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Herby miejskie... Wspo ńczesny czńowiek traktuje je jako ciekawostke , relikt dawno
minionej epoki. Takie spojrzenie wynika z faktu, z e po 1945 roku herb utraciń swoje
zasadnicze znaczenie jako symbol wńadzy, staja c sie  elementem czysto dekoracyjnym
rozmaitych wydawnictw okolicznosciowych, prezentowanych zwykle podczas dorocznych
swia t miasta. Czesto nie bardzo tez  wiadomo co zadecydowańo, z e dany herb ma wńasnie taki,
a nie inny rysunek. A przeciez  ć  jak to trafnie okresliń znakomity heraldyk prof. Marian
Gumowski ć  ”herb miasta to nie tylko suchy nic nie znacz a cy znak uz ywany dla okreslenia
przynalez nosci czy wńasnosci, ale z ywa tradycja przeszńosci, przypominaja ca minione dzieje,
przemawiaja ca autorytetem swego wieku, symbolu a nierzadko swej sztuki...ó

Herb pojawiań sie  w scisle okreslonym momencie dziejo w miasta, co nie pozostawańo bez
wpńywu na jego wygla d. Dlatego chca c w peńni zrozumiec znaczenie i swoisty ”jezykó herbu
nalez y spojrzec nan  oczyma ludzi tamtej epoki. W swej kilkuwiekowej historii, niekt o re
herby ulegńy ro z nym plastycznym przero bkom. Zmiany te, wynikńe zazwyczaj z
niezrozumienia symboliki herbu, doprowadzi ńy do powstania wizerunko w o dziwacznej i
niejasnej wymowie. Przykńadem jest herb Pyskowic, w kto rym pierwotny mur miejski, zostań
przez rytownika ”uproszczonyó i zamieniony w po ńksie z yc, kto ry do dzis opasuje dwie wiez e
obronne.

Herb miejski zostań przeniesiony na Sla sk z Europy zachodniej juz  z pocza tkiem XIII w.
Wtedy to rozpocze ńa sie  oz ywiona akcja kolonizacyjna zainicjowana przez Piast o w ć
Henryka I Brodatego, ksiecia wrocńawskiego i Kazimierza I,  ksiecia opolsko-raciborskiego.
Celem prowadzonego na szeroka  skale  przedsiewziecia byńo nie tylko zwiekszenie liczby
ludnosci i zagospodarowanie sńabo zaludnionych obszar o w, ale tez  upowszechnienie nowych
gańezi rzemiosńa. Dlatego, pro cz chńopo w, sprowadzano rzemieslniko w ro z nych specjalnosci.
Che tnie osiedlali sie  tez  kupcy zainteresowani zyskiem handlowym z pozosta ńymi ziemiami
polskimi, Rusia  i Wegrami. Osadnicy przybywali nie tylko z kraj o w sa siednich ć  Czech,
Sńowacji, Saksonii, Misni, ale tez  bardziej odlegńych ć  Nadrenii, Flandrii, po ńnocnej Francji.
Przynosili ze soba  znajomosc nowych technologii, rodzaj o w upraw, form organizacji
rzemiosńa (cechy), handlu (gildie), a przede wszystkim norm prawnych reguluj a cych ”tycie
spońecznosci miast i wsi, odmiennych od obowia zuja cego na Sla sku prawa polskiego.
Rodzime prawo zakńadańo niemal cańkowita  zalez nosc od panuja cego oraz ro z norodne
swiadczenia zaro wno finansowe jak i w naturze na jego rzecz, nieznane prawu zachod niemu.
Pierwsze miasta zakńadane wedńug nowych wzoro w powstańy juz  z pocza tkiem XIII w. np.
Lwo wek Sla ski ć  1217.

Pomyslnie rozwijaja cy sie  proces osadniczy przerwań w 1241 r. najazd Mongońo w. Wiele
nowo zańoz onych wsi i mniejszych miasteczek legńo w gruzy. W niekto rych regionach
zniszczenie byńo tak duz e, z e cańa  akcje  trzeba byńo zaczynac niejako od pocza tku.

Jej inicjatorami byli wńadcy opolsko-raciborscy ć  Mieszko II Otyńy (1246), a zwńaszcza
jego brat i nastepca Wńadysńaw I (1281) nazwany przez po Żniejszych dziejopiso w ”ojcem
miast go rnosla skichó. Za jego dńugich, niemal czterdziestoletnich rz a do w powstańo
kilkadziesia t wsi, kilkanascie miast, a na terenach przygranicznych szereg umocnien  tzw.
grodko w zakńadanych w celach obronnych.

Za przykńadem ksia z a t poszli moz nowńadcy swieccy i duchowni prowadza c na wńasna
reke  akcje  kolonizacyjna  w swych dobrach. Aby zachecic przybyszo w do osiedlania sie ,
Wńadysńaw obdarzyń nowo powstańe miasta prawem miejskim opartym na wzorach
zachodnich, stwarzaja cym lepsze warunki rozwoju gospodarczego i gwarantuj a cym
samodzielnosc prawna . Ro wniez  juz  istnieja ce miasta byńy przenoszone z prawa polskiego na
prawo zachodnie. Oznaczańo to, z e z chwila  nadania aktu lokacyjnego ksi a z e , zachowuja c
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sobie jedynie okreslone dochody, skńadań wńadze  wmiescie i troske  o jego dobrobyt w rece
lokalnej spońecznosci. Podobna procedura byńa tez  w miastach prywatnych.

Pocza tkowo wńadze  sprawowań tzw. wo jt dziedziczny. Funkcje  te  pońa czona  z szerokimi
uprawnieniami i znacznymi dochodami powierzano temu z osadnik o w, kto ry najbardziej
przyczyniń sie  do powstania miasta. Byli to przewaz nie nie mieszczanie, chociaz  nie brakńo
tez  przedstawicieli stanu rycerskiego.

Wo jt dbań o porza dek i finanse miasta, sprawowań sa dy, scia gań nalez ne ksieciu dochody.
Byń wiec posrednikiem miedzy ksieciem a lokalna  spońecznoscia  reprezentuja c raczej
interesy wńadcy.

Po kilku lub kilkunastu latach, kiedy organizm miejski nieco okrzep ń, sposro d
mieszkanco w wyńaniańa sie  rada, beda ca wńasciwa  rzeczniczka  ich intereso w. Pocza tkowo
peńnińa skromna  funkcje  doradcza , stopniowo, w miare  rozwoju gospodarczego miasta,
przejmuja ca z ra k wo jta coraz wiecej uprawnien , az  do objecia peńnej wńadzy i wykupu
wo jtostwa dziedzicznego. Aby podkreslic swa  rosna ca  pozycje , rada zacze ńa posńugiwac sie
wńasnymi atrybutami wńadzy, z kto rych najwaz niejsza byńa pieczec, uwierzytelniaja ca
dokumenty spisywane w miejskiej kancelarii. Z t a  chwila  zaistniańa potrzeba ustalenia herbu
ć  znaku rozpoznawczego miasta, jako odr ebnej jednostki prawnej i symbolu jego
samorza du.

