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 Herb czy logo?
Problemy współczesnej heraldyki samorządowej 

na przykładzie znaków miasta Krakowa

Marcelemu Antoniewiczowi z okazji Jubileuszu 65-lecia

Streszczenie: Mija 20  lat od wprowadzonej 1  stycznia 1999  r. reformy samorządowej, która stworzy-

ła ramy prawne i organizacyjne dla współczesnej heraldyki samorządowej — wojewódzkiej, powiatowej 

i gminnej (miejskiej i wiejskiej). Początkowo zainteresowanie samorządów swymi znakami było duże. Re-

aktywowano dawne herby, pieczęcie, chorągwie, fl agi, sztandary, atrybuty władz lub tworzono nowe, dla 

samorządów, które ich nie posiadały. Herb Krakowa należy do najstarszych herbów miejskich w Polsce, 

jego tradycja sięga drugiej połowy XIV w. (najstarsza wzmianka źródłowa z 1370 r.). W 2002 r. opracowa-

no zespół znaków miasta składający się z pięciu elementów: herbu, pieczęci, chorągwi, fl agi i barw. Znaki 

te, zaopiniowane pozytywnie przez Komisję Heraldyczną, zostały zatwierdzone przez ministra spraw we-

wnętrznych i administracji, przyjęte przez radę miasta, wpisane do statutu miasta i wprowadzone do użyt-

ku. Jednocześnie w 1997 r. wprowadzono logo Krakowa, które z biegiem czasu zaczęło odgrywać coraz 

ważniejszą rolę w wizualnej identyfi kacji miasta. W marcu 2017 r. wszedł w życie System Identyfi kacji Wi-

zualnej Krakowa, w ramach którego logo stało się jedynym znakiem identyfi kującym miasto. Opracowany 

równolegle System Identyfi kacji Wizualnej z herbem jako znakiem wiodącym został odrzucony. Od tego 

momentu w Krakowie postępuje nieustanna ekspansja logo, podczas gdy herb jest właściwie nieobecny 

w przestrzeni miejskiej. Tym samym została przerwana tradycja jego używania, trwająca od średniowiecza. 

Władze miasta deklarują szacunek dla herbu, co nie ma jednak żadnego odzwierciedlenia w praktyce.

Autor omawia występowanie herbu miasta w okresie staropolskim, następnie jego obecność w budyn-

ku obecnego Magistratu (XIX i XX w.), a także w przestrzeni miejskiej po 2002 r. Następnie prezentuje 

ekspansję logo w  latach 2017–2020 oraz próby jej uzasadnienia przez władze i  urzędników Krakowa. 

W sposób całkowicie nieuprawniony defi niuje się logo jako „znak grafi czny” lub „znak towarowy”, gdy 

w rzeczywistości jest ono głównym znakiem miasta, ważniejszym od herbu. Świadczą o tym jego obecne 

funkcje. Jako znak miasta logo powinno podlegać obowiązującej procedurze prawnej, czego w Krakowie 

nie dotrzymano. Powinno być przyjęte przez radę miasta, uzyskać pozytywną opinię Komisji Heraldycznej 

i zatwierdzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji. Stan istniejący w Krakowie jest niezgodny 

z obowiązującym prawem oraz szacunkiem dla herbu jako znaku ciągłości i tożsamości miasta, a także 

zabytku dziedzictwa historycznego.

Słowa kluczowe: dziedzictwo kulturowe, herb, heraldyka samorządowa, miasto, Kraków, logo.
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W latach 90. ubiegłego stulecia w kręgu badań heraldycznych pojawił się temat określany jako 

„współczesna heraldyka samorządowa”. Za inicjatora tych prac należy uznać prof. Józefa Szymań-

skiego, który zwrócił uwagę środowiska na fakt, że odradzające się w samorządach zainteresowa-

nie herbami i innymi znakami musi być wsparte wiedzą, konsultacją i współpracą historyków, 

gdyż samorządy nie podołają temu we własnym zakresie1. Nawiązał tym samym do praktyki 

II Rzeczypospolitej, gdy środowisko historyków — heraldyków, specjalistów w zakresie nauk po-

mocniczych historii, włączyło się w prace nad herbem Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie nad 

herbami województw i miast. Stworzono wówczas ustawodawstwo stanowiące podstawę prawną 

tych prac oraz wypracowano odpowiedni model współpracy historyków, środowisk samorządo-

wych i instytucji rządowych2. Prace nad heraldyką ziemską i miejską były prowadzone w Wydzia-

le Archiwów Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego we współpracy z Mini-

sterstwem Spraw Wewnętrznych. W ich rezultacie opracowano, lecz nie wprowadzono w życie, 

projekt zespołu herbów wojewódzkich3 oraz zatwierdzone przez ministra spraw wewnętrznych 

104 herby miejskie, których opisy były systematycznie publikowane w „Monitorze Polskim”4. 

Liczba miast, które podjęły wówczas starania o  uzyskanie zatwierdzenia herbu, była znacznie 

większa, co potwierdzają materiały zachowane w poszczególnych archiwach miejskich. Wybuch 

wojny przerwał te prace, a po wojnie do nich nie powrócono. Herby i wszelka tradycja samo-

rządowa stały się dla nowych władz, budujących „nowy wspaniały świat”, obiektem nie troski, 

lecz mniej czy bardziej ukrytego marginalizowania. Ponadto, w ramach represji po powstaniu 

warszawskim, Niemcy w bestialski sposób spalili całe archiwum heraldyczne Wydziału Archiwów 

Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, w dużej mierze uniemożliwiając 

zrekonstruowanie tych prac5. Międzywojenne prace nad heraldyką samorządową były ogromnym 

przedsięwzięciem, zwłaszcza gdy uwzględnimy też prace rozpoczęte, których nie zakończono 

z powodu wybuchu wojny. Był to czas budowy fundamentów heraldyki samorządowej, zwłaszcza 

miejskiej, niestety z powodu zniszczenia materiałów źródłowych już nie do zrekonstruowania 

w pełnym wymiarze.

W  latach 90. ubiegłego stulecia nastąpił sygnalizowany powyżej renesans heraldyki samo-

rządowej. Było to ściśle związane z  odradzającą się po 1989  r. samorządnością. Szczególnym 

impulsem stała się reforma samorządowa wprowadzona od 1 stycznia 1999 r. Stworzono nową 

strukturę terytorialno-administracyjną państwa, z podziałem na województwa, powiaty i gminy 

(miejskie i wiejskie). Jednostki samorządowe uzyskały prawo posługiwania się swoimi znakami. 

Podobnie jak przed wojną, stworzono ramy prawne dla heraldyki samorządowej, wypracowano 

1 Wstępne zagadnienia dotyczące tej tematyki zostały omówione w dwóch artykułach: J. Szymański, Herb — 
znak samorządnej wspólnoty [w:] Polskie tradycje samorządowe a heraldyka. Materiały sesji naukowej zorganizowanej 
w dniach 4  i 5 czerwca 1991 r. w Lublinie, red. P. Dymmel, Lublin 1992, s. 91–98; przedruk w zbiorze Opera 
minora selecta Josephi Szymański, red. i oprac. T. Giergiel, B. Trelińska, Warszawa 2009, s. 197–201; J. Szymań-

ski, Samorządność społeczeństw lokalnych i jej symbolika [w:] Materiały do polskiego herbarza samorządowego, z. 1, 

red. H. Seroka, K. Skupieński, Lublin 1995, s. 13–16.
2 S.K. Kuczyński, L. Pudłowski, Udział archiwów państwowych w tworzeniu herbów okresu międzywojennego, „Ar-

cheion” 1987, t. 82, s. 97–137. Problematykę tę podejmuje także L. Pudłowski, Heraldyka miejska II Rzeczypospo-
litej [w:] Polskie tradycje samorządowe a heraldyka, s. 107–126; zob. też M. Adamczewski, Sfragistyka państwowa 
i samorządowa II Rzeczypospolitej Polskiej. Geneza niektórych rozwiązań prawnych, Warszawa 2019.
3 Z. Piech, Uwagi Adama Chmiela i Władysława Semkowicza o herbach wojewódzkich II Rzeczypospolitej [w:] Heral-
dyka i okolice, Warszawa 2002, s. 155–169.
4 S.K. Kuczyński, L. Pudłowski, Udział archiwów państwowych, s. 124–134 oraz L. Pudłowski, Heraldyka miejska 
II Rzeczypospolitej, s. 115–126.
5 S.K. Kuczyński, L. Pudłowski, Udział archiwów państwowych, s. 122.
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model postępowania w opracowywaniu i zatwierdzaniu herbów, powołana została do życia Komi-

sja Heraldyczna przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (1999), w której ważne 

miejsce zajęli historycy. Wydawało się, że stworzono bardzo dobre warunki do systematycznej 

pracy nad heraldyką samorządową i dzięki temu uda się dokończyć to, czego nie zdołali zrealizo-

wać nasi poprzednicy.

Początkowo tematyka ta zmobilizowała znaczną część środowiska historycznego. Odbywały 

się konferencje, ukazywały publikacje. Zostały stworzone naukowe ramy przedsięwzięcia. Wpro-

wadzone wówczas pojęcie „współczesnej heraldyki samorządowej” obejmowało znacznie szerszy 

zakres niż herby. Mieściły się w nim także: pieczęcie, weksylia (chorągwie, flagi i sztandary), bar-

wy, atrybuty i odznaki władz, a nieraz nawet hejnały. Zakres prac był więc znacznie szerszy niż 

w okresie międzywojennym. Poszerzony został też zakres podmiotów uprawnionych do używania 

swoich znaków. Oprócz województw i miast prawo to uzyskały także powiaty, przywrócone w ra-

mach reformy samorządowej, oraz gminy wiejskie. Można mówić o rewolucji, która dokonywała 

się w heraldycznej ikonosferze6.

Jednak z biegiem czasu zaangażowanie ośrodków naukowych w te prace zaczęło słabnąć za-

równo w dziedzinie opracowywania znaków samorządowych, jak i wydawania towarzyszących 

im publikacji, doprowadzając w pewnym momencie właściwie do ich zaniechania. Potencjalnie 

wielki projekt zatrzymał się na początku drogi. Nie sformułowano w sposób jednoznaczny da-

lekosiężnych celów pracy, a przede wszystkim nie ustalono zasad opracowywania znaków samo-

rządowych i ich oceny przez Komisję Heraldyczną. Nie udało się utrzymać jedności środowiska, 

które zgodnie zmierzałoby w jednym kierunku. Gdy rodziły się współczesne badania nad heral-

dyką samorządową, zainicjowaliśmy wraz z Wojciechem Drelicharzem wypracowanie wstępnych 

zasad opracowywania znaków samorządowych7, wierząc że wraz z postępem prac, a  zwłaszcza 

z  powołaniem Komisji Heraldycznej, zostaną one doprecyzowane. Chodziło o  to, by  autorzy 

opracowujący znaki samorządowe otrzymali jednoznaczne wskazówki, jak postępować, co gwa-

rantowałoby poprawność i skuteczność ich prac.

Od tego czasu minęło 20  lat, a w zakresie zasad heraldyki samorządowej nie zrobiono nic 

więcej. Stała się ona polem jednostkowych działań skupiających się na opracowaniu i zatwier-

dzeniu znaków konkretnych jednostek. Często głównym motywem zaangażowania w te prace 

były finanse. Po zrealizowaniu jednego „zlecenia” cała energia szła na poszukiwanie następnego. 

6 Pierwszym głosem w tej dyskusji była konferencja, która odbyła się w Lublinie w czerwcu 1991 r.; wygłoszone 

wówczas referaty ukazały się rok później w publikacji Polskie tradycje samorządowe a heraldyka. Zob. też dalsze 

wybrane publikacje: Materiały do polskiego herbarza samorządowego, z. 1, red. H. Seroka, K. Skupiński, Lublin 

1995. W marcu 1998 r. odbyła się wystawa i został opublikowany jej katalog pt. Godło i barwa Polski samorządo-
wej. Herby i flagi miast i gmin polskich, Warszawa 1998. Następnym krokiem była konferencja, która odbyła się 

8 października 1998 r. w Krakowie, a której materiały ukazały się w pracy pt. Współczesna heraldyka samorządowa 
i  jej problemy, red.  W.  Drelicharz i  Z.  Piech, Kraków 2000 (I  Krakowskie Kolokwium Heraldyczne). Podsu-

mowanie prac nad współczesną heraldyką samorządową w ośrodku krakowskim zob.: W. Drelicharz, Z. Piech. 

Dawne i nowe herby Małopolski, oprac. graficzne B. Widłak, Kraków 2004, tam też dalsza literatura przedmiotu. 

