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Flagi ze skośnie dzieloną płachtą
W bieżącym roku Gmina Grabowiec obchodzi jubileusz 750-lecia swojego istnienia
W tym celu powołano do życia komitet jubileuszowych obchodów, który m.in. postanowił
podjąć prace nad wzorem flagi swojej gminy [1]
Jedną z rozważanych przez komitet obchodów jubileuszu gminy koncepcji stały się
wzory flagi ze skośnym podziałem lewo-skośnie w dół płachty z herbem gminy
umieszczonym pośrodku bądź też przy drzewcu w prawym trójkącie

Dwie koncepcje flagi Gminy Grabowiec wg komitetu jubileuszowych obchodów
Zauważmy, że w Polsce Samorządowej nieliczne fagi posiadają płachtę dzieloną
skośnie na pola [2]– zdecydowana większość, bo ponad 90 % tego typu weksyliów
samorządów terytorialnych posiada flagi z płachtą dzieloną w pas (poziomo) lub w słup
(pionowo) [3]
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Z kronikarskiego obowiązku odnotujmy fakt iż istnieją na tymże poletku również i flagowe
kuriozalne dziwolągi, by nie rzec - flagowe bohomazy [3]:
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Wijewo

[1] O konsultacje w sprawie ustalenia wzoru flagi zwrócono się do niżej podpisanego jako eksperta za pośrednictwem
Pogotowia Flagowego
[2] Źródło wzorów flag: "Godło i barwa Polski Samorządowej", Katalog Wystawy, Instytut Wzornictwa
Przemysłowego, Warszawa 1998 [Ex Libris KJG]
[3] Bardziej szczegółowa analiza flag ze skośnym podziałem płachty jest zawarta w nie publikowanym opracowaniu:
… KJG: "Flagi Centrum Kształcenia Rolniczego Zduńskiej Dąbrowie. Projekt y studyjne.", Wrzesień 2018

Z szacunkiem dla członków jubileuszowego komitetu, lecz jednocześnie z przykrością
należy stwierdzić, że przedstawione propozycje podziału płachty flagi w skos są najgorszym
z możliwych rozwiązań ! Dlatego też powyższe propozycje muszą być propozycje
zaopiniowane zdecydowania negatywnie.
Uzasadniając swoje powyższe stanowisko należy zwrócić uwagę Szanownego
Komitetu Organizacyjnego na pewne fakty przesądzające powyższą negatywną opinię.
Otóż żyjemy w świecie uporządkowanym czyli stworzonym w płaszczyznach poziomych
i pionowych. Każdy przedmiot w tym uporządkowanym świecie będący w skośnych
płaszczyznach budzi nawet w podświadomości nasz niepokój. Posłużmy się tu wręcz
szkolnym przykładem: idący po ulicy człowiek zamyślony (by nie powiedzieć
"roztargniony") nie zauważy stojącego pionowo drzewa lub słupa i - używając brutalnego
określenia - "przydzwoni łbem" w ową pionowo stojącą przeszkodę; natomiast napotykając na
swojej drodze pochyłe drzewo – nie zwracając na nie uwagi – podświadomie je ominie, gdyż
takie usytuowanie drzewa w przestrzeni uporządkowanej budzi w przechodniu niepokój [4]
To spostrzeżenie niesie swoje określone skutki w codziennym życiu i praktyce.
I tak taśmy w skośne – czarno-żółte , bo najbardziej spostrzegane ze względu na fizjologię
ludzkiego oka ! [5] - są używane dla ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem , np. dla
oznaczenia występujących z powierzchni podłogi schodków w itp. niespodziewanych
przeszkód. [6]

Oznakowanie taśmami w skośne czarno-żólte pasy skrajów schodków
w budynku użyteczności publiczej

