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Herb miasta Strzelina — historia i współczesność

Streszczenie: W artykule omówiono genezę i ewolucję herbu miasta Strzelina od średniowiecza do czasów 

współczesnych. Przegląd źródeł ikonografi cznych eksponujących wizerunki strzelińskiego herbu, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem miejskich pieczęci, został ściśle powiązany z dziejami miasta, stanowiąc punkt 

wyjścia do krytycznej analizy aktualnie obowiązującego herbu Strzelina pod względem jego zgodności 

z zasadami heraldyki i miejscową tradycją historyczną.

Słowa kluczowe: herb, pieczęć, Strzelin, archanioł Michał, strzała, majuskuła „S”.

Jednym z  najdonioślejszych wydarzeń w  dziejach średniowiecznych miast była ich lokacja na 

prawie magdeburskim. Akt ten wprowadzał dwie zasadnicze zmiany w dotychczas funkcjonują-

cych miejskich centrach osadniczych — przestrzenną i ustrojowo-prawną. Pierwsza polegała na 

zastosowaniu jednolitego schematu urbanistycznego, opartego na rozplanowaniu miast położo-

nych między Odrą i Łabą, druga zaś inicjowała proces kształtowania się autonomii miasta i jego 

mieszkańców. Wkrótce po lokacji powoływano do życia samorządowe władze miasta (burmistrza 

i rajców), autonomiczne wobec wójta reprezentującego interesy pana feudalnego (zwykle wład-

cy), a zewnętrznym wyrazem owej samorządności była pieczęć miejska, służąca do uwierzytelnia-

nia wystawianych przez kancelarię miejską dokumentów, oraz widniejący na niej herb, graficzny 

symbol miasta, samorządu i tożsamości jego mieszkańców1.

Herb miejski, stanowiący elementarny składnik pejzażu semiotycznego, nie był zjawiskiem sta-

tycznym, ale — poddając się trwającemu wiele lat procesowi heraldyzacji — ulegał przeróżnym, 

mniej lub bardziej gruntownym, modyfikacjom. Zmienność ta była najczęściej manifestacją sym-

bolicznych treści będących wypadkową aktualnej sytuacji politycznej, ustrojowej, własnościowej, 

gospodarczej i ideologicznej miasta, regionu lub państwa2. Podobną ewolucję przeszedł także herb 

1 J. Szymański, Herb — znak samorządnej wspólnoty [w:] Polskie tradycje samorządowe a heraldyka, red. P. Dym-

mel, Lublin 1992, s. 91–98; H. Seroka, O problemach współczesnej heraldyki samorządowej [w:] ibidem, s. 127–135.
2 Zob. m.in.: E. Kościk, Rola czynników gospodarczych, politycznych i kulturalnych w genezie i kształtowaniu się 
herbów miejskich na Śląsku (XIII–XVI wiek), „Śląski Labirynt Krajoznawczy” 1993, t.  5, s.  25–38; J.  Szymań-

ski, W  sprawie genezy polskich herbów miejskich [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, t.  6, 

red. S.K. Kuczyński, Warszawa 1994, s. 169–179; W. Strzyżewski, Odzwierciedlenie zmian polityczno-prawnych 
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Strzelina, choć na tle wielu innych dolnośląskich miast nie była ona aż tak spektakularna i w tym 

przypadku można w zasadzie mówić o rzadko spotykanej stabilności motywów ikonograficznych.

Strzelin należy do najstarszych ośrodków miejskich na Dolnym Śląsku. Jego zalążkiem była osada 

rzemieślniczo-handlowa, która wyrosła w dolinie Oławy, na skrzyżowaniu dróg handlowych prowa-

dzących z Wrocławia do Ziębic i dalej, do Kłodzka oraz z Brzegu do Świdnicy. Swą nazwę wywodzi 

prawdopodobnie od słowiańskiego wyrazu „streła”, czyli strzała, co interpretuje się jako świadectwo 

zamieszkiwania w niej doskonałych strzelców łuczników oraz rzemieślników wytwarzających łuki 

i strzały3. Lokację na prawie magdeburskim Strzelin zawdzięcza Bolesławowi I, księciu świdnicko-

-jaworskiemu, zwanemu Surowym, który 30 listopada 1292 r., po wykupieniu miasta z rąk rycerskiej 

familii Drzemlików, jego dotychczasowych dziedziców, nadał wójtostwo w swoim „nowo zorganizo-

wanym mieście Strzelinie” („in Strelyn civitate nostra novella”) wiernemu wójtowi Zygfrydowi, okre-

ślając jego uposażenie, prawa i obowiązki4. Niebawem ukonstytuowała się rada miasta, a do użytku 

weszły pieczęcie organów miejskiej administracji, feudalnej, jak i samorządowej. Wyciśnięte za ich 

pomocą odciski pieczętne uwierzytelniły m.in. zaginiony już dziś dokument z 6 czerwca 1297 r.5 

Pierwszy z nich, okrągły o średnicy ok. 38 mm, przedstawiał tarczę herbową na wprost, a na niej 

trzy zgięte w kolanie golenie młynkiem w prawo. W otoku napis ryty literami majuskuły gotyckiej: 

„+ S’ – RASCONIS – ADVOCATI – STRELIN(ensis)”6. Chodzi więc w praktyce o pieczęć pry-

watną, należącą do Raszka, dziedzicznego wójta strzelińskiego (hereditarius iudex), a więc do osoby 

reprezentującej w mieście interesy pana feudalnego (władcy). Eksponowany na niej znak stanowił bez 

wątpienia rodzinny herb wójtów Strzelina, bowiem to samo godło — trzy zgięte w kolanie golenie, 

tyle że obrócone młynkiem w lewo — widniało także na pieczęci wójta Jana, syna Raszka, znanej z eg-

zemplarzy z lat 1345–13517. Drugi odcisk, także okrągły, ale nieco większy, o średnicy ok. 47 mm, 

spotkany po raz kolejny przy dokumencie z  27  sierpnia 1316  r., wyobrażał tarczę gotycką, na 

niej zaś kubłowy hełm rycerski na wprost z klejnotem w postaci krzyżujących się lilii na długich 

łodygach, między którymi umieszczono sześciopromienną gwiazdę. Legenda majuskułą gotycką głosi: 

w  symbolice herbów miast pogranicza śląsko-brandenbursko-wielkopolskiego z  XVIII–XIX  wieku [w:] Herby miast 
polskich w okresie zaborów (1772–1918), red. S.K. Kuczyński, Włocławek 1999, s. 67–76.
3 K. Drescher, Chronik der Stadt Strehlen, Strehlen 1889, s. 16; G. Nagel, Rund um den Rummelsberg. Bilder aus 
der Vorgeschichte und Frühgeschichte des Strehlener Landes, Kassel 1936, s. 63; A. Salamon, Historia — bogactwa na-
turalne i przemysł powiatu strzelińskiego [w:] Biuletyn jubileuszowy Powiatowej Rady Narodowej w Strzelinie, 2 VIII 
1946–2 VIII 1947, Wrocław [1947], s. 17; Johann Christoph Brinkes Strehlische Chronika von 1735. Chronik der 
mittelschlesische Kreissstadt Strehlen von 1250 bis 1741, hrsg. von J.A. Hoffmann, Velen i. Westf. [1963], s. 8; I. Cza-

chorowska, Najdawniejsze ślady osadnictwa oraz początki Strzelina i Wiązowa [w:] Strzelin. Monografia geograficz-
no-historyczna miasta i powiatu, red. E. Maleczyńska, S. Michalkiewicz, Wrocław 1974, s. 38.
4 Schlesisches Urkundenbuch, Bd. 6, 1291–1300, hrsg. von W. Irgang unter Mitarbeit von D. Schadewaldt, Köln–

Weimar–Wien 1998 (cyt. dalej: SUb, Bd. 6), nr 78; E. Poetschel, Die älteste Urkunde der Stadt Strehlen, „Strehlener 

Heimat-Buch. Kalender und Jahrbuch für Stadt und Kreis Strehlen” 1925, Bd. 1, s. [11–12]; I. Czachorowska, 

Czasy do pierwszej połowy XV w. [w:] Strzelin, s. 45–46; D. Adamska, Rozwój przestrzenny Strzelina średniowiecz-
nego [w:] Atlas historyczny miast polskich, red. R. Czaja, t. 4, Śląsk, red. M. Młynarska-Kaletynowa, z. 10, Strzelin, 

red. D. Adamska, Wrocław 2017, s. 7 (cyt. dalej: AHMP Strzelin).
5 SUb, Bd. 6, nr 308. Fotokopię oryginału opublikował w 1936 r. G. Nagel, Rund um den Rummelsberg, s. 61.
6 H. Saurma-Jeltsch, Wappenbuch der schlesischen Städte und Städtel, Berlin 1870, tabl. XI, nr 160; P. Pfotenhauer, 

Die schlesischen Siegel von 1250 bis 1300, beziehentlich 1327, Breslau 1879, s. 29, nr 33 i tabl. 4, nr 33; M. Gu-

mowski, Pieczęcie śląskie do końca XIV wieku [w:] Historia Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400, t. 3, 

red. W. Semkowicz, Kraków 1936, s. 437, nr 113 i tabl. 122, nr 113; idem, Najstarsze pieczęcie miast polskich XIII 
i XIV wieku, „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, t. 62, 1960, z. 2, s. 211, nr 429; W. Irgang [w:] 

SUb, Bd. 6, s. 247; M.L. Wójcik, Pieczęcie rycerstwa śląskiego w dobie przedhusyckiej, t. 2, Kraków–Wrocław 2018, 

s. 794, nr 806.
7 M.L. Wójcik, Pieczęcie rycerstwa śląskiego, t. 2, s. 795, nr 807.
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„+ S’ CIVIVM – DE – STRELIN”8. Odcisk ten mógłby śmiało uchodzić za pieczęć rycerską, przy-

nosi bowiem wizerunek niekonwencjonalny, wręcz unikalny, dla heraldyki miejskiej, a powszechnie 

spotykany w sfragistyce rycerstwa śląskiego. Napis otokowy nie pozostawia jednak wątpliwości, że 

jest to pieczęć miejska, której dysponentem były władze samorządowe, o czym przekonuje dodat-

kowo fakt, że została ona przywieszona do dokumentu wystawionego przez radę miasta Strzelina9. 

Umieszczenie zaś hełmu z klejnotem na tarczy herbowej świadczy jednoznacznie o tym, że mamy 

do czynienia z pełnoprawnym herbem. Należy wszak przypomnieć, że zgodnie z klasyczną definicją 

herb w swej wersji podstawowej jest znakiem graficznym utworzonym przez tarczę i położone na niej 

godło10, a tym ostatnim w wypadku Strzelina był wówczas hełm rycerski z klejnotem. W związku 

z tym, że herb ten wiązano albo z dawnymi właścicielami miasta, których miał upamiętniać11, albo 

z księciem, do którego należało ono w chwili lokacji (lilie i gwiazda mogły stanowić w tym wypad-

ku odniesienie maryjne)12, trudno uznać go w takim kształcie za bezwarunkowy symbol lokalnego 

samorządu i tożsamości mieszkańców. Nie może za takowy uchodzić także domniemany herb z pie-

częci wójtowskiej, który eksponował, zdaniem lokalnych badaczy, łuk i strzałę, przerobione z czasem 

na literę „S” przeszytą strzałą13. Sfragistycy nie potwierdzają istnienia owego sigillum, a nawet gdyby 

ono istniało, to widniejące na nim godło — należące do osoby reprezentującej w mieście pana feudal-

nego — nie mogłoby być traktowane jako znak samorządnej wspólnoty miejskiej. Opowieść o pie-

częci, objaśniającej swą ikonografią genezę nazwy miasta oraz odwołującej się do głównych zajęć jego 

pierwszych mieszkańców, należy włożyć między legendy powtarzane za strzelińskimi dziejopisami14.