Z najnowszych publikacji można wymienić: K. Skupieński, Polska heraldyka samorządowa od 1987 roku — między 
umacnianiem wspólnotowej świadomości historycznej a wymogami public relations, „Rocznik Polskiego Towarzystwa 

Heraldycznego nowej serii” 2017, t. 16 (27), s. 73–83; W. Strzyżewski, Główne kierunki rozwoju symboliki współ-
czesnych herbów polskiego samorządu, ibidem, s. 85–95; P. Wolnicki, Herb w praktyce administracyjnej jednostek sa-
morządu terytorialnego [w:] Origines, fontes et narrationes — pośród kręgów poznania historycznego. Prace ofiarowane 
Profesorowi Marcelemu Antoniewiczowi w 65. rocznicę urodzin, red. M. Cetwiński i M. Janik, współpraca M. Nita, 

Częstochowa 2018, s. 327–336.
7 Wnioski I  Krakowskiego Kolokwium Heraldycznego w  sprawie symboliki samorządowej III  Rzeczypospolitej 
[w:] Współczesna heraldyka samorządowa, s. 235–240.
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W świetle tego staje się zrozumiałe, dlaczego nie towarzyszyły temu na szerszą skalę publikacje 

naukowe czy popularnonaukowe, nie taki bowiem był cel podejmowanych prac. Komisja He-

raldyczna ograniczyła się do administrowania heraldyką w postaci zatwierdzania herbów według 

niepublikowanych i tylko jej znanych kryteriów8. Wielokrotnie doświadczyliśmy subiektywności 

tych ocen. Nie publikowano nawet informacji, jak to czyniono przed wojną, które samorządy 

otrzymały zatwierdzenie znaków. Dlatego nie wiadomo, jaki jest stan ich opracowania w skali 

ogólnopolskiej. Wprowadzono też „nową jakość” w działalności komisji — jej przewodniczący 

oraz niektórzy członkowie zajęli się opracowywaniem znaków samorządowych, a następnie ich 

zatwierdzaniem. Powstał rażący konflikt interesów tolerowany przez ministra spraw wewnętrz-

nych i  administracji, zwierzchnika komisji. Patrząc z  krakowskiego punktu widzenia, należy 

stwierdzić, że współpraca z Komisją Heraldyczną układała się z roku na rok coraz gorzej. Czym 

dłużej zajmowaliśmy się tą tematyką i czym większe zdobywaliśmy doświadczenie, tym opinie 

komisji były surowsze, wypełnione krytycznymi uwagami, podważającymi nasze kompetencje. 

Zatwierdzanie znaków przeciągało się w czasie, co w końcu doprowadziło do tego, że przestaliśmy 

zajmować się tym tematem.

W Komisji Heraldycznej brakowało szerszej refleksji, świadomości, że są to prace zmierza-

jące do zbudowania systemu znaków III Rzeczypospolitej na poziomie samorządowym i że do 

realizacji tego celu potrzebna jest życzliwa współpraca, na wzór prac podejmowanych w okresie 

międzywojennym. Górę brały partykularne interesy, często wynikające z zaangażowania człon-

ków komisji w opracowywanie znaków samorządowych, skłonnych traktować własne kryteria 

projektowania i oceny jako kryteria obiektywne, nigdzie zresztą nieopublikowane. Nie było też 

świadomości, że zatwierdzenie znaków samorządowych nie kończy pracy nad nimi, bowiem ko-

lejnym jej etapem będzie realizacja projektów, polegająca na jak najszerszym wykorzystywaniu 

ich w praktyce samorządowej i implantacji w miejskiej ikonosferze.

Nowo opracowane znaki — uplasowane w miejskiej przestrzeni, a w razie potrzeby uzupełnia-

ne o kolejne elementy, wymagające opracowania — powinny być włączane w system znaków już 

istniejących, zarówno historycznych, jak i współczesnych, gdyż mają one na co dzień praktycz-

nie służyć samorządom. Tytułowe pytanie — herb czy logo? — nabiera szczególnego znaczenia 

zwłaszcza teraz, gdy w ciągu ostatnich lat pojawiło się logo, które w wielu jednostkach samorzą-

dowych skutecznie wypiera herb. Przykładem tego jest Kraków, gdzie w ostatnich trzech latach, 

w wyniku błędnych decyzji urzędniczych i przy akceptacji władz miasta, herb niemal całkowicie 

zniknął z przestrzeni miejskiej.

Powyższy opis niedostatków w pracach nad heraldyką samorządową był konieczny dla zro-

zumienia obecnej sytuacji. Ośrodki naukowe wycofały się z prac, zbrakło współpracy i wymia-

ny informacji, „na rynku” pozostali pojedynczy historycy, heraldycy amatorzy, a przede wszyst-

kim plastycy projektanci herbów, nieposiadający gruntownej wiedzy historycznej i heraldycznej. 

Głównym motywem opracowywania znaków samorządowych stały się finanse, aspekt naukowy 

zniknął całkowicie z pola widzenia. Do gry wkroczyły też na szerszą skalę firmy projektowe, wi-

dząc w samorządach dobry rynek dla swoich usług. Nie podjęły się jednak opracowywania her-

bów, do czego najczęściej nie posiadają historycznych i heraldycznych kompetencji, ale postawiły 

na promowanie logo, przekonując samorządy, że jest ono konieczne w „nowoczesnej” promocji. 

8 Artykuł obecnego przewodniczącego Komisji Heraldycznej informujący o  jej działalności nie spełnia tak oczeki-

wanego wymogu publikacji kryteriów oceny herbów, zob.: P. Dudziński, Stan prac nad współczesną heraldyką samo-
rządową — działalność Komisji Heraldycznej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji (dziś Administracji 
i Cyfryzacji), „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego nowej serii” 2012, t. 11 (22), s. 115–129.
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Oferty tych firm wzbudziły w samorządach potrzebę posiadania „nowoczesnego” znaku — logo, 

które po jego opracowaniu, zaczęło być używane na szeroką skalę, usuwając herb na drugi, a na-

wet trzeci plan. Tak stało się w Krakowie.

Artykuł przybliża dzieje znaków miasta Krakowa w okresie minionych 18 lat, od ich przyjęcia 

przez radę miasta w 2002 r., przez wprowadzenie w 2017 r. logo jako jedynego znaku w Systemie 

Identyfikacji Wizualnej miasta, aż po praktyczną eliminację herbu z przestrzeni miejskiej w la-

tach 2017–2020. Opisując proces likwidacji herbu i zastępowania go przez logo, ukazuję kulisy 

decyzji urzędniczych, ich motywację i uzasadnienia.

Przykład Krakowa powinien być ostrzeżeniem dla innych miast, w których podobne procesy 

zachodzą lub mogą się zdarzyć. Jest to bowiem tendencja ogólnopolska, dotykająca wszystkich 

szczebli samorządu. Podobne działania obserwujmy w  przypadku herbu i  logo województwa 

małopolskiego. Również i tu herb jest zastępowany przez logo. W związku z tym rodzi się pyta-

nie o miejsce herbu i innych historycznych znaków, posiadających urzędowe zatwierdzenia, we 

współczesnej praktyce urzędowej i strategii komunikacyjnej.

Proces recepcji nowo opracowanych i  zatwierdzonych znaków historycznych, a  następnie 

odchodzenia od nich, przebiegał w Krakowie pewnymi etapami, które można ująć w dziesięć 

punktów: 1. opracowanie (korekta) i zatwierdzenie historycznych znaków miasta (2002), 2. ich 

1. Znaki miasta Krakowa uchwalone w 2002 r. (herb, pieczęć, chorągiew fl aga)
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połączenie w jeden zespół z używanymi już atrybutami władz, 3. wkomponowanie ich w prze-

strzeń władzy miejskiej, w szczególności przestrzeń Magistratu, 4. wypracowanie środków pro-

pagowania nowo opracowanych znaków miasta i skala ich obecności w przestrzeni miejskiej, 5. 

uzupełnianie w razie potrzeby tego zespołu o dalsze znaki, 6. stworzenie logo miasta (1997), 7. 

regulacje prawne dotyczące znaków miasta, w szczególności herbu i logo, 8. wprowadzenie Syste-

mu Identyfikacji Wizualnej (SIW) z logo jako jedynym znakiem identyfikującym miasto (2017), 

9. odrzucenie równocześnie opracowanej uproszczonej wersji herbu w ramach SIW, 10. ekspansja 

logo, całkowicie usuwająca herb z przestrzeni miasta.

W Stołecznym Królewskim Mieście Krakowie w  latach 2017–2020 doszło do całkowitego 

usunięcia herbu z przestrzeni miejskiej. Stało się to niezgodnie z prawem i z pogwałceniem ele-

mentarnego szacunku do tradycji. Etapy tego procesu przebiegały następująco.

W 2002 r. trzyosobowy zespół (Barbara Widłak z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz 

Wojciech Drelicharz i Zenon Piech z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego) opracował ko-

rektę znaków miasta Krakowa. Tworzyło go pięć elementów: herb, pieczęć, chorągiew, flaga i barwa9. 

Skłonienie władz miasta do korekty herbu i pozostałych znaków wymagało długotrwałych zabiegów, 

wsparcia ze strony lokalnej prasy, pozyskania przychylności władz i urzędników miejskich. Znaki  

Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa zyskały pozytywną opinię Komisji Heraldycznej i zostały 

przyjęte przez radę miasta 9 października 2002 r., na mocy Uchwały nr CXXIII/1150/02 w sprawie 

symboli Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa10. Wpisywały się one w szerszy zespół używanych 

już znaków miasta, otwierały też możliwości ich uzupełnienia w miarę potrzeby o następne skład-

niki. Oprócz pięciu znaków opracowanych i wprowadzonych w 2002 r. był już w użytku łańcuch 

prezydenta miasta, laska przewodniczącego rady miasta oraz symboliczny klucz do bram miasta. Na 

wszystkich wymienionych atrybutach ważnym elementem składowym był herb Krakowa.

Główny element łańcucha prezydenta Krakowa stanowi herb umieszczony w zawieszeniu, po-

nad którym zakomponowano ogniwo przedstawiające stylizowaną najstarszą pieczęć wójtowską 

(a następnie radziecką) Krakowa. Pozostałe ogniwa przedstawiają cztery orły w stylizacji wywo-

dzącej się z różnych epok, a dwa ogniwa ukazują narzędzia pracy. Na przemian z tymi ogniwami 

rozmieszczono ogniwa z monogramem K. W zwieńczeniu laski przewodniczącego rady miasta 

znajduje się korona, a ponad nią, w głowicy, dwustronny herb Krakowa. Herb też jest umieszczo-

ny na symbolicznym kluczu do miasta.

Związek z herbem jest czytelny także w wypadku oficjalnej nazwy miasta (Stołeczne Królewskie 

Miasto Kraków) wpisanej do statutu miasta. Dwa elementy herbu, orzeł w bramie i korona umiesz-

czona ponad tarczą, reprezentują królewskość i stołeczność miasta. Pierwotnie nie występowały one 

w herbie, były tam sukcesywnie wprowadzane dopiero od czwartej ćwierci XVI w., by ostatecznie 

ustabilizować się na początku lat 60. XVII w. Jednak przez całe swoje dzieje herb stołecznego Krako-

wa występował w mocnym związku z Orłem Białym, herbem Królestwa Polskiego, co podkreślało 

stołeczność miasta. Tak było jeszcze przed umieszczeniem orła w bramie herbu11.

9 Omówienie dziejów znaków Krakowa oraz opis zakresu prac nad ich korektą, wraz z kalendarium, zob.: W. Dre-

licharz, Z. Piech, Dawne i nowe herby Małopolski, s. 233–264, tam też zestawienie starszej literatury dotyczącej 

herbu i pozostałych znaków Krakowa.
10 Projekt Uchwały Rady Miasta ustalający hierarchię znaków Krakowa oraz ich opis został przygotowany przez 

nas, a następnie opublikowany na początku opracowania dotyczącego znaków miasta Krakowa, zob.: W. Dreli-

charz, Z. Piech, Dawne i nowe herby Małopolski, s. 233.
11 Z. Piech, Skąd wziął się i co oznacza Orzeł w herbie Krakowa? Ze studiów nad genezą, etapami rozwoju i treściami 
ideowymi herbu miasta [w:] Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej, 
Toruń 1997, s. 369–388.
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W kręgu znaków Krakowa wymienić też należy patrona miasta — św. Józefa. Patronat ten, 

pomimo iż przejawia pewną żywotność, jest w Krakowie słabo znany. Początkowo patronami 

miasta byli święci Stanisław i Wacław, patronowie katedry krakowskiej, występujący na najstar-

szych pieczęciach miejskich. W 1715 r. patronem miasta został ustanowiony św. Józef12. Stało 

się to w  dramatycznych okolicznościach klęsk spadających na Kraków na początku XVIII  w. 

Rajcy miejscy uznali, że ostateczną obroną przed nieustannymi nieszczęściami dotykającymi mia-

sto będzie oddanie się pod opiekę św. Józefa. Starania o  zatwierdzenie patronatu prowadzone 

w latach 1714–1715 zakończyły się dekretem Świętej Kongregacji Obrzędów wydanym 23 mar-

ca 1715 r., zatwierdzającym patronat. Uroczysta inauguracja patronatu rozpoczęła się 11 maja 

1715 r. i trwała przez trzy dni13. Miejscem kultu nowego patrona stał się klasztor Karmelitów 

Bosych pod wezwaniem świętych Michała i Józefa przy ulicy Poselskiej, gdzie znajdował się obraz 

patrona. Po likwidacji klasztoru obraz został przeniesiony do klasztoru Karmelitanek Bosych na 

Wesołej, gdzie pozostawał do 1932 r. Stamtąd przeniesiono go do klasztoru Karmelitów Bosych 

przy ulicy Rakowickiej. Do publicznego kultu został udostępniony dopiero w 1980 r. Uroczysta 

intronizacja cudownego obrazu odbyła się 1 maja 1980 r. Umieszczono go w ołtarzu w  lewej 

nawie bocznej, tworząc kaplicę patrona miasta. W dniu 19 marca 1981 r. dokonano ponownie 

aktu oddania miasta pod opiekę świętego patrona14. 

