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WSTÊP

Ostatnie kilkanaœcie lat cechuje wzmo¿ona aktywnoœæ spo³ecznoœci lokalnych. Zainteresowane s¹ nie tylko wszechstronnym
rozwojem œrodowiska, w którym przychodzi im ¿yæ i dzia³aæ. Coraz
czêœciej zachodzi równie¿ potrzeba posiadania w³asnych symboli,
z którymi mogliby siê identyfikowaæ mieszkañcy. Tak w³aœnie
postrzegane s¹ przez spo³eczeñstwo herby, widziane jako znaki
jednoœci terytorialnej i tradycji. Nie chodzi jednak tylko o sprawy
minione. Herby s¹ nie tylko znakami przesz³oœci, s¹ jak najbardziej
wspó³czesn¹ potrzeb¹. Ustawodawca wychodz¹c jej naprzeciw
umo¿liwi³ nie tylko powrót do historycznych herbów miast i województw, da³ prawo do tworzenia nowych herbów dla tych miast,
województw, powiatów i gmin, które ich nie posiada³y. Có¿ jednak
maj¹ pocz¹æ mniejsze jednostki administracyjne nie bêd¹ce gminami?
Jak maj¹ postêpowaæ, by jednoczeœnie bêd¹c w zgodzie z prawem,
mog³y zaspokoiæ swe ambicje i mieæ w³asny znak – herb, którym
spo³ecznoœæ lokalna mo¿e pos³ugiwaæ siê, miêdzy innymi dla celów
reprezentacyjnych. Przed takim problemem stanê³y w³adze Rybnika.
Niniejsze opracowanie jest prób¹ rozwi¹zania sytuacji, w której
dzielnice miasta maj¹c ambicje posiadania w³asnych znaków,
w domyœle herbów, nie maj¹ takiej prawnej mo¿liwoœci.
1
W Statucie Miasta widnieje zapis, ¿e Rybnik „stanowi lokaln¹
wspólnotê samorz¹dow¹, tworzon¹ przez mieszkañców...”, zaœ
„jednostk¹ pomocnicz¹ miasta jest dzielnica”, której „wspólnotê lokaln¹ stanowi¹ jej mieszkañcy”. Miasto jest wiêc organizmem sk³adaj¹cym siê z szeregu mniejszych wspólnot, z których ka¿da ma odrêbne
terytorium i w³asn¹ historiê. Przesz³oœæ siêgaj¹ca nierzadko czasów
piastowskich decyduje, wbrew pozorom, o wspó³czesnym kszta³cie
dzielnicy. Niegdyœ samodzielne wsie, których mieszkañcy trudnili siê
przede wszystkim upraw¹ roli, w koñcu XIX wieku wesz³y w okres
g³êbokich przemian. Rozwój gospodarczy Górnego Œl¹ska, w tym
Rybnika, niós³ przyœpieszon¹ urbanizacjê miast i wzrost iloœci ich
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mieszkañców. Owocowa³ te¿ przemianami w tradycyjnych strukturach
wiejskich. Konsekwencj¹ tego procesu by³o charakterystyczne dla
Górnego Œl¹ska, lecz nie dla reszty kraju, wch³anianie przez dynamicznie
rozwijaj¹ce siê miasta okolicznych wsi i mniejszych miast. Proces
przy³¹czania starych wspólnot nie likwidowa³ w ich mieszkañcach
œwiadomoœci trwania, dumy z w³asnej tradycji i odrêbnoœci, których
widocznym znakiem by³a pieczêæ – symbol samorz¹dnoœci. Podejmuj¹c
tematykê znaków wspólnot lokalnych, trzeba zarówno zwróciæ uwagê na
dziedzictwo, jak i na potencja³ tkwi¹cy w tych spo³ecznoœciach, tworz¹c
podstawy do podobnych dzia³añ, nie tylko na terenie Górnego Œl¹ska.
Pierwszym krokiem, od którego nale¿y zacz¹æ, jest rozpoznanie
zasobu Ÿróde³ jakim obecne dzielnice, dawniej samodzielne gminy wiejskie, dysponuj¹. Kolejnym krokiem, jest stworzenie spójnego systemu
symboli dla wszystkich dzielnic miasta z ryb¹ w herbie, zw³aszcza dla
dzielnic nowszych, które do tej pory nie mia³y ¿adnych tradycji w tym zakresie. Jest to zadanie dla heraldyków, którzy wspó³pracuj¹c œciœle z grafikami s¹ w stanie przygotowaæ poprawne projekty symboli osadzonych
g³êboko w tradycji, a równoczeœnie oddaj¹cych wspó³czesne realia.
Wydawaæ by siê mog³o, i¿ sprawa jest prosta. Mieszkañcy dzielnic
maj¹ œwiadomoœæ posiadania „herbów”, uœwiêconych ponoæ wielowiekow¹ tradycj¹. Historyk badaj¹cy dzieje spo³ecznoœci lokalnych musi
jednak postawiæ pytania o czas pojawienia siê znaku, sposób jego
u¿ywania i funkcjonowania, zwi¹zki jego kszta³tu graficznego z topografi¹ i zajêciami mieszkañców itp. St¹d wywo³anie, wydawaæ by siê mog³o
ma³o skomplikowanego dla laika tematu, niesie koniecznoœæ zebrania –
w miarê mo¿liwoœci pe³nego zestawu rozproszonych Ÿróde³. Obejmuj¹
one w przypadku miasta Rybnika czas od pocz¹tków wieku XVI do roku
2000, w przypadku dzielnic od pocz¹tku wieku XVIII do 1945 roku.
Rozwa¿ania problemu znaków wspólnoty s¹ przedmiotem zainteresowania przede wszystkim dwóch dziedzin nauk pomocniczych historii:
heraldyki i sfragistyki. Pierwsza z nich zajmuje siê herbem, w tym miejskim, i jego funkcjonowaniem od momentu pojawienia siê w wiekach
œrednich, a¿ do czasów wspó³czesnych. Druga, bada pieczêæ, która
w przypadku miast poprzedzi³a pojawienie siê herbu.
Pieczêcie miejskie od wieków s¹ wyrazem samorz¹du sprawowanego przez w³adze miejskie i zawsze siê z nim wi¹¿¹, to znak rozpoznawczo-w³asnoœciowy miasta.
Pieczêcie wiejskie, kszta³towa³y siê na podobnych zasadach jak
miejskie. Te z wieku XIX maj¹ najczêœciej wyobra¿enia narzêdzi
rolniczych, lokalnych cech topograficznych, wykazuj¹ zwi¹zki z nazw¹
lub w³aœcicielem. God³a na pieczêciach u¿ywanych przez œl¹skie wsie
w ci¹gu XVIII i XIX wieku, ustalane nierzadko przy ingerencji w³adz
pañstwowych, nie s¹ herbami. Wzajemne relacje pomiêdzy wyobra¿eniami napieczêtnymi a god³ami herbowymi s¹ bardziej skomplikowane.
Herb miasta pojawia siê na pieczêciach od wieku XIV, w Rybniku od
XVI w. O wyborze herbu zazwyczaj decydowa³ wójt lub rada miejska,
rzadziej w³aœciciel. Jego u¿ycie, przede wszystkim jako znaku napie2
czêtnego, by³o wyrazem autonomii samorz¹du miejskiego .
Najczêœciej god³o napieczêtne poddane procesowi heraldyzacji,
szczególnie nasilonej w XVI w., stawa³o siê herbem miasta. W przy-
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padku ma³ych miast obserwowaæ mo¿na niestabilnoœæ herbu, zmieniaj¹cego siê w razie zmiany pana zwierzchniego.
Rybnik by³ w dobrej sytuacji, gdy¿ herb miasta by³ silnie zwi¹zany
z nazw¹ oraz warunkami topograficznymi. Na Górnym Œl¹sku, od
po³owy XVIII w. stanowi¹cym czêœæ Prus, pozwolono na swobodne
3
pos³ugiwanie siê herbem . Zupe³nie odmienna by³a w koñcu XVIII
i przez ca³y wiek XIX praktyka w innych regionach Polski. Tak¿e po
I i II wojnie œwiatowej polskie ustawodawstwo by³o w tym zakresie
sprzeczne. Dopiero Ustawa o samorz¹dzie terytorialnym z 1990 r.
odda³a kompetencje stanowienia herbu radom miejskim i gminnym.
Zapotrzebowanie na herby miast, a zw³aszcza gmin i powiatów, które
do tej pory ich nie mia³y sprawia, i¿ powstaje wiele projektów herbów
nowych lub poprawiane s¹ dawne. Brak znajomoœci skomplikowanych regu³ heraldycznych, pog³êbionych badañ i zrozumienia historii
regionu, prowadzi do tworzenia znaków nie maj¹cych wiele wspólnego
z herbem.
Utar³o siê mniemanie, i¿ god³o napieczêtne to¿same jest z herbem.
Wynikaj¹ce st¹d nieporozumienia wymagaj¹ wyjaœnieñ.
Pieczêæ to znak rozpoznawczo-w³asnoœciowy okreœlonej osoby
fizycznej lub prawnej, wyciœniêty za pomoc¹ twardego stempla
w masie plastycznej lub farbie. Stempel jest zaopatrzony w odpowiednie cechy obrazowe lub napisowe albo te¿ w jedno i drugie, odnosz¹ce
siê do w³aœciciela pieczêci. Tak rozumiana pieczêæ pe³ni rolê symbolu
w³asnoœciowego i rozpoznawczego, jest œwiadectwem wiarygodnoœci,
wyk³adnikiem woli w³aœciciela oraz œrodkiem kontroluj¹cym i zabezpieczaj¹cym nienaruszalnoœæ pisma lub zamkniêtego ni¹ przedmiotu.
Herb to ustalona wed³ug okreœlonych regu³ odznaka osoby, rodziny, rodu lub korporacji. Sk³ada siê z tarczy, god³a, he³mu, klejnotu
oraz elementów dodatkowych, jak oznaka godnoœci, trzymacze itp.,
4
przy czym tylko tarcza i god³o s¹ istotnymi elementami herbu .
W przypadku pieczêci i herbu Rybnika nie ma w¹tpliwoœci. Pieczêæ z herbem miasta nawi¹zuj¹cym do nazwy odnotowanej po raz
pierwszy w 1223 r., pojawia siê przed po³ow¹ XVI wieku, i z niewielkimi ró¿nicami w rysunku god³a wystêpuje do chwili obecnej. Herb
miasta funkcjonowa³ pierwotnie, jak siê zdaje jedynie na pieczêci.
Œlady u¿ycia herbu jako znaku s¹ póŸne. Dopiero w XIX wieku herb
zaczyna pojawiaæ siê na drukach i budynkach miejskich.
Herby Boguszowic, Chwa³owic i Niedobczyc, które prawa
miejskie uzyska³y na krótko w drugiej po³owie XX w. wymagaj¹
dodatkowej obserwacji. Najmniej w¹tpliwoœci budzi herb Boguszowic,
którego god³o Oko Opatrznoœci potwierdzone jest na pieczêci
gminnej z pocz¹tku XVIII w. Herby Chwa³owic i Niedobczyc powsta³y
ju¿ po nadaniu tym osadom praw miejskich, przy czym tylko w herbie
Niedobczyc wykorzystano fragment wczeœniejszego god³a napieczêtnego. Nowy herb Chwa³owic utworzono nie nawi¹zuj¹c do god³a
z pieczêci gminnej, lecz do ówczesnego, przemys³owego ju¿ charakteru miejscowoœci.
Pozosta³e podrybnickie wsie, które w ró¿nym czasie znalaz³y siê
w granicach miasta, maj¹ jedynie dawne pieczêcie gminne zebrane
w roku 1937 przez Mariana Gumowskiego, i opublikowane jako herby
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i pieczêcie5. Badacz ten przeniós³ god³a napieczêtne na tarcze, automatycznie podnosz¹c je do rangi herbu, do którego wsie nie mia³y prawa.
Jego ustalenia wprowadzi³y wiele zamieszania utrwalaj¹c w œwiadomoœci wspólnot lokalnych b³¹d powtarzany do dziœ. Brak obeznania
spo³eczeñstwa, ale i wielu wspó³czesnych historyków z zagadnieniami
heraldyki, powoduje b³êdne rozumienie problemu pieczêci i herbu.
Heraldyka œl¹ska ma swoj¹ specyfikê, która nie ma odniesienia do innych regionów Polski.
W zwi¹zku z tym, i¿ dawne wyobra¿enia napieczêtne funkcjonuj¹
nadal w œwiadomoœci lokalnej jako znaki wyró¿niaj¹ce je spoœród
innych, st¹d w niniejszym opracowaniu zebrano je i poddano analizie.
Opatrzono je terminem znaki wspólnoty, okreœlaj¹c w ten sposób
zespó³ ró¿norodnych symboli identyfikuj¹cych dan¹ spo³ecznoœæ.
Okreœlenie znaki wspólnoty jest prób¹ wype³nienia przestrzeni powsta³ej pomiêdzy intencj¹ ustawodawcy przyznaj¹cego prawo do herbu
gminom i powiatom, lecz nie przewiduj¹cego ¿adnego symbolu dla
jednostek administracyjnych ni¿szego rzêdu.
6
Jako Ÿród³a w badaniach znaków wspólnoty dzielnic Rybnika,
pos³u¿y³y odciski pieczêci, t³oki pieczêtne oraz zabytki ikonograficzne,
szczególnie obfite dla Rybnika. Przebadano zasoby Archiwum
Archidiecezjalnego w Katowicach i Archiwum Pañstwowego w Raciborzu, gdzie skoncentrowano siê na archiwaliach od pocz¹tku XIX w.
do po³owy wieku XX, zwi¹zanych z poszczególnymi miejscowoœciami. W Archiwum Pañstwowym we Wroc³awiu przeœledzono wpisy do
Katastru Karoliñskiego z lat dwudziestych XVIII w. Zawieraj¹ one
zupe³nie nieznane pieczêcie wsi, których nie u¿ywano ju¿ pod koniec
wieku XVIII. Zapomniane, zosta³y zast¹pione przez nowsze, których
wyobra¿enia napieczêtne ustalaj¹ siê i funkcjonuj¹ nieprzerwanie
z drobnymi ró¿nicami w rysunku do wybuchu II wojny œwiatowej. One
w³aœnie s¹ podstaw¹ ich wydania w pocz¹tkach XX w. przez Oskara
7
Wilperta i Paula Kutzera , a nastêpnie nieco póŸniej, przez Mariana
Gumowskiego, który odwo³uje siê zarówno do wyników kwerendy
w³asnej , jak i ustaleñ poprzedników.
O. Wilpert i P. Kutzer przytoczyli skrótowe opisy pieczêci. Dla
powiatu rybnickiego podali ich 126, datuj¹c najstarsze z nich na lata
1755-1775. Miejscowoœci podrybnickich wymienili 19, z czego tylko
Niewiadom i Zamys³ów zaopatrzyli w rysunek pieczêci, zaœ przy
Chwa³êcicach, umieœcili rysunek odwróconej kotwicy oplecionej sznurem. W przypadku Golejowa, Górnego Niewiadomia, Ochojca,
Popielowa i Wielopola, zamiast daty zamieœcili uwagê, ¿e pieczêæ pochodzi z nowszych czasów.
Z kolei M. Gumowski zreprodukowa³ tylko pieczêæ Niewiadomia
Górnego. Towarzysz¹ce ka¿dej nocie rysunki wyobra¿eñ napieczêtnych, byæ mo¿e wykonane przez autora, zosta³y przez niego uznane
za herby, i w ten sposób god³a z pieczêci gminnych sta³y siê jak ju¿
wspomniano herbami, i jako takie przyjmowane s¹ w póŸniejszej litera8
turze . Dopiero od niedawna Ma³gorzata Kaganiec seri¹ opracowañ
herbów miast górnoœl¹skich próbuje prostowaæ zakorzenione ju¿
pogl¹dy i zwraca uwagê na b³êdy wymagaj¹ce korekty9.
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Rybnik jest gmin¹ sk³adaj¹c¹ siê z 27 dzielnic. Wiêkszoœæ z nich
ma swój œredniowieczny rodowód i silne zwi¹zki gospodarcze,
koœcielne i kulturowe z Rybnikiem. Jako gminy wiejskie w przesz³oœci
u¿ywa³y w³asnych pieczêci, te zaœ s¹ podstawow¹ grup¹ Ÿróde³ do rozpoznania znaków wspólnoty dzielnic. Pod uwagê wziêto przede wszystkim pieczêcie ze znakami graficznymi w polu, charakterystycznymi
dla konkretnych spo³ecznoœci, pieczêcie z wyobra¿eniem gode³ herbu
pañstwa oraz – w ograniczonym zakresie – pieczêcie napisowe.
Najstarsze pieczêcie z pocz¹tków XVIII w. zawiera Kataster
Karoliñski z lat 1722-1723. Obejmuje zapisem 136 miejscowoœci
znajduj¹cych siê w okrêgu raciborskim. W rejonie Rybnika wymienia
Boguszowice, Chwa³êcice, Chwa³owice, Ligotê, Gotartowice,
Kamieñ, K³okocin, Orzepowice, Stodo³y, Wielopole, Zebrzydowice.
Brak danych o Niewiadomiu, Radziejowie i Zamys³owie. Dokumenty
katastralne opatrzono w wiêkszoœci pieczêciami gmin. Pieczêcie
Chwa³owic, Golejowa, Gotartowic, K³okocina, Ligoty, Niedobczyc,
Orzepowic, Smolnej i Wielopola, wykonane s¹ nieudolnie. Znaki graficzne przedstawiaj¹ce narzêdzia rolnicze s¹ trudno czytelne. W zasadzie dobrze widoczny jest inicja³ nazwy miejscowoœci oraz fragmenty
otoku przy krawêdzi stempla. Zupe³nie odmienny charakter maj¹
pieczêcie Boguszowic, Chwa³êcic i Stodó³, posiad³oœci klasztoru
cystersów w Rudach. Ich owalne t³oki wskazuj¹ jakoœci¹ wykonania,
precyzj¹ rysunku na dobry warsztat grawerski funkcjonuj¹cy w pocz¹tkach XVIII wieku. God³o napieczêtne starannie tu wypracowano,
podobnie jak ³aciñsk¹ legendê. Na dokumentach katastralnych
Kamienia, Popielowa i Zebrzydowic widniej¹ niewielkie pieczêcie
wójta i w³aœciciela lub dzier¿awcy wsi.
PóŸniejsze o pó³ wieku pieczêcie znane Oskarowi Wilpertowi
i Paulowi Kutzerowi, datowane przez nich na rok 1775 zwi¹zane s¹
z Boguszowicacmi, Chwa³êcicami, Chwa³owicami, Ligot¹ (1755),
Gotartowicami, Kamieniem, K³okocinem, Niedobczycami, Niewiadomiem, Orzepowicami, Smoln¹, Zamys³owem, Zebrzydowicami.
Pozosta³e – Golejowa, Niewiadomia Górnego, Ochojca, Popielowa,
Stodó³ i Wielopola, okreœlili jako nowsze. Opisuj¹ pieczecie zupe³nie
inne od tych z lat dwudziestych XVIII w. Jedynie Boguszowice nadal
u¿ywa³y pieczêci z Okiem Opatrznoœci, pozosta³e wysz³y z u¿ycia.
W zwi¹zku z tym, i¿ O. Wilpert i P. Kurtzer nie zapisali legend napieczêtnych trudno ustaliæ, czy by³y one identyczne z tymi, które by³y
w u¿yciu w latach dwudziestych i trzydziestych wieku XIX, na które
powo³uje siê M. Gumowski, i które znane s¹ bezpoœrednio ze Ÿróde³.
Pewnym jest, ¿e wspomniany rok 1775 to moment, od którego
mo¿na obserwowaæ stabilizacjê god³a napieczêtnego. W tym okresie
przyjêto dla ca³ego zespo³u pieczêci gminnych system znaków zwi¹zanych przede wszystkim z zajêciami rolniczymi ludnoœci, b¹dŸ
nawi¹zuj¹cych do cech topograficznych. W pocz¹tkach wieku XIX
ustala siê wiêc wzorzec pieczêci gminnej. Dotyczy to zarówno rysunku
wyobra¿enia napieczêtnego, jak i treœci legendy. Mo¿na to wi¹zaæ
z usprawnieniem przez w³adze pruskie funkcjonowania administracji
pañstwowej. St¹d, w Rybnickiem niemal regu³¹ jest u¿ycie t³oków
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pieczêtnych wykonanych, jak siê wydaje, w jednej pracowni .
Wskazuj¹ na to zbli¿ona œrednica t³oka oraz zapis legendy. Pieczêcie
bêd¹ce w u¿yciu póŸniej, pod koniec XIX i w pocz¹tkach XX wieku
wzorowane by³y w³aœnie na wersji z pocz¹tku wieku XIX. Rysunek
gode³ podlega³ jednak modyfikacji, zmienia³ siê te¿ uk³ad zapisu
legendy, liternictwo oraz jêzyk; w Ÿród³ach mo¿na te¿ œledziæ zlecenia
wykonania ró¿norodnych piecz¹tek u¿ywanych przez urzêdy gminne,
zw³aszcza w drugiej po³owie lat trzydziestych XX w.11
Ustalenie siê god³a napieczêtnego w wieku XIX, i nieprzerwane
u¿ycie go na dokumentach gminnych do 1939 r., a nawet w pocz¹tkach
1945 r., np. w Golejowie, spowodowa³o przyzwyczajenie siê mieszkañców do niego i przyswojenie go jako znaku wspólnoty popularnie
nazywanego herbem. Proces ten jest tym bardziej trwa³y, i¿ zmiany
przynale¿noœci pañstwowej nie wp³ynê³y na kszta³t graficzny god³a,
lecz na treœæ i jêzyk legendy napieczêtnej.
Zmiany przynale¿noœci pañstwowej odbi³y siê natomiast na
god³ach herbów pañstw widocznych na pieczêciach urzêdów gminnych.
W po³owie XIX w. wesz³y do kancelarii gminnych pieczêcie z niemieckim god³em pañstwowym, i by³y u¿ywane do po³owy roku 1922.
Zast¹piono je w latach 1922-1939 ich odpowiednikami z ukoronowanym Or³em Bia³ym rytowanym wed³ug wzorów z 1919 i 1927 r. Kolejne
zmiany przynios³y lata okupacji hitlerowskiej, podczas której w gminach stosowano zunifikowany wzór pieczêci urzêdowych z or³em
i swastyk¹ oraz lata po 1945 r. Wówczas pieczêcie z dawnymi god³ami
gminnymi zast¹piono pieczêci¹ z nieukoronowanym Or³em12.
Studium znaków rybnickich wspólnot samorz¹dowych jest prób¹
odpowiedzi na pytania i rozterki mieszkañców dzielnic, chc¹cych posiadaæ w³asne „herby”. Jest tak¿e pierwszym, niezbêdnym etapem do
ich przygotowania. Kolejny krok – opracowanie graficzne znaków – jest
sprawa decyzji samorz¹du. Uk³ad studium jest wynikiem wielu rozmów
i pe³nych ¿yczliwoœci konsultacji, za które dziêkujê Panom prof. dr. hab.
Józefowi Szymañskiemu oraz dr. hab. Zenonowi Piechowi. Dziêkuje te¿
archiwistom oraz wspó³pracuj¹cym ze mn¹ kolegom z Muzeum
w Rybniku za przyjazne wsparcie.
Na zakoñczenie kilka uwag o uk³adzie pracy.
! Ka¿da dzielnica stanowi odrêbny rozdzia³ pracy, na który sk³ada siê
krótki wstêp historyczny odnotowuj¹cy czas powstania miejscowoœci, podstawowe zajêcia ludnoœci i zachodz¹ce przemiany gospodarcze i administracyjne. W czêœci poœwiêconej znakom wspólnoty
uwzglêdniono wszystkie znaki daj¹ce siê potwierdziæ Ÿród³owo.
W przypadku ich braku odnotowano starania rad dzielnic o ich ustanowienie. Bibliografia na koñcu ka¿dego rozdzia³u odnotowuje Ÿród³a,
z których korzystano oraz literaturê.
! Znaki wspólnoty dzielnic obejmuj¹ przede wszystkim: pieczêcie
gminne u¿ywane przez wsie od pocz¹tku XVIII w. do roku 1945.
Podzia³ na typy u³atwia orientacjê w pieczêciach gmin, pieczêciach
z god³em herbu pañstwa oraz pieczêciach napisowych. Starano siê
odnotowaæ wszystkie odmiany gode³, legend itp. wystêpuj¹ce
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w obrêbie ka¿dego typu. Herby, do których prawo mia³y Rybnik,
Boguszowice, Chwa³owice i Niedobczyce opatrzono obszernym
komentarzem.
! Najobszerniej omówione s¹ znaki wspólnoty Rybnika, jako miasta
o wielowiekowej tradycji. Tu wskazano równie¿ na ró¿norodne
miejsca eksponowania herbu miasta, zw³aszcza po roku 1990.
! W opisach pieczêci, legendy napieczêtne podano z rozwi¹zaniem
skrótów w nawiasach klamrowych. Kszta³t asterysków – znaków
rozdzielaj¹cych, podobnie jak odmiany legend, odnotowano
w przypisach.

Przypisy
1

Uchwa³a Nr 834|XLIII|2002 Rady Miasta Rybnika z dnia 4 paŸdziernika 2002.
Statuty dzielnic s¹ za³¹cznikami do Uchwa³ nr 699-725|XLIV|2006 z dnia 29
marca 2006.
2
O heraldyce i sfragistyce, zob. J. Szymañski: Nauki pomocnicze historii.
Warszawa 2001.
3
Pruska organizacja powiatów na Œl¹sku siêga 1741 r. Nowy podzia³ administracyjny pañstwa zrealizowano w 1815 r. podzia³em na prowincje, prowincji na
rejencje, rejencji na powiaty. Landraturê w Rybniku utworzono w 1817 r., po
korekcie podzia³u Rejencji Opolskiej z 1815 r. Ustalone w 1817 r. granice
powiatu rybnickiego pozosta³y bez zmian do roku 1922. Wówczas, po plebiscycie i powstaniach œl¹skich, nast¹pi³a zmiana pañstwowoœci. Po II wojnie
œwiatowej przeprowadzono szereg reform podzia³u administracyjnego kraju,
które zawa¿y³y na przynale¿noœci gminnej, miejskiej i powiatowej wielu
dotychczas samodzielnych miejscowoœci w obrêbie Rybnika. Da³y prawo do
herbu przekszta³conym w miasta Boguszowicom, Chwa³owicom, Niedobczycom. W³¹czenie tych miast w obrêb Rybnika skutkowa³o utrat¹ tego prawa.
4
Definicje pieczeci i herbu wg J. Szymañski; Nauki... s. 610, 653.
5
M. Gumowski: Herby i pieczêcie miejscowoœci województwa œl¹skiego.
Katowice 1939.
6
ród³a z których korzystano, podane s¹ dla ka¿dej dzielnicy oddzielnie.
7
O. Wilpert, P. Kutzer: Die Wappen der Oberschlesischen Landgemeinden.
„Oberschlesische Heimat”. Oppeln 1909. Band V s. 82 poz. 24. W oparciu o ich
opisy 75 lat póŸniej powsta³y rekonstrukcje pieczêci sporz¹dzone przez
H. Engelberta. W przeciwieñstwie do oryginalnych pieczêci, nie stosuj¹ w legendzie zwrotu RYBNIKER | KREIS, lecz KREIS | RYBNIK. Rekonstrukcje
H. Engelberta uzupe³niaj¹ materia³ ikonograficzny zawarty w tym opracowaniu.
8
Bibliografiê zestawiono dla ka¿dej dzielnicy oddzielnie.
9
Wzrost zainteresowania problematyk¹ herbu miejskiego nast¹pi³ w pocz¹tkach lat dziewiêædziesi¹tych XX w. Wyniki podjêtych wówczas badañ dyskutowane s¹ podczas konferencji heraldycznych organizowanych w Lublinie
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i Krakowie. Dotychczas ukaza³y siê publikacje: Polskie tradycje samorz¹dowe
a heraldyka. Materia³y sesji naukowej zorganizowanej w dniach 4 i 5 czerwca
w Lublinie. Red. P. Dymmel. Lublin 1992; Ludzie i herby w dawnej Polsce Red.
P. Dymmel. Lublin 1995; Wspó³czesna heraldyka samorz¹dowa i jej problemy.
I Krakowskie Kolokwium Heraldyczne. Red. W Drelicharz, Z. Piech. Kraków
2000. Tu na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ wyst¹pienia S. K. Kuczyñskiego: Herby
województw w Polsce. Tradycje, wspó³czesnoœæ, propozycje rozwi¹zañ; W. Drelicharza i Z. Piecha: Podstawy prawne symboliki samorz¹dowej III Rzeczpospolitej oraz Symbolika samorz¹dowa III Rzeczypospolitej – propozycje
rozwi¹zañ (na przyk³adzie województwa ma³opolskiego); W. Strzy¿ewskiego:
Specyfika symboliki herbów powiatów i województw Polski Zachodniej;
J. £osowskiego: Odznaki i atrybuty w³adz samorz¹dowych szczebla gminnego,
powiatowego i wojewódzkiego. Propozycje rozwi¹zañ. Wnioski I Krakowskiego
Kolokwium Heraldycznego w sprawie symboliki i samorz¹dowej III Rzeczpospolitej s¹ zdiagnozowaniem potrzeb w tym zakresie. Wa¿kie s¹ wypowiedzi
J. Szymañskiego: Herb znak samorz¹dowej wspólnoty. W: Polskie tradycje
samorz¹dowe ... s. 91-98 oraz W sprawie genezy polskich herbów miejskich.
W: Spo³eczeñstwo Polski œredniowiecznej. Zbiór studiów. Red. S. K. Kuczyñski. T. VI. Warszwa 1994. O heraldyce miast wielkopolskich i ma³opolskich
pisz¹ M. Adamczewski: Heraldyka miast wielkopolskich do koñca XVIII w.
Warszawa 2000; W. Drelicharz i Z. Piech: Dawne i nowe herby Ma³opolski.
Kraków 2004. Herbami miast górnoœl¹skich zajmuje siê M. Kaganiec publikuj¹c: Herby i pieczêcie miast górnoœl¹skich, wydawane przez Muzeum Œl¹skie
w Katowicach od 1992. Jej autorstwa s¹ Legendy napieczêtne gmin górnoœl¹skich. W: Drog¹ historii. Studia ofiarowane prof. Józefowi Szymañskiemu
w siedemdziesi¹t¹ rocznicê urodzin. Lublin 2001. Charakter kompendium maj¹
prace God³o i barwa Polski samorz¹dowej. Warszawa 1998 oraz A. Znamierowskiego: Insygnia, symbole i herby polskie. Warszawa 2003. Wartym odnotowania jest katalog wystawy w Muzeum Historii Miasta Poznania: Insygnia miast
polskich. Oprac. M. Mrugalska-Banaszak, M. Warkoczewska. Poznañ 1992 oraz
K. Müllera: Peèeti a znaky obcí èeského Tešinska. Èeský Tešín 1997.
10
Warto porównaæ dokumenty z 1827 r. (AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 56) i z 1849 r.
(AA Katowice, sygn. 2027). Tych samych pieczêci u¿ywano niekiedy jeszcze
w pocz¹tkach wieku XX.
11
Materia³em porównawczym s¹ odciski pieczêci gmin podrybnickich przekazane Urzêdowi Wojewódzkiemu w Katowicach w 1937 r. w ramach kwerendy,
której wyniki sta³y siê podstaw¹ publikacji M. Gumowskiego (AP Racibórz,
sygn. Wydz. PR 56). Kwerenda zawiera³a wszystkie bêd¹ce w u¿yciu w tym
czasie w gminach pieczêcie sporadycznie uwzglêdniaj¹c wczeœniejsze. St¹d
M. Gumowski pieczêcie z lat trzydziestych XX w. uwa¿a za te, które pojawi³y siê
bezpoœrednio po przejêciu Górnego Œl¹ska przez Polskê w 1922 r. Wed³ug niego
u¿ywano kolejno pieczêci z dokumentu z 1835 oraz sporz¹dzonych po 1922 r.
12
Pieczêcie z god³em pañstwowym s¹ uzupe³nieniem katalogu pieczêci u¿ywanych w gminach w XIX i I po³owie XX.
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RYBNIK

Dogodne ukszta³towanie powierzchni sprzyjaj¹ce uprawie roli
i rybo³ówstwu leg³o u podstaw tworzenia siê w przesz³oœci skupisk
osadniczych na tym terenie. Jedno z nich sw¹ aktualn¹ nazwê wziê³o
prawdopodobnie od s³owa „rybnik”, oznaczaj¹cego staw z rybami.
W drugiej po³owie XII w. Rybnik by³ na tyle znaczn¹ osad¹, i¿ posiada³
wzmiankowan¹ Ÿród³owo œwi¹tyniê. Pocz¹tek wieku XIII przyniós³
ksi¹¿êc¹ fundacjê, pierwszego w tej czêœci Œl¹ska klasztoru norbertanek. Ich przeniesienie w 1228 r. do Czarnow¹sów ko³o Opola, nie
zahamowa³o procesu przekszta³cania siê osady w miasto. Jego lokacja
na prawie zachodnim nast¹pi³a przed rokiem 1308.
Bezpotomna œmieræ Leszka, ostatniego z linii Piastów raciborskich sprawi³a, ¿e w 1336 r. Rybnik znalaz³ siê na mocy wczeœniejszego uk³adu lennego w zasiêgu wp³ywów czeskich. Kolejne zmiany
przynale¿noœci pañstwowej mia³y miejsce w wieku XVI – wówczas
znalaz³ siê w granicach pañstwa Habsburgów, i w po³owie wieku XVIII
– po wojnach pomiêdzy Austri¹ i Prusami, sta³ siê terytorium pruskim.
Po zakoñczeniu I wojny œwiatowej i po trzech powstaniach œl¹skich
w latach 1919-1921, Rybnik wróci³ w roku 1922 do odrodzonego po
rozbiorach pañstwa polskiego.
Rybnik, pocz¹tkowo miasto ksi¹¿êce, od XV wieku wraz z okolicznymi wsiami jako zastaw czêsto zmienia³ w³aœcicieli. W 1607 r.
W³adys³aw Popiel z Lobkowic uzyska³ zgodê cesarza Rudolfa II na
zmianê statusu prawnego miasta. Rybnik sta³ siê miastem prywatnym,
które w 1788 r. Antoni Wêgierski sprzeda³ wraz z „pañstwem rybnickim” Fryderykowi Wilhelmowi II, królowi Prus.
Czasy pruskie s¹ okresem rozwoju Rybnika. W roku 1818 ustanowiono powiat rybnicki. Wi¹za³o siê to z dynamicznym rozwojem
przemys³u metalowego i wydobywczego w okolicy, co wp³ynê³o z kolei
na wzrost gospodarczy miasta i iloœæ jego mieszkañców.
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Skomplikowana sytuacja gospodarczo – narodowoœciowa z prze³omu XIX i XX wieku, ujawni³a siê szczególnie silnie w 1918 r., po
zakoñczeniu I wojny œwiatowej. W wyniku powstañ œl¹skich i plebiscytu, znaczna czêœæ dawnego powiatu rybnickiego znalaz³a siê w roku
1922 w granicach Polski.
Centralne po³o¿enie uczyni³o miasto w okresie miêdzywojennym
oœrodkiem polskiego ¿ycia gospodarczego, spo³ecznego i kulturalnego. Rybnik nie utraci³ te¿ swej pozycji gospodarczej w latach II
wojny œwiatowej, a po jej zakoñczeniu, w 1945 r., przyst¹piono do
odbudowy zniszczonego wojn¹ przemys³u wydobywczego. Od po³owy
lat piêædziesi¹tych XX w. Rybnik znany by³ jako stolica Rybnickiego
Okrêgu Wêglowego. Restrukturyzacja przemys³u w koñcu tego
stulecia, zmieni³a jego profil. Nierentowne kopalnie i zak³ady przemys³owe ró¿nych bran¿ uleg³y likwidacji, w ich miejsce próbuje siê
wprowadziæ inne rodzaje aktywnoœci gospodarczej.
Na pocz¹tku XX wieku rozpocz¹³ siê proces systematycznego
powiêkszania terytorium Rybnika. Do miasta zosta³a w³¹czona w roku
1907 rozleg³a rolnicza gmina Smolna, a w 1926 r. Ligota, wraz z wchodz¹cymi w jej obrêb koloniami: Paruszowcem, Piaskami, Zastawem,
Ligock¹ KuŸni¹, Raszowcem. W 1945 r. zaczê³o siê wch³anianie kolejnej podrybnickiej wsi – Zamys³owa, zakoñczone w 1948 r. Reformy
administracyjne kraju z lat siedemdziesi¹tych w³¹czy³y do Rybnika:
– z dniem 1 stycznia 1973 r. miasto Chwa³owice i gromadê Wielopole
z wsiami Wielopole, Orzepowice i Rybnicka KuŸnia oraz wieœ
Zebrzydowice;
– z dniem 1 czerwca 1975 roku miasta Boguszowice z Gotartowicami
i K³okocinem oraz Niedobczyce z Niewiadomiem, Radziejowem
i Popielowem;
– z dniem 1 lutego 1977 r. w³¹czono so³ectwa Chwa³êcice, Stodo³y,
Golejów, Grabownia, Kamieñ.
Uchwa³y Rady Miasta wyodrêbni³y z dawnego, szeroko rozumianego terenu Œródmieœcia kolejne dzielnice – Rybnik Pó³noc, Meksyk
(1994), zaœ z dawnej Smolnej – Zachód „Nowiny” (1990), obecnie
Maroko – „Nowiny”. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z grudnia 2000
roku w³¹czy³o w obrêb Rybnika kolejn¹ miejscowoœæ – Ochojec.
ZNAKI WSPÓLNOTY

