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Wprowadzenie do heraldyki
Słowo herb pochodzi z czeskiego erb, co z kolei jest kalką niemieckiego Erbe,
oznaczającego dziedzictwo. Już sama etymologia tego określenia wskazuje na sposób w jaki
herby pojawiły się w naszym kręgu kulturowym. Te graficzne znaki związane były
początkowo tylko z rodami rycerskimi, używane przez nie jako znaki rozpoznawcze na polu
bitewnym. Pomysł powstał prawdopodobnie w dobie wypraw krzyżowych, kiedy zachodziła
potrzeba odróżnienia od wroga obcego sobie rycerstwa, pochodzącego nierzadko z różnych
krajów. Zbiór początkowo prostych figur szybko poszerzono, inspirując się m.in.
zaobserwowanymi w czasie krucjat wzorami na orientalnych dziełach sztuki. Do Polski, herby
dotarły w XIII wieku, prawdopodobnie z Niemiec i Czech przez Śląsk1.
Herby miejskie pojawiły się w naszym kraju niemal równocześnie z rodowymi. Nowe
formy samorządności nadawane miastom od XIII wieku wymagały wprowadzenia dla ich
odpowiedniej symboliki, podkreślającej ową samorządność. Herby miejskie umieszczano
głównie na pieczęciach2.
Herby ziemskie, które są głównym obiektem naszego zainteresowania, symbolizować
miały wszelkie terytoria, różniące się rozmiarami i rangą polityczną. Najstarsze herby
ziemskie w Polsce pojawiły się jako herby księstw dzielnicowych w XIII wieku. Pierwsze znane
przedstawienie pochodzi z co najmniej 1222 roku i zawiera konną postać księcia Kazimierza I
opolsko-raciborskiego, trzymającego tarczę ze śląskim orłem. Użycie tego ptaka w różnych
wariantach szybko stało się powszechne na ziemiach polskich. Dawne herby księstw
niejednokrotnie przekształciły się w herby województw i niektóre ich elementy możemy
podziwiać do dzisiaj3.
Gminy są uprawnione do posiadania herbu dopiero od 1990 roku, zgodnie z ustawą z
dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, której odpowiedni punkt mówi, że w gestii
gminy leży: podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych
oraz wznoszenia pomników4. Należy zauważyć, że ustawa z niewiadomych powodów omijała
flagi. 29 grudnia 1998 r. zmodyfikowano ten zapis. Stosowny artykuł otrzymał nowe
brzmienie: Jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać, w drodze uchwały organu
stanowiącego danej jednostki, własne herby, flagi, elementy oraz insygnia i inne symbole.
Wzory symboli, o których tu mowa, muszą być ustanawiane, co mocno zaakcentowała
nowela do ustawy, w zgodzie z zasadami heraldyki, weksylologii i z uwzględnieniem
miejscowej tradycji historycznej. Symbole przyjęte przez lokalne władze ustawodawcze
podlegają zaopiniowaniu, co też określiła poprawiona ustawa, przez ministra właściwego do
spraw administracji publicznej5. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
rozporządzeniem z dnia 20 stycznia 2000 r. powołał 13-to osobową Komisję Heraldyczną,
czuwającą nad poprawnością projektowanych herbów. Wnioski wpływające do Komisji
Heraldycznej powinny zawierać barwne projekty rysunkowe herbów i flag (po dwa
egzemplarze), ich opis, uzasadnienie merytoryczne oraz tekst uchwały o przyjęciu projektów
przez jednostki samorządowe6. Opinia Komisji Heraldycznej – zgodnie z prawem – powinna
zostać sformułowana w ciągu trzech miesięcy od złożenia prośby.
1

A. Znamierowski, Insygnia, symbole i herby polskie, Warszawa 2003, s. 29
A. Znamierowski, Insygnia, symbole i herby polskie, Warszawa 2003, s. 64
3
A. Znamierowski, Insygnia, symbole i herby polskie, Warszawa 2003, s. 86-88
4
Dziennik Ustaw, 1990, nr 16, poz. 95, art. 18, pkt. 13
5
Dziennik Ustaw, 1998, nr 162, poz. 1126, art. 5
6
S. K. Kuczyński, „Komisja Heraldyczna rozpoczęła działalność”, Biuletyn PTH
2

3

Podstawowe zasady heraldyki
Heraldyka polska nigdy nie wypracowała jednolitego systemu heraldycznego, ani
żadnego powszechnego zbioru zasad. Tworząc herby trzeba postępować zgodnie ze
wskazówkami proponowanymi przez autorów współczesnych publikacji o charakterze
heraldycznym, którzy zasady tworzyli w oparciu o niekompletne prace dawnych heraldyków
polskich i opracowania zachodnie.
Podstawowymi elementami herbu są tarcza i godło. Kształty tarczy herbowej
zmieniały się na przestrzeni lat. Pierwsze tarcze na ziemiach polskich, tak zwane gotyckie
miały, zgodnie z ówczesną stylizacją, spód wycięty w łuk ostry. Wiek XV i Renesans przyniosły
powrót do form Antyku, między innymi do łuków półkolistych i tak właśnie wycięte są spody
ówczesnych tarcz – tak zwanych hiszpańskich. W zestawieniu tym pominiemy następną
modę umieszczania herbów na wyszukanych tarczach o barokowo i rokokowo zdobionych
kartuszach. Kolejnym typem tarczy, który nas interesuje jest XVIII i XIX wieczna tarcza
francuska, upowszechniona w polskiej heraldyce przez twórców Albumu Heroldii Królestwa
Polskiego, tworzących nowe herby na potrzeby miast, które dokumentacje swych herbów
utraciły. Tarcza ta jest niemal prostokątna, z zaokrąglonymi dolnymi rogami i małym ostrzem
pośrodku spodu7.
Współcześnie zaleca się projektowanie herbów z wykorzystaniem tarczy hiszpańskiej,
ze względu na jej prostotę, przejrzystość i względną pojemność, oraz nawiązanie do złotego
wieku w historii Polski.
Godło, czyli figura kładziona na tarczy, to najistotniejszy element herbu. Zasadniczo
każda figura, poddana odpowiedniej stylizacji, może stać się godłem herbowym. Oczywiście
należy unikać takich absurdalnych i niekojarzących się z heraldyką figur jak pojazdy czy
fabryki. Godło, lub godła powinny być umieszczone centralnie i wypełniać tarczę herbową,
ale nie dotykać do brzegów (wyjątkiem są tu np. przedstawienia wody, ziemi, lub murów
obronnych). Nie zaleca się stosowania dodatkowych podziałów tarczy celem umieszczenia
kilku godeł (poza wyjątkami), ale umieszczenie figur na jednym, wspólnym polu8.
Ścisłym regułom podlegają też barwy w herbie. W Polsce wyróżnia się 7 tak zwanych
tynktur heraldycznych: złoto, srebro, czerwień, błękit, zieleń, czerń. Czasami dodaje się do
tego barwę cielistą, purpurową i brunatną. W powyższym wyliczeniu wyróżnia się dwa
metale – złoto i srebro, zaś resztę określa się mianem barw. Oczywiście najszlachetniejsze są
kolejno złoto i srebro. Czerwień, jako barwa życiodajnej krwi, również stoi wysoko w
hierarchii kolorów. Łączenie barw i metali reguluje zasada alternacji heraldycznej, która
zabrania sąsiadowania dwóch barw i dwóch metali. Wyjątkiem jest barwa czarna i cielista,
które mogą sąsiadować ze wszystkim. Zasada alternacji ma na celu wyróżnienie godeł z
tarczy, tak aby herb był czytelny nawet z dużej odległości. Obowiązuje ona również w
przypadku flag9 10.
Pokrótce należy powiedzieć też o języku opisywania herbów, zwanym
blazonowaniem. Podstawową jego własnością jest opisywanie herbu od strony rycerza
trzymającego tarczę, w związku z tym strony w opisie są odwrotne niż te, wynikające z
rysunku. Kolejne zasady blazonowania, zaproponowane przez Alfreda Znamierowskiego,
opisywanie nakazują rozpocząć od podania barwy pola, następnie zaś – figur. Barwy figur
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podajemy po określeniu ich nazwy i położenia. Istnieją położenia niektórych godeł,
uznawane za standardowe i wówczas ich nie określamy. Na przykład dla miecza jest to
położenie ostrzem w dół. W przypadku położenia odwrotnego do naturalnego, używa się
określenia „na opak”. Miecz ostrzem w górę będzie zatem położony na opak. Istnieje 9
głównych stref, które określają położenie figur w herbie. Są to kolejno – prawy górny róg,
środek głowicy, lewy górny róg, na prawo od środka, środek tarczy (położenie standardowe),
na lewo od środka, na prawo od ostrza, ostrze (podstawa), na lewo od ostrza. Nazwy tych
miejsc nie są ustalone i dopuszcza się inne określenia, jeśli tylko opisują one położenie
precyzyjnie11.
Charakterystyka miasta