8 H. Saurma-Jeltsch, Wappenbuch, kol. 325 i tabl. IX, nr 122; O. Hupp, Die Wappen und Siegel der deutsche Städ-
te, Flecken und Dörfer, H. 2, Pommern, Posen und Schlesien, Frankfurt a/Main 1898, s. 69; E. Günther, Zur äl-
testen Geschichte des Strehlener Landes, „Strehlener Heimat-Buch. Kalender und Jahrbuch für Stadt und Kreis 

Strehlen” 1925, Bd. 1, s. [7] i ryc. pieczęci na stronie tytułowej; G. Nagel, Rund um den Rummelsberg, s. 80, 114 

(przyp. 92) i fot. na s. 81; M. Gumowski, Pieczęcie śląskie, s. 439, nr 125 i tabl. 124, nr 125; idem, Najstarsze pieczęcie 
miast, s. 210, nr 426; K. Eistert, Strehlen, Kr. Strehlen [w:] Deutches Städtebuch. Handbuch städtischer Geschichte, 
hrsg. von E. Keyser, Bd. 1, Nordostdeutschland, Stuttgart–Berlin 1939, s. 888; T. Mazanek, Z mroków przeszłości 
[w:] X lat ziemi strzelińskiej, oprac.  H.  Jakubiak, T.  Mazanek, Strzelin 1955 (cyt. dalej: Z  mroków przeszłości 
1), s. 14–15; idem, Z mroków przeszłości, „Życie Strzelińskie” 1955, nr 2 (cyt. dalej: Z mroków przeszłości 2), s. 3; 

Z. Michniewicz, Ze studiów nad symboliką feudalizmu w heraldyce miast śląskich, „Roczniki Sztuki Śląskiej” 1968, 

t. 6, s. 28 i fot. 10; I. Czachorowska, Czasy, s. 47 (z niedokładnym opisem herbu); S. Strauss, Strzelin i Wzgórza 

Strzelińskie, Wrocław [et al.] 1981, s.  35 (odrys); W.  Irgang [w:] SUb, Bd. 6, s.  247; P. Wiszewski, The Effigies 
of the Blessed Virgin Mary or Saints on the Medieval Seals of Silesian Cities and Towns (since the 13th to the Middle 
of the 16th Century) [w:] Fonctions sociales et politiques du culte des saints dans les societies de rite grec et latin au Moyen 
Âge et à l’ époque moderne. Approche comparative, red. M. Derwich, M. Dmitriev, Wrocław 1999 („Opera ad histo-

riam monasticam spectantia”, Series I, Colloquia 3), s. 201, nr 1 (z błędnym odczytem legendy); idem, Między kon-
wencją, polityką i modą. Średniowieczne śląskie pieczęcie miejskie z wizerunkami świętych [w:] Formuła — archetyp — 
konwencja w źródle historycznym. Materiały IX Sympozjum Nauk Dających Poznawać Źródła Historyczne, Kazimierz 
Dolny, 14–15 grudnia 2000 r., red. A. Górak, K. Skupieński, Lublin–Radzyń Podlaski–Siedlce 2006, s. 289–290.
9 Archiwum Państwowe we Wrocławiu (cyt. dalej: APWr.), Rep. 84, nr 24 (57).
10 A. Znamierowski, Heraldyka i weksylologia, współpr. i red. J.L. Kaczmarek, Warszawa 2017, s. 143–144.
11 M. Gumowski, Najstarsze pieczęcie miast, s. 210, nr 426; W. Strzyżewski, Treści symboliczne herbów miejskich na 
Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim do końca XVIII wieku, Zielona Góra 1999, s. 25, przyp. 51.
12 Taki pogląd głosi P. Wiszewski, Między konwencją, polityką i modą, s. 289–290. Nie jest wykluczone, że układ 

klejnotu nawiązuje do pieczęci pieszej Bolesława I  Surowego z  lat  1293–1301, pana Strzelina, na której hełm 

odzianego w zbroję księcia zdobią krzyżujące się kity z piór pawich i kogucich, zob. Z. Piech, Ikonografia pieczęci 
Piastów, Kraków 1993, s. 238–239 i fot. 90.
13 A. Salamon, Historia — bogactwa naturalne, s. 17; I. Czachorowska, Czasy, s. 47; J. Czachorowski, Święty Michał 
Archanioł, „Reporter Strzeliński” 1996, nr 18, s. 3.
14 K. Drescher, Chronik, s. 16; E. Günther, Zur ältesten Geschichte, s. [6–7]; Johann Christoph Brinkes Strehlische 
Chronika, s. 8.
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Najwcześniejszy znany herb miasta, potwierdzony w  latach 1297–1316, miał charakter 

przejściowy, obowiązując tylko do czasu wyboru przez władze Strzelina takiego motywu, które-

go przekaz realizowałby się najpełniej jako ikonograficzny atrybut ustroju, praw i samorządnej 

wspólnoty miejskiej. Okazała się nim postać archanioła Michała, patrona nieistniejącego już 

dziś, zrujnowanego w marcu 1945 r., kościoła parafialnego wzniesionego po lokacji Strzelina15, 

wprowadzona na pieczęć miejską najpóźniej w  latach 30. XIV  w. Jej wizerunek pojawił się 

po raz pierwszy na okrągłym, mierzącym ok. 62 mm średnicy, odcisku pieczętnym uwierzy-

telniającym dokument wystawiony 29  sierpnia 1336  r. przez Bolka II, księcia ziębickiego16. 

W  polu pieczętnym, gęsto usianym gwiazdami, wyobrażono stojącego na wprost, w  lekkim 

rozkroku, anioła z rozłożonymi skrzydłami, odzianego w długą do łydek szatę, z aureolą wokół 

głowy, dmącego w długą, trzymaną w obu rękach, trąbę skierowaną ukośnie w dół w prawą 

(heraldycznie) stronę. W otoku biegnie napis majuskułą gotycką: „+ S’ CIVITATIS  DE  

STRELIN17” (fot. 1). Archanioła Michała nie kładziono, jak widać, na tarczy herbowej, więc 

nie można mówić w tym wypadku o herbie, a jedynie o godle, jednak zagościło ono na trwałe 

w symbolice miasta, przenikając z czasem także na tarczę herbową i stając się tym samym pełno-

prawnym herbem Strzelina. Nie jest to przypadek odosobniony, bowiem praktykę umieszczania 

miejskiego godła bezpośrednio w polu pieczęci, z pominięciem podkładu z tarczy, i traktowania 

go pomimo tego jako herbu miasta, notujemy w wielu ośrodkach miejskich na Śląsku w począt-

kowym okresie heraldyzacji, wykraczającym chronologicznie, wbrew obiegowemu przekonaniu, 

poza granice średniowiecza18.

Herb jako znak ikoniczny przemawia wprawdzie za pomocą symboli, ale podawany odbior-

cy obrazowy komunikat powinien w sposób jednoznaczny przekazywać informacje służące do 

łatwej identyfikacji jego dysponenta, w naszym wypadku Strzelina, będące wyrazem zarówno 

odmienności (od innych miast), jak i wspólności (wspólnota mieszkańców Strzelina)19. Z tego też 

powodu sposób przedstawienia archanioła Michała na pieczęci z 1336 r. budzi pewne zastrzeże-

nia. Na podstawie samej tylko ikonografii nie sposób byłoby przypisać jej pełnych walorów iden-

tyfikacyjnych, gdyż w ikonografii średniowiecznej archanioł Michał — najważniejszy z aniołów, 

15 F.X. Görlich, Geschichte der Stadt Strehlen in Preußisch-Schlesien, Breslau 1853, s. 6; K. Drescher, Chronik, s. 17; 

Johann Christoph Brinkes Strehlische Chronika, s. 9.
16 Národní archiv v Praze, Archiv České koruny, nr 173. P. Wiszewski, Między konwencją, polityką i modą, s. 290, 

błędnie podaje pierwsze użycie tej pieczęci w roku 1343. Jej odcisk zachował się poza tym przy dwóch dokumen-

tach z lat 1351–1369, zob.: APWr., Rep. 84, nr 81 (111a); Dokumenty miasta Wrocławia, nr 494 (497).
17 H. Saurma-Jeltsch, Wappenbuch, kol. 325 i tabl. IX, nr 123; O. Hupp, Die Wappen und Siegel, s. 68; E. Gün-

ther, Zur ältesten Geschichte, s. [7]; G. Nagel, Rund um den Rummelsberg, s. 85; M. Gumowski, Pieczęcie śląskie, 
s. 379; idem, Najstarsze pieczęcie miast, s. 210–211, nr 427; K. Eistert, Strehlen, s. 888; T. Mazanek, Z mroków 
przeszłości 1, s. 14–15; idem, Z mroków przeszłości 2, s. 3; Z. Michniewicz, Ze studiów, s. 28 i fot. 11; I. Cza-

chorowska, Czasy, s. 47; S. Strauss, Strzelin, s. 56 (odrys); P. Wiszewski, The Effigies, s. 201, nr 2; idem, Między 
konwencją, polityką i modą, s. 290; P. Gołdyn, Symbolika religijna i kościelna w herbach miast polskich do końca 
XX wieku, Warszawa 2008, s. 133; M. Piechocka-Kłos, Postaci św. Michała Archanioła i św. Gabriela Archanio-
ła w herbach polskich miast, „Studia Redemptorystowskie” 2017, t. 15, s. 594. Należy dodać, że w niektórych 

opracowaniach fałdy szaty archanioła Michała ze  strzelińskiej pieczęci bierze się za miecz i  z  nim właśnie, 

przypiętym do pasa patrona miasta, błędnie reprodukuje się tę pieczęć, zob. H. Saurma-Jeltsch, Wappenbuch, 

tabl. IX, nr 123; „Strehlener Heimat-Buch. Kalender und Jahrbuch für Stadt und Kreis Strehlen” 1925, Bd. 1, s. 

[66]; ibidem, 1926, Bd. 2, ryc. na stronie tytułowej; G. Nagel, Rund um den Rummelsberg, s. 85; M. Gumowski, 

Pieczęcie śląskie, s. 379; T. Mazanek, Z mroków przeszłości 1, s. 15; idem, Z mroków przeszłości 2, s. 3; I. Czacho-

rowska, Czasy, ryc. 5 na s. 48; S. Strauss, Strzelin, s. 56.
18 Liczne przykłady zestawia M. Gumowski, Najstarsze pieczęcie miast, passim.
19 Zob.: J. Szymański, Herb, s. 91.
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wódz anielskich zastępów i zwycięzca w starciu z Lucyperem, symbol sprawiedliwości i sądu, łaski 

i zmiłowania — wyobrażany był, stosownie do przypisywanych mu przymiotów, przeważnie w tu-

nice lub rycerskiej zbroi oraz z mieczem i wagą w dłoniach, nierzadko z szatanem pod stopami20. 