Wokół postaci patrona ogniskują się rytuały miejskie. W 2015 r., w 300. rocznicę ogłoszenia 

św. Józefa patronem miasta, w kościele Karmelitów Bosych, w kaplicy św. Józefa, ufundowa-

no dwie jubileuszowe tablice z heraldycznymi akcentami. Na jednej z nich umieszczono napis, 

w imieniu radnych, upamiętniający patronat świętego nad miastem i herb Krakowa, na drugiej 

podziękowanie w  imieniu mieszkańców i monogram wiązany JOZEF, umieszczony na tarczy 

nawiązującej kształtem do herbu Krakowa, zwieńczonej koroną zamkniętą. W święto patrona 

miasta (19 marca) władze Krakowa wraz z uczniami krakowskich szkół im. Józefa Dietla (prezy-

denta Krakowa w latach 1866–1874) składają kwiaty pod jego pomnikiem, w kościele Mariac-

kim odprawiana jest msza św. w intencji mieszkańców miasta oraz wręczany medal św. Józefa, 

przyznawany przez Małopolski Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych oraz Mało-

polską Izbę Budowlanych. Najnowszym akcentem w kulcie św. Józefa jako patrona miasta było 

ufundowanie w 2019  r. przez archiprezbitera kościoła Mariackiego dzwonu Józef z Nazaretu. 

Fundacji dokonano z okazji 700. rocznicy konsekracji kościoła. Nawiązując do średniowiecznej 

tradycji, na dzwonie umieszczono herb Krakowa oraz herby biskupa Iwona Odrowąża, fundatora 

parafii, obecnego metropolity krakowskiego i znak archiprezbitera kościoła Mariackiego.

Zatwierdzenie znaków Krakowa stało się impulsem do działań promujących herb miasta, 

budujących heraldyczną świadomość krakowian. Ukazywały się z tej okazji artykuły prasowe15, 

a 18 października 2002  r. w krakowskim dodatku do „Gazety Wyborczej” opublikowano na-

klejkę z  nowym herbem i  napisem „KOCHAM KRAKÓW”. Wydrukowano też naklejkę sa-

mochodową z herbem i napisem „JESTEM Z KRAKOWA”. Radni miasta rozpoczynający ka-

dencję w 2002 r. otrzymali odznaki z herbem miasta. Nawiązywano w ten sposób do tradycji, 

gdyż odznaki radnych z herbem były używane już w XIX w. Zrealizowano też projekt chorągwi, 

wykonany w dwóch egzemplarzach — dla prezydenta Krakowa i przewodniczącego rady mia-

sta. Drzewce chorągwi zwieńczono, na wzór sztandarów, głowicą w formie korony koronacyjnej 

12 B.J. Kucharski OCD, Święty Józef patron Krakowa 1715–2015, Kraków 2015.
13 Przebieg starań o zatwierdzenie patronatu św. Józefa opisuje B.J. Kucharski OCD, Święty Józef, s. 23–48.
14 Opis obrazu św. Józefa, dzieje jego kultu oraz zmiany miejsca przechowywania zamieszcza B.J. Kucharski OCD, 

Święty Józef, s. 14–23, 44–48.
15 Ich wykaz zob.: W. Drelicharz, Z. Piech, Dawne i nowe herby Małopolski, s. 258–259.
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2. Łańcuch prezydenta miasta Krakowa, 1959, fot. Wiesław Majka

3. Łańcuch przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, 2010, 

fot. Wiesław Majka

4. Laska przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, 1928, fot. Wiesław Majka
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6. Tłok pieczęci miasta Krakowa, po 2002, fot. Wiesław Majka

5. Klucz do miasta Krakowa, 2000, fot. Wiesław Majka
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królów polskich zaczerpniętej z  herbu Krakowa. Przyjęto też zwyczaj, że na czas posiedzenia 

rady miasta chorągiew z gabinetu przewodniczącego Rady Miasta Krakowa jest przenoszona na 

salę posiedzeń. Chorągiew prezydenta miasta jest używana podczas uroczystości odbywających 

się poza Magistratem. Pełni ona wówczas rolę sztandaru, a poczet sztandarowy tworzą strażnicy 

miejscy. Na drogach wjazdowych do miasta ustawiono „witacze” z herbem i napisem: „Witaj 

w  Krakowie Mieście Królów Polskich”16. Po śmierci Jana Pawła II (2  kwietnia 2005) miasto 

pożegnało  papieża przypinaną do ubrania odznaką „Kraków w  żałobie”, przedstawiającą herb 

przykryty czarną  wstęgą, umieszczony na okrągłej czarnej plakietce. 

W 2010 r. władze miasta zwróciły się do autorów opracowania znaków miasta (Barbary Wi-

dłak, Wojciecha Drelicharza i Zenona Piecha) z prośbą o opracowanie projektu łańcucha prze-

wodniczącego rady miasta. Był to przykład sygnalizowanego powyżej uzupełnienia zespołu zna-

ków miasta. Łańcuch został mocno osadzony w tradycji miejskiej. W zawieszeniu umieszczono 

herb miasta według wzoru z 2002 r., a  jego ogniwa tworzą cztery orły oraz łączniki w formie 

skrzyżowanych kluczy, nawiązujących do kluczy wręczanych królom polskim w czasie wjazdu do 

miasta oraz podczas pokoronacyjnego hołdu mieszczan krakowskich.

16 Obecnie udało mi się stwierdzić istnienie pięciu „witaczy” z herbem umieszczonych na drogach wjazdowych do 

Krakowa od strony Balic, Zielonek, Skawiny, Olkusza i Warszawy. Są to, z wyjątkiem Warszawy i Olkusza, drogi 

drugorzędne; nie ma „witaczy” z herbem na drogach pierwszorzędnych od strony Katowic, Tarnowa i Zakopane-

go, najczęściej uczęszczanych przez kierowców.

7. Tablica ufundowana przez radnych miasta Krakowa 

w 300. rocznicę patronatu św. Józefa nad miastem, 

Kraków, kościół oo. Karmelitów Bosych 

(ul. Rakowicka), 2015, fot. Zenon Piech

8. Tablica ufundowana w imieniu mieszkańców 

Krakowa w 300. rocznicę patronatu św. Józefa nad 

miastem, Kraków kościół oo. Karmelitów Bosych 

(ul. Rakowicka), 2015, fot. Zenon Piech
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9. Odznaka radnego miasta Krakowa, 2002, 

fot. Wiesław Majka

11. Naklejka samochodowa „Jestem z Krakowa”, 

fot. Zenon Piech

10. Naklejka „Kocham Kraków”, 2002, 

fot. Zenon Piech

12. Odznaka wyemitowana 

po śmierci Jana Pawła II, 2005, fot. Zenon Piech
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Składnikiem rytuałów miejskich skoncentrowanych wokół jednego ze  znaków miasta, 

stało się Święto Flagi Miasta Krakowa. Zatwierdzone na posiedzeniu rady miasta, 31 maja 

2017 r., jest obchodzone 5 czerwca każdego roku, w rocznicę wystawienia przez księcia Bo-

lesława Wstydliwego dokumentu lokacji Krakowa (5 czerwca 1257). Święto to wymaga pew-

nego komentarza. Wszelkie przejawy propagowania znaków miejskich należy przyjmować 

z zadowoleniem. Trudno jednak w tym przypadku nie zauważyć pewnych zagrożeń. Święto 

Flagi Miasta Krakowa, przyjęte bez wątpienia na wzór Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 

nieświadomie zapewne marginalizuje herb. Biało-niebieska flaga, która cieszy się w Krakowie 

dużym prestiżem, jest znakiem stosunkowo młodym, sięgającym najwyżej XIX w., ma swoje 

święto, podczas gdy herb towarzyszący miastu i jego mieszkańcom nieprzerwanie od drugiej 

połowy XIV w. takiego święta nie ma. Podobny mechanizm marginalizacji Orła Białego na-

stąpił z chwilą wprowadzenia Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W jednym i drugim przy-

padku należy cieszyć się z tych świąt, trudno jednak tracić z pola widzenia skutki uboczne, 

negatywne dla herbów.

Skorygowane w 2002 r. znaki miasta zostały wprowadzone do budynku Magistratu, a następ-

nie do przestrzeni miejskiej. Przede wszystkim herb został umieszczony na tablicach na fasadzie 

głównego budynku Magistratu i innych budynkach urzędu miasta. W formie rzeźby został też 

umieszczony w holu budynku głównego. Równocześnie postępował proces włączania „nowego 

herbu” w historyczną strukturę głównego budynku Magistratu i  szerzej całego miasta. W bu-

dynku Magistratu kilkakrotnie powtarza się herb Krakowa w realizacjach z XIX i XX w., stano-

wiących dla „nowego herbu” swoistą ikonosferę heraldyczną. Następował proces łączenia herbu 

historycznego z „nowym herbem”, co wyrażało ciągłość jego używania przez władze miasta17.

17 Szerzej na ten temat zob. Katalog wystawy 650 lat herbu miasta Krakowa. Wystawa dedykowana Prof. Marianowi 
Friedbergowi w pięćdziesiątą rocznicę śmierci, scenariusz Z. Piech, oprac. merytoryczne B. Lesiak-Przybył, Z. Piech, 

A. Warzecha, oprac. graficzne B. Widłak, Kraków 2019 oraz Symbole i insygnia Stołecznego Królewskiego Miasta 
Krakowa od średniowiecza po współczesność, oprac. B. Kasprzyk, Kraków 2020.

13. Witacz ustawiony na granicach miasta, fot. Zenon Piech
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Główny budynek krakowskiego Magistratu został przebudowany na potrzeby miasta w  la-

tach 1865–186818. Dla oznaczenia urzędowej funkcji budowli w różnych miejscach jej wystroju 

umieszczono herb Krakowa. Przede wszystkim przewidziano go na trybunie sali posiedzeń rady 

oraz portalu na fasadzie od placu Wszystkich Świętych. Specjalny komitet złożony z krakowskich 

autorytetów w  dziedzinie architektury, sztuki i  historii, nadzorujący prace w  budynku Magi-

stratu, na jednym z posiedzeń wyraził życzenie, żeby trybuna „w całości nie grzeszyła prostotą 

plastyczną, ale powyłamywana w liniach, herb miasta na przedniej stronie miała”. Zachowany 

projekt sali obrad rady miasta z widokiem trybuny potwierdza to zalecenie19. W gabinecie prze-

wodniczącego rady miasta znajduje się zabytkowy fotel, pochodzący według tradycji z czasów 

prezydentury Józefa Dietla, z oparciem zwieńczonym herbem miasta20. Jest on używany obecnie 

przez przewodniczącego rady miasta.

Herb został też umieszczony w zwieńczeniu monumentalnego portalu wejścia głównego. To-

warzyszą mu dwie rzeźbione postacie, podpisane jako „LABOR i DIGNITAS”21. Na fasadzie no-

wego skrzydła od strony ulicy Poselskiej, wzniesionego w latach 1908–1911, występuje malowany 

fryz heraldyczny przedstawiający 14 herbów: pięciu miast — Krakowa, Poznania i Warszawy oraz 

Kazimierza i Kleparza, a także dziewięciu gmin włączonych do wielkiego Krakowa22. Malowany 

herb Krakowa umieszczono w  zwieńczeniu środkowego ryzalitu fasady, w  centrum programu 

18 P.  Detloff, Przebudowa pałacu Wielopolskich na siedzibę krakowskiego Magistratu [w:]  Siedziby władz miasta 
Krakowa, „Krakowska Teka Konserwatorska” 2007, t. 6, s. 101–140, na temat przebudowy pałacu Wielopolskich 

na siedzibę Magistratu s. 108–113.
19 Ibidem, s. 112, 139 il. 32.
20 Krótkie informacje na temat fotela, wraz z jego fotografiami, zob.: Zacny mebel, <Kraków.pl>, nr 3 z 20 lutego 

2008 r.; Powrót korony, ibidem, nr 9 z 13 maja 2009 r.; Symbole i insygnia Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, 
s. 414.
21 P. Detloff, Koncepcje i dzieje powstania wschodniego portalu wejściowego siedziby krakowskiego Magistratu [w:] Sie-
dziby władz miasta Krakowa, s. 141–153.
22 G. Zań-Ograbek, Fasada Magistratu od ulicy Poselskiej heraldycznym opisem „Wielkiego Krakowa” [w:] Siedziby 
władz miasta Krakowa, s. 237–266.

14. Tablice urzędowe na fasadzie siedziby Magistratu, fot. Zenon Piech
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heraldycznego, a dodatkowo dwa rzeźbione herby miasta, zwieńczone koronami, zamontowano 

ponad kolumnami portyku prowadzącego na dziedziniec. 

Herb zajął też ważne miejsce w wyposażeniu sali posiedzeń rady miasta urządzonej po pożarze 

Magistratu 26 maja 1926 r. Prace remontowe i wyposażenie sali przeprowadzono w latach 1926–

1928, uroczyste otwarcie sali posiedzeń odbyło się 5 lipca 1928 r.23 Herb, wykonany techniką 

intarsji, został umieszczony na przedniej ściance trybuny oraz w projekcie fotela przewodniczą-

cego rady miasta, w zwieńczenia oparcia24. Na ścianie za trybuną zawieszono kilim zaprojekto-

wany przez Bogdana Tretera. Do dziś stanowi on heraldyczną dominantę sali obrad rady miasta. 

