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 Czternastowieczna pieczęć Solca Kujawskiego 
z wyobrażeniem św. Stanisława

Streszczenie: Pochodzące z XIV w. pieczęcie miast wielkopolskich i kujawskich są dobrze rozpoznane 

przez badaczy. Niemniej, nie udało się odnaleźć średniowiecznych pieczęci Solca Kujawskiego, miasteczka 

leżącego między Bydgoszczą a Toruniem. Dotychczas znane były cztery typy staropolskich pieczęci tej 

miejscowości, wszystkie pochodzące z okresu od XVI do XVIII w. Jedynym świadectwem potwierdza-

jącym fakt, że to miasto dysponowało pieczęcią już w średniowieczu, był nieczytelny ślad po jej odcisku 

przy jednym z dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Toruniu. W wyniku kwe-

rendy przeprowadzonej w berlińskim Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz odnaleziono zabytek 

pozwalający na rekonstrukcję wyglądu średniowiecznej soleckiej pieczęci. Jest to „odcisk z odcisku”, który 

utrwalił się na karcie dokumentu. Na tej podstawie możemy określić, że pieczęć ta miała 29 mm średnicy, 

wyobrażała postać biskupa w stroju pontyfi kalnym, zaś jej legenda brzmiała: „+ S · NOVE ·  CIVITATIS”. 

Liternictwo legendy, wraz z charakterystyczną, rzadko spotykaną nazwą miejscowości, pozwalają datować 

wykonanie tłoka na pierwszą połowę XIV w. Z kolei opierając się na późniejszej tradycji sfragistycznej 

miejscowości, możemy identyfi kować postać umieszczoną w polu pieczęci jako św. Stanisława. Tym sa-

mym interesująca nas pieczęć należy do nielicznej dla tego czasu grupy zabytków, zawierających przed-

stawienia patrona jednoczącej się, a później zjednoczonej Polski. Właśnie okoliczności założenia miasta 

w Solcu, zbiegające się w czasie z jednoczeniem księstw kujawskich, a później włączeniem Kujaw inowro-

cławskich do Korony, pozwalają uznać wyobrażenie napieczętne nie tylko za świadectwo kultu biskupa 

męczennika, ale też za nośnik treści polityczno-ideowych.

Słowa kluczowe: miasta, heraldyka, sfragistyka, Kujawy, Solec Kujawski, święty Stanisław.

Sfragistyka miejska z terenu szeroko rozumianej Wielkopolski, w tym Kujaw, jest na tyle dobrze 

rozpoznana1, że szanse na odnalezienie nieznanej pieczęci z okresu formowania się sieci miej-

skiej tej prowincji wydają się niewielkie. Szukając informacji o dawnej sfragistyce miejskiej tego 

regionu, trzeba zatem wykorzystywać pomijane dotychczas przekazy źródłowe. W  niniejszym 

artykule, oprócz próby analizy odnalezionego niedawno zabytku, chciałbym zwrócić uwagę na 

1 Stan wiedzy na temat pieczęci miejskich tej prowincji podsumowuje katalog będący częścią rozprawy M. Adam-

 czewskiego, Heraldyka miast wielkopolskich do końca XVIII wieku, Warszawa 2000, s. 305–475.
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perspektywy badawcze związane z  rzadko wykorzystywanymi przez badaczy śladami po odci-

skach, czytelnymi głównie na papierowych dokumentach.

Solec [Kujawski] otrzymał prawa miejskie od księcia wyszogrodzko-inowrocławskiego Prze-

mysła Ziemomysłowica w 1325 r.2 Należy zatem do grona najstarszych miast Kujaw zachodnich. 

Pomimo rozkwitu w czasach nowożytnych miejscowość ta nigdy nie dorównała znaczeniem nie-

dalekiej Bydgoszczy, Inowrocławowi czy Fordonowi3. Jako mały ośrodek Solec nie pozostawił po 

sobie także znaczącej spuścizny piśmiennej. Z okresu średniowiecza znanych jest jedynie kilka 

listów wysyłanych przez władze miasta do pobliskiego Torunia, a także kilka pism skierowanych 

do władz zakonu krzyżackiego. Niewiele lepiej wygląda stan zachowania analogicznych źródeł 

z czasów nowożytnych. Archiwum własne miejscowości, w którym znajdowały się księgi miej-

skie, uległo zniszczeniu w XIX w.4

Dotychczasowe publikacje przynoszą informacje o  czterech typach pieczęci Solca z  okresu 

przedrozbiorowego: szesnastowiecznym, siedemnastowiecznym i dwóch osiemnastowiecznych5. 

Najstarsza znana dotychczas pieczęć miejscowości poświadczona została w użyciu w latach 60. 

