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REFERATY

Kazimierz Karolczak

Rodzina Dzieduszyckich.
Linia poturzycko–zarzecka*

W procesie rozwoju kaºdego spoÆeczeñstwa duºå rolæ odegraÆy gru-
py cieszåce siæ uprzywilejowanym statusem spoÆecznym wynikajåcym
z urodzenia. Najwiæksze piætno wywarÆy rody wielkie i obdarzone wybit-
nymi indywidualno¥ciami w kaºdym prawie pokoleniu. Jednostki wybit-
ne bez wåtpienia dodawaÆy blasku i podnosiÆy znaczenie rodu, ale
o przetrwaniu nazwiska decydowaÆa liczebno¥ì noszåcych je mæskich
potomków. Z przynaleºno¥ciå do warstwy ziemiañskiej wiåzaÆa siæ nie
tylko wÆasno¥ì majåtku, ale teº okre¥lone zwyczaje i styl ºycia. W ciågu
wieków pozycja wielu rodów ulegaÆa radykalnej zmianie: jedne rosÆy
w znaczenie, inne pogråºaÆy siæ w przeciætno¥ci. Na miejscu zajmowa-
nym przez przedstawicieli starych, wygasajåcych rodów pojawiaÆy siæ
nazwiska rodzin budujåcych dopiero swå wielko¥ì.

Dzieduszyccy, bædåcy w XIV w. ¥redniå szlachtå pochodzenia ruskie-
go, ulegali w nastæpnych wiekach szybkiej polonizacji i uczestniczyli
w rywalizacji o urzædy ziemskie. Przez dÆugi czas pozostawali jednak
w cieniu wielu znaczåcych, wpÆywowych i bogatych rodów Rzeczypospo-
litej. Wyrastali powoli, skutecznie utrwalajåc osiågniætå pozycjæ. Dziæki
udanym maÆºeñstwom rozszerzali swe wpÆywy i powiækszali majåtek,
zaliczajåc siæ w XVII w. do grona rodzin piastujåcych godno¥ci senator-
skie w pañstwie. Szczególnie korzystne dla przyszÆo¥ci rodu okazaÆy siæ
koligacje z CzuryÆami i JabÆonowskimi, ale nie bez znaczenia byÆy teº
zwiåzki z Korniaktami, DaniÆowiczami, Stadnickimi, Tarnowskimi, Za-
moyskimi i innymi. W XVIII w. Dzieduszyccy sprawowali juº urzædy
centralne, a po pierwszym rozbiorze otrzymali od cesarzowej Marii Tere-
sy tytuÆ hrabiowski. W struktury spoÆeczne pañstw zaborczych weszli
wiæc jako tytularna arystokracja. W ciågu sze¥ciu wieków wydali kilka
wybitnych osobisto¥ci, które znalazÆy trwaÆe miejsce na kartach historii

* Streszczenie referatu wygÆoszonego na Zebraniu OddziaÆu PTHer. w Krakowie
20 XI 2000 r. Czytelnika biºej zainteresowanego tym tematem odsyÆamy do
ksiåºki: K. Karolczak, Dzieduszyccy. Dzieje rodu. Linia poturzycko–zarzecka,
Kraków 2000 (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie).
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oraz kilkana¥cie postaci wpÆywajåcych w istotny sposób na bieg wspóÆ-
czesnych sobie wydarzeñ.

W XVIII w. ród podzieliÆ siæ na dwie szybko rozrastajåce siæ linie:
starszå — od Tadeusza Gerwazego (1724–1777) i mÆodszå — od Domi-
nika Herakliusza (1727–1804), znacznie zróºnicowane wewnætrznie pod
wzglædem majåtkowym. Osiedlili siæ w zdecydowanej wiækszo¥ci w zabo-
rze austriackim, a jedynie w pojedynczych przypadkach za miejsce za-
mieszkania wybrali majåtki ºon leºåce na terenach zagarniætych przez
Rosjæ czy Prusy. Poszczególni przedstawiciele rodziny róºnie radzili sobie
w nowych warunkach politycznych i gospodarczych, a spektakularne
sukcesy i poraºki na miaræ lokalnå odnaleªì moºna w kaºdym pokoleniu
i w obu liniach.

Linia poturzycko–zarzecka (ordynacka), bierze swój poczåtek z naj-
mÆodszej gaÆæzi linii starszej (Józefa Kalasantego), która w trzecim poko-
leniu poÆåczyÆa siæ z najstarszå gaÆæziå linii mÆodszej (Andrzeja Sewery-
na). Uºywanie okre¥lenia „linia” jest wiæc w tym wypadku w duºej mierze
umowne i zwiåzane raczej z gniazdem (Poturzyca) oraz utworzonå póª-
niej ordynacjå (poturzycko–zarzeckå). Owa linia ordynacka skupiÆa
w swych rækach znaczne majåtki, które nie tylko potrafiÆa przez dÆugi
czas utrzymaì, ale jeszcze powiækszaÆa swój stan posiadania, stajåc siæ
w drugiej poÆowie XIX w. najbogatszå w rodzie Dzieduszyckich.

Podstawy materialne pod ¥wietno¥ì omawianej linii daÆ niewåtpliwie
Józef Kalasanty (1776–1847), który poÆoºyÆ takºe niemaÆe zasÆugi dla
kultury, m.in. poprzez zaÆoºenie Biblioteki Poturzyckiej, bædåcej póªniej
jednå z najlepszych bibliotek humanistycznych Lwowa. Z dziaÆu rodzin-
nego Józef otrzymaÆ dwa klucze majåtków: Poturzycæ pod Sokalem
i Tarnawatkæ w Lubelskiem, a od rodzeñstwa odkupiÆ Jaryszów na Po-
dolu rosyjskim. íona Paulina z DziaÆyñskich wniosÆa Konarzewo w Po-
znañskiem, a siostra Magdalena Morska przekazaÆa mu w spadku Za-
rzecze pod JarosÆawiem. Na majåtek Józefa skÆadaÆy siæ wiæc dobra
poÆoºone we wszystkich trzech zaborach oraz na Podolu rosyjskim.

Najwiæksze znaczenie w ºyciu politycznym i kulturalnym tak Galicji,
jak i caÆej monarchii austro–wægierskiej osiågnåÆ w nastæpnym pokole-
niu jego syn WÆodzimierz (1825–1899), marszaÆek galicyjskiego sejmu
krajowego, twórca lwowskiego Muzeum Przyrodniczego im. Dzieduszyc-
kich, opiekun artystów i uczonych, protektor przemysÆu ludowego, me-
cenas kultury i sztuki w skali znacznie wykraczajåcej poza Lwów i Ga-
licjæ, czÆonek wielu europejskich towarzystw naukowych. Odziedziczony
po rodzicach majåtek powiækszyÆ o Pieniaki pod ZÆoczowem oraz szereg
folwarków dokupowanych do posiadanych kluczy. Z czæ¥ci tych ziem
utworzyÆ w 1893 r. ordynacjæ poturzycko–zarzeckå, majåcå zabezpie-
czyì w przyszÆo¥ci materialne podstawy funkcjonowania zarówno prze-
kazanego krajowi muzeum, jak i biblioteki. WÆodzimierz Dzieduszycki
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nie byÆ typowym przedstawicielem swojej warstwy spoÆecznej i swoich
czasów. Duºo podróºowaÆ po Europie, ale najsilniej czuÆ siæ zwiåzany ze
Lwowem i z Galicjå Wschodniå. Pozbawiony uprzedzeñ byÆ w zróºnico-
wanym narodowo¥ciowo i wyznaniowo kraju niekwestionowanym auto-
rytetem zarówno dla Polaków, jak i Ukraiñców, czego potwierdzenie
Æatwo znaleªì we wspóÆczesnym Lwowie nawet sto lat po jego ¥mierci.
Nie zabiegajåcy o zaszczyty, byÆ za ºycia odznaczany wysokimi orderami
austriackimi i francuskimi, wyróºniany honorowymi obywatelstwami
wielu miast galicyjskich i doktoratem h. c. Uniwersytetu Lwowskiego.
Bez wåtpienia dziæki WÆodzimierzowi Dzieduszyccy osiågnæli w drugiej
poÆowie XIX w. najwiæksze znaczenie w historii swego rodu i trwale
wpisali siæ w najnowsze dzieje zarówno Polaków, jak i Ukraiñców.

Trwanie rodu zapewniaÆo liczne potomstwo, które z kolei przyczyniaÆo
siæ jednak do rozdrabniania wÆasno¥ci. Znaczna koncentracja dóbr
w rækach jednego z Dzieduszyckich moºliwa byÆa gÆównie dziæki temu,
ºe nie posiadaÆ on rodzeñstwa. W nastæpnym pokoleniu fortuna ta
przeszÆa w wiækszo¥ci w posiadanie innych rodów, podzielona w miaræ
równo pomiædzy cztery córki. Mimo pozostania przy nazwisku Dziedu-
szyckich jednej z córek (Anny) po po¥lubieniu dalekiego kuzyna z mÆod-
szej linii, zachowaÆa ona jedynie czwartå czæ¥ì majåtku ojca, tj. ordynac-
jæ. PozostaÆa czæ¥ì znacznych dóbr przeszÆa jako posag w ræce Szembe-
ków, Cieñskich i Czartoryskich.

Drugim ordynatem zostaÆ po ¥mierci WÆodzimierza jego ziæì, Tadeusz
Dzieduszycki (1841–1918), a po nim synowie: PaweÆ (zrezygnowaÆ po
kilku miesiåcachwstæpujåcdo zakonu) orazWÆodzimierz jun. (1885–1971),
który wcze¥niej utraciÆ wskutek rewolucji 1917 r. dobra na Podolu.
Kondycja ekonomiczna ordynacji ucierpiaÆa wprawdzie podczas dziaÆañ
wojennych lat 1914–1918, ale tragiczne skutki daÆa dopiero niekorzyst-
na dla rolnictwa koniunktura gospodarcza w pierwszym okresie po
odzyskaniu przez Polskæ niepodlegÆo¥ci. Na obiektywne trudno¥ci naÆo-
ºyÆy siæ ponadto nietrafione inwestycje i zÆe zarzådzanie. Podjæte próby
naprawy zniweczyÆ powszechny kryzys gospodarczy na poczåtku lat
trzydziestych XX w., który ostatecznie przypieczætowaÆ upadek ordyna-
cji. Agoniæ gospodarczå przedÆuºyÆ wybuch II wojny ¥wiatowej, w czasie
której w Zarzeczu organizowano tajne nauczanie, a w majåtku znajdo-
wali schronienie nie tylko krewni WÆodzimierza Dzieduszyckiego, ale
i inteligencja wysiedlona z Poznañskiego. Wyzwolenie przyniosÆo Dzie-
duszyckim jedynie cierpienia, jako ºe nowe wÆadze pozbawiÆy ordynata
caÆego majåtku, a jego rodzinæ usunæÆy z paÆacu i poddaÆy represjom.
CiågÆo¥ì omawianej linii rodu zapewniajå wspóÆcze¥nie potomkowie
ostatniego ordynata WÆodzimierza oraz jego brata StanisÆawa, ºyjåcy
zarówno w Polsce, jak i za granicå.
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Józef Dzieduszycki (1776–1847)
x 1818 Paulina z Dzia³yñskich

(1795–1856)

W³odzimierz (1825–1899)
x 1853 Alfonsyna Mi¹czyñska

(1836–1919)

Jadwiga (1867–1941)
x 1889

Witold Czartoryski
(1864–1945)

Maria (1863–1941)
x 1894

Tadeusz Cieñski
(1856–1925)

Anna (1859–1917)
x 1879

Tadeusz Dzieduszycki
(1841–1918)

Klementyna (1855–1929)
x 1876

Zygmunt Szembek
(1844–1907)

Ró¿a
(1880–1964)
niezamê¿na

Pawe³
(1881–1951)

ksi¹dz

Klementyna
(1883–1968)

zakonnica

W³odzimierz
(1885–1971)

x 1912
Wanda Sapie¿anka

(potomstwo)

Stanis³aw
(1888–1960)

x 1922
Anna

Komierowska
(potomstwo)

Maria
(1893–1918)

x 1918
Stanis³aw
Grabiñski

Kazimierz
(1899–1924)

kawaler

Dominik Herakliusz
x 1755 Barbara Dzier¿kówna

LINIA POTURZYCKO–ZARZECKA

Andrzej Seweryn (1756–1831)
x 1811 Antonina Gromnicka

Kazimierz (1812–1885)
x 1835 Ró¿a Matkowska



SPRAWY TOWARZYSTWA

V Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego
Towarzystwa Heraldycznego

(Warszawa 18 XII 2000)

W zwiåzku z upÆywajåcå kadencjå wÆadz Towarzystwa, Zarzåd GÆów-
ny PTHer. pismem z dnia 13 XI 2000 r. adresowanym do wszystkich
czÆonków Towarzystwa, zwoÆaÆ V Walne Zgromadzenie Delegatów Towa-
rzystwa na dzieñ 18 XII 2000 r. o godz. 17.00 w pierwszym terminie
i o godz. 17.15 w drugim terminie w Sali Lelewelowskiej Instytutu Histo-
rii PAN w Warszawie (Rynek Starego Miasta 29/31).

Na podstawie § 19 statutu Towarzystwa Zarzåd GÆówny ustaliÆ, ºe
Delegatem na Walne Zgromadzenie Delegatów jest kaºdy czÆonek Towa-
rzystwa obecny na sali obrad Zgromadzenia.