Motywem centralnym jest dużych rozmiarów herb Krakowa otoczony przez 28 herbów cechów 

krakowskich. Pod herbem widnieje data MCMXXIX, a po jego bokach umieszczono inicjały 

prezydentów miasta z podaniem dat sprawowania przez nich urzędu25. To pokazuje historyczny 

23 B. Zbroja, Odbudowa magistrackiej sali posiedzeń 1926–1928 [w:] Siedziby władz miasta Krakowa, s. 209–236.
24 Ibidem, s. 212, 226–227, il. 7–8.
25 Ibidem, s. 215, 226, il. 7. Autorka informuje, że kilim został wykonany w 1928 r., co zostało odnotowane na 

jego rewersie, a nie, jak zapisano, na kilimie w 1929 r. Błędnie podaje liczbę 24 godeł cechowych, w rzeczywistości 

jest ich na kilimie 28.

15. Portal budynku Magistratu od strony placu Wszystkich Świętych (górny fragment), 1908–1911, fot. Zenon Piech
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związek prezydentów z herbem, z czego obecnie się rezygnuje. Konsultantem programu heral-

dycznego kilimu był historyk, heraldyk i archiwista Adam Chmiel. „Herb” miasta był też przewi-

dziany w niezrealizowanym projekcie wystroju sali obrad rady miasta z 1911 r., autorstwa Józefa 

Czajkowskiego. Ponad miejscem dla przewodniczącego umieszczono w owalnym kartuszu „herb” 

nawiązujący do najstarszej wójtowskiej, a następnie radzieckiej pieczęci Krakowa26.

Dotychczasowe rozważania możemy podsumować stwierdzeniem, że herb był i powinien zo-

stać podstawowym środkiem manifestacji statusu władz miasta oraz znakiem całej wspólnoty 

miejskiej. Przejawia się to zarówno jego samoistną funkcją, jak i występowaniem na wszystkich 

współczesnych znakach władz: pieczęci i łańcuchach prezydenta i przewodniczącego rady mia-

sta, lasce przewodniczącego, chorągwi, symbolicznym kluczu miejskim, a  także na odznakach 

radnych. Wielokrotnie występuje też na zewnątrz i wewnątrz siedziby Magistratu oraz innych 

budynków urzędu miasta. Widać tu mocny, wręcz nierozerwalny związek między herbem a po-

zostałymi znakami miasta.

26 B. Zbroja, Projekt Józefa Czajkowskiego sali posiedzeń krakowskiego Magistratu, „Krakowski Rocznik Archiwal-

ny” 2018, t. 24, s. 273–276, il. 16–18.

16. Herb Krakowa na fasadzie od ulicy Poselskiej, 1911, fot. Wiesław Majka
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18. Trybuna w sali posiedzeń Rady Miasta Krakowa i kilim heraldyczny na ścianie, 1928–1929, fot. Zenon Piech

17. Fotel prezydenta Krakowa według tradycji z czasów Józefa Dietla, fot. Wiesław Majka
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Widoczny jest też podobnie silny związek współczesnego herbu Krakowa z całą heraldyczną 

ikonosferą kształtującą się w mieście przez osiem stuleci, począwszy od XIII–XIV aż do XXI w. 

Ślady tego zachowały się do dziś na budowlach związanych z miastem i  jego władzami — na 

dawnym ratuszu, Sukiennicach, Barbakanie, w kościele Mariackim, na budowlach dziewiętna-

stowiecznych, zwłaszcza na szkołach czy budynku „Sokoła”. W szczególności jest to widoczne 

na obiektach przechowywanych w krakowskich archiwach i muzeach, które nie są na co dzień 

dostępne, a które stanowią fundament historycznego dziedzictwa Krakowa — na pieczęciach, 

iluminacjach i superekslibrisach ksiąg miejskich, dokumentach, chorągwiach miejskich i cecho-

wych, na krakowskiej ilustracji książkowej, graficznych widokach miasta, żetonach miejskich, 

przedmiotach stanowiących wyposażenie wnętrza dawnego ratusza i zbytkach cechowych27. Herb 

był w przeszłości głównym środkiem wyznaczania przestrzeni władzy miejskiej oraz manifestacji 

tożsamości miasta i poczucia wspólnoty jego mieszkańców28.

Naturalną konsekwencją tego powinno być używanie herbu we współczesnej przestrzeni miej-

skiej do oznaczania wszelkich przejawów aktywności władz miasta. Wprowadzenie logo nie tylko 

osłabia ten związek, ale burzy cały logicznie zbudowany system komunikacji miejskiej, powodu-

jąc u świadomego odbiorcy dotkliwy dysonans.

Działania podjęte po 2002 r., propagujące nowo przyjęty herb i pozostałe znaki miasta, włą-

czające je w ikonosferę heraldyczną Krakowa, tworzyły wrażenie, że sprawa znaków miasta została 

ostatecznie ustalona, historycy wykonali swoją pracę, a władzom miasta i urzędnikom pozostaje 

jedynie dbałość o  poprawne ich stosowanie. Gwarantować to miały stosowne zapisy prawne. 

Znaki miasta zostały wpisane do Statutu Miasta Krakowa. W części pierwszej Statutu (Postano-

wienia ogólne), w paragrafie 4, w punkcie 2 zapisano: „Miasto Kraków posługuje się barwami 

biało-błękitnymi oraz herbem i pieczęcią według wzorów zatwierdzonych uchwałą Rady”. Zapis 

ten różni się od Uchwały z 9 października 2002 r. w sprawie symboli Stołecznego Królewskiego 

Miasta Krakowa, wymieniającej pięć znaków miasta. W Statucie podano tylko trzy z nich (barwę, 

herb i pieczęć), pominięto chorągiew i flagę. Zmieniono też kolejność znaków, przesuwając herb 

na drugie miejsce, po barwie, co zachwiało historyczną hierarchię znaków miasta. Nie wiadomo 

też, czy pojęcie „barwy biało-błękitne” oznacza rzeczywiście barwy, czy też flagę. Są to dwa różne 

znaki, w polskiej praktyce często mylone29. Zostało też wydane Zarządzenie prezydenta miasta 

Krakowa z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie zasad posługiwania się symbolami Stołecznego Kró-

lewskiego Miasta Krakowa, szczegółowo określające zasady używania herbu. Pomimo propago-

wania herbu przyjętego w 2002 r. i chroniących go zapisów prawnych, nie zagwarantowano jego 

skutecznej ochrony, gdyż jednocześnie był w użytku od kilku lat jeszcze jeden znak miasta — 

logo, które z biegiem czasu niemal całkowicie wyparło herb z przestrzeni miejskiej.

W 1997 r. ogłoszono konkurs na logo miasta Krakowa. Organizatorzy konkursu mieli poczu-

cie pewnej niestosowności tych działań, podjętych wbrew opinii publicznej, skoro w katalogu 

27 Dobrą ilustrację tego zjawiska przynosi publikacja Kraków europejskie miasto prawa magdeburskiego 1257–1791. 
Katalog wystawy, Kraków 2007.
28 Z. Noga, Kraków — przestrzeń władzy [w:] Kraków dziedzictwo wieków, oprac. K. Grodziska, B. Krasnowolski, 

M. Niezabitowski, Z. Noga, K. Zamorski, red. J.M. Małecki, fot. M. Grychowski, Kraków 2008, s. 47–73.
29 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi w art. 28. 2, że „Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory 

biały i czerwony”. Natomiast Ustawa z 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie definiuje barwy jako: „kolo-

ry biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest 

koloru białego, a dolny czerwonego”. Opis powyższy wskazuje, że ustawodawcy chodzi w tym przypadku o flagę. 

Barwy to określony układ kolorów, niezależny od nośnika. Mogą być one realizowane w postaci np. kokard, wstęg, 

wieńców, wiązanek kwiatów, itp.
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pokonkursowym zastrzegali się: „Szanujący tradycję krakowianie, z dumą wpatrzeni w herb kra-

kowskiego miasta, mogą uznać ów nowy twór graficzny za przykład mnożenia bytów ponad 

miarę”30. Trudno nie zgodzić się z tą opinią. Ówczesne „mnożenie bytów ponad miarę” dopro-

wadziło współcześnie do niemal całkowitego usunięcia herbu z przestrzeni miasta. Pierwszą na-

grodę otrzymał projekt opracowany przez Dorotę Kozak, przedstawiający schematyczny widok 

lokacyjnego rynku krakowskiego z „lotu ptaka” z zaznaczonymi ulicami i kwartałami zabudowy 

miejskiej. Od tego czasu powoli, ale systematycznie, logo rosło w siłę, kosztem herbu. Kulminacja 

tego procesu nastąpiła w marcu 2017 r., gdy został wprowadzony w życie System Identyfikacji 

Wizualnej Krakowa (SIW).

Prace nad SIW były prowadzone w 2016 r. w Wydziale Promocji i Turystyki Urzędu Miasta. 

Początkowo podstawą jego opracowania były dwa znaki — herb i logo. Ich nowoczesne opracowa-

nie powierzono Barbarze Widłak, autorce projektu znaków miasta z 2002 r., oraz Dorocie Kozak, 

autorce logo. Zarówno herb, jak i logo, zostały na nowo opracowane, poddane uproszczeniom.

Nowoczesny projekt herbu został opracowany na bazie herbu przyjętego przez radę miasta 

w 2002 r. Wszystkie konstytutywne jego elementy zostały zachowane, jednakże poddano je da-

leko idącym uproszczeniom i współczesnej stylizacji. Zlikwidowano wewnętrzne podziały przed-

miotów heraldycznych oraz ich detale, uproszczono postać orła, zastosowano tzw. kontur pozor-

ny. Powstał znak, który spełnia wymogi projektowej prostoty, a jednocześnie nie traci związku 

z herbem zatwierdzonym urzędowo. Przygotowano zarówno warianty barwne, z zachowaniem 

wszystkich barw herbu podstawowego, jak i dwubarwne biało-błękitne, w różnych odmianach. 

Celem tych działań było połączenie tradycji heraldycznej ze  współczesną sztuką projektową 

i stworzenie projektu, który mógłby być stosowany w bieżącej działalności promocyjnej miasta, 

stanowiąc alternatywę dla logo. Walorem projektu jest możliwość używania zarówno w dużej, jak 

i małej skali, do minimum 11 mm.

Również logo z 1997 r. zostało przeprojektowane, radykalnie uproszczone. W wersji podsta-

wowej przedstawia widok rynku i przyrynkowych kwartałów w kolorze białym, w niebieskim 

polu, towarzyszy mu napis „Kraków”. Zostały też przygotowane inne barwne jego warianty. 

Wynikiem tych prac były dwa opracowania: Stołeczne Królewskie Miasto Kraków System Iden-
tyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa Księga znaku — Herb oraz Kraków System Identyfikacji Wi-
zualnej Miasta Krakowa Księga znaku — Logo31. Początkowo prace szły w tym kierunku, by wio-

dącym znakiem miasta zamieszczonym w SIW był herb, brano też pod uwagę stosowanie logo, 

rozważano wzajemne ich relacje, przewidywano stopniowe „wygaszanie” używania logo na rzecz 

herbu. W związku z tym została opracowana także księga wspólnych zastosowań herbu i logo, 

która nie została opublikowana („System Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa Księga zna-

ków — Herb i Logo”). Sprawa logo wciąż powracała, uzasadniana rzekomą nowoczesnością zna-

ku odzwierciedlającego „nowoczesność” Krakowa. Nie brano pod uwagę faktu, że powstał prosty 

znak o nieczytelnych treściach, przedstawiający kwadratową białą „kostkę” w błękitnym polu, 

która bez towarzyszącego mu napisu „Kraków” w żaden sposób nie kojarzy się z miastem. Odnie-

sienie do krakowskiego rynku jest w tej realizacji całkowicie nieczytelne, a sam znak w ogóle nie 

jest osadzony w tradycji krakowskich znaków miejskich. Wykorzystanie widoku krakowskiego 

rynku jako podstawy logo w żadnej mierze nie indywidualizuje miasta, gdyż kwadratowe rynki 

30 Katalog prac ogólnopolskiego konkursu na projekt graficzny logo miasta Krakowa, [Kraków 1997], s. 3.
31 Opracowania powyższe zostały opublikowane na portalu „Magiczny Kraków”. Znakiem identyfikującym Ma-

giczny Kraków jest oczywiście logo.
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stanowiły centra wszystkich historycznych miast. Rzekoma indywidualizacja układu przyrynko-

wych ulic w skrajnie uproszczonym logo też jest nieczytelna.

Tymczasem do dyspozycji był herb w  nowoczesnym opracowaniu, w  różnych wariantach, 

posiadający wszystkie te walory, których nie posiadało logo, spełniający wymogi tradycji — kil-

kusetletniej obecności w przestrzeni miejskiej i świadomości mieszkańców Krakowa — i jedno-

cześnie tak pożądanej nowoczesności. Cały czas jest on dostępny w postaci alternatywnego w sto-

sunku do logo Systemu Identyfikacji Wizualnej — Księga Herbu. Przede wszystkim wyrasta on 

19. Uproszczony wariant herbu Krakowa, 2017
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z zespołu znaków przyjętych przez radę miasta w 2002 r., posiada więc walor znaku urzędowego, 

jest mocno osadzony w tradycji miejskiej sięgającej średniowiecza i bardzo dobrze komponuje się 

z realizacjami herbu (i innych znaków) podejmowanymi w mieście po 2002 r. Był i jest mocno 

ugruntowany w świadomości mieszkańców miasta, a ponadto przez umieszczenie na tarczy i wła-

ściwą dla heraldyki miejskiej budowę godła wpisuje się w europejską tradycję znaków miejskich. 