W dawniejszej literaturze panowań pogla d, z e to ksia z e  aktem lokacyjnym nadawań miastu
herb. Stwierdzenia tego nie nalez y jednak rozumiec dosńownie. Zachowane XIII i XIV-
wieczne dokumenty nie zawieraja  na ten temat z adnej wzmianki. Herb miejski ustalań sie
bowiem dopiero po jakims czasie od momentu lokacji, po czesciowym przynajmniej
usamodzielnieniu sie  rady i to ona miańa w tej sprawie decyduja cy gńos, jakkolwiek aprobata
wńadcy byńa z pewnoscia  konieczna, zwńaszcza w przypadkach, gdy w wizerunkach herbu
miasta byń jego herb rodowy.

Proces powstawania herbu miejskiego byń dosc zńoz ony. W pojeciu ludzi sredniowiecza,
herb, beda cy swoista  wizyto wka  miasta, miań dac o nim jak najwiecej informacji: o jego
genezie, charakterze, lokalizacji. Pod tym k a tem dobierano tworza ce go elementy, z kto rych
kaz dy zawierań okreslona  tresc. Wiekszosc sredniowiecznych miast go rnosla skich
otrzymywańo przywilej lokacyjny z ra k wspomnianego wyz ej Wńadysńawa I lub jego
potomko w. Ksia z e ta dbali i po Żniej o ich rozwo j gospodarczy obdarzaja c je przywilejami
zrzekaja c sie  niekto rych dochodo w. Dla upamie tnienia swych ksia z ecych fundatoro w
i dobrodziejo w w herbach wielu miast znalazń sie  piastowski herb ć  orzeń ć  wystepuja c
ba dŻ samodzielnie, jak w Pszczynie czy Lesnicy, ba dŻ czesciej ć  ńa czony z innymi
elementami precyzuja cymi bliz ej samo miasto. Ro z norodnosc wyobraz en  ”miejskichó byńa
ogromna. Najczesciej spotykane to:
ć wiez e i mury ć  symbolizuja ce obronny charakter miasta;
ć herby Gliwic, Cieszyna, Oswiecimia, Wadowic;
ć wizerunki lub atrybuty swie tych, patrono w kosciońa parafialnego ć  klucz w herbie
Toszka, postac sw. Barbary ć  Strumienia, podwo jny krzyz  ć  Opola. Do tej kategorii nalez y
tez  ro z a w herbie Wodzisńawia odnosza ca sie  do tamtejszego klasztoru franciszkanskiego;
ć  symbole wyja tkowych przywilejo w ć  miecz w herbie Zor oznacza, z e miasto miańo tzw.
przywilej miecza, tj. prawo sa dzenia i karania najcie z szych przestepstw, zastrzez onych tylko
dla sa do w ksia z ecych. Uzyskanie takiego przywileju znacznie podnosi ńo prestiz  miasta i byńo
Żro dńem dodatkowych, niemańych dochodo w;
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ć symbole podstawowej gańezi gospodarczej ć  po ń końa w herbach Raciborza, WoŻnik,
Krapkowic informowańy o przebiegaja cych tedy szlakach handlowych i istnieniu w miastach
ksia z ecych komo r celnych.

Waz ne tez  byńo wzajemne rozmieszczenie poszczeg o lnych elemento w w polu piecze tnym
obrazuja ce ukńad stosunko w miedzy miastem a dworem ksia z ecym.

W herbach miast, kto re byńy stolicami odrebnych ksiestewek i siedzibami dworu
ksia z ecego na pierwszym miejscu po prawej stronie heraldycznej jest orze ń piastowski, po
lewej element ”miejskió. Natomiast miasta, lokowane przez Piast o w, ale nie beda ce stolicami
ksiestw na pierwszym miejscu wysuwańy atrybut ”miejskió.

Inna grupa herbo w nawia zywańa bezposrednio do nazwy miasta. Byńy to tzw. herby
mo wia ce ć  ryba w herbie Rybnika, sosna ć  Sosnicowic, kozie gńowy ć  KoŻla. Niekiedy z
herbem zwia zana byńa cańa legenda, wyjasniaja ca jego geneze  i znaczenie.

Nieliczna , ale ciekawa  grupe  stanowia  herby tzw. topograficzne ć  odnosza ce sie  do
lokalizacji miasta. Do tej grupy nale z y tez  herb Bierunia i Gorzowa Sla skiego.

W ten sam sposo b ksztańtowańy sie  tez  herby miast zańoz onych przez moz nowńadco w. Dwa
pastorańy pońa czone z dwoma wiez ami w herbie Ujazdu mo wińy, z e swe powstanie
zawdziecza biskupom wrocńawskim. Heńm w herbie Mikońowa nawia zuje do legendarnego
zańoz yciela ć  rycerza Mikuńy, podobnie jak gńowa me z czyzny w herbie Mysńowic.

Uzupeńnieniem rysunku herbu byńy barwy. Pojawińy sie  one nieco po Żniej,
prawdopodobnie dopiero na pocz a tku XV w. Ich dobo r i sposo b ńa czenia okreslańy
rygorystycznie przestrzegane zasady heraldyczne odnosz a ce sie  do wszystkich herbo w ć
monarszych, szlacheckich, koscielnych i miejskich. Sredniowieczna heraldyka znańa jedynie
cztery barwy ć  czerwona , czarna , bńekitna  i zielona  o scisle okreslonym odcieniu, oraz dwa
metale ć  zńoty i srebrny. Barwne godńo np. czarny jelen  mo gń byc umieszczony tylko w
srebrnym lub zńotym polu. Nakńadanie barwy na barwe  byńo niedozwolone (np. czarny jelen
w bńekitnym polu). Herb mo gń miec najwyz ej trzy barwy. Naruszenie kto rejkolwiek z tych
zasad sprawiańo, z e herb nie byń poprawny heraldycznie, co dyskredytowańo jego i jego
wńasciciela w oczach wspo ńczesnych.

Jeden z powstańych w XIII w. grodko w pogranicznych zostań zbudowany na niewielkim
wzniesieniu wsro d bagien, u brodu rzeki Mlecznej. Obok bieg ń waz ny szlak handlowy z
Wrocńawia przez Gliwice, Oswiecim do Krakowa, kto ry na pońudniu ńa czyń sie  z innym
szlakiem wioda cym z Rusi Czerwonej, Krakowa przez Brame  Morawska  do krajo w
naddunajskich.

Woko ń warownego gro dka z czasem wyrosńa osada, skupiaja ca okoliczny handel, w kt o rej
utworzono ksia z eca  komore  celna . Jej pomyslny rozwo j gospodarczy skńoniń ksiecia
raciborskiego Jana II Zelaznego do nadania praw miejskich. Z nieznanych powod o w lokacja
napotkańa na trudnosci, totez  ksia z e  dokumentem wydanym w Raciborzu w 1387 r. odda ń
wo jtostwo osady grodowej (borgstadtel) Bierun  niejakiemu Kusowiczowi, kt o ry miań
rozpocze te przedsiewziecie doprowadzic do konca. Tym razem nie byńo wiekszych trudnosci
i w dokumencie z 1407 r. znanym jedynie z niezbyt dok ńadnego XVIII-wiecznego odpisu
Bierun  nazwany jest juz  miastem (civitas). Fakt ten potwierdza p o Żniejszy o kilka lat
dokument wystawiony 13.III.1411 r. w Pradze, kt o rym Wacńaw IV kro l czeski, zatwierdziń
uposaz enie ksie z nej raciborskiej Helenie Korybut o wnie. Wsro d skńadaja cych sie  nan
miejscowosci jest tez  miasto (Stadt) Bierun .