Co prawda, trąba — nawiązująca do zapisu z Pierwszego Listu do Tesaloniczan, według którego 

niewymieniony z imienia archanioł, jednoznacznie identyfikowany przez egzegetów z Michałem, 

ma jej dźwiękiem ogłosić powtórne przyjście Zbawiciela — należy do jego atrybutów21, niemniej 

ze względu na nietypowy dla niego na pieczęci strój można upatrywać w nim jednego z aniołów 

pojawiających się w Apokalipsie św. Jana, w proroctwie o siedmiu trąbach22. Nieostrość interpre-

tacyjna postaci, ale zapewne także częściowe zużycie się tłoka, legły przypuszczalnie u podstaw 

decyzji władz miasta o wymianie pieczęci. Nie jest wykluczone, że miała ona dodatkowo związek 

z przywilejem z 2 listopada 1349 r., sygnowanym przez Mikołaja, księcia ziębickiego, na mocy 

którego Rada Miasta Strzelina otrzymała prawo na wydawanie wilkierzy i swobodny wybór raj-

ców, a więc bez ingerencji wójta23, ale pozostaje faktem, że zmiana tłoka nastąpiła dopiero wiele 

lat później. Choć najstarsze, wyciśnięte za pomocą nowego typariusza, sigillum zachowało się 

przy dokumencie z 30 sierpnia 1409 r.24, to jego powstanie datuje się, głównie ze względu na 

20 J.  Marecki, L.  Rotter, Jak czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutów i  symboli hagiograficznych, Kraków 

2009, s. 450–451.
21 1 Tes 4, 16. Zob. też: J. Marecki, L. Rotter, Jak czytać wizerunki świętych, s. 451.
22 Ap 8, 1–13; 9, 1–21; 11, 15–18.
23 Taką ewentualność sugerują S.  Michniewicz, Ze  studiów, s.  28, i  P.  Wiszewski, Między konwencją, polityką 
i  modą, s.  290. Dokument księcia Mikołaja, zob.: Urkundensammlung zur Geschichte des Ursprungs der Städte 
und der Einführung und Verbreitung Deutscher Kolonisten und Rechte in Schlesien und der Ober-Lausitz, hrsg. von 

G.A. Tzschoppe, G.A. Stenzel, Hamburg 1832, nr 164, s. 566–567. Na jego kluczową rolę w rozwoju strzelińskiej 

samorządności zwracał już uwagę K. Eistert, Strehlen, s. 887–888.
24 APWr., Rep. 132a, Depozyt miasta Strzelina, nr 42 (39). Z okresu do 1518 r., kiedy pojawił się nowy typ pieczę-

ci, o czym dalej, udało się zinwentaryzować 55, zachowanych w bardzo różnym stanie, odcisków tego tłoka, zob.: 

APWr., Rep. 3 nr 29 (25), 35 (29), 321 (299), 494 (459), 763 (680b), 766 (682), 768 (684); Rep. 9 nr 176 (295); 

 

1. Oryginał (APWr., Dokumenty miasta Wrocławia, nr 494 [497], 

fot. M.L. Wójcik) i błędna reprodukcja (H. Saurma-Jeltsch, Wappenbuch, tabl. IX, nr 123) 

pieczęci miasta Strzelina z lat 1336–1369
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kształt liter legendy zawierającej napis w brzmieniu: „+ S CIVITATIS × STRELINENSIS”, na 

schyłek XIV w.25 Okrągła pieczęć, o średnicy ok. 35 mm, eksponuje bezpośrednio w polu pieczęt-

nym, a więc nadal bez podkładu z tarczy, anioła z rozpostartymi skrzydłami en face, bez aureoli, 

odzianego w rycerską zbroję, z rozłożonymi na bok rękami, który w prawej ręce dzierży uniesiony 

ukośnie w kierunku głowy miecz26 (fot. 2). Tym razem ikonografia nie pozostawia miejsca na 

domysły, wskazując w sposób wyrazisty i bezdyskusyjny na archanioła Michała.

Siłę ikonicznego przekazu władze Strzelina wzmocniły na przełomie XV i XVI w., wprowadza-

jąc do okrzepłego już godła, którym był archanioł Michał, element służący jeszcze ściślejszej jego 

identyfikacji. Na mniejszej pieczęci miejskiej, okrągłej, o średnicy ok. 22 mm, której najstarszy 

odcisk zdaniem badaczy pochodził z 1518 r., pojawił się wizerunek patrona miasta z rozpostar-

tymi skrzydłami, dzierżącego w prawej dłoni uniesiony ukośnie i częściowo schowany za głową 

miecz, w lewej zaś trzymającego przed sobą, jako nowy atrybut, wagę. Na jej szalach wyobrażono 

Rep. 12 nr 36; Rep. 121 nr 52 (51), 54 (53), 58 (57), 73 (72), 77 (75); Rep. 132a, Depozyt miasta Strzelina, nr 43 

(40), 44 (41), 46 (43), 49 (46), 50 (47), 55 (50), 59 (53), 62 (56), 65 (59), 67 (61), 68 (62), 69 (63), 70 (64), 71 (65), 

80 (70), 82 (72), 96 (83), 97 (84), 98 (85), 99 (86), 100 (87), 103 (89), 108 (93), 109 (94), 110 (95), 114 (99), 117 

(101), 118 (102), 119 (103), 120 (104), 121 (105), 122 (106), 124 (108), 125 (109), 126 (110), 127 (111), 128 (112), 

129 (113), 130 (114), 131 (115), 132 (116). Choć odcisk tej pieczęci stwierdzono już w 1409 r., to w literaturze 

pierwsze jej użycie datuje się albo o dwa lata później (H. Saurma-Jeltsch, Wappenbuch, kol. 325; O. Hupp, Die 
Wappen und Siegel, s. 69; E. Günther, Zur ältesten Geschichte, s. [7]; G. Nagel, Rund um den Rummelsberg, s. 114 

[przyp. 99]; M. Gumowski, Najstarsze pieczęcie miast, s. 211, nr 428; K. Eistert, Strehlen, s. 888; P. Wiszewski, 

The Effigies, s. 201, nr 3; idem, Między konwencją, polityką i modą, s. 290), albo o pięć (Z. Michniewicz, Ze stu-
diów, s. 28).
25 M. Gumowski, Najstarsze pieczęcie miast, s. 211, nr 428; Z Michniewicz, Ze studiów, s. 28. Dodać należy, iż 

badacze błędnie identyfikują krzyż rozpoczynający legendę i ukośny krzyż zastosowany jako dywizor z pięciopro-

miennymi gwiazdkami.
26 H. Saurma-Jeltsch, Wappenbuch, kol. 325; O. Hupp, Die Wappen und Siegel, s. 69; E. Günther, Zur ältesten Ge-
schichte, s. [7]; G. Nagel, Rund um den Rummelsberg, s. 114 (przyp. 99); M. Gumowski, Najstarsze pieczęcie miast, 
s. 211, nr 428; I. Czachorowska, Czasy, s. 47; P. Wiszewski, The Effigies, s. 201, nr 3; idem, Między konwencją, 
polityką i modą, s. 290; P. Gołdyn, Symbolika religijna i kościelna, s. 133; M. Piechocka-Kłos, Postaci, s. 594.

 

2. Oryginał (APWr., Rep. 132a, Depozyt miasta Strzelina, nr 62 [56], fot. M.L. Wójcik) i reprodukcja 

(M. Gumowski, Najstarsze pieczęcie, nr 428) pieczęci miasta Strzelina z lat 1409–1540
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dwie figury utożsamiane z  człowiekiem (po 

lewej heraldycznie stronie) i  diabłem (po 

stronie prawej), zaś w otoku, zajmującym tyl-

ko dolną część pieczęci, umieszczono napis: 

„MINOR ○ S[IGILLUM] ○ C[IVIUM] ○ 
STRELEN”27 (fot. 3). Początkowo pieczęć ta 

była, zdaje się, stosowana w praktyce kancela-

rii miejskiej sporadycznie, bowiem wszystkie 

sporządzone przez nią dokumenty zachowane 

obecnie we wrocławskich zbiorach archiwal-

nych, od 1519 aż do 1540 r. włącznie, uwie-

rzytelniało to samo sigillum, którego używano 

przez cały XV w.28 Obecność pieczęci mniej-

szej udało się potwierdzić dopiero w  latach 

1563–158829. Nie stwierdzono natomiast 

wówczas korzystania z dawnego tłoka, który 

zdradzając już w  pierwszej połowie XVI  w. 

wyraźne ślady wyeksploatowania, został naj-

pewniej ostatecznie wycofany z użytku.

Nowożytny materiał archiwalny wykazuje 

spore luki, dlatego nie sposób precyzyjnie określić czasu posługiwania się przez kancelarię mia-

sta Strzelina pieczęcią mniejszą. Nie wiadomo, kiedy zastąpiono ją nowym typem, większym, bo 

o  średnicy ok. 35 mm, nieodnotowanym dotychczas przez badaczy, którego odciski zachowały 

się dziś przy dokumentach z lat 1631–169230. Wyobraża on uskrzydlonego archanioła Michała, 

odzianego w długie do samej ziemi zwiewne szaty, ukazanego w lekkim pochyleniu w lewą stronę, 

który w prawej dłoni dzierży miecz uniesiony nad swoją głową, przyozdobioną krzyżem, w lewej 

zaś wagę dobrych i  złych uczynków. Na prawej (heraldycznie) szali wagi widoczna jest ludzka 

postać, z kolei lewą, pustą, obłapia od spodu szponiastymi łapami spadający zeń skrzydlaty stwór 

z długim ogonem i rogatym łbem, a zatem nie kto inny, jak tylko szatan pod postacią smoka. 

Napis w otoku, umieszczony na wstędze i rozdzielony przez napieczętny wizerunek na trzy części, 

brzmi: „S ○ CI/VITATIS ○ STRE/LEN(sis)  ○/” (fot. 4).

W bliżej nieznanym czasie, być może jeszcze w XVII w. lub dopiero u progu XVIII stulecia, 

dokonano istotnej korekty w ikonografii miejskiego godła, usuwając z szalek wagi obie posta-

ci, człowieka i szatana, i pozostawiając je puste, co badacze łączą z protestanckim odrzuceniem 

27 H. Saurma-Jeltsch, Wappenbuch, kol. 325–326; O. Hupp, Die Wappen und Siegel, s. 69; E. Günther, Zur ältesten 
Geschichte, s. [7]; G. Nagel, Rund um den Rummelsberg, s. 114 (przyp. 99); K. Eistert, Strehlen, s. 888; P. Wiszew-

ski, The Effigies, s. 201, nr 4; idem, Między konwencją, polityką i modą, s. 290–291 (tutaj datowana błędnie na rok 

1511); P. Gołdyn, Symbolika religijna i kościelna, s. 133; M. Piechocka-Kłos, Postaci, s. 594–595. Należy dodać, 

że badacze odczytują w legendzie nazwę miejscowości jako: STREHLEN, tymczasem prawidłowa lekcja brzmi: 

STRELEN.
28 APWr., Rep. 132a, Depozyt miasta Strzelina, nr 133 (117), 134 (118), 135 (119), 136 (120), 137 (121), 138 (122), 

139 (123), 140 (124), 141 (125), 142 (126), 143 (127), 144 (128), 145 (129), 146 (130), 147 (131), 148 (132), 149 

(133), 150 (134).
29 Ibidem, nr 151 (135), 152 (136), 153 (137), 154 (138), 156 (139), 158 (141), 160 (143).
30 Ibidem, nr 162 (145), 163 (146), 167 (149), 168 (150); Rep. 3, nr 770 (684d).