Jest znakiem tradycji, ciągłości, a  zarazem nowoczesności. Pomimo tych walorów herb w no-

woczesnym opracowaniu projektowym został odrzucony na rzecz logo. Niedoceniony w Kra-

kowie został nagrodzony w  Warszawie prestiżową nagrodą główną ogólnopolskiego konkursu 

Polish Graphic Design Awards w kategorii „identyfikacja wizualna” (wręczenie nagrody odbyło się 

17 czerwca 2018 r.)32.

W końcowym etapie powyższych prac, w wyniku jednoosobowej decyzji ówczesnej dyrektor 

Wydziału Promocji i Turystyki, zrezygnowano z herbu jako znaku miasta w Systemie Iden-

tyfikacji Wizualnej, zastępując go logo. Tym samym stało się ono głównym znakiem miasta, 

o czym świadczy praktyka jego używania. Widząc niebezpieczny kierunek prac nad SIW, elimi-

nujący herb, skierowałem obszerne pismo memoriał (14 listopada 2016) do zastępcy prezyden-

ta miasta Krakowa ds. polityki społecznej, kultury i promocji miasta oraz dyrektora Wydziału 

Promocji i Turystyki, wyjaśniając historyczne uwarunkowania znaków Krakowa jako ważnego 

składnika dziedzictwa oraz ciągłości, ich status prawny oraz niebezpieczeństwa płynące z wpro-

wadzenia na szerszą skalę logo jako znaku miasta33. Oba pisma pozostały bez odpowiedzi. Prace 

nad SIW były prowadzone nadal bez uwzględnienia herbu. W dniu 6 marca 2017 r. odbyła 

się oficjalna prezentacja logo, o  czym szeroko informowały media. Logo stało się jedynym 

znakiem w ramach Systemu Identyfikacji Wizualnej, co praktycznie oznaczało, że od tej chwili 

jest to główny znak miasta.

W ślad za tym poszły regulacje prawne: Zarządzenie prezydenta miasta Krakowa z dnia 31 maja 

2017 r. w sprawie zasad posługiwania się symbolami Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa 

oraz Zarządzenie prezydenta miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia 

znaków graficznych Krakowa stosowanych w działaniach informacyjno-propagandowych przez 

komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa, miejskie jednostki organizacyjne oraz partne-

rów i  beneficjentów środków miejskich. Pomimo tego, że w  tytule drugiego z  zarządzeń jest 

mowa o „wprowadzeniu znaków graficznych” w liczbie mnogiej, to dotyczy ono tylko logo.

Zarządzenie w  sprawie zasad posługiwania się symbolami Krakowa stanowi w  paragrafie 

2.1. że: „Prawo używania herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa przysługuje orga-

nom Miasta Krakowa, Urzędowi Miasta Krakowa, miejskim jednostkom organizacyjnym oraz 

jednoosobowym spółkom Miasta Krakowa”, a w paragrafie 2.3., że „Herb można umieszczać 

w pomieszczeniach urzędowych oraz salach posiedzeń, a także innych budynkach należących do 

podmiotów, o których mowa w ust. 1 oraz innych miejscach po konsultacji z Kancelarią Prezy-

denta”. Konfrontacja tych zapisów z Zarządzeniem w sprawie znaków graficznych pokazuje ich 

niespójność. Już w  tytule drugiego z  zarządzeń dopuszcza się używanie „znaków graficznych” 

przez miejskie jednostki organizacyjne, co niezgodne jest z ustępem 1 w paragrafie 2 Zarządzenia 

w sprawie posługiwania się symbolami Krakowa stwierdzającym, że miejskim jednostkom orga-

nizacyjnym przysługuje herb. Niezgodność tych zarządzeń staje się jeszcze bardziej czytelna przy 

32 Z. Piech, Pomiędzy tradycją a nowoczesnością. Nagroda główna dla heraldycznej identyfikacji Krakowa, „Wiado-

mości ASP”, nr 83 z października 2018 r., s. 126–127.
33 Cała korespondencja z władzami Krakowa, o której będzie też mowa w dalszej części artykułu, znajduje się 

w archiwum prywatnym autora.



45Herb czy logo? Problemy współczesnej heraldyki samorządowej...

dalszej lekturze Zarządzenia w sprawie wpro-

wadzenia znaków graficznych. W paragrafie 1, 

w punkcie 1 zapisano: „Z uwagi na założenia 

spójnej komunikacji wizualnej Miasta Krako-

wa oraz mając na celu budowanie jednolitej 

linii graficznej w  działaniach informacyjno-

-promocyjnych prowadzonych przez miejskie 

jednostki organizacyjne oraz wybrane ko-

mórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa 

wprowadza się do stosowania ich nowe znaki 

graficzne, nawiązujące do znaku graficznego 

Miasta Krakowa — Logo Krakowa”. Tak więc 

z  jednej strony prawo używania herbu przy-

sługuje organom miasta, urzędowi miasta, 

miejskim jednostkom organizacyjnym oraz 

jednoosobowym spółkom Miasta Krakowa. 

Z drugiej strony w działaniach informacyjno-

-promocyjnych prowadzonych przez miejskie 

jednostki organizacyjne oraz wybrane ko-

mórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa 

wprowadza się logo. W Zarządzeniu w spra-

wie znaków graficznych czytamy, że: „Szcze-

gółowy opis znaków graficznych miejskich 

jednostek organizacyjnych oraz wybranych 

komórek organizacyjnych zawiera Księga zna-
ków jednostek organizacyjnych oraz wybranych 
komórek organizacyjnych..., która stanowi za-

łącznik do niniejszego zarządzenia”. To ozna-

cza całkowity chaos komunikacyjny. Urzęd-

nicy zaradzili temu w ten sposób, że usunęli 

herb ze współczesnej przestrzeni miejskiej. 

Lektura Księgi znaku  — Logo pozwala 

stwierdzić, że każda z ośmiu miejskich jedno-

stek organizacyjnych oraz wybrane komórki 

organizacyjne używają logo jako swego znaku. 

W praktyce wygląda to tak, że obok logo podana jest nazwa konkretnej jednostki. Logo jest jej 

znakiem. Powstała sytuacja, że w ramach miasta Krakowa, które zgodnie z obowiązującym prawem 

powinno posługiwać się herbem, istnieje duża liczba podmiotów posługujących się całkowicie in-

nym znakiem, który nie ma nic wspólnego z herbem. W wielu samorządach logo zachowuje przy-

najmniej podstawowy związek z herbem, nawiązując do godła, w Krakowie są to dwa różne znaki.

O skali obecności logo w przestrzeni miejskiej decydują nie tyle teoretyczne zapisy prawne, co 

praktyka. W ślad za wprowadzeniem SIW oraz wydaniem Zarządzenia w sprawie znaków graficz-

nych poszła bezprecedensowa ekspansja logo, które w krótkim czasie niemal całkowicie wyparło 

herb z przestrzeni miejskiej. Dostrzegając w tym trwałe zagrożenie dla herbu jako znaku miasta 

i ważnego składnika miejskiego dziedzictwa, podjąłem działania zmierzające do uświadomienia 

władzom i mieszkańcom Krakowa skali zagrożenia. Opublikowałem w „Gazecie Krakowskiej” 

20. Folder Rada miasta Krakowa 2014–2018, 

fot. Zenon Piech
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artykuł na ten temat34 oraz skierowałem ponownie list memoriał tym razem do prezydenta Kra-

kowa, przewodniczącego rady miasta, przewodniczących wszystkich klubów radnych oraz prze-

wodniczącej Komisji Kultury i Ochrony Zabytków. Jednocześnie dziennikarz „Gazety Krakow-

skiej”, w nawiązaniu do mojego listu, skierował zapytanie w tej sprawie do Wydziału Promocji 

i Turystyki.

Działania powyższe skłoniły prezydenta Krakowa oraz dyrektor Wydziału Promocji i Turysty-

ki do udzielenia odpowiedzi wyjaśniających motywy postępowania, definiujących pojęcie „logo” 

oraz określających wzajemne relacje między herbem a  logo. W  warstwie merytorycznej oraz 

brzmieniu poszczególnych sformułowań obie odpowiedzi są identyczne, co utwierdza w prze-

konaniu, że również odpowiedź prezydenta Krakowa została napisana przez dyrektor Wydziału 

Promocji i Turystyki. Odpowiedź prezydenta, bez względu na jej autorstwo, należy traktować 

jako oficjalne stanowisko władz miasta. Zarówno w przypadku herbu, jak i logo, powołuje się on 

na cytowane już powyżej Zarządzenie Prezydenta ... w sprawie zasad posługiwania się symbolami 

Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa oraz Zarządzenie Prezydenta ... w sprawie wprowa-

dzenia znaków graficznych Krakowa.

W świetle tej odpowiedzi herb jest: 

obok chorągwi, pieczęci, fl agi, barw, najważniejszym ugruntowanym przez stulecia i tradycję znakiem miasta. 

Niezmiennie funkcjonuje w identyfi kacji i komunikacji wizualnej Krakowa w przypadku spełnienia określonych 

wymagań co do aspektów takich jak wysoka ranga wydarzenia czy prestiżowy charakter. Aktualnie herb Stołecz-

nego Królewskiego Miasta Krakowa jest używany między innymi w ofi cjalnej korespondencji Prezydenta Miasta 

Krakowa oraz Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych oraz znakach grafi cznych 

dzielnic i spółek miejskich. W działaniach komunikacyjnych miasto kieruje się założeniem, że herb to symbol 

lokalnej tradycji, prestiżu i wyjątkowości, a jego użycie to przejaw władztwa administracyjnego Gminy Miejskiej 

Kraków.

W teorii brzmi to bardzo pięknie i podniośle, praktyka jest zgoła inna. Pomimo tych deklaracji 

herb systematycznie znika z przestrzeni miejskiej. Będzie o tym mowa w dalszej części artykułu.

Z naszego punktu widzenia szczególnie ważna jest zamieszczona w liście prezydenta defini-

cja pojęcia „logo” oraz określenie zakresu jego używania. Odpowiedź rozpoczyna się od histo-

rycznego uwiarygodnienia logo, które „w komunikacji wizualnej Krakowa funkcjonuje od wielu 

lat”. Zestawienie 20-letniego logo, początkowo używanego zresztą z niewielką częstotliwością, 

z ponad 650-letnim herbem brzmi jak absurd, ale tworzy pozory używania w mieście dwóch 

historycznych znaków, gdyż „sam znak graficzny także odwołuje się do tradycji, i unikatowego 

charakteru Krakowa — jest odzwierciedleniem planu Rynku Głównego”. „Kraków to miasto, 

które łączy niekwestionowane bogactwo tradycji z wymaganiami nowoczesności”. Szczególnie 

ważne są dalsze fragmenty odpowiedzi, przynoszące uzasadnienie wprowadzenia logo:

Podkreślenia wymaga fakt, że dziś w funkcjonowanie miast wpisane są również wymagania stawiane markom. 

Marka miasta ma stanowić silne wsparcie w  realizacji założeń i  celów komunikacyjnych, strategicznych oraz 

biznesowych, a jednocześnie umożliwić czytelną, szybką i jednoznaczną identyfi kację. Dodatkowo — zgodnie 

ze współczesnym podejściem marketingowym — powinna odpowiadać na potrzeby i budzić emocje. Dlatego, 

zważywszy na bardzo szeroki zakres działań informacyjno-promocyjnych miasta o  różnorodnym charakterze 

i randze, w codziennej aktywności Krakowa wykorzystywane jest logo.

34 Z.  Piech, Oddajcie mieszkańcom herb Krakowa, „Gazeta Krakowska”, nr  15 (21 231) z  19  stycznia 2018  r., 

s. 18–19. Artykuł ten spowodował dalsze publikacje prasowe: P. Ogórek, Znikający herb. Profesor UJ apeluje do 
władz miasta, „Dziennik Polski”, wydanie sobotnio-niedzielne z 17–18 lutego 2018 r., s. B 3.
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W dalszym ciągu czytamy, że wiele miast używa logo i herbu „rozgraniczając ich użycie według 

prestiżu i rangi”, a motywacja tego jest następująca:

Wynika to z potrzeby sprostania zarówno współczesnym wymaganiom w komunikacji wykorzystującej nowo-

czesne narzędzia, technologie i formy, jak też — co stanowi priorytet — potrzebom użytkowników przestrzeni 

miejskiej (mieszkańców, przedsiębiorców, turystów), którzy są bezpośrednimi adresatami działań miasta. 

Na jakiej podstawie określono potrzeby mieszkańców, przedsiębiorców i turystów dotyczące 

wprowadzenia logo, nie wiadomo.

