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             EMBLEMAT  I    PROPORCZYKI  FC  „ASTRA”  ZDUNY 

                                
W niniejszym opracowaniu przedstawiamy wzór, opis i uzasadnienie autorskiego 

projektu emblematu oraz proporczyków dla  Stowarzyszenia Klub Sportowy „Astra” Zduny. 

Trójkątne proporczyki to jeden z rodzajów weksyliów nierozłącznie związanych ze sportem, 

zaś szczególnie z piłkarstwem. Dość zauważyć, iż przed każdym rozpoczęciem meczu w piłce 

nożnej następuje wymiana tego typu proporczyków między kapitanami obu drużyn,  

a kolekcja tego typu weksyliow zdobi siedzibę niejednego klubu futbolowego niezależnie od 

jego klasy ! 

Klub futbolowy „Astra” Zduny powstał w II połowie lat 90-tych ubiegłego wieku z 

inicjatywy miłośnika piłki nożnej Czesława Majchrzaka, właściciela zakładu masarskiego w 

Zdunach „Firma Czesław Majchrzak”, a zarazem sponsora klubu. Idea powszechnego 

uprawiania w Zdunach dyscypliny sportowej, jaką jest piłka nożna, została reaktywowana [1] 

przez Czesława Majchrzaka i nauczyciela wychowania fizycznego Wojciecha  Florczaka 

w początkach lat 90-tych od gier piłkarskiej młodzieży na szkolnej sali gimnastycznej Po 

akceptacji przez Wójta Gminy Zduny pomysłu utworzenia  klubu piłkarskiego w 1994 r. 

powołano do życia  Klub Sportowy „Astra” Zduny , pozostający od  początku swego 

istnienia  do dzisiejszego dnia poza strukturami Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych  

(LZS-ów). Interesującym momentem w historii klubu jest fakt, iż jego nazwa - „ASTRA”  [2] 

- została wyłoniona w drodze konkursu wśród młodzieży szkolnej uprawiającej tą dyscyplinę 

sportu. Prezesem Klubu od zarania jego powstania do chwili obecnej jest Czesław 

Majchrzak. 
Rejestracja Klubu nastąpiła w 1997 r. w Okręgowym Związku Piłki Nożnej w 

Skierniewicach, gdzie zgłoszono klub do rozgrywek klasy „B” . 

W 2001 r. klub został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) jako 

stowarzyszenie zwykłe pod obecną  nazwą: Stowarzyszenie Klub Sportowy „ASTRA” 

Zduny. Siedzibą klubu są Zduny Kościelne, zaś stadion z pawilonem klubowym znajduje się 

przy ul. Sportowej (dawniej: Górki Strugieńskie). 

Przy  projektowaniu emblematu klubowego świadomie nawiązano do  ustanowionego 

w 1996 r.  herbu Gminy Zduny (Ryc.1), a ściślej do godła tego herbu (Ryc.2) - jako herbu 

bardzo oryginalnego, z tytułu swego wzoru lokalizującego Gminę Zduny nie tylko na mapie 

Województwa Łódzkiego, ale wręcz na mapie Polski [3].  

Dodatkowym argumentem za tą koncepcją był także fakt używania herbu gminy na 

plakatach informujących o rozgrywanych przez SKS „Astra” meczach na własnym boisku 

(Ryc.1) 

_______________________________________ 
 [1]  W tym czasie istniały na terenie Gminy Zduny rachityczne drużyny piłkarskie działające w ramach struktur 

Ludowych Zespołów Sportowych (faktycznie - sportowej przybudówki PSL). Nie istniała żadna drużyna 

piłkarska na terenie Zdun, które miały w futbolu ciekawe, a dziś zapomniane tradycje. Kto dziś pamięta 

odnoszący w latach 50-tych ub. wieku duże ligowe sukcesy jakie odnosił Klub Sportowy „VICTORIA” Zduny 

? Kto wie, że w latach okupacji hitlerowskiej rozegrano mecz piłkarski między reprezentacją stacjonującego w 

szkole podstawowej w Zdunach niemieckiego Wehrmachtu a reprezentacją miejscowego społeczeństwa ? 