3. Pieczęć mniejsza miasta Strzelina z lat (1518) 

1563–1588 (APWr., Rep. 132a, Depozyt  

miasta Strzelina, nr 158 [141], fot. M.L. Wójcik)
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funkcji „ważącego dusze” na sądzie ostatecznym31. W takim kształcie ikonograficznym, tj. z mie-

czem w prawej dłoni i pustą wagą w lewej, w stylizacji barokowej, patron Strzelina wyobrażany 

jest na ogólnomiejskiej (wielkiej) pieczęci, owalnej, o wysokości 24 mm i szerokości 22 mm, zna-

nej z lat 20. XVIII w. i pozostającej w użyciu do początku wieku XIX, której otokowa inskrypcja 

głosi: „SIGILLUM CIVITATIS STRELENSIS”32 (fot. 5). Była ona używana, zapewne zamien-

nie, z owalną pieczęcią o tożsamym wizerunku i identycznej, choć inaczej rozłożonej, legendzie 

(głowa archanioła Michała wchodzi na otok, rozdzielając treść inskrypcji), której wymiary nie 

są mi znane33. Z końca XVIII w. pochodziło natomiast sigillum mniejsze, owalne, o wysokości 

20 mm i szerokości 18 mm, które zamiast archanioła Michała eksponowało majuskułę „S” prze-

krzyżowaną strzałą w słup34. Co prawda, w rozpoznanym dotychczas materiale sfragistycznym 

godło to pojawiło się wówczas po raz pierwszy, ale nie ma wątpliwości, iż w przestrzeni miej-

skiej Strzelina i  świadomości jego mieszkańców było zakorzenione już znacznie wcześniej, 

31 J. Harasimowicz, Treści i funkcje ideowe sztuki śląskiej Reformacji 1520–1650, Wrocław 1986 („Acta Universi-

tatis Wratislaviensis”, No 819, „Historia Sztuki”, 2), s. 86; W. Strzyżewski, Treści symboliczne, s. 132; P. Gołdyn, 

Symbolika religijna i kościelna, s. 133; M. Piechowiak-Kłos, Postaci, s. 595.
32 APWr., Kataster Karoliński, nr 21 (Des Fürstenthums Brieg Bekänntnis und Befunds-Tabellen nebst zugehöri-
gen Revisorischen Relationen Tomus XVI. Worinnen von dem Weichbild Strehlen. Von Num. 45–56 inclusive zu 
befinden die Unterthanen, 1723–1725), fol. 319 i 363 (odciski pod wpisami z datą 2 kwietnia 1723 r.); O. Hupp, 

Die Wappen und Siegel, s. 69; E. Günther, Zur ältesten Geschichte, s. [7]. Wymieniony tutaj Hupp sugeruje, że 

pieczęć była używana co najmniej do końca XVIII w., ale jej żywot był dłuższy. Wymieniono ją bowiem na 

nową w 1817 r., o czym niżej.
33 Fotografię tej pieczęci opublikował S. Michniewicz, Ze studiów, fot. 12, nie podając jednak miejsca jej przecho-

wywania. Autor datuje pieczęć na początek XVIII w., lecz w tekście mylnie odnosi do niej odcisk z 1414 r. (ibidem, 

s. 28). W zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu sigillum tego nie udało się odnaleźć.
34 O. Hupp, Die Wappen und Siegel, s. 69; E. Günther, Zur ältesten Geschichte, s. [7]; G. Nagel, Rund um den 
Rummelsberg, s. 114 (przyp. 99). Oryginalnego odcisku tej pieczęci w zachowanych do dziś zbiorach archiwalnych 

nie udało się odnaleźć.

4. Pieczęć miasta Strzelina z lat 1631–1692 

(APWr., Rep. 132a, Depozyt miasta Strzelina, 

nr 167 [149], fot. M.L. Wójcik)

5. Pieczęć miasta Strzelina z lat 1723–1817 

(APWr., Kataster Karoliński, nr 21, fol. 363, 

fot. M.L. Wójcik)
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przynajmniej od początku XVII w.35, stanowiąc równorzędną wobec postaci patrona miasta al-

ternatywę heraldyczną.

O dużym i małym herbie („insigne”) Strzelina wspomina po raz pierwszy Mikołaj Henel von Hen-

nenfeld (Nicolaus Henelius), śląski regionalista, kronikarz i historyk żyjący w latach 1582–165636. 

W Silesiographii, swoim słynnym dziele z 1613 r., uzupełnionym i wydanym drukiem przez Josepha 

Fibigera prawie 50  lat po śmierci autora, przekazał on informację, że: „In Insigni minori Civitas 

habet literam S, quam sagitta decussatim penetrat; forsam ideo, quo ipsum urbis nomen Strzala Slavice 

sagittam significet: In majori vero Inigni Justitiam gerit, lance et gladio armatam”37. Z zapisu wynika, 

iż w większym herbie miasta znajdowała się wówczas, tj. u progu XVII w., Justitia (alegoria Spra-

wiedliwości) uzbrojona w miecz i włócznię, w mniejszym zaś — litera „S” przeszyta strzałą, której 

pochodzenie objaśnia związkiem z właścicielami miasta piszącymi się „Strzala Slavice”. Henelius, co 

prawda, mylnie identyfikuje tutaj archanioła Michała z Justitią, ale nieco dalej naprawia swój błąd, 

przytaczając epigram na herb Strzelina z 1585 r., autorstwa wrocławskiego poety Andreasa Calagiu-

sa (1549–1609), który postać z herbu jednoznacznie utożsamia z patronem miasta:

Lance potens, gladioque minax velut ille Michaël

Assidua ad versus daemona bella gerit.

Sit recte Strelensis agens, omnisque Senatus,

Exulibus Musis atria digna struit;

Ut vigeat Divinus bonos, respublica, et artes,

Barbariesque vetus cedat ab acta a procul38.

Nie ma powodu, by przekaz o dwóch herbach traktować nieufnie, bowiem trudno byłoby zro-

zumieć przyczyny włączenia fikcyjnej wiadomości w strukturę narracji. Fakt istnienia podwójnego 

herbu Strzelina potwierdza zresztą Friedrich Albert Zimmermann (1745–1815), śląski geograf 

i urzędnik39. W swoich przyczynkach do opisania Śląska, wydanych w latach 80. XVIII w., napisał: 

„Das Wappen der Stadt ist doppelt”, po czym dodał, iż jeden z herbów przedstawiał łacińską literę „S” 

35 H. Sarma-Jeltsch, Wappenbuch, kol. 326, a za nim O.T. von Hefner i K.F.C. Gautsch [w:] J. Siebmacher’s grosses 
und allgemeines Wappenbuch in einer neuen, vollständig geordneten und Reich vermehrten Auflage mit heraldischen 
und historiach-genealogischen Erläuterungen, Bd. 1, Abt. 4, Städtwappen, Bd. 1, Wappen der Städte und Märkte 
in Deutschland und den angränzenden Ländern, Lieferunge 1–9, hrsg. von O.T. von Hefner i K.F.C. Gautsch, 

Nürnberg 1885, s. 107, pierwsze pojawienie się herbu z inicjałem „S” i strzałą kładą na lata 70. XVII w., ale datacja 

ta — jak zobaczymy dalej — nie znajduje uzasadnienia.
36 Zob. o nim m.in.: C. Grünhagen, Henel von Hennenfeld, Nicolaus [w:] Allgemeine Deutsche Biographie (cyt. 

dalej: ADB), Bd. 11, Hassenpflug — Hensel, Leipzig 1880, s. 737; H. Markgraf, Nikolaus Henel’s von Hennen-
feld (1582–1656). Leben und Schriften, „Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens” 1891, 

Bd. 25, s. 1–41; J. Janczak, Mikołaj Henelius jako geograf Śląska, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, t. 13, 

1958, z. 2, s. 207–222.
37 Nicolai Henelii ab Hennenfeld, Silesiographia renovate necessariis scholiis, observationibus et indice aucta, pars 1, 

Wratislaviae et Lipsiae 1704, cap. VII, s. 525.
38 Ibidem. Wiersz ten przytacza także W. Strzyżewski, Treści symboliczne, s.  114, przyp. 18  i  s. 213. O poecie 

krótko: H. Palm, Calagius, Andreas [w:] ADB, Bd. 3, Bode — von Carlowitz, Leipzig 1876, s. 691–692. Według 

M. Cetwińskiego (Od deklaracji wiary do opowieści o przeszłości: desakralizacja symboli heraldycznych [w:] Znaki 
i symbole w przestrzeni publicznej od średniowiecza do czasów współczesnych, red. A. Jaworska, K. Jop, K. Madejska, 

Warszawa 2016, s. 29) zastąpienie Michała Justitią nie było pomyłką Heneliusza, ale świadomym zabiegiem wpi-

sującym sie w ogólne zjawisko "stopniowej desakralizacji godeł heraldycznych przy częstym jednak zachowaniu 

moralnego sensu symbolu".
39 Jego biogram zob.: C.  Grünhagen, Zimmermann, Friedrich Albert [w:] ADB, Bd. 45, Zeisberger  — Zyrl. 
Nachträge bis 1899, v. Abendroth — Anderssen, Leipzig 1900, s. 260–262.
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ze strzałą („ein lateinisches S mit einem Pfeil”), drugi zaś, którego genezę łączył z miejscowym ko-

ściołem parafialnym („Michaeliskirche”), wyobrażał archanioła Michała z wagą i mieczem („Engel 
Michael mit Waage und Schwerdt”)40. Stan ten dokumentują omówione wyżej, współczesne opisowi 

herbów, zabytki sfragistyczne z końca XVIII stulecia, które eksponują zarówno literę „S” ze strzałą, 

jak i postać archanioła Michała. Towarzyszą one też jako element ilustracyjny powstałym ówcze-

śnie grafikom z wizerunkami Strzelina. Panoramę miasta z 1738 r., autorstwa Friedricha Bernhar-

da Wernera (1690–1776), słynnego śląskiego rysownika, ozdabia owalny herb przedstawiający 

archanioła Michała trzymającego w prawej ręce miecz, a w lewej wagę41. Tymczasem na później-

szym, powstałym w latach 1747–1750, planie Strzelina ten sam autor umieścił już dwa herby, oba 

w kształcie owalu. Pierwszy z nich, widniejący w centralnym miejscu na górze ryciny, nałożony 

na wstęgę z napisem „Plan von Strehlen”, wyobraża archanioła Michała dzierżącego w prawej ręce 

miecz i wagę, natomiast w lewej, rzecz dotychczas niespotykana, strzałę obróconą grotem w dół. 

Drugi z herbów, opasany bordiurą z napisem „Kleine Stadt Wappen”, znajdujący się w lewym dol-

nym rogu planu, eksponuje majuskułę „S” przeszytą strzałą na opak42 (fot. 6). Taki sposób ich 

rozmieszczenia wskazuje bezdyskusyjnie na wyższą rangę herbu z patronem miasta, w którym — 

w odróżnieniu od herbu z literą „S” i strzałą, nazwanego przez rysownika „małym” — postrzegać 

40 F.A. Zimmermann, Beyträge zur Beschreibung von Schlesien, Bd. 1, Das Fürstenthum Brieg, Brieg 1783, s. 27; 

W. Strzyżewski, Treści symboliczne, s. 172, przyp. 35.
41 F.B. Werner, Scenographia urbium Silesiae, Tabula I, Die Städte der Fürstenth. Oels und Brieg, Nürnberg 1738; 

AHMP Strzelin, nr 13. O autorze zob.: M. Hippe, Werner, Friedrich Bernhard [w:] ADB, Bd. 42, Werenfels — 
Wilhelm d. Jüngere, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg, Leipzig 1897, s. 48–49; A. Marsch, Friedrich Bernhard 
Werner (1690–1776). Ein europäischer Ansichtenzeichner aus Schlesien, Würzburg 1995 (edycja polska: eadem, Frie-
drich Bernhard Werner (1690–1776). Śląski rysownik europejskich widoków, Głogów 1998).
42 Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Dział Rękopisów, Akc. 1948/1094, F.B. Werner, Topographia oder 
Prodomus Delineati Principatus Lignicenis, Bregensis et Wolaviensis [...], pars 2, fol. 436–437; AHMP Strzelin, nr 11.

 

6. Godła Strzelina z planu miasta autorstwa Friedricha Bernharda Wernera z lat 1747–1750
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należy herb „duży”. W  istocie idzie tu o wi-

zualizację praktyki kancelarii miejskiej, uze-

wnętrznianej za pomocą dwóch używanych 

przez władze Strzelina pieczęci  — wielkiej 

z  archaniołem Michałem i  małej z  literą „S” 

przeszytą strzałą. Nie zmienia to jednak w ni-

czym faktu, że miasto posługiwało się wówczas 

dwoma godłami.