Zarzåd GÆówny zaproponowaÆ nastæpujåcy porzådek obrad Zgroma-
dzenia:

1. Zagajenie Prezesa.
2. Wybór Przewodniczåcego Walnego Zgromadzenia i powoÆanie pro-
tokolanta.
3. Zatwierdzenie porzådku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowej.
5. Sprawozdanie Zarzådu GÆównego (Sekretarza Generalnego i Skar-
bnika) za okres od 22 XI 1997 do 17 XII 2000 r.
6. Sprawozdanie GÆównej Komisji Rewizyjnej.
7. Sprawozdanie Przewodniczåcego Sådu Koleºeñskiego I instancji.
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. GÆosowanie nad udzieleniem absolutorium ustæpujåcemu Zarzå-
dowi GÆównemu.
11. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
12. Wybór wÆadz Towarzystwa (Prezesa, Zarzådu GÆównego, GÆównej
Komisji Rewizyjnej, Sådu Koleºeñskiego I i II instancji).
13. Sprawy organizacyjne i komunikaty.
14. Wolne wnioski.
15. OgÆoszenie wyników wyborów.
16. Zamkniæcie obrad.
Dnia 18 XII 2000 r. Walne Zgromadzenie Delegatów PTHer. rozpoczæÆo

obrady w drugim terminie w Sali Lelewelowskiej Instytutu Historii PAN.
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Zagajajåc Walne Zgromadzenie Prezes PTHer. prof. dr hab. Stefan
K. Kuczyñski powitaÆ przybyÆych delegatów i przypomniaÆ dotychczaso-
we najwiæksze osiågniæcia Towarzystwa. Mijajåcå kadencjæ, od 22 XI
1997 do 17 XII 2000 r., oceniÆ jako spokojnå, która zbieraÆa ºniwo
rozpoczætych wcze¥niej dziaÆañ, byÆa wypeÆniona zebraniami naukowy-
mi, sesjami i konferencjami. W ostatnich trzech latach prócz regularnie
wydawanych czasopism PTHer., „Biuletynu” i „Rocznika”, wzrosÆa liczba
publikacji ksiåºkowych, w tym wielu po¥wiæconych heraldyce samorzå-
dowej. Na tym ostatnim polu Prezes wysoko oceniÆ dziaÆalno¥ì OddziaÆów
PTHer. w Lublinie i Krakowie. Jako sukces mijajåcej kadencji Prezes
wymieniÆ utworzenie Gabinetu Genealogiczno–Heraldycznego na Zam-
ku Królewskim w Warszawie, którego PTHer. jest wspóÆorganizatorem
i wspóÆwÆa¥cicielem oraz powoÆanie dziæki staraniom Towarzystwa Ko-
misji Heraldycznej przy Ministerstwie Spraw Wewnætrznych i Admini-
stracji. Nastæpnie Prezes wspomniaÆ czÆonków Towarzystwa zmarÆych
w okresie ostatnich trzech lat (w porzådku alfabetycznym: dr Robert
Bielecki, prof. dr hab. Aleksander Gieysztor — czÆonek honorowy i czÆo-
nek zaÆoºyciel PTHer., Jerzy Kuczmierowski, Adam My¥liñski, prof.
dr hab. Zbigniew Perzanowski — czÆonek zaÆoºyciel PTHer., Marian
PrzedpeÆski, Zbigniew Prus–Niewiadomski, Jacek Róºycki, Leon Urbañ-
ski, dr Roman Kolumna–Walewski i innych, o których odej¥ciu nie na-
deszÆa do Towarzystwa wiadomo¥ì). Zebrani uczcili minutå ciszy pamiæì
zmarÆych czÆonków. Prezes podkre¥liÆ, ºe jednå z warto¥ci PTHer. jest
koleºeñska wspóÆpraca i dobra atmosfera panujåca w Towarzystwie,
wspomniaÆ jednak o nieprzyjemnym incydencie wykluczenia jednego
czÆonka z Towarzystwa na mocy decyzji Sådu Koleºeñskiego I instancji.
Nastæpnie Prezes imiennie podziækowaÆ Wiceprezesom, Sekretarzowi
Generalnemu i Skarbnikowi oraz innym czÆonkom ustæpujåcego Zarzå-
du GÆównego i wÆadz Towarzystwa za aktywny udziaÆ w pracach Towa-
rzystwa, a wszystkim czÆonkom za udziaÆ w zebraniach, sesjach oraz za
wspieranie dziaÆañ Prezesa i Zarzådu GÆównego.

Na Przewodniczåcego Walnego Zgromadzenia Prezes zaproponowaÆ
prof. dr hab. Andrzeja Rachubæ, na protokolanta mgr Iwonæ Dackå.
Zebrani jednomy¥lnie przyjæli obie kandydatury. Nowowybrany Prze-
wodniczåcy przejåÆ prowadzenie zebrania.

Przy przyjæciu porzådku obrad uwzglædniono wniosek doc. dra hab.
Krzysztofa ChÆapowskiego o poÆåczeniu uprawnieñ Komisji Mandatowej
i Skrutacyjnej. Zebrani przyjæli wniosek i jednogÆo¥nie zatwierdzili po-
rzådek obrad.

Nastæpnie ustæpujåcy Prezes przedstawiÆ zadania Komisji Mandato-
wej i Skrutacyjnej i zaproponowaÆ jej skÆad: przewodniczåcy — dr Ja-
nusz Grabowski, kol. Kajetan MaÆachowski, kol. Wojciech Tutak. Zebra-
ni w drodze gÆosowania jawnego zatwierdzili skÆad Komisji Mandato-
wo–Skrutacyjnej przy trzech gÆosach wstrzymujåcych siæ.
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Zgodnie z nastæpnym punktem porzådku dziennego Sekretarz Gene-
ralny Towarzystwa mgr SÆawomir Górzyñski odczytaÆ sprawozdanie
Zarzådu GÆównego z jego dziaÆalno¥ci w okresie upÆywajåcej kadencji
(tekst sprawozdania w zaÆåczeniu).

Skarbnik Towarzystwa doc. dr hab. Krzysztof ChÆapowski przedsta-
wiÆ sprawozdanie finansowe Zarzådu GÆównego za ten sam okres (tekst
sprawozdania w zaÆåczeniu). Przewodniczåcy GÆównej Komisji Rewizyj-
nej mgr MichaÆ Witwicki w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej zwróciÆ
uwagæ, ºe stan finansów Towarzystwa jest zadowalajåcy, jednak ze
wzglædu na wzrastajåce wydatki PTHer. i inflacjæ zaproponowaÆ podnie-
sienie skÆadki rocznej do 60 zÆ. Przewodniczåcy Komisji wysoko oceniÆ
dziaÆalno¥ì Zarzådu GÆównego w mijajåcej kadencji i wniósÆ o udzielenie
Zarzådowi GÆównemu absolutorium (tekst sprawozdania w zaÆåczeniu).

Nastæpnie doc. dr hab. MaÆgorzata Wilska, w zastæpstwie Przewodni-
czåcego Sådu Koleºeñskiego I instancji prof. dra hab. Andrzeja Grzyb-
kowskiego, odczytaÆa sprawozdanie Sådu Koleºeñskiego I instancji, któ-
ry rozstrzygaÆ sprawæ wykluczenia z grona czÆonków PTHer. mgra An-
drzeja Kulikowskiego (tekst sprawozdania w zaÆåczeniu).

Potem naståpiÆo o¥wiadczenie Przewodniczåcego Komisji Mandato-
wo–Skrutacyjnej dra Janusza Grabowskiego o wydaniu uczestnikom V Wal-
nego Zgromadzenia Delegatów PTHer. 42 mandatów. Przewodniczåcy
stwierdziÆ, ºe zebrani Delegaci tworzå statutowe quorum i mogå dokonaì
wyboru nowych wÆadz Towarzystwa oraz podjåì przewidziane uchwaÆy.

Zgodnie z porzådkiem obrad Przewodniczåcy Walnego Zgromadzenia
prof. dr hab. Andrzej Rachuba otworzyÆ dyskusjæ nad sprawozdaniami.

W sprawie zaproponowanego podwyºszenia skÆadek gÆos zabraÆ prof.
dr hab. Stefan Kuczyñski. StwierdziÆ, ºe podwyºszenie skÆadek do 5 zÆ
miesiæcznie i dla osób uprzywilejowanych do 2,5 zÆ poprawiÆoby kondy-
cjæ finansowå Towarzystwa. Mgr SÆawomir Górzyñski zgÆosiÆ wniosek, by
Zarzåd GÆówny miaÆ prawo podnoszenia skÆadek w trakcie nowej kaden-
cji. W gÆosowaniu jawnym Delagaci przyjæli oba wnioski przy jednym
gÆosie wstrzymujåcym siæ.

W dalszym toku dyskusji dr Zenon Piech poprosiÆ o wprowadzenie
sprostowania do wypowiedzi Sekretarza Generalnego w kwestii udzielo-
nych konsultacji heraldycznych przez OddziaÆ PTHer. w Krakowie, któ-
rych byÆo nie kilkana¥cie, lecz kilkadziesiåt.

Kol. Alfred Znamierowski uznaÆ, ºe w sprawozdaniu Sekretarza Ge-
neralnego powinna znaleªì siæ informacja o ksiåºkach wydanych przez
Polskie Towarzystwo Weksykologiczne, które jest organizacjå wspóÆpra-
cujåcå z PTHer. GÆos ten poparÆ kol. Kajetan MaÆachowski. StwierdziÆ
on, ºe do sprawozdania Sekretarza Generalnego naleºaÆoby wÆåczyì
publikacje czÆonków PTHer., które przynoszå Towarzystwu zaszczyt.
Przewodniczåcy Zgromadzenia prof. dr hab. Andrzej Rachuba uznaÆ oba
gÆosy za sÆuszne.
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Ustæpujåcy Prezes prof. dr hab. Stefan Kuczyñski zapytaÆ o uwagi do
dziaÆalno¥ci Zarzådu GÆównego ze strony OddziaÆów terenowych PTHer.
W tej sprawie zabraÆ gÆos Prezes OddziaÆu w Lublinie prof. dr hab.
Krzysztof Skupieñski. StwierdziÆ, ºe w mijajåcej kadencji wspóÆpraca
pomiædzy OddziaÆem a Zarzådem ukÆadaÆa siæ bardzo dobrze, kontakty
na odcinku Warszawa–Lublin byÆy lepsze od tych z poprzednich kadencji.

W gÆosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie udzieliÆo absolutorium
ustæpujåcemu Zarzådowi GÆównemu PTHer., bez gÆosów przeciwnych,
przy piæciu wstrzymujåcych siæ (czÆonkowie Zarzådu GÆównego).

Nastæpnie zebrani przyståpili do wyboru nowych wÆadz PTHer.
W wyborach na Prezesa Towarzystwa zgÆoszono tylko jednå kandy-

daturæ prof. dra hab. Stefana K. Kuczyñskiego, który podziækowaÆ za
zgÆoszenie jego kandydatury i zgodziÆ siæ kandydowaì, uczyniÆ jednak
zastrzeºenie, ºe czyni to po raz ostatni.

Po odbyciu tajnego gÆosowania na Prezesa Towarzystwa, Przewodni-
czåcy Zgromadzenia zarzådziÆ piæciominutowå przerwæ potrzebnå do
obliczenia wyników gÆosowania. Po przerwie przewodniczåcy Komisji
Mandatowo–Skrutacyjnej ogÆosiÆ, ºe za wyborem prof. dra hab. Stefana
K. Kuczyñskiego na Prezesa Towarzystwa gÆosowaÆo 41 delegatów, bez
gÆosów przeciwnych, przy jednym gÆosie wstrzymujåcym siæ. Zatem
Prezesem PTHer. na nowå, piåtå kadencjæ zostaÆ wybrany prof. dr hab.
Stefan K. Kuczyñski.

Przewodniczåcy Zgromadzenia oddaÆ dalsze prowadzenie obrad no-
wemu Prezesowi Towarzystwa.

Nowowybrany Prezes podziækowaÆ Delegatom za wybór. Zgodnie z przy-
sÆugujåcym mu prawem zaproponowaÆ skÆad Zarzådu GÆównego: mgra
Andrzeja BebÆowskiego, doc. dra hab. Krzysztofa ChÆapowskiego, ks.
mgra PawÆa Dudziñskiego, mgra SÆawomira Górzyñskiego, dra Przemy-
sÆawa Mrozowskiego, mgra Piotra MysÆakowskiego, prof. dra hab. An-
drzeja Rachubæ, doc. dra hab. Andrzeja Sikorskiego, prof. dra hab. Krzy-
sztofa Skupieñskiego, prof. dra hab. Alicjæ Szymczakowå i mgra Leszka
Zakrzewskiego. Prezes Towarzystwa zaproponowaÆ zgÆoszenie przez De-
legatów brakujåcej dwunastej kandydatury do Zarzådu GÆównego. Mgr
Leszek PudÆowski zgÆosiÆ kandydaturæ kol. Andrzeja Novaka–Zempliñ-
skiego. Kandydat jednak odmówiÆ. Wówczas Prezes zapytaÆ, czy kol. Piotr
Rogójski zgodzi siæ kandydowaì, zapytany takºe odmówiÆ. Dopiero red.
StanisÆaw Ledóchowski zgodziÆ siæ byì kandydatem. Jego nazwisko
dopisano jako dwunaste na li¥cie kandydatów do Zarzådu GÆównego.

Kol. Jerzy Próchnicki zaproponowaÆ, aby odbyì Æåczne gÆosowanie do
Zarzådu GÆównego, do skÆadu GÆównej Komisji Rewizyjnej i Sådu Kole-
ºeñskiego I i II instancji. Podczas prezentowania kandydatów do pozo-
staÆych wÆadz Towarzystwa, obrady opu¥cili koledzy z Krakowa i Czæsto-
chowy, którzy spieszyli siæ na pociåg.
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Do GÆównej Komisji Rewizyjnej zaproponowano: mgra Kazimierza
Pacuskiego, mgra MichaÆa Witwickiego, kol. Andrzeja Zbieranowskiego.

Do Sådu Koleºeñskiego I instancji zgÆoszono kandydatury: prof. dra
hab. Andrzeja Grzybkowskiego, kol. Andrzeja Grzybowskiego, doc. dr
hab. MaÆgorzatæ Wilskå.

Do skÆadu Sådu Koleºeñskiego II instancji zaproponowano: ambasa-
dora Kazimierza Gutkowskiego, prof. dra hab. Ryszarda Kiersnowskie-
go, prof. dr hab. Mariæ Koczerskå, kol. Andrzeja Novaka–Zempliñskiego,
z sali zgÆoszono kandydaturæ prof. dra hab. Jerzego Pietrzykowskiego.

Przeprowadzono tajne gÆosowanie do wÆadz Towarzystwa jednocze¥-
nie na wszystkie listy.

Podczas oczekiwania na wyniki wyborów gÆos zabraÆ mgr SÆawomir
Górzyñski. ZaproponowaÆ czÆonkom PTHer. program najbliºszych ze-
brañ naukowych. Na poczåtku 2001 r. majå siæ odbyì: wyståpienie
Herolda Rosji Grigorija Wilinbachowa oraz przedstawiciela wydawnictwa
Degener specjalizujåcego siæ w publikacjach z zakresu genealogii i he-
raldyki. W zwiåzku z propozycjå referatu o urzædzie Herolda Rosji Pre-
zes Towarzystwa przypomniaÆ dzieje Heroldii rosyjskiej i poinformowaÆ
o projekcie zorganizowania wystawy pt. „Heroldia Królestwa Polskiego”
przez PTHer. przy wspóÆpracy z Archiwum Pañstwowym m.st. Warszawy
i Muzeum Historycznym m.st. Warszawy. Termin otwarcia wystawy
przewidziano na grudzieñ 2001 r. Prezes zaprezentowaÆ równieº nowo¥ci
wydawnicze.