[2] W języku łacińskim  astra  - to gwiazda w języku polskim. Kilka lat wstecz autor niniejszego tekstu wystąpił 

był  z nieoficjalną propozycją wydawania gazetki klubowej dla kibiców klubu pod tytułem nawiązującym do 

nazwy klubu: „PER  ASPERA  AD  ASTRA” (jest to piękna, łacińska maksyma; w dowolnym tłumaczeniu -  

„Przez pracę do sukcesów”), jednakże inicjatywa ta została „upupiona” przez jednego z członków Zarządu 

Klubu, niejakiego Jerzego W., zduńskiego weterynarza (nota bene jednego ze współzałożycieli klubu). Szkoda, 

bo wykonana już była wstępna makieta pisemka z opracowaną winietą. Wówczas to narodziła się myśl 

opracowania klubowego emblematu. 

  [3] W „Urzędowym spisie nazw miejscowości w Polsce” jest wymiennych aż 14 (sic !)  miejscowości o nazwie 

„ZDUNY”, lecz tylko jedna z nich znajduje się na terenie Ziemi Łowickiej. Stąd też do herbu tejże  gminy 

świadomie został wprowadzony  motyw łowickiej wycinanki 

                               



              
 

                  Ryc. 1. Fragment klubowego plakatu z herbem Gminy Zduny 

 

                                                   
        Ryc. 2 

                                          
                Ryc. 3 

 

    Ryc. 2 i  Ryc. 3.  Herb i ideogram godła herbu Gminy Zduny wz. 1996  [4] 

__________________________________ 
[4] Każdy herb posiada trzy elementy składowe: tarczę herbu, godło herbu - czyli treść ideową wyrażoną za 

pomocą symboli graficznych umieszczonych w polu tarczy, oraz barwy heraldyczne przynależne tak tarczy jak 

i godłu herbu. Stad też ideogram - herbu bądź godła herbu - to ich forma uszczerbiona, bo pozbawiona 

stosownych barw. W symbolice Polski Samorządowej ideogram herbu oraz ideogram godła herbu Gminy Zduny 

.zostały w 1996 r. jako pierwsze wprowadzone do oficjalnego, urzędowego obiegu przez niżej podpisanego. 

 

 

 

 



Warto poświęcić parę słów samemu herbowi Gminy Zdun (Ryc. 2 i Ryc.3) i jego 

ideowej treści, gdyż emblemat Klubu zawiera te same wartości co herb gminy. [5] 

Wzór herbu oparty jest na  łowickiej wycinance typu „gwiozda”, w  której głównym 

motywem są  dwa koguty zwrócone do siebie z umieszczonym między nimi  kwiatem  

(Ryc.4) , przy czym kwiat w herbie gminy stylizowany jest na kwiaty malowane wewnątrz 

łowickiej chałupy na ścianach, bądź też na skrzyniach stanowiących wyposażenie księżackich 

mieszkań. 

 

 

       
 

           Ryc. 4. Typowy dla łowickiej wycinanki układ dwóch kogutów  z kwiatem. 

                 Wizerunki kogutów są zwrócone do siebie - jest to znany od czasów     

                             Babilonu tzw. układ antytetyczny  [6] 

           [Źródło ilustracji: Świątkowscy A i H.: Łowicka sztuka Ludowa, Warszawa 1986; 

       autor wycinanki nieznany] 

 

 Układ ten ma swoje głębokie uzasadnienie. Kwiat - to tzw. Drzewo Życia, 

stanowiące w chrześcijaństwie symbol Kościoła, koguty zaś w heraldycznym języku 

symbolizują czujność oraz odwagę i zapał do walki.  

 Zwrócone do siebie dwa koguty  jakby czerpią siły witalne z kwiatu -  Drzewa 

Życia, symbolu Kościoła , oddając w ten sposób jedna z najbardziej charakterystycznych cech 

Księżaków: upór w dążeniu do określonego celu. 