XVI w. Jej odcisk znajdować się ma na jednym z dokumentów przechowywanych w Muzeum 

Czapskich w  Krakowie. Niestety, notatka dotycząca tego odcisku sporządzona przez Mariana 

Gumowskiego, nie pozwala dotrzeć do samego dokumentu6. Inne, późniejsze jej odciski znaj-

dują się w zasobie Archiwum Państwowego w Toruniu7. Pieczęć ta ma 28 mm średnicy. W polu 

pieczęci wyobraża stojącą postać biskupa w  szatach pontyfikalnych, z  pastorałem w  prawej 

ręce owiniętym sudarium (il. 1a). Pomimo braku bezpośrednich wskazówek postać tą możemy 

identyfikować jako św. Stanisława, patrona miejscowej świątyni8. Legenda owej pieczęci brzmi: 

„*O .·. P(p).·. I .·. D .·. I * S .·. O .·. L .·. E .·. C .·. Z”. Typariusz, którym wykonano ów odcisk, 

używany był jeszcze w drugiej dekadzie XVII stulecia9. Następny tłok pieczęci miejskiej (il. 1b) 

powstał zapewne jeszcze w  XVII  w., pomimo tego, iż dziś poświadcza go jeden tylko odcisk 

znajdujący się przy dokumencie z 1716 r.10 Posiadał on średnicę zbliżoną do poprzedniej pieczęci 

(28 mm), ale zmieniło się umieszczone na nim wyobrażenie napieczętne. Tym razem w polu 

2 Nazwa Solec Kujawski została nadana miastu w 1924 r. Wcześniej miejscowość nazywana była po prostu Solcem 

lub w języku niemieckim Schulitz. Zob. Przywilej lokacyjny miasta Solca Kujawskiego z 1325 r., oprac. D. Karczew-

ski, „Zeszyty Historyczne Towarzystwa Miłośników Solca Kujawskiego” 2001, nr 7, s. 25; M. Hlebionek, Solecki 
Przemysł. Rzecz o pamięci historycznej, „Cuiavia Felix” 2013, nr 8, s. 19.
3 Miasto nie doczekało się jeszcze kompleksowej monografii. Ostatnią popularno-naukową próbę przeglądu ca-

łości jego dziejów, od średniowiecza do 1920 r., zawierają prace B. Janiszewskiej- Mincer: B. Janiszewska-Mincer, 

Solec Kujawski. Dzieje miasta i  okolic do 1806 roku, Toruń 2001; eadem, Solec Kujawski. Dzieje miasta i  okolic 
w latach 1806–1920, Toruń 2014. 
4  L. Wakuluk, Akta miast rejencji bydgoskiej 1815–1919. Procesy archiwotwórcze, Warszawa 1989, s. 107–108; Do-
k umenty miasta Solca Kujawskiego z lat 1571–1760, oprac. A. Szefer, K. Smorowińska, red. M. Hlebionek, Solec 

Kujawski 2014, s. 10–11.
5 Wiedzę na temat staropolskich pieczęci Solca systematyzują prace M.  Adamczewskiego, Heraldyka, s.  431–

432 oraz M. Hleb ionka, Jeszcze o pieczęciach Solca Kujawskiego, „Rocznik Solecki” 2014, t. 5, s. 9–12.
6 Muzeum Narodowe w Krakowie, Materiały rękopiśmienne Mariana Gumowskiego, sygn. 1468.
7 Archiwum Państwowe w  Toruniu (cyt. dalej: APT), Akta miasta Torunia (cyt. dalej: AmT), Kat. II, XI.10 

[1593]; Kat. III, sygn. 4646, 4650 [1609; 1615].
8 Na związek herbu miejskiego Solca z patrocinium kościoła zwraca uwagę m.in. P. Go  łdyn, Heraldyczne obrazy 
śmierci, „Poznańskie Zeszyty Humanistyczne” 2010, z. 14, s. 13.
9  B. Białecki, A. Domanowski, Pieczęcie i herb Solca Kujawskiego. Zarys historyczny, Solec Kujawski 2000, s. 21, 

fot. 4; M. Adamczewski, Heraldyka, s. 431, nr B 627 (na podstawie materiałów rękopiśmiennych M. Gumowskie-

go); M. Hlebionek, Jeszcze o pieczęciach, s. 10.
10 APT, AmT, Kat. III, sygn. 5058.
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pieczęci znajduje się popiersie biskupa Stanisława w infule, bez pastorału. Na identyfikację wy-

obrażonej na pieczęci postaci pozwalają umieszczone po obu jej stronach sygle S/S (tj. Sanctus 

Stanislaus). Rozbudowie uległa też inskrypcja napieczętna: „SIGIL(l)VM OP(p)IDI SOLEC”11. 

Zastąpiło ją sigillum poświadczone przez odciski dopiero w okresie porozbiorowym, ale zapewne 

o staropolskiej jeszcze metryce12 (il. 1c). W ikonografii pieczęć ta nawiązuje do poprzedniczki, 

również wyobrażając popiersie św. Stanisława w stroju pontyfikalnym, bez pastorału, z którego 

obu stron umieszczono sygle S/S (Sanctus Stanislaus). Rozpoczynająca się u dołu, asymetrycznie 

rozłożona legenda brzmi: „SIGIL(l)VM OP(p)IDI SOLEC”13. Druga z  osiemnastowiecznych 

pieczęci miasta (il. 1d) powstała już w okresie po włączeniu miejscowości w granice Prus, o czym 

świadczy element chronologiczny (1792) umieszczony w legendzie oraz zniekształcenie incipitu 

legendy (w formie: „Siegilum”) nawiązujące do niemieckiego Siegel14.

11 B. Białecki, A. Domanowski, Pieczęcie, s. 22–23, fot. 5; M. Hlebionek, Jeszcze o pieczęciach, s. 10.
12 Zob. np. Archiwum Państwowe w Bydgoszczy (cyt. dalej: APB), Archiwum ksiąg wieczystych Bydgoszcz, sygn.. 