Nastæpnie Komisja Mandatowo–Skrutacyjna poinformowaÆa o wyni-
kach wyborów; które ogÆosiÆ Prezes prof. dr hab. Stefan Kuczyñski.
Wydano 37 kart do gÆosowania na kandydatów do wÆadz Towarzystwa.
W gÆosowaniu do Zarzådu GÆównego kandydaci otrzymali nastæpujåcå
ilo¥ì gÆosów:

1. mgr Andrzej BebÆowski — 37 gÆosów
2. doc. dr hab. Krzysztof ChÆapowski — 37 gÆosów
3. ks. PaweÆ Dudziñski — 37 gÆosów
4. mgr SÆawomir Górzyñski — 37 gÆosów
5. dr PrzemysÆaw Mrozowski — 36 gÆosów
6. mgr Piotr MysÆakowski — 36 gÆosów
7. prof. dr hab. Andrzej Rachuba — 37 gÆosów
8. doc. dr hab. Andrzej Sikorski — 37 gÆosów
9. prof. dr hab. Krzysztof Skupieñski — 37 gÆosów
10. prof. dr hab. Alicja Szymczakowa — 37 gÆosów
11. mgr Leszek Zakrzewski — 37 gÆosów
12. red. StanisÆaw Ledóchowski — 37 gÆosów.
Wszyscy kandydaci do GÆównej Komisji Rewizyjnej, Sådu Koleºeñ-

skiego I i II instancji otrzymali wymaganå liczbæ gÆosów, waºnych by
reprezentowaì wÆadze PTHer.
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Po ogÆoszeniu wyników wyborów Prezes, prof. dr hab. Stefan K. Ku-
czyñski, zÆoºyÆ gratulacje wszystkim nowowybranym czÆonkom wÆadz
Towarzystwa. PodziækowaÆ Delegatom za uczestnictwo w obradach oraz
zÆoºyÆ ºyczenia ¥wiåteczne i noworoczne wszystkim czÆonkom Towarzy-
stwa. Przed rozej¥ciem siæ Delegaci oraz nowi czÆonkowie wÆadz PTHer.
pozowali do pamiåtkowych fotografii.

Sprawozdanie Zarzådu GÆównego Polskiego
Towarzystwa Heraldycznego za okres

od 22 XI 1997 do 17 XII 2000 r.

MinæÆy trzy lata i jeden miesiåc od ostatniego Walnego Zgromadzenia
a zarazem przeszÆo 13 lat od zebrania zaÆoºycielskiego naszego Towarzy-
stwa (15 VI 1987 r.) i ponad 12 lat od rejestracji Towarzystwa i rozpo-
czæcia przez nie statutowej dziaÆalno¥ci (15 VI 1988 r.). Moºna zatem
spojrzeì na dziaÆalno¥ì i dokonania Towarzystwa z perspektywy osta-
tnich trzech lat, ale takºe i z dÆuºszego dystansu lat dwunastu.

Polskie Towarzystwo Heraldyczne jest postrzegane obecnie w ¥rodo-
wisku historyków jako waºny element ºycia naukowego. Znane jest nie
tylko w kraju, ale i za granicå. CzÆonkowie Towarzystwa brali udziaÆ
w odbywajåcych siæ Miædzynarodowych Kongresach Genealogii i He-
raldyki oraz w kolokwiach heraldycznych. Towarzystwo reprezentowa-
ne jest w Miædzynarodowej Federacji Genealogii i Heraldyki. Natomiast
czÆonkowie Towarzystwa reprezentowani så zarówno w Miædzynarodo-
wej Akademii Heraldyki, jak w Miædzynarodowej Akademii Genealogii.

Towarzystwo zaistniaÆo w ºyciu naukowym, w licznych publikacjach
oraz w szerszym odbiorze spoÆecznym, zajmujåc siæ badaniami i popu-
laryzacjå heraldyki, angaºujåc siæ w poradnictwo i konsultacje w zakre-
sie heraldyki pañstwowej, a zwÆaszcza samorzådowej. Szczególnie ten
ostatni aspekt dziaÆalno¥ci naszego Towarzystwa staÆ siæ w ostatnich
latach sprawå najbardziej no¥nå w zakresie heraldyki i odbioru spoÆecz-
nego tej dziedziny wiedzy. Popularyzujåc zarówno heraldykæ, jak teº
nasze Towarzystwo, czÆonkowie Zarzådu GÆównego, a takºe inni czÆon-
kowie Towarzystwa udzielali licznych wywiadów dla prasy, radia i tele-
wizji, zarówno lokalnej, jak i centralnej.

Liczba czÆonków i OddziaÆów

Polskie Towarzystwo Heraldyczne, jak wszystkie towarzystwa nauko-
we i spoÆeczne, ma zmiennå liczbæ czÆonków. Wbrew pozorom trudnå do
ustalenia. Waha siæ ona w przedziale pomiædzy 330 a 340 czÆonkami
krajowymi i okoÆo 35–40 czÆonkami zagranicznymi. Liczby te oddajå stan
na ostatnie tygodnie. Niestety owa niestabilno¥ì liczby jest wynikiem
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zmian adresów niektórych osób, bez informowania o tym Zarzådu GÆów-
nego, a takºe zarzådów OddziaÆów. W ten sposób naståpiÆa utrata kon-
taktu z kilkunastoma osobami w kraju i za granicå. Osoby te zaprzestajå
równieº pÆacenia skÆadek. Nowi czÆonkowie, przyjæci w okresie ostatnich
trzech lat, to grupa 33 osób. W czasie ostatnich trzech lat kilku naszych
czÆonków zmarÆo, w¥ród nich byli równieº czÆonkowie honorowi oraz
czÆonkowie zaÆoºyciele naszego Towarzystwa. W ostatnim okresie kilka
osób, zdecydowaÆo siæ wyståpiì z Towarzystwa uznajåc, ºe faktycznie nie
biorå udziaÆu w naszej dziaÆalno¥ci. Równieº Zarzåd GÆówny uznaÆ, ºe
kilka osób notorycznie nie pÆacåcych skÆadek naleºy skre¥liì z listy
czÆonków. Zatem niewielki ubytek liczby czÆonków (4%) w porównaniu
z poprzednim okresem sprawozdawczym nie ma wiækszego znaczenia.

Moºna przyjåì, ºe liczba czÆonków skupionych w caÆym Towarzystwie
wynosi 365 czÆonków, w tym co najmniej 35 zagranicznych. Ta ostatnia
liczba jest praktycznie w chwili obecnej niemoºliwa do ustalenia, gdyº
czæ¥ì osób, które w momencie przyjmowania mieszkaÆy poza granicami
Polski obecnie powróciÆy do kraju lub zmieniÆy miejsce zamieszkania.
Konieczna zatem staje siæ kolejna weryfikacja listy czÆonków naszego
Towarzystwa.

Przyjmowanie czÆonków Towarzystwa jest dokonywane przez Zarzåd
GÆówny z powiadamianiem o tym OddziaÆów. Ostatnie przyjæcia miaÆy
miejsce przed kilkoma dniami.

CzÆonkowie Towarzystwa så zrzeszeni wokóÆ Zarzådu GÆównego oraz
w trzech oddziaÆach terenowych — w Lublinie, Krakowie i Toruniu. Ze
wszystkim trzema oddziaÆami utrzymywany byÆ staÆy kontakt poprzez
spotkania osobiste, rozmowy telefoniczne, wymianæ korespondencji,
zarówno tej tradycyjnej, jak i coraz czæ¥ciej elektronicznej.

Zarzåd GÆówny

Zarzåd GÆówny pod prezesurå prof. Stefana K. Kuczyñskiego odbywaÆ
swoje posiedzenia w miaræ potrzeby. W okresie sprawozdawczym odbyÆo
siæ 18 zebrañ Zarzådu. Natomiast praktycznie w permanencji odbywaÆy
siæ spotkania i prace Prezydium Zarzådu GÆównego. ZaÆatwiane byÆy
wszystkie sprawy bieºåce. W posiedzeniach Zarzådu GÆównego brali
udziaÆ przedstawiciele Komisji Rewizyjnej. W tym miejscu naleºy ser-
decznie podziækowaì kol. MichaÆowi Witwickiemu, przewodniczåcemu
Komisji Rewizyjnej, za bardzo czynny udziaÆ w pracach Zarzådu.

DziaÆalno¥ì Towarzystwa

W mijajåcej kadencji Towarzystwo nadal wykazywaÆo ºywå dziaÆal-
no¥ì statutowå organizujåc sesje, konferencje i zebrania naukowe po-
¥wiæcone heraldyce, genealogii i naukom pomocniczym historii. Wielu
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czÆonków prowadziÆo teº wÆasne prace badawcze, w tym równieº uwieñ-
czone stopniami i tytuÆami naukowymi — doktora, doktora habilitowa-
nego i profesora.

Obok dziaÆalno¥ci odczytowej i badawczej Polskie Towarzystwo He-
raldyczne wydaÆo, bådª teº byÆo instytucjå sprawczå wydania wielu
publikacji. W 1997 r. ukazaÆ siæ t. III, a w 1999 r. t. IV „Rocznika Pol-
skiego Towarzystwa Heraldycznego” oraz 4 numery „Biuletynu Polskiego
Towarzystwa Heraldycznego”. Wydano równieº piæì tytuÆów ksiåºko-
wych. W mijajåcej kadencji wÆadz Towarzystwa nie byÆo juº tak spekta-
kularnych dziaÆañ jak w poÆowie lat dziewiæìdziesiåtych, kiedy to Towa-
rzystwo zorganizowaÆo lub wspóÆorganizowaÆo takie znaczåce przedsiæ-
wziæcia, jak dwie wystawy po¥wiæcone 700–leciu rocznicy OrÆa BiaÆe-
go jako herbu pañstwa polskiego (w Zamku Królewskim w Warszawie
i w Bibliotece Jagielloñskiej w Krakowie), sesjæ naukowå po¥wiæconå
dziejom OrÆa BiaÆego, IX Kolokwium Miædzynarodowej Akademii Heral-
dyki w Krakowie oraz towarzyszåcå mu wystawæ „Ars Heraldica”. Nie-
mniej okres sprawozdawczy wypeÆniony byÆ wieloma inicjatywami na-
ukowymi i organizacyjnymi.

W okresie sprawozdawczym Zarzåd GÆówny i Zarzådy OddziaÆów sku-
piaÆy swojå dziaÆalno¥ì na regularnym odbywaniu zebrañ naukowych,
zorganizowano takºe kilka sesji i kolokwiów naukowych. Prowadzona
byÆa teº dziaÆalno¥ì wydawnicza.

W okresie od 22 XI 1997 r. do 17 XII 2000 r. odbyÆo siæ ponad 80
zebrañ naukowych zorganizowanych przez Zarzåd GÆówny i Zarzådy
OddziaÆów. WygÆaszano na nich referaty, komunikaty, a takºe toczyÆy
siæ dyskusje nad ksiåºkami i projektami badawczymi czÆonków Towa-
rzystwa z zakresu heraldyki, genealogii i nauk pokrewnych. Wszystkie
spotkania staÆy na wysokim poziomie merytorycznym. Juº tradycyjnie
spotkaniom w Polskim Towarzystwie Heraldycznym towarzyszy oºywio-
na dyskusja i wymiana poglådów naukowych. Wiele referatów zostaÆo
opublikowanych w „Roczniku Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”
w caÆo¥ci, lub w „Biuletynie Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”,
w którym zasadniczo drukowane så streszczenia referatów lub teksty nie
wygÆaszane. Czæ¥ì wygÆaszanych referatów czÆonkowie Towarzystwa
opublikowali w innych pismach specjalistycznych, czæ¥ì za¥ weszÆa do
osobnych publikacji ksiåºkowych.

Komisja Heraldyczna

Jednym z najwaºniejszych wydarzeñ w dziedzinie wspóÆczesnej he-
raldyki jest powstanie Komisji Heraldycznej, powoÆanej rozporzådzeniem
Ministra Spraw Wewnætrznych i Administracji z 20 I 2000 r. Jest to
wynik wcze¥niejszej nowelizacji ustawy o odznakach i mundurach do-
konanej przez Sejm w 1998 r. i wydanego w ¥lad za tym rozporzådzenia
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Rady Ministrów z 27 VII 1999 r. w sprawie Komisji Heraldycznej. Komi-
sja Heraldyczna zostaÆa powoÆana jako organ opiniodawczy ministra
wÆa¥ciwego do spraw administracji publicznej w przedmiocie herbów,
flag, emblematów i innych symboli zwiåzanych z heraldykå i weksylolo-
giå, gÆównie samorzådowå. Do zadañ Komisji naleºy opiniowanie wzorów
powyºszych znaków i symboli pod wzglædem ich zgodno¥ci z zasadami
heraldyki, weksylologii i tradycji historycznej, opiniowanie i przygotowy-
wanie dotyczåcych ich aktów prawnych oraz udzielanie konsultacji. Do
13–osobowego skÆadu Komisji powoÆanych zostaÆo 6 czÆonków Polskiego
Towarzystwa Heraldycznego, a funkcje jej przewodniczåcego powierzono
prezesowi Towarzystwa prof. Stefanowi K. Kuczyñskiemu. Naleºy pod-
kre¥liì, ºe powoÆanie Komisji Heraldycznej i udziaÆ w niej przedstawicieli
naszego Towarzystwa jest uwieñczeniem naszych wieloletnich starañ
o utworzenie zÆoºonego ze specjalistów ciaÆa kolegialnego, którego dzia-
Æalno¥ì moºe wydatnie przyczyniì siæ do podniesienia wspóÆczesnej
polskiej heraldyki na wyºszy poziom nauki i sztuki. W ciågu 9 miesiæcy
dziaÆania Komisja zaopiniowaÆa ponad 200 projektów herbów, flag i in-
nych symboli jednostek samorzådowych, znaczåco wpÆywajåc na polep-
szenie przedkÆadanych projektów. Praca Komisji napotyka na trudno¥ci
zwiåzane gÆównie z wadami prawnymi przepisów obowiåzujåcych w za-
kresie objætych jej dziaÆaniem spraw. Ponadto bardzo duºa liczba wnio-
sków o zaopiniowanie projektów herbów, flag i innych symboli (ponad
370 do poÆowy grudnia 2000 r.) powoduje, ºe mimo wielkiego nakÆadu
pracy Komisja nie moºe nadåºyì z przygotowaniem opinii na czas.

CzÆonkom Komisji, w tym zwÆaszcza czÆonkom PTHer., naleºy wyraziì
uznanie za ich zaangaºowanie na rzecz heraldyki samorzådowej.

Sesje naukowe

W ciågu ostatnich trzech lat zorganizowanych zostaÆo kilka sesji
naukowych. Ich organizatorem (lub wspóÆorganizatorem) byÆo Polskie
Towarzystwo Heraldyczne, zarówno Zarzåd GÆówny, jak i poszczególne
OddziaÆy samodzielnie.

Zarzåd GÆówny — byÆ wspóÆorganizatorem seminarium towarzyszå-
cego wystawie „GodÆo i barwa Polski samorzådowej”. Zarówno semina-
rium, jak i wystawa odbyÆy siæ w Instytucie Wzornictwa PrzemysÆowego
(w marcu 1998 r.). Nie udaÆo siæ natomiast zorganizowaì planowanej
przez Zarzåd sesji pt. „Heraldyka na styku dyscyplin”. Moºna mieì
nadziejæ, ºe uda siæ to Zarzådowi GÆównemu w nastæpnej kadencji.