Rysunek 1: Położenie Raciborza na mapie Polski
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Rysunek 2: Położenie Raciborza na mapie
13
województwa

Racibórz to miasto powiatowe w województwie śląskim, jedna z historycznych stolic
książęcych piastowskiego Śląska, obecnie ośrodek przemysłowy, usługowy i kulturalnooświatowy. Miasto położone w Kotlinie Raciborskiej i częściowo na skraju Płaskowyżu
Rybnickiego, na południowy zachód od Katowic i południowy wschód od Opola. W grudniu
2010, na powierzchni 75,01 km2 mieszkało tutaj 56 397 mieszkańców14.
Rys historyczny Raciborza
Ponieważ, jak się dalej okaże, podstawą symboliki gminy Racibórz będzie symbolika
siedziby władz Gminy, ograniczymy się jedynie do podania zarysu historii miasta Raciborza.
Istnieją przypuszczenia, że Racibórz, jako Budorgis, pojawił się na antycznej mapie
Klaudiusza Ptolemeusza z lat 142-147 n.e. Wskazuje na to lokalizacja Budrogis względem
innych, zidentyfikowanych na tej mapie śląskich miejscowości. Według staropolskich podań,
gród raciborski był ośrodkiem plemienia Kwadów (Swewów).
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Racibórz powstał prawdopodobnie w IX wieku jako gród słowiańskich Golęszyców,
broniący przeprawy przez Odrę, na szlaku prowadzącym przez Bramę Morawską do Polski. W
IX i na pocz. X wieku, ziemie te należały do Wielkich Moraw. Pierwsza historyczna wzmianka
o Raciborzu pochodzi z kroniki Galla Anonima i dotyczy zdobycia grodu w 1108 roku przez
wojska Bolesława Krzywoustego. W czasach późniejszych, Racibórz był ośrodkiem kasztelanii
w państwie Krzywoustego. W roku 1172, Racibórz stał się stolicą osobnego księstwa,
przyznanego Mieszkowi I Plątonogiemu. Od 1201 istniało połączone księstwo raciborskoopolskie.
Około roku 1217, książę Kazimierz nadał Raciborzowi prawa miejskie flamandzkie, a
przed 1240 nastąpiła ponowna lokacja miasta. Racibórz oparł się w roku 1241 dwóm
najazdom mongolskim. W roku 1273 stolicę książęcą przeniesiono do Opola, zaś w 1281
Racibórz stał się stolicą osobnego księstwa, od 1291 lenna korony czeskiej. 17 czerwca 1299,
książę Przemysław nadał Raciborzowi prawa magdeburskie, znacząco rozszerzając
autonomię miasta. XIII wiek to czas rozwoju Raciborza, częściowo zapewne napędzanego
obecnością książęcego dworu, zaś częściowo dogodnym położeniem, które sprzyjało
handlowi i usługom z nim związanym. To właśnie wtedy działalność rozpoczęła miejscowa
mennica, która działała aż do 1715. Wybita tutaj w XIII wieku moneta jest najstarszym
numizmatem z napisem w języku polskim – słowem MILOST. W XIII wieku działał także w
miejscowym klasztorze dominikanów Wincenty z Kielczy, autor jednego z pierwszych
zapisanych zdań po Polsku – GORZE SIĘ NAM STAŁO. W okresie tym zbudowano składy soli,
organizowano targi zboża, rozwijało się rzemiosło, zwłaszcza tkactwo i sukiennictwo.

Rysunek 3: Pieczęć Przemka raciborskiego, który nadał Raciborzowi prawa miejskie magdeburskie
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W kolejny wiek, miasto weszło jako jedno z najludniejszych na Śląsku. W roku 1336
zmarł ostatni Piast z linii raciborskiej i miasto przeszło pod rządy Przemyślidów z Opawy. Za
ich panowania, być może w 1413 roku, miasto wykupiło za znaczną sumę halerzy
raciborskich, dziedziczne wójtostwo. Zwiększyły się również kompetencje rady miejskiej,
która posiadła prawo wyboru burmistrza, sprawującego władzę wykonawczą w mieście.
W roku 1521 zmarł ostatni raciborski Przemyślida, zaś jego dzielnica wróciła znów
pod rządy Piastów. Po śmierci Walentyna zgodnie z umową księstwo raciborskie zostało
połączone z dzierżawami księcia opolskiego Jana II Dobrego. W roku 1531 wydał on tzw.
Przywilej Hanuszowy, który regulował wiele kwestii wewnętrznych zjednoczonego księstwa
opolski-raciborskiego, w tym poszerzał prawa chłopów oraz podkreślał przynależność
księstwa do Korony Czeskiej. Rok później książę zmarł bezpotomnie, zaś jego władztwo
przypadło Hohenzollernom (jako lennikom Czech). W 1552 r. Ferdynand I Habsburg odebrał
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Jerzemu Fryderykowi Hohenzollern księstwo opolsko-raciborskie i w zamian dał księstwo
żagańskie. Habsburgowie rządzili wtedy rozległym władztwem, na które składały się jeszcze
Austria, Czechy i Węgry.