______________________________________________ 
[5] Herb Gminy Zduny prezentowany był przez Autora niniejszego opracowania na dwóch światowych 

kongresach nauk heraldycznych - BESANCON 2000 (Francja) i DUBLIN 2002 (Rep. Irlandii), na którym 

został wpisany do annałów światowych kongresów nauk  heraldycznych  jako modelowe wykorzystanie motywu 

sztuki ludowej do kreacji nowych herbów terytorialnych; okazało się przy tym, że w przypadku herbu Gminy 

Zduny sięgnięto do motywu lokalnej sztuki ludowej po raz pierwszy w świecie (!). Od kongresu DUBLIN 2002 

herb Gminy Zduny jest prezentowany na każdym   światowym  kongresie  nauk heraldycznych - a kolejnymi był 

kongresy BRUGGE 2004 (Belgia) i ST.ANDREWS 2006  

(Szkocja) [patrz: Aneks] 

 

  



 W herbie umieszczony jest jeszcze jeden element, a mianowicie rozłożona księga, 

umieszczona poniżej kwiatu. To nawiązanie do dziejów Gminy Zduny i jej tradycji 

oświatowych, bowiem gmina ta jako pierwsza w zaborze carskim miała już przed pierwszą 

wojną światową rozwiniętą po wsiach sieć szkół powszechnych  W herbie gminy jest to 

księga złota - a więc Księga Mądrości, z której jakby wyrasta Drzewo Życia. 

 

                                        
     

         Ryc. 5 

 

    
  

 Ryc. 6 

 

   Ryc. 5 i Ryc. 6. Dwa typy łowickich wycinanek z kogutami i kwiatem -  

   „gwiozda” (u góry) i „kodra” (u dołu).                        
[Źródło: „Wycinanka łowicka pamiątką z Polski”, Katalog wystawy pokonkursowej  

               w Muzeum w Łowiczu, Łowicz 2004] 

_______________________________________ 
[6] Układ antytetyczny - to w heraldyce  układ przestrzenny, w którym,  dwa tzw. ożywione elementy godła 

(postaci ludzkie, ptaki, zwierzęta, bestie etc.) są zwrócone do siebie. Onego czasu Autor opracowania zajmował 

się bardzo interesującym tematem pt. „Podział czasu i przestrzeni w sztuce ludowej”, który zaprowadził go aż 

do ... religii starożytnych Celtów  ( wywodzący się z terenów obecnej Irlandii Celtowie   rozprzestrzenili się po 

całej Europie; istnieją przekazy z zakresu historii kultury materialnej - wykopaliska archeologiczne - świadczące 

o obecności Celtów również i na terenach obecnej Polski).  

 

 

 



Należy dodać, że Księga Mądrości nie występuje w łowickich wycinankach - została 

ona jedynie celowo wprowadzona do herbu Gminy Zduny. Dla przykładu zamieszczamy 

powyżej dwie lustracje typowych wycinanek łowickich z układem będącym przedmiotem 

naszych rozważań, tj. z kogutkami i kwiatem - wycinanki okrągłej  (typu „gwiozda”)  i 

wycinanki podłużnej („kodra”) (Ryc.5 i Ryc. 6). 

W konstrukcji emblematu Klubu „Astra” zachowany został zasadniczy element godła 

herbu gminy - omówiony powyżej układ dwóch kogutków z „drzewem życia” [7] w postaci 

kwiatu, lecz z nieznaczną modyfikacją;  ponieważ w miejsce rozłożonej księgi  wprowadzono 

piłkę futbolówkę - wymogi konstrukcyjne spowodowały przy tym konieczność skrócenia 

łodygi kwiatu oraz wydłużenia kapci kogucich nóg.      

Kolejnym elementem klubowego emblematu są dwa boczne, falbankowane od 

zewnątrz łuki. Spełniają one dość istotną rolę  - zamykają  one bowiem  przestrzeń emblematu 

piłkarskiego klubu (wszak futbolowe  boisko ma swoje linie autowe !). Ich graficzna forma 

nie jest przypadkowa - tego typu obrzeże jest dość charakterystyczne dla wielu wycinanek 

typu „gwiozda” (Ryc.6, Ryc.7 i Ryc. 8). 

 

                          
  

      Ryc. 7 . Wycinanka typu „gwiozda” z silnie zaznaczonym, charakterystycznym   

        obrzeżem falbanowanym od zewnątrz.; autor nieznany.[8]                
          [Źródło ilustracji: Popławska I.: Łowicz i okolice, Łódz 1972] 

  

Warto zwrócić uwagę na pewną szczególną cechę obrzeża. W wycinance, będącej 

pierwowzorem herbu Gminy Zduny, a pochodzącej z lat 60-tych ub. wieku  jest to obrzeże 

dość szerokie w stosunku do całej „gwiozdy”, bardzo wyraźnie ograniczające przestrzeń tego 

dzieła ludowej sztuki (Ryc.7), z wyrażnie zaznaczonymi i wyciętymi w  niewielkiej ilości 

falbanami. W miarę  upływu czasu wykonawczynie  poszły w kierunku uszczegółowienia 

elementów „gwiozd”  i jednocześnie zwiększenia formatów wycinanek tego typu, co 

spowodowało  znaczne zwiększenie ilości falbanek  oraz  wyrażne zmniejszenie grubości   

obrzeża .  