62/20061.
13  O. Hupp, Die Wappen und Siegel der Deutschen Städte: Flecken und Dörfer: na ch amtlichen und archivalischen 
quellen, Bd. 1, Königreich Preussen. H. 2, Pommern, Posen und Schlesien, Frankfurt am Main 1898, s. 51; M. Gu-

mowski, Pieczęcie i  herby miast wielkopolskich, Poznań 1932, s.  317; M. Adamczewski, Heraldyka, s.  431–432; 

M. Hlebionek, Jeszcze o pieczęciach, s. 11.
14 O. Hupp, Die Wappen, s. 51, z poprawnym odczytem legendy, według niego średnica ma 29 mm; M. Gumow-

ski, Pieczęcie, s. 317 (z błędnym odczytem legendy — Sigillum zamiast Siegillum); M. Adamczewski, Heraldyka, 

a)  b)

c)  d)

1. Staropolskie pieczęcie Solca Kujawskiego: a) pieczęć szesnastowieczna (Archiwum Państwowe w Toruniu, 

Akta miasta Torunia, Kat. III, 4650); b) pieczęć siedemnastowieczna (ibidem, Kat. III, 5058); c) pieczęć 

osiemnastowieczna pierwsza (Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Archiwum ksiąg wieczystych Bydgoszcz, 

sygn. 62/20061); d) pieczęć osiemnastowieczna druga (Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Deputacja Kamery 

Wojennej i Domen w Bydgoszczy, sygn. 12), fot. M. Hlebionek
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Istnienie średniowiecznej pieczęci miasta poświadczał dotychczas jednie ślad po jej odcisku, 

zachowany przy piśmie wysłanym przez władze Solca do Torunia. List datowany jest na 1404 r.15 

Informację o tych pozostałościach wprowadzili do literatury regionalnej Bernard Białecki i Alfons 

Domanowski16. Według podanej przez nich informacji „Oglądając to miejsce w powiększeniu, 

można dostrzec zamazany bardzo słabo czytelny napis i wizerunek postaci”17. Niestety autorzy 

nie podali wymiarów pieczęci. Dokonana kilka lat temu autopsja zabytku nie potwierdziła zresztą 

ich spostrzeżeń: czytelny był jedynie niewielki fragment perełkowej linii otokowej zewnętrznej 

oraz kilka zabrudzeń mogących być śladami po literach. Ustalenie pierwotnych wymiarów oka-

zało się możliwe wyłącznie w dużym przybliżeniu: średnica odcisku mogła mieć ok. 28–35 mm. 

W międzyczasie list został poddany zabiegom konserwatorskim, które sprawiły, że obecnie resztki 

pieczęci są niemal zupełnie niewidoczne.

W berlińskim Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz przechowywany jest kolejny, nie-

co późniejszy, list, którego wystawcami są władze i społeczność Solca („Consules et scabini necnon 

tota communitas oppidi Solecz”), kierowany tym razem do zakonu krzyżackiego (il. 2)18. Był on 

wielokrotnie wykorzystywany w literaturze, dotyczy bowiem oskarżenia przez Krzyżaków solec-

kiego burmistrza o imieniu Kunath o szpiegostwo19. Z naszego punktu widzenia pismo to jest 

jednak interesujące z innego względu. Otóż przedstawiciele miejscowości przyłożyli do niego swą 

pieczęć. I pomimo tego, że sam odcisk nie zachował się do naszych czasów, to na skutek złożenia 

karty utrwalił się, obok oryginalnego odcisku, jego zarys (odcisk wtórny). Jest on czytelniejszy od 

wspomnianych wyżej toruńskich pozostałości soleckiej pieczęci i pozwala na ustalenie zarówno 

brzmienia legendy, jej liternictwa, jak i wyobrażenia napieczętnego (il. 3).

Interesująca nas pieczęć miała 29 mm średnicy, przy czym wielkość tę trzeba traktować z pew-

ną ostrożnością, bowiem długotrwałe przechowywanie odcisku wewnątrz złożonej karty mogło 

skutkować jej rozpłaszczeniem i niewielkim zwiększeniem rozmiarów. Skraj odcisku wyznaczał pe-

rełkowy otok. Zarys linii otokowej wewnętrznej nie jest widoczny. Legenda pieczęci, wykonana 

pismem majuskulnym z domieszką liter uncjalnych (C = , E = ) i półuncjalnych (n = , 

t = ) oraz dywizorami w formie dużych guzów, brzmi: „+ S · NOVE · CIVITATIS”. Osobliwością 

tej inskrypcji jest litera „V”, podana na opak, w wyrazie „NOVE”. Do brzmienia legendy wrócimy 

niżej. W polu pieczęci widoczny jest zarys postaci w stroju pontyfikalnym, najprawdopodobniej 

z infułą na głowie, która w prawej, wyciągniętej ręce trzyma pastorał krzywaśnią na zewnątrz. Lewa 

strona wyobrażenia jest słabiej czytelna. Opis i  interpretacja widocznych tam śladów właściwego 

odcisku mogą być jedynie spekulatywne. W świetle późniejszych pieczęci miasta (zob. wyżej) w wy-

obrażeniu tym widzieć należy zapewne św. Stanisława. Zrekonstruowany w takiej formie odcisk 

zbliżony jest do szesnastowiecznej pieczęci miejscowości, choć oczywiście różni się od niej właściwą 

epoce stylizacją wyobrażenia i być może dalszymi jego szczegółami (niewykluczone, że wyobrażeniu 

biskupa towarzyszyły dodatkowe elementy), ale przede wszystkim brzmieniem legendy.