Uzyskanie przez Rybnik praw miejskich na prze³omie XIII i XIV
wieku rozpoczê³o proces formowania siê systemu znaków identyfikuj¹cych spo³ecznoœæ miejsk¹. Najwa¿niejszymi spoœród nich, by³y
pieczêcie oraz herb. Nieznany jest czas pojawienia siê najstarszych
pieczêci miejskich z okresu, gdy kszta³towa³a siê rada miejska, a wraz
z ni¹ kancelaria. Podobnie trudno okreœliæ moment zaistnienia herbu
miasta, jako wyniku heraldyzacji god³a napieczêtnego. Na najstarszej
znanej pieczêci z I po³owy XVI w. rybê umieszczono w polu tarczy,
i odt¹d, z nielicznymi wyj¹tkami, tak ukszta³towane wyobra¿enie
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wystêpuje na pieczêciach miejskich. U¿ytkowanie pieczêci z herbem
miasta mo¿na przeœledziæ od XVI wieku, a¿ po wiek XXI. Nieznane s¹
wczeœniejsze przyk³ady innego zastosowania herbu miasta, ni¿ na
pieczêci. Zainteresowanie siê herbem Rybnika, jako znakiem funkcjonuj¹cym niezale¿nie od pieczêci, widoczne jest dopiero w II po³owie
XIX w. U¿ycie herbu miasta nasila siê w koñcu wieku XX, gdy pojawiaj¹ siê coraz liczniejsze obiekty nosz¹ce znaki wspólnoty miejskiej,
pe³ni¹ce z³o¿one funkcje reprezentacyjne, informacyjne i u¿ytkowe.
Pieczêcie miasta
Pieczêcie miejskie, niezale¿nie od czasu powstania, zawsze maj¹
w polu rybê zwrócon¹ albo w praw¹ albo w lew¹ stronê – god³o nieod³¹cznie kojarz¹ce siê z nazw¹ miasta oraz licznie wystêpuj¹cymi na
jego terenie naturalnymi i sztucznymi zbiornikami wodnymi. Wyobra¿enia napieczêtne przedstawiaj¹ ró¿nie w polu po³o¿on¹ rybê – sam¹
lub z dodatkowymi elementami. S¹ nimi tarcza lub kartusz, woda, wiæ
roœlinna, gwiazdy. Legendy napieczêtne wykonano w XVI-XVII wieku
po ³acinie, póŸniej w jêzykach: niemieckim (XIX-pocz. XX w.) i polskim (od 1922 r.).
Z wieku XVI pochodzi najstarsza znana pieczêæ.
1) Pieczêæ okr¹g³a o œrednicy 30 mm, w polu pieczêci, na tarczy ryba
w lewo skos, nad jej ogonem jedna, a pod ryb¹ dwie gwiazdy. W podwójnym otoku widnieje legenda: + SI[GILLUM] * CIVITATIS *
RIBNIK *1. Jej opis sporz¹dzi³ M.Gumowski w oparciu o zachowany
jeszcze w latach trzydziestych XX w. oryginalny mosiê¿ny t³ok2. Wed³ug niego, w polu pieczêci wystêpowa³a „ryba w tarczy, ale pod ni¹
jeszcze dwie gwiazdy”. Mog³a zostaæ wykonana wkrótce po otrzyma- Pieczêæ miasta Rybnika
niu od cesarza Ferdynanda I w dniu 17 czerwca 1538 roku przywileju z XVI w.
na urz¹dzanie w Rybniku dorocznego jarmarku i cotygodniowych
3
targów, i byæ u¿ywana do 1669 r.
Wiek XVII przyniós³ w swej drugiej po³owie zmianê statutu
miasta, i w zwi¹zku z tym sporz¹dzone zosta³y, tym razem w wiêkszej
4
liczbie, nowe t³oki pieczêtne, wszystkie oznaczone dat¹ 1669 . Cztery
z nich wed³ug M.Gumowskiego przechowywane by³y w rybnickim
magistracie jeszcze w okresie miêdzywojennym.
1) Pieczêæ okr¹g³a, wiêksza, o œrednicy 40 mm, „w polu tarcza z ryb¹ poziomo u³o¿on¹, nad tarcz¹ he³m, na którym stoj¹ca bogini sprawiedliwoœci Temida”, w otoku legenda: SI[GILLUM] : CIVITATIS : RIBNIK
: 16695. Podobnie jak w przypadku pieczêci z XVI w., opis M. Gumowskiego jest uproszczony. Ryba w polu tarczy nie jest u³o¿ona poziomo,
lecz nieco w lewo skos, pod ni¹ fale wody. Temida z mieczem wzniesionym w górê w prawej rêce i wag¹ w lewej, w d³ugiej zakrywaj¹cej
stopy sukni, stoi na he³mie, spod którego widoczne s¹ labry. Temida Pieczêæ miasta Rybnika
z 1669 r.; poz.1
w roli klejnotu na póŸniejszych pieczêciach ju¿ siê nie powtórzy
2) Pieczêæ okr¹g³a, mniejsza, o œrednicy 32 mm, mia³a tylko w polu „tarczê z ryb¹, bez klejnotu”, datê 1669 oraz napis w otoku: SIGILLUM
CIVITATIS RYBNICENSIS *6.
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3) Pieczêæ okr¹g³a, magistracka, o œrednicy 25 mm, w polu na kartuszu
ryba w prawo skos, nad kartuszem data 1669; w podwójnym otoku
legenda: SIG[ILLUM] • CIVITATIS RIBNIK • EX MAGISTRATU8.
Wed³ug Mariana Gumowskiego pieczêci u¿ywano prawie do koñca
XVIII w. Tymczasem wystêpuje ona jeszcze na dokumentach miej9
skich w po³owie wieku XIX, np. 14 grudnia 1849 r.
4) Pieczêæ okr¹g³a, ³awnicza, o œrednicy 30 mm, w polu wyobra¿enie
poziomo u³o¿onej ryby w lewo, nad któr¹ umieszczono trzy
szeœciopromienne gwiazdy, pod ni¹ – fale na wodzie. Wokó³, w podwójnym pere³kowym otoku legenda: SIG[ILLUM] : SCABINATVS
RIBNICENSIS 1669 *10.
Oprócz czterech pieczêci znanych Marianowi Gumowskiemu,
istnieje kolejnych piêæ z tego samego okresu. Znane s¹ trzy ró¿ne
odciski, zaœ w zbiorach Muzeum w Rybniku znajduj¹ siê ponadto dwa
t³oki, których wyobra¿enia napieczêtne oraz legendy nie odpowiadaj¹
¿adnemu z opisanych przez M. Gumowskiego.
5) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 33 mm, w polu kartusz z ryb¹ w lewo
skos, nad i pod któr¹ wici z kwiatami, w podwójnym otoku napis:
11
* SI[GILLUM] * CIVITATIS • RIBNIK • 1669 . Wystêpuje ona kilkakrotnie w Katastrze Karoliñskim – 28 maja 1723 r., 2 listopada 1730 r.,
12
24 czerwca 1724 r. Nie jest wykluczone, ¿e jest to pieczêæ to¿sama ze
wspomnian¹ przez M. Gumowskiego pieczêci¹ mniejsz¹ (por. poz. 2).
Nieznaczna ró¿nica wielkoœci – 1 mm oraz mo¿liwoœæ b³êdnego odnotowania umieszczenia daty rocznej, dopuszczaj¹ takie przypuszczenie.
6) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 32 mm, w polu ozdobny kartusz z ryb¹
w prawo skos, nad i pod któr¹ wiæ roœlinna z kwiatami. Ponad
kartuszem data: 1669, a w podwójnym otoku legenda: SIGILLUM
CIVITATIS • REGUE • RIBNICENSIS •. Jej odcisk znajduje siê
w zbiorach Muzeum w Rybniku13 oraz w bli¿ej nieznanych zespo³ach
akt w Archiwum Pañstwowym we Wroc³awiu.
7) Pieczêæ owalna, o wym.: wys. 21 mm, szer. 19 mm, odciœniêta
w czerwonym laku. W polu pieczêci ozdobny kartusz z ryb¹ w prawo
skos, nad ni¹ data: 1669; po bokach, we wciêciach kartusza, po trzy
gwiazdy z ka¿dej strony. W podwójnym otoku pere³kowym umieszczono legendê: + SI[GILLUM] • CIVITATIS • RIBNIK [..]
14
MAGISTRATU .
8) T³ok pieczêtny, drewniany, o œrednicy 34 mm15, z ryb¹ w prawo skos,
w oplocie z wici roœlinnej z kwiatami, tworz¹cej rodzaj kartusza, z legend¹ w podwójnym otoku: SI[GILLUM] • CIVITATIS • RIBNIK •
1669 •. Jest to najbardziej znana pieczêæ rybnicka, chêtnie wykorzystywana w publikacjach16, choæ jej autentycznoœæ jest w¹tpliwa17.
9) T³ok pieczêtny, mosiê¿ny, o œrednicy 30 mm. W polu, na gotyckiej
tarczy, sama ryba w lewo skos; wiæ roœlinna nad i po bokach tarczy,
Pieczêcie miasta Rybnika
z 1669 r.; poz. 4-9
w otoku legenda bez daty: SIGILLUM : CIVITATIS : RYBNI-
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CENSIS :. Pieczêæ z XVII lub z XVIII w. sta³a siê podstaw¹ ekspertyzy herbu Rybnika18.
W wieku XVIII rybnicka kancelaria miejska nie zleci³a sporz¹dzenia wiêkszej iloœci nowych t³oków. Pos³ugiwano siê nadal tymi,
które wykonano w roku 1669. M. Gumowski odnotowuje tylko jedn¹
pieczêæ, bez daty, która by³a powtórzeniem pieczêci magistrackiej
z 1669 r.19
1)Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 26 mm, z ryb¹ w tarczy i legend¹:
SIG[ILLUM] : CIVITATIS • RIBNIK • EX MAGISTRATU •.
W wieku XIX, kancelaria magistratu otrzyma³a nowe t³oki. S¹
wynikiem zmiany przynale¿noœci pañstwowej oraz regulacji prawnych
dotycz¹cych miast z 1809 i 1851 r.
1) Pieczêæ radziecka, owalna, wys. 34 mm i szer. 31 mm, w której polu,
w kartuszu ryba w prawo skos. W podwójnym otoku biegnie legenda:
SIEGEL DER • STADT VERORDNETEN ZU RYBNICK; datê:
20
„1809” umieszczono nad kartuszem .
2) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 25 mm, w polu ozdobnie powycinana
tarcza z ryb¹ w prawo skos. Nad tarcz¹ wiæ roœlinna, a w otoku, legenda:
MAGISTRAT DER STADT RYBNICK •21. Pieczêæ odciœniêto na
dokumencie z 13 marca 1849 r.22
3) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 32 mm z herbem jak poprzednio, ale z koron¹ nad tarcz¹, oraz napisem dooko³a: GEMEINDE VORSTAND ZU
RYBNIK * 1851 *23. Powsta³a jako efekt kolejnej regulacji ustroju
miast. Bli¿sze dane o wyobra¿eniu napieczêtnym podaje tylko
Ma³gorzata Kaganiec – kszta³t ryby jest podobny do omówionej wy¿ej
pieczêci magistrackiej, zaœ tarcza o ozdobnych wyciêciach zosta³a nakryta koron¹ otwart¹24.
4) Pieczêæ okr¹g³a, magistracka, o œrednicy 26 mm, z legend¹ w podwójnym otoku: MAGISTRAT * RYBNIK *. W polu pieczêci ozdobnie
powycinana tarcza, zwieñczona koron¹ murow¹ w której ryba w prawo skos. Opieczêtowano ni¹ dokumenty z 19 i 22 stycznia 1885 r.25
5) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 33 mm, z legend¹ w otoku: MAGISTRAT
ZU RYBNIK *. W polu pieczêci szrafowanym poziomo herb miasta
z ryb¹ w prawo skos, koron¹ murow¹ o piêciu wie¿ach, labrami po
bokach oraz banderol¹ z napisem „Rybnik” u do³u. Mo¿na j¹ ³¹czyæ
z koñcem XIX lub pocz¹tkiem XX wieku. Tak¹ pieczêci¹ opatrzono
np. dokument z dat¹ 9 marca 1917 r.26. Z XIX w. pozwalaj¹ wi¹zaæ j¹
drukowane wyobra¿enia herbu miasta na papierach magistrackich z lat
osiemdziesi¹tych XIX w. Rysunek ryby – szczupaka b¹dŸ pstr¹ga jest
to¿samy z pieczêci¹, która wystêpuje na dokumencie z 21 sierpnia
1916 r.27
Przy³¹czenie Rybnika do Polski w lipcu 1922 r. by³o powodem
sprawienia przez rybnicki magistrat nowych pieczêci. Dotychczas u¿ywana pieczêæ pos³u¿y³a jako wzór dla pieczêci magistrackich, które Pieczêcie miasta Rybnika
z XIXw.; poz.1-2, 4-5
funkcjonowa³y w okresie miêdzywojennym.
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Pieczêæ miasta Rybnika
z lat 1922-1939 r.; poz.2

1) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 37 mm, z herbem miasta o rysunku
omówionym wy¿ej; z legend¹: MAGISTRAT MIASTA RYBNIKA
G[ÓRNY] ŒL[¥SK] *28.
2) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 34 mm, z herbem miasta jak wy¿ej i legend¹: MAGISTRAT MIASTA RYBNIKA G[ÓRNY] Œ[L¥SK] *.
Opatrzono ni¹ dokument z 24 kwietnia 1925 r.29 Pieczêæ ta nie by³a
znana M. Gumowskiemu.
3) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 35 mm, z herbem miasta jak wy¿ej i le30
gend¹: G³ówna Kasa Miejska w Rybniku .
Oprócz pieczêci z herbem miasta w u¿yciu by³y pieczêcie napisowe oraz pieczêcie z god³em herbu pañstwa polskiego31.
Po roku 1945 sytuacja polityczna nie sprzyja³a zarówno u¿ywaniu
herbu, jak i pieczêci z jego wyobra¿eniem. Dopiero Ustawa o samorz¹dzie terytorialnym z 1990 r. oraz nastêpne rozszerzenia prawne32
stworzy³y warunki do uregulowania tej kwestii.
Uchwa³¹ nr 92/XII z 30 stycznia 1991 r., Rada Miasta Rybnika
przyjê³a za obowi¹zuj¹cy wzór herbu jego postaæ z okresu miêdzywojennego. Kolejna Uchwa³a Rady Miasta z dnia 20 listopada 2000
33
roku w sprawie nadania herbu, flagi oraz pieczêci Miasta Rybnika
przyjê³a okreœlone w za³¹czniku wzory pieczêci Prezydenta Miasta
Rybnika i Zarz¹du Miasta Rybnika.
Herb Rybnika

Pieczêcie Prezydenta
i Zarz¹du Miasta Rybnika,
wersja urzêdowa z 2000 r.

Herb Rybnika wg
H.Saurmy,
Das Wappenbuch...

Herb Rybnika w polu zainteresowania badaczy znalaz³ siê w drugiej po³owie XIX wieku. W herbarzu wydanym w Berlinie w 1870 roku
34
przez H.Saurmê zosta³ opisany nastêpuj¹co: Herbem miasta Rybnik,
którego nazwa pochodzi od wyrazu ryba, [...] jest ryba. Dawniejsze
pieczêcie nie s¹ znane. Najstarsze pochodz¹ z roku 1669 i zawieraj¹
ukoœnie u³o¿on¹ rybê w tarczy herbowej, która jest wype³niona
35
arabeskami . Rycina w tekœcie przedstawia herb nastêpuj¹co: w polu
36
gotyckiej tarczy, poziomo szrafowanej , ryba w prawo skos. Woln¹
przestrzeñ tarczy wype³niaj¹ stylizowane wici roœlinne. Identyczne
wyobra¿enie reprodukuj¹ za H. Saurm¹ tak¿e póŸniejsze opracowania

Herb Rybnika wg
O.Huppa, Wappen
und Siegel...

Herb Rybnika wg
M.Gumowskiego,
Herby i pieczêcie...
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P. Knõtla wzbogacone informacj¹ o barwie god³a i tarczy (silbern in
Blau?). Podano w nich tak¿e pochodzenie nazwy miasta. Ukazuj¹cy siê
38
w tym samym czasie S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego
podaje, ¿e herbem miasta jest ryba. Tak¿e herbarze drukowane
w Norymberdze 3 9 oraz Frankfurcie 4 0 publikuj¹ herb Rybnika.
Stanowiska wspomnianych badaczy zebra³ w 1939 roku M. Gumowski
w opracowaniu o pieczêciach i herbach na Górnym Œl¹sku41. Podkreœli³,
¿e w dyskusji niemieckich heraldyków nie budzi w¹tpliwoœci sprawa
barwy tarczy – b³êkit, ale wystêpuj¹ce na niej god³o, które sprawia
trudnoœci interpretacyjne. Ryba – znak zwi¹zków miasta z gospodark¹
rybn¹, wymaga rozwi¹zania problemu jej gatunku: karp czy szczupak,
42
barwy – z³ota czy srebrna , w oplotach arabesek czy bez.
Warto zaznaczyæ, i¿ ¿adne z wczeœniejszych opracowañ nie
wspomina o rzekomym, pierwszym herbie Rybnika – trzech gwiazdach
nad wod¹. Czyni to tylko Emil Drobny43 w latach trzydziestych XX
wieku. Dla Artura Trunkhardta44, herbem miasta jest wizerunek ryby
skopiowany z pieczêci miejskiej z dat¹ 1669, której oryginalny t³ok nie
zachowa³ siê45. Pozosta³e dwie pieczêcie z roku 1669, mniejsz¹ i wiêksz¹, opisuje jako mniej starannie wykonane, szczególnie „roœliny [...]
wij¹ce siê dooko³a ryby dla ozdoby”. Zwraca te¿ uwagê na sam¹ rybê.
Widzi j¹ zwrócon¹ w lewo z g³ow¹ ku górze, i tylko w przypadku
reprodukowanej przez niego pieczêci ryba przedstawiana jest poziomo,
i w prawo. Oba te wyobra¿enia napieczêtne funkcjonuj¹ w tej postaci
w œwiadomoœci rybniczan46.
W latach miêdzywojennych herb Rybnika widoczny by³ przede
wszystkim w siedzibach w³adz miasta. Ratusz w rynku z pewnoœci¹ do
roku 1925 mia³ nad wejœciem herb miasta, zaœ szpicê wie¿y ratuszowej
wieñczy³a ryba. Nowy urz¹d, wybudowany w 1928 r. przy ul. Chrobrego, zdobi³a p³askorzeŸba herbu w tympanonie nad wejœciem. Ta postaæ herbu z tarcz¹ otoczon¹ labrami, z koron¹ murow¹ i bandrol¹
z napisem: RYBNIK utrwali³a siê na d³ugie lata. Wewn¹trz budynku,
herb miasta w zgeometryzowanej formie, bez labrów, ale z koron¹
murow¹ osadzon¹ g³êboko na tarczy, widnieje do dziœ w witra¿u na
klatce schodowej.

Urz¹d Miasta Rybnika wybudowany w 1928 r.
z herbem na elewacji

Witra¿ z 1928 r. z widokiem
i herbem Rybnika zdobi klatkê
schodow¹ Urzêdu Miasta

Herb Rybnika wg
M.Gumowskiego, Herby
miast...

Herb Rybnika wg Miasta
polskie w Tysi¹cleciu...
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Barwny, gipsowy odlew
herbu miasta Rybnika,
zbiory Muzeum w Rybniku

Herb Rybnika funkcjonowa³ na pieczêciach miasta, drukach –
zw³aszcza pocztówkach 47 , czy znakach graficznych organizacji
spo³ecznych np. Zwi¹zku Przyjació³ Przesz³oœci Rybnika i Okolicy48.
Ró¿norodnoœæ rozwi¹zañ graficznych herbu miasta wynika³a
z pe³nego sprzecznoœci ustawodawstwa polskiego z lat 1919-193849. Na
co dzieñ miasta rzadko przestrzega³y uregulowañ prawnych, i tylko
50
niektóre wystêpowa³y o zatwierdzenie herbów .
Ustawa o radach narodowych z 1952 roku zabroni³a miastom
u¿ywania w³asnych pieczêci, w zwi¹zku z tym pos³ugiwanie siê herbem
sta³o siê sporadyczne. Co prawda, po roku 1945 pojawiaj¹ siê
w wydawnictwach ogólnych i regionalnych herby miast; wœród nich na
uwagê zas³uguj¹ publikacje z udzia³em Mariana Gumowskiego51.
W 1939 r. opowiedzia³ siê zdecydowanie za z³ot¹ barw¹ ryby, co zgadza
siê z herbem prezentowanym w wydawnictwie milenijnym - nieco
wczeœniej, w 1960 r., opublikowa³ herb z bezgatunkow¹ srebrn¹ ryb¹.
W tym samym czasie (1964), Rybnik hucznie obchodzi³ jubileusz 750 –
lecia miasta. Z tej okazji na budynku Urzêdu Miejskiego wmurowano
tablicê pami¹tkow¹ z herbem miasta wzorowanym na rozwi¹zaniach
przyjêtych w okresie miêdzywojennym52.
Lata osiemdziesi¹te i dziewiêædziesi¹te XX wieku przynios³y
szereg publikacji naukowych i popularnych, a tak¿e folderów reklamuj¹cych Rybnik, gdzie herb miasta i pieczêcie s¹ wspominane lub
wykorzystywane jako ilustracje53.
Ustawa o samorz¹dzie terytorialnym z 1990 r. da³a mo¿liwoœæ
regulowania kwestii herbu. W zwi¹zku z tym, Rada Miasta Rybnika
54
ustali³a w 1991 roku wzór herbu : Herb miasta stanowi tarcza
herbowa koloru niebieskiego, w tarczy zaœ ukoœnie po³o¿ony
wizerunek ryby szczupaka koloru bia³ego oraz kotewka, czyli
orzech wodny okalaj¹cy rybê z zielonymi ³odygami i ¿ó³to-bia³ym
kwiatem. Nad tarcz¹ znajduje siê korona murowa. Po bokach
tarczy ozdobne zwoje roœlinne koloru zielonego. W dolnej czêœci
tarczy herbowej bia³a wstêga z napisem RYBNIK. Przyjêty w 1991 r.
herb przypomina swym rysunkiem sto lat wczeœniejsze nadruki herbu
55
na pismach urzêdowych magistratu oraz herb na jednej z dziewiêtnastowiecznych pieczêci.
Krytyka wspomnianego wy¿ej wzoru herbu Rybnika, sk³oni³a
w³adze miasta do kolejnych prób ustalenia prawid³owego wzorca56.

Herb miasta Rybnika, wersje urzêdowe z 1991 i 2000 r.
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Po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji dla materia³ów i projektów przedstawionych
przez miasto, Rada Miasta Rybnika postanowi³a ¿e, Herb Miasta
przedstawia w polu tarczy b³êkitnym rybê – szczupaka – srebrn¹
(bia³¹) w skos, skierowan¹ ku prawemu naro¿nikowi tarczy. Ponad
i pod wyobra¿eniem ryby (w naro¿niku lewym czo³a oraz w naro¿niku prawym do³u) widnieje motyw roœlinny, czyli kotewka
zwana inaczej orzechem wodnym, o srebrnych (bia³ych) ³odygach
i srebrnych (bia³ych) kwiatach57.
Nowy herb, ze wzglêdu na znaczne uproszczenie rysunku god³a
oraz usuniêcie efektownych dodatków wokó³ tarczy, wywo³a³ ostr¹
polemikê, zw³aszcza wœród starszej generacji mieszkañców. Przywi¹zanie do tradycji, chêæ posiadania atrakcyjnego pod wzglêdem
formy znaku miasta, nieznajomoœæ przekazów Ÿród³owych i zasad
kszta³towania herbów, leg³y u podstaw o¿ywionej dyskusji.
Herb Rybnika - nadruk na
Wyrazem zainteresowania herbem miejskim na Górnym Œl¹sku s¹ papierach
magistrackich
badania heraldyczne prowadzone zw³aszcza przez Muzeum Œl¹skie z l. 90. XIX w.
w Katowicach58.
Jakkolwiek sprawa prawid³owego kszta³tu herbu Rybnika wydaje
siê byæ zakoñczona, pozostaje jednak do rozpatrzenia szereg sygnalizowanych wczeœniej kwestii szczegó³owych. Powinny staæ siê one
przedmiotem odrêbnych studiów, i zostaæ spopularyzowane wœród
mieszkañców miasta.
Miejsca ekspozycji herbu

Problem u¿ytkowania herbu Rybnika do tej pory nie by³ badany.
Obecnie herb wystêpuje tak czêsto, i¿ pozostaje niezauwa¿ony,
a œwiadomoœæ jego pojawiania siê rzadko funkcjonuje w postrzeganiu
go przez mieszkañców miasta.
W sferze domys³ów pozostaje funkcjonowanie herbu miasta od
XVI do XVIII wieku. Oprócz kilku pieczêci, których u¿ywa³a kancela- Bon urzêdowy wydany
ria miejska, brak œwiadectw u¿ycia herbu z ryb¹ na szersz¹ skalê. przez magistrat Rybnika
Niewiele wiadomo o wygl¹dzie i wystroju rybnickich ratuszy, o sposo- w 1921 r.
bie og³aszania decyzji rady miejskiej, o funkcjonowaniu prawa targowego. Nieznane s¹ te¿ wczeœniejsze dokumenty zdobione herbem
Rybnika59. Z wspomnianymi zagadnieniami ³¹czy siê mo¿liwoœæ u¿ycia

Herb Rybnika na pocztówkach wydanych w latach 1900 – 1921, wg M.Gruszczyka,
Ma³a Ojczyzna, Zatrzymane w pamiêci
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Herb Rybnika z kartki
pocztowej z l. 70. XX w.

Kartka pocztowa z herbem Rybnika wydana w Charlottenburgu
w 1905 r. wg M.Gruszczyka, Ma³a Ojczyzna

herbu miasta, ewentualnie jego barw, dla celów reprezentacyjnych,
a tak¿e w³asnoœciowych. U¿ycie herbu jako znaku wspólnoty miejskiej
w innym miejscu, ani¿eli na pieczêciach jest poœwiadczone dopiero
w drugiej po³owie wieku XIX i na pocz¹tku wieku XX. Herb Rybnika
przyj¹³ wówczas postaæ tarczy z ryb¹, z koron¹ murow¹ powy¿ej,
labrami po bokach i banderol¹ z napisem RYBNIK pod spodem. Ten
wizerunek, najbardziej popularny, funkcjonowa³ do roku 2000. Pojawi³
siê jako nadruk w latach osiemdziesi¹tych XIX stulecia na nielicznych,
zachowanych dokumentach. Wkrótce potem ukaza³y siê pierwsze
pocztówki z niejednorodnym graficznie wyobra¿eniem herbu60. Znany
jest te¿ z wystêpowania na zastêpczych bonach urzêdowych wydanych
przez rybnicki Magistrat61.
Na prze³omie XIX i XX w. zapocz¹tkowany zosta³ w Rybniku
zwyczaj umieszczania herbu w miejscach publicznych. Jako p³askorzeŸba znalaz³ siê na ratuszu w rynku, fontannie przy dawnym zamku62,
wie¿y ciœnieñ z 1905 r., kamienicy przy ulicy œw. Jana 2, na nowo wybudowanym gmachu urzêdu, a tak¿e zastosowano go w witra¿ach.
Z drugiej po³owy XX w. pochodzi tablica pami¹tkowa w Urzêdzie
Miasta zwi¹zana z obchodami 750-lecia miasta w 1964 r. oraz krata wg
projektu Ryszarda Wêglorza zdobi¹ca od 1970 r. wejœcie do rybnickiego muzeum w Starym Ratuszu. Do kategorii obiektów architektonicznych nale¿y zaliczyæ tak¿e tzw. witacze ustawione przy
wjazdach do Rybnika. Wykonano je z betonu w kszta³cie litery R, stylizowanej na kopalnian¹ wie¿ê wyci¹gow¹, na której umocowano odlew
z herbem miasta.
Jako znak o charakterze w³asnoœciowym, herb miasta na pocz¹tku
lat dziewiêædziesi¹tych XX w. zaczêto umieszczaæ na pojazdach s³u¿b
komunalnych i transportowych. Mundury funkcjonariuszy Stra¿y
Miejskiej w Rybniku oznaczono naszywkami z aktualnie obowi¹zuj¹cym herbem miasta. Ozdobiono nim tak¿e bazy latarni na odrestauroWitacz z herbem miasta
przy wjeŸdzie do Rybnika wanym w tym czasie rynku.
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Medal wybity w 1982 r. z
okazji 60 rocznicy powrotu
Rybnika do Macierzy, rewers

Medal miasta Rybnika przyznawany od
1998 r. osobom zas³u¿onym dla miasta,
lecz nie mieszkaj¹cym w nim, awers

Odznaka Zas³u¿ony dla
Rybnika zaprojektowana
przez art. plast. Mariana
Raka w l.70. XX w.

Medal miasta Rybnika wybity z okazji obchodów VIII wieków
Rybnika – awers, rewers

W okresie miêdzywojennym, choæ nie wykluczone i¿ praktykowano to ju¿ wczeœniej, zaczêto wybijaæ medale pami¹tkowe z herbem
miasta. W 1931 r. z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
miasto sfinansowa³o srebrny medal o œrednicy 37 mm, zaopatrzony
w okazjonaln¹ inskrypcjê. W roku 1982, w 60 rocznicê powrotu
Rybnika do Macierzy, odlano z br¹zu medal o œrednicy 80 mm z podobizn¹ pieczêci z 1669 r. na skrzydle piastowskiego or³a. Kontynuacj¹
tej tradycji s¹ kolejne medale: BENEFICII GRATA CIVITAS RYBNIK
o œrednicy 50 mm63, oraz medal zwi¹zany z obchodami VIII wieków
64
Rybnika . Dla uhonorowania zaanga¿owanych w rozwój miasta obywateli, ustanowiono w latach siedemdziesi¹tych XX w. dwustopniow¹
odznakê: ZAS£U¯ONY DLA RYBNIKA.
Herb miasta jest widoczny na sztandarach rybnickich urzêdów, zak³adów pracy, zrzeszeñ, organizacji, szkó³. Pojawia siê te¿ na sztandarach rybnickich rzemieœlników65 w bardzo ró¿nych opracowaniach.
Coraz œmielej, zw³aszcza po 1989 r., herb miasta znajduje miejsce
na ró¿norodnych drukach. Pojawia siê w winiecie „Gazety Rybnickiej”, krótko wydawanego przez Cech Rzemios³ Ró¿nych „Almanachu”. W herb miasta zaopatrywane s¹ bilety komunikacyjne, bilety
wstêpu na imprezy kulturalne i sportowe, wchodzi na plakaty i afisze
z nimi zwi¹zane. Liczne druki promocyjne np. albumy fotograficzne,
reklamuj¹ miasto. Funkcjê reklamow¹, osadzon¹ w miejscowej historii Herb Rybnika na
i tradycji, pe³ni³y do niedawna nalepki na butelkach piwa produko- okazjonalnych wypiekach
rybnickich piekarzy
wanego w rybnickim browarze.
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Nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê na przedmioty o charakterze pa66
mi¹tkowym. Obok precyzyjnie wykonanych ceramicznych plakiet ,
herb Rybnika umieszcza siê te¿ na popularnych wyrobach pami¹tkarskich z wêgla, a tak¿e na niezliczonych kuflach, talerzach, szklankach,
d³ugopisach, dyplomach, nalepkach. Herb Rybnika, wykorzystuje siê
tak¿e jako motyw zdobniczy chlebów okazjonalnie wypiekanych przez
rybnickich piekarzy67.
Sztandar i flaga miasta

Ustawa o samorz¹dzie terytorialnym z roku 1990 da³a jednostkom
samorz¹dowym pe³n¹ swobodê nie tylko w wyborze herbu lecz równie¿ innych obok herbu symboli, w tym sztandaru i flagi.
Rada Miasta Rybnika w oparciu o Ustawê o samorz¹dzie terytorialnym przyjê³a w 1991 r. tylko wzór herbu. Sztandar, jak równie¿ inne
rodzaje weksyliów, nie wszed³ do zespo³u symboli miejskich. Dopiero

Sztandar Miasta Rybnika ufundowany w l.70. XX w.
z herbem miasta i nieukoronowanym Or³em Bia³ym
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w roku 2000 wraz z nowym opracowaniem graficznym herbu pozytywnie zaopiniowanym przez Komisjê Heraldyczn¹68, Rada Miasta
przyjê³a wzór flagi: Kszta³t flagi stanowi prostok¹t o proporcji boku
krótszego (szerokoœci) do boku d³u¿szego (d³ugoœci) jak 5:8. Flaga
sk³ada siê z trzech poziomych pasów w nastêpuj¹cym u³o¿eniu
i barwach: dwa zewnêtrzne pasy koloru b³êkitnego w proporcji 1/4
szerokoœci p³ata flagi ka¿dy; œrodkowy pas koloru bia³ego w proporcji 2/4 szerokoœci p³ata flagi z herbem Miasta umieszczonym
centralnie. W po³o¿eniu pionowym flagi, herb umieszcza siê cen69
tralnie pionowo w pasie bia³ym.
Flaga od momentu przyjêcia oficjalnego wzoru, jest u¿ywana,
zw³aszcza do dekoracji Urzêdu Miasta oraz Starego Ratusza w rynku
podczas œwi¹t i uroczystoœci miejskich. W Urzêdzie Miasta stosowane
s¹ równie¿ proporczyki – ma³e flagi miasta zawieszane pionowo na
metalowym lub drewnianym prêcie z podstawk¹.
W latach siedemdziesi¹tych XX wieku Rybnik dysponowa³ sztandarem. Przesta³ on pe³niæ swe funkcje po roku 1989, mimo treœci zwi¹zanych z przynale¿noœci¹ pañstwow¹ oraz miastem70.
Obecnie Rybnik nie posiada sztandaru, czyli najwa¿niejszego rang¹ weksylium z herbem miasta, wystêpuj¹cym tylko w jednym egzemplarzu i na sta³e przymocowanym do drzewca, podobnie jak insygniów
w³adz samorz¹dowych.

Flaga miasta Rybnika, wersja urzêdowa
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Przypisy
1