Pod wzgledem wielkosci Bierun  nalez ań do najmniejszych miast g o rnosla skich, totez
dokumenty jego po Żniejszych wńadco w Machny (Mańgorzaty) rybnickiej z 1498 r.
i Kazimierza cieszynskiego z 1517 r. nazywaja  go miasteczkiem (oppidum lub Staedtel). Tak
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ro wniez  okreslali go bierunianie w XVII i XVIII-wiecznych protoko ńach miejskich. Wedńug
spisu z 1536 r. liczyń 180 mieszkanco w.

Bierun  byń waz nym osrodkiem w handlu tranzytowym, zwńaszcza bydńem, miedzy
Rzeczpospolita , a Sla skiem i Czechami. Moz e dzieki temu miasteczko znalazńo sie  na
najstarszej mapie Sla ska z 1541 r. autorstwa Marcina Hellwiga. Innym Żro dńem dochodo w
byńa gospodarka rybna, czemu sprzyjańy okoliczne stawy. Najwiekszy, zwany ”bierunskimó,
zostań nawet zaznaczony na pochodza cej z 1561 r. mapie ksiestw oswiecimskiego
i zatorskiego sporza dzonej przez Stanisńawa Porebskiego.

Jako miasto, Bierun  miań wńasna  pieczec z herbem, trudno jednakz e ustalic od kiedy.
Ogromny poz ar, kto ry wybuchń 21 lipca 1677 strawiń doszcze tnie cańe miasteczko. Spńona ń
wo wczas ratusz, gdzie przechowywano najstarsze dokumenty i piecz ecie.

Pierwsza znana pieczec bierunska odnaleziona i opisana przez Ludwika Musio ńa
zachowańa sie  przy dokumencie w 1587 r. Dońa czony do opisu odreczny rysunek autora
sugeruje jednak, z e pieczec jest conajmniej sto lat wczesniejsza ć  byc moz e jest w ogo le
najstarsza  pieczecia  miejska . Swiadczy o tym ksztańt liter legendy napiecze tnej tzw.
minuskuńa gotycka uz ywana na pie tnastowiecznych pieczeciach. Omawiana pieczec mogńa
zatem powstac na pocza tku tego wieku. Uz ywanie tńoku przez przeszńo sto lat nie byńo
niczym niezwykńym.
Posńugiwano sie  nimi przecie tnie przez 100ć 200 lat, zwńaszcza w kancelariach mańych
miast. Te  swoista  ”oszczednoscó wymuszańy duz e koszty sporza dzenia nowego tńoku.

Pieczec przynosi tez  pierwszy znany herb miasta. Wprost w polu widnieje biegn a cy w
prawo jelen , niosa cy na grzbiecie stoja cego duz ego ptaka, ńabedzia lub czaple  z
podniesionymi skrzydńami.

Symbolika herbu intrygowańa juz  dziewie tnastowiecznych heraldyko w niemieckich
H. Saurma uznań z e pierwotnym herbem miejskim byń biegna cy jednoroz ec, dŻwigaja cy
stoja cego ptaka. Byńo to ć zdaniem Saurmy ć  pońa czenie herbo w Brochwicz i Pelikan,
kto rymi piecze towańo sie  wiele rodo w polskich, zwńaszcza wielkopolskich. Miań to tez  byc
rodowy herb Kusowicza ć  pierwszego bierunskiego wo jta dziedzicznego. P o Żniej, w
nieznanych okolicznosciach, jednoroz ec zostań zamieniony w jelenia. Teza ta, powt o rzona
po Żniej przez P. Knoetla nie ma jednak z adnych podstaw Żro dńowych, co wiecej odnaleziona
przez L. Musiońa pieczec, kaz e ja  stanowczo odrzucic.

Biegna cy jelen  to motyw czesto spotykany w herbach miast lez a cych w sa siedztwie duz ych
komplekso w lesnych. Pro cz Bierunia, widnieje tez  w herbach Gorzowa Sla skiego, Pińy.
Stoja cy na grzbiecie ptak ma dńuga  wygie ta  szyje , kto ra swiadczy, z e jest to ptak wodny,
z yja cy na terenach podmokńych w sa siedztwie rzek i jezior.

Taki sam wizerunek herbu zostań powto rzony na mańej pieczeci, kto rej odciski sa  na
dokumentach z 14.IV.1828 i 13.V.1829 r. Piecz ec ta zasńuguje na szczego lna  uwage  ze
wzgledu na swoja  legende
ć sigillum minus civitatis Berum (pieczec mniejsza miasta Bierun). Uz yte tu okreslenie
wielkosci pieczeci (minus) wystepowańo w legendach do pońowy XVII w., po Żniej stopniowo
zanikńo. Przypuszczalnie tńok pieczeci zostań wykonany jeszcze przed wielkim poz arem i jako
jedyny z niego ocalań.

W latach trzydziestych XIX w. pieczec ta zostańa zasta piona nowa , kto rej odcisk jest przy
dokumencie z 4.X. 1842 r. Sam rysunek herbu pozosta ń niezmieniony, natomiast pod
wzgledem artystycznym wykonany jest bardzo nieudolnie. Ptak stoj a cy na grzbiecie
biegna cego w prawo jelenia jest od niego niemal dwukrotnie wi ekszy. Nienaturalne proporcje
dowodza ce niezbyt wprawnej reki miejscowego rytownika posrednie swiadcza  o
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nienajlepszej w tym momencie sytuacji finansowej miasteczka. Zwykle bowiem miasta,
nawet mańe, dbańy o wygla d pieczeci i zamawiańy tńoki w warsztatach grawerskich. Drugi
waz ny element to niemiecka legenda pieczeci, w miejsce dotychczasowej ńacinskiej. Po raz
pierwszy tez  uz yto okreslenia miasteczko (Staedtel) i nazwy Stary Bierun , dla odro z nienia od
powstańej niedawno kolonii Nowy Bierun . .

Wkro tce po poz arze, jeszcze w koncu XVII w. rada miejska sprawińa sobie dwie nowe
duz e pieczecie ro z nia ce sie  legenda  ale o jednakowym rysunku herbu. Na obu widnieje
biegna cy w lewo jelen  niosa cy na grzbiecie stoja cego ptaka. Zmiana ta nie wpńyne ńa na
poprawnosc samego herbu. Co spowodowańo te  zmiane  ć  nie wiadomo. Poniewaz
ro wnoczesnie uz ywano poprzedniej ć  mańej ć  miasto miańo ro wnoczesnie dwie wersje
herbu, co na Sla sku byńo przypadkiem nader rzadkim. Pieczecie te sa  przy dokumentach z
1713, 1733 i 1745 r., a srebrny tńok jednej z nich az  do 1939 r. byń w bierunskim ratuszu.