Fot 1: Mapa Polski z 1680, z zaznaczonym Raciborzem (Ratibor)

W XVII wieku przez miasto przetoczyła się fala zniszczeń za sprawą wojny
trzydziestoletniej. W latach 1646-66, Habsburgowie zastawili księstwo opolsko-raciborskie
polskim Wazom. W roku 1683 w mieście zatrzymał się na popas król Polski Jan III Sobieski, w
drodze pod Wiedeń.
Wiek XVIII przyniósł kolejne zmiany polityczne. W wyniku wojny z Prusami, Austria
utraciła w 1742 roku większą część Śląska z Raciborzem. Władza pruska przyczyniła się do
znacznego rozwoju miasta. W roku 1788 miał tu miejsce nieudany zamach na króla pruskiego
Fryderyka II.

Fot 2: Panorama Raciborza z lat 1737-52
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W roku 1819 otwarto tutaj gimnazjum, zaś 7 lat później – sąd. W 1846, w wyniku
budowy linii kolejowej Berlin-Wiedeń, miasto uzyskało połączenie kolejowej. Trzy lata
później przez miasto przeszła linia telegraficzna Berlin-Wiedeń, zaś w 1858 oddano do użytku
gazownię miejską. W XIX wieku rozwijał się w mieście przemysł metalowy, zaś liczba ludności
zbliżyła się do 39 tysięcy. Mimo dominacji ludności niemieckiej w XIX i w pierwszej ćwierci XX
wieku, prężnie działał w Raciborzu element polski. W roku 1886 założono Towarzystwo
Polski-Górnośląskie, w 1889 rozpoczęto wydawanie polskojęzycznych Nowin Raciborskich, w
1911 powstał Dom Polski „Strzecha”. Ludność polska z Raciborza brała czynny udział w
trzech powstaniach śląskich.

Fot 3: Mapa Raciborza z 1843 roku
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Niestety niekorzystne dla Polski proporcje etniczne znalazły swój wyraz w czasie
plebiscytu z 1921. 9,13% uprawnionych głosowało za Polską, natomiast 87,98% – za
Niemcami. Prawie 24% z tych głosów należało do tzw. emigrantów plebiscytowych.
Ostatecznie, granicę między Polską a Niemcami wytyczono kilka kilometrów na wschód od
miasta. Nadal utrzymywały się tu jednak ośrodki kultury polskiej (Dom Kultury Strzecha) oraz
rozwijały się polskie organizacje i stowarzyszenia społeczne i gospodarcze, m.in. Związek
Polaków w Niemczech, Spółdzielnia "Rolnik" i "Ogrodnik", Bank Ludowy. Wybory do
Reichstagu w 1933 wygrało w Raciborzu NSDAP (47% głosów), przy dobrym wyniku Partii
Centrum (33%), której wysokie poparcie wynikało z tradycyjnego, katolickiego charakteru
miasta. W 1933 na 51 680 mieszkańców Raciborza prawie 92% było katolikami.
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Fot 4: Przedwojenna zabudowa Raciborza
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W czasie II wojny światowej, w Raciborzu pracowało osiem oddziałów roboczych
jeńców wojennych: Francuzów, Brytyjczyków, Włochów i Rosjan. Zorganizowano także
ciężkie więzienie, obóz dla wysiedlonych Polaków (Polenlager 75) oraz trzy obozy pracy. Na
początku 1945 przez miasto przeszło kilka kolumn więźniów ewakuowanych z obozów
koncentracyjnych. 31 marca 1945, miasto zostało zdobyte przez wojska radzieckie. Nastąpiło
to po ciężkich walkach, które spowodowały zniszczenie 80% zabudowy. Po przejściu frontu,
w Raciborzu zostało jedynie 3 000 mieszkańców.
Po wojnie nastąpiła żywiołowa odbudowa miasta. Zostało ono na powrót zaludnione
repatriantami ze Wschodu oraz ludnością napływową z okolicznych mniejszych
miejscowości. Ludność niemiecka została w większości wysiedlona do zachodnich Niemiec.
Niestety nie odtworzono wielu zabytkowych kamienic, z których gruz wywieziono i użyto w
odbudowie Warszawy. Na ich miejscu powstały bloki, bądź pozostały luki w zabudowie. W
ciągu pierwszego powojennego dziesięciolecia miasto odbudowano i rozpoczęto jego
rozbudowę. Uruchomiono na powrót poniemieckie zakłady i stworzono nowe, z których
najbardziej bodaj znanym jest Raciborska Fabryka Kotłów „Rafako”. W 1975 do Raciborza
włączono sąsiednie wsie: Markowice, Sudół, Miedonię i Brzezie.
8 lipca 1997, miasto padło ofiarą powodzi stulecia. Woda pokryła 60% obszaru
miasta, poziom wody sięgał 1 metra. Mieszkańcy i przedsiębiorcy ponieśli wielkie straty. Od
1999 Racibórz jest siedzibą powiatu w województwie opolskim19.
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Kalendarium ważniejszych wydarzeń w historii Raciborza


