s. 432, nr B 629 (z odczytem legendy przejętym z pracy M. Gumowskiego); M. Hlebionek, Jeszcze o pieczęciach, 

s. 12; APB, Deputacja Kamery Wojennej i Domen w Bydgoszczy, sygn. 12.
15 APT, AmT, Kat. I, nr 671;  W. Jóźwiak, Mieszczaństwo Gniewkowa i Solca Kujawskiego do połowy XV w., „Ziemia 

Kujawska” 2002, t. 15, s. 16. 
16 B. Białecki, A. Domanowski, Pieczęcie, s. 16–18.
17 Ibidem, s. 16.
18 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, XX HA, Ordensbriefarchiv, sygn. 3740.
19 W. Jóźwiak, Mieszczaństwo, s. 17–18; S. J óźwiak, Wywiad i kontrwywiad w państwie zakonu krzyżackiego w Pru-
sach, Malbork 2004, s. 206.
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Zacznijmy zatem od inskrypcji napieczętnej. Pomimo, że odbitka odcisku zachowała się przy 

liście z 1422 r., to kanon pisma, którym wykonano legendę, wskazuje, że sam typariusz powstał 

wcześniej, tj. w XIV stuleciu. W epigrafice monumentalnej z wykorzystywaniem liter półuncjal-

nych i uncjalnych spotykamy się w ciągu całego XIV w.20 W inskrypcjach napieczętnych, choć 

rzadko, legendy wykonane pismem majuskulnym widzimy jeszcze na pieczęciach wykonanych 

w pierwszej połowie XV w., z tym, że moduł tego pisma staje się bardziej kwadratowy, general-

nie zanika też okrągłe, półuncjalne „T”, zastąpione przez znak przejęty z kapitały21. Datowanie 

pieczęci na podstawie kanonu pisma jest jednak mało precyzyjne. Przykładowo, na drugiej pie-

częci Bydgoszczy, lokowanej 20 lat później od Solca, której typariusz powstał zapewne w drugiej 

połowie stulecia, a która znana jest z odcisku z ok. 1400 r., liternictwo jest analogiczne do tego 

z pieczęci soleckiej22. W naszym przypadku analizę utrudnia fakt, że obecnie widoczne są jedy-

nie zarysy liter, niepozwalające na określenie ich detali. W jakimś stopniu na doprecyzowanie 

chronologii wykonania typariusza pozwala zawarte w legendzie brzmienie nazwy miejscowości. 

Z określeniem Solca nazwą Nova Civitas spotykamy się w źródłach niezwykle rzadko. Oprócz za-

pisu z naszej pieczęci udało się na razie odnaleźć tylko jedną wzmiankę wskazującą na tożsamość 

Solca z Nowym Miastem. W aktach procesu polsko-krzyżackiego, jaki toczył się w Budzie w latach 

1412–1413, zapisane zostały obie nazwy miejscowości („Solec alias Novemasto”), ale kolejność 

20  B. Trelińska, Gotyckie pismo epigraficzne w Polsce, Lublin 1991, s. 17–41.
21 Zob. np .: S.K. Kuczyński, Pieczęcie książąt mazowieckich, Warszawa 1978, s. 347, nr 47; s. 355, nr 53; M. Hl  e-

bionek, Nieznana pieczęć księcia Kazimierza II przy dokumencie pokoju brzeskiego z 1435 r. [w:] Dziedzictwo książąt 
mazowieckich. Stan badań i postulaty badawcze, red. J. Grabowski, R. Mroczek, P. Mrozowski, Warszawa 2017, 

s. 263–270.
22  M. Gumowski, Najstarsze pieczęcie miast polskich, Toruń 1960, s. 45, nr 34, tabl. III, nr 34.

2. List władz Solca do zakonu krzyżackiego z 1422 r. (Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, XX HA, 

Ordensbriefarchiv, sygn. 3740). Widoczna pozostałość po oryginalnym odcisku pieczęci oraz jego odcisk wtórny, 

fot. M. Hlebionek
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ich wymienienia zdaje się wskazywać na dominację określenia Solec23. Nazwa owa związana była 

z osadą istniejącą w miejscu późniejszego miasta, poświadczoną źródłowo już w drugiej połowie 

XIII w.24 Przywilej lokacyjny, mający formę kontraktu między księciem a  zasadźcą Tomaszem 

z Jaksic, nie regulował kwestii nazewniczych25, zaś zakładana miejscowość określana była przez 

księcia Przemysła jako „civitas nostra”26. W nielicznych źródłach pochodzących głównie z XIV 

i XV w., oprócz wskazanego wyżej wyjątku, miasto określano od 1339 r. wyłącznie mianem Sol-

ca, choć w różnych formach zapisywano jego brzmienie (Solecz, Salicze, Soletcz). By zrozumieć 

okoliczności pojawienia się alternatywnej nazwy Nova Civitas, musimy wrócić do momentu lo-

kowania miejscowości. Księstwo Przemysła Ziemomysłowica było bardzo słabo zurbanizowane. 