OddziaÆ w Lublinie — zorganizowaÆ cztery sesje naukowe: „Herb
miasta Lublina” (23 V 1998 r.), po¥wiæconå genezie i rozwojowi herbu
Lublina. Konferencja odbyÆa siæ wspólnie z OddziaÆem Polskiego Towa-
rzystwa Historycznego w Lublinie oraz OddziaÆem Miejskim PTTK w Lu-
blinie; „Herb województwa lubelskiego i herby powiatów” (Lublin 25 II
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1999 r.); sprawozdanie z tej sesji ogÆoszone zostaÆo w „Biuletynie” PTHer.
nr 19. Sesja zorganizowana zostaÆa wspólnie z Sejmikiem Województwa
Lubelskiego; „Symbolika miasta Lublina” (15 VI 2000 r.), rozwiniæcie
i uzupeÆnienie sesji z 1998 r.; „Polska heraldyka ko¥cielna” (13–14 XI
2000 r.) sesja po¥wiæcona omówieniu stanu badañ nad heraldykå ko-
¥cielnå, zorganizowanå wspólnie z Katedrå Nauk Pomocniczych Historii
Instytutu Historii KUL.

OddziaÆ w Krakowie — zorganizowaÆ I Krakowskie Kolokwium He-
raldyczne „WspóÆczesna heraldyka samorzådowa i jej problemy” (8 X
1999 r.). Kolokwium to wypracowaÆo wnioski w sprawie symboliki sa-
morzådowej III Rzeczypospolitej. DokÆadne omówienie sesji wraz ze
streszczeniami referatów znalazÆo siæ w „Biuletynie” nr 20. Sesja ta byÆa
nie tylko jednym z waºniejszych wydarzeñ w zakresie badañ nad heral-
dykå, ale równieº odnosiÆa siæ do bieºåcych spraw niezwykÆej wagi,
jakimi jest tworzenie  nowych  herbów jednostek samorzådowych —
miejskich, gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Brali w niej udziaÆ
przedstawiciele wszystkich zainteresowanych stron, zarówno przedsta-
wiciele samorzådów, jak teº twórcy herbów — ich projektanci i wyko-
nawcy. Wiele z wypracowanych na kolokwium wniosków wcielanych jest
w ºycie w toku prac Komisji Heraldycznej. PeÆne teksty referatów wygÆo-
szonych w 2001 r. na kolokwium opublikowane zostanå w oddzielnym
tomie.

Projekty badawcze i wystawy

W ostatnim okresie zainicjowane zostaÆy dwa projekty badawcze.
Polskie Towarzystwo Heraldyczne we wspóÆpracy z WÆocÆawskim Towa-
rzystwem Naukowym realizuje program badawczy pn. „Heraldyka samo-
rzådowa II Rzeczypospolitej (1918–1939)”. W 2001 r. odbædzie siæ dwu-
dniowa sesja naukowa we WÆocÆawku na ten temat.

Publikacjå pracy Elºbiety Sæczys pt. Szlachta wylegitymowana w Kró-
lestwie Polskim w latach 1836–1861 zostaÆ zapowiedziany i rozpoczæty
projekt badawczy pn. „Szlachta polska”, majåcy na celu w pierwszym
etapie doprowadziì do opracowania wszystkich legitymacji szlacheckich
w okresie zaborów. Kolejnym etapem bædzie publikacja po¥wiæcona
legitymacjom w Galicji. W ramach tego projektu planowane jest zawarcie
umowy z Rosyjskim Pañstwowym Historycznym Archiwum w St. Peters-
burgu dotyczåcej kwerend archiwalnych. Na grudzieñ 2001 r. planowa-
na jest wystawa, której wspóÆorganizatorem bædzie Polskie Towarzystwo
Heraldyczne wraz z Archiwum Pañstwowym m. st. Warszawy i Muzeum
Historycznym m. st. Warszawy pt. „Heroldia Królestwa Polskiego”.
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Konsultacje heraldyczne i genealogiczne

CzÆonkowie Towarzystwa byli zaangaºowani w udzielanie porad i kon-
sultacji dotyczåcych heraldyki samorzådowej (herby województw, powia-
tów i gmin). Udzielono blisko stu tego rodzaju konsultacji. W wielu
przypadkach zaangaºowanie to wyszÆo poza konsultacje i czÆonkowie
Towarzystwa — zwÆaszcza z OddziaÆów w Lublinie, Krakowie i Toruniu
— opracowali kilkadziesiåt gruntownych ekspertyz i studiów historycz-
no–heraldycznych dotyczåcych dziejów województw, powiatów i gmin
jako podstawy do projektów herbów. Czuwali równieº nad ich wykona-
niem zgodnie z zasadami sztuki heraldycznej. Kilku czÆonków realizowa-
Æo równieº projekty graficzne herbów.

Do Polskiego Towarzystwa Heraldycznego zgÆaszajå siæ róºne insty-
tucje o porady i konsultacje historyczne zwiåzane z wÆa¥ciwymi dla tych
instytucji symbolami. W ostatnich latach byÆy to zapytania ze strony
Narodowego Banku Polskiego, Mennicy Pañstwowej, Poczty Polskiej,
wielu muzeów i szkóÆ wyºszych. CzÆonkowie Towarzystwa starajå siæ
w takich sytuacjach sprostaì oczekiwaniom i udzielaì moºliwie wyczer-
pujåcych wyja¥nieñ. Dodaì naleºy, ºe wiækszo¥ì tych konsultacji wyko-
nywana jest spoÆecznie.

Tradycyjnie juº do Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, zarów-
no do Zarzådu GÆównego, jak i do OddziaÆów, napÆywajå pro¥by o po-
moc w badaniach genealogicznych. W miaræ moºliwo¥ci pro¥by te så
speÆniane, ale zasadniczo Towarzystwo nie zajmuje siæ tego rodzaju
dziaÆalno¥ciå.

DziaÆalno¥ì wydawnicza

W okresie sprawozdawczym opublikowane zostaÆy tomy III i IV „Rocz-
nika Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”. Ich opublikowanie byÆo
moºliwe dziæki dotacji Komitetu Badañ Naukowych. W tym miejscu
naleºy stwierdziì, ºe niestety nie wszyscy czÆonkowie Towarzystwa za-
kupujå nasze publikacje.

W ostatnich trzech latach ukazaÆy siæ teº cztery numery „Biuletynu
Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” (nr 17–20).

Polskie Towarzystwo Heraldyczne byÆo instytucjå sprawczå lub wy-
dawcå nastæpujåcych publikacji:
1. Pieczæì w Polsce ¥redniowiecznej i nowoºytnej. Zbiór studiów pod red.
P. Dymmela, OddziaÆ PTHer. w Lublinie, Lublin 1998.
2. Herby miast polskich w okresie zaborów (1772–1918), pod red. S. K. Ku-
czyñskiego (wspólnie z WÆocÆawskim Towarzystwem Naukowym), WÆoc-
Æawek 1999.
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3. W. ÿliwowska, Syberia w ºyciu i pamiæci Gieysztorów — zesÆañców
postyczniowych. Wilno–Sybir–Wiatka–Warszawa, wspólnie z Instytutem
Historii PAN, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2000.
4. Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836 –1861,
oprac. E. Sæczys, do druku przygotowaÆ S. Górzyñski (w serii „Szlachta
polska”), publikacja wydana wspólnie z Naczelnå Dyrekcjå Archiwów
Pañstwowych, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2000.
5. M. Adamczewski, Heraldyka miast wielkopolskich do koñca XVIII wie-
ku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2000.

£åcznie wydano piæì publikacji zwartych, natomiast wiele ksiåºek
i artykuÆów z zakresu heraldyki i genealogii opublikowali czÆonkowie
poza wydawnictwami PTHer. Tylko na zasadzie przykÆadu moºna przy-
toczyì:

B. Moºejko, Ród ÿwinków na pograniczu polsko–krzyºackim w ¥red-
niowieczu, Gdañsk 1998; W. Strzyºewski, Tre¥ci symboliczne herbów
miejskich na ÿlåsku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim do koñca
XVIII wieku, Zielona Góra 1999; S. Szybkowski, Ród CielepaÆów. Stu-
dium genealogiczne, Gdañsk 1999; A. Znamierowski, The World Encyc-
lopedia of Flags, London 1999; Polacy pochowani na cmentarzu Mont-
martre, Batignolles i St. Vincent, pod red. A. Biernata i S. Górzyñskiego,
Warszawa 1999; B. Moºejko, B. ÿliwiñski, Herby miast, gmin i powiatów
województwa pomorskiego, tom I, Gdañsk 2000; P. MysÆakowski, A. Si-
korski, Rodzina matki Chopina. Mity i rzeczywisto¥ì, Warszawa 2000;
J. Michta, Heraldyka samorzådowa województwa ÿwiætokrzyskiego i jej
symbolika, Kielce 2000. UkazaÆo siæ równieº wiele innych publikacji
czÆonków PTHer. CzÆonkowie Towarzystwa proszeni så o nadsyÆanie
informacji o swoich publikacjach z zakresu nauk nas interesujåcych.
Dziæki temu bædziemy mogli informowaì na bieºåco o nowo¥ciach ksiåº-
kowych, a takºe o artykuÆach w czasopismach fachowych.

Polskie Towarzystwo Heraldyczne gromadzi wÆasnå bibliotekæ nauko-
wå w drodze darów i wymiany, sporadycznie tylko na zasadzie zakupów.
W zbiorach PTHer. znajduje siæ ponad 250 tytuÆów druków polskich
i obcych. W bibliotece znajdujå siæ równieº maszynopisy i rækopisy prac
naukowych z zakresu genealogii i heraldyki.

WspóÆpraca z innymi Towarzystwami i instytucjami

Polskie Towarzystwo Heraldyczne wspóÆpracuje na polu naukowym
z innymi towarzystwami naukowymi. Jest w¥ród nich wspomniane wcze¥-
niej WÆocÆawskie Towarzystwo Naukowe, a takºe Polskie Towarzystwo
Historyczne, Towarzystwo MiÆo¥ników Historii, Warszawskie Towarzy-
stwo Genealogiczne, Towarzystwo Heraldyczno–Genealogiczne w Pozna-
niu i Polskie Towarzystwo Weksylologiczne. PTHer. wspóÆpracuje rów-
nieº z Naczelnå Dyrekcjå Archiwów Pañstwowych, Archiwum GÆównym
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Akt Dawnych. Archiwum Pañstwowym m.st. Warszawy oraz Muzeum
Historycznym m.st. Warszawy.

Szczególnie silne wiæzi Æåczå Towarzystwo z Instytutem Historii PAN,
który udziela mu swego adresu, udostæpniÆ (niestety juº na zasadach
odpÆatno¥ci) niewielkie pomieszczenie oraz zezwala na korzystanie z sali
obrad i swych urzådzeñ technicznych (telefon, fax, kserograf) praktycz-
nie za darmo. Pragniemy w tym miejscu podziækowaì za tæ pomoc
Dyrekcji Instytutu, zarówno prof. StanisÆawowi Bylinie, jak i drowi
Andrzejowi Korynowi.

Gabinet Genealogiczno–Heraldyczny

Od lat Towarzystwo harmonijnie wspóÆpracuje z Zamkiem Królew-
skim w Warszawie. Tam mie¥ci siæ Gabinet Genealogiczno–Heraldyczny
otwarty uroczy¥cie 30 III 1998 r., który jest wspóÆwÆasno¥ciå PTHer.,
Zamku Królewskiego i Zwiåzku Polskich Kawalerów Maltañskich. Bliº-
sze informacje o zasobach Gabinetu znajdå siæ w planowanym X tomie
„MateriaÆów do Biografii, Genealogii i Heraldyki Polskiej”, który powinien
ukazaì siæ w 2001 r. Biblioteka Gabinetu liczy okoÆo 4 000 tomów oraz
okoÆo 11 metrów bieºåcych materiaÆów archiwalnych.

Nagroda im. Adama Heymowskiego

Po raz pierwszy Nagroda im. Adama Heymowskiego zostaÆa wræczona
w pierwszå rocznicæ ¥mierci jej Patrona i czÆonka honorowego PTHer.,
który zmarÆ 8 III 1995 r. w Sztokholmie. To Jego ksiægozbiór w znacznym
stopniu staÆ siæ podstawå istnienia Gabinetu na Zamku. W okresie
sprawozdawczym miaÆy miejsce trzy rozdania Nagrody w 1998, 1999
i 2000 r. Przyznano 7 nagród i 5 wyróºnieñ. Nagroda ta jest w ¥rodowi-
sku historyków cenionym wyróºnieniem. ÿwiadectwem tego jest do¥ì
duºy odzew na apel o nadsyÆanie prac do Jury Nagrody. Niestety zmu-
szeni jeste¥my poinformowaì, ºe w ostatnim okresie naståpiÆo zatrzyma-
nie wpÆat na fundusz Nagrody. Posiadane fundusze w chwili obecnej så
przechowywane na oprocentowanych lokatach, ale ich wysoko¥ì nie
rokuje dÆugiego trwania Nagrody, je¥li nie naståpiå jakie¥ wiæksze wpÆaty
na jej rzecz.

WspóÆpraca z zagranicå

Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Heraldycznego brali udziaÆ
w XXIII Miædzynarodowym Kongresie Genealogii i Heraldyki (Turyn 21–
–26 IX 1998 r.) — SÆawomir Górzyñski oraz w X Kolokwium Miædzyna-
rodowej Akademii Heraldyki (Sankt Pölten 20–25 IX 1999 r.) — Stefan
K. Kuczyñski i SÆawomir Górzyñski. W obu tych imprezach koszty udzia-
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Æu byÆy pokrywane we wÆasnym zakresie. W Kongresie w Besançon
w maju 2000 r. nie byÆo oficjalnego przedstawiciela Towarzystwa, tylko
ostatniego dnia przed zakoñczeniem obrad Sekretarz Generalny spotkaÆ
siæ z kilkoma uczestnikami Kongresu.

Nadal utrzymywana byÆa wspóÆpraca z towarzystwami heraldyczny-
mi SÆowacji, Ukrainy, Czech, Rosji, Austrii i Francji.

Towarzystwo jest czÆonkiem Miædzynarodowej Federacji Genealogii
i Heraldyki. Prezes PTHer. jest czÆonkiem Biura Miædzynarodowej Aka-
demii Heraldyki. Sekretarz Generalny jest czÆonkiem Zarzådu (radcå)
Miædzynarodowej Akademii Genealogii.

*

Dwana¥cie lat istnienia Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, w tym
i ostatnie trzy lata potwierdziÆy, ºe Towarzystwo nasze, zakÆadane na
równi z potrzeby serca co i z potrzeb nauki, sprawdziÆo siæ w praktycz-
nym dziaÆaniu, stajåc siæ waºnym o¥rodkiem badañ i popularyzacji
heraldyki, genealogii i nauk pokrewnych. Potwierdza to niesÆabnåca
aktywno¥ì Towarzystwa na wielu polach, wyraºajåca siæ duºå liczbå
zebrañ naukowych, sesji, konferencji i kolokwiów, porad naukowych
i konsultacji oraz publikacji zwartych i periodycznych. Znaczåce så teº
publiczne i spoÆeczne ¥wiadczenia Towarzystwa na rzecz róºnych urzæ-
dów, instytucji i organizacji, zwÆaszcza za¥ jednostek samorzådowych
oraz osób prywatnych w kraju i za granicå. Ten rodzaj i kierunek dziaÆañ
naleºy utrzymaì w przyszÆo¥ci.