N. Gumowski omawiaja c pieczecie miejskie powto rzyń za H. Saurma , z e w pocza tkach
XVIII w. miasto miańo jeszcze inna  pieczec, przedstawiaja ca  siedza cego na rogach jelenia
pelikana wraz z mńodymi. Oryginańu tej pieczeci nie udańo sie  odszukac, nawet sam
Gumowski powa tpiewań w jej istnienie. Wydaje sie , z e jest to ta sama pieczec, co opisana
wyz ej. To, co H. Saurma uznań za piskle ta, sa  to poroz a jelenia. Owa niejasnosc wynikńa z
niewyraŻnego odbicia. W kancelariach miejskich ju z  w XVIII w. coraz powszechniejszy
stawań sie  tusz wypieraja c dotychczas uz ywany lak. Tńoki do tuszu byńy takie same jak do
laku ć  wklesńe, co sprawiańo, z e rysunek byń mańo czytelny, a niekto re jego detale wrecz
”umykańyó. Przykńadem sa  dwa odciski zrobione tym samym tńokiem. Pierwszy na
dokumencie z 12.III.1745 r. odbity w laku przedstawia biegn a cego w lewo jelenia, na kto rego
grzbiecie stoi ptak na dńugich, cienkich nogach. Natomiast ta piecz ec odbita w tuszu przy
paszporcie Abrahama Loebela z 16.III.1813 r. sugeruje, z e ptak nie stoi lecz siedzi na rogach
biegna cego jelenia, nie odbińy sie  jego nogi ć  co zmienińo nieco wygla d herbu.

Podobna sytuacja byńa tez  w przypadku mniejszej pieczeci opisanej przez O. Huppa, na
kto rej ptak ro wniez  siedzi na rogach jelenia. Poniewa z  pieczecie lakowe jako mniej trwańe
byńy coraz rzadziej uz ywane, ustepuja c miejsca praktyczniejszym tuszowym w swiadomosci
bierunian z wolna utrwalańo sie  przekonanie, z e herbem ich miasta jest biegna cy jelen  z
siedza cym na rogach ptakiem.

W 1808 r. zaszńa zasadnicza zmiana w statusie prawnym Bierunia. Wydano w o wczas nowa
ordynacje  miejska  dziela ca  miasta na cztery kategorie w zalez nosci od liczby mieszkanco w.
Licza cy wtedy niecańe 500 mieszkanco w Bierun  znalazń sie  w grupie najmniejszych mias-
teczek, wobec czego pozbawiono go praw miejskich, spychaj a c do roli osady targowej
(Marktflecken) ć  tworu o niejasno okreslonym statusie ć  cos posredniego miedzy miastem
a wsia . Nadal jednak pozostań samodzielna  jednostka  prawna , wobec czego zachowań prawo
do herbu. Podobny los spotkań tez  Mysńowice i Sosnicowice.

Bierunianie nie pogodzili sie  jednak z degradacja  miasta. Wystawiane dokumenty nadal
opatrywano dawnymi pieczeciami z napisem ”sigillum civitatisó (pieczec miasta), na
sporza dzonej w latach trzydziestych mańej pieczeci jest okreslenie miasteczko. Niemniej
swym wygla dem sugeruje zmiane  statusu prawnego Bierunia i zostańa wykonana na wzo r
pieczeci gminnych. Uz ywano jej zreszta  kro tko i stosunkowo rzadko. Dopiero nastepna
pieczec rady z 1845 r. wygla dem nawia zuje do dawnych pieczeci miejskich, co potwierdza
legenda Magistrat der Stadt Berun (Magistrat miasta Bierun). Pieczeci tej uz ywano az  do
1921 r. Zostańa ona juz  przystosowana do tuszu ć  przez co rysunek herbu jest wyraŻny, nie
budza cy wa tpliwosci. Na grzbiecie biegna cego w lewo jelenia stoi duz y ptak o dńugiej
wygie tej szyi wcisnie tej miedzy rogi.
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Nowa bardziej liberalna ustawa miejska, uchwalona 31.V.1853 r. umo z liwińa Bieruniowi
i innym miasteczkom odzyskanie utraconego statusu. Po kilkuletnich staraniach 23.I.1865 r.
Bierun  ponownie znalazń sie  w rzedzie miast. Uchwańa wchodzińa w z ycie w styczniu
nastepnego roku. Dla uczczenia tego radosnego i wa z nego wydarzenia rada miejska
zamo wińa dwie nowe pieczecie o identycznej ć  ńacinskiej legendzie, uzupeńnionej data  1866.
Ro wniez  herb na obu pieczeciach jest jednakowy. Na rogach biegn a cego w lewo jelenia
siedzi duz y ptak z rozńoz onymi skrzydńami i dńugiej wygie tej szyi. Pro cz tego byńa jeszcze
trzecia pieczec sporza dzona juz  w pocza tkach naszego stulecia z napisem MAGISTRAT
DER STADT ALT BIERUN (Magistrat miasta Stary Bierun), przybita przy dokumencie z
1913 r. Poniewaz  nadal byńy uz ywane niekto re poprzednie pieczecie, dwie wersje herbu
nadal obowia zywańy.

Z konca XIX w. pochodza  pierwsze barwne wizerunki herbu bierunskiego. H. Saurma
przypisuje mu barwy ”polskieó ć  biańy jelen  i ptak w czerwonym polu ć  identyczne jak
herbu Brochwicz. Natomiast w wydanym kilkanascie lat po Żniej w 1898 r. dziele O. Huppa
w srebrnym polu znajduje sie  biegna cy w lewo czerwony jelen  niosa cy na grzbiecie biańego
ptaka. Pod kopytami zielona trawa. I te  barwna  wersje  nalez y uznac za wńasciwa .

W czerwcu 1922 r. Bierun  zostań przyńa czony do Polski. Kilka tygodni p o Żniej, we
wrzesniu na dokumentach pojawińa sie  pierwsza polska pieczec miasta. Posrodku pola jest
biegna cy w lewo jelen  z siedza cym na rogach ptakiem. Woko ń rysunku legenda MAGIST-
RAT MIASTA BIERON 1866. Pieczeci tej uz ywano jedynie przez piec lat do 1927 r., kiedy
to zasta piono ja  nowa  o niezmienionym rysunku herbu i legendzie ć  przywro cono jedynie
bardziej upowszechniona  forme  Bierun . Pieczec uwierzytelniańa dokumenty przez kolejne
dziesiec lat od 1927ć 1937.

W tym czasie, tj. w latach 1927ć 1934 w sejmie i na ńamach prasy toczyńa sie  oz ywiona
dyskusja na temat herbo w miejskichć czy maja  nadal pozostac na pieczeciach magistrackich,
czy tez  nalez y je zasta pic godńem panstwowym. Wreszcie przyje to rozwia zanie
kompromisowe ć  nowo powstańe miasta i gminy wiejskie miańy na swych pieczeciach
umiescic godńo panstwowe natomiast miasta maja ce historycznie uzasadnione herby mogńy
ich nadal uz ywac. Przedtem jednak musiańy one zostac zatwierdzone przez Ministerstwo
Spraw Wewne trznych na podstawie opinii heraldycznej Wydzia ńu Archiwo w Panstwowych,
kto re przeprowadzańo szczego ńowe badania Żro dńowe. Chodzińo o przywro cenie herbom jak
najpoprawniejszej postaci, usuniecie wszelkich przero bek i naleciańosci, jakie i w tej
dziedzinie pozostawińy wieloletnie rza dy zaborcze. Dlatego do skńadanego wniosku nalez ańo
dońa czyc barwny wizerunek herbu, jego dokńadny opis oraz historyczne uzasadnienie na
podstawie Żro deń.