1108 – pierwsza historyczna wzmianka o Raciborzu w kronice Galla Anonima, bitwa pod
Raciborzem
1172-1173 – Mieszko I Plątonogi otrzymuje oddzielne Księstwo Raciborskie,
1201 – Księstwo Opolsko-Raciborskie,
1211-1217 – lokacja Raciborza na prawie flamandzkim przez księcia Kazimierza I,
1241 – zwycięska obrona miasta przed Tatarami, według legendy pod dowództwem
Bartka Lasoty,
1246 – powstanie klasztoru dominikanów, w którym zapisano pierwsze polskie zdanie
„Gorze szą nam stało”, czyli „Gorzej się nam stało”,
1273 – stolica księstwa przeniesiona do Opola,
1280-1287 – budowa gotyckiego zamku i kaplicy na Ostrogu,
1281 – Księstwo Raciborskie,
1287 – konflikt na terenie Raciborza biskupa Tomasza II i księcia śląskiego Henryka IV
Prawego,
1291 – Księstwo Raciborskie lennem czeskim,
1296 – datacja najstarszej zachowanej pieczęci z herbem miasta: pół orła i pół koła,
1299 – książę Przemysław przekazuje władzę w Raciborzu radzie miejskiej według prawa
magdeburskiego: miasto otoczone jest murami obronnymi z trzema bramami; założenie
klasztoru dominikanek,
XIII wiek – w Raciborzu bito monetę z napisem „MILOST”, mennica z przerwami działała
do 1715 r.,
1302 – wzmianka o szkole parafialnej,
1336 – umiera ostatni piastowski książę raciborski Leszek; księstwo przechodzi w ręce
czeskich Przemyślidów,
1521 – śmierć ostatniego księcia z dynastii Przemyślidów – Walentyna,
1532 – po śmierci księcia Jana Opolskiego Księstwo Raciborskie przechodzi w ręce
Hohenzollernów, potem Habsburgów,
1567 – wzmianka o istnieniu browaru zamkowego, obecnie najstarszego browaru w
Polsce,
1586 – przywilej cesarza Rudolfa II porządkuje żeglugę na Odrze; Racibórz do końca XIX
w. jest miastem portowym,
1646 – księstwo raciborskie zastawem polskich Wazów (do 1666)
1670 – wzmianka o działaniu poczty,
1683 – Jan III Sobieski ucztuje na zamku w drodze na odsiecz Wiednia,
1727 – wzniesienie na Rynku Kolumny Maryjnej dłuta Johanna Melchiora Österreicha,
1742 – Racibórz wraz z większością Śląska staje się częścią Prus,
1788 – nieudana próba zabójstwa króla pruskiego Fryderyka II,
1819 – otwarcie gimnazjum,
1826 – oddanie do użytku budynku sądu według projektu Schinkla,
1846 – miasto uzyskało połączenie kolejowe z Wrocławiem,
1849 – uruchomienie linii telegraficznej Wiedeń – Racibórz – Berlin,
1858 – oddanie do użytku gazowni miejskiej,
1882 – w gimnazjum uczył się poeta Jan Kasprowicz,
1889 – ukazał się pierwszy numer polskich „Nowin Raciborskich”,
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1904 – uruchomienie elektrowni miejskiej,
1911 – otwarcie Domu Polskiego Strzecha,
20 marca 1921 – plebiscyt górnośląski: w Raciborzu 2 227 (9,13%) uprawnionych oddaje
głos za Polską, natomiast 22 291 (87,98%) głosujących opowiada się za przynależnością
miasta do Niemiec, w tym prawie 24% tzw. emigrantów plebiscytowych (ściągniętych na
tereny plebiscytowe w celu podniesienia końcowego rezultatu; wniosek o prawo głosu
dla emigrantów złożyła Polska, ale w praktyce znaczna większość z nich głosowała na
Niemcy),
1921 – przeprowadzono plebiscyt na Górnym Śląsku i wybuchło III powstanie śląskie, w
którego wyniku 437 ha obszaru dzisiejszego miasta przekazano Polsce,
1939 – w mieście stacjonuje przed atakiem na Polskę niemiecka 14 Armia,
1945 – wojska radzieckie 31 marca zdobywają (po dwumiesięcznym oblężeniu) Racibórz;
9 maja polska administracja obejmuje władzę; 10 maja w mieście zostają ulokowane
czechosłowackie władze powiatowe,
1946 – powstanie pierwszej polskiej szkoły podstawowej SP 1,
1958 – obchody IX wieków Raciborza; otwarcie odbudowanego Domu Kultury „Strzecha”,
1975 – miasto wraz z powiatem raciborskim zostały włączone do województwa
katowickiego,
1986 – otwarcie Młodzieżowego Domu Kultury,
1990 – przeprowadzono pierwsze demokratyczne wybory do Rady Miejskiej,
1993 – otwarto przejście graniczne Pietraszyn-Sudice,
1997 – Racibórz został dotknięty największą od stuleci klęską powodzi,
1999 – ukształtował się nowy podział administracyjny kraju – powstał powiat raciborski
(1 września), powstał Euroregion Silesia (20 września),
2002 – przeprowadzono pierwsze bezpośrednie wybory na prezydenta, burmistrza,
wójta,
2005 – reaktywowano browar raciborski,
2008 – 900-lecie miasta
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Tradycje heraldyczne i sfragistyczne Raciborza
Racibórz był i jest znaczącym ośrodkiem miejskim – dawną stolicą książęcą, a obecnie
siedzibą władz powiatu. Historia miejscowego samorządu sięga końca XIII wieku. Nie dziwi
więc fakt, że zachowały się liczne zabytki heraldyczne i sfragistyczne miasta.
Pierwsza znana pieczęć miejska została odciśnięta na dokumencie z 29 września 1296.
Zachowały się jej liczne odlewy (niestety mocno uszkodzone). Nie da się z nich odczytać
legendy, widać jednakże podstawowe cechy rysunku godła, umieszczonego luzem w polu
pieczęci. Przedstawia ono z prawej połuorła z lewej połukoło wozowe o siedmiu szprychach
(w tym dwie w połowie). Orzeł jest w stylizacji gotyckiej (opuszczone lotki, duże – długie i
opierzone „uda”). Widać rzędy piór oraz część lotek w skrzydłach, nie da się natomiast
rozróżnić opierzenia tułowia. Ogon nie jest mocno rozbudowany. Koło ma wyraźnie
zaznaczoną liczbę szprych, innych szczegółów nie widać. Istotne jest wyraźne rozdzielenie
dwóch godeł – nie stykają się one ze sobą, oraz brak podziału pola, w którym są
umieszczone.

Fot 5: Odlew pieczęci Raciborza z 1296 roku

20

Fot 6: Odlew pieczęci Raciborza z 1296 roku

21

Tą samą pieczęcią uwierzytelniono dokumenty z 11 września 1303, z 5 kwietnia 1307 i
z 8 kwietnia 1313 roku. Informacje o legendzie pieczętnej przynosi lepiej zachowany odcisk
tej samej pieczęci, znany z dokumentu z 8 kwietnia 1313. Pieczęć jest okrągła, o średnicy 55
mm. Zachował się odlew tej pieczęci, a także odrys autorstwa Mariana Gumowskiego. Dzięki
temu przekazowi posiadamy informacje o uszkodzonej części poprzedniej pieczęci, gdzie
oprócz legendy nie zachował się, co ważniejsze, wizerunek prawej górnej części skrzydła.
Widać tutaj, że dwie najdłuższe lotki, widoczne na starszym wizerunku, są poprzedzone
dwiema skracającymi się lotkami, zaś łączna liczba lotek wynosi 6. Nadal słabo widać
szczegóły ogona, ale na odrysie Gumowskiego sugerowane są cztery drobne pióra na jego
końcu. Legenda na otoku pieczęci, oddzielona od pola centralnego linią ciągłą, głosi +
SIGILLVM  CIVITATIS  RATIBOR. Legenda rozpoczyna się krzyżykiem kawalerskim (+),
umieszczonym na godzinie 1222.
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Fot. Archiwum Państwowe w Katowicach
Die Schlesischen Siegel bis 1250. Im Namen des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens, Wrocław,
1871, tabl. XIV
22
M. Kaganiec, Herby i pieczęcie miast górnośląskich, Katowice 2004, s. 45-49
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Fot 7: Odcisk pieczęci Raciborza z 1313 roku

23

Fot 8: Odrys odcisku pieczęci Raciborza z 1313 roku

24

Znamy jeszcze jeden odrys tej pieczęci, autorstwa Hugo Saurmy, z częściowo
zachowaną legendą i większą ilością szczegółów rysunku. Widać na niej m.in. rozbudowany
ogon, który naszym zdaniem nie ma uzasadnienia. Epoka, z której pochodzi ta pieczęć, nie
gustowała jeszcze w dużej ilości ozdobników. Autor nadał też rysunkowi orła wypukłą pierś,
która jest kolejnym anachronizmem. Na odrysie widać także język, którego wyraźnie brak na
oryginałach najstarszej pieczęci. Naszym zdaniem, przynajmniej część szczegółów
omawianego odrysu, pochodzi wyłącznie z wyobraźni autora.