Stanowisko powyższe pełne jest niekonsekwencji i urzędniczej nowomowy. Znak o 20-letniej 

tradycji skonfrontowany ze średniowiecznym herbem jest określany jako funkcjonujący „od wie-

lu lat”, a Kraków „łączący niekwestionowane bogactwo tradycji z wymaganiami nowoczesności” 

(podkreślam szczególnie „wymogi nowoczesności”!) tworzy nowy znak nawiązujący jednak do 

tradycji, chociaż ma do dyspozycji herb o niewspółmiernie dłuższej tradycji, sięgającej drugiej 

połowy XIV w. Przede wszystkim brak jednak odpowiedzi, dlaczego tych funkcji nie mógłby 

pełnić herb w nowoczesnym opracowaniu graficznym, dostępny w postaci Księgi znaku — Herb. 

Nie wiadomo, na jakie „potrzeby” ma odpowiadać „marka”, ale na pewno zrealizowana w postaci 

logo „budzi emocje” negatywne, co potwierdzają liczne wpisy komentujące ten stan rzeczy w In-

ternecie. Budowanie marki, cokolwiek by to znaczyło, musi być oparte na określonych treściach, 

które posiada herb, a nie ma ich logo. Herb jest utrwalony od stuleci w świadomości mieszkań-

ców Krakowa, również współczesnych. Jest dobrze rozpoznawalny, związany z najważniejszymi 

wydarzeniami z dziejów miasta i występuje na jego sztandarowych zabytkach. Logo jako znak 

wyrasta z  kulturowej próżni, nie indywidualizuje miasta, gdyż widok rynku z  systemem ulic, 

występujący w logo, jest charakterystyczny dla wszystkich historycznych miast. Podobnego znaku 

może używać przytłaczająca większość miast polskich i europejskich.

Wprowadzenie logo łamie podstawową zasadę dobrej komunikacji, czyli konieczność posłu-

giwania się przez określony podmiot jednym znakiem. Nawet jeśli promotorzy logo nie znają tej 

zasady, w co trudno uwierzyć, to intuicyjnie ją wyczuwają, dlatego marginalizują herb, co spra-

wia, że w praktyce używany jest tylko jeden znak — logo. Złamano też pewną praktykę związaną 

z wprowadzaniem logo. W przypadku wielu samorządów zachowuje ono pewien związek tema-

tyczny z herbem. Tak jest np. w Warszawie, gdzie również w logo występuje stylizowana „Syren-

ka”, a więc nie został zerwany związek między herbem a logo. Możemy mówić w tym przypadku 

o używaniu logo heraldycznego. W Krakowie ten związek został całkowicie zerwany. W teorii 

miasto posługuje się dwoma znakami, a w praktyce tylko jednym — logo35.

Język i aparat pojęciowy w liście prezydenta Krakowa świadczą o tym, że promotorzy logo czer-

pią ze współczesnej „kultury korporacyjnej”, z której nie potrafią się wyzwolić, nie uwzględniają 

natomiast tradycji i specyfiki miasta, które nie jest korporacją, a jego znaki powstają na podstawie 

innych kryteriów i mechanizmów niż znaki korporacji. Miasto powinno korzystać z kilkusetletniej 

tradycji swoich znaków, tymczasem perspektywa czasowa wszelkich korporacji ogranicza się w naj-

lepszym wypadku do kilku dziesięcioleci. Tak też jest w przypadku krakowskiego logo. Dwudzie-

stoletni okres używania przedstawiony został jako jego funkcjonowanie „od wielu lat”.

Widoczny jest też problem z  definicją „logo”. W  omawianym piśmie znajdujemy opinię, że 

„logo stanowi kategorię znaku o statusie znaku towarowego”, co w pełni potwierdza mój pogląd 

35 Podsumowanie obecnej sytuacji herbu Krakowa przedstawiłem w wywiadzie: Z. Piech, Znikający herb Krako-
wa, wywiad przeprowadziły i opracowały: P. Grempka, K. Mazurek i A. Czyż, „Societas Historicorum, Czasopi-

smo KNHS UJ”, nr 77, jesień 2018, s. 3–13.
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21. „Karta Krakowska”, fot. Zenon Piech 22. Folder Płać podatki w naszym mieście, 
fot. Zenon Piech

o korporacyjnym myśleniu o znakach miasta. Jednocześnie w Zarządzeniu Prezydenta Miasta w spra-

wie wprowadzenia znaków graficznych Krakowa czytamy, że wprowadza się „nowe znaki graficzne, 

nawiązujące do znaku graficznego Miasta Krakowa — Logo Krakowa”. Trzeba więc postawić pyta-

nie: czy logo jest znakiem towarowym, czy znakiem graficznym, czy może jeszcze innym znakiem? 

Logo w powiązaniu z herbem stało się już przedmiotem interpretacji prawniczych, ale fun-

damentalna nieznajomość literatury historycznej i heraldycznej sprawia, że ich wyniki są dalece 

niezadowalające, panuje tu zadziwiający chaos semantyczny36. Niemniej warto zacytować praw-

nicze próby definicji „logo”, by  wiedzieć, jak jest ono rozumiane w  tym środowisku. W  tym 

ujęciu „logo” to „znak graficzny symbolizujący określony podmiot, występujący w  obrocie 

36 E. Ferenc-Szydełko, Charakter prawny oznaczenia zwanego logo oraz historyczno-prawne uwarunkowania tej in-
stytucji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 372, „Roczniki Prawnicze” 2003, nr 15, s. 95–110.
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społeczno-gospodarczym wraz z pełną nazwą podmiotu, a także ze skrótem tej nazwy”. W innym 

miejscu „logo” to „symbol graficzny jakiegokolwiek podmiotu uczestniczącego w życiu społecz-

nym, bez precyzowania, jakie dobro kryje się za tym symbolem”37. Autorka tych definicji nie 

ogranicza pojęcia „logo” do współczesnych znaków. Jako „logo” traktuje też znaki historyczne: 

sygnatury i znaki artystów, „znaki bartnicze, ciosna, cechy, klejma, znamiona, gmerki, signa”, her-

by rodowe, znaki wojskowe, a także godło państwowe. Stanowisko powyższe jest nieuprawnione. 

Pojęciem nadrzędnym musi być w tym przypadku znak i dopiero w tych ramach trzeba okreś-

lić miejsce poszczególnych gatunków znaków, w tym logo, i wzajemne relacje pomiędzy nimi38. 

Autorka nie zauważa podstawowej różnicy między herbem a logo. Ten pierwszy zbudowany jest 

według ściśle określonych reguł, to drugie jest w dużej mierze znakiem dowolnym.

Definiowanie pojęcia „logo” miasta jako znaku towarowego jest nieuprawnione, gdyż nie mie-

ści się ono w funkcjach tych znaków. We wszystkich definicjach i interpretacjach znaku towarowe-

go podkreśla się jego związek z towarami (usługami) wytwarzanymi przez określone podmioty39. 

W poprzedniej regulacji prawnej istniał wręcz przepis, „że rejestracja znaku towarowego może być 

dokonana na rzecz przedsiębiorstwa i tylko dla towarów będących przedmiotem jego działalności 

gospodarczej”40. Obecnie obowiązująca ustawa nie przewiduje takiej regulacji. Miasto nie jest 

przedsiębiorstwem, nie wytwarza towarów, nie może (nie powinno) więc posługiwać się znakiem 

towarowym. Szczególnej pikanterii nabiera posługiwanie się logo jako „znakiem towarowym” 

przez prezydenta miasta, zarówno w przypadku imprez pod jego patronatem oraz takich, które 

opatrzone są formułą: „Jacek Majchrowski Prezydent Miasta zaprasza”. Znaczy to, że Prezydent 

Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa sygnuje swe działania znakiem towarowym!

O definicji znaku powinny decydować przede wszystkim jego funkcje. Patrząc z tego punktu 

widzenia na logo, widzimy, że nie jest ono znakiem towarowym, gdyż pełni wszystkie te funkcje, 

które dawnej pełnił herb, dlatego powinno być definiowane jako kolejny, szósty znak miasta 

(obok herbu, pieczęci, chorągwi, flagi i barw). Intensywność jego używania w ciągu ostatnich 

dwóch lat świadczy o tym, że kreowane jest na znak najważniejszy. Wprowadzenie nowego znaku 

miasta wymaga jednak urzędowego zatwierdzenia, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem 

dotyczącym heraldyki samorządowej41. Ustawodawstwo powyższe miało na celu niedopuszczenie 

do sytuacji, jaka powstała w Krakowie, czyli wprowadzania de facto głównego znaku miasta poza 

społeczną i prawną kontrolą, drogą urzędniczych faktów dokonanych, skutkujących eliminacją 

historycznego herbu. Chodziło o to, by znaki samorządowe będące składnikiem dziedzictwa hi-

storycznego były prawnie chronione. Jak widać na przykładzie Krakowa, prawo może być lek-

ceważone. Logo — główny obecnie znak miasta — nie było procedowane przez radę miasta, 

reprezentującą ogół mieszkańców, nie mówiąc o  opinii Komisji Heraldycznej i  zatwierdzeniu 

przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji42. 

37 Ibidem, s. 98, 109.
38 Z. Piech, Znak jako przedmiot badań historycznych [w:] Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, 

t.1, cz. 2, red. J. Staszewski, Gdańsk–Toruń 1995, s. 245–258.
39 E. Wojcieszko-Głuszko, Pojęcie znaku towarowego. Rodzaje oznaczeń. Kategorie znaków towarowych [w:] Prawo 
własności przemysłowej, t. 14 B, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 427 i n.
40 M. Trzebiatowski, Uprawniony do znaku towarowego [w:] Prawo własności przemysłowej, t. 14 B, red. R. Skubisz, 

s. 496 i n.
41 W. Drelicharz, Z. Piech, Podstawy prawne symboliki samorządowej III Rzeczypospolitej [w:] Współczesna heraldyka 
samorządowa, s. 20–34.
42 Aspekty prawnego zatwierdzania herbu i logo omawia E. Ferenc-Szydełko, Charakter prawny oznaczenia zwa-
nego logo, s. 107–109.
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Jednocześnie władze i urzędnicy, mając poczucie konieczności prawnego unormowania statu-

su logo, poszukują innej drogi. Jak czytamy w cytowanym powyżej piśmie prezydenta: „zostało 

w odniesieniu do niego [logo — Z.P.] wszczęte postępowanie rejestracyjne w Urzędzie Paten-

towym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej 

(EUIPO)”. Wąskie grono urzędników, a w zasadzie jedna osoba, przy akceptacji władz miasta 

i bez wiedzy mieszkańców oraz bez zastosowania obowiązującej drogi prawnej, podjęło decyzję 

w sprawie zmiany znaku miasta, całkowicie dewastując kilkusetletnią tradycję herbu Krakowa.

Powyżej kilkakrotnie pisałem, że wraz z wprowadzeniem Systemu Identyfikacji Wizualnej, 

w ramach którego logo stało się jedynym znakiem, herb został niemal całkowicie usunięty z prze-

strzeni miejskiej. Mieszkańcy Krakowa i przybywający tu turyści przytłoczeni są jego obecnością. 

Czas na przykłady, które dobitnie pokazują, że logo jest głównym znakiem miasta, a herb został 

zepchnięty nawet nie na drugi, lecz na trzeci plan. 

Przede wszystkim logo jest bardzo mocno obecne w  samym Magistracie. Przypomnijmy, 

że przez wiele stuleci dysponentem herbu był burmistrz lub prezydent miasta i rada miasta. 

Dopiero teraz rezygnuje się z tego. Logo jest umieszczone jako jedyny znak miasta na portalu 

„Magiczny Kraków”. Na drzwiach wszystkich wydziałów urzędu miasta znajdują się tabliczki 

informacyjne z logo, jest ono również elementem graficznym na wizytówkach pracowników tej 

instytucji. Imprezy odbywające się pod patronatem prezydenta Krakowa i opatrzone fomułą: 

„Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Zaprasza” są sygnowane logo. Także list do ogółu miesz-

kańców w sprawie czystego powietrza podpisany przez prezydenta Krakowa sygnowany był nie 

herbem, lecz logo.

Dobrą ilustracją opisywanej sytuacji są dwa nowoczesne biura obsługi mieszkańców zloka-

lizowane w Galerii Bonarka. Na szklanych ściankach widnieje duży napis „URZĄD MIASTA 

KRAKOWA BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW” i towarzyszy mu logo, jako jedyny znak 

miasta i urzędu, które jeszcze kilkakrotnie powtarza się w innych miejscach. Logo jest wyświe-

tlane na monitorach pokazujących kolejne numery obsługiwanych mieszkańców, a nawet na ... 

bloczkach rejestracyjnych. W 2018 r., na zakończenie kadencji poprzedniej rady miasta, opubli-

kowano folder Rada Miasta Krakowa 2014–2018, w którym na pierwszej stronie umieszczono 

logo, a herb znalazł się na stronie ostatniej. Logo wydrukowano też na plakacie Dni Otwar-

tych Magistratu w 2018 r. Plakat ten, ustawiony przy wejściu do siedziby Magistratu, wyglądał 

jak nieświadomy absurdalny żart — kobieta z plakatu spogląda na fasadę budynku Magistratu 

z herbem Krakowa, a ponad nią widoczne jest logo. W 2018 r. wprowadzono tzw. Kartę Kra-

kowską, która daje jej posiadaczom — krakowianom różne ulgi. Znakiem tej karty, określanej 

jako „krakowska”, powinno być to, co jest kwintesencją miasta. Według urzędników nie jest to 

herb, lecz logo i uproszczona postać lajkonika, który wręcz urasta do roli kolejnego znaku mia-

sta, używanego częściej niż herb. Logo jako znak miasta występuje także na biletach okresowych 

i  pozostałych biletach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, chociaż sama ta instytucja 

należy do nielicznych chlubnych wyjątków posługujących się herbem.