Na terytorium bydgosko-wyszogrodzkim, którym książę władał od 1314 r.27, mimo podjętych 

przez cystersów prób lokacji Byszewa, nie było żadnej osady posiadającej prawa miejskie28. Po 

uzyskaniu przez Przemysła księstwa inowrocławskiego, pozostającego wcześniej w  rękach jego 

brata Leszka (1323/1324)29, jedynym miastem lokacyjnym na terytorium jego władztwa był 

Inowrocław. Założony w 1325 r. Solec był zatem drugim ośrodkiem skutecznie tam lokowanym. 

Przykład Bydgoszczy (lokowanej jako Kunigsberg30) wskazuje przy tym, że miasto lokacyjne zało-

żone obok starej osady mogło zyskać nową, zupełnie inną nazwę. W tym kontekście określenie 

23  Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum, t.  2, wyd.  I.  Zakrzewski, Poznań 1892, s.  241, 

art. XXIX.
24  Preussisches Urkundenbuch, Bd. 1, Abt. 2, hrsg. von A. Seraphin, Königsberg 1909, nr 188, s. 147. Zob.  też 

komentarz J. Karwasińskiej, Sąsiedztwo kujawsko-krzyżackie 1235–1343 [w:] eadem, Kujawy i Mazowsze. Wybór 
pism, Warszawa 1997, s. 69 nn.
25  A. Kosecki, Miasta kujawskie w średniowieczu. Lokacje, ustrój i samorząd miejski, Kraków 2019, s. 80, 170–173; 

288–293.
26  Przywilej lokacyjny, s. 9–16.
27 R. Kabaciński, Rządy opiekuńcze i  tzw. niedzielne na Kujawach inowrocławskich na przełomie XIII i XIV w., 
„Prace Komisji Historii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego” 1967, t.  4, s.  65–66 (Bydgoskie Towarzystwo 

Naukowe, Prace Wydziału Nauk Humanistycznych, seria C, nr 5); Z. Guldon, J. Powierski, Podziały administra-
cyjne Kujaw i ziemi dobrzyńskiej w XIII i XIV w., Bydgoszcz 1974, s. 195; B. Śliwiński, Leszek książę inowrocławski 
(1274/1275–po 27 kwietnia 1339), Kraków 2010, s. 133–134 (tam wcześniejsza literatura).
28 A. Kosecki, Miasta, s. 79–80.
29 Z. Guldon, J. Powierski, Podziały administracyjne, s. 196; B. Śliwiński, Leszek, s. 153.
30 Zob.:  R. Kabaciński, Lokacja miasta na prawie magdeburskim, w: Historia Bydgoszczy, t. 1, red. M. Biskup, War-

szawa 1991, s. 99; A. Kosecki, Miasta, s. 87.

 

3. Fotografi a i odrys wtórnego odcisku pieczęci Solca przy dokumencie z 1422 r. 

(Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, XX HA, Ordensbriefarchiv, sygn. 3740), fot. i rys. M. Hlebionek
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„Nowe Miasto”, pod którym zapewne założono miasto obok bądź w  miejscu dawnego Solca, 

określałoby jego stosunek do Inowrocławia, miasta starego. Stan ten w związku z włączeniem 

po 1327 r. Kujaw inowrocławskich do Korony, a w kontekście lokalnym wobec kolejnych czter-

nastowiecznych lokacji Bydgoszczy czy Wyszogrodu (Fordonu)31, szybko uległ dezaktualizacji. 

Mogło to spowodować, że nazwa osady przedlokacyjnej, jako bardziej jednoznaczna, zaczęła wy-

pierać nowsze miano. Wracając do chronologii pieczęci, trzeba stwierdzić, że właśnie przesłanki 

onomastyczne w połączeniu z właściwościami epigraficznymi legendy, dają podstawę do hipote-

tycznej datacji wykonania typariusza interesującej nas pieczęci na okres bliski lokacji miasta, czyli 

pierwszą połowę XIV  w. Tylko wówczas bowiem istniały okoliczności uzasadniające oficjalne 

nazywanie miejscowości Nowym Miastem. Dane te nie pozwalają jednak całkowicie wykluczyć 

możliwości, że pieczęć powstała w nieco późniejszym okresie, niemniej cezurę ante quem sporzą-

dzenia tłoka naszej pieczęci będzie wyznaczał przełom XIV i XV w. 

Postać św. Stanisława nie jest motywem, który często występuje w  sfragistyce miejskiej32. 

Jako przykład można podać małopolskie Koszyce (na pieczęci pochodzącej zapewne z końca 

XV  w.)33, śląską Czeladź (pieczęć również piętnastowieczna)34, małopolski Sławków (pieczęć 

szesnastowieczna)35 czy mazowiecki Stanisławów (pieczęć również szesnastowieczna)36. W obu 

pierwszych przypadkach w polu pieczęci umieszczono pełnopostaciowe wyobrażenia męczenni-

ka w stroju pontyfikalnym, z pastorałem opartym na lewym (Koszyce) lub prawym (Czeladź) 

ramieniu, a na pieczęci Czeladzi z głową otoczoną nimbem. Na pieczęciach Sławkowa i Sta-

nisławowa świętego ukazano w  momencie wskrzeszania Piotrowina. Ponadto postać biskupa 