Pieczêæ zachowana w Archiwum Pañstwowym we Wroc³awiu. Opis uwzglêdnia
tarczê, god³o oraz zapis legendy ³¹cznie z asteryskami. Dla potrzeb Muzeum
w Rybniku pracownie Archiwum oraz Muzeum Narodowego we Wroc³awiu sporz¹dzi³y w 1993 r. plastyczne reprodukcje pieczêci miejskich. W opisie nie podano
sygnatur zespo³ów akt, z których pochodzi³y. Odlewy zosta³y zainwetaryzowane
i udostêpnione zwiedzaj¹cym. Odlew pieczêci z XVI w. zaopatrzono w numer inw.
MRy/ADH/863.
2
Prawdopodobnie Marian Gumowski mia³ okazjê widzieæ tê i inne pieczêcie
w oryginale lub uzyskaæ ich odciski w kwerendzie, jak¹ prowadzi³ w 1937 r. na jego
proœbê Urz¹d Wojewódzki w Katowicach. Zebrany wówczas materia³ Ÿród³owy
opublikowano w pracy: Herby i pieczêcie miejscowoœci woj. œl¹skiego. Katowice
1939, s. 244-246. Do materia³ów dotycz¹cych Rybnika, a pochodz¹cych z tej kwerendy, nie dotarto.
3
O tej pieczêci poza M. Gumowskim pisz¹ M. Kaganiec: Herby i pieczêcie miast
górnoœl¹skich. Katowice 2002. T. I z. 4 s. 46 oraz K. Musio³ek: Sk¹d pochodzi
nazwa Rybnik? „Nowiny” 30 (774): 1972.
4
Opisy zamieszczone w poz. 1-4 podawane s¹ za M. Gumowskim: Herby i pieczêcie ...
s. 244, z aktualnymi uzupe³nieniami.
5
Legendê napieczêtn¹ z b³êdem oraz innymi asteryskami cytuje K. Musio³ek: Sk¹d
pochodzi ...: SI[GILLUM] + CIVITATIS + RIBNIK + 1669, zaœ M. Kaganiec:
Herby i pieczêcie... s. 48 rozwi¹zuje skrót: SI[gillum] CIVITATIS RIBNIK 1669,
bez ich odnotowania. Reprodukcja plastyczna pieczêci w zbiorach Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/864.
6
M.Gumowski: Herby i pieczêcie... s.245.
7
Wed³ug M. Gumowskiego jest to tarcza.
8
Treœæ legendy zapisana jest identycznie zarówno przez M. Gumowskiego, jak
i przez M. Kaganiec. Ró¿nice wystêpuj¹ w zapisie abrewiacji i asterysków.
M. Gumowski (s. 244) podaje: + SIG[ILLUM] : CIVITATIS • RIBNIK • EX
MAGISTRATU, zaœ M. Kaganiec rozwi¹zuje skrót: SIG[illum]. Na zachowanych
odciskach legendê rozpoczyna asterysek w kszta³cie strza³ki skierowanej w dó³.
9
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 334. W oparciu o ten odcisk sporz¹dzono odpis legendy
w wersji zamieszczonej w tekœcie.
10
W tej formie notuje legendê M. Gumowski (s. 244), zaœ M. Kaganiec rozwi¹zuje
skrót „SIG[illum]” nie zaznaczaj¹c asterysków. Za M. Gumowskim cytuje j¹ te¿
K. Musio³ek: Sk¹d pochodzi ....Odlew z orygina³u pieczêci wykonano dla potrzeb
Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/866.
11
Asteryski oznaczone jako gwiazdki, w oryginale przybieraj¹ kszta³t rozetek.
12
AP Wroc³aw, sygn. 141, k. 19, 22, 37.
13
Odcisk lakowy bez numeru inw. oraz odcisk sporz¹dzony w AP Wroc³aw sygn.
MRy/ADH/865. Istnienie tej pieczêci omawia³am w niepublikowanym artykule:
Herb Rybnika w literaturze i ikonografii. Rybnik 1997 (mps). Z nieprecyzyjnie
sformu³owanej przeze mnie informacji M. Kaganiec wyci¹gnê³a wniosek o póŸniejszym o 140 lat powstaniu pieczêci. Omawian¹ pieczêæ z 1669 r. z pieczêci¹
z 1809 r. ³¹czy podobieñstwo rysunku kartusza oraz ryby i wici roœlinnej.
14
Pieczêæ znana z odcisku na dokumencie z dat¹ 8 grudnia 1781 r.; zbiory Muzeum
w Rybniku, sygn. MRy/H/1170.
15
Zbiory Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/H/47 – t³ok z twardego drewna, w postaci
klocka o wym. 35 x 35 mm i wysokoœci 30 mm, z rytowanym stemplem o œrednicy
34 mm. Legenda z asteryskami w kszta³cie rozetek.
16
Np. I. Libura: Z dziejów domowych powiatu. Opole 1984 s. 96; ten¿e: Przewodnik
po ziemi rybnicko-wodzis³awskiej. Katowice 1965 s. 33; Ziemia rybnickowodzis³awska. Red. J. Ligêza. Katowice 1970; Rybnik. Zarys dziejów miasta od
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czasów najdawniejszych do 1980 r. Red. J. Walczak. Katowice 1986 s. 81;
A. Trunkhardt: Dzieje Rybnika i dawniejszego pañstwa rybnickiego na Górnym
Œl¹sku. Rybnik 1926; ostatnio w publikacjach Muzeum w Rybniku oraz Marka
Szo³tyska.
17
A. Trunkhardt: Dzieje Rybnika ... s. VI pisze o wiernym przerysie pieczêci
z dokumentów z XVII i XVIII wieku, bo „nale¿¹ca do tego piecz¹tka zgubi³a
siê”. Mo¿na domyœlaæ siê, ¿e w bli¿ej nieokreœlonym czasie wykonano kopiê
pieczêci w drewnie. Stempel, niski klocek o podstawie kwadratu, zachowa³
rysunek god³a i treœæ legendy.
18
Autork¹ ekspertyzy z 1997 r., jest prof. dr hab. Barbara Treliñska z UMCS
w Lublinie. W oparciu o ni¹ miasto podjê³o starania o ustalenie nowej wersji
herbu, flagi i pieczêci Miasta Rybnika. Ca³oœæ prac konsultowana by³a
z Oddzia³em Polskiego Towarzystwa Heraldycznego w Lublinie. Orzeczenie
B. Treliñskiej powsta³o w oparciu o dostêpny wówczas materia³ ikonograficzny.
Obecny stan wiedzy o najdawniejszych pieczêciach miejskich w pe³ni potwierdza jej stanowisko.
19
M. Gumowski: Herby i pieczêcie... s. 245. Za nim informacjê powtarza
M. Kaganiec: Herby i pieczêcie ... s. 48-49 dodaj¹c przypuszczenie, ¿e
sporz¹dzenie tej pieczêci mo¿na ³¹czyæ ze sprzeda¿¹ Rybnika (1788 r.) przez
ówczesnego w³aœciciela, Antoniego Wêgierskiego, królowi pruskiemu.
20
Opis i dane czêœciowo za M. Gumowskim (s. 245). Odciski pieczêci np. na
dokumentach z datami 13 grudnia 1848, 10 grudnia 1849 w AP Racibórz sygn.
L. Ryb. 334 pozwalaj¹ ustaliæ wymiary pieczêci: wys. 33 mm i szer. 30 mm oraz
ujawniaj¹ w legendzie asteryski w postaci strza³ki i kropki.
21
Asterysek w kszta³cie gwiazdy.
22
AA Katowice, sygn. AL. 2047. Skrócony opis pieczêci uwzglêdniaj¹cy kszta³t
tarczy, ryby oraz legendê zamieszcza M. Kaganiec: Herby i pieczêcie ... s. 49.
Pieczêæ nie by³a znana M. Gumowskiemu.
23
M. Gumowski: Herby i pieczêcie... s. 245.
24
M. Kaganiec: Herby i pieczêcie ... s. 49. Legendê tej pieczêci publikuje
K. Musio³ek: Sk¹d pochodzi... w wersji: Gemeinde Vorstand zu Rybnik 1851.
25
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 22.
26
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 277.
27
Prawdopodobnie jest to ta sama pieczêæ. M. Kaganiec (s.49) pisze o niej jako
o pieczêci rzeŸni miejskiej, mo¿liwe, ¿e by³ to dokument dla rzeŸni.
28
M. Gumowski: Herby i pieczêcie... s. 245.
29
M. Kaganiec: Herby i pieczêcie ... s. 50 podaje niepe³n¹ wersjê legendy pieczêci. Oryg. AA Katowice, sygn. AL. 2048.
30
M. Gumowski: Herby i pieczêcie... s. 245.
31
Oba rodzaje pieczêci wymienia M. Gumowski (s. 245). W wersji napisowej
i z polskim god³em pañstwowym sporz¹dzono je dla Komunalnego Urzêdu
Poœrednictwa Pracy, Urzêdu Policji Miejskiej i Urzêdu Stanu Cywilnego. W tym
opracowaniu nie omówiono ich szerzej, w przeciwieñstwie do pieczêci tego typu
u¿ywanych w podrybnickich gminach wiejskich.
32
Podstawê prawn¹ wspó³czesnej symboliki samorz¹dowej: herbów, weksyliów
oraz atrybutów w³adzy tworzy szeœæ ustaw oraz dwa rozporz¹dzenia: Ustawa
o odznakach i mundurach z 21 grudnia 1978 roku, Ustawa o samorz¹dzie
terytorialnym z 8 marca 1990 roku, Ustawa o zmianie ustawy o samorz¹dzie
terytorialnym oraz innych ustaw z 18 maja 1990 roku i Ustawa o samorz¹dzie
województwa i Ustawa o samorz¹dzie powiatowym z 25 czerwca 1998 roku,
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku z wdro¿eniem reformy ustrojowej
pañstwa z 29 grudnia 1998 roku; Rozporz¹dzenie Rady Ministrów w sprawie
Komisji Heraldycznej z 27 lipca 1999 i Rozporz¹dzenie Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji w sprawie powo³ania Komisji Heraldycznej z 20
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stycznia 2000. Wykaz ustaw i rozporz¹dzeñ dotycz¹cych symboliki
samorz¹dowej sporz¹dzi³ mecenas Kazimierz Mazur jako uzupe³nienie
wyst¹pienia Wojciecha Drelicharza i Zenona Piecha: Podstawy prawne symboliki samorz¹dowej III Rzeczpospolitej. W: Wspó³czesna heraldyka samorz¹dowa
i jej problemy. I Krakowskie Kolokwium Heraldyczne. Red. W. Drelicharz
i Z. Piech. Kraków 2000 s. 19-34. W tym samym tomie znajduje siê bibliografia
zestawiona przez Romualda Kubiciela: Polskie ustawodawstwo heraldyczne
1919-1999 s. 217-234.
33
Uchwa³a Rady Miasta Nr 504/XXII/2000 z 20 listopada 2000 r.
34
H. Saurma: Das Wappenbuch schlesischen Städte und Städtel. Berlin 1870
s. 282-284.
35
T³umaczenie z j. niemieckiego Jan Sebastian.
36
Wype³nienie pola tarczy poziomymi kreskami, czyli szrafowanie, oznacza
barwê b³êkitn¹.
37
P. Knõtel: Die Stadtwappen Oberschlesiens. Tarnowitz 1894 s. 11; ten¿e: Die
Wappen der Oberschlesischen Städte. „Oberschlesien:” 1902 s. 682; ten¿e: Die
Farben Oberschlesichen Stadtwappen. „Oberschlesische Heimat”: 1916 s.145;
1917 s.46.
38
S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich. Red.
F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski. Warszawa 1890 T. X s. 62-63.
39
J. Siebmacher: Städtewappen. Nürnberg 1885.
40
O. Hupp: Wappen und Siegel der deutschen Städte. Frankfurt 1898.
41
M. Gumowski: Herby i pieczêcie miejscowoœci woj. œl¹skiego. Katowice 1939,
s. 244-246.
42
M. Gumowski (s.245) opowiedzia³ siê za z³otym karpiem w b³êkitnym polu
uzasadniaj¹c, ¿e ta ryba wystêpuje w œl¹skich herbach szlacheckich np.
Glaubicz, Wadwicz, Korzbok, a zestawienie barw god³a i tarczy odpowiada
barwom górnoœl¹skim. Doda³ jednak, ¿e miasto u¿ywa srebrnego (bia³ego)
szczupaka otoczonego arabeskami na tle niebieskim. W powojennym opracowaniu Herby miast polskich. Warszawa 1960 s. 289, opublikowa³ jednak bezgatunkow¹ srebrn¹ rybê w b³êkitnym polu.
43
Emil Drobny: Krótki zarys historii miasta Rybnika. Rybnik bd. opisuje powstanie Rybnika jako proces zrastania siê w ca³oœæ trzech osad: Rybinka, Zagrodników i £ony. Ka¿dej z tych osad po³o¿onych nad naturalnymi zbiornikami
wodnymi, mia³aby odpowiadaæ jedna gwiazda. Ta opowieœæ nie znajduje
potwierdzenia w Ÿród³ach, nazwy osad nie s¹ sk¹din¹d znane, nie wymienia ich
H. Borek: Górny Œl¹sk w œwietle nazw miejscowych. Opole 1988; ani I. Panic:
Historia osadnictwa w ksiêstwie opolskim we wczesnym œredniowieczu. Katowice 1992. Osady te musia³yby siê po³¹czyæ albo przed koñcem XII w. i funkcjonowaæ jako jedna osada o nazwie Rybnik, gdzie wybudowano koœció³, lub te¿
powstaæ, co ma³o prawdopodobne, po najeŸdzie tatarskim w 1241 r. w spustoszonej okolicy. Wówczas mia³yby oko³o 60 lat na po³¹czenie siê i uzyskanie aktu
lokacyjnego. Brak równie¿ do tej pory potwierdzenia istnienia pieczêci z takim
wyobra¿eniem. Co prawda, na trzech pieczêciach (z XVI w. – 1 szt., z 1669 r.
– 2 szt.) pojawiaj¹ siê gwiazdy. Zawsze jednak towarzysz¹ rybie i mog¹ byæ
ró¿nie interpretowane. Zagadnienie to wymaga odrêbnych studiów, i nale¿y
zachowaæ ostro¿noœæ traktuj¹c uwagê E. Drobnego jako legendê. Byæ mo¿e odpowiedŸ kryje siê w ziemi, a daæ j¹ mog¹ tylko badania archeologiczne.
44
A. Trunkhardt: Dzieje Rybnika i dawniejszego pañstwa rybnickiego na Górnym
Œl¹sku. Na podstawie wydanej w 1861 r. Kroniki Franciszka Idzikowskiego.
Rybnik 1925.
45
Por. przypis 15 dotycz¹cy t³oka pieczêtnego z drewna w formie klocka. Na
karcie tytu³owej wspomniana pieczêæ odwrócona jest o 180 stopni, wówczas ryba jest w lewo.
46
W opisie zabytków sfragistycznych – pieczêci, obowi¹zuj¹ te same zasady,
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które odnosz¹ siê do herbów. Ryba postrzegana przez patrz¹cego jako skierowana w lewo, dla sfragistyka i heraldyka skierowana jest w prawo, i tak zosta³y
te¿ sporz¹dzone w tym opracowaniu wszystkie noty dotycz¹ce znaków
wspólnoty. Mowa tu o herbie i pieczêciach miasta Rybnika oraz pieczêciach
dawnych podrybnickich gmin, obecnie jego dzielnic.
47
M. Gruszczyk: Ma³a Ojczyzna. Rybnik na starej karcie pocztowej 1897-1945.
Rybnik bd. s. 16, 19, 28, 29, 30; ten¿e: Zatrzymane w pamiêci. Dawny powiat
rybnicki na pocztówce. Rybnik 2004 s. 24, 29, 35.
48
Zwi¹zek wydawa³ w³asne pismo: „Ziemia Rybnicka”. W 1939 r. ukaza³o siê
piêæ zeszytów pod redakcj¹ ojca Emila Drobnego – zbiory Muzeum w Rybniku,
sygn. MRy/H/177, 2322-2325. Tu, herb Rybnika znalaz³ siê, obok herbów Wodzis³awia Œl. i ¯or, na skrzyd³ach ukoronowanego Or³a Bia³ego.
49
Na ten temat obszerniej M. Gumowski: Herby miast polskich. Warszawa 1960;
J. Szymañski: Nauki pomocnicze historii. Warszawa 1983 s. 672; R. Kubiciel:
Polskie ustawodawstwo ...s. 217-234.
50
W przebadanych archiwach brak dokumentów potwierdzaj¹cych starania
Rybnika o urzêdowe zatwierdzenie herbu w okresie miêdzywojennym. Szerzej
na temat zatwierdzania herbów miejskich zob. S. K. Kuczyñski, L. Pud³owski:
Udzia³ archiwów pañstwowych w tworzeniu herbów okresu miêdzywojennego.
Archejon 82:1987 s. 97-137 oraz L.Pud³owski: Heraldyka miejska II Rrzeczypospolitej. W: Polskie tradycje samorz¹dowe a heraldyka. Red. P. Dymmnel.
Lublin 1992 s. 107-126.
51
M. Gumowski: Herby miast...; Miasta polskie w Tysi¹cleciu. Wroc³aw-WarszawaKraków 1965. T.I s. 464. W obu wydawnictwach pojawia siê herb Rybnika.
52
Z tej okazji wyprodukowano te¿ okazjonalne pami¹tki np. szklanki ozdobione
herbem Rybnika – zbiory Muzeum w Rybniku sygn. MRy/ADH/1595.
53
Ka¿da z tych publikacji proponuje odmienne rozwi¹zania graficzne herbu.
Pojawia siê on np. na obwolucie Kronik Rybnickich wg projektu art. plast.
Heleny Piergies-Chlubek, obwolucie monografii Rybnik wg projektu Gerarda
Labusa, gdzie osadzono rybê na tarczy utworzonej z witra¿a w Urzêdzie Miasta,
na ok³adce Wypisów do dziejów Rybnika i Wodzis³awia Œl. w wersji
M. Gumowskiego z 1939 r., widoczny jest na folderach, pocztówkach i mapach.
W albumie fotograficznym Rybnik wydanym w 1996 r. znalaz³o siê nowe
rozwi¹zanie graficzne herbu, prawdopodobnie autorstwa Zbigniewa
Solarskiego. Tu, w miejsce tarczy turniejowej (wzór z okresu miêdzywojennego) wprowadzono tarczê gotyck¹ z realistycznym wyobra¿eniem srebrnego
szczupaka w b³êkitnym polu, z zielon¹ wici¹ roœlinn¹ o z³otych (¿ó³tych)
kwiatach. Urz¹d Miasta Rybnika pos³ugiwa³ siê w celach reprezentacyjnych
kartonow¹ teczk¹ z t³oczon¹, bezbarwn¹ t¹ wersj¹ herbu miasta. Szczególne
miejsce zajmuje niepublikowana praca Sylwestra Musiolika: Herby miast i wsi
Rybnickiego Okrêgu Wêglowego. Palowice 1982 (mps) zbieraj¹ca dotychczasowy zasób wiedzy na temat herbów miast oraz znaków gmin. W oparciu
o ni¹ powstawa³o szereg projektów graficznych; korzystaj¹ z niej lokalni kronikarze, historycy oraz badacze amatorzy.
54
Uchwa³a Rady Miasta Nr 92/XII/91 z 30 stycznia 1991 r.
55
AP Racibórz, sygn. L Ryb. 277.
56
A. Znamierowski: Symbole samorz¹dowe w województwie katowickim (mps
w materia³ach UM w Rybniku) napisa³: „[...] Herb Rybnika jest co prawda
efektowny, lecz niezgodny ze wzorami historycznymi i sztuk¹ heraldyczn¹. [...]
umieszczanie nazwy miejscowoœci jest praktyk¹ wysoce niestosown¹, gdy¿ herb
jest symbolem graficznym i ma w³aœnie zast¹piæ nazwê. Prawo do zwieñczenia
tarczy koron¹ murow¹ maj¹ tylko miasta, które mia³y w przesz³oœci charakter
miast obronnych. Mog¹ one wprowadziæ koronê z trzema wie¿ami, natomiast
korona z piêcioma wie¿ami stosowana jest tylko w przypadku grodów warow-
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nych”. Autor daje przes³anki, którym brak podstaw Ÿród³owych. Komentarz do
korony murowej raczej odnosi siê do tego elementu herbu, który funkcjonowa³
w rosyjskiej heraldyce miejskiej oddaj¹cej klasê miasta w systemie kwalifikacyjnym. Krytycznie odnios³a siê do herbu Rybnika w tej postaci, a tak¿e do
projektów przygotowywanych w 1996/1997 w jednej z rybnickich firm reklamowych prof. dr hab. B. Treliñska. Przygotowana przez ni¹ ekspertyza w oparciu
o dostêpny wówczas materia³ Ÿród³owy przygotowany przez Muzeum w Rybniku, sta³a siê podstaw¹ do ustalenia w roku 2000 nowego wzoru herbu miasta.
57
Fragment Uchwa³y Nr 504/XXII/2000 z dnia 20 listopada 2000 r.
58
Wyniki badañ prowadzonych przez Ma³gorzatê Kaganiec publikowane s¹ serii
wydawniczej : Herby i pieczêcie miast górnoœl¹skich. Dotychczas w ramach
tomu pierwszego ukaza³o siê w latach 1992-2004 piêæ zeszytów. Artyku³y
poœwiêcone Boguszowicom, Chwa³owicom i Rybnikowi znalaz³y siê w zeszycie 4 (2002 r.), zaœ Niedobczycom, w zeszycie 5 (2004 r.). Artyku³ zwi¹zany
z Rybnikiem nie uwzglêdnia ostatniej Uchwa³y Rady Miasta z 2000 r. w sprawie
nadania herbu, flagi oraz pieczêci.
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Wskazane zagadnienia nale¿y traktowaæ jako propozycje badawcze, s³u¿¹ce
rzetelnemu rozpoznaniu Ÿróde³, jakimi dysponuje miêdzy innymi muzeum.
Wype³ni³yby one istniej¹c¹ w tym zakresie lukê, której nie mog¹ zlikwidowaæ
powierzchowne opracowania pojawiaj¹ce siê na lokalnym rynku wydawniczym, czêsto proponuj¹ce niesprawdzone Ÿród³owo hipotezy.
60
Herb Rybnika pojawi³ siê miêdzy innymi na kartce pocztowej wydanej przez
niemiecki komisariat plebiscytowy z apelem o udzia³ w plebiscycie i oddanie
g³osu na Niemcami M. Gruszczyk: Zatrzymane ... s.24.
61
Np. bon o wartoœci 2 marek p³atny 30 wrzeœnia 1921 r. W. Lesiuk: Pieni¹dz
zastêpczy na Œl¹sku 1914-1924. Wroc³aw 1971 il. nr 60; przyk³ady bonów
w zbiorach Muzeum w Rybniku.
62
Wydaje siê bardzo prawdopodobnym umieszczenie plakiet z herbem miasta na
studniach miejskich. Zachowana ikonografia studni nie ujawnia takich szczegó³ów.
63
Srebrny medal wg projektu art. plast. Krzysztofa Dublewskiego przyznawany
jest od roku 1998 przez Radê Miasta osobom zas³u¿onym dla miasta, lecz w nim
nie mieszkaj¹cym.
64
Na awersie medalu znalaz³ siê herb miasta, a na rewersie logo obchodów z motywem ryby. Autorem projektu medalu jest równie¿ K. Dublewski.
65
Herb Rybnika wyhaftowano np. na sztandarach Cechu Rzemios³ Ró¿nych
(1966), Bran¿y Drzewnej (1982), Sekcji Malarzy i Lakierników CRR (1983),
Bran¿y Spo¿ywczej (1985) itd.
66
Autorem plakiet jest rzeŸbiarz – ceramik Zbigniew Mura.
67
Tego typu wypieki wykonuj¹ na specjalne okazje piekarnie Piotra Niewelta
oraz Henryka Piercha³y.
68
Uchwa³a Komisji Heraldycznej z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie projektu
herbu i flagi Miasta Rybnika oraz pieczêci.
69
Uchwa³a Rady Miasta Rybnika Nr 504/XXII/2000 z dnia 20 listopada 2000 r.
70
W roku 2005 Urz¹d Miasta Rybnika przekaza³ sztandar do zbiorów muzealnych. Tu otrzyma³ nr inw. MRy/H/3119. P³at o wymiarach 103x117 cm, bez
drzewca, wygl¹da nastêpuj¹co: awers – w centrum czerwonego p³atu nieukoronowany Orze³ Bia³y; rewers – w centrum bia³ego p³atu, aplikowana b³êkitna tarcza z srebrn¹ ryb¹ w prawo skos oraz zielona wiæ z ¿ó³tymi kwiatami.
Nad tarcz¹ – korona murowa, pod – banderola z napisem RYBNIK; po bokach
tarczy ¿ó³te labry. Poni¿ej, wzd³u¿ dolnego skraju napis: MIASTO RYBNIK.

33
BIBLIOGRAFIA
ród³a
Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach: Akta parafii Rybnik.
Archiwum Pañstwowe we Wroc³awiu: Kataster Karoliñski.
Archiwum Pañstwowe w Raciborzu: Akta landratury rybnickiej.
Urz¹d Miasta Rybnika: Uchwa³a Nr 92/XII/1991 z 30 stycznia 1991 r.;
Uchwa³a Nr 504/XXII/2000 z 20 listopada 2000 r.
Zbiory Muzeum w Rybniku.
Literatura
E. Bimler-Mackiewicz: Herb Rybnika w literaturze i ikonografii. Rybnik 1997 (mps).
H. Borek: Górny Œl¹sk w œwietle nazw miejscowych. Opole 1988.
B. Cima³a, P. Porwo³, W. Wieczorek: Wypisy do dziejów Rybnika i Wodzis³awia
Œl¹skiego . Opole 1985.
E. Drobny: Krótki zarys historii miasta Rybnika. Bm, bd.
M. Gruszczyk: Ma³a Ojczyzna. Rybnik na starej karcie pocztowej 1897-1945.
Rybnik bd.
- Zatrzymane w pamiêci. Dawny powiat rybnicki na pocztówce. Rybnik 2004.
M. Gumowski: Herby i pieczêcie miejscowoœci woj. œl¹skiego. Katowice 1939.
- Herby miast polskich. Warszawa 1960.
J. Horwat: Formowanie siê miast ksiêstwa opolsko-raciborskiego do po³owy
XIV w. Gliwice 1996.
O. Hupp: Wappen und Siegel der deutschen Städte. Frankfurt 1898.
F. Idzikowski: Geschichte der Stadt und ehemalige Herrschaft Rybnik in Oberschlesien. Breslau 1861.
M. Kaganiec: Herby i pieczêcie miast górnoœl¹skich. T. I z. 4. Katowice 2002;
z. 5 Katowice 2004.
Katalog zabytków sztuki w Polsce. Red. J. Rejduch-Samkowa, J. Samek. Warszawa 1962. T. IV woj. katowickie, z. 11.
P. Knõtel: Die Stadtwappen Oberschlesiens. Tarnowitz 1894.
- Die Wappen der Oberschlesischen Städte. „Oberschlesien”: 1902.
- Die Farben Oberschlesichen Stadtwappen. „Oberschlesische Heimat”:
1916, 1917.
B. Kloch: Rybnik w œredniowieczu. Z dziejów miasta i okolic do pierwszej po³owy XIV wieku. Rybnik 2002.
W. Lesiuk: Pieni¹dz zastêpczy na Œl¹sku 1914-1924. Wroc³aw 1971.
I. Libura: Przewodnik po ziemi rybnicko-wodzis³awskiej. Katowice 1965.
- Z dziejów domowych powiatu. Gawêda o ziemi rybnickiej. Opole 1984.
Miasta polskie w Tysi¹cleciu. Wroc³aw-Warszawa-Kraków 1965.
L. Musiolik: Spacerkiem po Rybniku i okolicy. Rybnik 1997.
S. Musiolik: Herby miast i wsi Rybnickiego Okrêgu Wêglowego. Palowice 1982 (mps).
L. Musio³: Rybnik. Parafia Matki Boskiej Bolesnej. Monografia historyczna.
Rybnik 1963 (mps).
K. Musio³ek: Sk¹d pochodzi nazwa Rybnik? „Nowiny” 30 (774): 1972.
Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 r. Red.
J. Walczak, Katowice 1986.
I. Panic: Historia osadnictwa w ksiêstwie opolskim we wczesnym œredniowieczu. Katowice 1992.

34
H. Saurma: Das Wappenbuch schlesischen Städte und Städtel. Berlin 1870.
J. Siebmacher: Städtewappen. Nürnberg 1885.
W. Sienkiewicz: Œredniowieczne nazwy miejscowe ziemi rybnickiej. „Kroniki
Rybnickie” nr 1. Rybnik 1983.
- Tak powstawa³y nasze miasta. „Nowiny” 52/43: 1969.
S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich. Red.
F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski. Warszawa 1890. T. X s. 62-64.
M. Szo³tysek: Rybnik nasze gniazdo. Rybnik 1997.
- Dzielnice Rybnika. Rybnik 1999.
A. Trunkhardt: Dzieje Rybnika i dawniejszego pañstwa rybnickiego na Górnym
Œl¹sku. Rybnik 1926.
Ziemia rybnicko-wodzis³awska. Red. J. Ligêza. Katowice 1970.
A. Znamierowski: Symbole samorz¹dowe w województwie katowickim (mps).

35

BOGUSZOWICE

Boguszowice nale¿¹ do miejscowoœci, których pocz¹tki siêgaj¹
po³owy XIII wieku. Powsta³y prawdopodobnie w wyniku akcji kolonizacyjnej prowadzonej przez górnoœl¹skich Piastów po najazdach mongolskich. Nazwa, pochodz¹ca od popularnego w XII w. imienia Bogusz,
wskazuje na za³o¿yciela zwi¹zanego z dworem opolsko-raciborskim.
Pierwszy zapis nazwy, wymienionej w dokumencie z 21 paŸdziernika 1258 r., brzmi Bogussowicz; nied³ugo potem Boguszowice
wymienione zosta³y wœród 49 wsi nale¿¹cych do biskupstwa wroc³awskiego. Ju¿ w XIII wieku wieœ by³a siedzib¹ parafii. Nie wiadomo,
kiedy czêœci Boguszowic wesz³y w sk³ad posiad³oœci klasztoru cystersów w Rudach.
Boguszowice, a¿ do roku 1788 dzieli³y losy Rybnika i okolicznych
wsi nale¿¹cych do „pañstwa rybnickiego”. W tym roku, zosta³o ono
wykupione przez króla pruskiego. W 1818 r. Boguszowice, których
mieszkañcy zajmowali siê upraw¹ roli, znalaz³y siê w granicach nowopowsta³ego powiatu rybnickiego.
Rozwój gospodarczy i ludnoœciowy wsi wi¹za³ siê z odkryciem
z³ó¿ wêgla kamiennego w pocz¹tkach XX w. W krótkim czasie wybudowano kopalniê „Blücher”, uruchomiono te¿ liniê kolejow¹.
W 1922 r. Boguszowice znalaz³y siê w granicach pañstwa polskiego. Ju¿ po II wojnie œwiatowej, w 1955 r., w zwi¹zku z rozwojem
eksploatacji wêgla kamiennego, nast¹pi³a rozbudowa Boguszowic.
Najpierw uzyska³y rangê osiedla, póŸniej – w 1962 r. sta³y siê miastem,
przyjmuj¹c jako swój herb dawne god³o gminne w wersji barwnej zaproponowanej przez M. Gumowskiego.
Po trzynastu latach samodzielnego istnienia jako miasto, Boguszowice wraz ze swymi dzielnicami Gotartowicami i K³okocinem, zosta³y
podczas reformy administracyjnej kraju w 1975 r., w³¹czone jako dzielnice w sk³ad Rybnika.
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ZNAKI WSPÓLNOTY

Proces kszta³towania siê znaku wspólnoty gminy Boguszowice
rozpocz¹³ siê w pocz¹tkach XVIII wieku. Z tego okresu znana jest
pierwsza pieczêæ wsi zwi¹zanej z rudzkimi cystersami, której god³o –
Oko Opatrznoœci funkcjonowa³o bez przerwy na pieczêciach gminnych
przez 250 lat. Z chwil¹ uzyskania w roku 1962 praw miejskich, dawne
wyobra¿enie napieczêtne uleg³o heraldyzacji, staj¹c siê w latach 19621975 herbem miasta. W³¹czenie Boguszowic do Rybnika spowodowa³o
utratê praw do u¿ytkowania herbu. Przywi¹zanie mieszkañców do
dawnego, dobrze znanego god³a, identyfikowanie siê z nim lokalnej
spo³ecznoœci, skutkuje nieprzerwanym u¿ywaniem go, jako znaku
wspólnoty dzielnicy.
Pieczêcie gminy

Od pocz¹tku XVIII wieku, a¿ do roku 1939, Boguszowice u¿ywa³y
na pieczêciach tego samego god³a – Oka Opatrznoœci. Geneza god³a
i jego symbolika mo¿e byæ wi¹zana z przynale¿noœci¹ Boguszowic do
cystersów rudzkich1. Oko Bo¿e, Oko Opatrznoœci wpisane w trójk¹t
znak Trójcy Œwiêtej, pojawia siê czêœciej po Reformacji, zw³aszcza
2
w sztuce XVIII wieku . Znajduje równie¿ miejsce na pieczêciach gmin3
nych . Tego typu pieczêci u¿ywano w Boguszowicach od lat dwudziestych XVIII wieku a¿ do 1939 r.
W gminie Boguszowice korzystano z trzech typów pieczêci:
I. Pieczêci z Okiem Opatrznoœci.
II. Pieczêci z god³em herbu pañstwa.
III. Pieczêci napisowych.
Typ I: W polu pieczêci Oko Opatrznoœci.

1) Pieczêæ owalna, o wys. 27 mm i szer. 23 mm, z legend¹ w podwójnym
otoku: SIGILLVM COMMVN[ITAS] • BOGVSCHOWIT : z wyobra¿eniem Oka Opatrznoœci w promienistej aureoli, pod którym
trawa z kwiatami. Odciœniêta w czerwonym laku pieczêæ widnieje
4
w Katastrze Karoliñskim obok daty 20 lutego 1723r. Jest to prawdopodobnie najstarsza pieczêæ gminy Boguszowice. Byæ mo¿e jest to
pieczêæ znana O. Wilpertowi i P. Kutzerowi5, któr¹ datowali na rok
Pieczêæ Boguszowic
z 1723 r.; typ I/1
1775; nie podali jednak bli¿szego jej opisu. W roku 1984 H. Engelbert6
w przedruku artyku³u wspomnianych autorów sporz¹dzi³ rekonstrukcjê pieczêci. Umieœci³ Oko Opatrznoœci w podwójnym trójk¹cie
otoczonym promieniami, doda³ te¿ legendê: GEM[EINDE]
BOGUSCHOWITZ | KREIS | RYBNIK. Jest to jedyna tego typu rycina, nie potwierdzona Ÿród³owo.
2) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 30 mm, z legend¹: GEM[EINDE]
BOGUSZOWITZ | RYBNIKER | KREIS. M. Gumowski uwa¿a³, i¿
pochodzi ona z pocz¹tków XIX w. Widzia³ j¹ odciœniêt¹ na dokumen7
cie z 1835 r. M. Kaganiec wi¹¿e u¿ycie tej pieczêci z faktem wejœcia
Boguszowic w 1818 r. w sk³ad nowopowsta³ego powiatu rybnickiego.
Rekonstrukcja pieczêci
Wkrótce gmina w Boguszowicach zaczê³a pos³ugiwaæ siê pieczêciaBoguszowic wg H.Engelberta
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mi o sta³ym godle . God³o w polu pieczêci przedstawia³o Oko Opatrznoœci w podwójnym trójk¹cie, z których zewnêtrzny by³ znacznie
pogrubiony. Brak te¿ by³o aureoli. Pieczêci z legend¹ w wersji przytoczonej przez M. Gumowskiego nie napotkano w Ÿród³ach.
3) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 30 mm, z Okiem Opatrznoœci w podwójnym trójk¹cie bez promienistej aureoli, z legend¹ w otoku:
G[EMEINDE] • BOGUSCHOWITZ | RYBNIKER | KREIS. Widnieje
na dokumentach z lat 1857-18619. Mog³a byæ u¿ywana do koñca XIX w.
4) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 33-34 mm, zachowuj¹ca niezmienion¹ le10
gendê i god³o podobne do poprzedniej pieczêci , pojawi³a siê oko³o
1905 r. Od poprzedniej ró¿ni³a siê wielkoœci¹ oraz krojem liter. Stosowano j¹ stosunkowo czêsto w latach 1905-1919.
5) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 28 mm, zachowuj¹ca niezmienion¹ legen11
dê i god³o. Widnieje na dokumentach z 24 stycznia i 20 lutego 1921 r.
6) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 34 mm, z legend¹ w podwójnym otoku: Gemeinde Boguschowitz * Kreis Rybnik *. U¿yto jej 1 stycznia 1922 r.12
7) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 34 mm, z legend¹ w podwójnym otoku
w jêzyku polskim: Gmina Boguszowice * Powiat Rybnicki *13. Polski
odpowiednik niemieckiej pieczêci gminnej pojawi³ siê wkrótce po
przy³¹czeniu Rybnika do Polski w lipcu 1922 r. Kancelaria gminy
w Boguszowicach pos³ugiwa³a siê wiêc pieczêci¹ polsk¹ tej samej
wielkoœci, z takim samym rysunkiem god³a jak pieczêæ niemiecka. Nie
jest ona to¿sama z pieczêci¹ wspomnian¹ przez M. Kaganiec14.
8) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 35 mm, z tak¹ sam¹ legend¹ i god³em.
Gmina w Boguszowicach sprawi³a nowy t³ok ró¿ni¹cy siê od po15
przedniego nieznacznie wielkoœci¹ i krojem liter . U¿ywa³a go sporadycznie na zmianê z pieczêci¹ wspomnian¹ wy¿ej.
9) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 30 mm, z tak¹ sam¹ legend¹ i god³em. Pieczêcie Boguszowic
U¿yto jej w Ksiêdze protoko³ów posiedzeñ Rady Gminy z lat 1929- u¿ywane od po³owy XIX w.
do 1939 r.; typ I/3-4, 6-7
193916. Prawdopodobnie tê pieczêæ wspomina M. Gumowski – odpo17
wiada wielkoœci¹ oraz zapisem legendy .
Typ II: W polu pieczêci Orze³ Bia³y.

W zwi¹zku z powo³aniem Gminnej Rady Narodowej i Zarz¹du
Gminy w Boguszowicach, od pocz¹tku roku 1946 pojawi³y siê nowe
pieczêcie z polskim god³em pañstwowym – nieukoronowanym Or³em
Bia³ym. S³u¿y³y do uwierzytelnienia protoko³ów z posiedzeñ GRN.
W latach 1946-1947 Zarz¹d Gminy w Boguszowicach korzysta³ równoczeœnie z dwóch okr¹g³ych i dwóch owalnych pieczêci.
1) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 33 mm, z legend¹ w otoku: : GMINNA
RADA NARODOWA | w Boguszowicach18.
2) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 35 mm, z legend¹ w otoku: PREZYDIUM
GMINNEJ RADY NARODOWEJ * W BOGUSZOWICACH |
19
POW[IAT] RYBNICKI * .
3) Pieczêæ owalna, wys. 34 mm i z szer. 27 mm, z legend¹: Zarz¹d Gminy
| BOGUSZOWICE | pow. rybnicki.
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4) Pieczêæ owalna, o tych samych wymiarach, z legend¹: ZARZ¥D
GMINNY | W BOGUSZOWICACH | POWIAT | RYBNICKI.
Typ III: Pieczêæ napisowa.

1) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 35 mm, z legend¹ w podwójnym otoku:
GMINA BOGUSZOWICE * POWIAT RYBNICKI *. Na dokumentach gminnych powsta³ych od maja do grudnia roku 1945 brak
pieczêci. Nowa pieczêæ gminy pojawi³a siê dopiero na piœmie z 1 maja
20
1946 r. . U¿yto jej kilkakrotnie w latach 1946 -1947.
Herb miasta Boguszowice 1962 - 1975

Prawo u¿ywania herbu uzyska³y Boguszowice w roku 1962. Sta³o
siê to z chwil¹ nadania prê¿nie rozwijaj¹cemu siê oœrodkowi przemys³o21
wemu, statusu miasta. Herbem miasta sta³o siê wyobra¿enie napieczêtne wystêpuj¹ce na pieczêciach gminy od pocz¹tku XVIII wieku. Barwy
herbu przyjêto zgodnie z propozycj¹ M. Gumowskiego z 1939 roku.22
W polu b³êkitnym z³ote Oko Opatrznoœci, przy czym Oko otoczone
jest promienist¹ aureol¹. W tym kszta³cie publikuje go ostatnio
Ma³gorzata Kaganiec23. Bardziej znan¹, jest inna wersja god³a, gdzie
promienie wokó³ Oka s¹ po³¹czone. Ta odmiana pojawia siê u Sylwestra
24
Musiolika , popularyzuje j¹ te¿ w swych publikacjach Marek Szo³ty25
sek . Znajduje siê równie¿ na stronie internetowej miasta jako znak
26
Boguszowic Starych . Prawo u¿ycia herbu przez Boguszowice usta³o
w 1975 roku, wraz z jego wejœciem w sk³ad Rybnika.

Znak wspólnoty Boguszowic
b³êdnie nazwany przez
M.Gumowskiego herbem,
w nowszym opracowaniu
funkcjonuje w publikacjach
i internecie

Herb Boguszowic wg
M.Kaganiec, Herby...
Prawo do herbu Boguszowice
posiada³y w l. 1962-1975
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Przypisy
1

S. Musiolik: Herby miast i wsi Rybnickiego Okrêgu Wêglowego. Palowice 1982
(mps). M. Kaganiec: Herby i pieczêcie miast górnoœl¹skich. Katowice 2002. T. 1,
z. 4 s. 5-7 odrzuca mo¿liwoœæ wp³ywu nazwy miejscowoœci na god³o oraz jego
zwi¹zki z cystersami. Za przypuszczeniami M. Gumowskiego przemawia fakt,
i¿ nieznane do tej pory pieczêcie wsi nale¿¹cych do cystersów np. Boguszowic,
Chwa³êcic, Stodó³, Zwonowic sporz¹dzono jak siê wydaje w jednej pracowni.
Charakteryzuj¹ siê one precyzyjnym rysunkiem i kompozycj¹, harmonijnie
jednocz¹c¹ wyobra¿enie napieczêtne z legend¹. Ich przeciwieñstwem s¹
wystêpuj¹ce w tych samych latach 1722-1723 pieczêcie innych gmin podrybnickich, o prymitywnym rysunku i niedba³ym rytowaniu. Odciski wspomnianych pieczêci znajduj¹ siê w Archiwum Pañstwowym we Wroc³awiu, zespó³
Kataster Karoliñski 135, 136, 137, 138, 139.
2
W problemy symboliki wprowadza D. Forstner: Œwiat symboliki chrzeœcijañskiej, Warszawa 1990 s. 59-60.
3
Na pobliskim Œl¹sku Cieszyñskim w II po³owie XVIII i pocz¹tkach XIX w.
pieczêciami z god³em przedstawiaj¹cym Oko Opatrznoœci pieczêtowa³y siê
Albrechtice, Bonkov, Heømanice, Karvina, Liskovec, Muglinov, Vratimov,
Zamosti – K. Müller: Peèeti a znaky obci èeského Tìšínska. Èeský Tìšín 1997.
4
AP Wroc³aw, sygn. 135, k. 191, 193, 194.
5
O. Wilpert, P. Kutzer: Die Wappen der Oberschlesischen Landgemeinden.
„Oberschlesische Heimat”. Oppeln 1909. Band V s.81 poz. 6.
6
Die Wappen des Kreises Rybnik / Oberschlesien aus der 18 Jahrhundert von
Dr. Oskar Wilpert und Paul Kutzer. Przedruk: Vertribenengemeinschaft „Junge
Rybniker” 5252 Ründeroth/Rhld, 1984 s. XII poz. 59.
7
M. Gumowski: Herby i pieczêcie..., s. 36. Uwa¿a, ¿e O. Wilpert i P. Kutzer
mylnie odnosz¹ pierwsz¹ pieczêæ do 1775 r. Pieczêæ gminy Boguszowice nie
pojawia te¿ w zestawieniu pieczêci gminnych z 1827 sygn. L. Ryb. 56.
8
M. Kaganiec: Herby i pieczêcie miast górnoœl¹skich. Katowice 2002. T. I
z. 4 s. 6. Autorka przytacza rozwi¹zan¹ wersjê legendy: GEM[einde]
BOGUSZOWITZ RYBNIKER KREIS, nie odnotowuj¹c rozmieszczenia s³ów,
jak robi to M. Gumowski.
9
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 663 np. dokumenty z 25 lutego i 6 lipca 1857 r., 21
kwietnia 1861. Asterysek w legendzie przyjmuje kszta³t wyd³u¿onego rombu.
10
AP Racibórz, sygn. L. Ryb 282, 311, 312. Drobne, prawie niezauwa¿alne ró¿nice wystêpuj¹ w rysunku oka (rzêsy i brew); w legendzie po nazwie dodano
kropkê.
11
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 312.
12
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 450.
13
Pismo z 25 sierpnia 1922 r. AP Racibórz sygn. Wydz. PR 159.
14
M. Kaganiec: Herby i pieczêcie... s. 6 przytacza legendê w brzmieniu:
„GMINA BOGUSZOWICE POWIAT RYBNICKI”.
15
AP Racibórz, sygn. Wydz. PR 327, 328.
16
AP Racibórz, sygn. Akta Gminy Boguszowice 1934-1953.
17
M. Gumowski: Herby i pieczêcie.... s.36. wspomina pieczêæ jako sprawion¹ po
1921 r. i u¿ywan¹ do roku 1939. Przytacza legendê: Gmina Boguszowice Powiat
Rybnicki ; i podaje œrednicê pieczêci 31 mm.. ¯adna z pieczêci u¿ywanych w boguszowickiej gminie w latach 1922-1939 nie znalaz³a siê w kwerendzie
przygotowanej dla Urzêdu Wojewódzkiego w Katowicach w marcu 1937
– AP Racibórz, sygn. Wydz. PR 19.
18
AP Racibórz, sygn. Akta Gminy Boguszowice 7.
19
AP Racibórz, sygn. Akta Gminy Boguszowice z dat¹ 19 czerwca 1952.
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20

AP Racibórz, sygn. Akta Gminy Boguszowice 7. Asterysek w legendzie przyjmuje kszta³t gwiazdy piêciopromiennej.
21
Herb identyczny z Boguszowicami maj¹ w Polsce Wilamowice k. Oœwiêcimia
i Witkowo w Wielkopolsce – M. Gumowski: Herby miast polskich. Warszawa
1960 s. 340. Oko Opatrznoœci, jako symbol religijny, wieñczy dach koœcio³a p.w.
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Boguszowicach. Wybudowano go w latach
trzydziestych XX wieku.
22
M. Gumowski: Herby i pieczêcie.... s.36 bezzasadnie uzna³ wówczas wyobra¿enie napieczêtne za herb.
23
M. Kaganiec: Herby i pieczêcie..., barwna wk³adka.
24
S. Musiolik: Herby miast i wsi Rybnickiego Okrêgu Wêglowego. Palowice
1982 (mps).
25
M. Szo³tysek: Krótkie dzieje Boguszowic. „Gazeta Rybnicka” 2 (308) : 1997
s. 17-21; ten¿e: Rybnik nasze gniazdo. Rybnik 1997 s. 75; ten¿e: Dzielnice Rybnika . Rybnik 1999 s. 9-11.
26
W tej samej postaci znajduje siê na stronie internetowej www.rybnik.pl dla
dzielnicy Boguszowice Osiedle, czêœci powsta³ej ju¿ po II wojnie œwiatowej
w wyniku rozbudowy osiedla dla górników KWK „Jankowice”.
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BOGUSZOWICE OSIEDLE

Pocz¹tki dzielnicy Boguszowice Osiedle, zwanej te¿ Nowymi
Boguszowicami, siêgaj¹ pierwszych lat XX wieku. Zwi¹zane s¹ z budow¹ w pobli¿u wsi Boguszowice kopalni nazywanej pocz¹tkowo „Szyb
Blüchera”, któr¹ przemianowano w 1934 r. na „Jankowice”. W latach
1913 - 1916 wybudowano tu pierwsze wielorodzinne domy przykopalnianego osiedla. Jego rozbudowê kontynuowano po zakoñczeniu II wojny œwiatowej. W latach piêædziesi¹tych, w pewnym oddaleniu od wczeœniejszej zabudowy, powsta³ kompleks bloków mieszkalnych dla rozrastaj¹cej siê stale za³ogi kopalni „Jankowice”.
Administracyjnie osiedle zwi¹zane by³o do roku 1962 z gmin¹
Boguszowice. Wówczas wesz³o jako dzielnica w sk³ad powo³anego
w tym czasie miasta. W wyniku reformy administracyjnej z 1975 r.,
wraz z Boguszowicami tzw. Starymi, znalaz³y siê w granicach Rybnika,
jako jedna z dzielnic.
ZNAKI WSPÓLNOTY

Dzielnica Boguszowice Osiedle do tej pory nie ma w³asnego
znaku. Umieszczony na stronie internetowej miasta herb Boguszowic –
Oko Opatrznoœci w b³êkitnym polu, podkreœla dawne zwi¹zki, nie
uwzglêdniaj¹c funkcjonowania tej dzielnicy jako odrêbnej, samorz¹dnej jednostki w obrêbie Rybnika.
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CHWA£ÊCICE

Chwa³êcice, wymienione po raz pierwszy w roku 1258, z niewielkiego leœnego przysió³ka jeszcze z XII w. sta³y siê osad¹ lokowan¹
na prawie niemieckim. Wesz³y w sk³ad wsi bêd¹cych uposa¿eniem
klasztoru cystersów w Rudach, i zwi¹zane by³y z nim do kasaty
klasztoru w 1810 r. Pod wzglêdem koœcielnym, Chwa³êcice nale¿a³y do
parafii w Rybniku. W roku 1818 wesz³y w sk³ad powiatu rybnickiego.
Po powstaniach œl¹skich i plebiscycie w 1922 r., znalaz³y siê po polskiej stronie granicy.
Reformy administracyjne przeprowadzone przez w³adze pañstwowe i wojewódzkie po 1945 r., kilkakrotnie zmienia³y status miejscowoœci. Z dniem 1 paŸdziernika 1954 r. Chwa³êcice sta³y siê gromad¹,
a od 1 stycznia 1973 r. jako jedno z trzech so³ectw (Chwa³êcice, Stodo³y, Zwonowice) zosta³y siedzib¹ gminy. Kolejna reforma – z 1 lutego
1977 – w³¹czy³a so³ectwa Chwa³êcice i Stodo³y do Rybnika.
ZNAKI WSPÓLNOTY

Chwa³êcice, jako gmina wiejska, mia³y prawo u¿ycia w³asnej pieczêci. God³o napieczêtne z po³owy XIX w. zosta³o bezzasadnie uznane
przez M. Gumowskiego za herb, i tak rozumiane funkcjonuje obecnie
jako znak dzielnicy
Pieczêcie gminy

Od pocz¹tku XVIII w. Chwa³êcice pos³ugiwa³y siê w³asn¹ pieczêci¹. Czyni³y to do wrzeœnia 1939 r., u¿ywaj¹c stempli z dwoma typami
gode³, przy czym póŸniejsze wystêpowa³o w dwóch odmianach.

46

I. Pieczêæ z pêkiem k³osów i chlebami.
II. Pieczêcie z kotwic¹, wê¿em lub lin¹ i kwiatami.
Typ I: W polu pieczêci pod pêkiem k³osów dwa chleby jeden na drugim.

1) Pieczêæ owalna, o wys. 28 mm i szer. 25 mm, z legend¹ w podwójnym otoku: SIGILLVM • COMMVN[ITAS] • CHWALENTIC:1.
W polu pieczêci wyobra¿ono pêk k³osów powy¿ej u³o¿onych na
trawie chlebów. Jest to najstarsza zapewne pieczêæ Chwa³êcic, od2
ciœniêta w czerwonym laku, widnieje w Katastrze Karoliñskim obok
Pieczêæ Chwa³êcic z 1723 r.; daty 20 lutego 1723 r. Pieczêæ, któr¹ uwierzytelniono dokumenty z lat
typ I/1
dwudziestych XVIII w. wysz³a z u¿ycia prawdopodobnie przed
rokiem 1775.
Typ II: W polu pieczêci odwrócona kotwica opleciona wê¿em lub lin¹

Pieczêæ Chwa³êcic u¿ywana
od po³owy XIX w. do 1918 r.;
typ II/A/1

God³o napieczêtne Chwa³êcic
wg O.Wilperta, P.Kutzera,
Die Wappen...