Wszystkie plakaty, ulotki, banery i materiały promocyjne publikowane przez miasto są opa-

trzone logo. Logo jest wszędzie! W wielu wypadkach jego użycie urąga podstawowym zasadom 

szacunku do historii, tradycji i  kultury miasta. Przykłady są niezliczone, przywołajmy kilka 

szczególnie bulwersujących. Przede wszystkim logo jest systematycznie umieszczane na wszyst-

kich materiałach (plakatach, folderach, publikacjach) Muzeum Historycznego Miasta Krako-

wa. Muzeum, które ze względu na profil swoich zbiorów powinno być strażnikiem historycz-

nych znaków miasta, których tak wiele ma w swoich zbiorach, używa jako jedyny znak miasta 

nie herb, lecz logo. Zmieniając swą nazwę w  2019  r. (w  150. rocznicę założenia), usunęło 
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23. Urząd Miasta Krakowa Biuro Obsługi Klienta, Kraków, Galeria Bonarka, fot. Zenon Piech

24. Fasada budynku Biblioteki, Kraków, ul. Królewska 59, fot. Zenon Piech
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określenie „historyczne”, stając się Muzeum Krakowa. W tym kontekście zrozumiała staje się 

rezygnacja z używania herbu jako znaku historycznego. Okazuje się, że w Krakowie tradycja 

nie jest w cenie.

Wszystkie biblioteki miejskie w swojej identyfikacji posługują się logo. W niektórych sytu-

acjach intensywność jego używania jest porażająca. Na fasadzie budynku biblioteki przy ulicy 

Królewskiej logo powtarza się 14 razy! Gdy już wejdziemy do środka, możemy otrzymać zakładkę 

do książki z ... logo.

Logo było też znakiem ważnych obchodów rocznicowych. Przykładem mogą być materia-

ły reklamowe towarzyszące uroczystym obchodom Roku Wyspiańskiego (2017–2018), konse-

kwentnie opatrzone logo. Podobnie było w przypadku wszystkich imprez związanych ze stule-

ciem odzyskania niepodległości i wyzwoleniem Krakowa. Z tej okazji na Plantach prezentowano 

wystawę plenerową „Kraków dla Niepodległości”. Przypominała ona patriotyczne dzieje miasta, 

zrywy niepodległościowe, konspiracje, rolę Krakowa jako „matecznika polskiego”. Wielokrotnie 

odwoływano się tam do historycznych znaków miasta, a pomimo tego każda z tablic sygnowana 

była logo. Logo sygnowało także uroczystości legionowe: plakat zapraszający 5 sierpnia 2018 r. na 

„Krakowską Lekcję Śpiewania Kadrówka 1914”, na uroczysty capstrzyk na Kopcu Piłsudskiego, 

oraz na start Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej (6 sierpnia). Logo towarzyszyła formuła: 

„Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Zaprasza”. 

Wszystkie materiały związane ze stuleciem wyzwolenia Krakowa (31 października 1918) były 

opatrzone logo. W Wydziale Promocji i Turystyki nie wiedziano zapewne, że Krzyż Wyzwolenia 

Krakowa (ustanowiony w  1924  r.) upamiętniający te wydarzenia przedstawia herb miasta na 

piersi orła43. W cytowanym powyżej liście prezydenta czytamy, że o zastosowaniu herbu decyduje 

„wysoka ranga wydarzenia czy prestiżowy charakter”. Czy można wyobrazić sobie wydarzenia 

o wyższej randze i bardziej prestiżowym charakterze niż wyżej opisane? Dlaczego więc są one 

promowane za pomocą logo, a nie herbu?

Jest to sytuacja bez precedensu w  650-letnich dziejach herbu Krakowa. Nigdy dotychczas 

nie znikał on z przestrzeni miejskiej, wręcz przeciwnie, był bardzo mocno w niej eksponowany. 

Nawet w czasach trudnych, w czasie zaborów i niemieckiej okupacji (1939–1945) pozostawał 

w użytku. Stosowano wówczas dwa warianty, bez orła w bramie i korony nad tarczą, likwidując 

tym samym znaki stołeczności i królewskości miasta, albo ze swastyką w bramie. Samo godło 

herbu jednak się ostało. Nawet okaleczone wprowadzeniem swastyki było obecne w przestrzeni 

miejskiej. Obecnie herb jest w mieście niewidoczny. 

W ostatnich dwóch latach jedynym miejscem, gdzie herb był eksponowany, były punkty in-

formacji wyborczych przed wyborami samorządowymi w 2018 r. (pierwsza tura 21 października, 

druga tura 4 listopada). Jednakże na plakatach informujących o wyborach do rad dzielnic, odby-

wających się 2 grudnia 2018 r., umieszczono już logo. Chlubnymi instytucjami posługującymi się 

herbem miasta są: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji, straż miejska i krakowskie taksówki.

Przytoczone powyżej przykłady pokazują, że w  zakresie komunikacji wizualnej realizowanej 

w Krakowie brakuje nie tylko kultury historycznej, ale kultury w ogóle. Każdy znak ma swoją treść, 

jest związany z określonym kontekstem, budzi asocjacje i pozytywne emocje. Przywołane tu posta-

cie Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Piłsudskiego, Andrzeja Stawarza, dowodzącego wyzwoleniem 

Krakowa, i wielu innych, a także wydarzenia z ich udziałem, są tak mocno związane z historycznym 

43 31 października 2018 r. w krakowskiej dzielnicy Podgórze na placu Niepodległości odsłonięto obelisk upamięt-

niający wyzwolenie Krakowa. Umieszczono na nim herby Krakowa i Podgórza, Krzyż Wyzwolenia Krakowa oraz 

stosowny napis. 
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25. Plakat wydrukowany z okazji Dni Otwartych Magistratu, 2018, fot. Zenon Piech

26. Tablica informująca o środkach 

na rewaloryzację zabytków, kościół św. Mikołaja, 

Kraków, ul. Mikołaja Kopernika, fot. Zenon Piech

27. Znak Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji 

w Krakowie, fot. Zenon Piech
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Krakowem, „matecznikiem polskim”, jego atmosferą przełomu XIX i XX w., miejskimi zabytkami, 

dawną stołecznością, że jedynym znakiem, który może je identyfikować, jest herb, gdyż w nim 

zawierają się te wszystkie treści. Logo jest tu nie na miejscu. Zasadnicze pytanie brzmi: czy herb 

jako znak tych wartości zasługuje na kultywowanie, ochronę, obronę, propagowanie i przekazanie 

następnym pokoleniom? Na razie odpowiedź władz miasta i urzędników jest negatywna. 

W związku z opisaną sytuacją pojawiają się pytania: jaką rolę pełni herb i pozostałe znaki we 

współczesnym życiu samorządowym, czym jest dla współczesnego społeczeństwa, jakie miejsce 

zajmuje w społecznej komunikacji i promocji i dlaczego tak łatwo jest zastępowany przez logo, 

pomimo swej długiej i szacownej tradycji?

Nie byłoby opisanej powyżej sytuacji, gdyby głównym znakiem miasta w ramach SIW zo-

stał uproszczony herb Krakowa, stanowiący alternatywę dla logo. Spełniony zostałby wówczas 

zarówno warunek nowoczesności, jak i tradycji. Propozycja zastosowania, obok obowiązującego 

urzędowo herbu, jego uproszczonej wersji stwarza całkiem nową sytuację w obrębie współcze-

snej heraldyki samorządowej, wyznaczając jej nowy etap. Jest odpowiedzią na pewne współ-

czesne potrzeby samorządów, przeoczone przez środowisko heraldyczne, gwarantując ciągłość 

używania znaku. 

Prace prowadzone przez Barbarę Widłak nad uproszczoną wersją herbu Krakowa były ze mną 

konsultowane. Jednak początkowo byłem przeciwny temu rozwiązaniu, stojąc na stanowisku, że 

miasto powinno używać wyłącznie herbu zatwierdzonego urzędowo. Z biegiem czasu zmieniłem 

zdanie, gdyż uświadomiłem sobie, że heraldyka samorządowa musi reagować na współczesne wy-

mogi komunikacji i promocji. Herby samorządowe nie są bowiem oderwane od innych znaków 

28. Plakat Krakowska lekcja śpiewania 69, 

z okazji Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej, 

fot. Zenon Piech

29. Plakat Radosna Niepodległości, 
z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, 2018, 

fot. Zenon Piech
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funkcjonujących w przestrzeni publicznej, lecz stanowią ich część, konfrontują się z nimi i mu-

szą, przynajmniej w podstawowym zakresie, uwzględniać występujące tam tendencje stylistycz-

ne i projektowe oraz stosowane rozwiązania. W przeciwnym przypadku zostaną wprowadzone 

rozwiązania alternatywne, takie jak logo, które herb wyeliminują. Herb, który jest w swej istocie 

znakiem niezmiennym był jednocześnie zjawiskiem żywym, podlegającym plastycznym ewolu-

cjom, właściwym dla czasu i miejsca, w którym funkcjonował. Opracowany projekt uproszczonej 

wersji herbu jest współczesnym tego przykładem.

W dotychczasowych opracowaniach na temat heraldyki samorządowej zabrakło zasadniczego 

pytania: co dalej z zatwierdzonymi znakami, jaką rolę mają one pełnić w promocji samorządów? 

W zasadzie nie uwzględniano relacji przeszłość — teraźniejszość, przejawiających się w plastycz-

nych realizacjach herbów samorządowych, Zabrakło też refleksji nad relacją między herbami 

samorządowymi a  innymi współczesnymi znakami, występującymi w  przestrzeni publicznej, 

i miejscem herbów we współczesnej kulturze wizualnej. Nie podjęto szerszej dyskusji na temat 

współczesnej stylizacji heraldycznej44. Brak refleksji na ten temat nie znaczy, że tych problemów 

nie ma. Ekspansja logo pokazuje, że są one mocno odczuwalne.

Cechą współczesnych znaków jest prostota, asymetria, deformacja, często żart i  ironia oraz 

komunikowanie najprostszymi środkami. Herby samorządowe oparte na wzorcach historycznych 

często preferują wręcz przeciwne rozwiązania: rozbudowane tematycznie godła, eksponowanie 

detali, nieraz wręcz ich dekoracyjność, dbałość o  symetrię, narracyjność komunikatu, powagę 

i wzniosłość. Ich konfrontacja ze współczesnymi znakami ujawnia tradycjonalizm, będący nośni-

kiem treści historycznych, co może budzić opór współczesnego odbiorcy, oczekującego prostoty 

i „nowoczesności”. Jest oczywiste, że herby ze wszystkimi historycznymi konotacjami, zapisanymi 

i w treści, i formie, muszą pozostać, są bowiem składnikami dziedzictwa. Jednakże wychodząc 

naprzeciw współczesnym oczekiwaniom, można zaproponować pewne rozwiązanie kompromi-

sowe, w postaci uproszczonych projektów, bliższych współczesnej estetyce, a często również śre-

dniowiecznej prostocie. Czynią one zadość oczekiwaniom bieżącej komunikacji samorządowej, 

są łatwe do reprodukowania, dobrze komponują się na materiałach, na których bywają umiesz-

czane (plakaty, foldery, ulotki), a jednocześnie cały czas pozostają w ścisłym związku z herbem 

urzędowym.

Opisywana w artykule sytuacja współczesnej heraldyki samorządowej jest kumulacją zanie-

dbań ze strony środowiska historyków oraz samorządowców. Trudno precyzyjnie określić propor-

cje win, ale zaniedbania pierwszego z tych środowisk muszą być osądzone surowiej ze względu na 

świadomość wagi zjawiska. Odejście od systematycznego zajmowania się heraldyką samorządową 

spowodowało utratę kontroli nad procesami zachodzącymi w  samorządach, co doprowadziło 

najpierw do pojawienia się logo, a następnie w wielu przypadkach do jego dominacji. Szczególnie 

obciąża to Komisję Heraldyczną, która ograniczając się do opiniowaniu znaków samorządowych, 

nie zauważyła, że „niespostrzeżenie” pojawił się nowy znak — logo, które z biegiem czasu zaczę-

ło rujnować tradycyjny system znaków samorządowych. Należało interweniować w instytucjach 

zrzeszających samorządy — w Konwencie Marszałków RP, Związku Miast Polskich, Związku 

44 Jednym z nielicznych przejawów zainteresowania stylizacją heraldyczną była wystawa „Ars Heraldica”, zorgani-

zowana w Warszawie, a następnie w Krakowie. Wystawie towarzyszył katalog pt. Ars Heraldica. Współczesna sztuka 
heraldyczna w Polsce. Wystawę przygotował i katalog opracował L. Pudłowski, red. L. Pudłowski, S. Górzyński, 

Warszawa 1995. W tym kontekście szczególne znaczenie mają wystawy znaków samorządowych zaprojektowanych 

przez Barbarę Widłak. Były na nich prezentowane także znaki Krakowa. W latach 2016–2020 autorka prezento-

wała je na pięciu wystawach zbiorowych oraz siedmiu indywidualnych, które odbyły się w Krakowie, Szczecinie, 

Muszynie oraz Bardejovie i Koszycach (Słowacja).
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Powiatów Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, uświadamiając niebezpieczeństwa, które niesie 

ta tendencja dla dziedzictwa samorządowego. Należało wspierać te środowiska naukowe, które 

kontynuowały prace nad heraldyką samorządową. Jednego i drugiego zabrakło.