Choć nadrzędność wizerunku patrona mia-

sta nad wyobrażeniem majuskuły „S” ze strza-

łą nie podlega żadnej dyskusji, to w drugiej po-

łowie XVIII w. dostrzec można wyraźny awans 

tego ostatniego przedstawienia. Dotychczas 

występowało ono wszak samodzielnie tylko 

na pieczęciach, natomiast w  innych źródłach 

ikonograficznych, a także w tekstach pisanych, 

pojawiało się wyłącznie w  zestawieniu z  her-

bem, nazwijmy go umownie głównym, ekspo-

nującym skrzydlatą postać archanioła Michała 

z mieczem i wagą. Zmianę przyniósł rok 1779. Oto poczytny, wydawany w Żytawie, Historisches 
Topographisch Biographisches Monatlichen Tage-Buch zamieścił w lutym tego roku na swych łamach 

artykuł o Strzelinie, który zilustrował miedziorytem z panoramą miasta, tę zaś opatrzył jego poje-

dynczym herbem, a w zasadzie godłem opasanym dwiema gałązkami wawrzynu. Była nim, po raz 

pierwszy występująca autonomicznie, duża litera „S” przeszyta strzałą z grotem ku górze43 (fot. 7). 

Nie może być tu mowy o pomyłce. W publikacji pojawia się bowiem opis strzelińskiego herbu, 

który nie pozostawia wątpliwości co do jego ikonograficznego kształtu: „Das Wappen der Stadt 
bestehet aus einem S. durch welches perpendiculaie ein Pfeil gehet”44. 

Być może właśnie dlatego Zimmermann, piszący wprawdzie, jak nam już wiadomo, cztery 

lata później o  podwójnym herbie miasta, uznał wbrew dotychczasowej tradycji za ważniejszy 

herb z majuskułą „S” przeszytą strzałą, nadając mu całkowicie niezgodnie z wymową źródeł sta-

tus najstarszego („älteste”), natomiast herb z archaniołem Michałem potraktował lekceważąco, 

jako stosowany krócej niż 200 lat („ist noch nich 200 Jahr im Brauche”)45. Ma to swoje historio-

graficzne reperkusje, bowiem niektórzy badacze sądzą, że wtedy właśnie, tj. w drugiej połowie 

XVIII w., „zmieniono godło herbowe Strzelina, umieszczając w nim wielką literę »S« przeszy-

tą pionową strzałą”46. Jego funkcjonowanie mamy oficjalnie potwierdzone jednak dopiero od 

1809 r., gdy został przyjęty przez rajców47. Akt ten był następstwem pruskiej ordynacji o mia-

43 Historisches Topographisch Biographisches Monatlichen Tage-Buch der neusten in und ausländischen Begebenheiten 
und Anmerkungen mit Kupfern, Zittau 1779, s. 232 (miedzioryt), 237–238 (artykuł); W. Strzyżewski, Treści symbo-
liczne, s. 172–173, s. 172, przyp. 35; D. Adamska, Z. Bandurska, Rozwój przestrzenny miasta od XVI do XXI wieku 

[w:] AHMP Strzelin, s. 11, fot. 10. Oryginał miedziorytu zachował się w Staatsbibliothek zu Berlin, sygn. Kart. Y 

40372, zob.: AHMP Strzelin, s. 50, poz. 10.
44 Historisches [...] Tage-Buch, s. 238.
45 F.A. Zimmermann, Beyträge, Bd. 1, s. 27. Zob. też K. Drescher, Chronik, s. 16, i W. Strzyżewski, Treści symbo-
liczne, s. 215.
46 W. Strzyżewski, Treści symboliczne, s. 172.
47 H. Saurma-Jeltsch, Wappenbuch, kol. 326; E. Günther, Zur ältesten Geschichte, s. [6].

7. Godło Strzelina na planie miasta z 1779 r. 

(Historisches [...] Tage-Buch, s. 232)
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stach ( Städte-Ordnung), nazywanej „małą 

konstytucją samorządu terytorialnego”, 

uchwalonej 19  listopada 1808  r. z  inicjaty-

wy ministra Heinricha Friedricha Karla von 

Stein (1757–1831), która regulowała działal-

ność, struktury i uprawnienia organów samo-

rządowych48. W  Strzelinie wprowadzono ją 

w życie już w pierwszych miesiącach 1809 r.49 

Najprawdopodobniej wkrótce potem nad 

wschodnim wejściem do ratusza zawisł kar-

tusz z nowym herbem50. Nastąpiło to jeszcze 

przed pożarem ratusza, który wybuchł 7  lu-

tego 1817 r., bowiem widnieje on na rycinie 

przedstawiającej stan budowli właśnie sprzed 

1817  r.51 Na miejsce wrócił najpewniej do-

piero po neogotyckiej przebudowie, czyli po 

1822 r.52 Nie zmieniło to wszak stosowanych 

przez władze miasta kancelaryjnych praktyk 

heraldyczno-sfragistycznych. Gdy bowiem 

w 1817 r. Magistrat stanął przed konieczno-

ścią sprawienia sobie nowego tłoka, być może 

z powodu zużycia się starej pieczęci miejskiej lub jej zniszczenia w czasie wspomnianego pożaru 

ratusza, nie pojawiła się na nim w charakterze godła litera „S” przeszyta strzałą, lecz tradycyjny, 

utrwalony od pokoleń, symbol miasta w osobie jego patrona dzierżącego miecz i wagę53. Fakt 

ten potwierdził Otto Hupp (1859–1949), wybitny niemiecki grafik, heraldyk i twórca herbów54. 

Z jego badań wynika, że strzeliński Magistrat w XIX w. używał wyłącznie pieczęci z wizerunkiem 

archanioła Michała dzierżącego miecz i wagę55. Nie dziwi więc fakt, że godło to uznawał on za 

najwłaściwsze, czego wyrazem był opracowany przezeń graficznie herb miasta oparty wyłącznie 

na tym właśnie motywie heraldycznym56 (fot. 8).

48 K. Genschmar, Die Preusische Stadteordnung des Freiherrn vom Stein vom 19.11.1808, Norderstedt 2003.
49 K. Drescher, Chronik, s. 369.
50 H. Lutsch, Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg. — Bezirks Breslau, Bd. 2, Lieferung 3, Die Denkmäler 
der Fürstenthümer Brieg und Breslau, Breslau 1888, s. 402.
51 K. Drescher, Chronik, s. 9. O pożarze ratusza, zob.: ibidem, s. 382–383.
52 Obok herbu wyryto wprawdzie rok 1526, ale oznaczał on datę zakończenia wczesnorenesansowej przebudowy 

ratusza, a nie powstania herbu. W 1945 r. budynek siedziby władz miasta uległ zniszczeniu, a pozostałe po nim 

ruiny rozebrano w latach 50. XX w. Kartusz z herbem uratował z gruzów Franciszek Wierski, dyrektor strzeliń-

skiego liceum, pełniący tę funkcję w latach 1951–1971. Zabytek stoi dziś w szkolnym ogrodzie, zob.: Granitowa 
strzała w ogrodzie. Czy stary herb Strzelina wróci na swoje miejsce?, „Słowo Regionu [Strzelińskiego]” 2011, nr 16, 

s. 19 (tutaj mylna sugestia, że herb pochodzi „sprzed kilkuset lat” i równie błędne stwierdzenie, że nie wiadomo 

„gdzie był umieszczony ten herb”). Fotografia obiektu zob.: <http://strzelin.fotopolska.eu/835232,foto.html> [do-

stęp: 24 maja 2020].
53 E. Günther, Zur ältesten Geschichte, s. [8]; K. Eistert, Strehlen, s. 888.
54 Zob. o nim m.in.: O. Neubecker, Hupp, Otto [w:] Neue Deutsche Biographie, Bd. 10, Hufeland — Kaffsack, Ber-

lin 1974, s. 74–75; O. Böcher, Hupp, Otto [w:] Allgemeins Künstlerlexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und 
Völker, Bd. 76, Hunzinger — Iza, Berlin 2013, s. 8–9.
55 O. Hupp, Die Wappen und Siegel, s. 69. Zob. też: W. Strzyżewski, Treści symboliczne, s. 173.
56 O. Hupp, Die Wappen und Siegel, s. 63.

8. Herb Strzelina według Ottona Huppa 

(O. Hupp, Die Wappen und Siegel, s. 63)
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Skomplikowaną sytuację heraldyczną Strzelina, przejawiającą się dysonansem między obowią-

zującym od 1809 r. herbem z literą „S” przeszytą strzałą (Pfeilwappen) a wizerunkiem archanioła 

Michała na oficjalnych pieczęciach władz miasta, pogłębił jeszcze bardziej akt króla pruskiego 

Fryderyka Wilhelma IV, skierowany w 1853  r. do członków strzelińskiego bractwa strzeleckie-

go (Strehlener Schützengilde)57. Władca nadał im sztandar (Fahne), na którym z  jednej strony 

umieszczono orła pruskiego, na drugim zaś godło korporacji, powstałe z połączenia dwóch, jed-

noznacznie kojarzonych z miastem, elementów heraldycznych, mianowicie archanioła Michała 

po prawej stronie i litery „S” ze strzałą po stronie lewej, przy czym nastąpiła zmiana barw lewej 

części herbu — dotychczas kładziono bowiem złotą lub czarną strzałę odpowiednio na niebieskim 

lub srebrnym tle, teraz zaś czarną na polu złotym58. W takiej podwójnej wersji, jako tzw. Doppel-

wappen, pojawił się on wówczas po raz pierwszy59, po czym został adaptowany jako herb miasta. 

Dokładnej daty podać nie sposób, aczkolwiek jego użycie w tym charakterze mamy potwierdzo-

ne co najmniej od roku 187060. Pojawiał się od tej pory regularnie w publikacjach i na drukach 

ulotnych, pocztówkach, banknotach i monetach zastępczych, tzw. Notgeldach oraz na obiektach 

architektonicznych (np. w 1915 r. zawisł nad wejściem do sali konferencyjnej ratusza), a w ostat-

nich latach XIX w. wkroczył także na nową pieczęć miejską61. Nie można jednak mówić o  jej 

wyłączności. Jeszcze w 1925 r. zapewniano bowiem w jednym z lokalnych wydawnictw, że Ma-

gistrat do uwierzytelniania oficjalnych dokumentów korzysta nadal ze starego tłoka pieczętnego, 

wprowadzonego do użytku przed 100 laty (w 1817), wyobrażającego patrona miasta z mieczem 

i wagą62. Tymczasem oficjalny herb Strzelina przedstawiał bezsprzecznie dwudzielną w słup tarczę, 

57 Bractwo istniało w Strzelinie co najmniej od końca XVI w. Jak podaje K. Drescher, Chronik, s. 105, swoje 

pierwsze statuty otrzymało 13 sierpnia 1590 r. Ćwiczenia strzeleckie odbywały się regularnie w pobliżu Bramy 

Wodnej, zob.: S. Strauss, Strzelin, s. 65.
58 Taką genezę herbu podaje E. Günther, Zur ältesten Geschichte, s. [7–8]; idem, Altertümer der Strehlener Schüt-
zengilde im Strehlener Heimatmuseum, „Heimat-Blätter für den Kreis Strehlen”, Jg. 14, 1936, Nr. 2, s. 4, natomiast 

według H. Saurmy-Jeltscha, Wappenbuch, kol. 326, oraz O.T. Hefnera i F.F.C. Gautscha [w:] J. Siebmacher’s, s. 107, 

sztandar miał zostać nadany miastu. Ci ostatni badacze połączyli najpewniej datę z nową ustawą o ustroju gmin 

miejskich (Städte-Ordnung), uchwaloną 30 maja 1853 r., zob.: C.F. Müller, Städte-Ordnung vom 30. Mai 1853 mit 
der Ausführungs-Instruktion vom 20. Juni 1853 und anderen praktischen aus den amtlichen Materialien gewonne-
nen Erläuterungen, sowie allen die Städte-Ordnung ergänzenden Gesetzen [...], Berlin 1853 (tekst dostępny online: 
<https://opacplus.bsb-muenchen.de/Vta2/bsb10552753/bsb: BV021122655?page=5> [dostęp: 27 maja 2020]. Tyle 

tylko, że sztandar został przyznany, jak relacjonują K. Drescher (Chronik, s. 424) i E. Günther (Altertümer der 
Strehlener Schützengilde, s. 4) rozkazem gabinetowym z 18 kwietnia 1853 r., a więc miesiąc wcześniej.
59 E. Günther, Altertümer der Strehlener Schützengilde, s. 4: „In der Schützenfahne von 1853 finden wir das erste Mal 
beide Stadtwappen zu einem Doppelwappen vereinigt”.
60 Według autorów albumu Polskie herby miejskie, red. T. Szczechura, oprac. graficzne R. Sidorowski, Warszawa 