Bierun  jako jedno z pierwszych miast wysta piń o zatwierdzenie swego herbu. Stosowny
wniosek wraz z dokumentacja  zńoz ono juz  na pocza tku 1935 r. w katowickim Urzedzie
Wojewo dzkim, kto ry po wstepnej weryfikacji przesńań go do Warszawy. Herb pod wzgledem
poprawnosci nie wzbudziń zastrzez en  i rozporza dzeniem z 3.X. 1936 r. drukowanym w
Monitorze Polskim nr 244 poz. 435 Ministerstwo Spraw Wewn e trznych uznańo oficjalnie, z e
herbem Bierunia jest ”w polu srebrnym jelen  czerwony w skoku, na murawie zielonej,
zwro cony w lewo, na rogach jelenia stoi pelikan tak z e w lewoó. Dokument podpisań
podsekretarz stanu MSW Wńadysńaw Korsak.

W 1938 r. w kancelarii bierunskiej pojawiń sie  nowy model pieczeci. Wiekszosc pola
piecze tnego zaja ń trzyrzedowy napis, herb zostań usunie ty nieco w cien . Po raz pierwszy w
swej kilkuwiekowej historii zostań umieszczony w tarczy, ksztańtem przypominaja ca
sredniowieczne pierwowzory. Pieczeciami tymi ć  duz a  i mańa  ć  uwierzytelniano
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dokumenty az  do wrzesnia 1939 r. Duz ej pieczeci uz ywańy jeszcze przez kilka dni wńadze
hitlerowskie, przybito ja  na dokumencie z 5.IX.1939 r. wprowadzaja cym tymczasowe
przepisy porza dkowe. Jednak juz  w paŻdzierniku pojawińy sie  dwie niemieckie
pieczecie o jednakowo brzmia cej legendzie zapisanej szwabacha  i takim samym rysunku
herbu. Wprost w polu piecze tnym jest biegna cy w lewo jelen  niosa cy siedza cego na rogach
ptaka.

W 1946 r. decyzja  o wczesnych wńadz usunie to herby miejskie z pieczeci magistrackich.
Znikń tez  herb bierunski, a jego miejsce zaja ń orzeń panstwowy.

Sam herb jednak pozostań. Ograniczono go tylko do roli elementu dekoracyjnego r o z nych
okazjonalnych druk o w. Zostań tez  uwzgledniony w powojennym herbarzu M. Gumowskiego
i dwutomowym dziele ”Miasta polskie w tysia cleciu.ó Zawarte tam barwne wizerunki
dowodza , z e pozostań niezmieniony od 1936 r. Ostateczny kres jego u z yciu przyniosńo
wńa czenie Bierunia do Tych o w w 1975 r. Bierunianie nie zapomnieli jednak o swym herbie,
kto ry przez piec wieko w nieprzerwanie towarzyszyń miastu w dobrych i zńych chwilach.
Kiedy w 1991 r. Bierun  na powro t stań sie  samodzielnym miastem jego herbem ponownie
zostań biegna cy w lewo jelen  z siedza cym na rogach ptakiem. Natomiast jego barwy s a  juz
zupeńnie inne. Czarny jelen  zostań umieszczony w polu szafirowym niemal sie  z nim
zlewaja c. Trawa, niewiadomo dlaczego, otrzymańa barwe  zńota . Jedynie ptak pozostań biańy.
Tego rodzaju pońa czenie barw jest niedopuszczalne z punktu widzenia sztuki heraldycznej.
Jaki cel przyswiecań pomysńodawcom ć  trudno powiedziec. Jez eli w ten sposo b chcieli
nawia zac do barw go rnosla skich ć  zńoto bńekitnych ć  to zrobili to w sposo b mocno
dyskusyjny, przez co, do herbu Bierunia, po pi eciu wiekach funkcjonowania ka z dy heraldyk
bedzie miań wiele uzasadnionych zastrzez en .

Pieczecie bierunskie

1. Wprost w polu biegna cy w prawo jelen , na kto rego grzbiecie stoi pelikan, czapla lub
ńabedŻ.
Legenda SIGILLUM CIVITATIS BYERON

2. Wprost w polu piecze tnym biegna cy w prawo jelen , na grzbiecie stoja cy ptak z
rozńoz onymi skrzydńami.
Legenda SIGILLUM MINUS CIVITATIS BERUN

3. Wprost w polu piecze tnym biegna cy w prawo jelen , na kto rego grzbiecie stoi ptak.
Legenda SIGILLUM CIVITATIS BIERUN

4. Wprost w polu piecze tnym biegna cy w lewo jelen , na kto rego grzbiecie stoi ptak. .
Legenda SIGILLUM CIVITATIS BIERUNENSIS

5. Wprost w polu biegna cy w lewo jelen , na kto rego grzbiecie stoi ptak. Legenda
STAEDTEL BERUN PLESSNER CREYS

6. Wprost w polu biegna cy w prawo jelen  na grzbiecie kto rego stoi ptak z szeroko
rozńoz onymi skrzydńami.
Legenda STAEDTEL ALT BERUN PLESSNER CREYSS

7. Wprost w polu biegna cy w lewo jelen , na kto rego grzbiecie stoi ptak na dńugich cienkich
nogach. Wygie ta szyja wcisnie ta miedzy rogi. Legenda MAGISTRAT DER STADT
BERUN

8. Wprost w polu pieczeci biegna cy w lewo jelen  na rogach kto rego siedzi ptak.
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Legenda SIGILLUM CIVITATIS BERUNENSIS 1866 Byńy dwa egzemplarze tej
pieczeci. Ro z nińy sie  tym, z e jedna miańa napis oddzielony osobnym otokiem od herbu
druga nie. Uz ywane byńy ro wnoczesnie az  do 1921 r.

9. Wprost w polu biegna cy w lewo jelen , na rogach kto rego siedzi ptak z rozńoz onymi
skrzydńami.
MAGISTRAT ZU ALT BERUN 1866

10.Wprost w polu piecze tnym biegna cy w lewo jelen , z siedza cym na rogach ptakiem.
Legenda MAGISTRAT MIASTA BIERON 1866

11.Wprost w polu piecze tnym biegna cy w lewo jelen  z siedza cym na rogach ptakiem.
Legenda MAGISTRAT MIASTA BIERUN  1866

12.W polu piecze tnym u go ry niewielka gotycka tarcza herbowa w niej biegn a cy w lewo
jelen  z siedza cym na rogach ptakiem. Legenda w trzech rzedach MAGISTRAT

MIASTA
BIERUN  STARY

13.W polu piecze tnym u go ry niewielka tarcza herbowa, a w niej biegna cy w lewo jelen  z
siedza cym na rogach ptakiem. Legenda  MAGISTRAT

MIASTA
BIERUN  STARY

Jest to mniejsza pieczec o identycznym rysunku jak poprzednia.
Obie uz ywane byńy od 1938 ć  wrzesnia 1939

14.Wprost w polu biegna cy w lewo jelen  z siedza cym na rogach ptakiem.
Legenda szwabacha  STADT ALT BERUN KREIS PLESS

15.Wprost w polu biegna cy w lewo jelen  z siedza cym na rogach ptakiem.
Legenda szwabacha  STADT ALT BERUN KREIS PLESS (ta sama legenda lecz ro z nica
w rysunku herbu).
Pro cz miast w XIII wieku powstańo tez  kilkadziesia t wsi, lokowanych na prawie

zachodnim, flamandzkim lub niemieckim. Z chwil a  otrzymania aktu lokacyjnego wies
uzyskiwańa samodzielnosc. Pocza tkowo cańa wńadza skupiańa sie  w rekach sońtysa, kto rego
uprawnienia byńy zbliz one do tych jakie przysńugiwańy wo jtowi dziedzicznemu. Pochodzenie
spońeczne sońtyso w byńo ro z ne. Wywodzili sie  z bogatych kmieci, zuboz ańych rycerzy,
mieszczan, nie brakńo tez  niz szych duchownych. Z czasem obok w o jta tworzyńa sie
kilkuosobowa rada. Wies miańa tez  wńasna  kancelarie  prowadzona  przez koscielnego lub
organiste  oraz wńasna  pieczec gminna , kto ra  uwierzytelniano dokumenty.