Ostrzegawcze oznakowanie stopni w budynku przemysłowym
_______________________________________
[4] Autor W 1990 r. brał udział w posiedzeniu połączonych sejmowych Komisji Ustawodawczej i Obrony
Narodowej poświeconym ostatecznej dyskusji nad projektem ustawy o Straży Granicznej, zaś na przełomie lat
1990/1991 projektował oznakowanie powstającej w miejsce Wojsk Ochrony Pogranicza Straży Granicznej RP.
[5] Gross R.: "Dlaczego czerwień jest barwą miłości", WAiF, Warszawa 1990 [Ex Libris KJG]
[6] Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy regulowane są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

W dawniejszym kodeksie drogowym był wymóg stosowania takich ostrzegawczych,
skośnych czarno-białych pasów na elementach pojazdów mających ponadgabarytowe
rozmiary (szczególne na elementach szerszych od dopuszczalnych do ruchu drogowego
znormalizowanych wymiarów pojazdów mechanicznych, a także na różnych obiektach (np.
na podporach wiaduktów) znajdujących się w koronie drogi, czyli tuż przy jezdni.

Ostrzegawcze oznakowanie skrajnych płaszczyzn wiaduktu
którego podpory znajdują się w koronie drogi.

Przykładów tego typu ostrzegawczych oznakowań można było by przytoczyć jeszcze
więcej, a zatem dodajmy, że w budownictwie, a także przy wypadkach drogowych używane
są jako element ostrzegawczy taśmy w skośne biało-czerwone pasy

Zwymiarowanie ostrzegawczej taśmy biło-czerwonej i żółto-czarnej

Warto tu dodać, iż po raz pierwszy skośne pasy jako element ostrzegawczy wykorzystali
Amerykanie wprowadzając w 1936 r. skośne pasy na kadłuby jednostek pływających Straży
Wybrzeża (US Coast Guard), a następnie także na statki powietrzne (samoloty i śmigłowce)
tej formacji.

Oznakowanie okrętu amerykańskiej Straży Wybrzeża skośnym elementem na burcie

Tu skośne oznakowanie jest elementem ostrzegającym obce jednostki pływające przed
nielegalnym naruszeniem wód terytorialnych . W chwili obecnej ten sposób oznakowania
straży ochrony wybrzeża jest powszechnie stosowany na całym świecie.

Jednostka pływająca japońskiej Straży Wybrzeża ze skośnym elementem na burcie

Okręt amerykańskiej ochrony wybrzeża US CGC Harriet Lane
ze skośnymi pasami na burcie

Jednostka pływająca szwedzkiej Staży Wybrzeża ze skośnym oznakowaniem

Oznakowanie skośnym pasem barwy zielonej jednostki pływającej Staży Granicznej RP
(kadłub i nadbudówki – białe) – projekt autorski KJG AD 1991. [7]
____________________________________________
[7] Oryginał ryciny w Arch. KJG

" Kaper-1" – jednostka pływająca Straży Wybrzeża RP

Reasumując - skośne podziały są obce naszemu uporządkowanemu, poziomo-I
pionowemu światowi, a są one profilaktycznie wykorzystywane dla ostrzegania przed
potencjalnym niebezpieczeństwem.
Z powyższych względów należy zdecydowanie odrzucić koncepcje konstrukcji
wzorów flag z podziałem ich płachty po skosie. Sporządzone w ten sposób flaga nie jest
elementem pozytywnym dla lokalnego samorządu terytorialnego – co więcej, stanowi jakby
element ostrzegający, czy wręcz odstraszający obcych mieszkańców od wizytowania tak
oznakowanej miejscowości. Tego typu flaga jest kompromitującym symbolem dla samorządu
terytorialnego i jest po prostu elementem anty promocyjnym !
Jest faktem iż w Polsce Samorządowej zostało zrealizowanych kilka projektów tego
typu flag ze skośnym podziałem płachty – lecz świadczy to jedynie o tym, że zostały one
zaprojektowane w wyjątkowo bezmyślny sposób. Tak to bywa, gdy projektanci chcą przejść
koniecznie do historii siląc się na oryginalność – a stąd jest jedynie jeden krok do
ośmieszenia i kompromitacji !
Skośny podział płachty flagi jest preferowany przez A. Znamierowskiego, twórcę
Instytutu Heraldyczno-Weksylologicznego