________________________________________ 
[7] W heraldyce tzw. drzewo życia może przybierać różną formę graficzną. np. kostura czyli  sękatego kija - jak 

w herbie Miasta Kutna, czy też drzewka - jak w herbie Miasta Łowicza; jednakże w łowickiej wycinance jest to 

zawsze forma kwiatu (Nota bene Herb Mały Miasta  Łowicza zawiera unikalny w heraldyce układ  godeł 

ożywionych odwróconych od siebie -  dwóch pelikanów zwróconych do siebie grzbietami - jakby one broniły 

Drzewa Życia, symbolu Kościoła). 

[8] Wycinanka ta -  po przeprowadzonych w 1995 r.  konsultacjach z Prof. Aleksandrem Gieysztorem -  stała się 

pierwowzorem  dla herbu Gminy Zduny         
 

 



 Tym samym obrzeże stało się jednym z wielu elementów „gwiozdy” i jakby straciło 

swoją podstawową funkcję ogranicznika ideowej  przestrzeni wycinanki (Ryc.8).   

                                  

                                                             
 

     Ryc. 8. Fragmenty późniejszej,  współczesnej wycinanki typu „gwiozda” z  

    falbanowatym,  bardziej delikatnym obrzeżem. 
  [Źródło: „Polska Sztuka Ludowa. ŁOWICZ.”, prac.zbior., Warszawa 2001]                             

 

Poniżej pokazane są różnice między  obrzeżami omawianych „gwiozd” (Ryc.9) 

 

 

                                 
 (a)                                 (b) 

 

Ryc. 9. Porównanie kształtu i grubości obrzeża wycinanek typu „gwiozda”  
            z lat 60- tych (a) i lat 90-tych (b)  ubiegłego wieku (opis w tekście). 

 

 

 

 



Patrząc na porównawcze fragmenty wycinanek staje się oczywistym fakt, iż do 

konstrukcji klubowego emblematu świadomie sięgnięto do obrzeża z „gwiozdy” z lat 

sześćdziesiątych, ponieważ  zamyka ono w sposób zdecydowany przestrzeń ideową 

emblematu. Nie bez znaczenia przy pracach konstrukcyjnych był brany także pod uwagę 

argument, iż emblemat będzie na drukach  funkcjonował w postaci niejednokrotnie mocno 

zminiaturyzowanej - a tej sytuacji delikatne obrzeże ze współczesnych wycinanek (Ryc.8) 

zostałoby zredukowane do cienkiej kreski, bez charakterystycznych dla „gwiozdy” falbanek 

(ryc. 10) 

Jak wcześniej wspomniano - w trakcie prac koncepcyjnych dokonano zmiany w 

rysunku godła herbu Gminy Zdun, wprowadzając w miejsce rozłożonej księgi wizerunek  

piłki futbolowej o najbardziej rozpowszechnionym wzorze („łaciatki”). Jest to jeden z 

zasadniczych elementów klubowego emblematu, jednoznacznie wskazujący  na jego 

futbolową specyfikę. Można w tym miejscu dodać, iż mimo zmian w konstrukcji futbolowych 

piłek, a zatem zmian w ich zewnętrznym wyglądzie, tj. kształcie elementów poszycia -  

„łaciatka” pozostaje nadal symbolem futbolu; najlepszym dowodem jest fakt. iż jej wizerunek 

jest nadal używany w winietach działów sportowych wielu dzienników i czasopism  z 

wiadomościami o piłkarskich wydarzeniach; widnieje on także w emblemacie Polskiego 

Związku Piłki Nożnej (!). 

  

 

                          
   

    Ryc. 10. Pierwsza wersja komputerowa emblematu SKS „Astra” Zduny  
                    (opis w tekście)                                                  

        

 

Zwróćmy przy okazji uwagę na pewną ukrytą cechę zawarta w tak opracowanej kompozycji 

emblematu. Oto umieszczona poniżej kogutów piłka jakby równoważyła znajdujący się w 

górnej strefie wizerunek stylizowanego kwiatostanu. Powoduje to, że omówione dotychczas 

elementy emblematu - dwa koguty umieszczone naprzeciwko siebie oraz kwiatostan z 

wizerunkiem piłki futbolówki - ułożone są razem na planie krzyża, którego poziome ramiona 

tworzą koguty, a pionowe kwiatostan wraz z piłką.      

