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HERALDYKA
 Jedna z nauk pomocniczych historii, zajmuje się badaniem rozwoju

i znaczenia oraz zasadami kształtowania się herbów. Wywodzi się
od słowa „herold” – oznaczającego urzędnika dworskiego, wywołującego
nazwiska rycerzy biorących udział w turniejach.
 Pierwszym zachowanym polskim źródłem opisującym polskie herby jest

spisany w latach 1464–1480 przez Jana Długosza rękopis „Insignia seu
clenodia Regis et Regni Poloniae”.
 Jedne z pierwszych prac dotyczących heraldyki w Polsce napisał w XVI w.

Bartosz Paprocki. Duże zasługi w zakresie heraldyki mieli także Szymon
Okolski oraz Kasper Niesiecki. Według zasad nowożytnych nauk
historycznych prace na ten temat publikował Joachim Lelewel. Wybitnymi
polskimi heraldykami XIX w. i pocz. XX w. byli m.in. Franciszek Piekosiński,
Juliusz Karol Ostrowski, Zbigniew Leszczyc czy Wiktor Wittyg.

HERB MIEJSKI
 charakterystyczny znak miejskiej wspólnoty samorządowej skonstruowany na wzór znaku terytorialnego

według określonych reguł heraldycznych. W Polsce herby miast mogą być tworzone zgodnie z ustawą z dn.
21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach.
 Herby miast mogą być również herbami gmin i innych jednostek terytorialnych.
 Herby miejskie zaczęły kształtować się wraz z prawem miejskim w II połowie XIII w. Ich wizerunki umieszczano,

początkowo bez tarcz herbowych, na pieczęciach miejskich, dopiero później stopniowo niektóre z nich
stawały się prawdziwymi, w pełni ukształtowanymi herbami.
 O wyborze herbu decydował zazwyczaj wójt lub rada miasta, sporadycznie robił to monarcha. Często

zdarzało się w przypadku miast prywatnych, że w momencie zmiany pana, zmieniało się również godło
herbowe takiego miasta, lub dodawano symbole związane z nowym rodem.

PRAWODAWSTWO HERBOWE W POLSCE
 Po upadku Rzeczypospolitej w 1795 roku zaborcy usuwali herby, zastępując je godłem państwowym.

W okresie międzywojennym herbami miejskimi zajęło się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wraz z
Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Do 1939 r. zatwierdzono 104 herby
miast.
 Po II wojnie herbami nikt się prawnie nie zajmował. Dopiero w 1978 r. uchwalono ustawę o odznakach

i mundurach, która zezwalała na ustanawianie herbów miejskich i wojewódzkich. Ustawa o
samorządzie terytorialnym z 1990 r. zezwoliła także gminom na ustalenie herbu. Zabrakło w niej
jednak jakichkolwiek przepisów wykonawczych, dlatego w heraldyce terytorialnej panuje całkowita
dowolność.

MOTYWY W HERALDYCE MIEJSKIEJ
 Najstarszym motywem w heraldyce miejskiej były podobizny lub atrybuty świętych patronów, wzorowane na

symbolice różnych instytucji kościelnych. Z czasem jednak galeria symboli używanych w herbach miast
znacznie się powiększyła. Godła te w swej symbolice nawiązywały bardzo często do prawnej odrębności
miast – ich samorządności. Stąd wzięły się mury miejskie z basztami i bramami nawet w herbach takich miast,
które nigdy w swych dziejach takich murów nie posiadały.
 Orzeł Biały, zazwyczaj, choć nie zawsze ukoronowany, występujący w herbie danego miasta świadczył o tym,

że było ono niegdyś własnością królewską.
 Jeszcze częściej w herbach miast prywatnych umieszczano znaki ich właścicieli dla podkreślenia ich

uprawnień zwierzchnich w stosunku do samorządu miejskiego. Mogły to być herby instytucji kościelnych.
Nagminnie w okresie przedrozbiorowym umieszczano w herbie miast godła szlacheckich właścicieli.

ODROWĄŻ

 Herbem pojawiającym się dość często w godłach miast

polskich i czeskich jest Odrowąż- herb szlachecki
pochodzący najprawdopodobniej z Moraw.