Zachowane najstarsze pieczecie samorza do w gminnych pochodza  z XIV w. Nalez ańy do
podwrocńawskich Domasńawic, podkrakowskiego ł obzowa, pomorskich Chojniczek.
Kilkanascie innych pieczeci pochodzi z nastepnego stulecia. Swiadczy to, z e w koncu
sredniowiecza pieczec gminna byńa dosc rozpowszechniona.

Elementy pieczeci wiejskiej byńy takie same jak miejskiej. Napis w jezyku ńacinskim
okreslań wńasciciela, a godńo byńo tym czym herb ć  znakiem rozpoznawczym gminy
i symbolem lokalnego samorza du.

Pieczeci gmina uz ywańa tak dńugo jak dńugo byńa samodzielna  jednostka  prawna . Z chwila
utraty samodzielnosci przez wńa czenie do miasta lub innej wsi tracińa prawo do pieczeci np.
pieczecie gminy Kopiec wńa czonej w 1870 r. do Bierunia znikaj a  po tym czasie z
dokumento w. Inaczej byńo z godńem, kto ry albo znikań wraz z pieczecia  albo z godńem tej
drugiej wsi tworzyń nowe niekiedy o dosc dziwacznym wygla dzie np. godńo Zazdrosci
(drzewo, kosa i ryba) powstańo z pońa czenia godeń 2 gmin; Zazdrosci i przyńa czonej do niej
wsi Jeziorowiec.
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Charakter godeń gmin byń zupeńnie inny niz  herbo w. Brak wsro d nich herbu ksia z ecego,
chociaz  wiele wsi im ro wniez  zawdzieczańo swe powstanie. Niekto re godńa gminne powstańy
ze szlacheckich herbo w dńugoletnich wńascicieli wsi np. gmina Orzeg o w ma jako godńo herb
Schaffgotschow, a Jano w (obecnie dzielnica Katowic), czaple  trzymaja ca  kamien  ć
zaczerpnie ta  z herbu Mieroszewskich-Taczańa. Jednakz e wiekszosc wyobraz en  zaczerpnie to
z codziennego z ycia wsi. Przewaz nie sa  to rozmaite narzedzia pracy rolniczej
ć kosa, sierp, cep, grabie, pńug, albo gospodarskie ć  siekiera, ńopata, mńoty. Byńy one
przedstawione ba dŻ pojedynczo ć  grabie
ć godńo ł a ki, Starej KuŻni, pńug ć  godńo Stanowie, ba dŻ w ro z nego rodzaju kombinacjach
grabie, kosa i trzy kńosy w godle gminy Piece, dwie kosy i grabie ć  godńo Niewiadomia.
Niekto re narzedzia mo wińy o gńo wnym zajeciu mieszkanco w wsi np. sprze t rybacki w godle
Jaroszowic wskazywań, z e zamieszkiwali tu rybacy zatrudnieni w okolicznych
gospodarstwach rybnych.

Typowe dla pieczeci gminnej jest przedstawienie wiesniaka przy ro z nych pracach ć
ra bia cego drzewo ć  Orzesze, Jarza bkowice. ł owieniu ryb ć  Wisńa Mańa, Nierodzim,
orza cego pole ć  Dzienkowice, Drogomysl.

Lasy okolic Bierunia od wiek o w byńy ulubionym miejscem polowan  kolejnych wńascicieli
”panstwa pszczynskiegoó, co nie pozostańo bez wpńywu na niekto re godńa. Godńem gminy
Zgon  jest poscig sfory pso w za jeleniem, Podlesia ć  stoja cy pod drzewem mysliwy z psem,
Tych ć  ro g mysliwski.

Wielu motywo w dostarczań swiat zwierzecy i roslinny. Godńami gmin sa  zaro wno
zwierze ta lesne ć jelen  (Wesońa), wilk (Wilkowyje), ptaki (Kryry) jak i domowe kogut
(Kokoszyce), wo ń (Wola), kon  (Popielo w). Niekto re zwierze ta byńy przedstawione w pozach
zaobserwowanych z ich zachowania np. w godle Kr o lo wki jest kot podkradaja cy sie  do
siedza cego na drzewie ptaka, a godńem Kraso w dzik tratuja cy ńan zboz a.
Sposro d roslin, najczesciej spotykane jest, tak charakterystyczne dla Wsi zbo z e,
przedstawiane ba dŻ jako rosna ce w polu (Czarnuchowice) ba dŻ z e te i zwia zane w snop
(Gotartowice). Bardzo lubianym
ć gńo wnie ze wzgledu na dekoracyjnosc byńo drzewo (Kleszczo w, Bijasowice).
Niekto re godńa gminne miańy charakter dewocyjny. Byńy to albo wizerunki kosciońo w
(Ledziny), kaplic (Imielin), albo postacie swie tych patrono w wiejskich parafii ć  Sw.
Jadwiga ć  Stara Wies, Chrzest w Jordanie ć  Bojszowy, sw. Piotr ć  Piotrowice, sw.
Mikońaj ć  Bujako w, sw. Jerzy ć  Goczańkowice. Wsro d wyobraz en  nie brak godeń
mo wia cych ć  nawia zuja cych bezposrednio do nazwy Wsi ć  wyja cy wilk ć  Wilkowyje,
paproc ć  Paprocany, suche drzewo ć  Suszec, kopczyk piasku ć  Piasek, kopiec ć  Kopiec.
Two rcy niekto rych godeń wykazywali duz a  pomysńowosc przekńadaja c nieco abstrakcyjne
nazwy wsi na jezyk obrazu ć  godńem gminy Szeroka jest rza d paliko w,  Miedzyrzecza ć
grupa domko w miedzy dwoma rzekami.

Pocza tki pieczeci gmin dawnej parafii bierunskiej nie sa  znane. Byc moz e byńy juz  w
sredniowieczu, jednakz e wojny i liczne kleski z ywiońowe sprawińy, z e z adna nie dochowańa
sie  do naszych czaso w.