           Tym samym zachowana została charakterystyczna cecha godła herbu Gminy Zdun, 

które świadomie zostało skonstruowane na planie krzyża (Ryc.11). W heraldyce sytuacje tego 

typu określane są mianem: „ukryte światło herbu”. [9]                                                    

_______________________________________ 
[9] „Ukryte światła herbów” -  to tytuł bardzo interesującej, napisanej pod koniec lat 80-tych  książki Jerzego 

Piechowskiego (Wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 1991). 

   



                                
 

       Ryc. 11. Godło herbu Gminy Zdun skonstruowane na planie krzyża  

 [Rycina wg koncepcji Krzysztofa J. Guzka - oryginał w Arch.KJG] 

 

 Nie bez znaczenia praktycznego jest fakt, że skonstruowane na planie krzyża godło 

gminnego herbu powoduje, iż herb jest doskonale czytelny również przy maksymalnym jego 

zminiaturyzowaniu nawet w kolorowym wydruku. 

Ostatnim wreszcie elementem klubowego emblematu jest nazwa klubu. W 

pierwotnych, odręcznych  szkicach emblematu (Ryc.12)  ich autor użył nieprawidłowej 

nazwy klubu - stąd we wzorach szkiców widnieje skrótowiec „F.C.” [10]. Jest to powszechnie 

używany na świecie skrótowiec wskazujący jednoznacznie na piłkarski charakter klubu , gdyż 

inicjały te to skrót angielskiego określenia „futball club”- czyli klub, w którym uprawiana 

jest piłka nożna. Wydawało się, że w ten sposób - oprócz wizerunku futbolówki-łaciatki -  w 

emblemacie zostanie dodatkowo podkreślona  dyscyplina sportowa uprawiana przez klub.  

Dodajmy, że w pierwotnych szkicach emblematu nazwa klubu została złożona piękną, 

bardzo czytelną a pochodzącą z lat 20-tych ub. wieku czcionką kroju „pogrubiona antykwa”. 

Ponieważ ten krój czcionki jest w praktyce obecnie zupełnie zapomniany, a stad nie jest 

dostępny w  komputerowych zbiorach - w graficznym opracowaniu komputerowym 

posłużono się równie czytelnym, współczesnym  krojem czcionki o nazwie Gill Sans Ultra 

Bold. 

Pozostają do omówienia barwy poszczególnych elementów klubowego emblematu. 

Jest rzeczą oczywistą, że przy rozważaniu ubarwienia klubowego emblematu poza 

wszelką dyskusją było  zachowanie  barw godła gminnego herbu - gdyż generalnym 

założeniem przy pracach koncepcyjnych było oparcie konstrukcji emblematu na  herbie 

Gminy Zduny. Do rozstrzygnięcia pozostawało ustalenie barw piłki futbolówki, 

falbankowatych obrzeży oraz nazwy klubu.  

W pierwotnej koncepcji,  pokazanej na szkicach do projektu emblematu  zdecydowano 

się na wprowadzenie na obrzeża oraz do rysunku całej  piłki barwę zieloną,  pozostawiając 

przy tym łaty piłki czarne. W trakcie prac nad grafiką komputerową pojawiła się nowa 

koncepcja kolorystyczna:  na obrzeża wprowadzono barwę czerwoną zmieniając jednocześnie 

ubarwienie piłki - zamieniono czarną  barwę łat na zieloną wprowadzając na całą piłkę biel 

(Ryc. 12). 

_______________________________________ 
[10] Oficjalna, zgodna z rejestrem w KRS, nazwa klubu brzmi: Stowarzyszenie Klub Sportowy „Astra” 

Zduny. Dodajmy, że pierwsze, odręczne szkice do klubowego emblematu wykonane były wiele lat temu z 

okazji prac gazetką klubowych kibiców, a wówczas obecna nazwa klubu nie funkcjonowała. 

 

 

 

 

 



 

       
                           (a)                                                        (b) 
 

                   Ryc. 12. Dwie koncepcje barwne emblematu klubowego.          

