NOWY HERB
WIERUSZOWA
Dlaczego wygląda tak jak wygląda?

Dlaczego herb wymagał opracowania
na nowo?
■ Od 20 stycznia 2000 roku nad poprawnością herbów samorządowych czuwa
Komisja Heraldyczna przy MSWiA

■ Obecny herb Wieruszowa nigdy nie uzyskał zatwierdzenia Komisji
■ Zatwierdzenie takie nie jest wymagane w przypadku herbów obowiązujących przed
2000, ale:

■ Każde nowe insygnium (np. sztandar) takiego zatwierdzenia wymaga
■ Projekt dowolnego insygnium z niezaopiniowanym herbem automatycznie uzyskałby
opinię negatywną Komisji Heraldycznej
■ Obecnie obowiązujący herb również otrzymałby negatywną opinię Komisji
Heraldycznej – jest to niestaranna kopia cyfrowa pracy innego autora!

Dotychczasowy herb Wieruszowa
■ Obecny herb jest wyraźnie kopią cyfrową (być może którąś z rzędu) przedstawienia
z wydawnictwa książkowego z lat 70 (plagiat???)

■ Projektanci przewidując opór przy wprowadzaniu nowego wzoru podjęli początkowo
jedynie próbę retuszu herbu na podstawie tegoż przedstawienia

■ Poprawiono szczegóły rysunku kozła oraz upodobniono mocniej niesiony przezeń
kościół do kościoła Św. Ducha

Pierwszy projekt herbu Wieruszowa

Herb Wieruszowa w: Pieczęcie i herby
miast ziemi wieluńskiej z 1971 r.

Herb Wieruszowa statucie z 2002 roku

(proszę zwrócić uwagę, że obie tarcze są nawet identycznie pochylone!)

Próba autorskiego opracowania
obecnie obowiązującego herbu

Negatywna opinia w pierwszym podejściu!
■ Projekt poddający jedynie retuszowi obecnie obowiązujący herb otrzymał negatywną opinię
Komisji Heraldycznej

■ Zwrócono głównie uwagę na błędy anatomiczne w przedstawieniu kozła:
– Dziwnie przedstawione chrapy
– Nienaturalne ułożenie rogów! – ważne w kontekście uwag z komentarzy mieszkańców
na forach internetowych!
■ Zalecenia Komisji Heraldycznej:
– Odstąpić od wizerunku z 1971 roku
– Szczegóły anatomiczne kozła dopracować w oparciu o rzeczywiste zwierzęta
– Kościół posiada zbyt wiele szczegółów, nie powinien odwzorowywać kościoła Św. Ducha
– Możliwie wiernie odwzorować przedstawienie z dawnej pieczęci miejskiej Wieruszowa –
najważniejsze!

Sfragistyka Wieruszowa
■ Decydującymi źródłami do heraldyki miejskiej Wieruszowa są odciski dwóch pieczęci
miejskich – starszej, XV-wiecznej i młodszej XVII-wiecznej
■ Komisja Heraldyczna pozostawiła wybór na której pieczęci się wzorować
■ Zachowany odcisk pieczęci starszej jest nieczytelny – zostaje pieczęć młodsza

Odcisk starszej pieczęci miejskiej

Odcisk młodszej pieczęci miejskiej
z 1645 roku

Odcisk młodszej pieczęci miejskiej
z 1777 roku

Wnioski z analizy pieczęci

■ Młody koziołek, nie kozioł (krótkie rogi)

■ Rogi wygięte do tyłu i w dół (aby zmieścić się przed kościołem)
■ Kościół ułożony asymetrycznie
■ Nowe odkrycie – widoczne są kępy roślinności!

■ Schematyczne przedstawienie kościoła – nie jest to żadna konkretna
budowla, w każdym razie nie istniejąca obecnie

Najczęstsze uwagi do nowego projektu
■ Stary był lepszy – nie był lepszy, był plagiatem z niewłaściwie przedstawionymi
kozłem i kościołem oraz niestarannym rysunkiem. Każde nowe z nim insygnium
otrzymałoby negatywną opinię Komisji Heraldycznej
■ „Oklapnięte” rogi – jest tak jak na pieczęci, ponadto to „sterczące” rogi są
nienaturalne, aby tak sterczały, głowa musiałby być pochylona całkowicie
w dół (proszę porównać z herbem Lublina)
■ Niesymetrycznie ułożony kościół – tak jak na pieczęci, oś symetrii herbu przechodzi
przez lewą wieżę
■ Infantylny rysunek – stylizacja heraldyczna polega na antynaturalistycznym
możliwie najprostszym, wręcz karykaturalnym przedstawieniu godeł herbowych.
Zakazane są wszelkie zabiegi uplastyczniania godeł, np. dodawanie cieni. Więcej
na: https://www.mswia.gov.pl/pl/administracja/komisja-heraldyczna/13937,Cowarto-wiedziec-o-tworzeniu-symboli-jednostek-samorzadu-terytorialnego-wPolsc.html
■ Nie podoba mi się – de gustibus non est disputandum, projekt zaakceptowała
Komisja Heraldyczna – grono specjalistów heraldyków, historyków sztuki
i projektantów. My sami jesteśmy pasjonatami heraldyki, w każdy projekt wkładamy
serce. Nasz dorobek obejmuje już 35 zestawów symboli samorządowych
w oficjalnym użyciu, toteż można powiedzieć, że „wiemy jak to się robi”.

DZIĘKUJĘ
ZA UWAGĘ