Przyjmuje sie , z e wńasciwy pocza tek pieczeci gminnych przypada na czasy Fryderyka II
pruskiego. Po zajeciu sla ska w 1742 r. wńadze zobowia zańy wszystkie gminy wiejskie do
posiadania wńasnych pieczeci z dowolnie wybranym godńem. Pieczecie te zacze ńy pojawiac
sie  juz  pod koniec XVIII w. na spisywanych w o wczas dla kaz dej wsi urbarzach ć  tj. spisach
powinnosci chńopskich wobec wńasciciela. Na koncu rejestru pro cz pieczeci panstwowej
i wńasciciela widnieje tez  pieczec lokalnego samorza du. Wszystkie pieczecie zostańy
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wykonane wedńug jednakowego schematu. Dwie trzecie pola zajmowa ńo godńo, otoczone
legenda  w jezyku niemieckim. Pierwsze tńoki piecze tne byńy przystosowane do laku.
Poniewaz  juz  w pocza tkach XIX w. kancelarie wiejskie coraz che tniej uz ywańy
praktyczniejszego i tanszego tuszu ć  odbicia niekto rych pieczeci sa  nieczytelne.
Prawdopodobnie ten wzgla d zadecydowań, z e w 1864 r. o wczesny landrat pszczynski nakazań
wycofanie dotychczasowych tńoko w i zasta pienie ich nowymi kauczukowymi maja cymi
jedynie napis. Decyzja ta sprawińa, z e wraz z tńokami znikńo na zawsze wiele godeń
gminnych, z czasem ulegaja c zupeńnemu zapomnieniu. Tylko nieliczne, wieksze i bardziej
zasobne gminy Panewniki, Piotrowice mogńy sobie pozwolic na sporza dzenie drugiego tńoka
z wńasnym godńem.
W czerwcu 1922 okreg bierunski znalazń sie  w granicach panstwa polskiego. Na pierwszych
polskich pieczeciach zamiast godeń pojawiń sie  orzeń, kto ry M. Gumowski okreslań ogo lnie
jako panstwowy. Tymczasem bliz sza analiza poszczego lnych rysunko w wykazańa, z e na
pieczeciach byńy trzy wersje orla, z kto rych kaz dy miań inne znaczenie.

Ukoronowany orzeń wystepuja cy na wiekszosci pieczeci jest bez wa tpienia godńem
panstwowym. Jego umieszczenie miańo podkreslic nowa  upragniona  przez mieszkanco w
przynalez nosc panstwowa .

Orzeń bez korony jest godńem go rnosla skim. Jego uz ycie moz na tńumaczyc tym, z e
chciano w ten sposo b zaznaczyc przynalez nosc terytorialna  gminy. Jednakz e z prawnego
punktu widzenia nie byńo to uzasadnione, poniewa z  wojewo dztwo sla skie mimo posiadanej
duz ej autonomii nie miańo wńasnego herbu podobnie jak inne wojew o dztwa polskie.

Trzecia ć  stosunkowo rzadka wersja ć  to orzeń z przepaska  na piersi ć  zwany sla skim.
Za czaso w pruskich byń to herb prowincji sla skiej. Jego uz ycie jest jeszcze mniej zasadne ni z
poprzedniego. Swiadczy to, z e w tym pierwszym okresie nie byńo ujednoliconych przepis o w
reguluja cych kwestie  wizerunko w napiecze tnych i panowańa tu duz a dowolnosc. Dopiero po
kilku latach wiekszosc pieczeci z orńem go rnosla skim i sla skim wycofano wprowadzaja c w
ich miejsce orńa panstwowego o jednolitym rysunku. Niekt o re jednak dotrwańy az  do 1939 r.

We wrzesniu 1939 r. wńadze okupacyjne wycofańy wszystkie polskie pieczecie gminne
bez wzgledu na ich wygla d wprowadzaja c wńasne sporza dzone na wzo r obowia zuja cych w
Rzeszy. U go ry napis szwabacha  zawieraja cy nazwe  gminy i powiatu. U dońu orzeń
hitlerowski trzymaja cy w szponach wieniec laurowy ze swastyka . Pieczecie te byńy w uz yciu
do konca 1944 r. Wńadze polskie ro wniez  nie przywro cińy godeń gminnych na pieczecie
zastepuja c je godńem panstwowym.

Godńa gminne tak jak herby miańy wńasne barwy, o kto rych jednak wiemy bardzo mańo,
zachowańy sie  bowiem tylko nieliczne barwne wizerunki. Na ich podstawie mo z na bez
obawy popeńnienia wiekszej omyńki stwierdzic, z e byńa to sprawa najzupeńniej dowolna, nie
obowia zywańy tu z adne reguńy. Wyja tek stanowińy godńa pochodza ce od herbo w
szlacheckich, kto re zachowywańy heraldyczne barwy swych pierwowzoro w. W latach
miedzywojennych M. Gumowski, omawiaja c sla skie godńa gminne, nadawań im barwy, ale
trzeba pamie tac, z e sa  one jedynie umowne, a nie oryginalne.

Godńa gmin dawnej parafii bierunskiej

BIJASOWICE
1. Rozńoz yste drzewo lisciaste pokryte rzadkim listowiem

Legenda BIASSOWITZ GEM SIGL
PLESSNER CREYS
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Najstarsza osiemnastowieczna pieczec gminna. Widnieje przy dokumencie
z 13. X. 1830 a po raz ostatni 28. II. 1864

2. Napisowa GEMEINDE BIASSOWITZ
KR. PLESS
Pieczec pojawińa sie  po raz pierwszy na dokumencie z 29. X. 1865,
uz ywana byńa do 1921.

3. Napisowa GMINA
BIASOWICE Powiat Pszczynski
Pierwsza polska pieczec gminy uz ywana
od 7.I.1923ć 19.VIII.1926

4. Wprost w polu orzeń panstwowy
Legenda woko ń. Gmina Bijasowice, pow. Pszczyna
Pieczec notowana w Żro dńach od 1929ć 1937

BIERUN  NOWY
1. Napisowa GEMEINDE

NEUBERUN, KREIS PLESS o/s
Pieczec uz ywana od 1875, kiedy dawna kolonia uzyska ńa status gminy do 1921

2. Napisowa Gmina
Nowy - Bierun , Powiat Pszczynski

Pierwsza polska pieczec gminy uz ywana
od 9.VII.1923ć 25.III.1925

3. Napisowa GMINA
Bierun  Nowy

pow. Pszczyna, Woj. Sl.
Pieczec uz ywana od 1926ć 1939.

CIELMICE
Cma
Legenda CZIELMITZER GEM SIGL PLESSNER CREYS

Jest to najstarsza osiemnastowieczna pieczec gminy. Widnieje przy dokumencie
z 13.X.1830 r. w aktach parafii starobierunskiej. NiewyraŻny odcisk pieczeci w tuszu
utrudnia dokńadna  identyfikacje  wyobraz enia, dlatego M. Gumowski uznań, z e godńem gminy
byńa leca ca kaczka.
2. Napisowa GEMEINDE CIELMITZ, KR. PLESS

Pieczec pojawińa sie  po raz pierwszy na dokumencie z 30.IX.1864, po raz ostatni
26.1.1920 r., ale uz ywana byńa przypuszczalnie do 1922.