1963, k. 30, nr 588, herb w takim kształcie pojawił się po raz pierwszy już w 1809 r., jednak mamy tu najpewniej 

do czynienia z pomyłką polegającą na mylnym zrozumieniu przekazu H. Saurmy-Jeltscha (Wappenbuch, kol. 326), 

który pisał o przyjęciu wówczas przez radę miasta herbu określanego jako Pfeilwappen, wyobrażającego inicjał „S” 

przeszyty strzałą. Z kolei A. Plewako i J. Wanag (Herbarz miast polskich, Warszawa 1994, s. 212) datują powstanie 

herbu zachowawczo na XIX w. Nie do przyjęcia jest sugestia J. Czachorowskiego (Święty Michał Archanioł, s. 3), 

jakoby herb ten funkcjonował już po 1740 r., choć do heraldycznego zespolenia patrona miasta z literą „S” i strzałą 

doszło jego zdaniem już pod koniec XVII lub na początku XVIII stulecia. 
61 Zob. m.in.: H. Saurma-Jeltsch, Wappenbuch, kol. 324; A.C. Schimmelpfennig, Strehlen und der Rummelsberg. 
Ein Beitrag zur Kenntniß der Heimath, Strehlen 1878, ryc. na stronie tytułowej; E. Günther, Zur ältesten Geschichte, 
s. [7–8]; „Strehlener Heimat-Buch. Kalender und Jahrbuch für Stadt und Kreis Strehlen” 1927, Bd. 3; 1928, Bd. 4; 

1929, Bd. 5; 1930, Bd. 6, ryc. na stronach tytułowych; Festschrift zum Heimatfest Strehlen vom 13. bis 15. August 
1938, Strehlen 1938, fot. na s. 19; Festschrift zum Heimatfest Strehlen vom 19. bis 21. August 1939, Strehlen [1939], 

ryc. na okładce; K. Eistert, Strehlen, s. 888.
62 E. Günther, Zur ältesten Geschichte, s. [8].
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a na niej na polu prawym, niebieskim, stojącą na srebrnym (białym) obłoku (niekiedy, błędnie, 

na zielonej trawie63) postać archanioła Michała z rozpostartymi skrzydłami, ubranego w czerwoną, 

sięgającą kolan, tunikę i srebrny kirys, w srebrnym kołpaku na głowie, trzymającego w prawej ręce 

opuszczony w dół miecz, a w prawej wagę, natomiast na polu lewym, złotym, czarną majuskułę 

„S” przeszytą strzałą, raz niebieską, raz srebrną (białą), z grotem skierowanym ku górze. Jego bar-

dziej reprezentacyjną odmianą był tzw. herb wielki, wzbogacony o elementy typowe dla heraldyki 

rycerskiej. W tej wersji tarczę herbową z godłem przykrywał heraldyczny hełm prętowy zwieńczo-

ny klejnotem w postaci popiersia archanioła Michała dzierżącego w dłoniach miecz i wagę, spod 

którego spływają po bokach tarczy labry z pokryciem złotym, a podbiciem niebieskim (fot. 9).

Dzieje strzelińskiego herbu w pierwszych latach po drugiej wojnie światowej wymykają się 

naukowemu poznaniu. Ma to związek z nową, kreowaną przez komunistyczne władze, polityką 

ustrojowo-prawną państwa. Dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN) 

z 23 listopada 1944 r. na wyzwolonych terenach Polski przywrócono instytucję samorządu te-

rytorialnego, przy czym powiązano go z wzorowanym na funkcjonującym w ZSRR systemem 

rad narodowych. Było to rozwiązanie tymczasowe, obowiązujące do 20 marca 1950 r., kiedy to 

uchwalono Ustawę o terenowych organach jednolitej władzy państwowej64, likwidującą samo-

rząd terytorialny jako sprzeczny z istotą socjalistycznego centralizmu. Z krajobrazu Polski znik-

nęły wówczas urzędy wojewodów, starostów i wójtów, a jedynymi organami władzy w gminach, 

miastach, powiatach i województwach stały się rady narodowe. Ustawa zadała też cios sfragisty-

ce municypalnej w  formule znanej od czasów średniowiecza. Z pieczęci urzędowych usunięto 

63 O.T. Hefner, K.F.C. Gautsch [w:] J. Siebmacher’s, s. 107.
64 Dz.U. 1950, nr 14, poz. 130.

9. Herb Strzelina na pocztówce z lat 1900–1920 (<https://polska-org.pl/3728691,foto.html>)
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dotychczasowe herby miejskie, a ich miejsce zajęło ówczesne godło państwowe, czyli pozbawiony 

korony Orzeł Biały65. O ile więc w latach 1944–1950 herby miejskie traktowano wciąż jeszcze, 

choć nie wszędzie, w  jednakowo równym stopniu i  raczej nieoficjalnie, jako symbole autono-

micznych struktur władzy szczebla lokalnego, o  tyle po 1950  r. postrzegano je już tylko jako 

element historycznej tradycji, aczkolwiek całkowicie zbędnej, bo będącej feudalno-kapitalistycz-

nym i wrogim klasowo przeżytkiem. Posiadanie herbu, pełniącego od tej pory co najwyżej rolę 

graficznego znaku identyfikacyjnego o walorach promocyjnych i turystycznych, eksponowanego 

w wydawnictwach okolicznościowych i obecnego na przedmiotach pamiątkowych, nie pociągało 

za sobą żadnych konsekwencji prawnych. Ta swoista degradacja heraldyki municypalnej, polega-

jąca na zepchnięciu jej poza nawias administracji publicznej, nie uwolniła jednak miast, zwłaszcza 

leżących na tzw. Ziemiach Odzyskanych, od ingerencji komunistycznych władz w ikonograficzną 

treść ich herbów. Do powszechnych zjawisk należało rugowanie z nich symboliki o konotacjach 

niemieckich oraz — z pobudek ideologicznych, jak przystało na państwo propagujące ateizm — 

wszelkich motywów religijnych. Najlepiej rozpoznanym w historiografii przykładem tego typu 

działań jest zmiana herbu Wrocławia. Bezpośrednio po wojnie posługiwano się bowiem w tym 

mieście historycznym, nieprzerwanie używanym w latach 1530–1938, herbem pięciopolowym, 

nadanym 12 marca 1530 r. przez króla Czech Ferdynanda I, a następnie zatwierdzonym 10 lipca 

tego roku przez cesarza rzymskiego Karola V, który eksponował m.in. głowę św. Jana Chrzciciela 

i popiersie św. Jana Ewangelisty, natomiast w 1948 r. zastąpiono go herbem dwudzielnym w słup, 

przedstawiającym dwa zrośnięte ze sobą połuorły — białego na czerwonym polu prawym (godło 

państwa polskiego) i czarnego ze srebrną przepaską przez pierś i skrzydło na lewym polu złotym 

(godło dolnośląskich Piastów)66. W ten sam sposób postąpiono w różnym czasie, niekiedy nawet 

jeszcze długo po 1950 r., z herbami innych miast67. Podobny los spotkał też przedwojenny herb 

Strzelina, wyobrażający archanioła Michała na polu prawym i przeszytą strzałą literę „S” na polu 

lewym. W 1945 r. został on wyparty z oficjalnej dokumentacji urzędowej albo przez pieczęcie 

pismowe, pozbawione jakichkolwiek elementów ikonograficznych (np. o treści: „Burmistrz mia-

sta Strzelina”), albo przez odciski pieczętne z wizerunkiem Orła Białego bez korony68, ale jako 

nieformalny symbol miasta przetrwał, być może, nieco dłużej. O herbie z patronem Strzelina 

jeszcze w  1947  r. pisał expressis verbis Alojzy Salamon w  Biuletynie jubileuszowym Powiatowej 

Rady Narodowej w Strzelinie, choć na okładce publikacji pojawił się stylizowany dolnośląski orzeł 

65 M. Adamczewski, Pieczęcie urzędowe władz lokalnych z obszaru Polski centralnej, cz. 3, Pieczęcie władz miejskich 
do 1950 roku, Zgierz 2010, s. 301.
66 Literatura dotycząca herbu Wrocławia jest bardzo obszerna, dlatego przywołuję jedynie artykuł R. Żerelika 

(Herb przywieziony z Warszawy. Zmiana herbu Wrocławia w 1948 roku [w:] Galicja — Polska — Europa. Pamięci 
Zbigniewa Frasa, red. S. Ciesielski, K. Ruchniewicz, Toruń 2008, s. 201–212), w którym została ona skrupulatnie 

zestawiona.
67 Np.  w  1966  r. zrezygnowano z  używania obowiązujących dotychczas przedwojennych herbów w  Głogowie 

i Świdnicy, wprowadzając na ich miejsce nowe, pozbawione symboliki religijnej bądź niemieckiej. W obu wypad-

kach sięgnięto po wyobrażenia znane z ich najstarszych pieczęci miejskich (zob.: J. Chutkowski, J. Dymytryszyn, 

Herby Głogowa i Księstwa Głogowskiego, Głogów 1993, s. 10; M. Chmielewska, Herb miasta Świdnicy [w:] En-
cyklopedia Świdnicy, etap III, cz. 2, Świdnica 2019, s. 6, edycja dostępna online: <http://um.swidnica.pl/media/

Encyklopedia/czIII/czesc_II.pdf> [dostęp: 27 maja 2020]).
68 Zob. przykładowo: APWr., Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Strzelinie, sygn. 2 (Protokoły Miej-

skiej Rady Narodowej, 1946/47); sygn. 3 (Protokoły, uchwały i wnioski Sesji Miejskiej Rady Narodowej i Ko-

misji, 1948); sygn. 15 (Wyciągi z protokołów posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej, 1949); Prezydium Miejskiej 

Rady Narodowej w Strzelinie, sygn. 115 (Protokoły Sesji i Komisji Miejskiej Rady Narodowej miasta Strzelina, 

1947/1950). 
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zamiast niego69. Już jednak w 1955 r. stronę tytułową innego jubileuszowego wydawnictwa (X 

lat ziemi strzelińskiej) zdobiła tylko lewa (heraldycznie) połowa przedwojennego herbu Strzelina, 

z literą „S” przeszytą strzałą, natomiast druga (prawa) połowa została wykadrowana70. Tożsame 

godło, z majuskułą „S” i strzałą, tym razem całkowicie samodzielne, w okręgu i w specyficznej 

pseudogotyckiej stylizacji, zamieszczono jako element graficzny w tytule jednego z rozdziałów 

wspomnianej publikacji, którego autor podał informację — nie wiadomo wszakże na ile wiary-

godną — o tym, że herbu dwupolowego używano do 1945 r.71 Jeśli nawet utrzymał się jeszcze 

przez jakiś czas, wbrew jego opinii, to jak widzieliśmy najwyżej do 1947  r. Nie wpisywał się 

bowiem — jako niemiecka spuścizna kulturowa, w dodatku nasycona symboliką religijną — ani 

w „ludową” rzeczywistość, ani w ideologię władz komunistycznych. Nowy zaś herb — z literą 

„S” przeszytą strzałą — jednak nieoficjalny i nie nazbyt eksponowany, o czym może świadczyć 

fakt, iż jako grafika nie towarzyszył wydawanemu w latach 50. XX w. „Życiu Strzelińskiemu”, lo-

kalnemu organowi Powiatowego Komitetu Frontu Narodowego, znakomicie podkreślał, nawią-

zując do etymologii nazwy Strzelin, polskie korzenie miasta, a tym samym, jak głosiła oficjalna 

propaganda, pradawne jego związki z Macierzą, do której po wielu wiekach powrócił72. W takim 

kształcie pozostawał herbem miasta z pewnością po 22 listopada 1973 r., kiedy to na mocy Usta-

wy o radach narodowych stały się one podstawowymi organami władzy państwowej i ogniwami 

samorządu społecznego73. Jego funkcjonowanie w miejskiej przestrzeni jest w  tamtym okresie 

potwierdzone zarówno w ikonografii, jak i w okazjonalnych publikacjach74.