Rekonstrukcja pieczêci
Chwa³êcic wg H.Engelberta

z pojedynczymi kwiatami po bokach.
Znane s¹ dwa warianty pieczêci tego typu:
Wariant A: W polu pieczêci odwrócona kotwica opleciona wê¿em po jej
bokach z pojedyncze kwiaty na wysokich ³ody¿kach.
1) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 29 mm z legend¹ w otoku: G[EMEINDE] • CHWALLENTZITZ | RYBNIKER | KREIS. Pieczêæ z takim
3
god³em widnieje na dokumentach w lat piêædziesi¹tych XIX w. Wed4
³ug M. Gumowskiego istnia³a te¿ pieczêæ starsza , z pocz¹tków XIX
wieku, w polu z rodzajem s³upa z wê¿em w œrodku i z dwoma ma³ymi
5
s³upkami po bokach. Widzia³ j¹ na dokumencie z 1835 r. W tej wersji
pieczêæ nie jest sk¹din¹d znana. God³o przedstawiaj¹ce kotwicê lub
s³up opleciony wê¿em – mo¿e wskazywaæ na dramatyczne prze¿ycia
6
mieszkañców wsi, byæ mo¿e zwi¹zane z zaraz¹. Pieczêci u¿ywano od
lat piêædziesi¹tych XIX w. po rok 1918.
Wariant B: W polu pieczêci odwrócona kotwica opleciona lin¹, po jej
bokach pojedyncze kwiaty polne.
1) Pieczêæ okr¹g³¹ z kotwic¹ o prostej podstawie i pojedynczymi
kwiatami po bokach w polu, wspominaj¹ w 1909 r. O. Wilpert
8
i P. Kutzer . Odnotowuj¹c istnienie stempla w 1775 r. uwa¿aj¹ god³o
napieczêtne za niejasne. Rysunek kotwicy zamieszczony przez nich nie
wykazuje zwi¹zku z pieczêci¹ u¿ywan¹ w po³owie XIX w. Zosta³
9
wykorzystany w 1984 r. przez H. Engelberta do rekontrukcji pieczêci
z napisem w otoku: GEM[EINDE] CHWALLENTZITZ | KREIS |
RYBNIK. Poza tym jednym rysunkiem, pieczêæ z takim przedstawieniem god³a i legend¹, nie jest znana w materiale Ÿród³owym.
2) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 30-31 mm z legend¹: Gmina Chwa³êcice |
powiat | RYBNICKI, z innym typem odwróconej kotwicy10 oplecionej
lin¹. Sporz¹dzona w latach 1921-1922 r., nieznana M. Gumowskiemu,
pojawia siê stosunkowo czêsto na dokumentach gminy z lat 1924-1930.
3) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 35 mm, z legend¹ w podwójnym otoku:
GMINA CHWALÊCICE * POWIAT RYBNICKI * z god³em podobnym do pieczêci z 1921-1922 r. Wed³ug M. Gumowskiego robi „ze

47

s³upa kotwicê, z wê¿a sznur, a z ma³ych s³upków, kwiaty po bokach”.
11
Pieczêæ u¿ywano do 1939 r.
Wyobra¿enie napieczêtne M. Gumowski bezzasadnie uzna³ za herb
12
Chwa³êcic. Zaproponowa³ jego rozwi¹zanie barwne: w b³êkitnym polu
czarna kotwica ze z³otym sznurem, z bia³ymi kwiatami po bokach.
Barwna wersja znaku dzielnicy, publikowana na stronie internetowej miasta oraz przez M. Szo³tyska, nawi¹zuje do rysunku M. Gumowskiego. Jej niefachowy opis brzmi: „... odwrócona br¹zowa kotwica
z ¿ó³tym sznurem i czerwono-zielone kwiatki na niebieskim tle”.13

Pieczêcie Chwa³êcic u¿ywane
od w latach 1922 - 1939 r.;
typ II/B/2-3
Znak wspólnoty Chwa³êcic b³êdnie nazwany przez M.Gumowskiego
herbem, w nowszym opracowaniu funkcjonuje w publikacjach
i internecie

Przypisy
1

W legendzie wystêpuje b³¹d w s³owie sigillum. Zamiast litery V rytownik u¿y³
odwróconej litery N. Asterysek przyjmuje kszta³t rozetki. Pieczêæ Chwa³êcic nawi¹zuje kszta³tem, treœci¹ legendy oraz starannoœci¹ wykonania do pieczêci innych wsi nale¿¹cych do cystersów rudzkich np. Boguszowic, Stodó³, Zwonowic.
2
AP Wroc³aw, sygn. 135, k. 335, 337, 338.
3
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 133 z 5 maja 1854. Asterysek w legendzie przyjmuje kszta³t wyd³u¿onego rombu.
4
M. Gumowski: Herby i pieczêcie miejscowoœci woj. œl¹skiego. Katowice 1939,
s. 53-54. Wydaje siê, i¿ autor widzia³ pieczêæ to¿sam¹ z t¹, która pojawia siê na
dokumentach póŸniejszych. Wskazuje na to rozmiar stempla oraz zapis legendy,
zaœ rysunek god³a móg³ byæ s³abo odciœniêty.
5
M. Gumowski: Herby i pieczêcie .... s. 53. Brak tej pieczêci w zestawieniu
pieczêci gminnych z 1827 r. – AP Racibórz, sygn. L. Ryb 56.
6
U¿ycie symboli s³upa i kotwicy, kojarzy siê ze starotestamentow¹ wêdrówk¹
Izraelitów do Ziemi Obiecanej. K¹sani przez jadowite wê¿e, znajdowali ocalenie spogl¹daj¹c na sporz¹dzonego przez Moj¿esza wê¿a miedzianego na wysokim palu. Wywy¿szenie wê¿a na palu, oznacza³o jego unieszkodliwienie przez
Boga. Kotwica, zamiennie u¿ywana w chrzeœcijañstwie z krzy¿em, jest znakiem
trwania w wierze i nadziei. Byæ mo¿e, mieszkañcy Chwa³êcic, nêkani zarazami
o których wspominaj¹ Ÿród³a, upamiêtnili je w ten sposób.
7
AP Racibórz, sygn. L. Ryb 277.
8
O. Wilpert, P. Kutzer: Die Wappen der oberschlesischen Landgemeinden.
„Oberschlesische Heimat”. Oppeln 1909. Band V s. 82 poz. 8.
9
Die Wappen des Kreises Rybnik/Oberschlesien aus dem 18 Jahrhundert von
Dr. Oskar Wilpert und Paul Kutzer. Przedruk: Vertribenengemeinschaft „Junge
Rybniker” 5252 Ründeroth/Rhld, 1984 s. XII poz. 8.
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10

Kotwica w godle jest typem kotwicy rzecznej, z czterema ramionami z pazurami, trzonem i zaczepem do liny. Poprzednio na stemplu rytowano kotwicê dwuramienn¹.
11
AP Racibórz, sygn. Wydz.PR 19.
12
M. Gumowski: Herby i pieczêcie ... s. 53-54; ten sam wizerunek powtarza te¿
S. Musiolik: Herby miast i wsi Rybnickiego Okrêgu Wêglowego. Palowice 1982 (mps).
13
M. Szo³tysek: Dzielnice Rybnika. Rybnik 1999 s. 15. Podobny opis wersji
barwnej znaku Chwa³êcic podaje J. Kolarczyk: Œladami przesz³oœci Ziemi
Rybnickiej. Racibórz 2004 s. 138. Obaj podaj¹ j¹ za S. Musiolikiem: Herby miast
i wsi ... s. 48, który obok opisu, ¿e „herb Chwa³êcic przedstawia kotwicê i dwa
kwiaty potwierdzaj¹ce piêkno tamtejszego krajobrazu” zamieszcza w³asny
barwny rysunek. Ten, sta³ siê podstaw¹ do zastosowania barw odmiennych od
zaproponowanych w 1939 r. przez M. Gumowskiego. W tej postaci publikowany
jest on na stronie internetowej miasta www.rybnik.pl.
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CHWA£OWICE

Pierwsze wzmianki o Chwa³owicach pochodz¹ z 1228 r., kiedy to
w dokumencie dla czarnow¹skich norbertanek wspomniano miejscowoœæ Faleuich uto¿samian¹ z Chwa³owicami. Nieco póŸniej odnotowano je te¿ w ksiêdze uposa¿eñ biskupstwa wroc³awskiego. Le¿¹c w pobli¿u Rybnika dzieli³y, podobnie jak okoliczne wsie, jego losy. W 1788 r.
zosta³y sprzedane w ramach „pañstwa rybnickiego” królowi pruskiemu.
Niedu¿a, typowo rolnicza wieœ, zaczê³a rozwijaæ siê w II po³owie
XIX w. Mia³o to zwi¹zek z odkryciem w tym rejonie z³ó¿ wêgla
kamiennego, i rozpoczêciem w 1903 r. budowy kopalni.
Przemys³owy charakter Chwa³owic widoczny by³ zw³aszcza po
roku 1945. Rozwój gospodarczy miejscowoœci i wzrost liczby mieszkañców spowodowa³ w latach 1955-1960 awans wsi do rangi osiedla,
a nastêpnie od 1 stycznia 1967 – miasta. Prawami miejskimi Chwa³owice dysponowa³y krótko. Kolejna decyzja administracji pañstwowej
z koñca 1972 r., ze skutkiem od 1 stycznia 1973, zwi¹za³a Chwa³owice
z Rybnikiem. W³¹czone w sk³ad Rybnika, sta³y siê jedn¹ jego dzielnic.
ZNAKI WSPÓLNOTY

Proces kszta³towania siê znaku wspólnoty gminy Chwa³owice
rozpocz¹³ siê w pocz¹tkach XVIII wieku. Z tego czasu znana jest
pierwsza pieczêæ wsi, której god³o nie utrwali³o siê. Kolejne pieczêcie
u¿ywane przez gminê w XIX i w pocz¹tkach XX wieku mia³y ju¿
ustalone god³o. Mog³o ono zaistnieæ jako herb miasta, którym
Chwa³owice sta³y siê w 1967 r. W nowym herbie funkcjonuj¹cym od
1970 r., god³o nawi¹zywa³o jednak do przemian jakie zasz³y w gospodarce tej miejscowoœci która, z osady o charakterze rolniczym
przekszta³ci³a siê w miasto z przemys³em wydobywczym. W³¹czenie
Chwa³owic do Rybnika spowodowa³o utratê praw do u¿ytkowania
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herbu. Obecnie, dawny herb miasta z lat 1970-1975, funkcjonuje jako
znak wspólnoty mieszkañców dzielnicy.
Pieczêcie gminy

Od pocz¹tku XVIII wieku a¿ do roku 1973, Chwa³owice u¿ywa³y
pieczêci z ró¿nymi god³ami. Ich geneza i symbolika nawi¹zywa³a do
Pieczêæ Chwa³owic miejscowych realiów.
z 1722 r.;typ I/1

Znane s¹ cztery typy pieczêci:
I. Pieczêæ z inicja³em nazwy miejscowoœci oraz niezidentyfikowanymi narzêdziami.
II. Pieczêcie z mê¿czyzn¹ ze zmieniaj¹cymi siê narzêdziami rolniczymi, nawi¹zuj¹ce do rolniczego charakteru miejscowoœci.
III.Pieczêcie z god³em herbu pañstwa.
IV. Pieczêæ napisowa.
Typ I: W polu pieczêci inicja³ nazwy miejscowoœci „CH” oraz trudne do
Rekonstrukcja
pieczêci Chwa³êcic
wg H.Engelberta

identyfikacji narzêdzia.
1) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 24-25 mm. W jej polu inicja³ nazwy
miejscowoœci „CH”, pod którym widoczne s¹ narzêdzia. Zarys
narzêdzi sugeruje ich krzy¿owanie siê. Najbardziej czytelnym jest
znajduj¹cy siê z lewej topór lub siekiera, który mo¿e te¿ byæ
identyfikowany jako rodzaj motyki. Wyobra¿enie napieczêtne
umieszczono w otoku sznurowym. W Katastrze Karoliñskim z dat¹
1
1 grudnia 1722 r. dwukrotnie wystêpuje s³abo odciœniêta pieczêæ
Chwa³owic, raz – 15 paŸdziernika 1723 r. pojawia siê inna, zbli¿ona
do pieczêci Niedobczyc z tego samego okresu.

Pieczêæ Chwa³owic u¿wana Typ II: W polu pieczêci stoj¹ca postaæ mê¿czyzny z narzêdziami
rolniczymi lub fajk¹ i cepem.
od po³owy XIX w. do 1918 r.
typ II/C/1
Mo¿na rozró¿niæ trzy warianty god³a, przy czym Ÿród³owo poœwiad-

czony jest tylko trzeci.
Wariant A: Mê¿czyzna z kos¹ w prawej i cepem w lewej rêce.
1) Pieczêæ okr¹g³a, o nieznanej œrednicy, z god³em opisanym przez
2
O. Wilperta i P. Kutzera, u¿ywana ju¿ w roku 1775. Brak jest jednak
potwierdzenia jej istnienia w materiale Ÿród³owym. Rysunek bêd¹cy
rekonstrukcj¹ pieczêci z takim wyobra¿eniem, wskazuj¹cym na
3
wybitnie rolniczy charakter gminy, jest póŸny, bo z 1984 r. Legenda
napieczêtna brzmi: GEM[EINDE] CHWALLOWITZ | RYBNIKER |
KREIS.
Wariant B: Mê¿czyzna z kos¹
1) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 30 mm, z legend¹: G[EMEINDE]
CHWALLOWITZ | RYBNIKER | KREIS. Pieczêæ z wieœniakiem
4
z kos¹ wspomina M. Gumowski . Datuje j¹ na pocz¹tek XIX w. Podaje, ¿e wystêpowa³a na dokumencie z 1835. Brzmienie legendy i czas
zastosowania pieczêci wskazuj¹ jednak, i¿ nie chodzi o pieczêæ wspomnian¹ przez O. Wilperta. Raczej jest to kolejny wariant pieczêci
Pieczêcie Chwa³owic
z wieœniakiem, który móg³ pojawiæ siê po roku 1818, gdy Chwa³owice
z lat 1921-1939
typ II/C/2-3
znalaz³y siê w granicach powiatu rybnickiego5.
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Wariant C: Mê¿czyzna z fajk¹ w prawej i cepem w lewej rêce.

1) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 29 mm, z legend¹ w otoku: G[emeinde] •
CHWALLOWIZ | RYBNIKER | KREIS. Wystêpuje na dokumentach
od po³owy wieku XIX6, np. 13 marca 1849 i 12 lutego 1888 roku7.
W XX wieku u¿ywano jej z przerwami np. od drugiej po³owy 1915 do
1918 r. Ostatni raz wystêpuje 5 paŸdziernika 19188 w aktach Gminy
Chwa³owice z lat 1910-1918.
2) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 34 mm, z legend¹: Gmina Chwa³owice |
powiat | RYBNICKI, i bardzo szczegó³owym rysunkiem god³a. Jest
pierwszym, z nowych t³oków pieczêtnych, które pojawi³y siê w chwa³owickiej gminie po roku 1921, i który u¿yto 12 paŸdziernika 19229.
3) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 30-31 mm, przedstawia identyczny
wizerunek jak na pieczêci poprzedniej, opracowany jednak bardziej
10
schematycznie, z tym samym brzmieniem legendy .
Typ III: W polu pieczêci niemieckie lub polskie god³o herbu pañstwa.
Urz¹d gminy Chwa³owice, obok pieczêci gminnych, u¿ywa³ równie¿ pieczêci z god³em herbu pañstwa œciœle zwi¹zanym z przynale¿noœci¹ pañstwow¹ gminy.
1) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 34 mm, z niemieckim god³em pañstwowym i legend¹ w podwójnym otoku: Amtsvorstand Chwallowitz *
Kreis Rybnik, O[ber]S[schlesien] *. Pieczêæ zarz¹du gminnego wystêpuje sporadycznie w Ÿród³ach z lat 1911-191511.
2) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 35 mm, z przedstawieniem or³a Trzeciej
Rzeszy ze swastyk¹. Ponad or³em napis: Gemeinde | Chwallowitz |
Kreis Rybnik.
3) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 35 mm, z przedstawieniem identycznym
jak poprzednia, i napisem: Der Amtsvorsteher | des Amtsbezirks |
Chwallowitz, kr[eis] Rybnik. Pieczêci gminy oraz naczelnika urzêdu
12
u¿ywano prawdopodobnie od wrzeœnia 1939, do pocz¹tków 1945 r.
4) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 33 mm, z nieukoronowanym Or³em Bia³ym i legend¹ w otoku: GMINNA RADA NARODOWA | w Chwa³owicach. Pieczêci Gminnej Rady Narodowej u¿ywano w drugiej po³owie lat czterdziestych XX wieku.

Pieczêæ zarz¹du gminnego
w Chwa³owicach z lat 19111915;typ III/1

Pieczêæ gminy Chwa³owice
w latach 1939-1945;typ III/2

Pieczêæ naczelnika Urzêdu
Okrêgowego w Chwa³owicach w latach 1939-1945;
typ III/3

Typ IV: Pieczêæ napisowa.

1) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 27 mm, napisowa, z legend¹: Gemeinde | Pieczêæ Gminnej Rady
w Chwa³owicach
Chwallowitz | Kreis Rybnik | Ober-Schlesien, w otoku z charaktery- zNarodowej
lat 40. XX w.;typ III/4
stycznymi zewnêtrznymi z¹bkami. Jej u¿ycie doœæ rzadkie mo¿na
obserwowaæ w latach 1903-191213.
Herb miasta Chwa³owice 1970 - 1972

Z dniem 1 stycznia 1967 roku, rozporz¹dzeniem Prezesa Rady
Ministrów, Chwa³owice uzyska³y prawa miejskie, ³¹cznie z prawem
u¿ywania herbu. God³o napieczêtne z XIX wieku, nie odzwierciedla³o Pieczêæ napisowa gminy
przemian jakie zasz³y, zw³aszcza w gospodarce tej miejscowoœci, w po- Chwa³owice z lat 19031912;typ IV/1
cz¹tkach wieku XX.
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Odkrycie z³ó¿ wêgla kamiennego i budowa w 1903 r. kopalni,
wp³ynê³y na wzrost iloœci mieszkañców oraz zmianê struktury
zatrudnienia. Górnictwo le¿a³o u podstaw zmiany statusu prawnego
gminy podniesionej w latach 1955 - 1966 do rangi osiedla, póŸniej na
krótko miasta.
Herb Chwa³owic znany jest w dwóch odmianach. Pierwsza, nawi¹zuj¹ca do dawnego wyobra¿enia napieczêtnego, wystêpuje w dwóch
wariantach barwy; druga poprzez zmianê god³a, prezentuje przemianê
wsi w oœrodek przemys³owy.
M. Gumowski publikuj¹c w 1939 r. pieczêcie gminne, bezzasadnie uzna³ god³o z pieczêci gminnych Chwa³owic za herb, przydaj¹c
mu barwy: w polu b³êkitnym bia³o ubrany wieœniak ze z³ot¹ fajk¹
i cepami14. Na rysunku dope³niaj¹cym notê zamieœci³ jednak ca³kowicie czarn¹ postaæ. Oba warianty barwy przypomniano spo³eczeñstwu
15
artyku³em w lokalnej prasie w roku 1958 . Ukaza³a siê wówczas nowa
interpretacja przedwojennego god³a. Chodzi³o w niej o podkreœlenie
charakterystycznych zajêæ mieszkañców – górnik, którego atrybutem
Znak wspólnoty Chwa³owic, obok lampki czy kilofa by³a ponoæ fajka oraz wieœniak z cepem – stopili
b³êdnie nazwany przez
siê w jeden obraz, który móg³ mieæ wspomniane wy¿ej warianty barw.
M.Gumowskiego herbem,
16
S.
Musiolik wprowadzi³ dodatkow¹ barwê – zieleñ trawy. Bardziej
pojawi³ siê w 1958 r.
w nowej wersji graficznej
zró¿nicowan¹, barwn¹ wersjê herbu Chwa³owic opublikowa³a ostatnio
M. Kaganiec17. W polu b³êkitnym bia³o ubrany wieœniak z fajk¹
w prawej i cepem w lewej rêce, przy czym cybuch fajki i cep s¹
czêœciowo zielone, podobnie jak podstawa, na której postaæ stoi.
Znany jest jeszcze jeden wariant herbu z przedstawieniem ch³opa,
zamieszczony w lokalnej gazecie. Tym razem czarn¹ postaæ w bia³ym
polu, zinterpretowano jako „górnika w kapeluszu, uzbrojonego w ³opatê i pykaj¹cego fajkê”18.
Druga odmiana herbu przedstawiaj¹ca: w polu b³êkitnym
stylizowany, czarny szyb kopalniany na z³otej podstawie, pod nim
z³oty k³os w s³up pojawi³a siê w roku 1970, trzy lata po uzyskaniu praw
19
miejskich przez Chwa³owice . Szyb kopalniany, symbol ówczesnej
pozycji kopalni w ¿yciu miasta, z³oty k³os nawi¹zuj¹cy do rolniczej
przesz³oœci sta³y siê do 1975 r., kiedy Chwa³owice w³¹czono do Rybnika, herbem górniczego miasta. Pojawi³ siê on miêdzy innymi na tablicach, tzw. witaczach, przy wjazdach do Chwa³owic.
Obecnie ta wersja herbu, funkcjonuje jako znak dzielnicy na stroHerb Chwa³owic wg
20
M.Kaganiec, Herby... nie internetowej miasta .

Herb Chwa³owic zaprojektowany w 1975 r. funkcjonuje
w nowszym opracowaniu
w publikacjach i internecie,
jako znak dzielnicy. Prawo do
herbu Chwa³owice posiada³y
w latach 1967-1972
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S. Musiolik: Herby miast i wsi Rybnickiego Okrêgu Wêglowego. Palowice
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Rybnika. Rybnik 1999 s. 19.
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pracownik KWK „Chwa³owice”. S. Musiolik: Herby miast i wsi ... s. 48-49 nie
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trzy lata.Wyjaœnia, podaj¹c niefachowy opis herbu Chwa³owic: „Natomiast
kiedy w Chwa³owicach powsta³a kopalnia, gmina zmodernizowa³a herb, który
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GOLEJÓW

Golejów, wieœ rycerska, której nazwê zapisano w 1408 r., wchodzi³a ju¿ w XIII wieku w sk³ad uposa¿enia kolegiaty œw. Krzy¿a w Opolu.
Na przestrzeni wieków wielokrotnie zmienia³a w³aœcicieli, by w roku
1724 staæ siê w³asnoœci¹ Karola Wêgierskiego. Wesz³a w ten sposób
w sk³ad „pañstwa rybnickiego”, które Antoni Wêgierski w 1788 r. odsprzeda³ Fryderykowi Wilhelmowi II, królowi Prus.
Prawdopodobnie po roku 1818 kiedy Rybnik sta³ siê powiatem,
Golejów uzyska³ prawa gminy. Wczeœniej, w 1722 r. poœwiadczone jest
u¿ywanie przez wieœ w³asnej pieczêci.
Status odrêbnej gminy Golejów utrzyma³ do koñca 1945 roku.
Wówczas zosta³ w³¹czony do zbiorczej gminy Wielopole. Od 1 paŸdziernika 1954 r. Wielopole sta³o siê gromad¹, do której miêdzy innymi
nale¿a³ Golejów. Kolejna reforma administracyjna kraju w³¹czy³a go
w 1973 r. do gminy Ochojec z siedzib¹ w Golejowie. Od 1 lutego 1977 r.,
Golejów z Grabowni¹ w³¹czono, jako dzielnicê do Rybnika.
ZNAKI WSPÓLNOTY

Golejów, jako gmina wiejska, mia³ prawo u¿ycia w³asnej pieczêci.
God³o napieczêtne z I po³owy XIX wieku zosta³o bezzasadnie uznane
przez M. Gumowskiego za herb, i tak rozumiane funkcjonuje obecnie
jako znak dzielnicy.
Pieczêcie gminy

Gmina golejowska pos³ugiwa³a siê pieczêci¹ ju¿ w pocz¹tkach
XVIII w. Od lat trzydziestych XIX wieku zaczêto u¿ywaæ w Golejowie
pieczêci z god³em przedstawiaj¹cym Temidê – boginiê sprawiedliwoœci.
U¿ycie tego typu god³a wi¹zane jest z funkcjonowaniem w Golejowie
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przez prawie ca³y wiek XIX s¹du polubownego najni¿szej instancji.
1
Urz¹d sêdziego pe³nili kierownicy szko³y w Golejowie .
Znane s¹ cztery typy pieczêci gminnych Golejowa:
I. Pieczêæ z inicja³em nazwy miejscowoœci oraz niezidentyfikowanymi narzêdziami.
II. Pieczêcie z Temid¹.
III. Pieczêæ z god³em herbu pañstwa.
IV. Pieczêæ napisowa.
Typ I: W polu pieczêci inicja³ nazwy miejscowoœci „G” oraz niezidenty-

fikowane narzêdzia.
1) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 22-23 mm, w której polu umieszczono
inicja³ nazwy miejscowoœci „G”, pod którym widoczne s¹ skrzy¿owane narzêdzia2. U¿ycie tej s³abo odciœniêtej w czerwonym laku pieczêci poœwiadczone jest w Katastrze Karoliñskim w grudniu 1722 r.3
Pieczêæ Golejowa by³a
u¿ywana od lat 30. XIX w.
do koñca 1905 r.;typ II/A/1

Typ II: W polu pieczêci Temida z mieczem i wag¹.

Rozró¿nia siê dwa poœwiadczone Ÿród³owo, warianty przedstawienia god³a.
Wariant A: W polu pieczêci stoj¹ca kobieca postaæ, bez przepaski na
oczach, z mieczem wzniesionym w górê w prawej, i wag¹ w lewej rêce.
1) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 26 mm, z legend¹: GEM[EINDE] •
GOLLEOW | RYBNIKER | KREIS . Pieczêæ widnieje na dokumentach
gminy z lat 1840 - 18504. Jest prawdopodobnie wymieniona przez
Mariana Gumowskiego5, jako wystêpuj¹ca w 1835 r. na dokumencie
z archiwum Starostwa w Rybniku. Brak odcisku w zestawieniu pieczêci gminnych z 1827 r.6 sugeruje sporz¹dzenie t³oka pomiêdzy rokiem
1827 a 1835. By³a w u¿yciu od lat trzydziestych wieku XIX, a¿ do
7
koñca 1905 r.
Wariant B: W polu pieczêci siedz¹ca Temida.
Ta postaæ god³a pojawi³a siê w paŸdzierniku 1910 r. w aktach gminy
Pieczêæ Golejowa z lat 1910- Golejów z lat 1905-1910, i wystêpuje zarówno na pieczêciach niemiec1917; typ II/B/1
kich jak i polskich w I po³owie XX w.
1) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 30 mm, z legend¹ w podwójnym otoku:
GEMEINDE GOLLEOW * KREIS RYBNIK *. W polu pieczêci
wyobra¿ono siedz¹c¹ Temidê zwrócon¹ w lewo, prawdopodobnie bez
opaski na oczach, w bogato drapowanej greckiej szacie i p³aszczu, trzymaj¹c¹ w lewym rêku wagê, zaœ w prawej – miecz o rêkojeœci wspartej
na kolanie, z ostrzem skierowanym ku górze. Pojawi³a siê w aktach
gminy Golejów z lat 1905-1910, w paŸdzierniku 1910 r. i odt¹d u¿y8
wano jej do roku 1917 . Mo¿na przypuszczaæ, i¿ odcisk jest zbli¿ony lub
9
to¿samy ze wspomnianym w 1909 r. przez O. Wilperta P. Kutzera jako
Rekonstrukcja pieczêci
10
pieczêæ z nowszych czasów. W przedruku artyku³u w 1984 r. , zaGolejowa wg H.Engelberta
mieszczono rycinê H. Engelberta z siedz¹c¹ Temid¹ zwrócon¹ w prawo, bez przepaski na oczach, trzymaj¹c¹ w prawej rêce wagê, w lewej
miecz wsparty ostrzem o ziemiê. W legendzie napieczêtnej widnieje
zapis: GEMEINDE GOLLEOW | RYBNIKER | KREIS.
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2) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 30 mm, z legend¹ jak wy¿ej w podwójnym otoku i zbli¿onym rysunkiem god³a. Ró¿ni siê od poprzedniej
asteryskiem przyjmuj¹cym kszta³t bardziej rozbudowanej rozety.
11
Widnieje na dokumentach z 14 sierpnia 1917 i 2 stycznia 1918 r.
3) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 31 mm, z legend¹ w potrójnym otoku:
GMINA GOLEJÓW * POWIAT RYBNICKI * i wizerunkiem siedz¹cej Temidy zwróconej w lewo. Odciski pieczêci z legend¹ w jêzyku
polskim znajduj¹ siê na dokumentach gminnych od roku 1922, np. na
12
dokumencie z 22 paŸdziernika 1925 r.
4) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 31 mm, z legend¹ w podwójnym otoku:
GMINA GOLEJÓW * POWIAT RYBNIK *, i Temid¹. Rysunek Temidy na pieczêci z lat trzydziestych XX w. jest niestaranny i ma³o
13
czytelny . Marian Gumowski zwróci³ uwagê, ¿e na „nowszej pieczêci
zmieniono god³o o tyle, ¿e zamiast bogini dano króla siedz¹cego na
tronie z god³em i wag¹ w rêku. [...] Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e herb
w aktualnej postaci jest zniekszta³cony, gdy¿ tak ani króla, ani bogini
siê nie rysuje.” Analiza god³a wykazuje, ¿e do takiej interpretacji
Pieczêcie Golejowa z lat 1922mog³a sk³aniaæ z³a jakoœæ rysunku. Nadal jednak jest to siedz¹ca 1939;
typ II/B/3-4
Temida, bez przepaski na oczach, z wag¹ i mieczem zwróconym
ostrzem ku górze. T¹ pieczêci¹ pos³ugiwano siê jeszcze w roku 1945,
w pierwszych miesi¹cach po zakoñczeniu dzia³añ wojennych14.
Typ III: W polu pieczêci god³o herbu pañstwa.

1) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 33-34 mm, z niemieckim god³em pañstwowym w polu, i legend¹ w podwójnym otoku: AMT GOLLEOW *
KREIS RYBNIK *. Jej u¿ycie widoczne jest w zespo³ach akt z lat 1906
- 192015, od sierpnia 190616 do wrzeœnia 192017.
Typ IV: Pieczêæ napisowa.

1) Pieczêæ okr¹g³a napisowa, o œrednicy 25 mm. Miejsce god³a w polu Pieczêæ urzêdu gminnego
pieczêci zajê³a nazwa miejscowoœci, a legenda w otoku jest nastêpu- w Golejowie z lat 1906-1920;
j¹ca: Gemeindevorstand * | Golleow | * Kr[eis] Rybnik. T¹ pieczêci¹ typ III/1
uwierzytelniono np. dokument z 1 paŸdziernika 1904 roku18. Wystêpuje
w aktach gminy z lat 1906-1916 obok pieczêci z Temid¹.
Wyobra¿enie napieczêtne M. Gumowski uzna³ za herb Golejowa
przydaj¹c mu barwy: „bia³o ubran¹ boginiê, ze z³otym mieczem i z³ot¹
wag¹ na niebieskim tle”. Za nim tê wersjê powtórzyli inni, i w tej postaci
funkcjonuje obecnie jako znak dzielnicy19.

Znak wspólnoty Golejowa
b³êdnie nazwany przez
M.Gumowskiego herbem,
w nowszym opracowaniu
funkcjonuje w publikacjach
i internecie
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Przypisy
1

O pochodzeniu god³a pisze J. Kolarczyk: Œladami przesz³oœci Ziemi Rybnickiej.
Racibórz 2004 s. 165-166 oraz ten¿e: Wypisy wa¿niejszych wydarzeñ z dziejów
Golejowa. Golejów 1994 (mps). W obu opracowaniach autor zamieszcza materia³ ikonograficzny.
2
Inicja³ „G” przypomina rysunkiem sierp, zaœ skrzy¿owane narzêdzia mog¹ byæ
interpretowane jako motyka, kosa, sierp, ³opata. God³o napieczêtne umieszczono w otoku sznurowym.
3
AP Wroc³aw, sygn. 136 k. 83, 85. Obok dwukrotnie wystêpuj¹cej pieczêci
Golejowa, jeden raz pojawia siê podobna pieczêæ (15 paŸdziernika 1723), któr¹
mo¿na wi¹zaæ ze Œwierklanami Górnymi.
4
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 309.
5
M. Gumowski: Herby i pieczêcie miejscowoœci woj. œl¹skiego. Katowice 1939
s. 85. Za tak¹ identyfikacj¹ przemawia sposób rytowania god³a oraz zapisu
legendy napieczêtnej, taki sam jak na pieczêciach innych gmin pochodz¹cych
z tego samego okresu. Równie¿ stoj¹ca postaæ bogini w herbie Golejowa
w wersji M. Gumowskiego bezpoœrednio nawi¹zuje do tej pieczêci.
6
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 56.
7
Wystêpuje jeszcze na dokumencie z 29 paŸdziernika 1905 – AP Racibórz, sygn.
L. Ryb. 305. M. Gumowski podaje, ¿e œrednica t³oka wynosi³a 27 mm. Pieczêæ tê
publikuje i omawia J. Kolarczyk: Œladami przesz³oœci ... powtarzaj¹c informacje
za M. Gumowski i S Musiolikiem. Za tym ostatnim podaje, ¿e naczelnicy gminy
Golejów u¿ywali jej do 1921 r., czyli do zmiany przynale¿noœci pañstwowej.
Asterysek w legendzie przyjmuje kszta³t wyd³u¿onego rombu.
8
Np. 3 czerwca 1917 – AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 309, 310.
9
O. Wilpert, P. Kutzer: Die Wappen der Oberschlesischen Landgemeinden.
„Oberschlesische Heimat”. Oppeln 1909. Band V s. 82 poz. 24.
10
Die Wappen des Kreises Rybnik/Oberschlesien aus dem 18 Jahrhundert von
Dr. Oskar Wilpert und Paul Kutzer. Przedruk: Vertribenengemeinschaft „Junge
Rybniker” 5252 Ründeroth/Rhld, 1984 s. X, poz 24.
11
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 342 – dokumenty z 14 sierpnia 1917 i 2 stycznia 1918 r.
12
AP Racibórz, sygn. Wydz. PR 121.
13
Odcisk tej pieczêci otrzyma³ M. Gumowski w kwerendzie z 1937. Ró¿ni siê od
poprzedniej z lat dwudziestych, nieznanej M. Gumowskiemu, znacznie gorszym
rysunkiem god³a, liternictwem, treœci¹ legendy oraz asteryskami w kszta³cie
piêciopromiennej gwiazdy.
14
J. Kolarczyk: Œladami przesz³oœci ... s. 165.
15
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 282, 309, 310, 342.
16
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 309 dokument 25 sierpnia 1906.
17
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 282 dokument z 11 wrzeœnia 1920.
18
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 309.
19
Fr. Pietrzyk: Golejów. „Nowiny” 47 (100): 1958; S. Musiolik: Herby miast
i wsi Rybnickiego Okrêgu Wêglowego. Palowice 1982 (mps); M. Szo³tysek:
Dzielnice Rybnika. Rybnik 1999; ten¿e: Rybnik, nasze gniazdo. Rybnik 1997;
ten¿e: Krótkie dzieje Golejowa. „Gazeta Rybnicka” 9(315): 1997 oraz strona
internetowa miasta www.rybnik.pl.
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GOTARTOWICE

Gotartowice powsta³y w koñcu XIII wieku w wyniku wielkiej akcji
kolonizacyjnej w tym okresie. Wymieniono je ok. 1300 r. wœród wsi znajduj¹cych siê w uposa¿eniu biskupstwa wroc³awskiego jako Gothartovitz. Nazwa pochodzi od imienia Gotard. W 1788 r. wraz z ca³ym
„pañstwem rybnickim” zosta³y sprzedane królowi pruskiemu, a w 1818 r.
– z chwil¹ utworzenia powiatu w Rybniku, znalaz³y siê w jego granicach.
W XVIII i XIX wieku miejscowoœæ znana by³a z huty ¿elaza, póŸniej
walcowni. W roku 1792 królewski skarb pruski urz¹dzi³ tu dwie
fryszerki. Powiêkszona w 1824 r. huta pracowa³a do roku 1864.
Po powstaniach œl¹skich i plebiscycie, od roku 1922 Gotartowice
znajdowa³y siê w granicach powiatu rybnickiego. Samodzieln¹ gmin¹
by³y do 1963 r., kiedy to przy³¹czono je do miasta Boguszowice. Reforma administracyjna z 1975 r. spowodowa³a w³¹czenie Boguszowic wraz
z Gotartowicami i K³okocinem do Rybnika.

ZNAKI WSPÓLNOTY

Gotartowice, jako gmina wiejska, mia³y prawo u¿ycia w³asnej pieczêci. God³o napieczêtne z XIX w. zosta³o bezzasadnie uznane przez
Mariana Gumowskiego za herb, i tak rozumiane funkcjonuje obecnie
jako znak dzielnicy.
Pieczecie gminne

Od pocz¹tku lat dwudziestych XVIII w. a¿ do roku 1939 na dokumentach gminy Gotartowice pojawiaj¹ siê pieczêcie. Pierwsza z nich,
by³a pieczêci¹ wspóln¹ dla wsi Gotartowice, K³okocin oraz Rowieñ, zaœ
kolejne zwi¹zane s¹ œciœle z t¹ miejscowoœci¹.
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Gmina w Gotartowicach u¿ywa³a trzech typów pieczêci.
I. Pieczêæ z inicja³em nazwy miejscowoœci oraz niezidentyfikowanym
wyobra¿eniem napieczêtnym.
II. Pieczêcie ze snopem zbo¿a i skrzy¿owanymi cepami.
III. Pieczêcie z god³em herbu pañstwa.
Typ I: W polu pieczêci splecione inicja³y oraz niezidentyfikowane wyo-

bra¿enie napieczêtne.
1) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 21 mm, w jej polu umieszczono splecione
Rekonstrukcja pieczêci
inicja³y „PG” lub „RG” oraz trudne do rozpoznania wyobra¿enie1. S³aGotartowic wg
bo czytelna, odciœniêta w czerwonym laku pieczêæ,znajduje siê w KataH.Engelberta
strze Karoliñskim obok daty 1 grudnia 1772 r.2
Typ II: W polu pieczêci snop zbo¿a, za nim skrzy¿owane dwa cepy.

1) Pieczêæ okr¹g³a, o nieznanej œrednicy, ze snopem zbo¿a i skrzy¿owanymi dwoma cepami w polu, wed³ug P. Kutzera i O Wilperta by³a w u¿yciu w 1775 r.3, lecz brak jej w zestawieniach pieczêci z lat 1827 i 18354.
Rysunek – rekonstrukcjê pieczêci sporz¹dzi³ w 1984 r. H. Engelbert5.
ród³owo poœwiadczone s¹ trzy pieczecie z takim god³em. By³y u¿ywane od lat piêædziesi¹tych XIX w. do 1939 r.
2) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 28 mm, z legend¹: G[EMEINDE] •
GOTTARTOWIZ | RYBNIKER | KREIS. Odciœniêto j¹ na dokumencie
6
z 14 grudnia 1854 . Wspomniany stempel stosowano do listopada 1916 r.
3) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 32 mm, z legend¹: Gmina Gotartowice |
POWIAT | RYBNICKI, u¿ywana by³a przez gminê prawdopodobnie od
7
roku 1922 do 1931-1932 r.
4) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 31 mm, z identyczn¹ legend¹, ró¿ni siê od
poprzedniej szczegó³ami rysunku god³a. Tê pieczêæ, jak równie¿ pieczêæ owaln¹ napisow¹ gminy Gotartowice przytacza M. Gumowski.
Nowy stempel sprawiono w koñcu 1932 lub w pocz¹tkach roku 1933,
i by³ u¿ywany do wybuchu wojny8.
Typ III: W polu pieczêci god³o herbu pañstwa..

1) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 27 mm, z niemieckim god³em pañstwowym i legend¹ w otoku: AMT GOTTARTOWITZ * KREIS RYBNIK *.
Odciœniêto j¹ na dokumentach z lat 1904-19189.
Pieczêcie Gotartowic
u¿ywane od po³owy XIX w. 2) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 35 mm, z ukoronowanym Or³em Bia³ym
i legend¹: Urz¹d okrêgowy * w Gotartowicach *, pojawia siê przyk³adodo 1939 r.; typ II/2-4
10
wo na dokumencie z 11 grudnia 1926 r. .
3) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 48 mm, z ukoronowanym Or³em Bia³ym
i legend¹ w podwójnym otoku: Rzeczpospolita Polska * Urz¹d
Okrêgowy Gotartowice, Powiat Rybnik *, wystêpuje na sprawozdaniu
11
z 1929 r.
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Pieczêcie urzêdu okrêgowego w Gotartowicach z lat 1904-1930; typ III/1-3

Brak rozwi¹zañ barwnych god³a sk³oni³ w 1939 r. Mariana Gumowskiego do stanowiska, ¿e znak wspólnoty okreœlony przezeñ jako herb
12
mo¿e mieæ z³oty snop i z³ote cepy na tle niebieskim” . Za M. Gumow13
14
skim ten sam wizerunek powtarzaj¹ F. Pietrzyk , S. Musiolik ,
15
M. Szo³tysek . Widoczny te¿ jest – ale z czarnymi k³osami w snopie – na
stronie internetowej miasta16.
Zarówno god³o napieczêtne, jak i obecna wersja znaku dzielnicy
Gotartowice, nawi¹zuj¹ do typowo wiejskiego charakteru miejscowoœci,
jaki mia³a od momentu pojawienia siê pierwszej pieczêci gminnej w koñcu XVIII lub ok. po³owy XIX w. Nie znalaz³o w niej odbicia uprzemys³owienie Gotartowic ju¿ w koñcu XVIII wieku.