Stanisława spotykamy jako elementy większych kompozycji np. na większych pieczęciach Kra-

kowa (wójtowskiej i większej radzieckiej) czy położonego bliżej Solca Brześcia Kujawskiego37. Te 

przykłady są dla nas szczególnie instruktywne, bowiem najstarsze pieczęcie Krakowa i Brześcia 

używane były w czasach lokacji Solca. Na późniejszych, nowożytnych pieczęciach Brześcia Ku-

jawskiego spotykamy się ze  zjawiskiem podobnym do tego, które możemy zaobserwować na 

pieczęciach soleckich — wyobrażenie obu świętych ulega redukcji do półpostaci38. Natomiast 

31 A. Kosecki, Miasta, s. 80–87; 107–111.
32 Zob.:  P. Gołdyn, Kult polskich świętych w heraldyce samorządowej, „Seminare. Poszukiwania naukowe” 2005, 

t. 21, s. 92–93; idem, Symbolika religijna i kościelna w herbach miast polskich, Warszawa 2008, s. 142–146. M. Gu-

mowski wymienia jedynie dwa ośrodki miejskie, które w  swej ikonografii odwoływały się do św. Stanisława, 

tj. Brzesć Kujawski i Kraków. M. Gumowski, Najstarsze pieczęcie, s. 18. O pojawiających się tam wizerunkach 

świętego zob. niżej. 
33  H. Seroka, Herby miast małopolskich do końca XVIII w., Warszawa 2002, s. 98.
34  Cz. Ryszka, Czeladź. 750 lat Kościoła i parafii św. Stanisława B.M., Czeladź 2010, s. 58; 77 (średniowieczna pie-

częć miasta błędnie opisana jako pieczęć parafialna); I. Szaleniec, He rby i pieczęcie miasta Czeladź, Czeladź 2010, 

s. 4 (pieczęć nowożytna), 5 (pieczęć średniowieczna).
35 H. Seroka, Herby s. 233.
36  M. Gumowski, Pieczęcie i  herby miast województwa warszawskiego, „Miesięcznik Heraldyczny” 1937, nr 12, 

s. 185 zna odcisk pieczęci pochodzący dopiero z XVIII w., nie datuje jej jednak. W związku z tym, że miejscowość 

lokowana była w 1523 r. przez książąt mazowieckich Janusza i Stanisława (od którego wzięła nazwę), a godło ma 

charakter de facto mówiący, możemy założyć, że pojawiło się ono już na najstarszej pieczęci miejscowości. 
37 Brześć: M. Gumowski, Najstarsze pieczęcie, s. 42–44; M. Adamczewski, Heraldyka, s. 317; Kraków: A. Chmiel, 

Pieczęcie miasta Krakowa, Kazimierza, Kleparza i jurydyk krakowskich do końca XVIII w., „Rocznik Krakowski” 

1909, t. 11, s. 79–95; Z. Piech, Św ięty Stanisław szafarzem korony Królestwa Polskiego. Ze studiów nad średniowiecz-
ną sfragistyką miasta Krakowa, „Rocznik Krakowski” 1991, t. 57, s. 5–16; W. Drelicharz, Z. Piech,  Dawne i nowe 
herby Małopolski, Kraków 2004, s. 233–234 (tam wcześniejsza literatura).
38 M. Adamczewski, Heraldyka, s. 317.
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z większych pieczęci krakowskich z czasem postacie świętych znikają w ogóle39. W sfragistyce 

tego miasta wyobrażenie św. Stanisława spotykamy jeszcze na pieczęci ławniczej. Przedstawio-

no na niej, ponad murem miejskim z przejazdem, półpostać świętego w stroju pontyfikalnym 

z prawą ręką w geście błogosławieństwa, nad którą znajduje się wyobrażenie nieukoronowanego 

orła, trzymającego w lewej ręce pastorał, nad którą umieszczono koronę. Pieczęć ta datowana 

jest na XIV w.40 Na znanych pieczęciach miejskich z XIV i XV w. spotykamy zatem dwa typy 

przedstawienia interesującego nas świętego — pełnopostaciowe i popiersiowe, oba z reguły po-

zbawione indywidualnych atrybutów, zawsze ukazujące biskupa in pontificalibus, z jedną ręką 

wzniesioną do błogosławieństwa, w drugiej trzymającego pastorał. Identyfikację postaci umoż-

liwiały czasem (jak na krakowskich pieczęciach wójtowskiej i większej radzieckiej) inskrypcje 

wskazujące, o którego świętego biskupa chodzi. Jak zauważył Wojciech Mischke, sprowadzenie 

wyobrażeń świętego do dwóch schematów ikonograficznych było wynikiem postępującej re-

dukcji jego ikonografii kanonizacyjnej41. Takie typy przedstawień spotykamy również na innych 

zabytkach sztuki polskiej z XIV i XV w. Stanowią one jednak już tylko element większego zbioru 

motywów, z którego czerpali artyści42. Wśród nich do największego znaczenia doszło ok. połowy 

XV  w. wyobrażenie Stanisława wskrzeszającego Piotrowina. Spotykamy je także jako motyw 

kompozycji napieczętnych, także pieczęci miejskich43.