INNE MOTYWY W HERALDYCE MIEJSKIEJ
 Herby niektórych miast nawiązują do charakterystycznych elementów

architektonicznych, wież pobliskiego klasztoru, dawnego zamku właścicieli
czy miejskiego ratusza inne do scen biblijnych, kultu świętych albo starych
podań.
Jako przykład- herb Cieszyna- ukształtował się w XIV wieku i do dziś
zmienił się tylko nieznacznie. U podstawy niebieskiego pola tarczy herbowej
przedstawiono błękitną rzekę Olzę, zaś powyżej umieszczono białe mury
miejskie z dwiema basztami o czerwonych hełmach i otwartą bramą
z podniesioną kratownicą.

MOTYWY „PRZEMYSŁOWE”
 Dla twórczości heraldycznej ostatnich dwu stuleci charakterystyczne

są herby z motywami „przemysłowymi” nawiązującymi do roli
gospodarczej danego ośrodka.
 Jako przykład- herb Zabrza- Herb przedstawia trzy czerwone

murowane wieże z blankami i niebieskie koło zębate wspierające
się na środkowej wieży.
Ceglane wieże nawiązują do charakterystycznej architektury miasta
(Zabrze bywa nazywane miastem ceglanych wież). Koło zębate
nawiązuje do przemysłowego charakteru miasta.

HERBY MÓWIĄCE
 Specyficzny typ herbów stanowią tzw. „herby mówiące”. Godło

herbowe stanowiące ich treść oddaje swym znaczeniem nazwę
danej miejscowości.
 Jako przykład- herb gminy Baranów- przedstawia: „w polu

czerwonym baran kroczący srebrny ze złotymi rogami nad
rogaciną srebrną na opak w słup”. Jest to tzw. herb mówiący,
godło barana nawiązuje bezpośrednio do nazwy gminy.

HERBY PODWÓJNE
 Bardzo rzadko zdarza się stosowanie w heraldyce miejskiej

herbów podwójnych. Jest to dopuszczone wyjątkowo tylko
wówczas, gdy dane miasto powstało z połączenia dwóch
oddzielnych miast o utrwalonych w tradycji, odrębnych herbach,
np. miasto Bielsko-Biała.
 Tarcza lewa to herb dawnego Bielska, natomiast prawa- to herb

dawnej Białej.
 Herb przedstawia dwie tarcze herbowe. W lewej, dwudzielnej

tarczy w polu prawym niebieskim znajduje się pół orła złotego
(żółtego), zwróconego w prawo, bez korony; w polu lewymczerwonym trzy pojedyncze lilie heraldyczne białe (srebrne)
ułożone w słup. W drugiej tarczy w polu zielonym dwie czerwone
pięciopłatkowe róże w pas.

KORONA KRÓLEWSKA

 Herby niektórych miast mogą być ozdabiane koroną królewską.

W heraldyce polskiej odnosi się to głównie do obecnej i byłych
stolic państwa lub dawnych jednostek terytorialnych.
 Jako przykład- herb Gniezna- pierwszej stolicy Polski. Herb

przedstawia srebrnego orła w czerwonym polu. Nad tarczą
znajduje się zamknięta złota korona, zwieńczona krzyżem. Swoją
symboliką nawiązuje do historycznych tradycji najstarszej stolicy
Polski.

CORONA MURALIS
 Tarcze herbowe miast mają prawo być zwieńczane koroną

w kształcie murów miejskich, nazywaną po łacinie corona muralis.
Rangę miasta określa liczba baszt w koronie, zwykle od trzech
do pięciu widocznych.
 Jako przykład-herb Mieroszowa -tarcza herbu jest czerwona.

Widnieją na niej białe mury miejskie z dwoma ozdobnymi wieżami,
zakończonymi złotymi chorągiewkami. Pod murami pod opadającą
złotą kratą umieszczony jest przygotowany do skoku dzik. Nad
tarczą herbową umieszczona jest złota corona muralis, posiadająca
pięć wież. Mury miejskie symbolizują dawny zamek obronny Bolka I,
zniszczony przez husytów w 1427, dzik symbolizuje zwierzynę
łowną żyjącą w okolicach miasta.