Znak wspólnoty Gotartowic b³êdnie nazwany przez M.Gumowskiego herbem,
w nowszym opracowaniu funkcjonuje w publikacjach i internecie
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W Katastrze, t¹ sam¹ pieczêci¹ o œrednicy 21 mm uwierzytelniono dokumenty
le¿¹cych w pobli¿u wsi K³okocin i Rowieñ. S³abe odciski pieczêci na ka¿dym
z nich, nie pozwalaj¹ na jednoznaczne stwierdzenie czy w inicja³ach wystêpuje
litera P czy R. Literê G mo¿na równie¿ próbowaæ odczytaæ jako sierp.
Wyobra¿enie napieczêtne poni¿ej inicja³u, w ka¿dym z przypadków, jest owaln¹
plam¹, któr¹ mo¿na zinterpretowaæ jako zwierzê, analogicznie do pieczêci
Ksi¹¿enic z tego samego okresu. Pod owaln¹ plam¹ widniej¹ dwa drobne przedmioty przypominaj¹ce grzyby. Wyobra¿enie napieczêtne umieszczono w otoku
pere³kowym.
2
AP Wroc³aw, sygn. 136 k. 104, 106.
3
O. Wilpert, P. Kutzer: Die Wappen der Oberschlesischen Landgemeinden.
„Oberschlesische Heimat”. Oppeln 1909. Band V s. 82 poz. 27.
4
AP Racibórz, sygn. L Ryb. 56. M. Gumowski: Herby i pieczêcie miejscowoœci
woj. œl¹skiego. Katowice 1939 s. 90, powtarza prawdopodobnie za O. Wilpertem,
P. Kutzerem informacjê o pochodzeniu pieczêci z XVIII w. Nie wspomina te¿, ¿e
widzia³ j¹ na dokumentach z 1835 r.
5
Do sporz¹dzenia rekonstrukcji autor z pewnoœci¹ wykorzysta³ pieczêæ u¿ywan¹
w latach 1854-1916. Die Wappen des Kreises Rybnik/Oberschlesien aus dem 18
Jahrhundert von Dr. Oskar Wilpert und Paul Kutzer. Przedruk: Vertribenengemeinschaft „Junge Rybniker” 5252 Ründeroth/Rhld, 1984 s. X poz. 27.
6
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 150. U¿ycie jej w nastêpnych latach potwierdzaj¹
zespo³y akt L. Ryb. 311, 312. W tym ostatnim, po 15 listopada 1916, ju¿ nie
wystêpuje. M. Gumowski: Herby i pieczêcie ... identyfikuje j¹ z pieczêci¹
z XVIII w., wspomnian¹ przez O. Wilperta i P. Kutzera.
7
Jej stosowanie widoczne jest na dokumentach od 16 kwietnia 1923 a¿ po
wrzesieñ 1931 – AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 361, 159.
8
AP Racibórz, sygn. Wydz. PR 362. Wspomniane pieczêcie, jak równie¿ inne
u¿ywane w tym czasie pieczêcie napisowe, zawiera kwerenda dla Urzêdu Wojewódzkiego z 1937 r. – AP Racibórz, sygn. Wydz. PR 19.
9
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 311, 312.
10
AP Racibórz, sygn. Wydz. PR - dokument z 11 grudnia 1926 r.
11
AP Racibórz, sygn. Wydz. PR 78.
12
M.Gumowski: Herby i pieczêcie ... s.90. Odmiana barwna herbu: w zielonym
polu z³oty snop i srebrne cepy funkcjonuje obecnie w miejscowoœci Horni
Domaslavice na czeskim Œl¹sku cieszyñskim – K.Müller: Peèetí a znaki obcí
èeskéno Tìšinska. Èeský Tìšin 1997.
13
Fr. Pietrzyk: Gotartowice. „Nowiny” 47 (100): 1958.
14
S. Musiolik: Herby miast i wsi Rybnickiego Okrêgu Wêglowego. Palowice
1982 (mps).
15
M. Szo³tysek: Rybnik, nasze gniazdo. Rybnik 1997 s. 75; ten¿e: Krótkie dzieje
Gotartowic. „Gazeta Rybnicka” 6(324) : 1998 s. 23-25; ten¿e: Dzielnice Rybnika.
Rybnik 1999 s. 24.
16
www.rybnik.pl
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GRABOWNIA

Pocz¹tki Grabowni oraz Olszowca siêgaj¹ œredniowiecza i wi¹¿¹
siê z uposa¿eniem klasztoru cystersów w Rudach. ród³a podaj¹, ¿e
w pierwszych latach XIV w. znajdowa³y siê tu stawy rybne nale¿¹ce do
cystersów. Ukszta³towanie terenu oraz szata roœlinna sprzyja³y hodowli
ryb oraz bartnictwu.
Przynale¿noœæ Grabowni do klasztoru w Rudach usta³a w XVIII
wieku. Wraz z Golejowem znalaz³a siê w „pañstwie rybnickim”. W roku 1848 Grabownia wesz³a w sk³ad gminy Golejów. Zmiany administracyjne w koñcu roku 1945 w³¹czy³y Grabowniê z Olszowcem do
gminy, a nastêpnie gromady Wielopole (1954). Kolejne reformy wcieli³y tê miejscowoœæ w 1973 r. do gminy Ochojec, a w trzy lata póŸniej,
po jej zniesieniu, do Rybnika.
Z up³ywem czasu zajêcia ludnoœci zwi¹zane przede wszystkim
z gospodark¹ roln¹, uleg³y przeobra¿eniom. Najwa¿niejsze zmiany
przynios³a tej œródleœnej wsi budowa Elektrowni „Rybnik”(od 1967 r.),
która w znacznym stopniu przekszta³ci³a œrodowisko naturalne.
ZNAKI WSPÓLNOTY

Dzielnica Grabownia wraz z Olszowcem do tej pory nie ma
w³asnego znaku. W roku 2004 zosta³ przygotowany przez Radê
Dzielnicy jego projekt: w z³otym polu z zielonej trawy wyrasta czarne
1
drzewo z liœæmi grabu i olchy. Znak pozostaje w formie projektu .
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Autorem projektu jest art. plast. Krzysztof Dublewski. Zgodnie z sugestiami
Rady Dzielnicy stara³ siê nawi¹zaæ do wspólnej przesz³oœci Grabowni
i Olszowca – drzewo z liœæmi grabu i olchy, w dolnej partii tarczy wg uzasadnienia Rady Dzielnicy „znajduje siê staw w otoczeniu zielonych pól i ³¹k –
pocz¹tki osady Grabownia. ¯ó³ty kolor t³a nawi¹zuje do powstania osady
Olszowiec – pasieki i bartnicy”. Ze wzglêdu na zbyt du¿e nagromadzenie elementów god³a oraz naruszenie zasady alternacji barw (b³êkitny staw wœród
zieleni trawy w dolnym pasie), projekt wymaga korekty. Podobnie propozycja
znaku zamieszczona przez M. Szo³tyska: w opracowaniu Dzielnice Rybnika,
Rybnik 1999 s. 27: „ciemnozielony liœæ grabu na niebieskim tle” równie¿ nie jest
zgodna z t¹ zasad¹.
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KAMIEÑ

Nazwê wsi, Kamieñ, zwi¹zan¹ z polodowcowym ukszta³towaniem terenu, odnotowano w 1437 r. w aktach jej zakupu. By³a wsi¹
rycersk¹, zmieniaj¹c¹ kolejnych w³aœcicieli, którzy w XIX i w pocz¹tkach XX wieku uruchomili tu drobn¹ wytwórczoœæ przemys³ow¹.
Samodzieln¹ gmin¹, Kamieñ by³ do roku 1945. Wówczas wszed³
do zbiorczej gminy wraz z Ksi¹¿enicami, Leszczynami i Przegêdz¹. Od
1 stycznia 1973 r. do koñca 1976 r. nale¿a³ do gminy Ochojec. Kolejna
reforma administracyjna kraju z pocz¹tkiem roku 1977, w³¹czy³a
Kamieñ do Rybnika.
ZNAKI WSPÓLNOTY

Kamieñ, jako gmina wiejska, mia³ prawo u¿ycia w³asnej pieczêci.
God³o napieczêtne z po³owy XIX w. zosta³o bezzasadnie uznane przez
M. Gumowskiego za herb, i tak rozumiane funkcjonuje obecnie jako
znak dzielnicy.
Pieczêcie gminy

Rekonstrukcja pieczêci
Kamienia wg H.Engelberta

Od po³owy XIX w., a¿ po rok 1939, gmina Kamieñ u¿ywa³a pieczêci z god³em nawi¹zuj¹cym do nazwy miejscowoœci1. W Ÿród³ach
wystêpuj¹ dwa typy pieczêci:
I. Pieczêæ wójta Kamienia.
II. Pieczêcie z mê¿czyzn¹ z jab³kiem lub z kamieniem w prawej rêce
i motyk¹ lub kilofem w lewej rêce.
Typ I: Pieczêæ wójta Kamienia.

Pieczêæ Kamienia u¿ywana

1) Oœmiok¹tna pieczêæ wójta gminy, wys. 12 mm, w której polu, na tarczy od po³. XIX w. do lat 20.
widoczene s¹ trzy czó³enka tkackie, a ponad tarcz¹ inicja³y „AP”. XX w.; typ II/B/1
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Wystêpuje w Katastrze Karoliñskim2 z dat¹ 14 stycznia 1723 r., obok
pieczêci urzêdników sporz¹dzaj¹cych spis maj¹tku wsi Kamieñ (Stein).
Typ II: W polu pieczêci stoj¹cy mê¿czyzna z jab³kiem lub z kamieniem

w prawej rêce i motyk¹ lub kilofem w lewej rêce.
Rozró¿nia siê dwa warianty pieczêci, przy czym tylko wariant
B poœwiadczony jest Ÿród³owo szeœcioma ró¿ni¹cymi siê odciskami.
Wariant A: W polu pieczêci stoj¹cy mê¿czyzna z jab³kiem w prawej
i klinowat¹ motyk¹ w lewej rêce.
1) Pieczêæ okr¹g³a, znana tylko z publikacji O. Wilperta i P. Kutzera3,
którzy przytaczaj¹ opis stempla z 1775 r. Brak jej w zestawieniach
4
5
pieczêci gminnych z 1827 r. oraz z 1835 r. Prób¹ jej rekonstrukcji
6
jest rysunek H. Engelberta z 1984 r. Tu legenda brzmi: GEMEINDE
STEIN | KREIS | RYBNIK.
Wariant B: W polu pieczêci stoj¹cy mê¿czyzna z kamieniem w prawej

i kilofem w lewej rêce.
1) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 28 mm, z legend¹: GEMEINE • STEIN |
RYBNIKER | KREIS, z god³em przedstawiaj¹cym zwróconego
w prawo mê¿czyznê w kapeluszu na g³owie i krótkiej bluzie, trzymaj¹cego w prawym rêku kulisty przedmiot, prawdopodobnie
7
kamieñ, w lewej – mocno odchylonej od tu³owia – kilof . Odciœniêto
8
j¹ na dokumentach z 13 marca 1849 , z 22 sierpnia 18569 oraz 25
wrzeœnia 191110. U¿ywano jej przez oko³ó 60-70 lat.
2) Pieczêæ okr¹g³¹, o œrednicy 29 mm, z legend¹: GMINA KAMIEÑ |
11
powiat rybnicki, u¿yto 20 wrzeœnia 1923 r.
3) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 30 mm, z t¹ sam¹ legend¹, drugim otokiem przy krawêdzi pieczêci. U¿yta 15 maja 1926 r.12 ró¿ni siê od
poprzedniej mniej starannym rysunkiem postaci, która wydaje siê, ¿e
trzyma z lewym rêku róg – stylisko kilofa jest niewidoczne.
4) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 30 mm, z legend¹: GMINA KAMIEÑ |
pod Rzêdówk¹ | powiat rybnicki, i drugim otokiem przy krawêdzi
pieczêci, o rysunku god³a podobnym do pieczêci wspomnianej wy¿ej.
U¿yto jej 14 listopada 1926 r.13
5) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 29 mm, z legend¹: GMINA KAMIEÑ |
14
pod. Rzêdówk¹ | powiat rybnicki, u¿yta 8 lipca 1928 r., z precyzyjnym rysunkiem ubioru postaci i trzymanego w lewej rêce kilofa.
6) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 29 mm, z legend¹: GMINA KAMIEÑ |
pod Rzêd[ówk¹] | powiat rybnicki, o rozbudowanym szczegó³owym
rysunku ubioru postaci, u¿yta miêdzy innymi 18 sierpnia 1936. Tê
pieczêæ zamieszczono w kwerendzie dla Urzêdu Wojewódzkiego
w Katowicach w 1937 r.15 Byæ mo¿e s³aby odcisk pieczêci sk³oni³
korzystaj¹cego z kwerendy Mariana Gumowskiego do konstatacji, ¿e:
Pieczêcie Kamienia z lat
1922-1939; typ II/B/2,4-6
„na tej, herb jest o tyle zmieniony, ¿e zamiast m³otka trzyma kamie16
niarz jakby ro¿ek” .
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Wyobra¿enie napieczêtne M. Gumowski uzna³ za herb Kamienia
i zaproponowa³ jego wersjê barwn¹ „czarno ubranego kamieniarza,
17
z³oty m³otek, srebrny kamieñ i niebieskie t³o” . Za nim ten wizerunek
18
19
powtarza S. Musiolik oraz M. Szo³tysek.

Znak wspólnoty Kamienia b³êdnie nazwany przez M.Gumowskiego herbem,
w nowszym opracowaniu funkcjonuje w publikacjach i internecie

Przypisy
1

M. Szo³tysek: Dzielnice Rybnika. Rybnik 1999 s. 30-32 pisze o piaskowni
i mo¿liwoœci natrafienia na z³o¿a piaskowca wykorzystywanego do wyrobu np.
¿aren. Wydaje siê jednak bardziej prawdopodobne, ¿e nazwa miejscowoœci
wywodzi siê od g³azów narzutowych, nieraz znacznych rozmiarów, które
rozsiane by³y licznie na tym terenie jako pozosta³oœci zlodowaceñ. Por.
D. Absalon, M. Leœniok: Przewodnik przyrodniczy po Rybniku. Rybnik 1999.
2
AP Wroc³aw, sygn. 135, k. 121, 123.
3
O. Wilpert, P. Kutzer: Die Wappen der oberschlesischen Landgemeinden.
„Oberschlesische Heimat”. Oppeln 1909. Band V s. 86 poz. 106.
4
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 59.
5
Nie wspomina jej M. Gumowski: Herby i pieczêcie miejscowoœci woj. œl¹skiego.
Katowice 1939, s.112 skrupulatnie odnotowuj¹cy w innych przypadkach wystêpowanie pieczêci na dokumentach z 1835 r. z archiwum Starostwa w Rybniku.
6
Die Wappen des Kreises Rybnik/Oberschlesien aus dem 18 Jahrhundert von Dr.
Oskar Wilpert und Paul Kutzer. Przedruk: Vertribenengemeinschaft „Junge
Rybniker” 5252 Ründeroth/Rhld, 1984 s. XVI poz. 106. Rycina przedstawia
mê¿czyznê z go³¹ g³ow¹ w jednorzêdowej kapocie, spodniach do kolan trzymaj¹cego
w szeroko roz³o¿onych rêkach wbit¹ w ziemiê ³opatê z lewej i jab³ko z prawej.
7
Prawdopodobnie M. Gumowski tê w³aœnie pieczêæ identyfikuje z pieczêci¹
z 1775 r., o której wspominaj¹ O. Wilpert, P. Kutzer.
8
AA Katowice, sygn. AL. 2047.
9
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 221.
10
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 289.
11
AP Racibórz, sygn. Wydz. PR 128.
12
AP Racibórz, sygn. Wydz. PR 128.
13
AP Racibórz, sygn. Wydz. PR 226.
14
AP Racibórz, sygn. Wydz. PR 226.
15
AP Racibórz, sygn. Wydz. PR 19.
16
Pieczêcie z pozycji 3-7 s¹ do siebie bardzo podobne. Liternictwo wskazuje na
wykonanie ich przez ten sam zak³ad piecz¹tkarski. Ró¿nice zaznaczaj¹ siê
u¿yciem pojedynczego, b¹dŸ podwójnego otoku krawêdzi pieczêci i zastosowaniem ozdobnika poni¿ej tekstu. Najwiêksze zmiany dotycz¹ rysunku postaci –
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zawsze jest to stoj¹cy mê¿czyzna z kapeluszem na g³owie, w wysokich do kolan
butach, z wywiniêtymi lub nie rêkawami (poz. 3, 6), z bluz¹ – marynark¹ o zapiêciu jednorzêdowym (poz. 4, 5), dwurzêdowym (poz. 3, 6) b¹dŸ rozpiêt¹ (poz. 7).
17
M. Gumowski: Herby i pieczêcie... s. 112.
18
S. Musiolik: Herby miast i wsi Rybnickiego Okrêgu Wêglowego. Palowice
1982 (mps).
19
M. Szo³tysek: Rybnik, nasze gniazdo. Rybnik 1997; ten¿e: Krótkie dzieje
Kamienia. „Gazeta Rybnicka”. 8(326): 1998; ten¿e: Dzielnice Rybnika. Rybnik
1999. Tu, obok ma³o precyzyjnego przerysu pieczêci dodaje nieuzasadniony
opis, ¿e w lewej rêce kamieniarza umieszczono nie m³otek lecz „skórê” – skórzany fartuch stosowany w górnictwie, który „s³u¿y³ do noszenia urobionych kamieni, zaœ po przesuniêciu w ty³ – jako „poduszka” podczas siedzenia na zimnym
czy mokrym kamieniu”. Wersjê barwn¹ zamieszcza te¿ strona internetowa
miasta www.rybnik.pl – w b³êkitnym polu brunatno odziany kamieniarz z z³otym
m³otkiem i srebrnym kamieniem.
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K£OKOCIN

Osada K³okocin, zapisana oko³o roku 1300 w ksiêdze uposa¿eñ
biskupstwa wroc³awskiego jako Clocochina, powsta³a u schy³ku XIII
wieku w wyniku akcji kolonizacyjnej ksi¹¿¹t raciborskich. Typowo
rolnicze zajêcia ludnoœci – uprawa roli, hodowla zwierz¹t, w tym ryb –
by³y przez d³ugi czas podstaw¹ utrzymania ludnoœci.
Rozwój wsi, przede wszystkim pod wzglêdem iloœci mieszkañców, rozpocz¹³ siê w pierwszych latach XX w. Spowodowany by³
budow¹ kopalñ w pobliskich Chwa³owicach (od 1903 r.) i Boguszowicach (od 1913 r.).
Jako odrêbna gmina, K³okocin funkcjonowa³ od koñca XVIII wieku a¿ do II wojny œwiatowej. Administracyjn¹ odrêbnoœæ utraci³ po jej
zakoñczeniu. W 1962 r. zosta³ w³¹czony jako dzielnica do Boguszowic,
a wraz z nimi, od 1 czerwca 1975 r. sta³ siê jedn¹ z dzielnic Rybnika.
ZNAKI WSPÓLNOTY

K³okocin, jako gmina wiejska, mia³ prawo u¿ycia w³asnej pieczêci. God³o napieczêtne z koñca XVIII wieku zosta³o bezzasadnie
uznane przez M. Gumowskiego za herb, i tak rozumiane funkcjonuje
obecnie jako znak dzielnicy.
Pieczêcie gminy

Od pocz¹tku lat dwudziestych XVIII w., a¿ po rok 1939, na dokumentach gminy K³okocin pojawiaj¹ siê pieczêcie. Pierwsza z nich by³a
pieczêci¹ wspóln¹ dla wsi K³okocin, Gotartowice oraz Rowieñ, zaœ
kolejne – zwi¹zane s¹ œciœle z t¹ miejscowoœci¹.
Gmina w K³okocinie u¿ywa³a dwóch typów pieczêci:
I. Pieczêæ z inicja³em nazwy miejscowoœci oraz niezidentyfikowanym
god³em.
II.Pieczêcie z kogutem na wzgórku.
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Typ I: W polu pieczêci inicja³ nazwy nazwy miejscowoœci oraz

niezidentyfikowane wyobra¿enie napieczêtne.
1) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 20-21 mm. W jej polu, w otoku pere³kowym umieszczono splecione inicja³y „PG” lub „RG” oraz trudne do
2
rozpoznania wyobra¿enie1. W Katastrze Karoliñskim , obok daty
1 grudnia 1772 r., odciœniêto w czerwonym laku s³abo czyteln¹ pieczêæ.
3

Typ II: W polu pieczêci na wzgórku kogut w prawo .
Rekonstrukcja pieczêci
K³okocina wg H.Engelberta
Gmina K³okocin od lat siedemdziesiatych XVIII

wieku, a¿ po rok
4
1939 u¿ywa³a pieczêci z wyobra¿eniem koguta . ród³owo udokumentowanych jest szeœæ pieczêci u¿ywanych w tym okresie.
1) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 30 mm, z XVIII w. Pisz¹ o niej O. Wilpert
i P. Kutzer5 jako o herbie mówi¹cym: kogut (kur) na wzgórku. Znana
jest tylko z rekonstrukcji H. Engelberta z 19846, gdzie kur zwrócony jest
w lewo, a legenda w otoku brzmi: G[EMEINDE] KLOKOTSCHIN |
RYBNIKER | KREIS.
2) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 30 mm, z legend¹: G[EMEINDE]•
KLOKOSCHIN | RYBNIKER | KREIS, z god³em przedstawiaj¹cym
7
koguta na wzgórku zwróconego w prawo . Pieczêæ widoczna jest na do8
kumentach z lat 1854, 1857, 1860, 1861 .
3) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 28 mm, z tak¹ sam¹ legend¹, ró¿ni¹ca siê
ukszta³towaniem pod³o¿a, na którym stoi kogut. Pojawia siê w zespo³ach akt gminy Gotartowice z lat 1904-19129.
4)Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 33 mm, z legend¹ w podwójnym otoku:
GEMEINDE KLOKOTSCHIN • KREIS RYBNIK •, z du¿ym kogutem
w prawo. Wystêpuje na dokumentach z lipca i paŸdziernika 1918 r.10

5)Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 31 mm, z przestawieniem koguta w lewo11
i legend¹ w jêzyku polskim w potrójnym otoku: GMINA K£OKOCZYN * POWIAT RYBNICKI *. Wspomniana pieczêæ pojawi³a siê
po roku 1922.
6)Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 32 mm, z wyobra¿eniem koguta w lewo
i legend¹ w potrójnym otoku: GMINA K£OKOCIN • POWIAT
RYBNICKI •12. W 1927 r. gmina sprawi³a nowy, wiêkszy t³ok. U¿yto
tu po raz pierwszy nazwy K³okocin, zastêpuj¹c wczeœniejsz¹ –
K³okoczyn. Tê pieczêæ odnotowuje Marian Gumowski jako drugi
13
znany mu egzemplarz, sprawiony po 1921 r.
Wyobra¿enie napieczêtne Marian Gumowski uzna³ za herb
K³okocina. Wobec braku wersji barwnej zaproponowa³ w 1939 r. nawi¹14
zanie do rysunku i barw god³a wsi Grodziec k. Bielska . Zgodnie z t¹
15
sugesti¹ S. Musiolik, M. Szo³tysek oraz strona internetowa miasta prePieczêcie K³okocina u¿ywane
od po³owy XIX w. do 1939 r.; zentuj¹ znak wspólnoty K³okocina nastêpuj¹co: w b³êkitnym polu, na
z³otym piasku stoi bia³y kogut zwrócony w prawo.
typ II/2,4-6
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Znak wspólnoty K³okocina b³êdnie nazwany przez M.Gumowskiego herbem,
w nowszym opracowaniu funkcjonuje w publikacjach i internecie

Przypisy
1

Por. przyp. 2 dotycz¹cy pieczêci Gotartowic z tego samego okresu.
AP Wroc³aw, sygn. 136 k. 267, 269.
3
Podobnym znakiem – kogutem, pieczêtowa³y siê przed 1939 r. Kokoszyce
i Kokotek. Obecnie z³otym kogutem w b³êkitnym polu pos³uguje siê czeskie
miasto Pržno – por. K. Müller: Peèetí a znaki obcí èeskéno Tìšínska. Èeský Tìšín
1997 s. 61.
4
Jak sugeruje M. Szo³tysek: Dzielnice Rybnika. Rybnik 1999 s. 33, god³o mog³o
nawi¹zywaæ do lokalnie u¿ywanej wersji nazwy gwarowej Kokoczyñ, od s³owa
kokot – kogut, która zast¹pi³a niezrozumia³¹ K³okoczynê, K³okoczkê. K³okoczka po³udniowa – roœlina wodna z owocami zwanymi orzechem wodnym,
porastaj¹ca stawy i mokrad³a, do tej pory wystêpuje w Rybnickiem – D. Absalon,
M. Leœniok: Przewodnik przyrodniczy po Rybniku. Rybnik 1999 s. 25. Jako
nazwê topograficzn¹ dotycz¹c¹ szaty roœlinnej, wywodz¹c¹ siê od wspomnianej
k³okoczki (Staphylea pinnata), kwalifikuje K³okocin Henryk Borek: Górny
Œl¹sk w œwietle nazw miejscowych. Opole 1988 s. 69, 76, 292. Wersjê zbli¿on¹
prezentuje W. Sienkiewicz: Œredniowieczne nazwy miejscowe ziemi rybnickiej.
„Kroniki Rybnickie” nr 1. Rybnik 1983 s. 31, który za A. Brücknerem przytacza
te¿ mo¿liwoœæ pochodzenia nazwy K³okotka od klekotu nasienia w pêcherzu.
5
O. Wilpert, P. Kutzer: Die Wappen der Oberschlesischen Landgemeinden.
„Oberschlesische Heimat”. Oppeln 1909. Band V s. 36.
6
Die Wappen des Kreises Rybnik/Oberschlesien aus dem 18 Jahrhundert von
Dr. Oskar Wilpert und Paul Kutzer. Przedruk: Vertribenengemeinschaft „Junge
Rybniker” 5252 Ründeroth/Rhld, 1984. W rysunkach pieczêci innych gmin
podrybnickich stosuje on inny schemat legendy – np. „GEMEINDE STEIN |
KREIS | RYBNIK”. Prawdopodobnie H. Englebert zetkn¹³ siê z póŸniejsz¹
wersj¹ pieczêci i na niej wzorowa³ siê przygotowuj¹c rycinê.
7
Prawdopodobnie tê w³aœnie pieczêæ ogl¹da³ M. Gumowski: Herby i pieczêcie
miejscowoœci woj. œl¹skiego. Katowice 1939 s. 120, skoro przytoczy³ fragment
zachowanego odcisku z akt Starostwa w Rybniku z 1835 r.: „...RYBNIKER |
KREIS”. W zestawieniu pieczêci gminnych z 1827 r. jej brak – AP Racibórz,
sygn. L. Ryb. 59.
8
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 159, 663. M. Gumowski identyfikuje tê pieczêæ z t¹,
o której mówi¹ O. Wilpert i P. Kutzer odnosz¹c j¹ do 1775 r. Dodaje te¿, ¿e kogut
nie stoi na wzgórku.
9
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 311.
10
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 312. Asteryski w legendzie przyjmuj¹ kszta³t
kwadratów.
2
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11

Np. na dokumencie z 11 wrzeœnia 1923 – AP Racibórz, sygn. Wydz. PR 159.
AP Racibórz, sygn. Wydz.PR 159. Asteryski w legendzie przyjmuj¹ kszta³t
kwadratów.
13
M. Gumowski: Herby i pieczêcie..., s. 120.
14
M. Gumowski porówna³ herb K³okocina z herbem GrodŸca k. Bielska. Nie nawi¹za³ np. do herbu Kokoszyc (s. 125), który sporz¹dzi³ w wersji bardzo zbli¿onej do tych wystêpuj¹cych na pieczêciach K³okocina.
15
S. Musiolik: Herby miast i wsi Rybnickiego Okrêgu Wêglowego. Palowice
1982 (mps); M. Szo³tysek: Rybnik, nasze gniazdo. Rybnik 1997; ten¿e: Krótkie
dzieje K³okocina. „Gazeta Rybnicka” 3(321): 1998; ten¿e: Dzielnice Rybnika.
Rybnik 1999; www.rybnik.pl.
12
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LIGOTA - LIGOCKA KUNIA

Ligota, wieœ wymieniona w dokumentach dopiero w roku 1525,
powsta³a znacznie wczeœniej. Jej nazwa nawi¹zuje do dawnych stosunków spo³eczno – prawnych.
Zajêcia mieszkañców, g³ównie rolnictwo i hodowla ryb, wzbogaci³y siê od po³owy XVIII w. o mo¿liwoœæ zatrudnienia w kuŸnicach
powstaj¹cych w koloniach wzd³u¿ biegu Rudy. Huty w Ligockiej KuŸni
(Karstenhütte) i Paruszowcu sprzyja³y rozwojowi gospodarczemu,
zw³aszcza tego ostatniego. Tu powsta³ miêdzy innymi. Królewski
Urz¹d Górniczo – Hutniczy, a huta „Silesia” dawa³a zatrudnienie okolicznym mieszkañcom od po³owy XVIII, do koñca XX wieku.
Nale¿¹ca do „pañstwa rybnickiego” Ligota, dzieli³a jego losy.
W 1818 r. wesz³a w sk³ad nowopowsta³ego powiatu z siedzib¹ w Rybniku. Po powstaniach œl¹skich i plebiscycie, w lipcu 1922 r. znalaz³a siê
w granicach pañstwa polskiego.
Jako samodzielna gmina Ligota funkcjonowa³a do roku 1926.
Zosta³a wówczas w³¹czona wraz z tworz¹cymi j¹ koloniami i przysió³kami do Rybnika.
ZNAKI WSPÓLNOTY

Ligota, jako gmina wiejska, mia³a prawo u¿ycia w³asnej pieczêci.
God³o napieczêtne z koñca XVIII wieku zosta³o bezzasadnie uznane
przez M. Gumowskiego za herb, i tak rozumiane funkcjonuje obecnie
jako znak dzielnicy.
Pieczêcie gminy

Pierwsza pieczêæ zwi¹zana z gmin¹ Ligota pojawia siê na dokumentach katastralnych w 1723 r. Kolejna, z wyobra¿eniem napie-
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czêtnym w postaci skrzy¿owanych grabi1 wystêpuje od roku 1755 a¿ do
koñca XIX w., póŸniej zanika. Zarówno w pierwszej, jak i drugiej pieczêci, widoczny jest wiejski charakter gminy mimo, ¿e ju¿ w tym
czasie funkcjonowa³a tu huta i nadleœnictwo.
W gminie Ligota u¿ywano czterech typów pieczêci:
I. Pieczêæ z niezidentyfikowanym wyobra¿eniem napieczêtnym.
II. Pieczêcie ze skrzy¿owanymi grabiami.
Rekonstrukcja pieczêci III. Pieczêæ z god³em herbu pañstwa.
Ligoty wg H.Engelberta IV. Pieczêcie napisowe.
Typ I: W polu pieczêci niezidentyfikowane wyobra¿enie napieczêtne.

1) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy ok. 26 mm. W polu pieczêci widaæ zarysy
narzêdzi przypominaj¹cych ³opatê i brony2. S³abo czytelny odcisk
w czerwonym laku pojawia siê w Katastrze Karoliñskim pod dat¹ 23
maja 1723 r.3
Typ II: W polu pieczêci skrzy¿owane grabie.

1) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 28 mm, ze skrzy¿owanymi grabiami w po4
lu. Znana O. Wilpertowi i P. Kutzerowi , datowana jest przez nich na rok
1755. Marian Gumowski5 przesuwa jej pojawienie siê i u¿ycie na pocz¹tek wieku XIX. Z odcisku pieczêci na dokumencie z 1835 r., z archiwum Starostwa rybnickiego odczyta³ legendê: GE[MEINDE]
ELLGUTH ... | RYBNIKER | KREIS. Z tytu³u dokumentu wyprowadzi³
wniosek, i¿ przytoczon¹ legendê mo¿na by uzupe³niæ o fragment:
Pieczêæ Ligoty u¿ywana
od po³owy do koñca wieku
„Ellguth und Paruschowitz”, jako ¿e obie osady stanowi³y jedn¹ gminê.
XIX; typ II/2
Pieczêæ, o której mowa nie znalaz³a siê w zestawieniu pieczêci gmin6
nych z 1827 r. Nie jest te¿ znana z innych, póŸniejszych dokumentów.
W przedruku artyku³u O. Wilperta i P. Kutzera z 1984 r.7 zamieszczono rycinê pieczêci z ró¿nicami w zapisie legendy: GEMEINDE
ELLGUTH | KREIS | RYBNIK.
2) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 29 mm, z legend¹: G[EMEINDE] • OBER
• ELLGOTH | RYBNIKER | KREIS, z god³em w postaci skrzy¿owa8
nych grabi, pojawia siê na dokumentach z 13 marca 1849 , 28 listopada
9
1855 r. i jest konsekwentnie – z mniejszymi lub wiêkszymi przerwami
10
– stosowana do koñca XIX w. Tu grabie maj¹ bardzo dobrze zaznaczon¹ rozworê styliska.
Typ III: W polu pieczêci god³o herbu pañstwa.

1) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 29 mm, z legend¹ w otoku: AMTSBEZIRK
ELLGUTH * Kreis Rybnik *, z niemieckim god³em pañstwowym
w polu, u¿ywana by³a do pieczêtowania dokumentów gminy od lipca
1908 do lutego 1911 roku11.
Typ IV: Pieczêcie napisowe.
Pieczêæ urzêdu okrêgowego
w Ligocie z lat 1908 - 1911;
typ III/1

Ich u¿ycie rozpoczyna siê oko³o roku 1896 i trwa do 1926. Znane s¹
cztery t³oki ró¿ni¹ce siê jêzykiem legendy oraz rodzajem u¿ytych w nich
ozdobników.
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1) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 32 mm, z legend¹: Gemeindevorstand |
12
ELLGUTH | Kreis Rybnik O[ber] – S[schlesien]. Pojawi³a siê na
dokumencie z 12 wrzeœnia 1896 r. i od tego czasu zanika u¿ycie
poprzedniej pieczêci z wyobra¿eniem grabi. Tê, stosowano do sierpnia
1914 r. Wydaje siê, ¿e do niej odnosi siê uwaga O. Wilperta i P. Kutzera
13
o nowym stemplu bez rysunku .
2) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 30 mm, z tak¹ sam¹ legend¹ bez ozdobników w polu. Pojawia siê ci¹gle na dokumentach gminy od 5 marca
1917 do 21 sierpnia 1921 r.14
3) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 29 mm, z tak¹ sam¹ legend¹, widoczna jest
15
na dokumencie z 24 kwietnia 1920 r.
4) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 28 mm, z legend¹: Urz¹d gminy | * Ligota
* | pow[iat] rybnicki. Tê pieczêæ sprawiono po przy³¹czeniu Rybnika do
Polski w 1922 r. Widoczna jest miêdzy innymi na piœmie z 15 listopada
16
1922 r. Wed³ug dokumentów, pieczêæ odnosi³a siê do gminy Ligota
Paruszowiec. Wszystkie akta zwi¹zane z gmin¹ Paruszowiec w 1922 r.
sygnowane s¹ wspomnian¹ wy¿ej pieczêci¹ gminy Ligota, której
siedziba znajdowa³a siê w Paruszowcu17. Pieczêci u¿ywano do 1926 r.,
kiedy Ligota wraz z Paruszowcem zosta³a wcielona do Rybnika.
Wyobra¿enie napieczêtne M. Gumowski uzna³ za herb Ligoty przy- Pieczêcie napisowe gminy
daj¹c mu barwy: w b³êkitnym polu z³ote grabie. Dawne god³o, dzielnica Ligota z lat 1890-1926;
Ligota – Ligocka KuŸnia wykorzystuje obecnie jako swój znak wspól- typ IV/1,3-4
noty. W wersji spopularyzowanej przez Marka Szo³tyska funkcjonuje na
stronie internetowej miasta18.

Znak wspólnoty Ligoty b³êdnie nazwany przez M.Gumowskiego herbem,
w nowszym opracowaniu funkcjonuje w publikacjach i internecie
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Przypisy
1

Na Górnym Œl¹sku, na dawnych pieczêciach gminnych chêtnie umieszczano
narzêdzia rolnicze – wœród nich grabie. U¿yto ich np. w Brzêczkowicach,
Knurowie, Niewiadomiu Górnym, Obszarach, Warszowicach, Zwonowicach
samych lub w zestawach z innymi narzêdziami albo cz³owiekiem. Identyczne
god³o z god³em Ligoty, maj¹ Rydu³towy.
2
Pieczêæ Ligoty sprawia wra¿enie bardzo podobnej do pieczêci z Gaszowic –
Kataster Karoliñski sygn. 136 k. 64-76.
3
AP Wroc³aw, sygn. 136 – w Katastrze odnotowano trzy miejscowoœci o nazwie
Ligota. Identyfikacja jednej z nich nie nastrêcza trudnoœci – to Ligota Tworkowska (k. 24-37). Kolejna odnotowana jako Ober Ellgoth (k. 2-23), to Ligota
Górna ko³o Strzelc Opolskich lub Kluczborka. Trzecia z Ligot – to z du¿ym
prawdopodobieñstwem, Ligota ko³o Rybnika (k. 423-433). Przemawiaj¹ za tym
s³abo widoczne narzêdzia rolnicze w wyobra¿eniu napieczêtnym, spotykane na
pieczêciach okolicznych wsi, oraz pieczêcie herbowe cz³onków Komisji
Katastralnej, identyczne np. z pieczêciami z Boguszowic z tego samego czasu.
4
O. Wilpert, P. Kutzer: Die Wappen der oberschlesischen Landgemeinden.
„Oberschlesische Heimat”. Oppeln 1909. Band V s. 82 poz. 19.
5
M. Gumowski: Herby i pieczêcie miejscowoœci woj. œl¹skiego. Katowice 1939
s. 147. W przyp. 85 zamieœci³ datê 1755, która wydaje siê byæ b³êdem drukarskim.
6
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 59.
7
Die Wappen des Kreises Rybnik/Oberschlesien aus dem 18 Jahrhundert von
Dr. Oskar Wilpert und Paul Kutzer. Przedruk: Vertribenengemeinschaft „Junge
Rybniker” 5252 Ründeroth/Rhld, 1984 s. X, poz. 19.
8
AA Katowice, sygn. AL. 2047. Asteryski w legendzie przyjmuj¹ kszta³t wyd³u¿onych rombów.
9
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 144, 302, 603.
10
M. Gumowski publikuje kilka odcisków pieczêtnych z dawnego powiatu
rybnickiego: z Jed³ownika, Pietrzkowic, Radoszów, Skrzyszowa, Turzy, Wilczy
Dolnej i Zofiówki. W ich opisach podaje œrednicê pieczêci – 28 mm, i datuje je
prawdopodobnie za O. Wilpertem na XVIII w., z wyj¹tkiem Pietrzkowic (I po³.
XIX w.). Porównanie pisma na tych pieczêciach z rozmiarami i wygl¹dem
pieczêci, których u¿ycie widoczne jest w przebadanych archiwaliach od po³owy
XIX w., nasuwa wniosek o sporz¹dzeniu t³oków prawdopodobnie przez tego
samego rytownika.
11
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 302.
12
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 302.
13
O. Wilpert, P. Kutzer: Die Wappen ... s. 82 poz 19.
14
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 325.
15
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 163.
16
AP Racibórz, sygn. Wydz. PR 461.
17
Siedziba gminy mieœci³a siê w istniej¹cym do dziœ budynku przy ulicy K. Miarki 18.
18
www.rybnik.pl. Znak Ligoty w tej wersji M. Szo³tysek zamieszcza w: Rybnik,
nasze gniazdo. Rybnik 1997, ten¿e: Krótkie dzieje Ligoty. „Gazeta Rybnicka”
7-8(313-314): 1997 s. 19-21; ten¿e: Dzielnice Rybnika. Rybnik 1999 s. 36.
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MAROKO - NOWINY

Uchwa³¹ Rady Miasta z 7 listopada 1990 r. powo³ano do istnienia
dzielnicê Zachód „Nowiny”. Powsta³a na terenach nale¿¹cych niegdyœ
do gminy Smolna, która od 1907 r. jest czêœci¹ Rybnika. W latach dwudziestych XX w. zaczêto budowaæ tu koloniê nowoczesnych domków,
zwan¹ popularnie Marokiem. Rozbudowê tej czêœci Rybnika kontynuowano po II wojnie œwiatowej. Kolejno powstawa³y osiedla „Wieczorka”,
„Tysi¹clecia”, „Dworek”. Najwiêksze z nich – „Nowiny” budowano
w latach 1976-1985. Towarzysz¹ca im infrastruktura wp³ywa dodatnio na
budownictwo indywidualne.
Przyjêta w roku 1990 nazwa Zachód - „Nowiny” jako nie oddaj¹ca
z³o¿onej sytuacji dzielnicy, zosta³a zast¹piona w roku 1999 bardziej poprawn¹ „Maroko-Nowiny”.
ZNAKI WSPÓLNOTY

Dzielnica Maroko-Nowiny do tej pory nie ma w³asnego znaku.
Pozostaje on na razie w formie projektów1.
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Przypisy
1
Jedn¹ z propozycji, której autorem by³ uczeñ SP 31, publikuje M. Szo³tysek:
Dzielnice Rybnika. Rybnik 1999 s.42. Innym projektem uwzglêdniaj¹cym zarówno wysok¹, jak i nisk¹ zabudowê dzielnicy, zarazem staraj¹cym siê nawi¹zaæ poprzez kotewkê do herbu Rybnika, dysponuje Rada Dzielnicy.
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Uchwa³a Rady Miasta w sprawie zmian w statucie nr 280/XII/99
z 18 paŸdziernika 1999.
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MEKSYK

Najm³odsz¹ dzielnicê Rybnika – Meksyk, wyodrêbniono ze
Œródmieœcia w 1994 r. Jej pocz¹tki wi¹¿¹ siê z II po³ow¹ XIX w. Zakoñczono wówczas budowê wêz³a kolejowego zlokalizowanego na
peryferiach Rybnika. Nieliczne domostwa na Kozich Górach i Brzezinach Miejskich wzbogaci³y siê w latach dwudziestych XX w. o koloniê
atrakcyjnych domków jednorodzinnych. Ju¿ wówczas osiedle nazywano potocznie Meksykiem1. Rozbudowa dzielnicy postêpowa³a szybko, zw³aszcza po II wojnie œwiatowej. Obok domów prywatnych
wybudowano bloki mieszkalne, szko³ê. Zadbano te¿ o kondycjê najstarszego rybnickiego parku miejskiego na Kozich Górach.
ZNAKI WSPÓLNOTY

Dzielnica Meksyk do tej pory nie ma w³asnego znaku. Rada Dzielnicy pos³uguje siê logo przedstawiaj¹cym po³owê domku po³¹czonego
z czêœci¹ s³oñca o ostrych promieniach.