Wizerunek strzelińskiego herbu z okresu PRL nie odpowiada temu, który pojawiał się współ-

cześnie w opracowaniach poświęconych heraldyce municypalnej oraz w albumach herbów miast 

polskich. Prezentują one bowiem albo samą postać archanioła Michała75, albo tarczę dwudzielną 

z patronem miasta i literą „S” przeszytą strzałą76, nigdy zaś tego ostatniego motywu nie ekspo-

nują samodzielnie. Należy przy tym dodać, że patron miasta przedstawiany jest jako trzymający 

w dłoniach miecz i wagę77, zgodnie z wielowiekową tradycją heraldyczną miasta, albo jako dmący 

w trąbę, z mieczem przypiętym do pasa78 (fot. 10). Pierwowzorem były oczywiście funkcjonujące 

w przeszłości godła, aczkolwiek w wypadku herbu z trąbą inspirowano się błędną reprodukcją 

pieczęci z 1336 r.79 Nie ma wątpliwości, że herby te nie odzwierciedlają ówczesnego stanu fak-

tycznego, ale pomijając kwestię stylizacji plastycznej, stanowią subiektywne wyobrażenie autorów 

na temat prawidłowego, ich zdaniem, ikonograficznego kształtu herbu Strzelina. Podobnie rzecz 

wygląda w powojennych opracowaniach niemieckich, w których eksponuje się herb jednopolowy, 

69 A. Salamon, Historia — bogactwa naturalne, s. 17.
70 X lat ziemi strzelińskiej, s. 1 okładki.
71 T. Mazanek, Z mroków przeszłości 1, s. 10, 15. Ta sama litera „S” ze strzałą (w identycznym układzie graficznym) 

pojawiła się też w tytule artykułu prasowego tego autora, zob.: idem, Z mroków przeszłości 2, s. 3.
72 Taką właśnie oficjalną wykładnię władz ilustruje wypowiedź wicestarosty powiatu strzelińskiego z  1947  r.: 

„jako prastare ziemie piastowskie przekazany został [powiat strzeliński — MLW] w administrację władz polskich”, 

zob.: W. Stępowski, Ogólna sytuacja powiatu strzelińskiego [w:] Biuletyn jubileuszowy, s. 13.
73 Dz.U. 1973, nr 47, poz. 276.
74 I. Czachorowska, Czasy, s. 47; S. Strauss, Strzelin, s. 1 okładki.
75 M. Gumowski, Herby miast polskich, Warszawa 1960, s. 309; Miasta polskie w Tysiącleciu, red. M. Siuchniński, 

t. 2, Wrocław 1967, tabl. 121.
76 Polskie herby miejskie, k. 30, nr 588.
77 M. Gumowski, Herby miast, s. 309.
78 Miasta polskie, tabl. 121. Rzecz ciekawa, że taką formę ikonograficzną herbu opracowali Marian Haisig i Zyg-

munt Wdowiszewski przy współudziale Mariana Gumowskiego, który w swojej wcześniejszej pracy (zob. przyp. 75) 

jako herb Strzelina zaproponował wizerunek archanioła Michała trzymającego miecz i wagę.
79 Zob. wyżej, przyp. 17.



281Herb miasta Strzelina — historia i współczesność

z wyobrażeniem archanioła Michała dzierżącego miecz i wagę80, albo herb dwupolowy, z patro-

nem miasta na polu prawym i literą „S” przeszytą strzałą na polu lewym, przy czym ten ostatni 

pojawia się też w wariancie, w którym u stóp archanioła Michała widnieje zamiast obłoku pira-

mida ułożona z sześcianów, będąca symbolicznym odniesieniem do strzelińskiego kamieniołomu 

granitu81, uznawanego za najgłębsze wyrobisko tej skały w Europie, wydobywanej tutaj na skalę 

przemysłową od XIX w.82

Herb z majuskułą „S” przeszytą strzałą przetrwał aż do czasu przemian ustrojowych, politycz-

nych i administracyjnych z przełomu lat 80. i 90. XX w., których istotnym elementem było od-

rodzenie się samorządu terytorialnego. Reforma z lat 1990–1998 wprowadziła podział kraju na 

gminy, powiaty i województwa, przyznając władzom samorządowym wszystkich trzech szczebli 

prawo — po raz pierwszy w dziejach Rzeczypospolitej — do posługiwania się własną  symboliką83. 

Herbom, zwłaszcza miejskim, przywrócono należną im w krajobrazie semiotycznym rangę, do-

strzegając w nich nie tylko graficzny znak służący manifestacji własnej zbiorowej tożsamości, lecz 

także swoisty „symbol odległych historycznych tradycji, dokument i cząstkę historii miasta”84. 

Kulturowe dziedzictwo heraldyczne minionych epok, spychane na margines bądź całkowicie wy-

korzeniane z życia publicznego po drugiej wojnie światowej, stało się źródłem dumy dla miejskich 

samorządów, które reaktywując dawne herby, dawały świadectwo zrozumienia dziejów własnych 

miast, szczególnie na ziemiach północnych i zachodnich, oraz wyrażały szacunek dla dorobku 

80 Heimatkarte Schlesien, Königswinter [s.a.]; H. Bartsch, Die Städte Schlesiens (in den Grenzen des Jahres 1937), 
Frankfurt/Main 1983 („Veröffentlichungen der Forschungstelle Ostmitteleuropa in Dortmund”, Reihe A, Nr. 32), 

s. 280 i tabl. 14.
81 Zob. np.: Johann Christoph Brinkes Strehlische Chronika, ryc. na stronie tytułowej, a także „Heimatblatt für die 

Kreise Strehlen, Ohlau” (jako grafika w tytule gazety).
82 Strehlen in Schlesien. Stadt des grossten Granitbruches Europas, Strehlen 1939. Warto dodać, że granit eksploato-

wano w Strzelinie już w XIII w. Działał tu wówczas cech skalników-kamieniarzy, wzmiankowany po raz pierwszy 

w 1292 r., a tutejsza skała posłużyła do wzniesienia m.in. strzelińskiej rotundy św. Gotarda, zob.: H. Walendowski, 

Granit ze Strzelina, „Nowy Kamieniarz” 2011, nr 7 (57), s. 70.
83 Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95; Dz.U. 1998, nr 91, poz. 576 i 578; W. Drelicharz, Z. Piech, Podstawy prawne sym-
boliki samorządowej III Rzeczypospolitej [w:] Współczesna heraldyka samorządowa i jej problemy, red. W. Drelicharz, 

Z. Piech, Kraków 2000 (I Krakowskie Kolokwium Heraldyczne), s. 19–20.
84 M. Haisig, Jeszcze o herbie Wrocławia, „Kalendarz Wrocławski”, 1988, s. 276.

  

10. Powojenny herb miasta Strzelina według M. Gumowskiego (z roku 1960, po lewej — Herby miast, s. 309), 

M. Haisiga (z 1966, pośrodku — Miasta polskie, tabl. 121) 

oraz R. Sidorowskiego i T. Szczechury (z 1963, po prawej — Polskie herby miejskie, k. 30, nr 588)
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poprzednich pokoleń ich mieszkańców, niezależnie od świadomości narodowej i przynależności 

państwowej. Nie inaczej postąpiły władze Strzelina.

Kwestię strzelińskiego herbu uregulowano prawnie na mocy Uchwały Nr VI/34/90 Rady 

Miejskiej w Strzelinie z dnia 29 października 1990 r. w sprawie ustalenia Statutu Gminy Strze-

lin. Rozdział I, paragraf 3 Statutu Gminy Strzelin, stanowiącego załącznik do wspomnianej 

uchwały, głosi:

Herb miasta Strzelin jest dwudzielny. W lewym polu stojąca na białym obłoku postać świętego Michała Archa-

nioła — w hełmie i ze skrzydłami, trzymającego w prawej ręce miecz, w lewej ręce wagę. W prawym polu litera 

„S” z wplecioną weń strzałą skierowaną grotem ku górze.

Włodarze Strzelina, nie odcinając się od niemieckiego rozdziału w dziejach miasta, przywrócili 

więc herb sprzed 1945 r. Wprawdzie z cytowanego zapisu wynika, że doszło do jego korekty, bo-

wiem postać archanioła Michała znalazła się na polu lewym, a majuskuła „S” przeszyta strzałą na 

polu prawym, a więc odwrotnie niż przed wojną, ale graficzny wzór herbu, będący załącznikiem 

nr 2 do Statutu, nie pozostawia wątpliwości, iż mamy tu do czynienia jedynie z nieprawidło-

wym określeniem stron heraldycznych. Błąd naprawiono w znowelizowanym Statucie, przyję-

tym Uchwałą Nr XXV/205/96 Rady Miejskiej w Strzelinie z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie 

ustalenia Statutu Gminy Strzelin, który w części I, paragrafie 3, punkcie 1 zawiera poprawniejszy 

i pełniejszy, bo wzbogacony o tynktury, ustęp w brzmieniu:

Herbem Strzelina jest tarcza podzielona na 2 pola:

1. W polu po prawej stronie (heraldycznie) stojąca na białym obłoku postać św. Michała Archanioła w białym 

kolorze — w hełmie i ze skrzydłami trzymającego w prawej ręce miecz, w lewej ręce wagę, tło niebieskie, 

2. W polu po lewej stronie czarna litera „S” z wplecioną weń białą strzałą skierowaną grotem ku górze, tło żółte.

Od tego czasu kwestia herbu w uchwałach Rady Miejskiej w Strzelinie poruszana była jeszcze 

czterokrotnie, po raz ostatni 24 czerwca 2009 r., ale jego opis, oprócz drobnych poprawek inter-

punkcyjnych bądź stylistycznych, pozostał wciąż ten sam85. Zmianie nie uległ też dotychczas gra-

ficzny wzór herbu, który wykazuje daleko idące analogie ze swoim przedwojennym pierwowzo-

rem (fot. 11). Obejmują one sposób podziału tarczy, barwy pól, tożsame motywy heraldyczne, 

ich układ, barwy majuskuły „S” i strzały, kształt tarczy, a także biegnący wzdłuż jej brzegu wąski 

otok. Na tym jednak podobieństwa się kończą. Dzisiejszy herb nie ma elementów dekoracyjnych 

w postaci hełmu, klejnotu i  labrów. Różni się też tynkturami użytymi do wizualizacji postaci 

patrona miasta. Archanioła Michała, ubranego w czerwoną szatę i srebrny kirys, ze srebrnym heł-

mem na głowie, zastąpił jego cały biały (recte: srebrny) odpowiednik. Skraj tarczy zmienił z kolei 

barwę ze srebrnej na czarną. Zasadniczą różnicą jest, co oczywiste, plastyczna realizacja herbu, 

która wypada zdecydowanie na niekorzyść współczesnej jego wersji. Dużo lepsza, choć także 

daleka od doskonałości, jest pod tym względem propozycja Sławomira Suskiego, opublikowana 

w 1994 r. w Herbarzu miast polskich86 (fot. 12).