Również i teraz, gdy to zjawisko zostało zauważone, środowisko historyków heraldyków nie 

prezentuje jednolicie twardego stanowiska w obronie herbów i innych znaków samorządowych, 

rozumianych jako składniki dziedzictwa historycznego i kulturowego. W czasie konferencji, pod-

czas której przedstawiałem te problemy, dały się słyszeć głosy, że jest to proces nieodwracalny 

i należy go zaakceptować. Takie stanowisko jest wyrokiem na herby, podpisanym ręką history-

ków, świadczy też o braku głębszej refleksji nad ich znaczeniem we współczesnym życiu społecz-

nym i ich rolą jako zabytków dziedzictwa oraz łączników między tradycją i współczesnością.

Stało się tak dlatego, że przez długi czas w badaniach traktowano herb wyłącznie jako źródło 

historyczne45. Rozpoczęcie na szerszą skalę prac nad heraldyką samorządową uświadomiło niero-

zerwalny związek herbów historycznych ze współczesnością i ukazało ich egzystencję w procesie 

długiego trwania. Jednak w pierwszym etapie tych prac skoncentrowano się przede wszystkim na 

opracowywaniu herbów konkretnych jednostek samorządowych, a następny etap, który powi-

nien zaowocować szerszą refleksją na temat ich miejsca i statusu we współczesnym społeczeństwie 

oraz jego systemów komunikacji, już nie nastąpił. Proces, który obserwujemy obecnie w Krako-

wie, a także w innych samorządach, jest pośrednio konsekwencją tych zaniedbań.

W podsumowaniu spróbujmy zastanowić się, na przykładzie Krakowa, nad tym, jaką rolę 

pełni herb (i pozostałe znaki samorządowe) w życiu współczesnych miast oraz jakie treści prze-

kazuje. Uwagi te, odpowiednio zmodyfikowane, odnoszą się także do herbów innych jednostek 

samorządowych. 

Przede wszystkim powtórzyć trzeba wielokrotnie przywoływaną w artykule klasyfikację her-

bu jako składnika dziedzictwa historycznego i kulturowego, widzianego w dwóch powiązanych 

ze sobą aspektach — historycznym i współczesnym46. Herb jako znak niesamoistny był w prze-

szłości umieszczany na różnych obiektach, które były jego nośnikami47. Wymieniłem je w pierw-

szej części artykułu. Jako zabytek jest niezbywalnym składnikiem dziedzictwa miasta, podobnie 

jak dawny ratusz, Sukiennice czy kościół Mariacki. Jednak w przeciwieństwie do jednostkowych 

zabytków architektury, rzeźby, malarstwa czy rzemiosła artystycznego, na których zresztą czę-

sto herb umieszczano, był on wytwarzany w wielu egzemplarzach. Był obiektem o małych roz-

miarach, co w jakimś stopniu, w sposób całkowicie nieuzasadniony, pomniejsza jego znaczenie. 

Jednocześnie wykonywany w licznych egzemplarzach, był znakiem powszechnie dostępnym, od-

twarzanym w kolejnych pokoleniach, funkcjonującym w procesie długiego trwania. Dzięki temu 

stale i  z dużą intensywnością był obecny w przestrzeni miejskiej i  świadomości mieszkańców. 

Wysoka ranga obiektów, na których był umieszczany, podnosiła też jego rangę. 

Ogromne znaczenie ma treść herbu, manifestująca najważniejsze cechy miasta, odwołująca 

się do jego początków i nieraz — jak w Krakowie — modyfikowana w związku ze wzrastającym 

jego statusem. Za pośrednictwem przedmiotów heraldycznych tworzących godło odwoływano 

się do przeszłości miasta i jego historycznej tożsamości. Trudno wyobrazić sobie znak, który lepiej 

45 Z. Piech, Herb jako źródło historyczne, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego nowej serii” 2018, t. 17 

(28), s. 5–44, na temat heraldyki samorządowej s. 42–43.
46 S.K.  Kuczyński, Symbole i  herby jako zabytki [w:]  Spotkania w  Willi Struvego 1998–2001, Warszawa 2001, 

s. 48–50. Na temat definicji i zakresu pojęcia „dziedzictwa kulturowego” zob.: Z. Kobyliński, Własność dziedzic-
twa kulturowego. Idee — problemy — kontrowersje, Warszawa 2009, s. 13–45.
47 Definicję „herbu” oraz omówienie jego cech jako znaku niesamoistnego zob.: Z. Piech, Herb jako źródło, s. 10–

12, 26.
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(przez odwołanie się do symboliki murów i wież oraz orła w bramie i korony królewskiej nad 

tarczą) odzwierciedlałby cechy Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Wokół historycznego 

herbu kumulowały się różne działania. Umieszczano go na najważniejszych obiektach miejskich, 

nieruchomych i ruchomych, włączano do ceremoniałów i rytuałów miejskich, świeckich i ko-

ścielnych, wyznaczano za jego pomocą przestrzeń władzy miejskiej. Włączano herb nie tylko 

do sfery sztuk plastycznych, ale także literatury, w formie wierszy na herby48. Współczesny herb 

wyrasta z  ikonosfery miasta oraz pamięci historycznej jego mieszkańców. Przeszłość wzmacnia 

jego współczesny walor ideowy.

Herby były znakami wspólnot. Trafnie oddaje to tytuł artykułu Józefa Szymańskiego 

Herb — znak samorządnej wspólnoty49. Czynnik wspólnotowy jest mocno podkreślany w obec-

nym ustawodawstwie dotyczącym samorządów. Mieszkańcy województwa tworzą „regionalną 

wspólnotę samorządową”, mieszkańcy powiatu „lokalną wspólnotę samorządową”, a mieszkań-

cy gmin (w tym również miast) „wspólnotę samorządową”50. Wspólnoty są wyznaczane przez 

różnorodne więzi. Wspólnota samorządowa na poziomie miejskim jest szczególnie mocna. 

Opiera się na kilkusetletniej tradycji oraz — w przeciwieństwie do współczesnych województw 

i powiatów — na zasadniczej niezmienności granic. Można wymienić wiele czynników decy-

dujących o byciu krakowianinem. Jednym z najważniejszych jest poczucie więzi wynikające 

ze wspólnej przeszłości, manifestowane przez historyczną strukturę materialną miasta, wyda-

rzenia i ludzi. Znakiem identyfikującym przez wiele stuleci Kraków i krakowian był herb i te-

raz chce się nas tego pozbawić.

Herby były i są elementami europejskiego dziedzictwa, a każdorazowe ich użycie jest jedno-

cześnie deklaracją przynależności do niego. Posługiwanie się charakterystycznym dla heraldyki 

językiem obrazowej wypowiedzi (tarcza herbowa, elementy budowy godła, barwy) jednoznacznie 

dla każdego Europejczyka wiąże je z miastami, ich historią i współczesnością. Zastępowanie ich 

przez logo jest wykluczaniem się z europejskiej kultury miejskiej.

Współczesny herb miejski, opracowany na podstawie historycznych wzorców, jest kumula-

cją powyższych treści, ostatnim etapem ich rozwoju, a tym samym łącznikiem między tradycją 

i współczesnością. Szczególnie widoczne jest to w wypadku herbu Krakowa, rozwijającego się 

w dwóch etapach ilustrujących kształtowanie się i stabilizację królewskości i stołeczności miasta. 

W herbie kumulują się niewidoczne, ale odczuwane emocje, związane z krakowianami z dalszej 

i bliższej przeszłości oraz ich działaniami. Herb, będąc świadectwem przeszłości, jest jednoczenie 

jej uobecnieniem w teraźniejszości.

Dyskusje na ten temat stały się impulsem dla intensyfikacji prac nad historią i współczesnością 

herbu i jego znaczeniem dla miasta. Jesienią 2019 roku Archiwum Narodowe w Krakowie zorgani-

zowało plenerową wystawę „650 lat herbu miasta Krakowa”, której towarzyszył katalog prezentują-

cy bogaty materiał źródłowy ilustrujący dzieje herbu od XIV w. do współczesności51. W bieżącym 

roku ukazało się obszerne opracowanie Symbole i insygnia Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa 

48 M. Adamczewski, Funkcje użytkowe herbu miejskiego do końca XVIII wieku, „Rocznik Polskiego Towarzystwa 

Heraldycznego nowej serii” 1999, t. 4 (15), s. 67–99.
49 J. Szymański, Herb — znak samorządnej wspólnoty, s. 91–98.
50 W. Drelicharz, Z. Piech, Podstawy prawne symboliki samorządowej, s. 23.
51 Katalog wystawy 650 lat herbu miasta Krakowa. Wystawa dedykowana Prof. Marianowi Friedbergowi w pięćdzie-
siątą rocznicę śmierci, scenariusz Z. Piech, opracowanie merytoryczne B. Lesiak-Przybył, Z. Piech, A. Warzecha, 

oprac. graf. B. Widłak, Kraków 2019; Na temat organizacji wystawy oraz jej przebiegu zob. B. Lesiak-Przybył, 

A. Warzecha, Wystawa plenerowa, 650 lat herbu miasta Krakowa dedykowana Prof. Marianowi Friedbergowi w pięć-
dziesiątą rocznicę śmierci, „Krakowski Rocznik Archiwalny” 2019, t. 25, s. 208–210.
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od średniowiecza do współczesności52, wydane przez Urząd Miasta Krakowa w ramach serii „Poczet 

krakowski”. To swoisty paradoks, że marginalizacji herbu towarzyszy pogłębiona refleksja nad jego 

historią i współczesnością. Może w tym należy upatrywać nadziei na przyszłość? 

 Usuwanie herbu z przestrzeni miasta i zastępowanie go przez logo prowadzi w konsekwencji 

do jego usunięcia ze świadomości mieszkańców. To rodzaj „inżynierii społecznej”. To, co budo-

wano z ogromną konsekwencją przez kilka stuleci, jest w tej chwili bezmyślnie burzone. Rozpo-

częło się to w końcu poprzedniej kadencji władz miasta i jest konsekwentnie kontynuowane. Czy 

obecna pięcioletnia kadencja będzie końcem herbu Krakowa? Czy też znajdziemy na tyle siły, 

by go obronić? Jest on przecież klejnotem historycznego dziedzictwa miasta53. 

52 Symbole i  insygnia Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa od średniowiecza po współczesność, oprac. B. Ka-

sprzyk, Kraków 2020.
53 Z. Piech, Herb Krakowa klejnot dziedzictwa historycznego miasta [w:] Katalog wystawy 650 lat herbu miasta Kra-
kowa, s. 11–19.

30. Krzyż Wyzwolenia Krakowa, ustanowiony 

w 1924 r., fot. Muzeum Miasta Krakowa
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Zenon Piech, The coat of arms or logo? Problems of contemporary local government heraldry based 

on the  example of  the  city of  Cracow. Twenty years have passed since the  local government reform 

introduced on 1 January 1991, which created the legal and organizational framework for local government 

heraldry: voivodeship, poviat and gmina (urban and rural). Initially, the  interest of  local governments 

in their own signs was high. Old coats of arms, seals, banners, flags, standards, attributes of the authorities 

were reactivated or new ones were created for local governments that did not have them. The coat of arms 

of  Cracow is  one of  the  oldest municipal coat of  arms in  Poland because its tradition dates back to 

the second half of the 14th century (the oldest reference source comes from 1370). In 2002 a set of city 

signs was developed, consisting of five elements: coat of arms, seal, banner, flag and colors. These signs, 

positively approved by the Heraldic Commission, were adopted by the City Council and entered into 

the Statute of the City, and they are consistently used. At the same time, in 1997, the Cracow logo was 

introduced, which over time began to play an increasingly important role in  the  visual identification 

of the city. In March 2017 the Cracow Visual Identification System was presented, under which the logo 

became the only sign identifying the city. The Visual Identification System developed in parallel, with 

the coat of arms as the leading sign, was rejected. From that moment on, the logo is constantly expanding 

in Cracow, while the coat of arms is virtually absent in urban space. Thus, the tradition of its use, lasting 

since the Middle Ages, has been interrupted. The city authorities declare respect for the coat of arms, 

what, however, has no reflection in practice. 

The author presents the occurrence of the city’s coat of arms in the Old Polish period, then its presence 

in  the building of  the current Town Hall (19th and 20th centuries), and also in  the urban space after 

2002. Then he discusses the expansion of the logo in 2017–2019 and shows attempts to justify it made 

by the authorities and officials of Cracow. In a completely unauthorized manner the  logo is defined as 

a “graphic sign” or “trademark”, when in reality it is now the main sign of the city, more important than 

the coat of arms. This is evidenced by  its current functions. As a city mark the  logo should be subject 

to the  applicable legal procedure, which was not kept in  Krakow. It  should be  adopted by  the  City 

Council, obtain a positive opinion of the Heraldic Commission and approval of the Minister of Interior 

and Administration. The current situation in Cracow is inconsistent with applicable law and respect for 

the coat of arms as a sign of the city’s continuity and identity, as well as the monument of historical heritage. 

Keywords: cultural heritage, coat of arms, local government heraldry, city, Krakow, logo.