Logo Rady Dzielnicy
Meksyk

Przypisy
1
M. Szo³tysek: Dzielnice Rybnika. Rybnik 1999 s. 45-47 przytacza ró¿norodne
wersje pochodzenia nazwy.
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NIEDOBCZYCE

W Ÿród³ach, Niedobczyce pojawi³y siê w 1228 r., w dokumencie dla
czarnow¹skich norbertanek. Prawdopodobnym jest, ¿e sama wieœ powsta³a jeszcze w XII wieku. Od 1281 r. Niedobczyce wraz z Rybnikiem
wchodzi³y w sk³ad ksiêstwa raciborskiego, które nastêpnie przesz³o
w rêce Przemyœlidów opawskich. Na krótko – w latach 1521-1532,
wróci³y wraz z ksiêstwem raciborskim w rêce Piastów, by potem – od
1532 r. przejœæ pod bezpoœredni¹ w³adzê Habsburgów.
Niedobczyce, wchodz¹c w sk³ad tzw. „pañstwa rybnickiego”,
dzieli³y losy Rybnika i okolicznych wsi. W roku 1788, ówczesny w³aœciciel „pañstwa”, Antoni Wêgierski, odsprzeda³ je królowi pruskiemu.
Jako niedu¿a wieœ o typowo rolniczym charakterze, zaczê³a zmieniaæ siê i rozwijaæ dopiero w drugiej po³owie XIX wieku. Wp³ynê³a na to
eksploatacja odkrytych najpierw pok³adów rud ¿elaza, a nastêpnie wêgla. Przemys³owy charakter nada³y osadzie kopalnie „Hoym” (póŸniej
„Ignacy”) oraz „Römer”, któr¹ przemianowano w 1936 r. na „Rymer”.
Awans gospodarczy i zmiana oblicza – z rolniczej wsi w osadê przemys³ow¹ – trwa³ te¿ po zakoñczeniu II wojny œwiatowej. Decyzj¹ w³adz,
Niedobczyce po³¹czono w 1946 r. z s¹siednimi miejscowoœciami:
Niewiadomiem Górnym i Dolnym, Beat¹, Popielowem i Radziejowem.
Z dniem 1 stycznia 1955 roku Niedobczyce otrzyma³y prawa miejskie,
a wraz z nimi prawo do herbu, który zosta³ przyjêty w pocz¹tkach lat
szeœædziesi¹tych.
Kolejna decyzja administracji pañstwowej z roku 1975, zwi¹za³a
œciœle Niedobczyce z Rybnikiem. W³¹czone w sk³ad Rybnika, sta³y siê
dzielnic¹.
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ZNAKI WSPÓLNOTY

Proces kszta³towania siê znaku wspólnoty gminy Niedobczyce
rozpocz¹³ siê w pocz¹tkach XVIII wieku. Z tego czasu znana jest pierwsza pieczêæ wsi, której god³o nie utrwali³o siê. Kolejne pieczêcie u¿ywane przez gminê w XIX i w pocz¹tkach XX wieku dwukrotnie zmienia³y
god³o. Przyjêty w 1960 r. herb miasta uwzglêdnia³ przemiany ustrojowe
i gospodarcze – Niedobczyce z osady o charakterze rolniczym przekszta³ci³y siê w miasto z przemys³em wydobywczym. W³¹czenie
Niedobczyc do Rybnika spowodowa³o utratê praw do u¿ytkowania
herbu. Obecnie, dawny herb miasta z lat 1960-1975, funkcjonuje jako
znak wspólnoty mieszkañców dzielnicy.
Pieczêcie gminy

Od pocz¹tku wieku XVIII do lat siedemdziesiatych wieku XX, gmina w Niedobczycach u¿ywa³a czterech rodzajów pieczêci o odmiennych
wyobra¿eniach. Ich geneza i symbolika nawi¹zywa³a do miejscowych
realiów oraz aktualnych dla gminy wydarzeñ.
Znane s¹ cztery typy pieczêci:
I. Pieczêæ z inicja³em nazwy miejscowoœci i skrzy¿owanymi narzêdziami
rolniczymi.
II. Pieczêcie z wyobra¿eniem brogu.
III. Pieczêcie z wyobra¿eniem koœcio³a.
IV.Pieczêcie z god³em herbu pañstwa.
Typ I: W polu pieczêci monogram nazwy miejscowoœci, pod nim skrzy-

Pieczêæ Niedobczyc
z 1722 r.; typ I/1

¿owane wid³y i grabie.
1) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 20 mm, w polu pieczêci u góry odwrócona
litera N z kropk¹ z prawej; pod ni¹, z lewej, skrzy¿owane dwuzêbne
wid³y i grabie; na obrze¿u pieczêci otok sznurowy. Pieczêci¹ z takim
wyobra¿eniem potwierdzono dokumenty dotycz¹ce Niedobczyc
1
w Katastrze Karoliñskim z lat 1722-1723 .
Typ II: W polu pieczêci prostok¹tna szopa z dwuspadowym dachem

wspartym na czterech s³upach.
W latach 1835-1919 w u¿yciu by³y trzy pieczêcie z tym god³em.
1) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 29 mm, z legend¹: G[EMEINDE] •
NIEDOBSCHIZ | RYBNIKER | KREIS. W polu pieczêci szopa z dachem dwuspadowym krytym strzech¹, z dwoma sterczynami, wsparta
na czterech prostych s³upach. Pieczêci z tym god³em, œciœle zwi¹zanym z wiejskim charakterem miejscowoœci, zaczêto u¿ywaæ pod
koniec XVIII wieku. O. Wilpert i P. Kutzer2 rozró¿niaj¹ pieczêæ starsz¹
z roku 1775 i nowsz¹, bez podania daty. M. Gumowski3 podaje, ¿e widnia³a na dokumencie z 1835 r. przechowywanym w archiwum StaroRekonstrukcja pieczêci
4
stwa w Rybniku. Brak jej w zestawieniu pieczêci gminnych w 1827 r.
Niedobczyc wg
H.Engelberta
Pieczêci u¿ywano do 1894 r.5
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2) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 27 mm, z legend¹: GEMEINDE
NIEDOBSCHÜTZ | KR[EIS] RYBNIK. W polu pieczêci prostok¹tna
szopa z dwuspadowym dachem krytym gontem, z dwoma sterczynami,
wsparta na czterech s³upach o wyraŸnie zaznaczonych podstawach6.
U do³u, pod fragmentem legendy ozdobna woluta. Pieczêci u¿ywano
7
w latach 1907-1911 .
3) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 30mm, z legend¹: GEMEINDE
NIEDOBSCHÜTZ * KREIS RYBNIK *. W polu pieczêci to samo god³o. U¿yto jej miêdzy innymi na dokumencie z 20 stycznia 1919 r.8
Typ III: W polu pieczêci koœció³ z wie¿¹ nakryt¹ spiczastym dachem

zwieñczonym krzy¿em, z oknem poni¿ej i naw¹ pokryt¹ spadzistym
dachem, z dwoma oknami i drzwiami miêdzy nimi.
Now¹ pieczêæ ze zmienionym god³em gmina sprawi³a oko³o po³owy 1920 r. Zmiana wi¹¿e siê prawdopodobnie z rozpoczêciem budowy
9
koœcio³a parafialnego w Niedobczycach . Znane s¹ dwie pieczêcie
o identycznym rysunku god³a, ró¿ni¹ce siê jêzykiem legendy. Pieczêci
tego typu u¿ywano w latach 1920-1939.
1) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 32 mm, z legend¹ w podwójnym otoku:
10
Gemeindevorstand Niedobschütz * Kreis Rybnik O[ber] – S[chlesien] * .
Jej odcisk znajduje siê na dokumentach z 11 sierpnia i 3 grudnia 1920 r.,
Pieczêcie Niedobczyc
a tak¿e z 4 maja 1922 r.11
u¿ywane od po³owy XIX w.
2) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 32-33 mm, z legend¹ w podwójnym otoku: do l. 20. XX w.; typ II/1-3
GMINA NIEDOBCZYCE * POWIAT RYBNICKI *12. U¿yto jej do
opieczêtowania pisma z 24 paŸdziernika 1920 r.13 Ponownie pojawia siê
na dokumentach ju¿ w jêzyku polskim z 20 czerwca, 4 wrzeœnia,
14 paŸdziernika 1922 r. Od tego czasu u¿ywano jej przez ca³y okres
14
miêdzywojenny pieczêtuj¹c wszystkie dokumenty gminne . Odcisk tej
pieczêci widnieje w zestawieniu pieczêci gminnych udostêpnionych
M. Gumowskiemu w roku 193715. Na dokumentach w jêzyku niemieckim, datowanych 29 kwietnia i 10 paŸdziernika 1922 r. u¿yto pod³u¿nej pieczêci napisowej: NIEDOBCZYCE | pow[iat] rybnicki G[órny]
16
S[l¹sk], której brak w we wspomnianym zestawieniu .
Typ IV: W polu pieczêci Orze³ Bia³y.

Przedwojennych pieczêci z ukoronowanym Or³em Bia³ym, u¿ywano w gminie Niedobczyce w pierwszych miesi¹cach roku 1945.
Pocz¹tkowo, od lutego do marca 1945 r., dokumenty uwierzytelniano
pieczêci¹ Urzêdu Stanu Cywilnego; 2 czerwca 1945 r. u¿yto pieczêci
Urzêdu Okrêgowego w Niedobczycach17. W lipcu tego roku korzystano
te¿ z przedwojennej pieczêci miejscowego S¹du Okrêgowego z Or³em,
Pieczêcie Niedobczyc
któremu ju¿ usuniêto koronê. Jesieni¹ zaczêto pieczêtowaæ dokumenty u¿ywane
w latach
pieczêci¹ owaln¹ z nieukoronowanym Or³em, z legend¹: ZARZ¥D 1920-1939; typ III/1-2
18
GMINY NIEDOBCZYCE pow[iat] Rybnicki . Prawdopodobnie w roku
1947 wesz³a w u¿ycie prostok¹tna pieczêæ napisowa: Zarz¹d Gminny |
w Niedobczycach | powiat rybnicki19. Protoko³y z posiedzeñ Gminnej
Rady Narodowej w Niedobczycach w latach 1952-1954 sporadycznie
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pieczêtowano okr¹g³¹ pieczêci¹, o œrednicy 35 mm z nieukoronowanym
Or³em i legend¹ w podwójnym otoku: PREZYDIUM GMINNEJ RADY
NARODOWEJ | W NIEDOBCZYCACH | POW[IAT] RYBNICKI20.
Herb miasta Niedobczyce 1960-1975

Z dniem 1 stycznia 1955 r., na mocy rozporz¹dzenia Prezesa Rady
Ministrów, Niedobczyce uzyska³y prawa miejskie, ³¹cznie z prawem
u¿ywania herbu. W³adze miasta nie zaakceptowa³y gode³ napieczêtnych
funkcjonuj¹cych przed wrzeœniem 1939 r. W 1960 r. przyjêto nowy herb,
21
wzorowany na herbie Knurowa . Obowi¹zywa³ do roku 1975, kiedy to
Niedobczyce, razem z w³¹czonymi do nich: Popielowem, Radziejowem
i Niewiadomiem, wesz³y jako dzielnice w sk³ad Rybnika.
Herb Niedobczyc znany – jest w dwóch odmianach. Pierwsza, nawi¹zuj¹ca do dawnego wyobra¿enia napieczêtnego; druga, poprzez god³o, prezentuje przemianê wsi w oœrodek przemys³owy.
Wyobra¿enie napieczêtne z XIX w. Marian Gumowski uzna³ bezzasadnie za herb, i przyda³ mu barwy: w polu b³êkitnym z³oty bróg.
Schematyczny rysunek god³a oparty o wyobra¿enia z pieczêci, opubli22
kowany w roku 1939 trwa³ w œwiadomoœci mieszkañców Niedobczyc
23
tak¿e póŸniej . Herb miasta Niedobczyce: w trójdzielnej tarczy,
u góry, w polu czerwonym nieukoronowany Orze³ Bia³y dzielony
Znak wspólnoty
w pas, poni¿ej, w polu prawym – b³êkitnym – pó³ z³otej szopy, w polu
Niedobczyc b³êdnie
lewym
– zielonym – czarne zabudowania kopalni i god³o górnictwa
nazwany przez
M.Gumowskiego herbem, pod czêœci¹ ko³a zêbatego, funkcjonowa³ od 1960 r.
i opublikowany w 1939 r.
Herb Niedobczyc nawi¹zuje do przemian politycznych i gospozamieszczono w odmiendarczych,
jakie zasz³y po 1945 r. Nieukoronowany Orze³ Bia³y w polu
nym opracowaniu grafi24
czerwonym symbolizuje zmianê statusu miejscowoœci w okresie Polski
cznym w Miastach
polskich w Tysi¹cleciu.
Ludowej. Z niewielkiej gminy o charakterze rolniczym, której god³em
W tym czasie, w 1965 r.
w XIX wieku by³a szopa na siano, zwana na Górnym Œl¹sku brogiem,
obowi¹zywa³ ju¿ inny
Niedobczyce poprzez rozwój przemys³u wydobywczego i mawzór urzêdowy herbu
szynowego, sta³y siê prê¿nym oœrodkiem gospodarczym. Do tych przemiasta.
mian nawi¹zuj¹ pola poni¿ej or³a – b³êkitne z prawej z fragmentem szopy,
³¹czy siê z polem lewym, zielonym, na którym wyobra¿ono zabu-dowania
kopalniane. Na dominuj¹c¹ rolê górnictwa oraz przemys³u metalowego
wskazuj¹ nie tylko barwy (zieleñ i czerñ), ale równie¿ god³o górnictwa:
skrzy¿owane m³otki pod fragmentem ko³a zêbatego. To ostatnie, jest znakiem myœli technicznej, w herbach miast zaznaczaj¹ce ich zwi¹zki z przemys³em metalowym.
Obecnie dawny herb u¿ywany jest jako znak dzielnicy Niedobczyce.

Herb Niedobczyc wg strony internetowej miasta oraz wg M.Kaganiec,
Herby... Prawo do herbu Niedobczyce posiada³y w latach 1960-1975
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Przypisy
1

AP Wroc³aw, sygn. 137, k. 1295, 197, 203. Pieczêcie odciœniêto w czerwonym
laku obok dat 20 grudnia 1722 i 15 paŸdziernika 1723.
2
O. Wilpert, P. Kutzer: Die Wappen der oberschlesischen Landgemeinden.
„Oberschlesische Heimat”. Oppeln 1909. Band V s. 84 poz. 59, podaj¹, ¿e jest to
dach poszyty sianem na czterech s³upach. W przedruku ich artyku³u z 1984 r.:
Die Wappen des Kreises Rybnik/Oberschlesien aus dem 18 Jahrhundert von
Dr. Oskar Wilpert und Paul Kutzer. Przedruk: Vertribenengemeinschaft „Junge
Rybniker” 5252 Ründeroth/Rhld, 1984 s. XII poz. 59 znalaz³a siê rycina Herberta
Engelberta prezentuj¹ca nieznan¹ do tej pory pieczêæ lub próbê jej rekonstrukcji.
Tu, w polu, widoczna jest szopa nakryta sto¿kowym dachem z czterema sterczynami, z legend¹ w otoku: GEM[EINDE] NIEDOBSCHÜTZ | KREIS | RYBNIK.
O tym, ¿e „stodo³a taka by³a g³ównym motywem starego niedobczyckiego herbu
pochodz¹cego jeszcze z XVIII wieku” pisze te¿ M. Szo³tysek: Dzielnice Rybnika.
Rybnik 1999 s. 48.
3
M. Gumowski: Herby i pieczêcie miejscowoœci woj. œl¹skiego. Katowice 1939
s. 189-190 identyfikuje j¹ z pieczêci¹ wspomnian¹ przez O. Wilperta, P. Kutzera:
Die Wappen ...s. 84. Informacjê tê powtarza za nim M. Kaganiec: Herby i pieczêcie miast górnoœl¹skich. Katowice 2004 s. 32-36.
4
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 56.
5
Pieczêæ z dat¹ 13 marca 1849 r. znajduje siê w dokumentach zwi¹zanych z parafi¹ w Rybniku AA Katowice, sygn. AL. 2047. M. Kaganiec: Herby i pieczêcie ...
s. 33 podaje, ¿e 8 listopada 1894 r. sporz¹dzono jeden z ostatnich dokumentów,
gdzie u¿yto tej pieczêci.
6
M. Gumowski: Herby i pieczêcie ... s. 190 datuje j¹ na drug¹ po³owê XIX w.,
cytuj¹c legendê, opuszcza jedn¹ z liter.
7
M. Kaganiec: Herby i pieczêcie ... s. 33; AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 272 –
dokument z 18 maja 1911.
8
AP Racibórz, sygn. L. Ryb 282.
9
Koœció³ pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa poœwiêcono w 1921 r.; od 1920
prowadzone by³y ksiêgi metrykalne, zaœ samodzieln¹ parafiê erygowano w 1925 r.
A. Adamczyk: Jak to z pieczêci¹ by³o. „Serce”. Pismo parafii NSPJ w Niedobczycach. R. X: 5 (98) s. 5 inaczej interpretuje wyobra¿enie napieczêtne. Uwa¿a, ¿e
dotychczasowy budynek gospodarczy – bróg, przez dodanie okien, drzwi i wie¿yczki przekszta³cono w formê poœredni¹ pomiêdzy domem mieszkalnym, a kaplic¹.
10
M. Kaganiec: Herby i pieczêcie ... s 34 przytacza legendê wersalikami.
11
AP Racibórz, sygn. Wydz. PR 417 oraz M. Kaganiec: Herby i pieczêcie... s. 34.
12
M. Gumowski: Herby i pieczêcie ... s. 189 przytacza b³êdn¹ pisowniê nazwy
miejscowoœci – Niedobszyce, urobion¹ od formy niemieckiej. Forma NIEDOBSCHÜTZ wystêpuje w legendzie pieczêci niemieckiej (1920-1922), w pieczêci
polskiej obowi¹zuj¹cej przez ca³y okres miêdzywojenny, stosowana jest wy³¹cznie pisownia NIEDOBCZYCE.
13
M. Kaganiec: Herby i pieczêcie ... s. 34 podaje, ¿e przybito j¹ na dokumencie
z 18 listopada 1920 r. pisanym w urzêdowym jêzyku niemieckim. Por. AP Racibórz, sygn. Wydz. PR 417.
14
Por. AP Racibórz, sygn. Wydz. PR 417, 418, 419.
15
Por. AP Racibórz, sygn. Wydz. PR 19, zawiera odciski pieczêci u¿ywanych
w gminie Niedobczyce. Pozosta³e – okr¹g³e i pod³u¿ne – s¹ napisowe bez gode³.
16
AP Racibórz, sygn. Wydz. PR 417.
17
AP Racibórz, sygn. Akta gminy Niedobczyce 16, pieczêæ okr¹g³a o œrednicy 35
mm z legend¹ w podwójnym otoku: URZ¥D OKRÊGOWY * NIEDOBCZYCE *.
18
M. Kaganiec: Herby i pieczêcie ... s. 34.
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19

AP Racibórz, sygn. Akta gminy Niedobczyce 17, pieczêæ na dokumencie z 17
stycznia 1948 r.
20
AP Racibórz, sygn. Akta gminy Niedobczyce 25, protokó³ z 23 lipca 1952.
21
Nowa wersja herbu Knurowa, wykorzystuj¹ca czêœciowo poprzednie god³o
miejscowoœci poœwiadczone w 1835 r., pojawi³a siê na pieczêciach gminy po
1921 r. M. Gumowski: Pieczêcie i herby... s. 120-121.
22
M. Gumowski: Herby i pieczêcie ... s. 190.
23
Identyczny, z publikowanym przez M. Gumowskiego, rysunek zamieœci³
7 listopada 1958 r. Fryderyk Pietrzyk w „Nowinach” 44 (97): 1958. Inne opracowanie graficzne god³a, zbli¿one do herbu rycerskiego Leszczyc, Bróg,
Bro¿ek, Bro¿yna, Laska, Laski, o którym J. Szymañski: Herbarz œredniowiecznego rycerstwa polskiego. Warszawa 1993, zamieszczono w Miasta polskie
w Tysi¹cleciu. Wroc³aw – Warszawa – Kraków 1965. T. 1 s. 456, tabl. XXIV.
W tym czasie, od roku 1960, Niedobczyce mia³y ju¿ nowy herb.
24
S. Musiolik: Herby miast i wsi Rybnickiego Okrêgu Wêglowego. Palowice
1982 (mps) s. 51 oraz M. Kaganiec: Herby i pieczêcie ... s. 34 zwracaj¹ uwagê na
nieprawid³ow¹ barwê or³a: w polu czerwonym z³oty orze³. Z³oty orze³ w polu
b³êkitnym to herb Górnego Œl¹ska, zaœ Orze³ Bia³y w polu czerwonym jest
god³em pañstwa polskiego. B³êdn¹ wersjê herbu Niedobczyc z 1960 r. z or³em
opisanym przez M. Szo³tyska jako piastowski: Dzielnice ... s. 48, zamieszcza
strona internetowa miasta www.rybnik.pl.
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NIEWIADOM

Niewiadom, wieœ rycerska swym pocz¹tkiem siêga po³owy XIV w.
Typowo rolniczy charakter osady utrzyma³ siê jeszcze w XIX wieku.
Podzia³y wsi zwi¹zane z czêst¹ zmian¹ w³aœcicieli, doprowadzi³y do
ukszta³towania siê Górnego, Œredniego i Dolnego Niewiadomia.
Rozpoczêcie eksploatacji wêgla kamiennego przez powsta³¹
w 1792 r. w Niewiadomiu Górnym kopalniê „Hoym”, a nastêpnie, ju¿
w po³owie XIX wieku, kopalniê „Szczêœcie Beaty” w Niewiadomiu
Dolnym, doprowadzi³o do zmian w strukturze zajêæ mieszkañców.
Tradycyjne zajêcia rolnicze mieszkañców wzbogacone prac¹ w górnictwie, znalaz³y odbicie w godle napieczêtnym Górnego i Dolnego
Niewiadomia. Dotychczas samodzielne gminy z³¹czono w 1928 r.
w jedn¹. Z dniem 1 stycznia 1946 r. gmina Niewiadom zosta³a w³¹czona
do Niedobczyc1, by z kolei od 1955 r. staæ siê dzielnic¹ nowo powsta³ego
miasta. Kolejna reforma administracyjna z roku 1975, odbieraj¹ca
Niedobczycom prawa miejskie, spowodowa³a w³¹czenie ich wraz
z Niewiadomiem do Rybnika. Niewiadom sta³ siê w ten sposób jedn¹
z dzielnic miasta.
ZNAKI WSPÓLNOTY

Niewiadom, jako gmina wiejska, mia³ prawo u¿ycia w³asnej
pieczêci. God³o napieczêtne z lat dwudziestych XX w. zosta³o bezzasadnie uznane przez M. Gumowskiego za herb, i tak rozumiane funkcjonuje
obecnie jako znak dzielnicy.
Pieczêcie gminy

Od drugiej po³owy XVIII w.2 a¿ po rok 1939, Niewiadom u¿ywa³
pieczêci z ró¿nymi wyobra¿eniami. Ich geneza i symbolika nawi¹zywa³a
do miejscowych realiów – oddawa³a zarówno rolniczy charakter gminy,
jak i zwi¹zki z przemys³em wydobywczym.
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Znane s¹ cztery typy pieczêci:
I. Pieczêcie z narzêdziami rolniczymi gmin Niewiadom Górny
i Niewiadom Dolny.
II. Pieczêæ z narzêdziami górniczymi gminy Niewiadom Dolny.
III. Pieczêcie narzêdziami rolniczymi i górniczymi.
IV. Pieczêæ z god³em herbu pañstwa.
Rekonstrukcja pieczêci Typ I: W polu pieczêci skrzy¿owane narzêdzia rolnicze
Znane s¹ trzy warianty tego typu pieczêci:
Niewiadomia wg
H.Engelberta

Wariant A: W polu pieczêci kosa i cep z grabiami poœrodku.

1) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 30 mm, w której polu kosa i cep z grabiami
poœrodku, z legend¹: O[BER] NIEWIADOMER. GEM[EINDE]
S[IEGEL] | RYBNIKER | KREIS. Tê pieczêæ zwi¹zan¹ z gmin¹ w Nie3
wiadomiu Górnym widzia³ M. Gumowski na dokumencie z 1835 r.
4
Wed³ug O. Wilperta i P. Kutzera u¿ywano jej ju¿ w 1775 r. Rekonstrukcja pieczêci z takim wyobra¿eniem, wskazuj¹cym na rolniczy
5
charakter gminy jest póŸna, bo z 1984 roku . Przytoczona tu legenda
napieczêtna jest nastêpuj¹ca: Gemeinde Niewiadom * Kreis: Rybnik *.
Wariant B: W polu pieczêci dwa cepy i grabie poœrodku.
1) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 28 mm, w której polu dwa skrzy¿owane
Pieczêæ Niewiadomia
Dolnego z po³owy XIX w.; cepy z grabiami pomiêdzy nimi i legend¹: G[EMEINDE] • N[IEDER] •
NIEWIADOM | RYBNIKER | KREIS. Pieczêæ, tym razem zwi¹zana
typ I/B/1
z Niewiadomiem Dolnym, potwierdzona w po³owie XIX w. U¿yto jej
np. na dokumentach z 13 marca 18496 11 wrzeœnia 1856 r.7, zaœ
8
M. Gumowski datuje j¹ jeszcze na XVIII w.
Wariant C: W polu pieczêci dwie kosy i grabie poœrodku.
1) Trzecim wariantem god³a, s¹ skrzy¿owane dwie kosy z grabiami stoj¹cymi pomiêdzy nimi. Jest to odmiana najpóŸniejsza, która pojawi³a siê
w koñcu lat dwudziestych XX w., jako wyraz procesu ³¹czenia siê Niewiadomia Górnego i Dolnego w jedn¹ gminê Niewiadom9.
Typ II: W polu pieczêci narzêdzia górnicze.

1) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 31 mm, z legend¹ w podwójnym otoku:
GMINA NIEWIADOM – DOLNY * Powiat Rybnicki *, i skrzy¿o10
wanymi m³otkami górniczymi w polu . Znana jest z dokumentów
gminy od roku 1922. U¿yto jej m.in. na piœmie z 27 sierpnia 1922, zaœ
Pieczêæ Niewiadomia
rok
póŸniej, 21 wrzeœnia, zaopatrzono ni¹ dokument dotycz¹cy z³¹czeDolnego u¿ywana w latach
nia
obszarów dworskich z gminami. Pieczêtowano ni¹ dokumenty
1922-1928; typ II/1
gminne do 1928 r. W tym czasie wspomniane god³o wesz³o jako sta³y
element w sk³ad pieczêci zjednoczonej gminy Niewiadom.
Typ III: W polu pieczêci narzêdzia rolnicze i górnicze

God³a na pieczêciach odnosz¹ siê zarówno do gminy Niewiadom
Górny, jak i do po³¹czonej z nim po roku 1928, gminy Niewiadom.
1) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 30 mm z legend¹ w jêzyku niemieckim
w podwójnym otoku: Gemeinde Ober - Niewiadom * Kreis: Rybnik *,
i skrzy¿owanymi cepem, kos¹ i grabiami. Ponad god³em z narzêdziami
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rolniczymi, powy¿ej ozdobnych, nie stykaj¹cych siê ze sob¹ wolut,
umieszczono skrzy¿owane m³otki górnicze. Nawi¹zuj¹ one do funkcjonuj¹cej tu od 1792 r. kopalni „Hoym” oraz istniej¹cych w XIX wieku na tym terenie licznych pól górniczych. Pieczêæ tê znaleŸæ mo¿na na
11
12
dokumentach od drugiej po³owy XIX w. a¿ do roku 1911 . Omawia j¹
13
i publikuje Marian Gumowski .
2) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 30 mm, z legend¹ w jêzyku polskim,
w podwójnym otoku: Gmina Niewiadom Górny * Powiat Rybnicki *.
Tu w godle wystêpuj¹ ju¿ skrzy¿owane dwie kosy i grabie. Pieczêæ
14
pojawia siê ona przyk³adowo na dokumencie z 14 grudnia 1926 r. Nie
jest znana M. Gumowskiemu.
3) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 30 mm, z legend¹ w jêzyku polskim,
w podwójnym otoku: Gmina Niewiadom - Górny * POWIAT
RYBNICKI * oraz god³em z dwoma kosami i grabiami. Powsta³a
z pewnoœci¹ przed po³¹czeniem siê Niewiadomia Górnego i Dolnego
w 1928 r. Jej oryginalny, mosiê¿ny t³ok zachowa³ siê w zbiorach
15
Muzeum w Rybniku .
4) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 30 mm, z legend¹ w podwójnym otoku:
Gmina Niewiadom * powiat rybnicki*. Pieczêæ reprezentuje ostatni¹
odmianê god³a, tym razem ju¿ gminy Niewiadom, któr¹ sprawiono
po po³¹czeniu siê obu miejscowoœci wraz z obszarami dworskimi
w 1928 r., gdzie woluty rozdzielaj¹ce dawne god³a obu gmin tworz¹ rodzaj kartusza, którego fragmenty wspieraj¹ siê na ostrzach kos. Tê
pieczêæ zna³ Marian Gumowski16.

Pieczêæ Niewiadomia
Górnego u¿ywana
w koñcu XIX i pocz¹tku
XX w.;typ III/1

Typ. IV: W polu pieczêci god³o herbu pañstwa.

1) Pieczêæ okr¹g³a o œrednicy 36 mm, z polskim god³em pañstwowym Pieczêcie Niewiadomia
i legend¹ w otoku: PRZE£O¯ONY OKRÊGU | NIEWIADOM |:: u¿ywane w latach
1928-1939; typ III/3-4
17
Pow[iat] Rybnicki – Woj[e]w[ództwo] Œl¹skie: . Pieczêæ prze³o¿onego okrêgu by³a w u¿yciu obok pieczêci z god³em gminy, w latach dwudziestych XX w.
Wyobra¿enia napieczêtne pieczêci z Niewiadomia Górnego
i Dolnego M. Gumowski uzna³ za ich herby, przydaj¹c im barwy. God³o
z Niewiadomia Dolnego okreœli³ nastêpuj¹co: „czarne m³oty, z³ote
r¹czki i niebieskie t³o”18. Przy Niewiadomiu Górnym zauwa¿y³, ¿e:
„kolory tego herbu takie same co w gminie Niewiadom”, a wiec maj¹: Pieczêæ prze³o¿onego
„bia³¹ kosê, z³ote drzewce i niebieskie t³o, a w górze czarne m³oty o z³o- okrêgu Niewiadom
19
tych drzewcach” . Za nim tê wersjê powtarza Fr. Pietrzyk, S. Musiolik z lat 20. XX w.;typ IV/1
20
oraz M. Szo³tysek , i taka równie¿ widnieje obecnie na stronie internetowej miasta.
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Znak wspólnoty Niewiadomia b³êdnie nazwany przez M.Gumowskiego herbem,
w nowszym opracowaniu funkcjonuje w publikacjach i internecie.

Przypisy
1

Niewiadom by³ samodzieln¹ gmin¹ do 31 grudnia 1945 r. – z dniem 1 stycznia
1946 wszed³ w sk³ad gminy Niedobczyce. – M. Z. Smo³ka: Dzieje kopalni
„Ignacy” (Hoym) 1792-2001. Katowice 2001 s. 21.
2
W Katastrze Karoliñskim z lat 1722-1723 nie odnotowano Niewiadomia
– AP Wroc³aw, sygn. Kataster Karoliñski 137.
3
M. Gumowski: Herby i pieczêcie miejscowoœci woj. œl¹skiego. Katowice 1936,
s. 193 widzia³ tê pieczêæ odciœniêt¹ na dokumencie z 1835 r. w archiwum Starostwa w Rybniku. Brak odcisku pieczêci z Niewiadomia na dokumencie z 1827
roku, choæ miejscowoœæ figuruje w wykazie – AP w Racibórz, sygn. L. Ryb. 56.
4
O. Wilpert, P. Kutzer: Die Wappen der Oberschlesischen Landgemeinden.
„Oberschlesische Heimat”. Oppeln 1909. Band V s.84 poz. 60-61.
5
Die Wappen des Kreises Rybnik/Oberschlesien aus dem 18 Jahrhundert von
Dr. Oskar Wilpert und Paul Kutzer. Przedruk: Vertribenengemeinschaft „Junge
Rybniker” 5252 Ründeroth/Rhld, 1984 s. XII – XIII poz. 60-61.
6
AA Katowice, sygn. AL. 2047. Asteryski w legendzie przyjmuj¹ kszta³t prostok¹tów.
7
AP w Racibórz, sygn. L. Ryb. 178.
8
M. Gumowski: Herby i pieczêcie... s. 191, podobnie jak pieczêæ Niewiadomia
Górnego, widzia³ j¹ na dokumencie ustawy z 1835 r. w archiwum Starostwa
w Rybniku. W zestawieniu pieczêci gminnych powiatu rybnickiego z 1827 r.
– AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 56 wymieniony jest Niewiadom Dolny, lecz nie
zaopatrzono go w odcisk pieczêci. Na dokumentach gminnych z lat 1844-1856
– AP w Racibórz, sygn. L. Ryb. 178, równie¿ brak wspomnianej pieczêci.
9
Pieczêcie nale¿¹ce do tego wariantu god³a omówione s¹ jako typ III.
10
M³otki górnicze, znak górnictwa wêglowego, umieszczono na sztandarach
kopalni „Hoym” w Niewiadomiu z roku 1890 i z 1924. Prawdopodobnie st¹d
przesz³y na pieczêæ gminn¹. Oba sztandary w zbiorach Muzeum w Rybniku,
sygn. MRy/G-H/10, MRy/G-H/11.
11
Znana jest O. Wilpertowi i P. Kutzerowi: Die Wappen... s. 84 poz. 61, gdzie publikuj¹ jej rysunek – tabl. VII poz. 45, jako nowszy. Za nimi powtarza j¹ w 1984 roku
H. Engelbert w przedruku publikacji O. Wilperta i P. Kutzera: Die Wappen ... na
s. XII – XIII poz. 61.
12
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 272, 453.
13
M. Gumowski: Herby i pieczêcie... s. 192, wyobra¿enie napieczêtne traktuje
jako herb przydaj¹c barwy, które mog¹ mieæ zastosowanie w herbie gminy.
Ustala je takie same jak herbu po³¹czonej gminy Niewiadom.
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AP Racibórz, sygn. Wydz. PR 253.
Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/H/2102.
16
Pieczêæ sprawion¹ w 1928 r. przez gminê zna³ M. Gumowski z kwerendy dla
Urzêdu Wojewódzkiego z 1937 – AP w Racibórz, sygn. Wydz. PR 19. Wystêpuje
ona na przemian z wspomnianymi wy¿ej ju¿ pieczêciami przez ca³y okres lat
trzydziestych XX w.
17
Wystêpuje na dokumencie z 29 grudnia 1926 r. – AP Racibórz, sygn. Wydz. PR 85.
18
M. Gumowski: Herby i pieczêcie... s. 191.
19
Tam¿e, s. 191.
20
Fr. Pietrzyk: Niewiadom. „Nowiny” 44(97) z 7 listopada 1958; S. Musiolik:
Herby miast i wsi Rybnickiego Okrêgu Wêglowego. Palowice 1982 (mps);
M. Szo³tysek: Rybnik, nasze gniazdo. Rybnik 1997; ten¿e: Krótkie dzieje
Niewiadomia. „Gazeta Rybnicka” 2 (332): 1999; ten¿e: Dzielnice Rybnika.
Rybnik 1999.
15
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OCHOJEC

Ochojec, po³o¿ona wœród lasów wieœ, której nazwê w formie
Ochotzetz zapisano dopiero w 1531 r. ma znacznie dawniejsze, byæ mo¿e jeszcze trzynastowieczne pochodzenie. Wchodz¹c w sk³ad „pañstwa
rybnickiego” dzieli³a jego losy – zmianê kolejnych w³aœcicieli oraz
przynale¿noœæ pañstwow¹. Po plebiscycie w 1921 r. wraz z czêœci¹ dawnego powiatu rybnickiego Ochojec znalaz³ siê w granicach pañstwa
polskiego.
Jako gmina, u¿ywaj¹ca w³asnej pieczêci, Ochojec wystêpuje ju¿
w wieku XVIII. W 1848 r. obszar gminy powiêkszy³ siê o poblisk¹
Grabowniê. Zmiany administracyjne w koñcu 1945 r. w³¹czy³y gromadê
Ochojec do zbiorczej gminy Wielopole. Pocz¹tek roku 1973 przyniós³
utworzenie gminy Ochojec z siedzib¹ w Golejowie. Z dniem 1 lutego
1977 r. zniesiono gminê Ochojec, w³¹czaj¹c j¹ jako so³ectwo do gminy
Pilchowice. Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów Ochojec zosta³ w³¹czony w grudniu 2000 roku do Rybnika jako jego dzielnica.
ZNAKI WSPÓLNOTY

Ochojec, jako gmina wiejska, mia³ prawo u¿ycia w³asnej pieczêci.
God³o napieczêtne z I po³owy XIX wieku zosta³o bezzasadnie uznane
przez M. Gumowskiego za herb. Obecnie za znak dzielnicy przyjmowane jest póŸniejsze wyobra¿enie napieczêtne.
Pieczêcie gminy

Od XVIII do XX wieku, Ochojec u¿ywa³ trzech typów pieczêci
gminnych. W ka¿dym z nich wyobra¿enie napieczêtne nawi¹zywa³o do
lesistego charakteru miejscowoœci oraz wi¹¿¹cych siê z tym zajêæ ludnoœci. Osobnym typem s¹ pieczêcie napisowe.
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I. Pieczêæ z bezlistnym drzewem i inicja³em nazwy miejscowoœci.
II. Pieczêæ z wyobra¿eniem z³amanego drzewa z wyrastaj¹cymi zeñ
dwoma ga³êziami.
III. Pieczêcie z ga³¹zk¹ dêbow¹ z ¿o³êdziami.
IV. Pieczêcie napisowe.
Typ I: W polu pieczêci bezlistne drzewo, nad nim inicja³ nazwy miej-

scowoœci.
1) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 19 mm, w polu pieczêci inicja³ nazwy wsi
„O”, pod nim – w centrum drzewo o krótkich ga³êziach bez liœci, obok z lewej, g³owa jelenia. Pieczêæ pojawia siê dwukrotnie w Katastrze
1
Karoliñskim z lat 1722-1723 .
Typ II: W polu pieczêci z³amane drzewo, z którego w dwie strony wyra-

staj¹ ga³êzie.
1) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 30 mm, z wyobra¿eniem z³amanego drzewa, z którego w dwie strony wyrastaj¹ ga³êzie. W otoku legenda:
GEM[EINDE] OCHOIEZ | RYBNIKER | KREIS. Pieczêæ z takim god³em widzia³ M. Gumowski na dokumencie z 1835 r.2 w archiwum Staro3
stwa w Rybniku. Wed³ug niego, mog³a pochodziæ jeszcze z XVIII w. ,
potem zanika ustêpuj¹c pieczêciom z innym wyobra¿eniem.
Typ III: W polu pieczêci ga³¹zka dêbowa z dwoma liœæmi i ¿o³êdziami.

1) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 31 mm, z ga³¹zk¹ dêbow¹ z dwoma liœæmi
i ¿o³êdziami w polu, i legend¹: GEMEINDE OCHOJETZ |
RYBNIKER | KREIS. Pieczêci¹ z takim wyobra¿eniem uwierzytelniono dokumenty z dat¹ 13 marca 1849 r.4, 26 paŸdziernika 1859 r.5.
Prawdopodobnie tej pieczêci u¿ywano tak¿e w II po³owie XIX w.,
równolegle z pieczêci¹ tekstow¹, a jej pojawienie siê mia³o zwi¹zek
z ustanowieniem w 1818 r. powiatu w Rybniku.
2) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 31 mm, w polu z wyobra¿eniem ga³¹zki
dêbowej z ¿o³êdziami, i legend¹: GMINA OCHOJEC | POWIAT |
RYBNIK. Kolejna pieczêæ sprawiona przez gminê ju¿ po lipcu 1922 r.
kontynuuje u¿ycie tego god³a, Wi¹za³o siê to ze zmian¹ przynale¿noœci
pañstwowej Ochojca po plebiscycie w 1921 r. Pieczêæ wystêpuje na
dokumentach gminy do koñca 1934 r.6
3) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 33 mm, z tym samym wyobra¿eniem
napieczêtnym oraz legend¹ w potrójnym otoku: GMINA OCHOJEC *
POWIAT RYBNIK *7. W drugiej po³owie roku 1934 gmina w Ochojcu
8
sprawi³a nowy t³ok. Na dokumentach z grudnia tego roku widnieje
znacznie wiêkszy odcisk, ze staranniejszym rysunkiem god³a. Pieczêæ
Pieczêcie Ochojca u¿ywane
ta wypiera poprzedni¹, i jest stosowana do wrzeœnia 1939 r.9

od po³owy XIX w. do 1939 r.;
typ III/1-3

Typ IV: Pieczêcie napisowe

1)Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 27 mm, z legend¹ w podwójnym otoku:
GEMEINDE | OCHOJETZ | * KREIS RYBNIK *. U¿ycie przez gminê
w Ochojcu pieczêci tekstowej odnotowuj¹ w 1909 r. O. Wilpert
i P. Kutzer10 jako pieczêæ nowsz¹, bez obrazu. Nie wspominaj¹ przy tym
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ani treœci napisu ani wygl¹du pieczêci, co znalaz³o wyraz – nie potwier11
dzony Ÿród³owo – w rysunku H. Engelberta z 1984 r. Byæ mo¿e dysponowali odciskiem pieczêci znanym Ÿród³owo z lat póŸniejszych12.
2) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 29 mm, z legend¹: GMINA | Ochojec | *
POWIAT RYBNICKI *, zast¹pi³a po roku 1922 poprzedni¹, niemieck¹
pieczêæ. Znana by³a M. Gumowskiemu13.
Rekonstrukcja pieczêci
Marian Gumowski uznaj¹c wyobra¿enie napieczêtne ze z³amanym Ochojca
wg H.Engelberta
drzewem za dawniejsze, a wiêc bardziej w³aœciwe, przyj¹³ go za herb
Ochojca, i doda³ prawdopodobny opis barwy: „zielone drzewo i murawa
na bia³ym tle”. Obecnie jako znak dzielnicy u¿ywane jest god³o
napieczêtne wystêpuj¹ce na pieczêciach od po³owy wieku XIX a¿ do
1939 roku14.