Fot 9: Inny odrys najstarszej pieczęci Raciborza

25

Obok omówionej wyżej pieczęci, już w XIV wieku pojawiła się nowa, mniejsza pieczęć,
zwana sekretną, używana do bieżących prac kancelaryjnych. Godło pozostało bez zmian,
legenda zapisana gotykiem głosiła S CIVIUM IN RATHIBOR26.
W Raciborzu, który był stolicą udzielnego księstwa, bito także własne monety –
brakteaty i halerze. Pierwsza taka moneta, brakteat, pochodzi z II połowy XIV wieku. Wybito
ją za rządów Jana I (rządy w latach 1365/77 – 1380/82). Rysunek godła herbu Raciborza jest
tam bardzo uproszczony.
23

Red. J. Kantyka, Racibórz, zarys rozwoju miasta, Katowice 1981
K. Głowacki, Heraldyka historycznych miast regionu sandomiersko-kieleckiego XIII-XX w., Kielce 2001, s. 156
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H. Saurma, Wappenbuch der Schlesischen Städte und Städtel, Berlin 1870, s. 258
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M. Kaganiec, Herby i pieczęcie miast górnośląskich, Katowice 2004, s. 45-49
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Fot 10: Brakteat Raciborza z II połowy XIV wieku

27

Z XV wieku znana jest kolejna, mniejsza pieczęć, z godłem niezmienionym w stosunku
do poprzednich28. Nie udało się nam dotrzeć do jej wizerunku. Z wieku XV zachował się
jednak inny zabytek – halerz wybity w Raciborzu za rządów Jana V Młodszego (rządził w
latach 1456-93). Nie mamy dokładnych reprodukcji wizerunków tej monety, ale na pewno
widać na niej, że koło ma tam pięć szprych całych i dwie połówkowe.

Fot 11: Awers i rewers halerza raciborskiego z II połowy XV wieku

29

Z wieku XVI znamy dwie pieczęcie Raciborza. Rok wytworzenia pierwszej z nich
zachował się w legendzie na otoku – jest to 1533. Pieczęć lakowa, o średnicy 60 mm, w
puszce, przywieszona na sznurku. Przywieszono ją do dokumentu z 7 kwietnia 1593 roku,
zatwierdzającego przywileje piernikarzy i ich zobowiązania wobec tego cechu na prośbę
majstra Hansa Scheffel. W polu pieczęci znajduje się luzem połuorzeł i połukoło. Wizerunek
orła nieco bogatszy, lotki podniesione, ale nie wyżej niż do poziomu. Ogon bardziej
rozbudowany. Orzeł zaczyna odchylać szyję od połukoła, które ma jedynie z 5 szprych. Oś
zrealizowana w trójwymiarze. Legenda oddzielona od pola pieczęci potrójną linią ciągłą, głosi
* SIGILLIVM + CIVITATIS + RATIBORIENSIS + 1533 (+). Jedenaście lat później sporządzono
nową pieczęć, na której godło przeniesiono na renesansową tarczę. Nad tarczą rok
sporządzenia tłoka – 1548, legenda – SIGILLUM. C. RATIBORIE. Pieczęć tą przyłożono do
dokumentów z 23 kwietnia 1632 i 29 września 1633. Taka sama legenda, lecz bez daty, jest
27

Warszawskie Centrum Numizmatyczne
M. Kaganiec, Herby i pieczęcie miast górnośląskich, Katowice 2004, s. 45-49
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Fot. Warszawskie Centrum Numizmatyczne
28

14

na małej opłatkowej pieczęci przybitej przy liście raciborskiej rady miejskiej do władz
Bytomia z 1605 roku30.

Fot 12: Pieczęć Raciborza z 1533

31

Zestaw najstarszych pieczęci przynosi w zasadzie większość informacji do
odtworzenia rysunku herbu miasta. Brakuje informacji o barwach. Pierwszy znany nam
przekaz na ten temat przynosi następny chronologicznie zabytek heraldyczny Raciborza.
Mowa o datowanej na rok 1561 mapie Śląska autorstwa Martina Helwiga. Mapa ta została
zaopatrzona w miniatury herbów miast, w tym także Raciborza. Herb Raciborza widnieje
dokładnie w prawym górnym rogu mapy i wyraźnie widać tam, że godła są białe (srebrne),
zaś pole czerwone.

Fot 14: Zbliżenie na herb
Raciborza

Fot 13: Mapa Śląska Martina Helwiga z 1561 roku

Przekaz dotyczący barw jest nieco zaskakujący. Wprawdzie w kwestii barwy koła brak
większych wątpliwości, za to barwy orła i pola, na którym się on znajduje, budzą
kontrowersje. Książęta śląscy rezydujący w Raciborzu, posługiwali się bowiem symboliką
30
31

M. Kaganiec, Herby i pieczęcie miast górnośląskich, Katowice 2004, s. s. 45-49
Fot. Muzeum Racibórz
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Piastów Górnośląskich, a więc orłem złotym w polu błękitnym. Wydawałoby się więc
logiczne, że książę nadając herb miastu, użył uszczerbionego godła swego herbu. Jednakże
począwszy od mapy Helwiga, znakomita większość źródeł przekazujących barwny wizerunek
herbu (zob. poniżej), przypisuje prawej stronie herbu Raciborza barwy srebrno-czerwone.
Niestety nie zachował się żaden akt nadania herbu, który mógłby rozwiać w tej kwestii
wszelkie wątpliwości.
Być może od Helwiga czerpał wiedzę autor ilustracji do Herbarza Siebmachera,
wydanego po raz pierwszy w roku 1605. Tam również godła są srebrne, zaś pole czerwone.
Ustaleniu barw herbu miasta poświęcimy jeszcze osobny ustęp.