Jednå z wiækszych warto¥ci Towarzystwa jest jego przyjazna atmo-
sfera i koleºeñskie, nacechowane wzajemnym szacunkiem i ºyczliwo¥ciå
stosunki Æåczåce zrzeszonych w nim pracowników nauki z miÆo¥nikami
i adeptami heraldyki i genealogii. Atmosfery tej nie byÆa w stanie zmåciì
przykra sprawa, która w mijajåcej kadencji znalazÆa swój epilog sådzie
koleºeñskim Towarzystwa. Uwaºamy jå za incydent, który moºe siæ
zdarzyì w kaºdej wiækszej zbiorowo¥ci. Bogatsi o to do¥wiadczenie chce-
my nadal stanowiì zrzeszenie ludzi dobrej woli, ogarniætych chæciå
pogÆæbiania wiedzy, dziaÆania dla poºytku i dobra nauki oraz dla wÆasnej
i wspólnej satysfakcji.

Wszystkim czÆonkom Towarzystwa, którzy w upÆywajåcej kadencji,
nie szczædzåc czasu i siÆ aktywnie wÆåczyli siæ w nasze dziaÆania, ustæ-
pujåcy Zarzåd GÆówny pragnie serdecznie podziækowaì za okazanå
pomoc i pracæ.
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Sprawozdanie finansowe Zarzådu GÆównego
Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
za okres od 1 XI 1997 do 31 X 2000 r.

Sprawozdanie finansowe nie obejmuje dziaÆalno¥ci finansowej Zarzå-
dów OddziaÆów, poniewaº OddziaÆy så finansowo samodzielne.

W okresie sprawozdawczym wydatki Zarzådu GÆównego (pomijajåc
dane dotyczåce nagrody im. Adama Heymowskiego, które zostanå przed-
stawione osobno), wyniosÆy 18 512,37 zÆ, natomiast wpÆywy 20 144,
18 zÆ. Ten korzystny bilans zawdziæczamy Wydawnictwu DiG, które
w okresie sprawozdawczym wydaÆo za darmo cztery numery „Biuletynu”
PTHer., za co niech przyjmie wyrazy wdziæczno¥ci. Naleºå siæ one równieº
Dyrekcji Instytutu Historii PAN, która dotychczas udostæpnia Towarzy-
stwu salæ obrad za darmo.

Wkrótce Towarzystwo czekajå wiæksze wydatki, a mianowicie udziaÆ
w dofinansowaniu wydania piåtego tomu „Rocznika” PTHer. oraz, w zwiåz-
ku z objæciem PTHer. obowiåzkiem okresowego przedstawiania w Urzæ-
dzie Skarbowym bilansu finansowego poczåwszy od 1 VIII 2000 r.,
konieczno¥ì wypÆacania honorarium dla fachowej ksiægowej, która na
podstawie umowy–zlecenia bædzie takie bilanse sporzådzaÆa. Przy okazji
informujemy, ºe w zwiåzku z naukowo–popularyzacyjnym charakterem
naszej dziaÆalno¥ci statutowej Towarzystwo uzyskaÆo zwolnienie od obo-
wiåzku comiesiæcznego skÆadania deklaracji podatkowej od osób pra-
wnych.

Zestawienie wpÆywów Zarzådu GÆównego w okresie sprawozdawczym
przedstawia siæ nastæpujåco:

1. SkÆadki czÆonkowskie 12 565,52 zÆ czyli 62,4% Podobnie jak
w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak i w latach 1997–2000
znakomita wiækszo¥ì czÆonków opÆacaÆa skÆadki w terminie lub z nie-
wielkim opóªnieniem, co naleºy stwierdziì z uznaniem. Zarzåd — stosu-
jåc proceduræ dwukrotnego upominania (za drugim razem listem pole-
conym) — wzywaÆ czÆonków najbardziej zwlekajåcych z pÆaceniem skÆa-
dek do uregulowania zalegÆo¥ci. Nieliczne osoby, które nie zareagowaÆy
na monity, zostaÆy skre¥lone z listy czÆonków, przy czym Zarzåd nie
podejmowaÆ takich decyzji po¥piesznie.

2. Odsetki bankowe — 6694,66 zÆ, czyli 33,2%. Ten znaczny udziaÆ
odsetków bankowych we wpÆywach to skutek przyjæcia zasady, ºe naru-
szenie lokat terminowych to ostateczno¥ì, której naleºy unikaì tak
dÆugo, jak tylko jest to moºliwe.

3. Dary — 600 zÆ, czyli 3,0%. Darczyñcom serdecznie dziækujemy.
4. Sprzedaº wydawnictw osobom nie bædåcym czÆonkami Towarzy-

stwa — 284,00 zÆ, czyli 1,4%. Sprzedaº wydawnictw czÆonkom Towarzy-
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stwa traktujemy jako zwrot kosztów na zakup wydawnictw poniesionych
z zamiarem rozprowadzania ich w¥ród czÆonków.

Wydatki Zarzådu GÆównego w okresie sprawozdawczym przedstawia-
jå siæ nastæpujåco:

1. Koszty pocztowe (gÆównie wysyÆanie zaproszeñ na zebrania) —
5 238,65 zÆ czyli 28,3%. W miaræ moºno¥ì starali¥my siæ zmniejszyì te
wydatki, wysyÆajåc Æåcznie zaproszenia na dwa kolejne zebrania.

2. UdziaÆ w dofinansowaniu wydania kolejnych tomów „Rocznika”
PTHer. — 3950,00 zÆ czyli 21,3%. Na ich edycjæ uzyskali¥my dotacjæ
z Komitetu Badañ Naukowych w wysoko¥ci 42 000,00 zÆ, którå przeka-
zali¥my Wydawnictwu DiG. Poniewaº rola Towarzystwa sprawdziÆa siæ
do po¥redniczenia przy przekazywaniu tej dotacji, wspomniana kwota
nie jest uwzglædniona przy ogólnym podsumowywaniu dochodów i wpÆy-
wów. ByÆa ona nie w peÆni wystarczajåca i dlatego musieli¥my dofinan-
sowaì wydawanie „Rocznika” z wÆasnych ¥rodków. Z uznaniem podkre-
¥liì trzeba, ºe Wydawnictwo DiG podejmuje siæ wydawania „Rocznika”,
mimo iº jest to dziaÆalno¥ì nie przynoszåca mu dochodu.

3. Koszty eksploatacyjne wynikajåce z uºytkowania przez Towarzy-
stwo pokoju w Instytucie Historii PAN oraz z korzystania z faksu i ksero
w tymºe Instytucie — 2571,16 zÆ, czyli 8,9%.

4. Zakup wydawnictw 1650,00 zÆ — czyli 8,9%. Kupowali¥my je, by
wzbogaciì naszå biblioteczkæ, a przede wszystkim, by rozprowadzaì je
w¥ród czÆonków Towarzystwa.

5. OpÆaty bankowe pobierane przez Powszechny Bank Kredytowy,
w którym PTHer. posiada konto bankowe — 883,00 zÆ czyli 4,8&.

6. Zakup materiaÆów biurowych — 579,85 zÆ, czyli 3,1%.
7. Podróºe sÆuºbowe — 479,64 zÆ, czyli 2,6%.
8. Inne wydatki — 3160,07 zÆ, czyli 17,1%. SkÆadaÆy siæ na nie:

koszty zamieszczenia w prasie nekrologów naszych zasÆuºonych zmar-
Æych czÆonków, a zwÆaszcza nekrologów naszego czÆonka honorowego
¥. p. Prof. Aleksandra Gieysztora — 1105,57 zÆ, dotacja dla OddziaÆu
Krakowskiego PTHer. przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji
I Krakowskiego Kolokwium Heraldycznego po¥wiæconego wspóÆczesnej
heraldyce samorzådowej —1000 zÆ, wpÆata na Fundusz Naukowy Przy-
jacióÆ Instytutu Historycznego UW przeznaczona na fundusz Profesora
Aleksandra Gieysztora — 1000 zÆ, koszty kserokopiowania dokumentów
PTHer., gdy konieczne byÆo uczynienie tego poza siedzibå IH PAN —
54,50 zÆ.

W dniu 31 X 2000 r. Towarzystwo posiadaÆo:
— na lokatach terminowych 15 085,39 zÆ
— na rachunku bieºåcym 2 892,28 zÆ
— w kasie 2 581,78 zÆ
Razem 20 559,45 zÆ
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Sytuacja finansowa Towarzystwa jest w tej chwili w miaræ zadawala-
jåca, co w niemaÆym stopniu zawdziæczamy Wydawnictwu DiG — koszty
druku „Biuletynu” PTHer. byÆyby dla Towarzystwa nie do udªwigniæcia.
Równieº korzy¥ci, jakie uzyskujemy nie naruszajåc lokat terminowych,
teº odegraÆy swojå rolæ. Naleºy spodziewaì siæ wzrostu wydatków, a to
z powodu konieczno¥ci dofinansowania wydania „Rocznika” z wÆasnych
¥rodków, opÆacania fachowego sporzådzania bilansów finansowych oraz
ze wzglædu na ogólnie rosnåce koszty (przede wszystkim wysyÆania
zaproszeñ na zebrania). ÿrodki znajdujåce siæ na rachunku bieºåcym
i w kasie mogå okazaì siæ nie w peÆni wystarczajåce na pokrycie wyda-
tków bieºåcych, a naruszanie lokat terminowych byÆoby niewskazane.

Je¥li chodzi o Nagrodæ im. Adama Heymowskiego, wpÆywy wynosiÆy
10 112,02 zÆ, a wydatki 10 290,40 zÆ. Na przychody skÆadaÆy siæ wpÆaty
z kraju i z za granicy na fundusz nagrody (4,694,84 zÆ) oraz odsetki od
¥rodków umieszczonych na lokatach terminowych (5417,18 zÆ) Ponie-
waº musieli¥my zlikwidowaì jednå lokatæ, wpÆywy z odsetek bædå w przy-
szÆo¥ci nieco mniejsze, nadto w ostatnim roku znacznie zmalaÆy wpÆaty
z zagranicy. Na wydatki zÆoºyÆy siæ: wypÆaty nagród, koszt druku zapro-
szeñ na uroczysto¥ci wræczenia nagród, koszty druku dyplomów, koszty
organizacyjne okoliczno¥ciowej uroczysto¥ci. Obecnie wysoko¥ì kwoty
funduszu Nagrody znajdujåcej siæ na lokatach terminowych i w kasie
wynosi 15 569,15 zÆ.

Sprawozdanie GÆównej Komisji Rewizyjnej
Polskiego Towarzystwa Heraldycznego

za okres od 21 XI 1987 do 30 XI 2000 r.

GÆówna Komisja Rewizyjna w skÆadzie: przewodniczåcy MichaÆ Wi-
twicki, sekretarz Andrzej Zbieranowski, czÆonek komisji Andrzej Pasi-
kowski — korzystajåc z przedstawionych dokumentów i w oparciu o spot-
kania przeprowadzone w okresie sprawozdawczym oraz staÆe uczestnic-
two w zebraniach Zarzådu GÆównego PTHer. przedstawia nastæpujåcå
ocenæ dziaÆalno¥ci Towarzystwa za okres upÆywajåcej kadencji.

W sprawach finansowych Komisja nie znalazÆa niczego, co mogÆoby
budziì jakiekolwiek wåtpliwo¥ci co do uczciwo¥ci i sumienno¥ci prowa-
dzenia finansów PTHer. Stan finansów Towarzystwa jest zadawalajåcy.
Jest to niewåtpliwå zasÆugå inicjatyw Zarzådów i dyscyplinujåcej dzia-
Æalno¥ci skarbników Towarzystwa, jednak w tych sprawach wystæpujå
zjawiska, które mogå niekorzystnie odbiì siæ w dalszej dziaÆalno¥ci.

Komisja stwierdziÆa, ºe ciågle wystæpujå zalegÆo¥ci w regulowaniu
skÆadek przez czÆonków Towarzystwa. Zarzåd GÆówny i Zarzådy Oddzia-
Æów nie do¥ì energicznie monitowaÆy zalegajåcych ze skÆadkami. Trzeba
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przyznaì, ºe Zarzådy znajdujå siæ nieraz w trudnej psychologicznie
sytuacji, kiedy np. nie pÆacå skÆadek czÆonkowie najbardziej czynni
naukowo, m.in. jako referenci na zebraniach.

Niedobory skÆadek så uzupeÆniane z innych ªródeÆ. W Oddziale lubel-
skim wydatki Towarzystwa pokrywane så gÆównie z dochodów z publi-
kacji. Zarzåd GÆówny korzysta z pomocy Wydawnictwa DiG, które bez-
pÆatnie wydaÆo cztery numery „Biuletynu”. Jest to wydatna pomoc,
jednak nie wypada traktowaì jej jako staÆy serwitut Wydawnictwa
DiG. Towarzystwo wiele korzysta takºe z innych form doraªnej pomocy,
np. bezpÆatnego uºyczania sal na zebrania, jednakºe nie jest to bezter-
minowy przywilej.

Komisja Rewizyjna stoi nadal na stanowisku, ºe wciåº wzrastajåce
wskutek inflacji staÆe wydatki Towarzystwa powinny mieì wiæksze po-
krycie w skÆadkach czÆonkowskich. Wydatki wzrosÆy w 2000 r. takºe
wskutek nowego obowiåzku okresowego przedstawiania bilansów finan-
sowych, co wymaga zaangaºowania fachowych ksiægowych.

Oprócz zmniejszania siæ udziaÆu skÆadek w budºetach Towarzystwa
niepokoi teº zmniejszanie siæ sumy przeznaczonej na Nagrodæ im. Ada-
ma Heymowskiego, która moºe w niedÆugim czasie wymagaì dofinan-
sowania.

W zwiåzku z powyºszym Komisja Rewizyjna wnosi o podniesienie
rocznej skÆadki do 60 zÆ, co w skali miesiåca czyni zaledwie 5 zÆ, a dla
czÆonków–emerytów, pÆacåcych 50%, zaledwie 2,5 zÆ. Wysoko¥ì skÆadki
nie byÆa podnoszona od trzech lat.

Zdaniem Komisji Rewizyjnej nadal wymagajå usprawnienia bieºåce
kontakty miædzyoddziaÆowe oraz kontakty miædzy poszczególnymi dzia-
Æami Zarzådów. Wymaga teº uaktualnienia lista czÆonków Towarzystwa.
Dotyczy to szczególnie tych, którzy nie poinformowali o zmianie adresu.
Technicznego rozwiåzania wymaga bieºåca registratura i archiwizacja
dokumentów i korespondencji Towarzystwa.