CORONA NAVALIS
 Herby miast portowych może wieńczyć corona navalis – korona

ozdobiona dziobami żaglowców. Stosowane jest to głównie w
heraldyce zachodnioeuropejskiej, głównie brytyjskiej.
 Przedstawiana jest najczęściej jako obręcz ozdobiona sześcioma

(widoczne trzy) lub ośmioma (widoczne pięć) dziobami
żaglowców, środkowy ukazany jest na wprost, boczne
symetrycznie obrócone. Niekiedy przedstawiane są na przemian
dzioby i rufy lub dzioby i maszty z pojedynczym żaglem
czworokątnym żaglem rejowym. Tynktura heraldyczna korony jest
najczęściej naturalna, tzn. w kolorze drewna, żagle białe,
metaliczna – złota lub srebrna, czasem błękitna.

GDAŃSK


Herb Gdańska – jeden z symboli miejskich Gdańska. Występuje
w dwóch postaciach: herbu Miasta Gdańska i Herbu Wielkiego Miasta
Gdańska (z trzymaczami i dewizą).



Herb przedstawia na tarczy hiszpańskiej (z zaokrąglonym dołem),
na czerwonym polu złotą koronę otwartą i dwa równoramienne srebrne
krzyże w słup niewchodzące w koronę.



Herb Wielki Miasta Gdańska posiada dodatkowo u bocznic tarczy dwa
podtrzymujące ją złote lwy wspięte, zwrócone do siebie. U podstawy
tarczy złota wstęga z czarno kreśloną łacińską dewizą „Nec temere, nec
timide” (pol.: „Bez strachu, ale z rozwagą”, dosłownie: „Ani zuchwale, ani
bojaźliwie”).

OLSZTYN

 Herbem Miasta Olsztyna jest postać umieszczona na tarczy ostro

zakończonej u dołu, przedstawiająca apostoła Jakuba Starszego.
Postać apostoła jest ubrana w długą do stóp szatę, z gotycka
pofałdowaną, z laską w prawej i z muszlą w lewej ręce
w kapeluszu i z nimbem. Tło w kolorze niebieskim, szaty i kapelusz
białe zaznaczone szarą kreską, nimb, laska, muszla i ciżmy
w kolorze złotym.

BIAŁYSTOK
 Tarcza herbowa dzielona w pas. Część górna czerwona, dolna

złota. Na części górnej orzeł srebrny w koronie złotej, ze złotym
dziobem i szponami oraz czerwonym językiem. W części dolnej
Pogoń Litewska, której koń jest srebrny ze złotą uprzężą
i czerwonym trójdzielnym czaprakiem. Jeździec w zbroi
niebieskiej, szyszak niebieski z otwartą przyłbicą i srebrnym
piórem, miecz wzniesiony niebieski, ostrogi złote. Tarcza jeźdźca
niebieska, na niej srebrny krzyż jagielloński.

 W dostojnej wersji herbu dwa srebrne gryfy trzymają tarczę

herbu, a nad nią koronę miejską. Pod tarczą wstęga srebrna
z napisem „CIVITAS BIALYSTOK”.

LUBLIN
 Herb przedstawia umieszczonego w czerwonym polu zwróconego

w prawo srebrnego kozła ze złotymi karbowanymi rogami i złotymi
kopytami wspinającego się z zielonej murawy na zielony krzak
winny.

 Kozioł i winorośl były atrybutami bogini Wenus (co oznacza

płodność natury), od której wywodziła się Julia z rodu juliańskiego –
według legendy przytoczonej przez Wincentego Kadłubka –
założyciela miasta. Kozioł jest również symbolem miłości i Chrystusa.
Czerwone tło symbolizuje siłę i władzę.

RZESZÓW
 Herb Rzeszowa przedstawia srebrny krzyż kawalerski na błękitnym tle.
 Krzyż

kawalerski–
heraldyczna
forma
czteroramiennego
krzyża
o rozszerzających się ramionach oraz płaskich lub wklęsłych bokach ramion.
Krzyż taki jest niekiedy uznawany za odmianę krzyża maltańskiego. Różnica
między obiema odmianami jest taka, że przy krzyżu kawalerskim podstawy
ramion są płaskie (względnie wypukłe lub wklęsłe), natomiast przy klasycznym
krzyżu maltańskim są one rozwidlone. Krzyż kawalerski o wklęsłych bokach
i podstawach ramion jest nazywany krzyżem rycerskim, natomiast o wklęsłych
bokach i wypukłych podstawach – krzyżem Ruperta.