Fot 15: Karta z herbami miast z herbarza Siebmachera z 1605

32

Fot 16: Zbliżenie na herb Raciborza

Posiadamy wiedzę o kilku pieczęciach z XVII wieku. Pierwsza, z początku wieku, to
pieczęć duża. Godło umieszczono w tarczy. Legenda głosi SIGILLUM MAIUS CIVITAT
RATIBORIENSIS. Pieczęć tą przywieszono do dokumentu z 29 września 1648 roku33.
Kolejna pieczęć zachowała się w formie odlewu. Rok wykonania umieszczony w polu
między herbem a legendą to 1643. W polu pieczęci znajduje się herb Raciborza w tarczy
hiszpańskiej, osadzonej w ozdobnym kartuszu. Rysunek orła wyraźnie wykonany zgodnie z
duchem stylizacyjnym epoki – lotki ułożone są w wachlarz, pióra w ogonie fantazyjne, szyja
wyraźnie już odchylona. Połukoło tylko z 5 szprychami. Legenda, oddzielona linią prostą,
głosi * SIGILLVM * CIVITATIS RATIBORIENSIS *.
Następna pieczęć ma umieszczony w legendzie rok wykonania 1649. Zachowała się
ona w oryginale – jest to pieczęć lakowa, o średnicy 60 mm, w puszce. Przymocowano ją do
oświadczenia z 1668, stwierdzającego, że Rada Miejska zakupiła na prawach odkupu roczny
czynsz wynoszący 37 talarów za sumę 625 talarów śl. od Jakuba Filipa Olitorusa i
zobowiązuje się wypłacać corocznie kościołowi NMP w Raciborzu czynsz na fundację, którą
Olitorus założył. Rysunek godła zasadniczo posiada wszystkie cechy poprzednika, dodatkowo
widać tutaj bogatsze koło, z efektem trójwymiaru na obręczy. Legenda otokowa, oddzielona
dwiema liniami prostymi i jakby linią perełkową pomiędzy nimi, głosi SIGILLUM * MAIVS *
CIVITAT * RATIBORIENSIS (?) * 1649 (PIECZĘĆ WIĘKSZA MIASTA RACIBÓRZ 1649). Do
bieżących prac kancelaryjnych używano w tym okresie także mniejszej pieczęci. Godło jest
tam na tarczy, zaś legenda głosi SIGILLUM CIVITATIS RATIBORIENSIS. Uwierzytelniono nią
dokumenty z lat 1680-1700. Sporządzono także nową pieczęć wójtowską. W klasycznej
tarczy wpisanej w kartusz z ozdobnymi nacięciami i zrolowaniami umieszczone jest
niezmienione godło. Legenda głosi SIGILLUM IUDICIS CIVIT RATIBOR 164934.
32
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Fot 17: Odlew pieczęci Raciborza z 1643 roku

35

Fot 18: Pieczęć Raciborza z 1649 roku

36

Znamy jeszcze jedną XVII-wieczną pieczęć. Nie udało nam się ustalić roku wykonania
czy użycia, ale cechy rysunku wskazują, że pochodzi z takiego samego okresu co dwie
poprzednie. Zasadnicza różnica polega na zawartości legendy, która głosi (+) SENATUS 
POPULUSQUE  CIVITATIS  RATTIBOR (RADA I LUD MIASTA RACIBÓRZ). Według Otto Huppa,
pieczęć ta używana była w okolicach 1650 roku. Nieco później, jak twierdzi Hupp, miasto
miało jeszcze jedną pieczęć, owalną, z legendą SENATUS POPULUSQUE REGIEA CIVITATIS
RATTIBOR37.

Fot 19: Pieczęć Raciborza z ok. 1650 roku

38

Nie udało nam się dotrzeć do żadnych XVIII-wiecznych zabytków z herbem Raciborza.
Istnieją przesłanki, że w okresie tym używano nadal pieczęci wykonanych w czasach Wazów,
tj. w połowie XVII wieku39.
Wiek XIX przyniósł jeden istotny dodatek do herbu Raciborza. Otóż zaczęto
przedstawiać go w wersji pełnej – z klejnotem i labrami. Te nowe elementy pojawiają się już
na pieczęci odciśniętej przy dokumencie z 24 lutego 1824. Klejnot stanowią rogi bawole.
Pełny herb znajduje się w polu pieczęci. Legenda nie jest oddzielona żadną linią i głosi DER
MAGISTRAT * ZU RATIBOR *. Niezmienione godło (w stylizacji pruskiej) wraz z tarczą i
dodatkami jest także na pieczęci owalnej, przybitej pod dokumentem z 26 grudnia 1888
roku. Legenda jest taka sama jak poprzednio40.
35
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Fot. Muzeum Racibórz
37
M. Kaganiec, Herby i pieczęcie miast górnośląskich, Katowice 2004, s. 45-49
38
Fot. Archiwum Państwowe w Katowicach
39
M. Kaganiec, Herby i pieczęcie miast górnośląskich, Katowice 2004, s. 45-49
40
M. Kaganiec, Herby i pieczęcie miast górnośląskich, Katowice 2004, s. 45-49
36

17

Fot 20: Odcisk pieczęci Raciborza z ok. 1824 roku

41

Klejnot i labry pojawiały się dość konsekwentnie także na początku XX wieku, co
oznacza, że ich obecność nie była jednorazową fantazją rytownika. Być może herb Raciborza
udostojnili jego XIX-wieczni właściciele. Od 1840 bowiem, tytuł księcia raciborskiego nosił
Wiktor I z dynastii Hohenlohe-Schillingsfürst. Tytuł ten odziedziczył w 1893 jego syn, Wiktor
II. W jednym z klejnotów herbu złożonego tej rodziny znajdowały się rogi bawole. Według
Małgorzaty Kaganiec, bawole rogi zostały zaczerpnięte z klejnotu opawskiej linii
Przemyślidów42.

Fot 21: Herb Przemyślidów z Opawy

43

Fot 22: Herb Książąt von Ratibor, von Corvey, zu Hohenlohe44
Waldenburg-Schillingsfürst
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Fot. Archiwum Państwowe w Katowicach
M. Kaganiec, Herby i pieczęcie miast górnośląskich, Katowice 2004, s. 45-49
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Herb w postaci pełnej pojawił się także na pamiątkowym medalu z 1846, wybitym na
zamówienie ówczesnego księcia, Wiktora. Medal ma średnicę 53 mm, waży 72 gramy i jest
wykonany z brązu. Na jednej stronie pełny herb Raciborza, zaś na drugiej – ówczesny herb
Księstwa.

Fot 23: Pamiątkowy medal z 1846
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XIX wiek przyniósł wzrost zainteresowania heraldyką municypalną w ówczesnych
Niemczech i publikacje wielu herbarzy niemieckich miast. W roku 1870 herb Raciborza opisał
i narysował Hugo Saurma. Rysunek wyraźnie ma nawiązywać do najstarszej pieczęci, chociaż
część szczegółów się nie zgadza. Ze szrafowania odczytać można barwy jakie autor przypisał
herbowi – jednolicie czerwone pole i jednolicie srebrne godła. Ważną z punktu widzenia
heraldyki niemieckiej, w tym także śląskiej, publikację wydał w 1898 Otto Hupp. Rysunek
herbu Raciborza jest w typowej dla niego stylizacji. Konsekwentnie ze starszymi źródłami
pole jest całe czerwone, zaś orzeł srebrny ze złotym orężem.

Fot 24: Herb Raciborza według H. Saurmy
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Fot 25: Herb Raciborza według O. Huppa

47

Jednakże już w XIX wieku wśród heraldyków niemieckich zaczęły rodzić się
wątpliwości co do właściwych barw raciborskiego herbu. Głównym problemem była barwa
orła oraz jego połowy tarczy. Heraldycy niemieccy słuszni zauważyli, że przecież srebrny orzeł
na czerwonym tle nie występował w śląskiej heraldyce. Próbowano zatem racjonalizować
45
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barwy herbu. W wydanej w 1880 roku encyklopedii, prawej stronie herbu Raciborza nadano
barwy dolnośląskie (a może niemieckie?), tzn. orzeł miał być czarny w polu złotym. Jednakże
już w wydaniu tej samej encyklopedii z 1908 roku, barwy raciborskiego herbu były takie jak
np. u Huppa.