W ciågu upÆywajåcej kadencji naståpiÆ dalszy intensywny rozwój:
a) dziaÆalno¥ci naukowej Towarzystwa, b) udziaÆu w tworzeniu heraldyki
samorzådowej na szczeblu lokalnym i krajowym, c) dziaÆalno¥ci wydaw-
niczej, d) kontaktów miædzynarodowych. Jest teº powodem do satysfak-
cji, ºe wielu czÆonków Towarzystwa poståpiÆo w karierze naukowej,
uzyskujåc tytuÆy doktorskie, doktorów habilitowanych i profesorów, co
podnosi znaczenie i prestiº naszego Towarzystwa. ÿwiadczy to o rozwoju
Towarzystwa w podstawowej dziedzinie dziaÆalno¥ci, tj. naukowej.

Szczególnå zasÆugå czÆonków Towarzystwa byÆo uczestnictwo w kon-
sultacjach i projektowaniu herbów, weksyliów i pieczæci wÆadz samorzå-
dowych. Na tym polu najwiækszå aktywno¥ì wykazujå OddziaÆy lubelski
i krakowski.
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Niejako uwieñczeniem tej nadzwyczajnie waºnej dziaÆalno¥ci jest
udziaÆ czÆonków Towarzystwa w Komisji Heraldycznej Ministerstwa Spraw
Wewnætrznych i Administracji, której przewodnictwo objåÆ Prezes PTHer.
prof. S. K. Kuczyñski.

W okresie sprawozdawczym wygÆoszono na zebraniach Towarzystwa
duºå liczbæ referatów naukowych, z których czæ¥ì byÆa publikowana.
SzczegóÆowe problemy heraldyczne byÆy teº przedstawiane w prasie
codziennej, szczególnie przez OddziaÆ krakowski. Liczba odbytych ze-
brañ, na ogóÆ duºa, byÆa nieco mniejsza w Oddziale lubelskim wskutek
zaangaºowania czÆonków Zarzådu w prace naukowe, uwieñczone tytuÆa-
mi. Znaczåcå rolæ w popularyzacji heraldyki odegraÆy otwarte konferen-
cje, organizowane przy udziale wÆadz samorzådowych, szczególnie I Ko-
lokwium heraldyczne w Krakowie oraz trzy sesje naukowe w Lublinie.

Trzeba teº podkre¥liì, ºe dziaÆalno¥ì na tym polu wykracza poza
granice tych województw. Poczåtkowe trudno¥ci i niejasno¥ci co do form
rozliczania tej dziaÆalno¥ci zostaÆy prawidÆowo uregulowane przez zasto-
sowanie indywidualnych umów o dzieÆo.

W konkluzji analizy dziaÆalno¥ci ustæpujåcego Zarzådu GÆównego
Polskiego Towarzystwa Heraldycznego GÆówna Komisja Rewizyjna stwier-
dza, ºe zauwaºone drobne niedociågniæcia organizacyjne nie obniºajå
wysokiej oceny caÆoksztaÆtu pracy Zarzådu GÆównego, który zdaniem
Komisji dobrze wypeÆniaÆ swoje zadania statutowe i dobrze zasÆuºyÆ siæ
Towarzystwu.

Komisja wnosi do Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towa-
rzystwa Heraldycznego o udzielenie absolutorium ustæpujåcemu Zarzå-
dowi GÆównemu.

Sprawozdanie Sådu Koleºeñskiego I instancji
Polskiego Towarzystwa Heraldycznego

W upÆywajåcej kadencji wÆadz Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
Såd Koleºeñski I instancji dziaÆaÆ w skÆadzie: Andrzej Grzybkowski (prze-
wodniczåcy), Andrzej Grzybowski i MaÆgorzata Wilska (czÆonkowie), wy-
branym na Walnym Zgromadzeniu PTHer. dnia 21 XI 1997 r.

Do Sådu Koleºeñskiego I instancji wpÆynæÆy trzy skargi wniesione
przeciwko czÆonkowi PTHer. Andrzejowi Kulikowskiemu: 1) przez Micha-
Æa Witwickiego o to, ºe podczas seminarium heraldycznego w Instytucie
Wzornictwa PrzemysÆowego w dniu 7 III 1998 r. dopu¥ciÆ siæ publicznej
obrazy Towarzystwa oraz obrazy osobistej czÆonków OddziaÆu PTHer.
w Lublinie; 2) przez Alfreda Znamierowskiego o to, ºe dwukrotnie w dru-
ku zniesÆawiÆ jego osobæ oraz zniewaºyÆ dobre imiæ Polskiego Towarzy-
stwa Heraldycznego; 3) przez Zarzåd GÆówny PTHer. o to, ºe bædåc
czÆonkiem Towarzystwa upowszechniaÆ nieprawdziwe i godzåce w dobre
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imiæ i autorytet Towarzystwa informacje o nim oraz o to, ºe wypowiadaÆ
obraªliwe opinie o czÆonkach Towarzystwa.

Såd Koleºeñski I instancji na posiedzeniu w dniu 8 III 1999 r. rozpa-
trzyÆ powyºsze skargi i po stwierdzeniu, ºe odpowiadajå one wymogom
formalnym okre¥lonym w Regulaminie Sådu Koleºeñskiego, przesÆaÆ ich
kopie Andrzejowi Kulikowskiemu, wzywajåc go do zÆoºenia w terminie
30 dni odpowiedzi na nie i zgÆoszenia wniosków dowodowych. Odpowiedª
Andrzeja Kulikowskiego z dnia 10 IV 1999 r. oddalaÆa postawione mu
zarzuty przenoszåc je na powodów osobi¥cie oraz na Polskie Towarzy-
stwo Heraldyczne. Såd Koleºeñski I instancji wyznaczyÆ termin rozpra-
wy na dzieñ 27 V 1999 r. ze skarg jak wyºej przeciwko Andrzejowi
Kulikowskiemu.

Zgodnie z Kodeksem Postæpowania Cywilnego art. 211 i art. 214,
mimo niestawienia siæ pozwanego, rozprawa odbyÆa siæ z udziaÆem po-
wodów i ¥wiadków. Såd daÆ wiaræ o¥wiadczeniom powodów i zeznaniom
¥wiadków z uwagi na zgodno¥ì ich wypowiedzi oraz trzeªwy, pozbawiony
emocji i insynuacji charakter tych wypowiedzi. Såd uznaÆ, ºe w przeci-
wieñstwie do nich obszerna pisemna replika A. Kulikowskiego na pozwy
jest utrzymana w bardzo agresywnym i obelºywym tonie i stanowi bar-
dziej niewybredny atak na osoby powodów niº rzeczywistå obronæ przed
ich zarzutami. Såd nie daÆ wiary wypowiedzi pozwanego i uznaÆ, ºe
charakteryzuje jå niegodny stosunek do jego adwersarzy, a brak rze-
czowo¥ci jest zaståpiony pomówieniami, inwektywami i groªbami. Såd
uznaÆ równieº, ºe replika ta wykracza poza granice obrony przed zarzu-
tami powodów i staÆa siæ dla pozwanego pretekstem do ataku zohydza-
jåcego Polskie Towarzystwo Heraldyczne i jego dziaÆalno¥ì. Såd okre¥liÆ
postæpowanie Andrzeja Kulikowskiego jako niekoleºeñskie, niegodne
i nielojalne w stosunku do Towarzystwa, którego jest dobrowolnym czÆon-
kiem i zgodnie z art. 28 Regulaminu Sådu Koleºeñskiego postanowiÆ
wymierzyì mu karæ wykluczenia z Polskiego Towarzystwa Heraldyczne-
go. Orzeczenie Sådu Koleºeñskiego spowodowaÆo kolejnå replikæ pisem-
nå A. Kulikowskiego, utrzymanå w podobnym tonie jak pierwsze jego
pismo, którå zaÆåczono do akt sprawy. Wobec nie zÆoºenia przez A. Ku-
likowskiego odwoÆania do Sådu Koleºeñskiego II instancji i po uprawo-
mocnieniu siæ orzeczenia Zarzåd GÆówny Polskiego Towarzystwa Heral-
dycznego na posiedzeniu dnia 3 IX 1999 r. podjåÆ jednomy¥lnå uchwaÆæ
o skre¥leniu go z listy czÆonków Towarzystwa.

Akta sprawy zÆoºone zostaÆy do archiwum PTHer.
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Ukonstytuowanie siæ Zarzådu GÆównego
i GÆównej Komisji Rewizyjnej PTHer.

Na pierwszym zebraniu Zarzådu GÆównego zwoÆanym przez Prezesa
w dniu 10 I 2001 r. Zarzåd ukonstytuowaÆ siæ w nastæpujåcym skÆadzie:

Prof. dr hab. Stefan K. Kuczyñski — prezes; dr PrzemysÆaw Mrozowski
— wiceprezes; mgr SÆawomir Górzyñski — sekretarz generalny; doc. dr
hab. Krzysztof ChÆapowski — skarbnik; dr hab. Andrzej Sikorski —
zastæpca sekretarza generalnego; mgr. inº. Andrzej BebÆowski — zastæp-
ca skarbnika; ks. mgr PaweÆ Dudziñski, red. StanisÆaw Ledóchowski,
mgr Piotr MysÆakowski, dr Zenon Piech (prezes OddziaÆu PTHer. w Kra-
kowie), prof. dr hab. Andrzej Rachuba, prof. dr hab. Alicja Szymczakowa,
dr Jan Wroniszewski (prezes OddziaÆu PTHer. w Toruniu), mgr Leszek
Zakrzewski — czÆonkowie.

GÆówna  komisja  Rewizyjna  ukonstytuowaÆa siæ w  skaÆdzie:  mgr
MichaÆ Witwicki — przewodniczåcy, mgr Kazimierz Pacuski, kol. Andrzej
Zbieranowski — czÆonkowie.

Zebrania naukowe Polskiego Towarzystwa
Heraldycznego

I. Zebrania zorganizowane przez Zarzåd GÆówny w Warszawie:

24 III 2000. Wræczenie Nagrody im. Adama Heymowskiego. Dr Sobie-
sÆaw Szybkowski (laureat Nagrody) — Kotwice. Prolegomena do badañ
nad ¥redniowiecznym rodem rycerskim

19 V 2000. Leszek DoÆæga–Zakrzewski (komunikat) — Etos rycerski
w ¥wiecie arabskim

mgr Marta Piber — Potomkowie Gotarda ze SÆuºewa. SÆuºewscy
herbu Wierzbowa w okresie od XIII do poczåtku XVI wieku (referat)

27 VI 2000. Juliusz L. Englert (komunikat) — OrzeÆ BiaÆy w insyg-
niach burmistrzów dzielnic Londynu

prof. dr hab. Stefan K. Kuczyñski — Informacja o pracach Komisji
Heraldycznej MSWiA

red. StanisÆaw Ledóchowski (referat) — Herby — klucz do rozpozna-
wania zabytków sztuki

20 X 2000. mgr Piotr MysÆakowski, dr hab. Andrzej Sikorski (referat)
— Polska i francuska rodzina Fryderyka Chopina

24 XI 2000. Sprawozdanie z IX Naukowej Konferencji Heraldycznej
we Lwowie (mgr inº. Andrzej BebÆowski)

Sprawozdanie z konferencji naukowej w Lublinie pt. „Polska heral-
dyka ko¥cielna. Stan i perspektywy badañ” (ks. mgr PaweÆ Dudziñski)
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mgr SÆawomir Górzyñski (referat) — Uwagi o polonikach heraldycz-
no–genealogicznych w zasobie Rosyjskiego Pañstwowego Archiwum Hi-
storycznego w Sankt Petersburgu oraz program badañ nad legitymacjami
szlachty polskiej w koñcu XVIII i w XIX wieku

18 XII 2000. Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Heral-
dycznego

19 I 2001. Prof. dr hab. Stefan K. Kuczyñski — Barwy biaÆo–czerwo-
ne. W 170 rocznicæ ustanowienia

23 II 2001. red. StanisÆaw Ledóchowski — Bogarodzica Kostromska
z Wi¥niowca i jej srebrna aplikacja. Z pogranicza sztuki, historii i genealogii

30 III 2000. Wræczenie Nagrody im. Adama Heymowskiego

II. Zebrania zorganizowane przez OddziaÆ w Lublinie:

15 VI 2000. Sesja popularnonaukowa pt. „Symbolika miasta Lubli-
na”, zorganizowana  przez Polskie Towarzystwo Historyczne OddziaÆ
w Lublinie, Polskie Towarzystwo Historyczne OddziaÆ w Lublinie i Urzåd
Miejski w Lublinie.

Referaty: dr Adam Witusik — Lublin na mapie polityczno–administra-
cyjnej Polski od ¥redniowiecza do wspóÆczesno¥ci; dr hab. Krzysztof
Skupieñski — Uwagi o podÆoºu funkcjonowania symboliki miejskiej w Pol-
sce w XX wieku; dr Maria Trojanowska — Wizerunek herbu miasta
Lublina w ªródÆach archiwalnych XVI–XIX wieku; dr Henryk Seroka —
Herb, chorågiew i insygnia Lublina w okresie przedrozbiorowym; dr To-
masz Panfil — Herb w ºyciu miasta w XIX i XX wieku, dr Piotr Dymmel
— O patronach Lublina; mgr Ludwik Gawroñski — O hejnale, træbaczach,
klikonie i kluczach w dawnym Lublinie; 8 XI 2000. red Alfred Znamie-
rowski (referat) — Flagi miast i jednostek samorzådowych w Europie;
13–14 XI 2000. Konferencja naukowa nt. Polska heraldyka ko¥cielna.
Stan i perspektywy badañ, zorganizowana przez Katedræ Nauk Pomoc-
niczych Historii Instytutu Historii KUL i Polskie Towarzystwo Heraldycz-
ne OddziaÆ w Lublinie.