Podział płachty flagi w skos w/g Alfreda Znamierowskiego [8]

Umiejscowienie godła herbu i herbu na flagach ze skośnym podziałem płachty –
w/g A. Znamierowskiego [9]

______________________________________
[8] "Flaga. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego", Nr 2-3, Marzec-Czerwiec 1999. Słownik
Weksylologiczny: [pkt.] 5. Podziały płata,
[9] "Godło i barwa Polski Samorządowej", Katalog Wystawy, op.cit.

Zacne miasto Zamość przebogatej historii zafundowało sobie taką właśnie
ostrzegawczą flagę (autor jest znany). Ale warum ?
W "kantonie" płachty flagi umieszczono godło herbu "Jelita" – rodowego herbu Jana
Zamojskiego, założyciela Zamościa.

Na stronie tytułowej herb rodowy "Jelita", po prawej – konterfekt Jana Zamojskiego
[Ex Libris KJG]

Jest to fragment godła miejskiego herbu z konterfektem św. Tomasza Apostoła
trzymającego herb "Jelita" w skos.

"Jelita" – rodowy herb hetmana Jana Zamojskiego
oraz po bokach jego odmiany
[źródło:Jońca A.,Kochanowski J.: "Rycerskie herby Polaków", Warszawa1991]

Według legendy Władysław Łokietek objeżdżając pobojowisko po bitwie pod Płowcami z
Krzyżakami w 1331 r.odnalazł rycerza Floriana Sariusza tłoczącego własnymi rękami swoje
jelita do brzucha. Władca w uznaniu męstwa nadał rycerzowi herb z trzema skrzyżowanymi
kopiami w godle (którymi rycerz był przebity), a jego rodowy znak - rogatego kozła - osadził
w klejnocie herbu.
Nie jest wykluczone iż herb jelita skośne usytuowania herbu Jelita" w herbie miasta zostało
zainspirowane powyższą ryciną dla podkreślenia dziejów "starożytnego" Zamościa, tak bowiem
były rysowane herby w średniowiecznych rolach herbowych

Fragment średniowiecznego herbarz niemieckiego

Herb i flaga Zamościa.

Flaga Zamościa na maszcie na Rynku Wielkim
(Foto – M. Kwiecień)

Pocieszającym faktem jest porównanie wzoru flag Zamościa z jej fizycznym
egzemplarzem – we wzorze flagi godło herbu "Jelita" jest słabo widoczne, ale na fladze
podniesionej na maszcie daje się szczęśliwie identyfikować. I niech tak już zostanie po wsze
czasy …
Z kronikarskiego obowiązku odnotujmy jeszcze inne , dość kuriozalne rozwiązanie
geometrii flag samorządowych, w których płachta jest dzielona promieniście na trójkątne pola.

Wielopolowy podział płachty flagi na trójkątne pola

Jest to koncepcja zaprezentowana przez A. Znamierowskiego, zupełnie obca polskim
tradycjom weksylologicznym [10]. Znane są dwie flagi tego typu – używane w marynarce
holenderskiej jako proporce dziobowe, w których barwy trójkątów wywodzą się z barw flagi
państwowej Holandii

Flaga państwowa Holandii

Proporzec dziobowy
Królewskiej Marynarki Wojennej Holandii

Proporzec dziobowy
holenderskiej marynarki handlowej

Można odnieść wrażenie iż koncepcja flag promienistych zaprezentowana przez
A. . Znamierowskiego była jedynie domeną teoretycznych rozważań dotyczących podziału
płachty flagi. Niestety, niektóre samorządy wykorzystały tą koncepcję geometrii flagi do
wprowadzenia w życie flag miejskich o kuriozalnych wzorach:
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Szczególnym przypadkiem radosnej twórczości heraldyczno-weksylologicznej jest
symbolika samorządu Zduńskiej Woli. Miejscy radni skasowali "stary" herb – być może
niemodny ? [11]- wprowadzając do "nowego herbu" aż dwa herby rodowe założycieli
miasta. Powstał wiec problem z wzorem miejskiej flagi – bo kolorów w obu herbach było aż
za dużo.
____________________________________
[10] "Flaga. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego", Nr 2-3, Marzec-Czerwiec 1999. Słownik
Weksylologiczny: [pkt.] 5. Podziały płata,

Symbolika Zduńskiej Woli – herb XIX-wieczny, aktualny :herb podwójny
i flaga miasta z płachtą dzieloną w skos.