85 Uchwała Nr XXXIV/291/96 Rady Miejskiej w Strzelinie z dnia 20 września 1996 roku w sprawie zatwierdze-

nia jednolitego tekstu Statutu Gminy Strzelin; Uchwała Nr XXIX/335/2001 Rady Miejskiej w Strzelinie z dnia 

31 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia Statutu Gminy Strzelin; Uchwała Nr XXII/220/04 Rady Miejskiej Strze-

lina z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strzelin; Uchwała Nr XXXII/287/09 Rady 

Miejskiej Strzelina z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strzelin.
86 A. Plewako, J. Wanag, Herbarz miast, s. 212. Propozycja różni się od oficjalnej, urzędowej wersji herbu tynktu-

rami poszczególnych elementów godła. Prezentuje wszak na polu prawym, niebieskim, naturalnej barwy patrona 
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Herb zawiera liczne mankamenty w zakresie stylizacji. I trudno się temu dziwić, powstał bo-

wiem w okresie, gdy poziom wiedzy heraldycznej społeczeństwa był stosunkowo niski (o co po 

1945 r. skutecznie zadbały władze państwowe) — brak podstawowej znajomości zasad tworzenia 

herbów, projektowanych często przez przygodnych „twórców” heraldyki, plastyków i amatorów, 

a nierzadko wyłanianych w drodze publicznych konkursów87. Dopiero po interwencji licznych 

środowisk historyków i heraldyków, w 1998 r., w celu powstrzymania niekontrolowanego i ży-

wiołowego procesu kreacji herbów, stosowną ustawą o  zmianie niektórych ustaw w  związku 

z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa wprowadzono wymóg, aby ich powstawanie odbywało 

się „w zgodzie z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną”88. W 2000 r. 

z kolei rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji powołano do życia Ko-

misję Heraldyczną, organ o charakterze opiniodawczo-doradczym mający stać na straży popraw-

ności tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego herbów, znaków i symboli89. Zanim 

miasta z białymi skrzydłami i  takimiż długimi falowanymi włosami, odzianego w żółty kirys i białe trzewiki, 

z żółtym hełmem na głowie, dzierżącego w prawej dłoni biały miecz o żółtej rękojeści, w lewej zaś żółtą wagę, 

natomiast na polu lewym, żółtym, czarną strzałę przeszywającą niebieską majuskulną literę S. Barwę żółtą należy 

przy tym identyfikować ze złotem, a białą — ze srebrem. 
87 P. Dudziński, Stan prac nad współczesną polską heraldyką samorządową — działalność Komisji Heraldycznej przy 
Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji (dziś — Administracji i Cyfryzacji), „Rocznik Polskiego Towarzy-

stwa Heraldycznego nowej serii” 2012, t. 11 (22), s. 116–117.
88 Dz.U. 1998, nr 162, poz. 1126, art. 5; W. Drelicharz, Z. Piech, Podstawy prawne, s. 19–34; P. Dudziński, Stan 
prac, s. 117.
89 Dz.U. 2000, nr 6, poz. 83; W. Drelicharz, Z. Piech, Podstawy prawne, s. 31–33; P. Dudziński, Stan prac, s. 118–

119; M.M. Wiszowaty, Na straży heraldycznej poprawności. Organy władzy i organy doradczo-opiniodawcze właściwe 
w sprawach heraldyki samorządowej w Polsce na tle innych krajów europejskich [w:] Prawo naszych sąsiadów, t. 1, 
Konstytucyjne podstawy budowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na Ukrainie — dobre praktyki, 
red. W. Skrzydło [et al.], Przemyśl–Rzeszów 2013, s. 347–353.

11. Ofi cjalna współczesna wersja herbu 

miasta Strzelina

12. Herb Strzelina w grafi ce Sławomira Suskiego 

(A. Plewako, J. Wanag, Herbarz miast polskich, s. 212)
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do tego doszło, błędny herb Strzelina, mający za sobą dekadę istnienia, zdążył się już zakorzenić 

w społecznej przestrzeni miasta i gminy.

Poprawnie skonstruowany herb musi, zgodnie z literą prawa, spełniać dwa kryteria — heral-

dyczne i historyczne. To pierwsze ma związek z plastyczną realizacją herbu i polega na zapewnie-

niu mu odpowiedniej estetyki i zgodności z kanonami sztuki heraldycznej. Drugie z kolei dotyczy 

metod kreacji herbu i treści w nim reprezentowanych, a więc sfery symboliki przekazu ikono-

graficznego. Chodzi więc w istocie zarówno o trafny dobór motywów herbowych, jak i właściwe 

od strony heraldycznej ich wyeksponowanie w charakterze godła90. W wypadku herbu Strzelina 

żaden z tych warunków nie został spełniony. Stosownie do opracowanych przez specjalistów ure-

gulowań91, w heraldyce samorządowej stosuje się wszak późnogotycką tarczę typu hiszpańskiego, 

a więc o  łagodnie zaokrąglonej podstawie, tymczasem w herbie Strzelina wykorzystano tarczę 

późnogotycką o kroju francuskim, niepotrzebnie wzbogacając ją dodatkowo o wąski skraj. Nie 

zaleca się przy tym dzielenia tarczy, choć praktyka ta jest dopuszczalna na terenie Polski północ-

nej i zachodniej, z tym jednak zastrzeżeniem, że musi mieć odniesienie do tradycji konkretnego 

regionu historycznego. Wątpliwości budzi również sama realizacja plastyczna herbu. O ile formę 

graficzną majuskuły „S” można śmiało zaakceptować, o  tyle przeszywająca ją strzała, a  ściślej 

rzecz biorąc jej grot i bełt, różniące się kształtem od zwyczajowej konwencji, wymagają korekty. 

Całkowicie nie do przyjęcia jest natomiast aheraldyczny sposób przedstawienia postaci patrona 

miasta, przejawiający się przede wszystkim w graficznej nieporadności, zaburzonych proporcjach, 

zbędnym cieniowaniu i punktowaniu, a także ogólnej groteskowości wizerunku. Usterki te sto-

sunkowo łatwo skorygować tak, by herb spełniał kanony sztuki heraldycznej. Nie do obrony jest 

jednak dobór treści ikonograficznych mający zaspokajać wymóg kryterium historycznego. 

Zgodnie ze wspomnianymi wyżej wytycznymi kreacja miejskiego herbu powinna dokonywać 

się z poszanowaniem dotychczasowych tradycji heraldycznych danego ośrodka, a więc z odwoła-

niem się do jego herbów funkcjonujących w przeszłości, aczkolwiek z pewnymi zastrzeżeniami. 

Obowiązuje wszak zasada, że jeśli było ich kilka, za najwłaściwszy z historycznego punktu widze-

nia przyjmuje się ten, który uchodzi albo za najstarszy, albo za najdłużej używany przez władze 

miasta, albo za powstały jako ostatni w okresie staropolskim92. Ten ostatni warunek podyktowany 

jest troską, by przy tworzeniu herbów nie powielać — świadomie lub nie — znaków i symboli 

narzuconych przez państwa rozbiorowe; nie dotyczy to, rzecz jasna, północnych i  zachodnich 

ziem polskich, gdzie od połowy XV w. powszechną formą uzyskiwania herbu, w Rzeczypospolitej 

spotykaną zaledwie w dobie panowania Wazów, Wettynów i Stanisława Augusta Poniatowskiego, 

było nadanie go przez władcę na podstawie specjalnego dokumentu herbowego (Wappenbrief), 

który miał gwarantować godłu trwałość, niezmienność i prawną ochronę93. W taki właśnie spo-

90 Kwestie te omawia P. Dudziński, Stan prac, s. 120–122.
91 Wnioski I  Krakowskiego Kolokwium Heraldycznego w  sprawie symboliki samorządowej III Rzeczypospolitej, 
oprac. W. Drelicharz [w:] Współczesna heraldyka samorządowa, s. 235–240; P. Dudziński, Stan prac, s. 120–126; 

<https://mswia.gov.pl/pl/administracja/komisja-heraldyczna/13937,Co-warto-wiedziec-o-tworzeniu-symboli-jed

nostek-samorzadu-terytorialnego-w-Polsc.html> [dostęp: 11 marca 2016]. Na przykładzie herbów województwa 

małopolskiego uwarunkowania te omówili wyczerpująco W. Drelicharz, Z. Piech, Dawne i nowe herby Małopolski, 
oprac. graficzne B. Widłak, Kraków 2004, s. 9–53.
92 P. Dudziński, Stan prac, s. 122.
93 W. Strzyżewski, Dokumenty herbowe miast zachodniej i północnej Polski do końca XVIII w., „Studia Zachodnie” 

1996, t. 2, s. 35–40; idem, Treści symboliczne herbów, s. 31–50. Na ziemiach Rzeczypospolitej takie nadanie herbu 

przez króla stanowiło najczęściej integralną część dokumentu lokacyjnego, zob.: M.  Adamczewski, Heraldyka 
miast wielkopolskich w świetle dokumentów lokacyjnych (XVII-XVIII w.) [w:] Studia z dziejów państwa i prawa pol-
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sób swoje herby otrzymały m.in. Wrocław (1530), Świdnica (1452) i Legnica (1453)94, by ogra-

niczyć się do wymienienia tylko najważniejszych ośrodków municypalnych na Dolnym Śląsku, 

i w nadanym im wówczas kształcie, choć w uwspółcześnionej stylizacji, funkcjonują także dziś, 

dokumentując ciągłość i przywiązanie do miejscowej tradycji historycznej i heraldycznej. W wy-

padku Strzelina mamy, co prawda, również do czynienia z herbem powstałym z woli monarchy, 

tyle tylko, że nie dla miasta, lecz dla strzelińskiego bractwa strzeleckiego. Nie miał więc on pier-

wotnie, jako znak typowo korporacyjny, waloru symbolu miejskiej wspólnoty samorządowej, na 

potrzeby której dopiero z czasem został zawłaszczony przez Magistrat. Już sam ten fakt stanowi 

wystarczający powód do zakwestionowania zasadności jego używania przez współczesne władze 

Strzelina. Dyskredytuje go jednak ostatecznie późne pochodzenie, bowiem w procesie kreowania 

współczesnych herbów miast i gmin leżących na ziemiach północnej i zachodniej Polski należy 

stosować się do reguły, która nakazuje sięganie po wzorce heraldyczne sprzed XIX w.95

Nie ma wątpliwości, że atrakcyjny graficznie herb Strzelina, obecny w różnych informatorach, 

albumach i katalogach96, a także w opracowaniach naukowych97, nie spełnia należycie swojej funk-

cji. W obecnym kształcie przekreśla wszak wielowiekowe tradycje heraldyczne miasta, reprezen-

towane przez godło najdłużej i najsilniej zakorzenione w lokalnej przestrzeni, mianowicie postać 

archanioła Michała dzierżącego miecz i wagę, a jednocześnie dewaluuje rangę herbu miejskiego jako 

symbolu samorządnej wspólnoty, bowiem rolę tę pełni, sięgający genezą połowy XIX w. i oddany 

w fatalnej stylizacji plastycznej, znak przynależny pierwotnie strzelińskiej korporacji strzeleckiej.
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Marek L. Wójcik, Coat of arms of the town of Strzelin — history and present. The article discusses 

the genesis and evolution of the coat of arms of the city of Strzelin from the Middle Ages to the present 

day. The review of iconographic sources displaying the images of Strzelin’s coat of arms, with particular 

emphasis on the city’s seals, has been closely related to the city’s history, constituting a  starting point 

for a critical analysis of the current Strzelin coat of arms in terms of its compliance with the principles 

of heraldry and local historical tradition. 
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