Jeżeli przyjmiemy zaproponowaną chronologię pieczęci, datującą jej powstanie na pierwszą 

połowę XIV w., będzie ona należała do stosunkowo nielicznej grupy zabytków z przedstawie-

niami krakowskiego biskupa męczennika znanych z tego czasu44. Na wyżej naszkicowanym tle 

wyobrażenie pieczęci soleckiej nie różni się raczej od znanych schematów. Jak już wspomniano, 

charakter i stan zachowania interesującego nas przekazu nie pozwala na jednoznaczną inter-

pretację innych śladów widocznych na wtórnym odcisku. Nie wiadomo przede wszystkim, czy 

stanowią one element kompozycji pieczęci, czy też mają charakter przypadkowy, niezwiązany 

z  jej ikonografią. Szczególnie interesujący wydaje się być obiekt (?) z  lewej strony świętego. 

O  ile nie jest on przypadkowym zabrudzeniem, można dopatrywać się w  nim zarysu ręki 

wzniesionej w  geście błogosławieństwa, miecza (na co mogłaby wskazywać regularna, okrą-

gła plama poniżej) czy jakiegoś elementu architektonicznego (kolumienka? stanowiąca wów-

czas element większej kompozycji flankującej wyobrażenie postaci?). Pierwsze rozwiązanie nie 

różniłoby się znacząco od znanej ikonografii świętego. W drugim przypadku mógłby to być 

refleks poszukiwań rozwiązania, mającego na celu doprecyzowanie wizerunku przez lokalne, 

a z punktu widzenia Krakowa prowincjonalne, środowisko. W trzecim natomiast mielibyśmy 

do czynienia raczej z ornamentem. Raz jeszcze trzeba podkreślić, że propozycje te należy trak-

tować jako spekulacje.

39 A. Chmiel, Pieczęcie miasta Krakowa, passim; H. Seroka, Herby, s. 139; W. Drelicharz, Z. Piech, Dawne i nowe 
herby, s. 235 nn.
40 A. Chmiel, Pieczęcie miasta Krakowa, s. 98–99; Z. Piech, W. Drelicharz, Dawne i nowe herby, s. 234–235, il. 43.
41  W. Mischke, Pierwotny schemat ikonograficzny przedstawienia św. Stanisława ze Szczepanowa. Krakowski znak 
pielgrzymi z Czech i Moraw, „Ciechanowskie Studia Muzealne” 1990, t. 2, s. 46–48.
42 R. Knapiński, Titulus ecclesiae. Ikonografia wezwań współczesnych kościołów katedralnych w Polsce, Warszawa 

1999, s. 521. 
43 W sfragistyce pojawia się ono np. na szesnastowiecznej pieczęci małopolskiego Sławkowa zob.: H. Seroka, He-
raldyka, s. 233 oraz mazowieckiego Stanisławowa: M. Gumowski, Pieczęcie i herby miast województwa warszaw-
skiego, s. 185.
44 Omawiają je m.in.: R.  Kiersnowski, Dukaty Władysława Łokietka [w:] Historia. Pieniądz. Herb, Opera selecta, 
red. S.K. Kuczyński, S. Suchodolski, Warszawa 2008, s. 186–188; Z. Piech, Święty Stanisław, s. 7–9; W. Mischke, 

Pierwotny schemat ikonograficzny, s. 46–48.
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Święty Stanisław był w czasach staropolskich patronem soleckiej parafii. Pozornie nie może więc 

dziwić, że jego wizerunek umieszczono na miejskiej pieczęci45. Niemniej, tytuł ten dla soleckiej 

świątyni mamy poświadczony dopiero w XVI w., a warto zauważyć, że w czasach nowożytnych nie 

było on stabilny46. Nie dysponujemy też przekazami potwierdzającymi istnienie kościoła w Sol-

cu w czasach przedlokacyjnych. Pierwszy raz źródła wzmiankują miejscowego plebana dopiero 

w 1382 r.47 Konstatacje te komplikują relacje między wyobrażeniem interesującej nas pieczęci (na 

podstawie późniejszego materiału sfragistycznego identyfikowanym ze św. Stanisławem) a hipote-

tycznym patronem średniowiecznej parafii. Jak zauważył Zenon Piech, pochodzące z drugiej poło-

wy XIII i pierwszych dekad XIV w. wyobrażenia św. Stanisława można podzielić na dwie grupy48. 

Pierwsze szerzyły kult świętego. Drugie oprócz tego nasycone były zjednoczeniowymi wątkami 

jego legendy. O kwalifikacji wizerunku do którejś z nich decyduje występowanie w przestawie-

niu ikonograficznych elementów nawiązujących do wątków zjednoczeniowych (jak na pieczęci 

Leszka Czarnego ze sceną kultu49), ale też — w przypadku ich braku — szerszy kontekst mogący 

wskazywać na intencje fundatora. Z tym drugim spotykamy się w przypadku czternastowiecznej 

pieczęci Brześcia Kujawskiego, gdzie na treści ideologiczne związane ze świętym wskazuje wzoro-

wanie pieczęci miejscowości na pieczęci większej radzieckiej Krakowa z jednej strony, z drugiej zaś 

fakt, że w interesującym nas okresie biskup nie był patronem żadnej z miejscowych świątyń50. Być 

może także w przypadku Solca, niezależnie od daty założenia i pierwotnego wezwania miejskiego 

kościoła, odwołanie się do postaci biskupa męczennika należałoby łączyć z ówczesną sytuacją poli-

tyczną i symboliką św. Stanisława jako patrona jednoczącej się Polski. Oprócz brzeskiej analogii na 

interpretację taką pozwala polityczny wymiar inwestycji lokacyjnej51, będącej przecież — szczegól-

nie w tak małym księstwie jak ówczesne władztwo inowrocławsko-wyszogrodzkie — manifestacją 

władzy książęcej. Podkreślić trzeba także stosunkowo bliskie relacje łączące w tym czasie Przemysła 