 Po lewej (a)  - szkic do projektu emblematu z dominanta zieleni, po prawej (b)  -  

      koncepcja komputerowa z dominantą czerwieni (b) 

   

                           
     (a)                                                                (b)                              

          

                                             
      (c) 

 

   Ryc. 13. Emblemat SKS „Astra” Zduny - odręczne  szkice do „Projektu AD 2008” 

     Od góry kolejne logotypy: projekt barwny (a), projekt w formie ideogramu (b)      

    oraz projekt z wysyconymi czernią najważniejszymi elementami emblematu do 

                      miniaturowych wydruków (c). 

          [Opracowanie merytoryczne i graficzne - Krzysztof  J. Guzek - 2008] 

 

 

 



 

       W pierwotnej koncepcji, zawartej w szkicach do projektu emblematu, zieleń miałaby 

symbolizować wiejski charakter klubu, zaś ponadto mecze piłkarskie wszak rozgrywane są na 

zielonej murawie (nawet w przypadku, gdy jest to sztuczna nawierzchnia). W tej koncepcji  

zieleń jest w całości wzoru wyrażnie zaznaczona - wręcz jakby co najmniej równoważy ona 

czerwień i czerń zawartą w zmodyfikowanym godle herbu,   a  nawet jakby dominuje ona we 

wzorze emblematu. 

 W drugiej, komputerowej koncepcji barwnej - nie mniej ciekawej od powyższej - 

wprowadzenie czerwieni na obrzeża z jednoczesną zmianą barwy piłki na białą powoduje, .ze 

wraz z czerwonymi elementami godła ( w upierzeniu kogutów oraz w płatkach kwiatostanu) 

barwa czerwona staje się barwą już  zdecydowanie dominującą we wzorze; nie bez znaczenia 

jest tu jednakże fakt, iż czerwień jest w tym przypadku  integralnie związana z barwami godła  

gminnego herbu. 

Ze względu na piłkarki charakter klubu niżej podpisany optuje jednak za 

koncepcją barwną zawartą w pierwotnych szkicach do projektu emblematu (Ryc. 12a i 

Ryc. 13a). 
Ostatnim elementem barwnym emblematu jest nazwa klubu. Wydaje się, iż ze 

względu na nazwę własną klubu - „Astra” czyli „Gwiazda” - najwłaściwszą barwą liternictwa 

całej nazwy klubu jest barwa żółta jako najczęściej spotykany w ikonografii wszelkiego 

rodzaju gwiezdny atrybut. Przy rozważaniu ubarwienia klubowej nazwy wykorzystano w tym 

przypadku  znaną z heraldyki zasadę użycia czarnej  tzw. kreski konturowej, która w 

znakomity sposób zwiększa czytelność nazwy klubu, stwarzając większy kontrast między 

białym tłem a żółtą barwą liter.  

Kończąc rozważania nad wzorem klubowego emblematu należy zauważyć, że 

pierwotne szkice do jego wzoru przygotowane zostały przez niżej podpisanego w trzech 

wersjach (logotypach) - w wersji barwnej, w postaci ideogramu (wersja pozbawiona barw, 

lecz wykonana tylko czarna kreską) oraz w wersji z wyczernieniem zasadniczych elementów 

emblematu (Ryc. !3 a, b i c). Wydaje się, że wersja z wyczernieniami jest najbardziej 

predestynowana do najbardziej zminiaturyzowanych wydruków. 

 

    Krzysztof  J. Guzek 
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 Niniejszy aneks zawiera wzory  emblematu   Stowarzyszenia Klubu  Sportowego  

„ASTRA Zduny”,    ostatecznie opracowane komputerowo   przez Konrada „Garfild” 

Horowskiego  -  pod merytorycznym nadzorem  KRZYSZTOFA  J. GUZKA  -   

 Podlegają one pełnej ochronie praw autorskich.  

 
Dysponentem emblematu mógłby być   Zarząd Klubu SKS „Astra Zduny”. Mimo 

złożenia  w lutym 2009r. Zarządowi Klubu   przez autora  pisemnej propozycji nieodpłatnego 

użyczenia wzoru -   przez dwa miesiące  nie wykazał on najmniejszej woli  przyjęcia 

proponowanego wzoru emblematu jako symbolu własnego, zduńskiego klubu. W tej sytuacji 

prawa autorskie w połowie kwietnia 2009 r. zostały w stosunku do zarządu klubu zastrzeżone. 