Fot 26: Herb Raciborza w Meyers KonversationsLexikon, tom 13, wydanie 1880

Fot 27: Herb Raciborza w Meyers KonversationsLexikon, tom 16, wydanie 1908

Kolejne źródła do XX-wiecznej heraldyki Raciborza to waluta zastępcza, emitowana w
wielu niemieckich miastach i gminach w dobie I wojny światowej. Poniżej przytaczamy
przykładową monetę zastępczą (tzw. notmünz) oraz banknot zastępczy (tzw. notgeld)
Raciborza. Na monecie zastępczej herb jest w wersji pełnej, z wyraźnie zaznaczonym
szrafirunkiem wskazującym na czerwone pole tarczy. Herb na notgeldach jest w wersji małej,
nie da się odczytać barw.

Fot 28: Notmünz Raciborza z 1918 roku

Fot 29: Trzymarkowy notgeld Raciborza z 1922 roku

Herb w omawianym kształcie i biało czerwonych barwach obowiązywał do 1924,
kiedy to rada miejska postanowiła go zmienić. Niestety, źródła archiwalne na temat
planowanej zmiany, uległy zniszczeniu w powodzi z 1997. Ze źródeł późniejszych wynika
jednak, że do żadnej poważnej zmiany nie doszło48.
Wątpliwości odnośnie barw jednak pozostały. Niewykluczone, że dążenie do zmian
barw herbowego orła wynikało też z chęci usunięcia z przestrzeni publicznej symboli
kojarzonych z polskością, ponieważ zjawisko nasiliło się przed II wojną światową. Poniżej
przytaczamy dwa przykłady z lat 30. Postulowane tam barwy orła to barwy opolskie, a więc
48
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terytorialnie właściwe, choć błędne z punktu widzenia przekazów historycznych. Formalnej
zmiany dokonano w 1938 roku49.

Fot 30: Herby Raciborza w barwach opolskich, lata 30 XX wieku

50

Schyłek niemieckiej władzy przyniósł też cały szereg wizerunków w poprawnych
barwach, w wersji pełnej, z klejnotem i labrami, których trzy przykłady prezentujemy poniżej.

Fot 31: Herby Raciborza w wersji pełnej, różne przedstawienia z I połowy XX wieku
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Fot 32: Pełny herb Raciborza, przedstawienie z I połowy XX wieku
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Kwestia herbu Raciborza powróciła po II wojnie światowej. Znamy jedną pieczęć z
roku 1949, która wprowadziła pewne nowe elementy – m.in. przepaską zakończoną
koniczynką, na skrzydle orła. Pieczęć jest owalna, z tarczą z herbem u góry i tekstem ZARZĄD
MIEJSKI w Raciborzu u dołu53.

Rysunek 4: Pieczęć Raciborza z 1949 roku
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Po wojnie nadal używano barw ustalonych w 1938. Kwestią herbu Raciborza zajęli się
też heraldycy polscy. Autor wielu cennych publikacji, aktywny już przed wojną, Marian
Gumowski postulował użycie dla Raciborza barw opolskich. Wyraz temu dał m.in. w swojej
publikacji Herby miast polskich z 1960 roku. Podobnie uważał autor ilustracji dla
monumentalnych Miast polskich w tysiącleciu, Marian Haisig.
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Fot 33: Herb Raciborza według Mariana
55
Gumowskiego

Fot 34: Herb Raciborza według Mariana Haisiga
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Publikacje nowsze jednakże, skłaniają się do tradycyjnych barw przypisywanych
herbowi Raciborza. Zupełnie niesłusznie jednak, dają oni barwę złotą dla połukoła. Taką
rekonstrukcję barwną znaleźć można w Herbarzu miast polskich autorstwa Plewaki i Wanaga
z 1994 roku. Identyczny, także pod względem stylizacji, wizerunek herbu miasta przynosi
Leksykon miast polskich z 1998.