 Błękit, lazur – kolor o odcieniu pomiędzy niebieskim a cyjanem, odpowiadający

barwie czystego nieba w słoneczny dzień. Błękit miał wiele znaczeń
zmieniających się przez wieki. Symbolizował wierność, stałość uczuć, czystość
i trwałość.

KRAKÓW
 Herb przedstawia w polu błękitnym czerwony mur ceglany z trzema

basztami, z których środkowa jest wyższa i szersza, zwieńczonymi
krenelażem o trzech blankach każda, z czarnymi strzelnicami
i okienkami. W murze brama o złotych otwartych podwojach, z okuciami
w kształcie lilii i z podniesioną złotą broną. W prześwicie bramy
ukoronowany Orzeł Biały, ze złotym dziobem i szponami. Tarcza
herbowa o tradycyjnym dla Krakowa renesansowym kształcie jest
zwieńczona koroną o kwiatonach w kształcie lilii, zamkniętą kabłączkiem
z kulką i krzyżykiem w zwieńczeniu.

KATOWICE

 Herb przedstawia na złotej tarczy czarne urządzenie kuźnicze

umocowane na drewnianym stelażu symbolizowanym przez
brązową belkę drewnianą, pod nią zlokalizowane jest błękitnej
barwy pole symbolizujące wodę napędzającą urządzenie
kuźnicze. Młot mechaniczny składa się: z kowadła, młota
kuźniczego napędzanego kołem zębatym, współosiowo
połączonym wałem z kołem wodnym.

OPOLE

 Herb przedstawia w polu błękitnym tarczy dzielonej w słup, otoczonym

skrajem barwy złotej ze złotym murem o pięciu blankach u góry, połowę
orła górnośląskiego barwy złotej na prawym polu i połowę złotego
krzyża trójlistnego na polu lewym.
Herb Opola ma średniowieczny rodowód, swoje barwy dał mu herb
książąt opolsko-raciborskich (złoty orzeł na błękitnym polu).

WROCŁAW
 Współczesny herb Wrocławia jest pięciopolowy. W centrum tarczy

mieści się srebrna misa z odciętą głową świętego Jana Chrzciciela,
patrona katedry wrocławskiej. W prawym, górnym rogu w czerwonym
polu znajduje się ukoronowany lew czeski – symbol przynależności do
dawnej Korony Królestwa Czeskiego, w lewym górnym rogu czarny
Orzeł Śląski (zgorzelec) w złotym polu z białą przepaską henrykowską
na piersi i skrzydłach zwieńczoną krzyżem. W prawym dolnym, złotym
polu znajduje się duża litera W od łacińskiej nazwy miasta
„Wratislavia”, w lewym dolnym, czerwonym polu osadzone na
odwróconej koronie popiersie świętego Jana Ewangelisty (patrona
kaplicy na ratuszu) w nimbie (czasem uznawane również za głowę św.
Doroty).

ZIELONA GÓRA
 Na tarczy typu hiszpańskiego w zielonym polu herbowym fragment

białego muru obronnego z blankami, po jego środku brama wjazdowa z
podniesioną czarną broną (kratą). Ponad murem trzy wieże. Dwie skrajne
białej barwy z pięcioma czarnymi otworami okiennymi w układzie 3-2,
między nimi szary dach trapezowy, wieże zwieńczone blankami i przykryte
szpiczastymi szarymi dachami. Środkowa, mniejsza wieża białej barwy
zwieńczona blankami. Ponad nią trójkątna tarcza herbowa, w której żółtym
polu widnieje czarny orzeł ze srebrną przepaską w kształcie półksiężyca.
Tarcza nakryta szarym hełmem kubłowym z orlim skrzydłem i białymi
labrami.
 Czarny orzeł na żółtym tle oznacza historyczną przynależność Zielonej

Góry do Śląska.

GORZÓW WIELKOPOLSKI

 Herb przedstawia czerwonego orła w polu srebrnym, uzbrojonego

w złoto trzymającego w szponach dwa zielone liście koniczyny.