 

Niespodziewanym pokłosiem prac nad emblematem zduńskiego klubu piłkarskiego 

stało się opracowanie trójkątnego, klubowego   proporczyka, tradycyjnie wręczanego tuż 

przed rozpoczęciem meczu kapitanowi przeciwnej drużyny, oraz klubowego szalika z 

dewizą klubu. Wobec braku jakiegokolwiek zainteresowania posiadaniem emblematu przez 

aktualny zarząd klubu - wzór proporczyka został opracowany z myślą  o innym, przyszłym   

jego dysponencie - Klubie Kibiców SKS „ASTRA” Zduny o nazwie „FC VICTORIA 

ZDUNY”. W aneksie prezentujemy obydwie strony proporczyka klubowego  -  stronę 

główną z nazwa i emblematem zduńskiego  klubu piłkarskiego oraz stronę odwrotną z nazwą 

klubu kibiców oraz ozdobnym emblematem Gminy Zduny. 

 Emblemat klubu oraz ozdobny emblemat Gminy Zduny, jak też i wzór 

proporczyka oraz szalika w całości są objęte pełną  ochroną praw autorskich. 

 

 

    

 

   Krzysztof  J. Guzek 
   PTVex. 

  

 

Zduny k/Łowicza, w kwietniu 2009 r. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

     EMBLEMAT       

    SKS  „ASTRA”  ZDUNY” 

      

     PROJEKT  AD  2008 

         LOGOTYP BARWNY 

 

    Invenit: Krzysztof J. Guzek , Member of The Heraldry Society of Scotland 

   Delineavit (grafika komputerowa):  Konrad  ‘Garfild’  Horowski 



       C  Copyright by KJG 

 

 

 

 
 

 

    EMBLEMAT       

       SKS  „ASTRA”  ZDUNY 

 
      PROJEKT  AD  2008 

   LOGOTYP  SYLWETKOWY 

 

   Invenit: Krzysztof  J. Guzek, Member of The Heraldry Socjety of Scotland 
            Delineavit (grafika komputerowa):  Konrad  “Garfild”  Horowski 

                     C  Copyright by Krzysztof J. Guzek 

 



 

 

 
 

 

        EMBLEMAT                           

        SKS  „ASTRA”  ZDUNY 
 

 

           PROJEKT  AD  2008 

               LOGOTYP KONTUROWY (IDEOGRAM) 
 

 Invenit: Krzysztof  J. Guzek, Member of The Heraldry Society of Scotland 

 Delineavit (grafika komputerowa): Konrad  “Garfild”  Horowski 

                         ©  Copyright by  Krzysztof  J. Guzek 

 

 



       
 

 

 

    HERB  GMINY  ZDUNY  W  FORMIE  UDOSTOJNIONEJ 

  (WERSJA  UŻYTKOWA) 

      NA POTRZEBY NINIEJSZEGO OPRACOWANIA NAZWANY 

                             „OZDOBNYM  EMBLEMATEM  GMINY” 

 

    PROJEKT AUTORSKI AD 1996  -  ©  Copyright by Krzysztof J. Guzek 

            - WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE 

 

 



     „ASTRA ZDUNY” 

 

               S T O W A R Z Y S Z E N I E 
 

                         K L U B   S P O R T O W Y 

 

 

 

 

                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncepcja i układ graficzny:                                   Grafika komputerowa: 

KRZYSZTOF  J. GUZEK                                            KONRAD  HOROWSKI 

Member                                                                                                              “Garfild” 

of The Heraldry Society of Scotland                                                        Zduny Kościelne 



     „ASTRA ZDUNY” 

 

               S T O W A R Z Y S Z E N I E 
 

                         K L U B   S P O R T O W Y 

 

 

 

 

                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncepcja i układ graficzny:                                   Grafika komputerowa: 

KRZYSZTOF  J. GUZEK                                            KONRAD  HOROWSKI 

Member                                                                                                              “Garfild” 

of The Heraldry Society of Scotland                                                        Zduny Kościelne 
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                       wzór szalika                                                         sygnet klubowy 

                  (bez brązowej frędzli  

                 na końcach tkaniny)  

              

       
 

                wzór zasadniczej części szalika z nazwą i dewizą klubu 
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