

działalności prowadzonej pod praktyczną nazwą "Pogotowie Flagowe" , do którego zwróciło 

się CKZiU  o pomoc przy organizacji szkolnej uroczystości, w formule "Dobrej Flagi" 

wykonał flagę Województwa Wielkopolskiego. 
 

                                
 

          Flaga Województwa Wielkopolskiego w formule "Dobra Flaga"w pełnej krasie - 

                                          wykonana w Firmie Pogotowie Flagowe  

 

             Reasumując można bez obawy uchybienia prawdzie stwierdzić, że Dobra Flaga 

zaistniała    w przestrzeni publicznej w Wielkopolskiem – a zapewne  w przyszłości zyska 

tamże pełne prawa obywatelskie !  

Krzysztof  J. Guzek 
członek współzałożyciel 

Polskiego Tow. Weksylologicznego 

(afiliacja FIAV -Międzynarodowej Federacji Towarzystw Weksylologicznych) 

 

Zduny k/ Łowicza, w czerwcu 2017 r. 
________________________________________ 
[10]  Kajewska P.: "CKZiU ma sztandar", Złotów Na Głos z dn.27 marca 2017 r.; [nn]: "Sztandar dla CKZiU", 

        (wycinek prasowy bez podania żródła i datacji  - dzieki uprzejmości p. P. Klocka); Janusz J.: "Sztandar dla  

        CKZiU", webside  www.pzl24.pl   z dn. 17.03.2017 r.; Steffen P.: "Centrum Ksztąłcenia Zawodowego 

        i Ustawicznego im. Hipolita Cegielskiego w Złotowie ma sztandar", webside  www.złotowskie.pl   

        z 17.03.2017 r. 

[11]  Klepczarek R.: "Znawca chorągwi spod Łowicza wykładał w Złotowie", www.lowicz.naszemiasto.pl   

        z dn. 11.04.2017 r. 
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