Fot 35: Herb Raciborza według Plewako i Wanaga oraz Leksykonu miast polskich
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Aktualnie używany wizerunek herbu Raciborza nawiązuje kolorystycznie do
propozycji ostatnich wyżej wymienionych autorów. Według uchwały z 1990 roku, herb
Raciborza przedstawia:
Pół białego orła z otwartym dziobem, bez korony i bez złoceń dzioba i pazurów i
połowa żółtego koła z pięcioma pełnymi szczeblami + dwie połówki na czerwonym tle59.
Twórca tego wizerunku najwyraźniej starał się odwzorować najstarsze znane
pieczęcie. Niestety zaowocowało to rysunkiem sprawiającym wrażenie niestarannego.
Dodatkowo godła nie wypełniły w całości pola tarczy. Potwierdzeniem uchybień w
obowiązującym wzorze herbu była opinia Komisji Heraldycznej przy MAiC w sprawie projektu
flagi Raciborza, gdzie głównym powodem negatywnej opinii było opracowanie graficzne
herbu60.
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Rysunek 5: Aktualnie używany herb Raciborza
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W obecnych granicach administracyjnych Raciborza znajduje się wiele dawnych wsi.
Posiadamy informacje, że przynajmniej jedna z nich posługiwała się w XVIII-XIX pieczęcią ze
zindywidualizowanym godłem. Mowa o Proszowcu, którego pieczęć datowana na okolice
1800 roku przedstawiała wędrowca w kapeluszu, z zawiniątkiem na ramieniu, kroczącego
wśród roślinnego ornamentu62. Informację tą przedstawiamy jedynie dla ukazania
wyczerpującej informacji na temat sfragistyki całego współczesnego Raciborza. Motywy tej
czy innych nieznanych jeszcze pieczęci dawnych wsi a obecnych dzielnic Raciborza nie będą
rozważane przy tworzeniu projektu herbu Raciborza.
Herb Raciborza
Oczywistym jest, że herbem Raciborza powinna być tarcza z połuorłem i połukołem.
Kwestią do ustalenia jest jedynie stylizacja godła, oraz barwy. Proponujemy stylizację
zaczerpniętą z najstarszych pieczęci, tj. tych znanych z lat 1296 i 1313. Najważniejszymi
zaczerpniętymi z tych pieczęci cechami są: liczba i ułożenie lotek orła, mało rozbudowany
ogon, mało rozbudowane upierzenie orła, brak połączenia połukoła z połuorłem, ogólna
sylwetka orła (brak „wypiętej” piersi, dość duże „udo”, dziób zadarty w górę), liczba szprych
w kole. Nie dające się odczytać z pieczęci cechy, takie jak liczba piór w ogonie oraz upierzenie
barku skrzydła, zostały zainspirowane rekonstrukcjami heraldyków Mariana Gumowskiego
(ogon, odrys pieczęci z 1313) i Mariana Haisiga (linia piór i sposób jej wykończenia na barku
skrzydła).
Barwy herbu
Równie ważne, jeśli nie ważniejsze od stylizacji rysunku, jest przypisanie mu
odpowiednich barw. Kwestia jest tym bardziej istotna, że brak w tej sprawie konsensusu
heraldyków. Istnieją w tej sprawie dwie główne opinie. Tradycja przedstawień barwnych
herbu, sięgająca XVI wieku (mapa Śląska Helwiga), przekazuje srebrne godła na czerwonym
polu. Wedle różnych słownych opisów, orzeł miał być biały na czerwonym tle63, określany
czasem jako „staropolski”64. Istnieją głosy o zaczerpnięciu barw z herbu opawskich
Przemyślidów (pole dzielone w słup, z prawej srebrne, z lewej czerwone). Tego rodzaju
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rekonstrukcja barw herbu występowała konsekwentnie aż do XIX-XX wieku. Druga opinia na
temat barw herbu przywołuje poprawność historyczną. W związku z przynależnością
Raciborza do Opolszczyzny, logiczne wydaje się, że miasto to, stolica książęca, powinno
używać orła srebrnego w polu błękitnym65. Tak chciała część XIX i XX wiecznych niemieckich
heraldyków. Tak też postulował Marian Gumowski i Marian Haisig.
Projektanci herbu, wspierani opinią na ten temat obecnych władz miasta, oraz
konsultacjami z Komisją Heraldyczną, proponują użycie srebrnego orła w polu czerwonym,
przy czym srebrny jest cały orzeł, włącznie z orężem, tak jak na mapie Helwiga. Uznaliśmy, że
ważniejsza w tym wypadku jest wielowieczna tradycja przedstawienia czerwono-srebrnego,
skutkująca m.in. przywiązaniem mieszkańców i władz do obecnych barw herbu. Ponadto, nie
można wykluczyć, że książę nadając herb miastu odmienił swojego orła, dając mu inne
barwy. Kwestię tę jednoznacznie rozstrzygnąłby akt nadania herbu, którego nie posiadamy.
Podobna sytuacja miała miejsce np. w Strumieniu, gdzie cieszyńskiemu orłu odmieniono
tynkturę na czarną. Niewykluczone także, że doszło do oficjalnej zmiany barw orła na polskie
wraz z przekazaniem księstwa raciborskiego w zastaw królom Polski w roku 1646 (do 1666).
Niezależnie od konotacji historycznych, wykorzystane barwy mają też ogólną
symbolikę, oznaczają m.in.: srebro – czystość, prawdę, niewinność, czerwień – chwałę,
odwagę, waleczność, ogień, czerń – skromność. Znaczenie mają też konfiguracje barw:
srebrna z czerwoną symbolizuje odwagę66. Dopuszcza się, na potrzeby poligrafii i grafiki
komputerowej, wyrażanie tynktury srebrnej przez kolor biały.
Blazon herbu Raciborza
Podsumowując, postulujemy, aby herb miasta Raciborza przedstawiał w polu
czerwonym z prawej połuorła srebrnego, z lewej takież połukoło wozowe z pięcioma pełnymi
szprychami, dzwonami i gwoździami, oraz dwiema połówkowymi szprychami i dzwonami w
miejscu przepołowienia.
Symbolika herbu Raciborza
Istnieje legenda, wedle której książę raciborski Mieszko I Plątonogi, podróżując karetą
z namalowanym na burcie swoim herbem rodowym, złamał koło. Jego słudzy postawili to
koło obok malunku z herbem i powstała w ten sposób kompozycja tak spodobała się księciu,
że postanowił nadać ją swojej stolicy. Mieszko miał używać tylko połowy orła, ponieważ taki
herb nadał rzekomo swoim synom Bolesław Krzywousty, dokonując podziału kraju między
synów.
Tyle legenda, jednoznacznego wyjaśnienia genezy herbu brak. Połuorzeł to
ewidentnie uszczerbiony herb właściciela miasta, czyli księcia ze śląskiej linii Piastów.
Natomiast połukoło próbowano tłumaczyć na różne sposoby. Wedle Otto Huppa, pochodzi
ono od niemieckiego słowa Rad, które występuje w niemieckiej nazwie miasta, Ratibor67.
Antoni Polański uważa, że orzeł jest piastowski, a pół koła pochodzi od pierwszego wójta
miasta, którego było godłem68. Według Niny Kracherowej, Racibórz jako dziedzictwo książąt
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piastowskich ma w herbie pół koła, bowiem Piast był kołodziejem69. Żadne z tych wyjaśnień
nie jest satysfakcjonujące, a część z nich – wręcz nierealna. Nie pokusimy się jednakże o
ostateczne rozstrzygnięcie tej kwestii – nie jest to przedmiotem tego opracowania. Zwraca
jednak uwagę fakt występowania podobnego motywu w historycznych herbach innych miast
Górnego Śląska – Woźników i Krapkowic. Sugeruje to, że symbol połowy koła był czymś
bardziej uniwersalnym i czyni nieprawdopodobnymi wszystkie powyższe hipotezy. Być może
zatem połowa koła w heraldyce miejskiej Dolnego Śląska odwołuje się do jakiejś funkcji
miasta, być może handlowej i tranzytowej, bądź zajęć mieszkańców, ewentualnie do jakiejś
dodatkowej symboliki kojarzonej z książętami opolsko-raciborskimi.
Flaga Raciborza
Racibórz czynił już wcześniej starania o przyjęcie flagi miejskiej. Flaga przesłana do
opiniowania w Komisji Heraldycznej przewidywała trzy pasy pionowe kolejno czerwony, biały
i czerwony z herbem miasta w centralnej części pasa białego. Flaga ta niestety powielała
podobne wzory istniejących już flag, takich jak np. flaga Republiki Peru70.

Rysunek 6: Flaga proponowana przez Miasto w 2009
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Po konsultacjach z Komisją Heraldyczną oraz władzami miasta, proponujemy, aby
flaga miasta przedstawiała płat o proporcji 5:8 (wysokość do szerokości), czerwony, z godłem
herbu wysokości 8/10 wysokości płata, umieszczonym w części czołowej płata w taki sposób,
że oś symetrii godła pokrywa się z linią przecinającą płat w 1/3 odległości od drzewca. Flaga
taka nawiązuje kompozycją do tradycyjnego układu weksyliów polskich, gdzie godła
umieszczano luzem, na jednobarwnym płacie.
Kwestie techniczne
Specyfikacja barw CMYK:
Srebrny
– C: 0%, M: 0%, Y: 0%, K: 0%
Czerwony
– C: 0%, M: 100%, Y: 100%, K: 0%
Czarny
– C: 0%, M: 0%, Y: 0%, K: 100%
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Reprodukcja monochromatyczna:
Jedynym dopuszczalnym sposobem monochromatycznego reprodukowania symboli Gminy
jest ten przedstawiony w załącznikach 3 i 4 do Uzasadnienia (szrafowanie tynktur).
Srebrny
– Puste pole
Czerwony
– Pionowe kreskowanie
Załączniki
1. Kolorowy rysunek projektu herbu miasta Raciborza,
2. Kolorowy rysunek projektu flagi miasta Raciborza,
3. Monochromatyczny rysunek projektu herbu miasta Raciborza,
4. Monochromatyczny rysunek projektu flagi miasta Raciborza z naniesionymi
proporcjami.
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