Referaty: ks. prof. dr hab. Anzelm Weiss, Stan badañ nad heraldykå
ko¥cielnå; prof. dr hab. Józef Szymañski, Odræbno¥ci polskiej heraldyki
ko¥cielnej; prof. dr hab. Stefan K. Kuczyñski, Arcybiskup Brunon Bernard
Heim — heraldyk Ko¥cioÆa; dr Marceli Antoniewicz, Heraldyka biskupów
wileñskich do poÆowy XVI wieku; prof. dr hab. Wojciech Strzyºewski,
Herby osobiste biskupów i opatów w herbach biskupstw i opactw na
ÿlåskuiwZiemiLubuskiej; dr Aleksandra Jaworska, Dekoracja malarska
dokumentów biskupich i królewskich jako ªródÆo do heraldyki ko¥cielnej;
dr Edward Giglewicz, Herby biskupów polskich w okresie PRL; ks. mgr
PaweÆ Dudziñski, Heraldyka polskiej hierarchii Ko¥cioÆa Greko–Katolic-
kiego w XX wieku na tle herbów hierarchii katolickich Ko¥cioÆów Wschod-
nich wywodzåcych siæ z unii brzeskiej i uºhorodzkiej; prof. dr hab. Jan
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Pakulski, ÿredniowieczne pieczæcie herbowe arcybiskupów i biskupów
metropolii gnieªnieñskiej. Analiza porównawcza; prof. dr hab. Barbara
Treliñska, Nobilitacje duchownych w Polsce w XVI wieku; dr Marek L.
Wójcik, Heraldyka klasztorów cysterskich na ÿlåsku; dr PrzemysÆaw Wi-
szewski, Tradycjaheraldycznawybranychklasztorówºeñskichnaÿlåsku
XIII–I poÆowa XIX wieku; dr Adam íurek, Heraldyka norbertanów ¥lå-
skich w dobie nowoºytnej; dr Piotr Dymmel, Herby kapituÆ w „Klejno-
tach” Jana DÆugosza; dr Henryk Seroka, WpÆyw heraldyki ko¥cielnej na
herby miast w MaÆopolsce; dr Tomasz Panfil, Emblematy a heraldyka
ko¥cielna; mgr Mariusz Hlebionek, W poÆowie drogi do herbu. Ze studiów
nad pieczæciami gmin wyznaniowych na przeÆomie XVIII/XIX wieku

III. Zebrania zorganizowane przez OddziaÆ w Krakowie:

10 IV 2000. mgr Jolanta Marszalska — Mecenat kulturalny Sangu-
szków (XVII–XX w.)

mgr Janusz Pezda — prezentacja ksiåºki mgr Jolanty Marszalskiej
pt. Biblioteka i archiwum Sanguszków

16 X 2000. dr Jerzy Michta — omówienie ksiåºki S. Górzyñskiego,
Nobilitacje w Galicji w latach 1772–1918, Warszawa 1997 i 1999 —
z udziaÆem Autora

20 XI 2000. dr Kazimierz Karolczak — Rodzina Dzieduszyckich. Linia
Poturzycko–Zarzecka

11 XII 2000. mgr Piotr MysÆakowski, dr hab. Andrzej Sikorski —
Rodzina matki Chopina — mity i rzeczywisto¥ì

22 I 2001. mgr Wojciech Mischke — Uwagi do genealogii Luksem-
burgów

26 II 2001. dr PrzemysÆaw Wiszewski (Uniwersytet WrocÆawski) —
ÿredniowieczne pieczecie benedyktyñskie na ÿlåsku

IV. Zebrania zorganizowane przez OddziaÆ w Toruniu:

16 III 2000. Zebranie sprawozdawczo–wyborcze, poÆåczone z dyskus-
jå nad referatem dra Piotra Oliñskiego — Herby w ko¥cioÆach wielkich
miast pruskich

13 IV 2000. mgr BronisÆaw Nowak — W sprawie genealogiczno¥ci
rodu Porajów

18 V 2000. dr Henryk Seroka — Geneza i funkcje herbu miejskiego
w MaÆopolsce

15 VI 2000. mgr Piotr Bokota — Uwagi o pieczæciach ¥redniowiecz-
nych miast kujawskich i dobrzyñskich

28 XI 2000. dr ZdzisÆaw Noga — Krakowska rada miejska w XVI w.
Problemy badawcze

25 I 2001. dr hab. Krzysztof Mikulski, dr Jan Wroniszewski (komu-
nikat) — Herb miasta Golubia
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dr Dariusz Dåbrowski — Synowie M¥cisÆawa Ro¥cisÆawowicza Chro-
brego. Przyczynek do genealogii smoleñskiej linii Rurykowiczów

22 II 2001. prof. dr hab. Jan Pakulski (komunikat) — Piæczecie
herbowe arcybiskupów gnieªnieñskich

dr Dariusz Karczewski — Herb Bydgoszczy. Studium sfragistyczno–
–heraldyczne

Publikacje Polskiego Towarzystwa Heraldycznego

Drobna szlachta podlaska w XVI–XIX wieku. MateriaÆy sympozjum
w HoÆnach Mejera (26–27 maja 1989 r.), pod red. S. K. Kuczyñskiego,
BiaÆystok 1991 (wspólnie z O¥rodkiem Badañ Historii Wojskowo¥ci Mu-
zeum Wojska w BiaÆymstoku).
Polskie tradycje samorzådowe a heraldyka. MateriaÆy sesji naukowej
zorganizowanej w dniach 4 i 5 czerwca 1991 r. w Lublinie, pod red.
P. Dymmela, Polskie Towarzystwo Heraldyczne, OddziaÆ w Lublinie, Lu-
blin 1992.
Spis szlachty wylegitymowanej w guberniach grodzieñskiej, miñskiej,
mohylewskiej, smoleñskiej i witebskiej, oprac. S. Dumin i S. Górzyñski,
Fundacja im. Ciechanowieckich, Arbor DiG. Warszawa 1992 (wspólnie
z Towarzystwem Historyczno–Genealogicznym w Moskwie).
Indeks nazwisk do „Herbarza polskiego” Adama Bonieckiego, oprac.
S. Konarski, do druku podaÆ S. Górzyñski, wstæp S. K. Kuczyñski, Arbor
DiG, Warszawa 1992.
SÆownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów sÆowiañskich.
Indeks nazwisk, oprac. S. Konarski, sÆowo wstæpne S. Górzyñski, Wy-
dawnictwo DiG, Warszawa 1995 (przy wspóÆpracy Polskiego Towarzy-
stwa Heraldycznego).
MateriaÆy do polskiego herbarza samorzådowego, zeszyt 1, pod red.
H. Seroki, K. Skupieñskiego, Polskie Towarzystwo Heraldyczne, OddziaÆ
w Lublinie, Lublin 1995.
Ars heraldica. WspóÆczesna sztuka heraldyczna w Polsce. Ars heraldica.
L’art héraldique contemporaine en Pologne [Katalog wystawy zorgani-
zowanej z okazji IX Kolokwium Miædzynarodowej Akademii Heraldyki
„OrzeÆ i lew w heraldyce ¥redniowiecznej” w Galerii Domu Polonii w Kra-
kowie, 4–8 wrze¥nia 1995], pod red. S. Górzyñskiego i L. PudÆowskiego,
Wydawnictwo DiG, Warszawa 1995.
OrzeÆ BiaÆy — 700 lat herbu pañstwa polskiego. The White Eagle —
700 years of the coat of arms of the Polish state [Katalog wystawy na
Zamku Królewskim w Warszawie, 26 VI–15 X 1995], oprac. zespóÆ pod
przewodnictwem S. K. Kuczyñskiego, Zamek Królewski w Warszawie,
Warszawa 1995 (wspólnie z Zamkiem Królewskim w Warszawie).
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OrzeÆ BiaÆy w zbiorach Biblioteki Jagielloñskiej. The White Eagle in the
collection of the Jagiellonian Library [Katalog wystawy w Bibliotece Ja-
gielloñskiej, 7 IX–14 X 1995], oprac. G. Stæpieñ, Biblioteka Jagielloñska
w Krakowie, Polskie Towarzystwo Heraldyczne, OddziaÆ w Krakowie.
Kraków 1995.
Ludzie i herby w dawnej Polsce, pod red. P. Dymmela, Polskie Towarzy-
stwo Heraldyczne, OddziaÆ w Lublinie, Lublin 1995.
OrzeÆ BiaÆy — herb pañstwa polskiego. MateriaÆy sesji naukowej w dniach
27–28 czerwca 1995 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, pod red.
S. K. Kuczyñskiego, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1996 (wspólnie z Zam-
kiem Królewskim w Warszawie).
L’aigle et le lion dans le blason médiéval et moderne. Actes du IXe colloque
international d’héraldique, Cracovie, 4–8 septembre 1995, édités par
S. K. Kuczyñski, A. I. H.; Académie Internationale d’Héraldique, Société
Polonaise d’Héraldique, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1997.
Pieczæì w Polsce ¥redniowiecznej i nowoºytnej. Zbiór studiów, pod red.
P. Dymmela, Polskie Towarzystwo Heraldyczne, OddziaÆ w Lublinie,
Lublin 1998.
Marek Adamczewski, Heraldyka miast wielkopolskich do koñca XVIII wie-
ku, Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Wydawnictwo DiG, Warszawa
2000 (Praca uhonorowana Nagrodå im. A. Heymowskiego).
Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836–1861,
oprac. E. Sæczys, przygotowaÆ do druku S. Górzyñski, Naczelna Dyrekcja
Archiwów Pañstwowych, Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Wydawnic-
two DiG, Warszawa 2000 (Praca uhonorowana Nagrodå im. A. Hey-
mowskiego).
Syberia w ºyciu i pamiæci rodu Gieysztorów — zesÆañców postycznio-
wych, oprac. W. ÿliwowska, Instytut Historii PAN, Polskie Towarzystwo
Heraldyczne, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2000.
Czasopisma:
„Biuletyn Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, red. S. Górzyñski,
Warszawa 1989 — (ukazaÆo siæ 21 numerów).
„Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, red. S. K. Kuczyñski,
Warszawa 1993 — (ukazaÆy siæ 4 tomy).

Informacja o przyznaniu Nagrody im. Adama
Heymowskiego za lata 1999–2000.

Jury Nagrody im. Adama Heymowskiego w skÆadzie: prof. dr hab.
Janusz Bieniak, mgr SÆawomir Górzyñski (sekretarz), prof. dr hab. Maria
Koczerska, prof. dr hab. Stefan K. Kuczyñski (przewodniczåcy), prof.
dr hab. Andrzej Rachuba, przyznaÆo nastæpujåce nagrody za najlepsze
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prace z zakresu heraldyki i nauk pokrewnych, opublikowane i powstaÆe
w latach 1999–2000.

Nagrodæ w wysoko¥ci 900 zÆ i dyplom mgr Elºbiecie Sæczys za pracæ
pt. Szlachta wylegitymowana w królestwie Polskim w latach 1836–1861,
Wydawnictwo DiG, Warszawa 2000.

Nagrodæ w wysoko¥ci 900 zÆ i dyplom mgr Piotrowi MysÆakowskiemu
i dr hab. Andrzejowi Sikorskiemu za pracæ pt. Rodzina matki Chopina.
Mity i rzeczywisto¥ì, Studia Wydawnicze „Familia”, Warszawa 2000.

Nagrodæ w wysoko¥ci 900 zÆ i dyplom dr Beacie Moºejko i prof. dr
hab. BÆaºejowi ÿliwiñskiemu za pracæ pt. Herby miast, gmin i powiatów
województwa pomorskiego, tom I, Oficyna Pomorska, Gdañsk 2000.

Uroczysto¥ì wræczenia Nagrody odbyÆa siæ dnia 30 III 2001 r. w sie-
dzibie Zarzådu GÆównego PTHer. w Warszawie, poÆåczona z lampkå
wina i spotkaniem towarzyskim. Fundusz pieniæºny Nagrody w rozda-
niu 2000 roku, pochodzi z daru red. StanisÆawa Ledóchowskiego — dla
upamiætnienia ¥p. Adama Heymowskiego.
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ACTUALIA

Z dziaÆalno¥ci Warszawskiego Towarzystwa
Genealogicznego

Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne zrzeszajåce genealogów ama-
torów, istnieje juº osiem lat. GÆówne cele WTG to: wzajemna pomoc
w poszukiwaniach genealogicznych i popularyzacja badañ genealogicz-
nych. WspóÆpraca w ramach stowarzyszenia jest bardzo oºywiona i przy-
czyniÆa siæ do znacznego postæpu w badaniach wielu czÆonków WTG.
Kontynuujemy formy dziaÆalno¥ci, o których pisaÆem w „Biuletynie PTHer.”
nr 13 z czerwca 1995 r. KÆadziemy nacisk na doskonalenie informacji.
WspóÆpracujemy z innymi stowarzyszeniami zainteresowanymi bada-
niami genealogicznymi, m.in. z: TG–H w Poznaniu, PTHer. oraz West-
deutschen Gesellschaft für Familienkunde.

Nasze stowarzyszenie systematycznie rozwija siæ i aktualnie liczy
86 czÆonków i wielu sympatyków. Wydajemy biuletyn WTG o nazwie
„Quaerenda”.

Stowarzyszeniem kieruje piæcioosobowy Zarzåd w skÆadzie: Jan På-
gowski — prezes, Jan Norman Zawistowski — zast. prezesa, JarosÆaw
Zawadzki — sekretarz, Danuta Bielecka — skarbnik, Lech JabÆoñski, —
czÆonek Zarzådu.

Spotykamy siæ raz w miesiåcu w Sali Klubu im. WÆ. Pietrzaka przy
ul. Piæknej 16B. Na zebraniach koledzy majå moºliwo¥ì prezentacji
wyników swoich badañ. Zapraszamy równieº prelegentów spoza WTG.

Tematyka referatów wygÆoszonych na zebraniach WTG
w okresie 28 IV 1997–17 IV 2000

28 IV 1997 Dzieje rodu Korczewskich z okolic Czerska i rodzin spokrew-
nionych, ref. PaweÆ Korczewski.

19 V 1997 Moje do¥wiadczenia z poszukiwañ genealogicznych, ref. Karol
Rodek.

23 IV 1997 Kujawska elita wÆadzy za WÆadysÆawa £okietka, ref. Iwona
Dacka.

22 IX 1997 Dzieje rodu Umiñskich, ref. Józef Umiñski.
20 X 1997 Dzieje rodu MaÆachowskich h. NaÆæcz, ref. Artur Brzozowicz.
23 XI 1997 Wojewoda pÆocki MikoÆaj Podoski (1676–1762) h. Juno-

sza i jego rodzina w ¥wietle metryk i literatury historycznej,
ref. Piotr MysÆakowski.
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22 XII 1997 Dzieje rodu íeleñskich z íelanki, ref. Zbigniew Sroczyñski. Re-
ferat poÆåczony z prezentacjå ksiåºki prelegenta pt. „íeleñscy”.

19 I 1998 Moje do¥wiadczenia zwiåzane z zbieraniem materiaÆów do
pracy „Genealogie rodów utytuÆowanych w Polsce”, ref. To-
masz Lenczewski.

16 II 1998 Polscy potomkowie Piastów i innych dynastii panujåcych,
ref. Andrzej Sikorski.

16 III 1998 Miædzy metrykå a czcionkå. Kilka uwag na temat warsztatu
pracy wspóÆczesnego edytora genealogiczno–biograficznego
w Polsce, ref. Piotr Rogóyski.

20 IV 1998 íycie codzienne parafii Rypin XVII–XVIII w., ref. Piotr Mys-
Æakowski.

18 V 1998 WkÆad w kulturæ polskå rodu Rostworowskich h. NaÆæcz, ref.
StanisÆaw Jan Roztworowski.

15 VI 1998 Dzieje rodu Krzymuskich h. Radwan, ref. Jerzy Krzymulski.
21 IX 1998 Dzieje rodu Mycielskich h. DoÆæga na tle wydanej ostatnio

monografii, ref. StanisÆaw Jan Rostworowski.
19 X 1998 O majorze Henryku Hubalu Dobrzañskim inaczej, ref. Zbig-

niew Sroczyñski.
16 XI 1998 Dzieje rodu OrÆowskich h. Lubicz, ref. Andrzej £ukaszewicz.