3. Wprost w polu piecze tnym orzeń sla ski zwro cony w lewo, stoja cy na postumencie.
Legenda woko ń ć  gmina Cielmice, Powiat Pszczyna
Pierwsza i jedyna pieczec gminna w dwudziestoleciu miedzywojennym uz ywana od
10.1.1923ć 1939

CZARNUCHOWICE
ł an zboz a, z tyńu stoja cy na trzonku sierp.
Legenda CZARNUCHOWITZ GEM SIGL PLESSNER CREYS
Najstarsza pieczec gminna Żro dńowo poswiadczona stosunkowo
po Żno od 26.VIII. 1856ć 28.XI.1868 r.
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2. Napisowa GEMEINDE CZARNUCHOWITZ KR. PLESS
Pieczec uz ywana byńa od 8.11.1866 przez kilka lat r o wnoczesnie z poprzednia  do 1922.

3. Wprost w polu orzeń go rnosla ski
Legenda woko ń. Gmina Czarnuchowice, powiat pszczynski Byńa to jedyna polska pieczec
gminna uz ywana w dwudziestoleciu miedzywojennym. Pierwszy jej odcisk jest na
dokumencie z 24.VI.1923, ostatni 24.VII.1939

JAROSZOWICE
Narzedzia rybackie siec zwana inaczej podrywka , kaszorkiem lub kocyrkiem, oraz dwie osci
rybackie.
Legenda IAROSCHOWITZ GEM SIEG PLESSNER CREYS Najstarsza osiemnastowieczna
pieczec gminna, jest na dokumencie z 1 3.X. 1830 w aktach parafii starobieru nskiej.
Uz ywana byńa wyja tkowo dńugo bo do 8.X.1872 r.
2. Napisowa GEMEINDE JAROSCHOWITZ KR. PLESS Pieczec poswiadczona Żro dńowo

1.X. 1872ć 22.11.1919
3. Napisowa Gmina Jaroszowice, Pow. Pszczyna Pierwsza polska pieczec gminna. Pierwszy

jej odcisk jest przy dokumencie z 28.1. 1923 w aktach parafii starobieru nskiej. Uz ywana
byńa ponad dziesiec lat, po raz ostatni uwierzytelnia dokument wystawiony 17.III.1932

4. Wprost w polu piecze tnym ukoronowany orzeń panstwowy Legenda woko ń.
RZECZPOSPOLITA POLSKA. GMINA JAROSZOWICE, POW. PSZCZYNA
Pieczec uz ywana od 1931ć 1938

KOPIEC
Legenda KOPIETZNER GEMEINDE SIEGEL 1838
Jest to najstarsza znana pieczec gminna, uz ywana do wńa czenia
Kopca do Bierunia. Po raz ostatni jest przy dokumencie z 11.II.1870.
2. Napisowa GEMEINDE KOPIETZ KR. PLESS Uz ywana od 30.XI.1865ć 11.III.1870

PORABEK
Trzy pnie drzew, stoja ce w rzedzie. W srodkowy pien  wbita siekiera. Legenda POROMBEK
GEM SIGL PLESSNER CREYS Najstarsza osiemnastowieczna pieczec gminna. Widnieje
na dokumencie z 1 3.X. 1830 w aktach parafii starobierunskiej. Byńa uz ywana do 18.VI.1864.
2. Napisowa GEMEINDE POROMBEK KR. PLESS Pieczec wprowadzona w 1864 w

miejsce poprzedniej, uz ywana do 1922 r.

SWIERCZYNIEC
1. Dzik wala cy kńami w pien  lisciastego drzewa. Legenda SWIERKLANIETZ GEM

PLESSNER CREYS
Najstarsza osiemnastowieczna pieczec gminna, poswiadczona Żro dńowo stosunkowo po Żno
bo od 6.I.1852ć 28.III.1864. Ze wzgledu na niewyraŻny odcisk w tuszu, M. Gumowski
uznań, z e pod drzewem stoi gryf.

2. Napisowa GEMEINDE SWIRCZYNIETZ KR. PLESS Pieczec uz ywana
od 14.I.1865ć 1922

3. Napisowa. Legenda woko ń pustego srodka. Gmina Swierczyniec. Powiat Pszczyna
4. Wprost w polu piecze tnym ukoronowany orzeń panstwowy.

Legenda woko ń. GMINA SWIERCZYNIEC, POWIAT
PSZCZYN SKI
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Pieczec uz ywana w latach 1926ć 1935
5. Wprost w polu piecze tnym ukoronowany orzeń panstwowy

Legenda woko ń GMINA SWIERCZYNIEC. POWIAT
PSZCZYNA
Pieczec uz ywana w latach 1935ć 1939

SCIERNIE
1.   Na niewielkim pago rku stoi ptak z szeroko rozńoz onymi skrzydńami. Legenda SCIERN

GEM SIEGL PLESSNER CREYS Najstarsza osiemnastowieczna pieczec gminna
poswiadczona dosc po Żno w Żro dńach od 5.V.1851ć -11.VI.1864

2. Napisowa GEMEINDE SCIERN KR. PLESS Pieczec uz ywana od 14.VI.1869ć 1922
3. Napisowa dwujezyczna GMINA SCIERNIE KREIS PLESS Gemeinde Scierau

Pieczec ta wystepuje na dokumentach w 1922, ale jest wczesniejsza, pochodzi z ostatnich
lat rza do w niemieckich.

4. Wprost w polu piecze tnym ukoronowany orzeń panstwowy. Legenda woko ń Gmina
Sciernie pow. pszczynski Pieczec ta po raz pierwszy pojawińa sie  przy dokumencie
wystawionym 7.I.1923. Uz ywana byńa przez cańe dwudziestolecie miedzywojenne. Po raz
ostatni zostańa przybita przy niemieckim juz  dokumencie 5.IX.1939 r.

URBANOWICE
1.  sw. Urban w biskupim stroju pontyfikalnym, siedzi trzymaja c w rece pastorań, lewa

bńogosńawia c.
Legenda URBANOWITZ GEM SIEG PLESNER CREYS Najstarsza osiemnastowieczna
pieczec gminy. Poraz pierwszy zostańa odbita przy dokumencie z 10. IV. 1825 r. w aktach
parafii starobierunskiej. Uz ywano jej do 28. II. 1864.

2. Napisowa GEMEINDE URBANOWITZ KR. PLESS Pieczec uz ywana od 14. I. 1865 ć
1922.

3. Napisowa: Gmina Urbanowice pow. Pszczyna.
Pieczec ta pojawińa sie  w dokumencie po raz pierwszy 20. VII. 1920
tj. jeszcze za rza do w niemieckich. Byńa uz ywana do 1936 r.

4. Wprost w polu piecze tnym ukoronowany orzeń panstwowy. Legenda woko ń GMINA
URBANOWICE POW. PSZCZYNA. Pieczec uz ywana od 1935ć 1939.

MAł GORZATA  KAGANIEC

ć  historyk, absolwentka Wydziańu Nauk Spońecznych Uniwersytetu Sla skiego. Studia
doktoranckie odbyńa na Uniwersytecie Marii Curie-Skńodowskiej w Lublinie. Specjalizuje sie
w heraldyce sla skiej.

Autorka m.in. Heraldyka Piast o w sla skich, Rodowo d herbu sla skiego, Herby i Pieczecie
miast go rnosla skich, oraz 30 artykuńo w naukowych i popularnonaukowych.
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� ro dńa

Archiwum Archidiecezjalne ć  Katowice
Akta parafii Stary Bierun
Archiwum Panstwowe Pszczyna
Akta landratury pszczynskiej
Akta starostwa pszczynskiego
Akta miasta Bierunia
Archiwum ksia z a t pszczynskich
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