Przypisy
1

AP Wroc³aw, – Kataster Karoliñski sygn. 137, k. 246, 248. Pieczêcie odciœniêto
s³abo w czerwonym laku. Wyobra¿enie napieczêtne w otoku sznurowym jest
trudno czytelne .
2
M. Gumowski: Herby i pieczêcie miejscowoœci woj. œl¹skiego. Katowice 1939,
s. 197-198.
3
Nie wspominaj¹ jej w 1909 r. O. Wilpert i P. Kutzer: Die Wappen der oberschlesischen Landgemeinden. „Oberschlesische Heimat”. Oppeln 1909. Band V
s. 84. Brak jej tak¿e na zestawieniu pieczêci z 1827 – AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 56.
4
AA Katowice, sygn. AL. 2047.
5
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 182.
6
AP Racibórz, sygn. Wydz. PR 163, 255, 450.
7
Asterysek w legendzie przyjmuje kszta³t piêciopromiennej gwiazdy.
8
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 255.
9
Pieczêæ tê wspomina M. Gumowski: Herby i pieczêcie... s. 197-198 jako
powsta³¹ po 1921 r. i u¿ywan¹ do 1939. Zwraca uwagê na fakt, ¿e listki dêbowe
nie maj¹ charakteru god³a, s¹ raczej ornamentem. Pieczêæ by³a mu znana
z kwerendy jak¹ w 1937 przeprowadzi³ Urz¹d Województwa Œl¹skiego w Katowicach dla potrzeb jego opracowania – AP Racibórz, sygn. Wydz. PR 19.
10
O. Wilpert, P. Kutzer: Die Wappen der oberschlesischen Landgemeinden.
„Oberschlesische Heimat”. Oppeln 1909. Band V s. 84.
11
Die Wappen des Kreises Rybnik/Oberschlesien aus dem 18 Jahrhundert von
Dr. Oskar Wilpert und Paul Kutzer. Przedruk: Vertribenengemeinschaft „Junge
Rybniker” 5252 Ründeroth/Rhld, 1984 s. XIII poz. 62.
12
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 325. Pieczêæ wystêpuje na dokumentach z lat 1916 i 1917.
13
M. Gumowski: Herby i pieczêcie... s. 198. T¹ pieczêci¹ zaopatrzono zespo³y
archiwaliów z lat 1924-1929, a zapewne i póŸniejsze – AP Racibórz, sygn. Wydz.
PR 255, 450.
14
Zarz¹d Dzielnicy Ochojec wyst¹pi³ pismem z 31 sierpnia 2001 r. do Komisji ds.
Samorz¹du i Rozwoju Dzielnic Rady Miasta o zatwierdzenie wzoru herbu
dzielnicy Ochojec. Znak zamieszcza te¿ strona internetowa miast www.rybnik.pl.
Rysunek god³a jest tu nieudolny, wymagaj¹cy dobrego opracowania.

Pieczêcie napisowe
Ochojca u¿ywane
do 1939 r.; typ IV/1-2

Znak Ochojca
publikowany przez
M.Gumowskiego,
b³êdnie uznany przez
niego za herb, wzorowany na pieczêci
z 1835 r.; typ II/1
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ORZEPOWICE

Orzepowice, wieœ o nazwie typu patronimicznego, odnotowanej
w 1614 r. Powsta³a w XIII lub I po³owie XIV wieku, na terenie o jeszcze
dawniejszym osadnictwie. Wchodz¹c w sk³ad „pañstwa rybnickiego”
zmienia³a wraz z Rybnikiem w³aœcicieli oraz przynale¿noœæ pañstwow¹.
W 1788 r. Orzepowice wraz z ca³ym „pañstwem” sta³y siê w³asnoœci¹
króla Prus. Od 1885 r. Orzepowice nale¿a³y do Urzêdu Okrêgowego
w Golejowie. Po plebiscycie w 1921 r. znalaz³y siê w granicach pañstwa
polskiego. Wprowadzony w grudniu 1945 r. nowy podzia³ administracyjny kraju, w³¹czy³ gromadê Orzepowice do zbiorczej gminy
Wielopole. Gminê tê rozwi¹zano 1 stycznia 1973 r., równoczeœnie
w³¹czaj¹c tworz¹ce j¹ gromady do Rybnika.
W zwi¹zku z podjêciem w koñcu lat szeœædziesi¹tych XX w. budowy Elektrowni „Rybnik”, wiejski charakter gminy zacz¹³ powoli
zatracaæ siê. Zmianom w krajobrazie – powstanie rozleg³ego zbiornika
wodnego, towarzyszy³y przemiany w strukturze zajêæ ludnoœci.
ZNAKI WSPÓLNOTY

Orzepowice, jako gmina wiejska, mia³y prawo u¿ycia w³asnej
pieczêci. God³o napieczêtne z koñca XVIII wieku zosta³o bezzasadnie
uznane przez M. Gumowskiego za herb, i tak rozumiane funkcjonuje
obecnie jako znak dzielnicy.
Pieczêcie gminy

Od pocz¹tku XVIII, a¿ do koñca lat trzydziestych wieku XX, gmina
Orzepowice u¿ywa³a trzech typów pieczêci.
I. Pieczêæ z inicja³em nazwy miejscowoœci i wyobra¿eniem ¿elaza
motyki .
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II. Pieczêcie z wyobra¿eniem Baranka.
III. Pieczêæ napisowa.
Typ I: W polu pieczêci inicja³ nazwy miejscowoœci, pod nim ¿elazo

motyki.
1) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 20 mm, bez legendy, z wê¿ykiem w otoku.
Pieczêæ Orzepowic z 1723 r.; W polu pieczêci inicja³ nazwy miejscowoœci: „O” oraz ¿elazo motyki
(kopaczki). Pieczêæ odciœniêta w czerwonym laku, wystêpuje w zestatyp I/1
1
wieniu katastralnym z dat¹ 12 stycznia 1723 r.
Typ II: W polu pieczêci stoj¹cy Baranek Bo¿y.

1) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 28 mm, z legend¹ w otoku: GEM[EINDE] •
OZUPOWIZ | RYBNIKER | KREIS. Pierwsze informacje o u¿ytkowaniu w Orzepowicach w 1775 r. takiej pieczêci przynosz¹ O. Wilpert
2
i P. Kutzer . M. Gumowski ³¹czy tê informacjê z pieczêci¹ widzian¹ na
dokumencie z 1835 r. w archiwum Starostwa rybnickiego3. Wed³ug
Pieczêæ Orzepowic z lat 1835
- 1921; typ II/1
niego, Baranek ma „g³owê w ty³ odwrócon¹”. Opis pieczêci zgadza siê
4
z póŸniejszym, zachowanym materia³em Ÿród³owym . Pieczêæ pojawia
siê stale na dokumentach od po³owy lat piêædziesi¹tych XIX w.5, a¿ do
6 listopada 19216.
2) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 29 mm, z legend¹ w jêzyku polskim:
GMINA ORZUPOWICE * POWIAT RYBNICKI *. Zmiana przynale¿noœci pañstwowej po plebiscycie w roku 1921, spowodowa³a zakup
przez gminê Orzepowice nowej pieczêci. U¿ywano jej przez cztery lata.
3) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 31 mm, z legend¹ w otoku: GMINA
Rekonstrukcja pieczêci
ORZEPOWICE * POWIAT RYBNICKI *. W listopadzie 1926 r. zaczêOrzepowic wg H.Engelberta
to u¿ywaæ prostok¹tnej pieczêci napisowej, a w œlad za ni¹ 12 grudnia
1926 r. pojawi³a siê wiêksza, okr¹g³a opieczêæ. Baranek w godle ma
g³owê zwrócon¹ w lewo, zaœ w legendzie zastosowano po raz pierwszy
– póŸniej ju¿ konsekwentnie u¿ywan¹ formê nazwy miejscowoœci –
Orzepowice7. Pieczêæ widnieje na dokumentach do po³owy 1933 r.
4) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 33 mm, i tej samej legendzie w potrójnym
8
otoku . Baranek w wyobra¿eniu napieczêtnym z g³ow¹ wprost. Od czerwca 1933 do wrzeœnia 1939 roku dokumenty gminy zaopatrywane by³y
w tê pieczêæ.
Typ III:. Pieczêæ napisowa

1) W listopadzie 1926 gmina w Orzepowicach zaczê³a u¿ywaæ pieczêci
napisowej wspomnianej wy¿ej.
Wyobra¿enie napieczêtne M. Gumowski uzna³ za herb Orzepowic
przydaj¹c
mu barwy – w b³êkitnym polu bia³y Baranek z bia³¹ chor¹gwi¹
Pieczêæ Orzepowic z lat 1926
- 1939; typ II/3-4
i o z³otym drzewcu. Za nim znak o wspomnianych barwach powtarzaj¹
9
10
inni , i w tej formie funkcjonuje te¿ na stronie internetowej miasta .
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Znak wspólnoty Orzepowic b³êdnie nazwany przez M.Gumowskiego herbem,
w nowszym opracowaniu funkcjonuje w publikacjach i internecie

Przypisy
1

AP Wroc³aw, Kataster Karoliñski sygn. 137 k. 330, 332.
O. Wilpert, P. Kutzer: Die Wappen der oberschlesischen Landgemeinden.
„Oberschlesische Heimat”. Oppeln 1909. Band V s. 84 poz. 63. W przedruku ich
artyku³u Die Wappen des Kreises Rybnik/Oberschlesien aus dem 18 Jahrhundert
von Dr. Oskar Wilpert und Paul Kutzer. Przedruk: Vertribenengemeinschaft
„Junge Rybniker” 5252 Ründeroth/Rhld, 1984 s. XIII poz. 63, zamieszczono
rekonstrukcjê pieczêci sporz¹dzon¹ przez H. Engelberta. Nawi¹zuje do
wspomnianej pieczêci, jak równie¿ i tej, o której pisze M. Gumowski: Herby
i pieczêcie miejscowoœci woj. œl¹skiego. Katowice 1939 s. 204. Ró¿ni siê ona
jednak od przytoczonej przez M. Gumowskiego zwróceniem g³owy baranka
w prawo oraz brzmieniem legendy: GEM[EINDE] ORZUPOWITZ |
RYBNIKER | KREIS.
3
Tam¿e, s.204.
4
W zestawieniu pieczêci gminnych z 1827 r. brak tej pieczêci – AP Racibórz,
sygn. L. Ryb. 56. Wystêpuje na dokumencie dotycz¹cym parafii w Rybniku
z dat¹ 13 marca 1849 – AA Katowice sygn. AL. 2047.
5
Np. 16 stycznia 1854 – AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 183. Asterysek w legendzie
przyjmuje kszta³t wyd³u¿onego rombu.
6
AP Racibórz, sygn. L. Ryb.: 454, 183, 201, 272, 282, 309, 342.
7
AP Racibórz, sygn. Wydz. PR 454.
8
M. Gumowski: Herby i pieczêcie... s. 204 opatruje tê pieczêæ komentarzem, ¿e
„powsta³a po 1921 r. i do dziœ u¿ywana”. By³a mu znana z kwerendy prowadzonej w 1937 przez Urz¹d Wojewódzki dla potrzeb przygotowywanego
przezeñ opracowania – AP Racibórz sygn. L. Ryb. 19.
9
Np. S. Musiolik: Herby miast i wsi Rybnickiego Okrêgu Wêglowego. Palowice
1982 s. 53; M. Szo³tysek: Krótkie dzieje Orzepowic. „Gazeta Rybnicka” 6 (312):
1997; ten¿e: Rybnik, nasze gniazdo. Rybnik 1997; ten¿e: Dzielnice Rybnika.
Rybnik 1999.
10
www.rybnik.pl
2
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PARUSZOWIEC – PIASKI

Paruszowiec, Piaski, Zastaw – dawne przysió³ki gminy Ligota, od
1926 roku wchodz¹ w sk³ad Rybnika.
Teren wybitnie rolniczy, po³o¿ony wzd³u¿ rzeki Rudy i stawu,
w drugiej po³owie XVIII wieku sta³ siê oœrodkiem przemys³owym.
W miejscu m³yna nosz¹cego nazwê Paruszowiec, w 1753 r. w³aœciciel
Rybnika wybudowa³ piec hutniczy. Huta, która od 1898 r. przyjê³a
nazwê „Silesia”, wp³ywa³a na wzrost iloœci mieszkañców oraz rozwój
skupionych wokó³ niej miejscowoœci. Tu zlokalizowano w 1810 r.
Królewski Urz¹d Górniczo-Hutniczy, wybudowano szko³ê, dwie linie
kolejowe: do Katowic (1856) i ¯or (1936). Siedzibê w Paruszowcu
mia³ te¿ zarz¹d kompleksami leœnymi.
Przemiany gospodarcze w koñcu XX w. spowodowa³y upadek
huty; w jej miejscu funkcjonuj¹ obecnie zak³ady innych bran¿.
Paruszowiec, Piaski i Zastaw zaistnia³y jako odrêbna dzielnica
w 1990 r.
ZNAKI WSPÓLNOTY

Dawne przysió³ki nale¿¹c do gminy Ligota nie posiada³y w³asne1
go znaku . M. Gumowski zauwa¿y³, ¿e pieczêæ na dokumentach
starostwa w Rybniku z roku 1835, której legendê odczyta³ nastêpuj¹co:
GE[MEINDE] ELLGUTH... | RYBNIKER | KREIS, mo¿na by dope³niæ
fragmentem: „Ellguth und Paruschowitz”2. Rozpoznany do tej pory
zasób archiwalny nie potwierdza istnienia takiej pieczêci. Poœwiadcza
za to u¿ycie na pocz¹tku XX w. pieczêci z niemieckim god³em pañstwowym i napisem w otoku: AMT PARUSCHOWITZ • KREIS RYBNIK•3 Pieczêæ Urzêdu
4
oraz pieczêci napisowych .
Okrêgowego w Paruszowcu
pocz. XX w.
Obecnie, dzielnica Paruszowiec – Piaski nie ma w³asnego znaku.
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Przypisy
1

Por. rozdzia³ poœwiêcony dzielnicy Ligota, gdzie omówiono znane od lat dwudziestych XVIII w. pieczêcie oraz znak gminy w barwach zaproponowanych
przez Mariana Gumowskiego: Herby i pieczêcie miejscowoœci woj. œl¹skiego.
Katowice 1936, s. 208. Wielu rybniczaninom Paruszowiec kojarzy siê ze
znakiem firmowym Huty „Silesia” – kozio³kiem w prawo z monogramem „S” na
czapraku i czajnikiem na grzbiecie.
2
Tam¿e s. 147.
3
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 325, 342 – tu pieczêcie pojawiaj¹ siê na dokumentach datowanych od 6 paŸdziernika 1915 do 14 maja 1917. Asteryski przyjmuj¹ kszta³t kwadratów.
4
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 302 na dokumencie z dat¹ 21 sierpnia 1896.
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POPIELÓW

Popielów jest miejscowoœci¹, której pocz¹tki siêgaj¹ koñca XIII
lub pierwszej po³owy wieku XIV. Jej mieszkañcy zajmowali siê g³ównie
rolnictwem, hodowl¹ owiec, póŸniej - od XVII do XIX w. wyrobem i obróbk¹ ¿elaza w kuŸnicach. Produkowano te¿ dla potrzeb kuŸnic wêgiel
drzewny, smo³ê i pota¿. Eksploatowano gips, próbowano wydobycia
wêgla kamiennego.
Popielów, wraz z pobliskim Radziejowem, ³¹czy³a od XV w. przynale¿noœæ do wspólnego koœcio³a p.w. œw. Anny w Radziejowie oraz
w³aœciciele.Ostatni z nich sprzeda³ w 1803 r. obie wsie królowi pruskiemu. Od pocz¹tku wieku XIX tworzy³y wspólnotê gminn¹, u¿ywaj¹c¹
do 1927 r. tych samych pieczêci. Reforma administracyjna w grudniu
1945 r. w³¹czy³a Popielów do gminy Niedobczyce. W roku 1954 Popielów sta³ siê czêœci¹ miasta Niedobczyce, a nastêpnie od 1 czerwca 1975 r.
– dzielnic¹ Rybnika.
ZNAKI WSPÓLNOTY

Popielów, jako gmina wiejska mia³ prawo u¿ycia w³asnej pieczêci.
God³o napieczêtne z I po³owy XIX w. zosta³o bezzasadnie uznane przez
M.Gumowskiego za herb, i tak rozumiane funkcjonuje obecnie jako
znak dzielnicy.
Pieczêcie gminy

W Katastrze Karoliñskim z lat 1722-1723 dokumenty Popielowa
sygnowane s¹ pieczêci¹ wójta. Od koñca wieku XVIII lub od pocz¹tku
XIX, a¿ do koñca roku 1926, wsie Popielów i Radziejów u¿ywa³y
wspólnej pieczêci. Potem, do 1939 roku, w legendzie napieczêtnej widnieje tylko Popielów. W Ÿród³ach wystêpuj¹ cztery typy pieczêci:
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I. Pieczêæ wójta Popielowa.
II. Pieczêæ z wyobra¿eniem biegn¹cego konia.
III. Pieczêcie z god³em herbu pañstwa.
IV. Pieczêcie napisowe.
Typ I: W polu pieczêci niezidentyfikowanege god³o.
Rekonstrukcja pieczêci
Popielowa wg H.Engelberta

1)Pieczêæ owalna, o wys. 15 mm i szer. 11 mm. Uszkodzone pole pieczêci jest trudne do identyfikacji, lecz nie wskazuje na zwi¹zki z póŸniejszymi pieczêciami gminy. Pieczêæ wójtowska znajduje siê w Kata1
strze Karoliñskim z dat¹ 10 marca 1823 r.
Typ II: W polu pieczêci biegn¹cy koñ w prawo.
2
Pieczêci z tym wyobra¿eniem u¿ywano z pewnoœci¹ od roku 1835
do 1939. W tym czasie gmina pos³ugiwa³a siê czterema stemplami.
1) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 28-29 mm, z legend¹ w otoku:
G[EMAINDE] • POPELLAU • U[ND] • RADZIOW | RYBNIKER |
KREIS. Wystêpuje przyk³adowo w zespo³ach akt z datami 13 marca
18493, 8 stycznia 18574, 9 lutego 18715. Prawdopodobnie jest to ta sama
6
pieczêæ, któr¹ widzia³ M. Gumowski na dokumencie z roku 1835 ;
datowa³ j¹ na XVIII wiek. W jego opisie pieczêæ by³a z wyobra¿eniem
„pêdz¹cego w lewo konia”, o œrednicy 30 mm i uszkodzonej, zachowanej
fragmentarycznie legendzie. Z treœci dokumentu tycz¹cego Popielowa i
Radziejowa wysnu³ wniosek, i¿ mo¿na przyj¹æ, ¿e „obie te nazwy s¹ te¿
wymienione na opisanej pieczêci”. S¹dzi³ równie¿, i¿ w³aœnie tê pieczêæ
7
widzieli O. Wilpert, P. Kutzer i opisali j¹ jako stempel nowszy, z biegn¹cym koniem. W przedruku ich artyku³u z 1984 zamieszczono rycinê
H. Engelberta, próbê rekonstrukcji pieczêci Popielowa z koniem w lewo
i legend¹: GEMEINDE POPELAU | KREIS | RYBNIK8.
2) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 30 mm, z legend¹ w otoku: GEMEINDE
POPPELAU u[nd]. RADZIEOW | KREIS | * RYBNIK O[BER]
/S[CHLESIEN] *. Wystêpuje na dokumentach w zespo³ach akt z lat
9
1910-1920 , i by³a prawdopodobnie u¿ywana a¿ do przejêcia przez
Polskê Rybnika z okolic¹ w lipcu 1922 r.
3) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 30 mm, z legend¹ w otoku: Gmina Popielów i Radziejów * Powiat Rybnicki *. Wystêpuje ju¿ na dokumentach
10
11
12
z 21 i 24 sierpnia 1922 r. i by³a w u¿yciu przez nastêpnych kilka lat ,
13
w tym na aktach zwi¹zanych z rozdzia³em Popielowa i Radziejowa .
4) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 31 mm, z legend¹ w podwójnym otoku:
Gmina Popielów * Pow[iat] Rybnicki (Wojew[ództwo] Œl[¹skie]) *,
widoczna jest na dokumentach od 16 listopada 192714. Tê pieczêæ zna³
M. Gumowski15z kwerendy z marca 1937 r.16 uznaj¹c, ¿e „jest to pieczêæ
powsta³a po 1921 r. i do dziœ u¿ywana”.
Typ III: W polu pieczêci god³o herbu pañstwa.

Pieczêcie Popielowa
u¿ywane od po³owy XIX w.
do 1939 r.; typ II/1-4

1) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 28 mm, z niemieckim god³em pañstwowym
w polu i legend¹ w otoku: AMT POPELAU • KREIS RYBNIK. Wido17
czna jest na dokumentach gminy Popielów z lat 1910-1917 .
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Typ IV:Pieczêcie napisowe.

1) Na protokole z polowania w dniu 11 wrzeœnia 1926 r. u¿yto pod³u¿nej
pieczêci z napisem: Gmina | Popielów i Radziejów18.
2) Na piœmie z 3 marca 1937 r.19 do Urzêdu Województwa Œl¹skiego
odciœniêto pod³u¿n¹ piecz¹tkê o treœci: Zarz¹d gminny |POPIELÓW |
Powiat rybnicki | Województwo Œl¹skie.
Wyobra¿enie napieczêtne M.Gumowski uzna³ bezzasadnie za herb Pieczêæ Urzêdu
20
Popielowa przydaj¹c mu barwy: w b³êkitnym polu bia³y koñ . W tej postaci Okrêgowego w Popielowie
z lat 1910-1917; typ III
znany jest obecnie mieszkañcom Popielowa jako znakdzielnicy.

Znak wspólnoty Popielowa b³êdnie nazwany przez M.Gumowskiego
herbem, w nowszym opracowaniu funkcjonuje w publikacjach i internecie

Przypisy
1

AP Wroc³aw, sygn. 138, k. 23, 25.
Pieczêci Popielowa brak w zestawieniu pieczêci z 1827 r. – AP Racibórz, sygn.
L. Ryb. 56.
3
AA Katowice, sygn. AL. 2047.
4
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 187.
5
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 718.
6
M. Gumowski: Herby i pieczêcie miejscowoœci woj. œl¹skiego. Katowice 1939 s. 222.
7
O. Wilpert, P. Kutzer: Die Wappen der oberschlesischen Landgemeinden.
„Oberschlesische Heimat”. Oppeln 1909. Band V s. 84, poz. 71.
8
Die Wappen des Kreises Rybnik/Oberschlesien aus dem 18 Jahrhundert von
Dr. Oskar Wilpert und Paul Kutzer. Przedruk: Vertribenengemeinschaft „Junge
Rybniker” 5252 Ründeroth/Rhld, 1984 s. XIII poz. 7. Pieczêæ z rysunkiem konia
w lewo nie znajduje potwierdzenia w dostêpnym materiale Ÿród³owym.
9
AP Racibórz, sygn. L. Ryb.277, 282, 328.
10
AP Racibórz, sygn. Wydz. PR 469.
11
AP Racibórz, sygn. Wydz. PR 165.
12
AP Racibórz, sygn. Wydz. PR 469, 165. U¿yto jej m.in. 20 stycznia 1926.
13
W AP w Racibórzu brak akt dotycz¹cych ostatecznego rozdzia³u gminy,
prawdopodobnie z koñca roku 1926 lub 1927 r.
14
Wystêpuje odt¹d na wszystkich dokumentach gminy Popielów ju¿ bez Radziejowa – AP Racibórz, sygn. Wydz. PR 267, 469, 470, 471.
15
M. Gumowski: Herby i pieczêcie ... s. 222.
16
Na piœmie z 3 marca 1937 do Urzêdu Województwa Œl¹skiego, gmina Popielów
odcisnê³a tê pieczêæ, jako wówczas obowi¹zuj¹c¹ – AP Racibórz, sygn. Wydz. PR 19.
17
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 328, 277. Asteryski w legendzie pieczêci przyjmuj¹ kszta³t równoramiennych krzy¿y.
2
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18

AP Racibórz, sygn. Wydz. PR 469.
AP Racibórz, sygn. Wydz. PR 19.
20
Za M. Gumowskim tê wersjê god³a przyjmuje S. Musiolik: Herby miast i wsi
Rybnickiego Okrêgu Wêglowego. Palowice 1982 (mps) oraz M. Szo³tysek:
Rybnik, nasze gniazdo. Rybnik 1997; ten¿e: Krótkie dzieje Popielowa. „Gazeta
Rybnicka” 1(319) : 1998; ten¿e: Dzielnice Rybnika. Rybnik 1999. W formie
spopularyzowanej przez tego ostatniego, funkcjonuje na stronie internetowej
miasta www.rybnik.pl . Tê wersjê przyjmuje tak¿e N. Niestolik: Radziejów.
Nasza Ma³a Ojczyzna. Rybnik 2000.
19
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PÓ£NOC

Rybnik - Pó³noc1, umowna nazwa czêœci miasta na pó³noc od
centrum, która jeszcze w drugiej po³owie XIX wieku by³a prawie
niezamieszka³a. Nieliczne zabudowania zaczê³y siê pojawiaæ w tym
rejonie dopiero w latach 1883-1885 w zwi¹zku z budow¹ szpitala
psychiatrycznego. Tu te¿ w latach dwudziestych XX wieku za³o¿ono
nowy cmentarz, a wokó³ stawów przy rzece Ruda powsta³ teren
rekreacyjny. Wp³ynê³o to na wytyczenie w okresie miêdzywojennym
nowych ulic, wzd³u¿ których koncentrowa³o siê przede wszystkim
budownictwo jednorodzinne, szczególnie intensywne w latach
siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych XX wieku.
ZNAKI WSPÓLNOTY

Dzielnica nie ma do tej pory w³asnego znaku2.
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Przypisy
1

Uchwa³a Rady Miasta nr 70 z 7 listopada 1990 w sprawie podzia³u miasta na
dzielnice.
2
Rada Dzielnicy podjê³a decyzjê, i¿ nie zostan¹ na razie podjête prace nad
znakami wspólnoty dla dzielnicy Rybnik-Pó³noc. Uzasadnia to krótk¹ histori¹
dzielnicy oraz brakiem tradycji. Rysunek zamieszczony przez M. Szo³tyska:
Dzielnice Rybnika. Rybnik 1999 s. 69 nale¿y traktowaæ jednak jako sygna³
potrzeby posiadania znaku.
BIBLIOGRAFIA
ród³a

Urz¹d Miasta Rybnik: Uchwa³a Rady Miasta nr 70 z 7 listopada 1990
w sprawie podzia³u miasta na dzielnice.
Literatura

L. Musiolik: Spacerkiem po Rybniku i okolicy. Rybnik 1997.
M. Szo³tysek: Rybnik nasze gniazdo. Rybnik 1997.
- Dzielnice Rybnika. Rybnik 1999.
- Krótkie dzieje Rybnika-Pó³noc. „Gazeta Rybnicka” 1(336): 1999.

117

RADZIEJÓW

Radziejów - miejscowoœæ, której pocz¹tki siêgaj¹ XIII lub pierwszej
po³owy XIV w., ju¿ w po³owie nastêpnego, posiada³a w³asn¹ œwi¹tyniê,
obs³uguj¹c¹ równie¿ s¹siedni Popielów.
Wzajemna bliskoœæ obu wsi, podobne zajêcia ludnoœci, wspólni
w³aœciciele, œciœle wi¹za³y ich losy. W 1803 r. Radziejów i Popielów
zosta³y sprzedane królowi pruskiemu. Od pocz¹tku wieku XIX tworzy³y
wspólnotê gminn¹, u¿ywaj¹c¹ do 1926 r. tych samych pieczêci. Po przy³¹czeniu powiatu rybnickiego do Polski w lipcu 1922 r., Radziejów
rozpocz¹³ intensywne starania o rozdzielenie gminy1. W tym samym czasie wieœ rozwija³a siê, a zajêcia jej mieszkañców, obok typowo rolniczych, coraz czêœciej wi¹¿a³y siê z prac¹ w pobliskich kopalniach Niedobczyc i Chwa³owic.
Reforma administracyjna z grudnia 1945 r. w³¹czy³a Radziejów do
gminy Niedobczyce. W 1954 r. Radziejów sta³ siê czêœci¹ nowopowsta³ego miasta Niedobczyce, a z dniem 1 czerwca 1975 r. wraz z Niedobczycami i Popielowem sta³ siê jedn¹ z dzielnic Rybnika.
ZNAKI WSPÓLNOTY

Radziejów nie dysponowa³ w³asnym znakiem. W przesz³oœci,
wspólnie z Popielowem, u¿ywa³ jednej pieczêci gminnej. God³o napieczêtne z I po³owy XIX w. zosta³o bezzasadnie uznane przez M. Gumowskiego za herb, i tak rozumiane funkcjonuje obecnie jako znak dzielnicy
Popielów. Rada dzielnicy Radziejów podjê³a starania o odrêbny znak.
Pieczêcie gminy
2

Katastrze Karoliñskim z lat 1722-1723 brak osobnego wpisu dla
Radziejowa. Wystêpuje tylko Popielów, co mo¿na wi¹zaæ z dominacj¹ tej
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wsi w tym okresie. Nie jest wykluczone, ¿e zapis katastralny dla Popielowa obejmuje równie¿ Radziejów. Sygnuje go pieczêæ owalna wójta, od3
ciœniêta w czerwonym laku . W Ÿród³ach z XIX i pocz¹tku XX wieku wystêpuj¹ dwa typy pieczêci, które s¹ wspólne dla Radziejowa i Popielowa:
I. Pieczêæ z wyobra¿eniem biegn¹cego konia.
II. Pieczêæ napisowa.
Rekonstrukcja pieczêci
Popielowa wg H.Engelberta Typ I: W polu pieczêci biegn¹cy koñ w prawo.

Pieczêci z tym wyobra¿eniem u¿ywano z pewnoœci¹ od 18354 do
1927 r. W tym czasie gmina pos³ugiwa³a siê czterema stemplami, trzy
z nich uwzglêdniaj¹ Radziejów.
1) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 28-29 mm, z legend¹ w otoku:
G[EMEINDE] • POPELLAU • U[ND] • RADZIOW | RYBNIKER |
KREIS. Wystêpuje przyk³adowo w zespo³ach akt z datami 13 marca
18495, 8 stycznia 18576, 9 lutego 18717. Prawdopodobnie jest to ta sama
8
pieczêæ, któr¹ widzia³ M. Gumowski na dokumentach z 1835 r. , datuj¹c j¹ na XVIII wiek. W jego opisie, pieczêæ by³a z wyobra¿eniem
„pêdz¹cego w lewo konia”, o œrednicy 30 mm i uszkodzonej, zachowanej fragmentarycznie legendzie. Z treœci dokumentu tycz¹cego
Popielowa i Radziejowa wysn¹³ wniosek, i¿ mo¿na przyj¹æ, ¿e „obie te
nazwy s¹ te¿ wymienione na opisanej pieczêci”. S¹dzi³ równie¿, i¿ w³a9
œnie tê pieczêæ widzieli O. Wilpert, P. Kutzer , i opisali j¹ jako stempel
nowszy, z biegn¹cym koniem. W przedruku ich artyku³u z 1984 zamieszczono rycinê H. Engelberta, próbê rekonstrukcji pieczêci
Popielowa z koniem w lewo i legend¹: GEMEINDE POPELAU |
10
KREIS | RYBNIK .
2) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 30 mm, z legend¹ w otoku: GEMEINDE
POPPELAU u[nd] RADZIEOW | KREIS | * RYBNIK O[BER]
/S[CHLESIEN] *. Wystêpuje na dokumentach w zespo³ach akt z lat
11
1910-1920 , i by³a prawdopodobnie u¿ywana a¿ do przejêcia Rybnika
z okolic¹ przez Polskê w lipcu 1922 r.
3) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 30 mm, z legend¹ w otoku: Gmina Popielów i Radziejów * Powiat Rybnicki *. Wystêpuje ju¿ na dokumentach
z 2112 i 24 sierpnia 1922 r.13, i by³a w u¿yciu przez nastêpnych kilka lat14,
15
tak¿e na aktach zwi¹zanych z rozdzia³em Popielowa i Radziejowa .
Pieczêcie Popielowa i
Radziejowa u¿ywane od po³.
XIX w. do lat 20. XX w.;
typ I/1-3

Typ II: Pieczêæ napisowa

1) Na protokole z polowania z 11 wrzeœnia 1926 r. u¿yto pod³u¿nej pieczêci o treœci: Gmina | Popielów i Radziejów.
Wyobra¿eniu napieczêtnemu w postaci biegn¹cego konia, zwi¹zanemu z gmin¹ w Popielowie, Marian Gumowski w 1939 r.16 przyda³ barwy: w b³êkitnym polu bia³y koñ. W ten sposób zaistnia³ „herb Popielowa”, do którego zg³aszaj¹ prawa równie¿ mieszkañcy Radziejowa.
Okazj¹ powrotu do sprawy znaku wspólnoty dla dzielnicy Radziejów
by³y obchody 700 – lecia istnienia, które mia³y miejsce w roku 2000.
W publikacji Norberta Niestolika o Radziejowie zamieszczono „projekt
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nowego herbu Radziejowa”17. Przewiduje on to samo god³o, ale „kolorystyka herbu: t³o – kolor niebieski, koñ – kolor br¹zowy, ramka – kolor
¿ó³ty”18 jest zmieniona. Problem ustalenia dobrego wzorca znaku wspólnoty dla dzielnicy Radziejów, pozostaje nadal otwarty.

Przypisy
1

Zachowa³a siê korespondencja w tej sprawie z Wydzia³em Powiatowym
w Rybniku, Œl¹skim Urzêdem Wojewódzkim i Gwarectwem Wêglowym,
sygnowana wspóln¹ pieczêci¹ gminn¹. W zespole akt brak decyzji o rozdziale
gminy – w grudniu 1927 na pieczêci gminnej, widoczny jest tylko Popielów,
pieczêci gminy Radziejów brak – AP Racibórz, sygn. Wydz. PR 469.
2
AP Wroc³aw, sygn. 138.
3
Por. opis tej pieczêci jako Typ I. w czêœci dotycz¹cej Popielowa.
4
Pieczêci Popielowa brak w zestawieniach pieczêci z 1827 r. – AP Racibórz,
sygn. L. Ryb. 56.
5
AA Katowice, sygn. AL. 2047.
6
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 187.
7
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 718.
8
M. Gumowski: Herby i pieczêcie miejscowoœci woj. œl¹skiego. Katowice 1939, s. 222.
9
O. Wilpert, P. Kutzer: Die Wappen der oberschlesischen Landgemeinden.
„Oberschlesische Heimat”. Oppeln 1909. Band V s. 84, poz. 71.
10
Die Wappen des Kreises Rybnik/Oberschlesien aus dem 18 Jahrhundert von
Dr. Oskar Wilpert und Paul Kutzer. Przedruk: Vertribenengemeinschaft „Junge
Rybniker” 5252 Ründeroth/Rhld, 1984 s. XIII poz. 7. Pieczêæ o takim rysunku
konia w lewo nie znajduje potwierdzenia w dostêpnym materiale Ÿród³owym.
11
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 277, 282, 328.
12
AP Racibórz, sygn. Wydz. PR 469.
13
AP Racibórz, sygn. Wydz. PR 165.
14
AP Racibórz, sygn. Wydz. PR 469, 165. U¿yto jej m.in. 20 stycznia 1926.
15
W AP w Racibórzu brak akt dotycz¹cych ostatecznego rozdzia³u gminy,
prawdopodobnie z koñca roku 1926 lub z pocz¹tku 1927 r.
16
M. Gumowski: Herby i pieczêcie... s. 222.
17
N. Niestolik: Radziejów. Nasza ma³a Ojczyzna. Rybnik 2000 s.3.
18
Tam¿e, s. 3. God³o napieczêtne z XIX i pocz¹tków XX w. wspólne dla obu
miejscowoœci, umieœci³ M. Gumowski na tarczy przydaj¹c mu postaæ herbu.
Podobnie post¹piono w tym przypadku, bez g³êbszej refleksji heraldycznej.
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RYBNICKA KUNIA

Oko³o roku 1500 Rybnick¹ KuŸniê, przysió³ek wsi Wielopole, odnotowano po raz pierwszy w urbarzu rybnickim jako kuŸniê pod Rybnikiem. KuŸnica, rozbudowana przez w³aœcicieli miasta na pocz¹tku
XVII w., produkowa³a ¿elazo z pozyskiwanej w okolicy, a nastêpnie
dowo¿onej z innych rejonów Œl¹ska, rudy darniowej. Produkcji ¿elaza
zaprzestano w 1869 r., po prawie czterystu latach dzia³alnoœci huty
w miejscu, gdzie zaistnia³y korzystne dla wytopu surówki warunki.
Ludnoœæ, zamieszkuj¹ca powoli rozwijaj¹c¹ siê przyleg³¹ do huty
osadê, zajmowa³a siê oprócz prac hutniczych, upraw¹ roli. Zajêciami
zwi¹zanymi z hodowl¹ i rolnictwem trudnili siê te¿ pensjonariusze
Zak³adu Psychiatrycznego w Rybniku, który w 1915 r. wykupi³ zabudowania dawnej huty.
Po plebiscycie i powstaniach œl¹skich, Rybnicka KuŸnia znalaz³a
siê w polskim pasie przygranicznym. Po II wojnie œwiatowej, podczas
podzia³u administracyjnego w 1945 r. Rybnick¹ KuŸniê w³¹czono do
zbiorczej gminy Wielopole. Wkrótce potem, decyzj¹ Gromadzkiej
Rady Narodowej z 27 paŸdziernika 1957 r. uzyska³a status samodzielnej wioski.
Wydarzeniami, które ca³kowicie odmieni³y ¿ycie mieszkañców,
by³y rozpoczêta na prze³omie lat szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych
XX w. budowa Elektrowni „Rybnik” oraz w³¹czenie gromady Wielopole wraz z wioskami: Rybnick¹ KuŸni¹, Orzepowicami i Wielopolem
do Rybnika. Ka¿da z nich sta³a siê dzielnic¹ miasta.
ZNAKI WSPÓLNOTY

Zarz¹d Dzielnicy Rybnicka KuŸnia w 2004 roku podj¹³ próbê
ustanowienia w³asnego znaku. Jako god³o wybrano endemiczn¹ roœlinê
marsyliê czterolistn¹ (Marsilea quadrifolia), której jedyne w Europie
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stanowisko istnia³o w Rybnickiej KuŸni jeszcze w latach miêdzywojennych XX wieku1. Jej œrodowisko wystêpowania – wodê – oddano
poprzez b³êkit2.
Pieczêcie gminy

Rybnicka KuŸnia, bêd¹ca przysió³kiem Wielopola, nie dysponowa³a odrêbn¹ pieczêci¹. Znacz¹ca pozycja huty w Wielopolu zosta³a
Pieczêæ Wielopola
pieczêci gminnej, której u¿ywano od
i Rybnickiej KuŸni zaznaczona jednak w legendzie
3
po³owy,
do
koñca
XIX
w.
Brzmia³a:
WIELEPOLE • D • R • HAM |
u¿ywana w XIX w.
RYBNIKER | KREIS, przy czym do Rybnickiej KuŸni odnosi siê fragment: D[OMÄNE] • R[YBNIKER] • HAM[MER]4. Na kolejnych pieczêciach gminnych brak ju¿ odniesienia do huty ze wzglêdu na jej likwidacjê.

Przypisy
1

Józef Kolarczyk przygotowa³ obszerne uzasadnienie dla przyjêcia za znak
wspólnoty dzielnicy tej wymar³ej roœliny, wystêpuj¹cej niegdyœ w Rybnickiej
KuŸni, któr¹ objêto ochron¹ ju¿ w I po³owie XX w. Autor uzyska³ dane o roœlinie
w Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Œl¹ska w Katowicach. O gatunkach
roœlin wymar³ych oraz podlegaj¹cych ochronie pisz¹ D. Absalon, M. Leœniok:
Przewodnik przyrodniczy po Rybniku. Rybnik 1999.
2
Projekt znaku Rybnickiej KuŸni przewiduj¹cy w polu dwudzielnym w pas,
srebrno-b³êkitnym, zielon¹ czterolistn¹ roœlinê z korzeniami, mo¿e ulec zmianie.
God³o w tej postaci uwzglêdnia tylko jeden istotny dla dzielnicy aspekt z przesz³oœci, inne np. tradycje kuŸnicze, czy wspó³czesne – elektrowniê – pomija.
3
Bli¿sze dane o tej pieczêci zawarto w czêœci: Wielopole – pieczêæ typu II/1.
4
Rozwi¹zanie skrótu w legendzie wskazuje na Rybnick¹ KuŸniê, jako na maj¹tek pañstwowy.
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SMOLNA

Najstarsza wzmianka o Smolnej, jako osadzie p³ac¹cej dziesiêcinê
klasztorowi norbertanek w Rybniku, pochodzi z dokumentu z 1223 r.
Przybli¿ony czas jej powstania to wiek XII, i od tego czasu nie zmieni³a siê te¿ nazwa. Wskazuje ona na zajêcia ludnoœci zwi¹zane z przeróbk¹ drewna i pozyskiwaniem zeñ smo³y, wêgla drzewnego, dziegciu
i pota¿u. Oprócz tego mieszkañcy Smolnej zajmowali siê upraw¹ roli
oraz hodowl¹ byd³a i ryb. Od po³owy XIX w. znajdowali zatrudnienie
w rozwijaj¹cym siê przemyœle, zw³aszcza wydobywczym.
Na silne zwi¹zki ³¹cz¹ce od wieków Smoln¹ z Rybnikiem wp³ywa³y wspólna parafia, cmentarz, szko³a i w³aœciciele. W 1788 r. Smolna wraz z Rybnikiem zosta³a sprzedana królowi pruskiemu, a w 1818 r.
wesz³a z nim do utworzonego wówczas powiatu. Na pocz¹tku wieku
XX, w 1907 r. zosta³a jako pierwsza z okolicznych miejscowoœci,
w³¹czona do Rybnika.
Wraz z miastem, w lipcu 1922 r,. Smolna znalaz³a siê w granicach
pañstwa polskiego. Po II wojnie œwiatowej, w latach szeœædziesi¹tych
i siedemdziesi¹tych XX w., podczas rozbudowy miasta w kierunku zachodnim, z rozleg³ej, o rolniczym charakterze dzielnicy Smolna, wyodrêbniono now¹, Maroko-Nowiny.
ZNAKI WSPÓLNOTY

Smolna, jako gmina wiejska, mia³a prawo u¿ycia w³asnej pieczêci.
God³o napieczêtne z I po³owy XIX w. zosta³o bezzasadnie uznane przez
M. Gumowskiego za herb, i tak rozumiane funkcjonuje obecnie jako
znak dzielnicy.
Pieczêcie gminy

Gmina Smolna od pocz¹tku XVIII w. do roku 1908 u¿ywa³a w³asnej
pieczêci. Znane s¹ dwa jej typy:
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I. Pieczêæ z inicja³em nazwy miejscowoœci oraz z trudnym do identyfikacji wyobra¿eniem napieczêtnym.
II. Pieczêæ z bud¹ smoln¹.
Typ I: W polu pieczêci inicja³ nazwy miejscowoœci oraz niezidentyfiko-

Rekonstrukcja
pieczêci Smolnej
wg H.Engelberta

wane wyobra¿enie.
1) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 20 mm, z inicja³em nazwy miejscowoœci
„S” z ma³¹ gwiazdk¹. Pod nim s³abo odciœniêty rysunek ³ukowato wygiêtej ga³êzi, która mo¿e byæ interpretowana jako fragment mielerza.
Wokó³, przy krawêdzi otok sznurowy. Wystêpuje na dokumentach
w Katastrze Karoliñskim z lat 1722-17231 obok dat 20 wrzeœnia i 20
grudnia 1722 r., i jest sk¹din¹d nieznana.
Typ II: W polu pieczêci buda smolna (mielerz).