UzupeÆnienie Krzysztof OrÆowski.
22 XII 1998 Wspomnienia rodzinne z XIX w., ref. StanisÆaw JabÆonowski

w oparciu o niepublikowany Pamiætnik MieczysÆawa Reya
z PrzecÆawia.

18 I 1999 ChÆapowscy h. Dryja, Prelekcja doc. dr. Krzysztofa ChÆapow-
skiego w ramach wspóÆpracy z Polskim Towarzystwem He-
raldycznym.

22 II 1999 Dzieje rodu Konopnickich h. Jastrzæbiec, ref. Danuta i Jan
Bieleccy.

22 III 1999 Ciekawostki genealogiczne z dawnej Warszawy, ref. Ta-
deusz ÿwiåtek. W oparciu o wydanå w 1998 r. ksiåºkæ refe-
renta pt. „ÿladami mieszkañców dawnej Warszawy”.

26 IV 1999 Ród Skarbków h. Abdank, ref. Anna Skarbek–Bieñ.
24 V 1999 Sprawozdanie Zarzådu z dziaÆalno¥ci WTG za okres 20 V

1996 — 24 V 1999 ref. Jan Pågowski.
I7 VI 1999 Informacja o materiaÆach genealogicznych w zbiorach AGAD,

prelekcja dr. Violetty Urbaniak z Archiwum GÆównego Akt
Dawnych.

27 IX 1999 Przydomki w rodzinie Piastów, ref. Agnieszka Strzelecka.
25 X 1999 Losy pÆyty nagrobnej ks. Józefa Poniatowskiego, ref. Maciej

Erdman.
22 XI 1999 Nosarzewscy h. DoÆæga, ref. Lech JabÆoñski.
22 XII 1999 Tradycje spotkañ ¥wiåtecznych w rodzinach mieszczañskich,

prelekcja Tadeusza ÿwiåtka.
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31 I 2000 Rody tatarskie w Polsce, prelekcja Cecylii Sidor.
21 II 2000 Amerykañskie materiaÆy genealogiczne. Moºliwo¥ci poszuki-

wañ genealogicznych za po¥rednictwem Internetu, prelekcja
Piotra Rogóyskiego.

27 II 2000 Rody starej Warszawy, prelekcja Tadeusza ÿwiåtka poÆå-
czona z prezentacjå jego ksiåºki.

17 IV 2000 Wykorzystanie do¥wiadczeñ z badañ genealogicznych w pra-
cy nad ksiåºkå „Senatorzy”, ref. JarosÆaw Zawadzki.

Osoby i stowarzyszenia zainteresowane wspóÆpracå z WTG mogå
kontaktowaì siæ piszåc na adres: Warszawskie Towarzystwo Genealo-
giczne 00–866 Warszawa, ul. íelazna 58/62 m. 610 lub telefonicznie
w Warszawie nr 620–24–70

Jan Pågowski

Inauguracja ksiægozbioru
genealogiczno–heraldycznego we WÆocÆawku

Dnia 16 VI 2000 r. w siedzibie WÆocÆawskiego Towarzystwa Nauko-
wego we WÆocÆawku odbyÆa siæ uroczysta inauguracja ksiægozbioru
genealogiczno–heraldycznego Bernarda Kleca–Pilewskiego, przekazane-
go w darze przez wdowæ po jego twórcy paniå Halinæ Ulickå 1° voto
Klec–Pilewskå.

Bernard Klec–Pilewski (1915–1973) byÆ bibliotekarzem z zawodu,
historykiem, genealogiem i heraldykiem z zamiÆowania, czÆonkiem Ko-
mitetu Redakcyjnego wydawnictwa „MateriaÆy do biografii, genealogii
i heraldyki polskiej”. ByÆ teº autorem kilkunastu znaczåcych publikacji
z tego zakresu oraz drobniejszych materiaÆów i przyczynków, zebranych
po¥miertnie w pracy pt. Studia i przyczynki do historii, genealogii i heral-
dyki polskiej (Londyn 1991). íyjåc po II wojnie w Londynie, zgromadziÆ
on duºy ksiægozbiór (ponad 1400 pozycji), zÆoºony z dawniejszych i now-
szych polskich i obcych opracowañ i wydawnictw ªródÆowych z dziedzi-
ny nauk pomocniczych historii, zwÆaszcza za¥ genealogii. Ksiægozbiór ten
po ponad ìwierì wieku po ¥mierci jego wÆa¥ciciela, zostaÆ przekazany
w darze do biblioteki WÆocÆawskiego Towarzystwa Naukowego dla upa-
miætnienia zwiåzków rodzinnych Bernarda Kleca–Pilewskiego z Kujawa-
mi i ziemiå dobrzyñskå.

Papiery twórcy ksiægozbioru, obejmujåce rækopisy, notatki, wypisy
ªródÆowe, materiaÆy do kwerend genealogicznych, korespondencjæ itp.
zÆoºone zostanå w Gabinecie Genealogiczno–Heraldycznym na Zamku
Królewskim w Warszawie.

Inicjatorem przekazania ksiægozbioru i faktycznym realizatorem tego
przedsiæwziæcia byÆ Prezes PTHer. Profesor Stefan K. Kuczyñski, którego
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z Bernardem Klecem–Pilewskim ÆåczyÆa dÆugoletnia znajomo¥ì. On teº
na inauguracji ksiægozbioru wygÆosiÆ referat pt. Bernard Klec–Pilewski
— historyk, genealog, heraldyk. Warto¥ì naukowå ksiægozbioru przed-
stawiÆ mgr Piotr Bokota.

Nowe czasopismo genealogiczne

Sygnalizujemy ukazanie siæ numeru 1 czasopisma „Kwartalnik Ge-
nealogiczny”, wydanego przez Wydawnictwo DJ w Gdañsku z datå „paªdzier-
nik 2000”, o objæto¥ci 66 stron. Pismo redaguje zespóÆ w skÆadzie: Marek
Lubicz–Bajkowski (redaktor naczelny), Piotr Pankiewicz, Piotr Roth i Mi-
chaÆ Woroniecki. Pismo powstaÆo w gdañskim ¥rodowisku genealogów,
skupionym wokóÆ miejscowego oddziaÆu Polskiego Towarzystwa Zie-
miañskiego.

W sÆowie „Od Redakcji” czytamy, ºe pismo ma ambicjæ nawiåzaì do
profilu i poziomu naukowego przedwojennego „Miesiæcznika Heraldycz-
nego”, zarazem nie jest pomy¥lane jako konkurencyjne w stosunku do
juº istniejåcych tego rodzaju czasopism. Problematyka pisma ma nie
ograniczaì siæ do dziejów rodzin szlacheckich, lecz równieº pogÆæbiaì
wiedzæ o genealogii rodzin mieszczañskich i chÆopskich. Z uwagi na
wychodzåcå z Trójmiasta inicjatywæ wydawania pisma, zawieraì ono
bædzie publikacje dotyczåce rodzin kaszubskich oraz, licznych na tym
terenie,  kresowych.  Oprócz artykuÆów monograficznych, materiaÆów
ªródÆowych, w tym i pamiætników oraz innych godnych uwagi i publika-
cji tekstów, pismo zamieszczaì bædzie recenzje, wprowadza teº — wzo-
rem „Miesiæcznika” — rubrykæ pod nazwå „Zagadnienia i odpowiedzi”.

Numer 1 „Kwartalnika Genealogicznego” zawiera nastæpujåce pozyc-
je: prof. Józef Borzyszkowski, O Kaszubach i kaszubskiej genealogii;
MichaÆ Woroniecki, O Lucjanie ks. Korybut Wi¥niowieckim (1806–1875)
(z tablicå genealogicznå linii podlaskiej Woronieckich); Marek Lubicz–
–Bajkowski, Melchior OÆdakowski (1767–1838), marszaÆek szlachty po-
wiatu biaÆostockiego i jego rodzina; Marek Lubicz–Bajkowski, Herb Nie-
wiarowskich (PóÆkozic); MichaÆ Woroniecki, Przyczynek do genealogii
rodu Artwiñskich h. Dæbno (z tablicå genealogicznå); Andrzej Kostrzew-
ski, Peryferie genealogii (trzy przykÆady zawiÆo¥ci genealogicznych); Ma-
rek Lubicz–Bajkowski, Metryki szlacheckie parafii Jeleniewo z lat 1808–
–1825 (dotyczy parafii Jeleniewo k. SuwaÆk); StanisÆaw ZaÆuski — infor-
macja o oddziale gdañskim Polskiego Towarzystwa Ziemiañskiego; Piotr
Roth — na przykÆadzie pewnego dokumentu japoñskiego z 1938 r. syg-
nalizuje losy Polaków w Chinach przed 1945 r. DziaÆ „Zagadnienia i od-
powiedzi” przynosi 11 zagadnieñ i zapytañ genealogicznych — do wy-
ja¥nienia i odpowiedzi.

Zainteresowanym podajemy adres Redakcji: ul. Kartuska 28/5,
80–104 Gdañsk i Wydawnictwa DJ s. c., ul. Fiszera 4 A, 80–231 Gdañsk.
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IN MEMORIAM

Roman Kolumna–Walewski (1906–2000)

Dnia 15 IX 2000 r. zmarÆ w Warszawie w wieku 94 lat dr inºynier Ro-
man Kolumna–Walewski, czÆonek–nestor naszego Towarzystwa. Z wy-
ksztaÆcenia rolnik, z zamiÆowania genealog, kronikarz i badacz dziejów
swojej rodziny, miaÆ teº szersze zainteresowania historyczne. WÆa¥nie

genealogia i historia przyciåg-
næÆy go do Towarzystwa, które-
go czÆonkiem staÆ siæ w 1993 r.
ByÆ staÆym i aktywnym uczest-
nikiem zebrañ naukowych i in-
nych imprez PTHer., w tym miæ-
dzynarodowego kolokwium he-
raldycznego w Krakowie. BraÆ
w nich udziaÆ, jak to czæsto pod-
kre¥laÆ, z prawdziwym zaintere-
sowaniem,duºympoºytkiemiprzy-
jemno¥ciå. CieszyÆ siæ powsze-
chnym powaºaniem i sympatiå.

Roman Kolumna–Walewski
urodziÆ siæ w 1906 r. w Iwni koÆo
Kurska  w Rosji. WywodziÆ siæ
z nieutytuÆowanej linii Walew-
skich pochodzåcej z WoÆynia.
Jego ojciec przed I wojnå ¥wiato-
wå pracowaÆ na Ukrainie i w Ro-
sji jako dyrektor cukrowni. Po
¥mierci matki i po przetoczeniu
siæ bolszewickiej rewolucji licz-
na rodzina stopniowo wracaÆa do
kraju. Roman pod opiekå star-
szej siostry w listopadzie 1919 r.
znalazÆ siæ w Polsce, a wkrótce
potem w Warszawie. Tu ukoñ-

czyÆ gimnazjum im. Jana Zamoyskiego, poczem w latach 1925–1929
studiowaÆ w Szkole GÆównej Gospodarstwa Wiejskiego uzyskujåc abso-
lutorium. Dyplom inºyniera rolnika uzyskaÆ dopiero w 1950 r. na Wy-

Dr inº. Roman Kolumna–Wawelski
(fot. Janusz Chrzanowski

na zebraniu PTHer.)
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dziale Rolnym Uniwersytetu WrocÆawskiego. W 1969 r. otrzymaÆ stopieñ
doktora nauk rolniczych na podstawie rozprawy na temat metod oceny
plonu pastwisk, obronionej w SGGW.

W czasie studiów i po ich ukoñczeniu pracowaÆ jako asystent w za-
kÆadach do¥wiadczalnych SGGW oraz w duºych gospodarstwach pro-
dukcyjnych w Polsce centralnej i na Kresach. W latach 1935–1939 pro-
wadziÆ rolnicze koÆa do¥wiadczalne w Wieluniu i Sieradzu.

Kampaniæ 1939 roku odbyÆ jako ochotnik bioråc udziaÆ w obronie
Modlina, za co zostaÆ odznaczony Krzyºem Walecznych. W czasie okupa-
cji byÆ ºoÆnierzem Armii Krajowej.

Po wojnie byÆ instruktorem do¥wiadczalnictwa terenowego Pañstwo-
wego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego oraz Instytutu
Uprawy i Nawoºenia Gleboznawstwa w Warszawie. W latach piæìdzie-
siåtych kierowaÆ DziaÆem Wydawnictw IUNG. Do 1962 r. byÆ starszym
inspektorem w Biurze do Spraw Nauki Ministerstwa Rolnictwa, poczem
juº do emerytury pracowaÆ w Instytucie Melioracji i Uºytków Zielonych
w Falætach. ByÆ autorem kilkudziesiæciu publikacji, prowadziÆ zajæcia
dydaktyczne, udzielaÆ wielu ekspertyz, opinii i konsultacji w zakresie
nauk rolniczych. ByÆ miÆo¥nikiem krajoznawstwa i turystyki, zwÆaszcza
Pienin i Beskidu ÿlåskiego, autorem przewodnika turystycznego oraz
artykuÆów popularnych po¥wiæconych temu regionowi.

W uznaniu zasÆug naukowo–badawczych i organizacyjnych dr inº.
Walewski zostaÆ odznaczony Krzyºem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski. Dziewiæìdziesiåtå rocznicæ jego urodzin Instytut Melioracji i Uºy-
tków Zielonych uczciÆ po¥wiæconå mu sesjå jubileuszowå.

Genealogiå interesowaÆ siæ od dawna, lecz dopiero od kilkunastu
lat mógÆ jej po¥wiæciì wiæcej czasu. Dociekliwie i z pasjå badaÆ histo-
riæ zarówno wÆasnej linii rodzinnej, jak i caÆej rodziny Walewskich, w tym
wygasÆej linii hrabiowskiej oraz potomstwa naturalnego syna Napo-
leona I i Marii Walewskiej. PoczuwaÆ siæ do kontynuacji dzieÆa archi-
wisty i genealoga rodzinnego Kazimierza StanisÆawa Walewskiego (zm.
w 1940 r.), wÆa¥ciciela dóbr Inczew i Tubådzin w Sieradzkiem. íywo
interesowaÆ siæ paÆacem w Tubådzinie i jego zbiorami, bywaÆ tam mile
widzianym go¥ciem.

Dr inº. Roman Kolumna–Walewski byÆ czÆowiekiem wielkiej skrom-
no¥ci, ujmujåcej ºyczliwo¥ci i peÆnej wdziæku nieco staro¥wieckiej galan-
terii. Zabraknie Go na naszych zebraniach, zawsze z natæºonå uwagå
sÆuchajåcego referatów i dyskusji. Ale na dÆugo zachowamy Go w pamiæci.

Stefan K. Kuczyñski
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