Zauważmy przy okazji iż skośny podział pola weksylium zagościł także na tzw
"bannerach" [12] – poniżej publikujemy zapewne nie jedyny przykład takiego wekysliu

Flagi pionowe Ustronia i Zduńskiej Woli

Od widoku licznych skośnych pasów można dostać oczopląsu, ponadto zwraca także uwagę
herb tej miejscowości sporządzony jakby w stylu socrealu !
Widoczne wyżej "bannery" – to kolejne przykład antypromocji miejscowości
posługującej się w swojej symbolice skośnymi pasami.
______________________________________
[11] Raczej pochodzący z nieprawego łoża. Ustanowiony w XIX wieku swój motyw wziął … szyldu miejscowej
karczmy !
[12] Termin "banner" to neologizm (analogicznie jak "witacze" – czyli symboliczne obiekty ustawiane na
granicach miast i innych samorządów terytorialnych) bezmyślnie utworzony przez osoby chcące koniecznie
przejść do historii. Banner bowiem – to transparent, zaś poprawna , polska nazwa tegoż weksylium – to "flaga
pionowa " !

Krzysztof J. Guzek
PTVex.
Zduny k/Łowicza, Wrzesień A.D.2018

Posłowie
Skośny podział płachty flagi można zaobserwować na niektórych weksyliach państwowych,
szczególnie na flagach państw powstałych w II połowie XX wieku. Na poniższej planszy
zatytułowanej "Flags of the World'widocznych jest ponad 10 tego typu flag.

Posłużmy się zatem konkretnymi przykładami

Flaga państwowa Bhutanu
Pole płachty flagi dzielone jest prawo-skośnie w dół na dwa trójkąty, z których
przydrzewcowy nosi barwę żółtą symbolizująca autorytet głowy państwa (króla), natomiast
trójką przy wolnym liku barwę pomarańczową jako duchową siłę lamów i buddyzmu,
będącego religią państwową tego królestwa. W centrum pola flagi umieszczony jest
wizerunek bezskrzydłowego smoka białej barwy symbolizującej czystość i uczciwość.
Smok jest tu symbolem państwa bowiem Bhutan w dialekcie tybetańskim nazywany jest
Druk Yul, czyli "kraj smoka" lub "ziemia grzmiącego smoka" . [*]
Jak wynika z powyższego przykładu każdy element wzoru tej flagi ma swoje
uzasadnienie historyczno-ideologiczne przedstawione za pomocą wykładni graficznej.

Flaga Bhutanu na olimpiadzie w Rio
________________________________________
[*]Wrona J.: "Analiza elementów geograficznych i ich symboli na flagach oraz w herbach państw
współczesnego świata", Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002. Tamże obszerna
bibliografia weksylologiczna.

(a)

(b)
(c)
Flagi niektórych państw afrykańskich z płachtą dzieloną w skos:
(a)- Kongo Brazzaville, (b) – Kongo Leopoldville i(c) – Tanzania. [**]

(a)

(b)
(c)
Flagi innych państw z płachtą dzielona w skos:
(a) – Trynidad & Tobago, (b) – Papua New Gwinea i (c) – St. Chrostopher anad Nevis [***]

_______________________________________
[**] Herzog H.U., Wolf F.: " Flaggen und Wappen", VEB Bibliografisches Instytut. Leipzig1956
[***] The Word Peace Prayer. Society: "The World Peace Prayer Cremony", N.Y. 1992