Ziemomysłowica z Władysławem Łokietkiem52. A przecież to właśnie Łokietek powrócił do wyko-

rzystywania zjednoczeniowej symboliki św. Stanisława53. Wreszcie książę Przemysł jako homo litte-
ratus zdawał sobie zapewne sprawę z owej symboliki świętego obranego na patrona Solca54. Samo 

założenie miasta, do czego doszło w 1325 r., lokuje się na osi czasu między niezwykle ważnymi, 

z punktu widzenia dziejów Kujaw, wydarzeniami. Około 1324 r. Leszek Ziemomysłowic cedował 

45 Zwracają na to uwagę M. Adamczewski, Heraldyka, s. 93, P. Gołdyn, Symbolika, s. 146.
46  Parafia katolicka w Solcu Kujawskim. Wybór źródeł XVI–XX w., oprac. M. Hlebionek, Solec Kujawski 2009, s. 8, 

9, 14; s. 29, nr 2.
47  Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII wieku, oprac. B. Ulanowski, Kraków 1887, s. 229, nr 4.
48 Z. Piech, Święty Stanisław, s. 15.
49  Z. Piech, Pieczęć Leszka Czarnego z przedstawieniem św. Stanisława. Próba interpretacji, „Analecta Cracovien-

sia” 1983, t. 15, s. 331–343; idem, Stud ia nad symboliką zjednoczeniową pieczęci książąt piastowskich w II połowie 
XIII i początkach XIV wieku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace historyczne” 1987, t. 84, 

s. 44–45; idem, Ikonografia pieczęci Pias tów, Kraków 1993, s. 133–134.
50 M. Adamczewski, Heraldyka, s. 45.
51 A. Kosecki, Miasta, s. 79–80.
52  J. Bieniak, Przemysł (1278–1338/9), książę inowrocławski, następnie sieradzki [w:] Polski słownik biograficzny, 
t. 28, Wrocław 1984, s. 733–735; D. Karczewsk i, Przemysł Ziemomysłowic [w:] Inowrocławski słownik biograficzny, 
t. 4, red. E. Mikołajczak, Inowrocław 2000, s. 100–101. Inne stanowisko prezentują K. Karczewski, W. Sieradzan, 

Postawy polityczne książąt kujawskich Ziemomysłowiców, „Ziemia Kujawska” 1993, t. 9, s. 42, widząc w akcie za-

miany dzielnic wyraz nieufności króla wobec bratanka. 
53 Z. Piech, Św. Stanisław, s. 16.
54 J. Bieniak, „Litterati” świeccy w procesie warszawskim 1339 r. [w:] Cultus et cognitio. Studia z dziejów średnio-
wiecznej kultury, red. S.K. Kuczyński, Warszawa 1976, s. 97–106; K. Karczewski, W. Sieradzan, Postawy polityczne, 
s. 35.
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swe inowrocławskie władztwo bratu Przemysłowi55. Dokonało się więc zjednoczenie w mikroska-

li — połączenie dwóch kujawskich dzielnic. Drugim, które nastąpiło ok. 1327/8 r., było włączenie 

dzielnicy Przemysła Ziemomysłowica w granice Królestwa Polskiego56. Zamykało ono pierwszy 

etap przejmowania przez króla władzy nad Kujawami Zachodnimi57. Fakt ten poprzedziły za-

pewne trwające jakiś czas negocjacje. Właśnie po tym wydarzeniu wyobrażenie św. Stanisława 

na soleckiej pieczęci nabrało, w kujawskim kontekście, szczególnej wymowy, wszak dokonała się 

rekuperacja tych ziem przez królestwo, czemu święty patronował. Niewykluczone, że w momencie 

inkorporacji terytorium inowrocławsko-wyszogrodzkiego do Korony miasto w Solcu było jeszcze 

w trakcie organizacji, co być może nakazywałoby przesunięcie datacji wykonania tłoka na czasy po 

tej dacie. Jest to jednak wyłącznie hipoteza.

Średniowieczna pieczęć Solca Kujawskiego jest zabytkiem interesującym z wielu względów. Już 

sam fakt jej istnienia poszerza naszą wiedzę o pieczęciach miast kujawskich w XIV stuleciu. To, 

że dotrwała do naszych czasów w formie de facto pośredniej, ale poddającej się analizie, pozwala 

uwzględnić w warsztacie sfragistyki kolejną grupę przekazów, niebudzących dotychczas większe-

go zainteresowania historyków. Nie można jednak wykluczyć, że w tym aspekcie należy ona do 

wyjątkowych okazów, szczególnie nadających się do takich badań. Zapisane na niej informacje, 

które udało się odczytać, otwierają też nowe możliwości przed badaczami miast kujawskich — 

zachowana na niej pierwotna nazwa ośrodka nakazuje ponowne odczytanie źródeł, w których 

Solec może występować pod nazwą Nova Civitas (Nowe Miasto). Oprócz znaczenia regionalnego 

treść pieczęci przenosi także informacje szersze, świadczące o żywym kulcie św. Stanisława w tej 

części Kujaw, która znajdowała się poza granicami Królestwa, a być może także o treściach natury 

politycznej związanych z postacią świętego. 
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