 Czerwony orzeł na srebrnym (białym) tle – symbol Brandenburgii –

wywodzi się z genezy miasta, założonego przez margrabiów
brandenburskich w 1257 r.

SZCZECIN
 Herb przedstawia niebieską tarczę herbową, na której widnieje

ukoronowana głowa gryfa (symbolu książąt z dynastii Gryfitów)
o czerwonych piórach. Korona oraz dziób są koloru złotego. Proporcje
wysokości do szerokości herbu wynoszą 1:0,75 (4:3), w dolnej części ma
kształt łuku. Krawędź tarczy jest obramowana kolorem złotym.

POZNAŃ
 Herb przedstawia w polu błękitnym mur obronny z trzema basztami

i otwartą bramą (białą, co jest wyjątkiem w heraldyce, spotykanym
w zaledwie kilku herbach, gdyż zazwyczaj barwa biała oznacza barwę
srebrną). Nad najwyższą, środkową (z oknem), znajduje się gotycka tarcza
herbowa z orłem piastowskim. Na mniejszych wieżach bocznych znajdują się
postacie świętych w białych szatach: Święty Piotr (z kluczem) po heraldycznej
lewej i Święty Paweł z Tarsu (z mieczem) po heraldycznej prawej. W bramie
znajdują się złote skrzyżowane klucze, nad którymi widnieje złoty krzyż
równoramienny (grecki). Bocznie od niższych baszt widnieją złote
sześcioramienne gwiazdy i półksiężyce. Nad herbem widać złotą koronę.

WARSZAWA
 29 lipca 2004 roku Rada Warszawy przyjęła uchwałę o wpisaniu Orderu

Wojennego Virtuti Militari w Herb Wielki Miasta Stołecznego Warszawy
według następującego opisu:

 „W polu czerwonym Syrena, zwrócona w prawo z szablą wzniesioną

w ręce prawej, z tarczą okrągłą w ręce lewej. Barwy ciała i rybiego
ogona Syreny są naturalne, włosy złote, szabla i tarcza złote. Nad tarczą
herbową korona królewska złota. Poniżej tarczy herbowej gałęzie laurowe
z zawieszonym na nich, na wstędze, Krzyżem Srebrnym Orderu
Wojennego Virtuti Militari V klasy. Na wstędze spływającej spod korony
wieńczącej tarczę herbową umieszczona jest dewiza herbowa „semper
invicta” (zawsze niezwyciężona)”.

KIELCE
 Herb przedstawia na tarczy hiszpańskiej, w czerwonym polu

obwiedzionym czarną linią konturową, godło w postaci złotych
(żółtych) majuskuł CK oraz umieszczoną nad nimi złotą (żółtą) koroną
o pięciu widocznych kwiatonach w kształcie trójliści obwiedzione
czarną linią konturową.

 Litery CK są skrótem od „Civitas Kielcensis” lub „Civitas Kielce”.

TORUŃ
 Herb ma

w polu srebrnym czerwone mury miejskie z blankowaniem
i trzema basztami jednakowej wysokości. W basztach skrajnych po jednym
otworze strzelniczym w kolorze czarnym. W murze brama ze złotymi
podwojami, lewa połowa podwoi otwarta: okucie na podwojach srebrne,
w otwartej połowie bramy brona srebrna podniesiona. Otwór bramy
czarny. Tarczę herbową trzyma klęczący anioł w szacie błękitnej ze
skrzydłami srebrnymi. Włosy anioła czarne, twarz i dłonie barwy
naturalnej.
W prawej ręce anioł trzyma złoty klucz.

BYDGOSZCZ
 Herb miejski Bydgoszczy należy do popularnych w heraldyce miejskiej

wyobrażeń tzw. herbów architektonicznych.
 Herb Bydgoszczy ma w polu srebrnym mur miejski czerwony z blankami,

z bramą i trzema basztami, z których środkowa jest wyższa i większa.
W każdej baszcie po jednym oknie łukowym, czarnym. Na basztach
dachy niebieskie, zakończone gałkami złotymi. Na gałce dachu baszty
środkowej wietrznik złoty, zwrócony w prawo. W murze brama z broną
złotą podniesioną: prawe podwoje otwarte, otwór bramy srebrny:
podwoje : niebieskie, okucie podwoi: złote.
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