Pieczêci tej u¿ywano w gminie przez ca³y wiek XIX, a¿ do 1907 r.
1) Pieczêæ okr¹g³¹, o œrednicy 29-30 mm, z tym wyobra¿eniem i legend¹
w otoku: GEM[EINDE] • SMOLLNA | RYBNIKER | KREIS widzia³
2
Marian Gumowski na dokumencie z 1835r. w archiwum Starostwa
rybnickiego. S¹dzi³, podobnie jak O. Wilpert, P. Kutzer3, ¿e pochodzi
z XVIII w. Ci ostatni podaj¹ w opisie, ¿e stempel pochodzi z roku 1775
4
i wyobra¿a stóg siana . W zachowanym materiale archiwalnym pieczêæ
5
pojawia siê dopiero 13 marca 1849 r. Brak jej w zestawieniach pieczêci
6
z 1827 r. , zaœ w zespole akt landratury rybnickiej, prowadzonym od
czerwca 1829 r. po raz pierwszy u¿yto jej 2 paŸdziernika 1856 r.7 Potem
Pieczêæ Smolnej z lat
pojawia siê sukcesywnie na dokumentach prawie do 1907 r.8 – wówczas
1830 -1907; typ II/1
gmina Smolna zosta³a w³¹czona do Rybnika.
Marian Gumowski w oparciu o wyobra¿enie napieczêtne zaproponowa³ jego barwn¹ wersjê: „czarn¹ budê na tle niebieskim”. Powtarza j¹
za nim S. Musiolik i M. Szo³tysek9.

Znak wspólnoty Smolnej b³êdnie nazwany przez M.Gumowskiego herbem,
w nowszym opracowaniu funkcjonuje w publikacjach i internecie

127
Przypisy
1

AP Wroc³aw, sygn. 139 k. 74, 76.
M. Gumowski: Herby i pieczêcie miejscowoœci woj. œl¹skiego. Katowice 1939 s. 258.
3
O. Wilpert, P. Kutzer: Die Wappen der oberschlesischen Landgemeinden.
„Oberschlesische Heimat”. Oppeln 1909. Band V s. 85, poz. 102.
4
W przedruku ich artyku³u z 1984 r.: Die Wappen des Kreises
Rybnik/Oberschlesien aus dem 18 Jahrhundert von Dr. Oskar Wilpert und Paul
Kutzer. Przedruk: Vertribenengemeinschaft „Junge Rybniker” 5252
Ründeroth/Rhld, 1984 s. XV poz. 102, w rekonstrukcji pieczêci sporz¹dzonej
przez H. Engelberta, rzeczywiœcie widoczny jest stóg siana. Podobna jest te¿
legenda nie znajduj¹ca jednak potwierdzenia w Ÿród³ach: GEMEINDE
SMOLLNA | KREIS | RYBNIK.
5
AA Katowice, sygn. AL. 2047.
6
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 56.
7
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 217.
8
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 339.
9
S. Musiolik: Herby miast i wsi Rybnickiego Okrêgu Wêglowego. Palowice 1982
(mps); M. Szo³tysek: Rybnik, nasze gniazdo. Rybnik 1997; ten¿e: Krótkie dzieje
Smolnej. „Gazeta Rybnicka” 1(307) : 1997; ten¿e: Dzielnice Rybnika. Rybnik
1999. W wersji spopularyzowanej przez M. Szo³tyska przedstawiona jest na
stronie internetowej miasta www.rybnik.pl.
2
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STODO£Y

Stodo³y nale¿¹ do miejscowoœci odnotowanych w Ÿród³ach z wieku XIII. Przy okazji fundacji klasztoru cystersów w Rudach w 1258 r.,
wymieniono wieœ Stodol. Prawdopodobnie by³ to przysió³ek leœny,
z którego z czasem wyros³a wieœ lokowana na prawie niemieckim1.
Cystersi, do których nale¿a³y Stodo³y, wykorzystuj¹c pok³ady rudy darniowej za³o¿yli tu kuŸnice. Produkowa³y ¿elazo od wieku XVI a¿ do
roku 1884 – wówczas uleg³y likwidacji ostatnie fryszerki.
Stodo³y by³y w³asnoœci¹ klasztoru w Rudach do jego sekularyzacji
w roku 1810. PóŸniej wesz³y w sk³ad dóbr ksiêcia raciborskiego rezyduj¹cego w Rudach. W 1818 r. znalaz³y siê na przesz³o sto lat, w granicach powiatu rybnickiego. Granica polsko-niemiecka ustanowiona po
plebiscycie w 1921 r., pozostawi³a Stodo³y po stronie niemieckiej.
W roku 1937 nazwê wsi zmieniono na Hochlinden. Do dawnej nazwy,
wieœ wróci³a w 1945 r. W tym samym roku Stodo³y zosta³y w³¹czone do
zbiorczej gminy Rudy. Od 1 stycznia 1973, jako so³ectwo, podlega³y Rekonstrukcja pieczêci
gminie w Chwa³êcicach. Kolejna reforma z 1 lutego 1977 r. w³¹czy³a napisowej Stodó³ wg
H.Engelberta
so³ectwo Stodo³y i Chwa³êcice do Rybnika.
ZNAKI WSPÓLNOTY

W 2004 r. Rada Dzielnicy Stodo³y, kieruj¹c siê potrzeb¹ posiadania
znaku dzielnicy, podjê³a uchwa³ê o jego ustanowieniu. Tworzy go w b³êkitnym polu stodo³a z bali z otwartymi wrotami, pod ni¹ srebrna ryba
w prawo2.
Pieczêcie gminy

Stodo³y, jako gmina wiejska, mia³y prawo u¿ycia w³asnej pieczêci.
O jej istnieniu wspominaj¹ jedynie O. Wilpert, i P. Kutzer3. Okreœlaj¹ j¹ Pieczêæ Stodó³ z 1723 r.
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Znak wspólnoty Stodó³ wg
projektu R.Kubiciela

jako stempel nowszy, bezobrazowy, i jako taki wystêpuje jedynie w re4
konstrukcji H. Engelberta , w publikacji z 1984 r.
Tymczasem Kataster Karoliñski z lat 1722-17235 zawiera dobrze
zachowane, nieznane do tej pory odciski pieczêci. Pieczêæ owalna, o wys.
27 mm i szer. 23 mm, odciœniêta w czerwonym laku. W polu pieczêci
wprost stodo³a z mocnych bali, z zamkniêtymi wrotami; w podwójnym
otoku ³aciñska inskrypcja: SIGILLVM
COMMVN[ITAS] :
6
STODOLIEN[SI] :: .

Przypisy
1

Stodo³y – nazwa wsi o charakterze kulturowym, zwi¹zana z ¿yciem materialnym cz³owieka, odnosi siê do miejsca z zabudowaniami gospodarczymi.
Sugeruje funkcjê silnie zwi¹zan¹ z gospodark¹ roln¹ i leœn¹, nie zaœ jak
proponuje M. Szo³tysek: Dzielnice Rybnika. Rybnik 1999 s. 78 – stu do³ami
powsta³ymi przy wydobyciu rudy darniowej. Wytop ¿elaza na tym terenie wi¹¿e
siê œciœle z cystersami i mia³ miejsce póŸniej, ani¿eli powstanie osady, byæ mo¿e
w pierwszej po³owie XIII w. Niewykluczone, ¿e krótkotrwa³e osadnictwo
wystêpowa³o tu znacznie wczeœniej. Œwiadcz¹ o tym fragmenty ceramiki z VIIX w. odkryte przez archeologów – B. Kloch: Rybnik w œredniowieczu. Z dziejów
miasta i okolic do pierwszej po³owy XIV wieku. Rybnik 2002 s. 46.
2
Projekt znaku na tarczy, przygotowa³ Romuald Kubiciel. Pierwotny projekt
z obszernym uzasadnieniem sporz¹dzony zgodnie z sugestiami Rady Dzielnicy,
zosta³ skorygowany. W czasie projektowania znaku wspólnoty, jego autorowi
nieznana by³a pieczêæ gminy Stdodo³y z pocz¹tku XVIII w.
3
O. Wilpert, P. Kutzer: Die Wappen der Oberschlesischen Landgemeinden.
„Oberschlesische Heimat”. Oppeln 1909. Band V s. 86 poz. 107.
4
Die Wappen des Kreises Rybnik/Oberschlesien aus dem 18 Jahrhundert von
Dr. Oskar Wilpert und Paul Kutzer. Przedruk: Vertribenengemeinschaft „Junge
Rybniker” 5252 Ründeroth/Rhld, 1984 s. XVI poz. 104. Rysunek, prawdopodobnie próba rekonstrukcji, nie jest na razie sk¹din¹d znany.
5
AP Wroc³aw, Kataster Karoliñski sygn. 137, k. 139, 141, 142 z dat¹ 20 wrzeœnia
1723, 29 kwietnia 1726.
6
Pieczêæ Stodó³, podobnie jak Boguszowic, Chwa³êcic, Zwonowic, Rud – wsi
nale¿¹cych do cystersów, sporz¹dzono w jednej pracowni. Charakteryzuje siê
precyzyjnym, lekkim rysunkiem i kompozycj¹, harmonijnie jednocz¹c¹
wyobra¿enie napieczêtne z legend¹.
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ŒRÓDMIEŒCIE

Œródmieœcie - centrum miasta ukszta³towane procesem lokacyjnym w koñcu wieku XIII. Po³o¿one jest na pó³nocno-wschodnich
stokach wzgórz otaczaj¹cych miasto, schodz¹ce na zachód w stronê
rzeki Nacyny. Obfitoœæ wód gruntowych, Ÿróde³, strumyków i stawów
wp³ywa³a na zajêcia ludnoœci i gospodarkê miasta, którego najdawniejsza zabudowa koncentrowa³a siê wokó³ rynku. Znacz¹cy
rozwój miasta przyniós³ dopiero wiek XIX. Rybnik sta³ siê miastem
królewskim, po wykupieniu go w roku 1788 przez króla pruskiego
Fryderyka Wilhelma II. W krótkim te¿ czasie podniesiono go do rangi
miasta powiatowego (1818).
Rozwój górnictwa, przemys³u i transportu w drugiej po³owie
XIX wieku, wp³yn¹³ na urbanizacjê miasta. Uporz¹dkowano system
dzia³ek wokó³ rynku, wytyczono nowe ulice i ci¹gi komunikacyjne,
wzd³u¿ których koncentrowa³a siê ju¿ nowa, murowana zabudowa.
Brukowane ulice, oœwietlenie gazowe, liczne budynki u¿ytecznoœci
publicznej – starostwo, s¹d, ratusz, szko³y, koœcio³y, dworzec kolejowy,
czyni³y miasto atrakcyjnym.
Historycznie wa¿ne wydarzenia nie omija³y miasta, zw³aszcza
w pierwszej æwierci XX wieku. Powstania œl¹skie (1919-1921) i plebiscyt (1921) zawa¿y³y na zmianie przynale¿noœci pañstwowej.
W lipcu 1922 r. Rybnik znalaz³ siê w granicach odrodzonego pañstwa
polskiego. Nastêpne etapy w dziejach miasta wyznacza³y: kolejna wojna œwiatowa, jego odbudowa i rozwój jako stolicy Rybnickiego Okrêgu
Wêglowego. Powiêksza³ siê te¿ systematycznie obszar miasta, poprzez
w³¹czanie w jego granice kolejnych miejscowoœci. Wspó³czesne œródmieœcie sta³o siê centrum administracyjnym, gospodarczym, handlowym i kulturalnym – g³ówn¹, reprezentacyjn¹ dzielnic¹ Rybnika.
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Dzielnica – Œródmieœcie nie ma do tej pory ustalonego znaku. Rada
dzielnicy pos³uguje siê herbami miasta, które przyjêto w roku 1991
i 2000.
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WIELOPOLE

Wielopole jest osad¹ wzmiankowan¹ jako Velpol ju¿ w 1311 r.
Powsta³a zatem w drugiej po³owie XIII w., a jej mieszkañcy trudnili siê
upraw¹ roli i rybo³ówstwem. Oko³o roku 1500 w pobli¿u wsi wybudowano kuŸnicê zajmuj¹c¹ siê produkcj¹ ¿elaza z rudy darniowej. Rozbudowywana i modernizowana przez kolejnych w³aœcicieli, dawa³a
zatrudnienie coraz liczniejszym mieszkañcom wsi i okolicy; iloœæ mieszkañców Wielopola wzros³a, zw³aszcza w II po³owie XIX w. We wsi
od dawna funkcjonowa³y gmina, m³yny, szko³a; na prze³omie XIX i XX
wieku powsta³y dwie cegielnie. Zmieniono te¿ nazwê miejscowoœci na
Wielopole Królewskie, co wi¹za³o siê z zakupem w roku 1788 „pañstwa rybnickiego” przez króla pruskiego. Kolejne zmiany, tym razem
przynale¿noœci pañstwowej (1922), Wielopole prze¿y³o ju¿ w XX wieku. Po zakoñczeniu II wojny œwiatowej, 29 grudnia 1945 r. zosta³a
utworzona zbiorcza gmina Wielopole. Wesz³y do niej Wielopole, Rybnicka KuŸnia z Józefowcem, Orzepowice, Golejów wraz z Grabowni¹
i Ochojec. Kolejna reforma administracyjna kraju z dniem 1 stycznia
1973 r. w³¹czy³a Wielopole, jako dzielnicê, w granice miasta Rybnika.
ZNAKI WSPÓLNOTY

Wielopole, jako gmina wiejska, mia³o prawo u¿ycia w³asnej pieczêci. God³o napieczêtne z I po³owy XIX w. zosta³o bezzasadnie uznane
przez M. Gumowskiego za herb, i tak rozumiane funkcjonuje obecnie
jako znak dzielnicy.
Pieczêcie gminy

Gmina Wielopole od pocz¹tku wieku XVIII do roku 1939 u¿ywa³a dwóch typów pieczêci.
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I. Pieczêæ z monogramem nazwy miejscowoœci oraz narzêdziami rolniczymi.
II. Pieczêcie z k³osami zbó¿.
Typ I: W polu pieczêci monogram nazwy miejscowoœci „W”, poni¿ej
Pieczêæ Wielopola
z 1722 r.; typ I/1

motyka i rodzaj nosid³a.
1) Pieczêæ okr¹g³a o œrednicy 24 mm, w polu z liter¹ „W” i kropk¹ po prawej, z otokiem sznurowanym przy krawêdzi. Poni¿ej, u³o¿one poziomo
jedno pod drugim, znajduj¹ siê: motyka (kopaczka) oraz rodzaj nosid³a.
Oba narzêdzia mo¿na ³¹czyæ z rolnictwem albo z kuŸnictwem, które od
pocz¹tku XVI w. wystêpowa³o na tym terenie1. Odciœniêt¹ w czerwonym wosku pieczêci¹ uwierzytelniono dokumenty w Katastrze
2
Karoliñskim 20 paŸdziernika 1722 r.
Typ II: W polu pieczêci k³osy zbó¿.

Rekonstrukcja
pieczêci Wielopola
wg H.Engelberta

Pieczêcie Wielopola
od po³. XIX w. do
1922 r.; typ/ II/1-3

Pieczêcie tego typu, w kilku odmianach, gmina w Wielopolu u¿ywa³a od pocz¹tku XIX wieku, a¿ do roku 1939. Ró¿nice pomiêdzy nimi
wynikaj¹ ze zmieniaj¹cej siê iloœci k³osów w godle i zapisów legendy.
1) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 29 mm, w polu z 7 k³osami na wzgórku
(3 w prawo, 4 w lewo) i legend¹: G[EMEINDE] • WIELEPOLE •
3
D[OMÄNE] • R[YBNIKER] • HAM[MER] | RYBNIKER | KREIS .
4
Pojawia siê w zachowanych archiwaliach 13 marca 1849 , a nastêpnie
5
w 1855 r. Wczeœniej, w 1835 r. na aktach Starostwa w Rybniku wi6
dzia³ j¹ M. Gumowski . Wyrazi³ przypuszczenie, i¿ jest to pieczêæ byæ
mo¿e z XVIII w., która ma „k³osów szeœæ, po trzy na prawo i lewo
7
pochylonych” . Prawdopodobnie tê pieczêæ równie¿ mieli na myœli
8
O. Wilpert i P. Kutzer pisz¹c o niej jako o stemplu nowszej daty z siedmioma k³osami wyrastaj¹cymi z gleby – trzy sk³aniaj¹ce siê w prawo, a cztery w lewo9.
2) Pieczêci okr¹g³ej, o œrednicy 31 mm, w polu z siedmioma k³osami
wyrastaj¹cymi z p³askiego gruntu i legend¹: Gemeinde Königl[iche]
10
Wielepole • Rybniker Kreis • , u¿ywano ok. 1910-1911. Jej odciski
zachowa³y siê na dokumentach datowanych miêdzy innymi. 24 paŸdziernika 1910, 27 sierpnia 1911 r.11
3) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 34 mm, z podwójnym otokiem na obrze¿ach stempla, od poprzedniej ró¿ni³a siê iloœci¹ k³osów – tu osiem
sztuk oraz zapisem legendy: Gemeinde Königl[iche] Wielepole *
Kreis Rybniker *. Pieczêtowano ni¹ dokumenty od lipca 1917 r. a¿ do
12
wrzeœnia roku 1920 .
W latach 1922 – 1939 pojawi³y siê nastêpne wersje pieczêci
gminnej z tym samym god³em i z legend¹ w jêzyku polskim.
4) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 31 mm, z podwójnym otokiem na obrze¿u
stempla, z legend¹: Gmina Wielepole Królewskie * Powiat Rybnicki.*,
i tylko piêcioma k³osami w polu. Ostatni raz pieczêæ pojawia siê na do13
kumencie datowanym 18 listopada 1926 r.
5) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 34 mm, bardzo podobna do poprzedniej,
zast¹pi³a j¹ w pocz¹tkach roku 1927. Po raz pierwszy zapisano w niej
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nazwê miejscowoœci w postaci Wielopole. Wystêpuje na dokumentach
na przemian z kolejn¹ pieczêci¹, sprawion¹ w latach trzydziestych, a¿
14
do roku 1939 .
6) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 32 mm, ró¿ni siê od dwóch poprzednich
asteryskiem – piêciopromienn¹ gwiazdk¹. Podobne gwiazdki maj¹ inne
15
okr¹g³e pieczêcie gminne . Œwiadczy to o sporz¹dzeniu przed 1937 r.
nowego kompletu pieczêci w tym samym zak³adzie piecz¹tkarskim.
M. Gumowski przyda³ wyobra¿eniu napieczêtnemu barwy tworz¹c
16
herb: w b³êkitnym polu z³ote k³osy i pagórek , który obecnie pe³ni funkcjê znaku dzielnicy.

Pieczêcie Wielopola
z lat 1922-1939;
typ/ II/4-6

Znak wspólnoty Wielopola b³êdnie nazwany przez M.Gumowskiego herbem,
w nowszym opracowaniu funkcjonuje w publikacjach (np. w Nowinach z 1958 r.)
i internecie
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Przypisy
1

Zarówno motyka – kopaczka, jak i nosid³o mog¹ mieæ zwi¹zki z kopalnictwem
rudy darniowej. O narzêdziach do pozyskiwania rudy pisze J. Agricola: O górnictwie i hutnictwie dwanaœcie ksi¹g. T³umaczenie z czeskiego K. Kurková.
Jelenia Góra 2000 s. 133-140. Tu te¿ ryciny m.in. z kopaczk¹ (135) i drewnianymi nieckami do przenoszenia rudy (140).
2
AP Wroc³aw, sygn. 139, k. 335, 337, 343.
3
Pieczêæ odnosi siê do Wielopola oraz le¿¹cego na jej terenie przysió³ka Rybnicka KuŸnia, zwanego te¿ Rybniker Hammer, gdzie w tym czasie istnia³a huta
¿elaza czynna od koñca XVI w.
4
AA Katowice, sygn. AL. 2047.
5
Np.: z dat¹ 28 sierpnia 1855 – AP Racibórz, sygn. L. Ryb 226. Brak pieczêci
gminy Wielopole w zestawieniu z 1827 r. – AP Racibórz, sygn. L. Ryb 56.
6
M. Gumowski: Herby i pieczêcie miejscowoœci woj. œl¹skiego. Katowice 1939 s. 293.
7
Brak siódmego k³osa, przy czym k³osy wyrastaj¹ na wzgórku, daje siê wyt³umaczyæ zniszczeniem tego fragmentu pieczêci, który pokrywa siê z brakiem
czêœci legendy w tym samym miejscu odcisku. Odczyt M. Gumowskiego brzmi:
G[EMEINDE] WIELOPOLE. D[OMÄNE] ... | RYBNIKER | KREIS.
8
O. Wilpert, P. Kutzer: Die Wappen der Oberschlesischen Landgemeinden.
„Oberschlesische Heimat”. Oppeln 1909. Band V s. 86 poz. 113.
9
W przedruku ich artyku³u z 1984 r. Die Wappen des Kreises Rybnik/
Oberschlesien aus dem 18 Jahrhundert von Dr. Oskar Wilpert und Paul Kutzer.
Przedruk: Vertribenengemeinschaft „Junge Rybniker” 5252 Ründeroth/Rhld,
1984 s. XVI poz. 113, zamieszczono rycinê H. Engelberta, o zupe³nie odmiennej,
nie znajduj¹cej odpowiednika w Ÿród³ach wersji legendy: G[EMEINDE]
KÖNIGL[ICHE] • WIELEPOLE | KREIS | RYBNIK.
10
Przydomek Królewskie, Wielopole otrzyma³o po zakupie wsi przez króla
pruskiego, dla odró¿nienia od Wielopola k. Pilchowic – por. J. Kolarczyk:
Œladami przesz³oœci Ziemi Rybnickiej. Racibórz 2004 s. 183.
11
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 272, 309.
12
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 282, 310, 342. Prawdopodobnie gmina pos³ugiwa³a
siê t¹ pieczêci¹ do momentu przejêcia w lipcu 1922 r. powiatu rybnickiego przez
Polskê, póŸniej u¿ywaj¹c innej, z polsk¹ legend¹. O pieczêciach okreœlonych
jako typ II/2 i typ II/3, ze wzglêdu na podobieñstwo rysunku gode³ mo¿na
przypuszczaæ, i¿ wykonano je w jednym zak³adzie piecz¹tkarskim.
13
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 178.
14
AP Racibórz, sygn. Wydz. PR 178, 297,311. Asterysek w legendzie wystêpuje
w postaci kropek u³o¿onych w romb.
15
Odciski tych pieczêci widniej¹ w kwerendzie z marca 1939 dla Urzêdu
Województwa Œl¹skiego w Katowicach, i st¹d by³y znane M. Gumowskiemu AP Racibórz, sygn. Wydz. PR 19 oraz 297.
16
Wersjê znaku gminy za M. Gumowskim powtarzaj¹: F. Pietrzyk: Wielopole
„Nowiny” 45 (98): 1958; S. Musiolik: Herby miast i wsi Rybnickiego Okrêgu
Wêglowego. Palowice 1982; M. Szo³tysek: Rybnik, nasze gniazdo. Rybnik 1997;
ten¿e: Krótkie dzieje Wielopola. „Gazeta Rybnicka” 6(328): 1998; ten¿e:
Dzielnice Rybnika. Rybnik 1999; oraz strona internetowa miasta.
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ZAMYS£ÓW

Zamys³ów powsta³ prawdopodobnie przed koñcem wieku XVI.
Zapis z 1622 r. mówi o rozgraniczeniu pól plebañskich od wsi Zamys³ów. Nieliczni mieszkañcy zajmowali siê przez wieki przede
wszystkim upraw¹ roli. W 1788 r. wraz z ziemi¹ rybnick¹ zosta³ zakupiony przez króla pruskiego. Przyj¹³ wtedy nazwê Zamys³ów Królewski
(Königlich Zamislau).
Rozwój gminy zwi¹zany by³ miêdzy innymi z powstaniem tu w II
po³owie XIX w. cegielni, m³yna, piaskowni. W 1878 r. zosta³ utworzony
Urz¹d Okrêgowy (Bezirksamt) w Zebrzydowicach, któremu Zamys³ów
pod-lega³ a¿ do 1907 r. Spore zmiany mieszkañcom Zamys³owa
przynios³y dwie wojny œwiatowe. Po pierwszej – w wyniku powstañ
œl¹skich i ple-biscytu ziemia rybnicka znalaz³a siê w 1922 r. w granicach
Polski; po drugiej – rozpocz¹³ siê w 1945 r. proces w³¹czania Zamys³owa
do Rybni-ka, zakoñczony w roku 1948.
ZNAKI WSPÓLNOTY

Zamys³ów, jako gmina wiejska, mia³ prawo u¿ycia w³asnej pieczêci. God³o napieczêtne z I po³owy XIX w. zosta³o bezzasadnie uznane
przez M. Gumowskiego za herb, i tak rozumiane funkcjonuje obecnie
jako znak dzielnicy.
Pieczêcie gminy

Podobno, od roku 1775 Zamys³ów mia³ w³asn¹ pieczêæ i pos³ugiwa³
siê ni¹ a¿ do roku 1939. Przez ca³y ten czas zasz³y niewielkie zmiany
w wyobra¿eniu napieczêtnym oraz w legendzie. Gmina u¿ywa³a dwóch
typów pieczêci.
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I. Pieczêcie z motywami architektonicznymi.
II. Pieczêæ napisowa.
Typ I: W polu pieczêci trzy wie¿e (domy) na wzgórzach.

1)Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 30 mm, z legend¹ w otoku: G[EMEINDE] •
ZAMISLAU • KOENIGL[ICHE] | RYBNIKER | KREIS, wspomniana
1
jest przez O. Wilperta i P. Kutzera , jako pochodz¹ca z 1775 r. Tê pieRekonstrukcja
czêæ przytacza te¿ M. Gumowski2 s¹dz¹c, i¿ pochodzi jeszcze z XVIII
pieczêci Zamys³owa
wg H.Engelberta
wieku. W zachowanym materiale archiwalnym mo¿na j¹ spotkaæ z dat¹
3
4
5
13 marca 1849 , 30 lipca 1855 r. , a potem przez nastêpne ponad 60 lat .
2) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 33 mm, z podwójnym otokiem na obrze¿u
stempla, zaopatrzona w legendê w jêzyku polskim: Gmina Zamys³ów |
powiat | RYBNICKI. W rysunku wyobra¿enia napieczêtnego wzgórza
6
uleg³y redukcji. Pieczêæ wystêpuje na dokumentach z lat 1923-1928 .
3) Kolejn¹ pieczêæ, okr¹g³¹, o œrednicy 34 mm, gmina w Zamys³owie
sprawi³a oko³o 1930 roku. Ró¿ni siê od poprzedniej sposobem zapisu
le-gendy i asteryskami: GMINA ZAMYS£ÓW* | powiat | Rybnicki *.
7
U¿ywano jej z pewnoœci¹ od 1931 do 1939 r. M. Gumowski przytacza
j¹ jako pieczêæ drug¹ – m³odsz¹, która powsta³a po 1918 r. i by³a u¿ywana do 1939 r.8 Wyobra¿enie napieczêtne Alfred Dyrbuœ9 zinterpretowa³ nastêpuj¹co: „Domy te symbolizowaæ mia³y po³¹czenie i zjednoczenie Zamys³owa Królewskiego z poddzielnicami Wrzosy i Nacyna”.
Typ II: Pieczêæ napisowa.

1)Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 33 mm, z napisem w podwójnym otoku:
URZ¥D GMINY | w ZAMYS£OWIE | POW[IAT] RYBNICKI.
10
Mo¿na j¹ znaleŸæ na dokumentach gminy z lat 1926-1929 .
Wyobra¿enie napieczêtne M. Gumowski uzna³ za herb Zamys³owa
proponuj¹c, aby „malowaæ domy czerwone, dachy niebieskie, pagórki
11
12
zielone i t³o bia³e” . Za nim tê wersjê przyjêli S. Musiolik i M. Szo³tysek .
Pieczêcie Zamys³owa
u¿ywane od po³. XIX w.
do 1939 r.; typ I/1-3

Pieczêæ napisowa
Zamys³owa z lat
1926-1929; typ II/1

Znak wspólnoty Zamys³owa b³êdnie nazwany przez M.Gumowskiego herbem,
w nowszym opracowaniu funkcjonuje w publikacjach i internecie
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Przypisy
1

O. Wilpert, P. Kutzer: Die Wappen der oberschlesischen Landgemeinden.
„Oberschlesische Heimat”. Oppeln 1909, Band V s.86 poz. 117 publikuj¹ te¿
odcisk pieczêci Zamys³owa (tab. VIII ryc. 60). Jest to jedna z dwóch gmin, obok
Niewiadomia, których odciski pieczêci reprodukowano w tym artykule. W póŸniejszym przedruku ich artyku³u: Die Wappen des Kreises Rybnik/Oberschlesien
aus dem 18 Jahrhundert von Dr. Oskar Wilpert und Paul Kutzer. Przedruk:
Vertribenengemeinschaft „Junge Rybniker” 5252 Ründeroth/Rhld, 1984 rysunek H. Engelberta nie ró¿ni siê od zawartego we wspomnianej wy¿ej publikacji.
Pieczêæ tê publikuje równie¿ M. Szo³tysek: Dzielnice Rybnika. Rybnik 1999 s. 84.
2
M. Gumowski: Herby i pieczêcie miejscowoœci woj. œl¹skiego. Katowice 1939
s. 309. Zna³ j¹ z dokumentu z 1835 r. z archiwum Starostwa w Rybniku.
3
AA Katowice, sygn. AL. 2047.
4
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 229. Zamys³owa nie odnotowano w Katastrze
Karoliñskim z 1722-1723, brak go równie¿ w zestawieniu pieczêci z 1827 r.
– AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 56.
5
Pieczêci¹ potwierdzono dokument z 2 lipca 1918 r. – AP Racibórz, sygn.
L. Ryb. 340, co pozwala przypuszczaæ, ¿e wykorzystywano j¹ do momentu
przejêcia powiatu rybnickiego przez w³adze polskie w lipcu 1922 r. Dokumenty
z lat 1855-1918 zawieraj¹ zespo³y akt sygn. L. Ryb. 229, 340, 339, 272.
6
AP Racibórz, sygn. Wydz. PR 504.
7
AP Racibórz, sygn. Wydz. PR 158, 311.
8
M. Gumowski: Herby i pieczêcie ....s. 309.
9
A.Dyrbuœ, zamys³owianin, kronikarz dziejów dzielnicy opracowa³: Zamys³ów.
Zdarzenia i ludzie. Rybnik 1996 (mps). Za nim tê interpretacjê przyj¹³ M. Szo³tysek: Dzielnice.... s. 85.
10
AP Racibórz, sygn. Wydz. PR 504.
11
M. Gumowski: Herby i pieczêcie ...s. 309.
12
S. Musiolik: Herby miast i wsi Rybnickiego Okrêgu Wêglowego. Palowice
1982; M. Szo³tysek: Dzielnice ...; ten¿e: Krótkie dzieje Zamys³owa. „Gazeta
Rybnicka” 4(310) : 1997; ten¿e: Rybnik, nasze gniazdo. Rybnik 1997. W tej
wersji te¿ wystêpuje na stronie internetowej miasta www.rybnik.pl.
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ZEBRZYDOWICE

Zebrzydowice, wieœ ujawniona w zapisach Ÿród³owych z lat 1492
i 1531, o nazwie typu patronicznego, nale¿a³a jeszcze w XVII wieku do
Zebrzydowskich. Na pocz¹tku wieku XVIII wystêpuje w Katastrze
Karoliñskim jako Seibersdorf, i ta nazwa obowi¹zywa³a do roku 1922,
do czasu przejêcia powiatu rybnickiego przez Polskê. W pocz¹tkach XX
wieku znana by³a w okolicy z patriotycznej dzia³alnoœci Alojzego Prusa,
organizatora licznych polskich towarzystw kulturalnych i sportowych.
W Zebrzydowicach, w roku 1878, zosta³ utworzony Urz¹d Okrêgowy (Bezirksamt) obejmuj¹cy zasiêgiem Zamys³ów i Smoln¹. Dzia³aj¹cy w jego ramach Urz¹d Stanu Cywilnego pracowa³ do koñca okresu
miêdzywojennego. W 1972 r. przekazano jego akta do USC w Rybniku.
Z dniem 1 stycznia 1973 r. reforma administracyjna kraju w³¹czy³a
Zebrzydowice, jako dzielnicê, do Rybnika.
ZNAKI WSPÓLNOTY

Zebrzydowice, jako gmina wiejska, mia³y prawo u¿ycia w³asnej
pieczêci. God³o napieczêtne z I po³owy XIX w. zosta³o bezzasadnie
uznane przez M. Gumowskiego za herb, i tak rozumiane funkcjonuje
obecnie jako znak dzielnicy.
Pieczêcie gminy

Gmina w Zebrzydowicach (Seibersdorf) dysponowa³a w³asn¹
pieczêci¹ ju¿ w koñcu XVIII w. Wczeœniej pos³ugiwa³a siê pieczêci¹
w³aœciciela lub zarz¹dcy. W wieku XIX i w pierwszym dwudziestoleciu
wieku XX, ci¹gle u¿ywa³a tego samego stempla. Dopiero w latach 19221939, gmina sprawi³a nowe. Wystêpuj¹ trzy typy pieczêci gminy
Zebrzydowice.
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I. Pieczêæ w³aœciciela lub zarz¹dcy.
II. Pieczêcie z trzema wie¿ami w polu.
III. Pieczêæ z god³em herbu pañstwa.
Typ I: Pieczêæ w³aœciciela lub zarz¹dcy.

1) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 11 mm. W polu pieczêci popiersie kobiety
z prawej i mê¿czyzny z lewej, ponad nimi budynki z wie¿¹ poœrodku.
Rekonstrukcja pieczêci
W otoku legenda: ANNA D G + D S [AC....]1 .W Katastrze Karoliñskim
Zebrzydowic wg
z lat 1722-17232 dokumenty Zebrzydowic z dat¹ 10 wrzeœnia 1722 r.
H.Engelberta
opatrzono t¹ pieczêci¹. Oprócz wspomnianej ju¿ pieczêci na kolejnej
karcie widnieje pieczêæ sygnetowa z niezidentyfikowanym herbem
oraz zapisem: „Signatum Seibersdorf 21. July 1724.” Obok niej podpisy Jana Gzela i Marka Paska – starszych gminy3.
Typ II: W polu pieczêci trzy wie¿e.

Pieczêcie Zebrzydowic
u¿ywane w latach 18301939 r.; typ II/1-3

1) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 27 mm, z trzema dwukondygnacyjnymi
wolnostoj¹cymi wie¿ami w polu i legend¹ w otoku: G[EMEINDE] •
SEIBERSDORFF | RYBNIKER | KREIS. Wspominaj¹ j¹ O. Wilpert
i P. Kutzer4 datuj¹c stempel na 1775 r., i opisuj¹c trzy wie¿e podobne do
5
Zamys³owa, lecz nie stoj¹ce na wzgórzu . Tê sam¹ pieczêæ widzia³
M. Gumowski na dokumencie z 1835 r. w archiwum Starostwa w Rybniku6. Na wczeœniejszym dokumencie z 11 kwietnia 1827 r.7, wœród 69
innych pieczêci, widaæ s³aby jej odcisk. Nastêpnie pojawia siê13 marca
1849 r.8 na dokumentach dotycz¹cych parafii w Rybniku. Kolejne
archiwalia z t¹ sam¹ pieczêci¹, wystêpuj¹ dopiero na pocz¹tku XX w.
9
w zespole akt z lat 1906-1918 . Mo¿na przypuszczaæ, ¿e pos³ugiwano
siê ni¹ przez przesz³o sto lat, a¿ do 1922 r.
2) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 31 mm, z trzema zespolonymi jednokondygnacyjnymi wie¿ami z cegie³ i legend¹: GMINA ZEBRZYDOWICE * powiat Rybnicki *. Widoczna jest na dokumentach z lat 19241929. Zna³ j¹ równie¿ M. Gumowski pisz¹c, ¿e powsta³a po roku 1921,
10
i jest w ci¹g³ym u¿yciu. W aktach wystêpuje w latach 1924-1929 ,
i sporadycznie póŸniej.
3) Pieczêæ okr¹g³a, o œrednicy 29 mm, ró¿ni siê od poprzedniej wielkoœci¹ oraz liter¹ „Z” na pocz¹tku nazwy miejscowoœci11. U¿ywano jej
z pewnoœci¹ ju¿ w listopadzie 1926 r. i póŸniej, a¿ do pocz¹tku II wojny
12
œwiatowej , zamiennie z pieczêci¹ wspomnian¹ wy¿ej.
Typ III: Pieczêæ z god³em herbu pañstwa.

1) Pieczêæ okr¹g³a Urzêdu Gminy z napisem w potrójnym otoku: AMT
SEIBERSDORF * KREIS RYBNIK * i niemieckim god³em pañstwowym. Mo¿na j¹ spotkaæ na dokumentach z lat 1906 – 191913.
Pieczêæ urzêdu
okrêgowego w
Zebrzydowicach z lat
1906-1919; typ III/1

Wyobra¿enie napieczêtne M.Gumowski bezzasadnie uzna³ za herb
Zebrzydowic przydaj¹c mu barwy: „bia³e mury wie¿, z³ote dachy i czarne okna, na tle niebieskim”. Za nim tê wersjê powtarzaj¹ S. Musiolik
i M. Szo³tysek oraz strona internetowa miasta14.
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Znak wspólnoty Zebrzydowic b³êdnie nazwany przez M.Gumowskiego herbem,
w nowszym opracowaniu funkcjonuje w publikacjach i internecie

Przypisy
1

Odczyt legendy w oparciu o lepiej zachowan¹, tak¹ sam¹ pieczêæ wystêpuj¹c¹
w Katastrze Karoliñskim przy wsi Leszczyny – AP Wroc³aw, sygn. 136 k. 412,
414, 415.
2
AP Wroc³aw, sygn. 139, k. 31, 33.
3
AP Wroc³aw, sygn. 139, k. 34.
4
O. Wilpert, P. Kutzer: Die Wappen der oberschlesischen Landgemeinden.
„Oberschlesische Heimat”. Oppeln 1909. Band V s.85 poz. 99.
5
Rysunek pieczêci w przedruku artyku³u: Die Wappen des Kreises Rybnik/
Oberschlesien aus dem 18 Jahrhundert von Dr. Oskar Wilpert und Paul Kutzer.
Przedruk: Vertribenengemeinschaft „Junge Rybniker” 5252 Ründeroth/Rhld,
1984 s. XV poz. 99, ró¿ni siê drobnymi szczegó³ami od orygina³u: brak ostatniej
litery „F” w nazwie miejscowoœci; wie¿e s¹ jednokondygnacyjne o spadzistych
dachach, w oryginale dachy wie¿ sto¿kowate.
6
M. Gumowski: Herby i pieczêcie miejscowoœci woj. œl¹skiego. Katowice 1939 s. 315.
7
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 56.
8
AA Katowice, sygn. AL. 2047.
9
AP Racibórz, sygn. L. Ryb. 272, 339, 340; Wydz. PR 506.
10
AP Racibórz, sygn. Wydz. PR 506, 163. Odcisk tej pieczêci zawiera kwerenda
dla Urzêdu Województwa Œl¹skiego z 1937, z której korzysta³ M. Gumowski
– AP Racibórz, sygn. Wydz. PR 19.
11
Obie pieczêcie s¹ bardzo do siebie podobne i niewykluczone, i¿ zosta³y wykonane w jednym zak³adzie piecz¹tkarskim.
12
AP Racibórz, sygn. Wydz. PR 302, 311.
13
AP Racibórz, sygn. Wydz. PR 339, 340.
14
S. Musiolik: Herby miast i wsi Rybnickiego Okrêgu Wêglowego. Palowice
1982 (mps); M. Szo³tysek: Rybnik, nasze gniazdo. Rybnik 1997; ten¿e: Dzielnice
Rybnika. Rybnik 1999. Tu autor, niefachowo, tak opisuje herb: „Znajduj¹ siê na
nim trzy wie¿e z czarnym dachem.”
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