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„Herb miasta to nie znak umowny o charakterze 
regionalnym, lecz graficzny symbol odległych 
historycznych tradycji, dokument i cząstka historii 
miasta. Jego treść musi być oparta na rzetelnej 
dokumentacji i zrozumiałej symbolice” – twierdził 

prof. Marian Haisig (1908–1996), wybitny 

sfragistyk, heraldyk i numizmatyk, profesor 

historii na Uniwersytecie Wrocławskim. To on 

Herb prosty i czytelny, czy rozbudowany i opowiadający historię miasta? Nawiązujący do starej 

pieczęci z XIII w., czy do herbu cesarskiego z XVI w.? Święty Jan Chrzciciel przedstawiony  

w pełnej postaci, czy tylko jego głowa na misie? A jeśli głowa, to przedstawiona na wprost, czy 

może lepiej pod skosem? To tylko niektóre z pytań, jakie zadawano sobie 30 lat temu, przy okazji 

dyskusji na herbem Wrocławia. Byli tacy, którzy uważali, że nowo wybrane władze miejskie 

mają ważniejsze sprawy do załatwienia niż herb. Inni byli zdania, że takie imponderabilia 

są równie ważne, jak i inne kwestie. 19 czerwca 1990 r. Rada Miejska Wrocławia wykonała 

symboliczny krok – zmieniła herb Wrocławia.

19 CzeRWCA 
Dwie wizje a herb jeden,  

czyli spór o imponderabilia

WROCŁAWSKIe HISTORIe 

Herb Wrocławia używany w latach 1948–1990. Po prawej (heraldycznie) 
stronie na czerwonej tarczy widnieje połowa białego polskiego orła, 

po lewej (heraldycznie) stronie w złotym polu przedstawiono połowę 
czarnego orła śląskiego. Oba orły są niekoronowane. Autorem projektu 

był wrocławski historyk, prof. Karol Maleczyński, który tworząc ten herb, 
wzorował się na najstarszej pieczęci miejskiej z 1262 r.

stanął na czele powołanej w 1989 r. Komisji 

Heraldycznej, która miała zająć się kwestią 

zmiany herbu Wrocławia. Ten ustanowiony 

w 1948 r. już od dawna mierził osoby zazna-

jomione z historią miasta, jednak przez kilka 

dekad nie dało się z nim nic zrobić. Szansa 

pojawiła się dopiero u schyłku PRL.

Najstarsza znana pieczęć Wrocławia z 1262 r. Heraldycy nie są zgodni,  
co do genezy wizerunku dwugłowego, symetrycznego orła. Często 

wskazuje się, że jest to połączenie dwóch orłów: polskiego i śląskiego, 
dolno- i górnośląskiego lub orła książąt wrocławskich i orła św. Jana 

Ewangelisty. Według innych interpretacji jest to jeden, ale dwugłowy orzeł
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Przez kilka miesięcy – od maja do listopada 

1989 r. – trwała gorąca dyskusja na łonie 

miejskiej Komisji Heraldycznej. Żyli nią także 

wrocławianie, gdyż wszystko na bieżąco rela-

cjonowała lokalna prasa. Członkowie komisji  

byli zgodni co do jednego: herb z 1948 r. 

należy możliwie szybko zmienić. Prof. Haisig 

mówił otwarcie: „ten herb to nieporozumienie”. 
Tylko na jaki go zmienić? Tu już zabrakło jedno- 

myślności, ścierały się bowiem dwie opcje. Jedni  

w roli herbu widzieli godło używane od 1292 r.  

na wielkiej pieczęci miejskiej, gdzie patron  

katedry i archidiecezji wrocławskiej św. Jan 

Chrzciciel został przedstawiony pod bramą 

miasta, inni optowali za przywróceniem herbu 

pięciopolowego, tzw. cesarskiego – opraco-

wanego przez miejski patrycjat, a oficjalnie 

zatwierdzonego przez króla Czech Ferdynanda I  

Habsburga i cesarza rzymskiego narodu nie-

mieckiego Karola V Habsburga w 1530 r. To 

właśnie ten herb używany był w latach 1530 

–1938 i przez trzy lata po II wojnie światowej. 

Wydawało się, że wszystko zmierzało ku dobre- 

mu, gdy Komisja Heraldyczna w listopadzie 

1989 r. ostatecznie opowiedziała się – choć 

nie jednogłośnie i to przy niewielkiej różnicy 

głosów – za herbem z wyobrażeniem św. Jana 

Chrzciciela wg pieczęci z 1292 r.

Pieczęć miasta Wrocławia z końca XIII w. przedstawiająca św. Jana 
Chrzciciela w pełnej postaci, kroczącego z wyciągniętą i wzniesioną 

ręką. Za nim w architektonicznym obramowaniu przedstawiono mury 
forteczne z dwiema bramami  po bokach, z basztami powyżej murów oraz 

szczytami świątyń. W otoku umieszczono napis: SIGILLVUM CIVITATIS 
WRATISLAVIE. Najstarszy dokument, na którym zachował się odcisk 

tej pieczęci, pochodzi z 1292 r., zaś pieczęć w tej postaci stosowana była 
najprawdopodobniej do 1327 r. W późniejszych latach na kolejnych 

pieczęciach wizerunek świętego oraz architektury wyobrażonej za nim 
nieco zmodyfikowano. W 1990 r. projekt herbu opartego na tej pieczęci 

przygotował prof. Edmund Małachowicz

Pięciopolowy herb Wrocławia używany w latach 1530–1938 oraz 1945 
–1948. Herb, odczytywany zgodnie z zasadami heraldyki, przedstawia 

kolejno: czeskiego wspinającego się i koronowanego lwa (symbolizującego 
przynależność Wrocławia do Korony Królestwa Czeskiego), orła śląskiego 

(pochodzącego z herbów rodowych Piastów Śląskich i symbolizującego 
księstwo wrocławskie), popiersie św. Jana Ewangelisty na odwróconej 

koronie (patrona rady miejskiej i wzniesionej w 1345 r. kaplicy ratuszowej, 
mylonego niekiedy ze św. Dorotą), literę W (inicjał od imienia księcia 

Wrocisława – legendarnego założyciela wrocławskiego grodu oraz inicjał 
urzędowej łacińskiej nazwy miasta „Wratislavia”). W pierwszym polu 
tzw. sercowym na okrągłej tarczy symbolizującej misę przedstawiono 
głowę św. Jana Chrzciciela (nawiązanie do dawnej pieczęci z pełnym 

wyobrażeniem patrona archidiecezji i wrocławskiej katedry oraz tzw. 
pieczęci sekretnej używanej w XVI w. przez kancelarię miejską). W XVI w. 

herb został zaprojektowany przez wrocławski patrycjat i miał oddawać 
polityczne aspiracje miasta. W 1990 r. projekt nowego herbu opartego  
na tym z 1530 r. przygotowano pod kierunkiem prof. Mariana Haisiga
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W styczniu 1990 r. temat herbu miejskiego  

trafił pod obrady jeszcze PRL–owskiej Miejskiej  

Rady Narodowej we Wrocławiu, która miała  

dokonać wyboru spośród dwóch wariantów 

przedstawionych przez Komisję Heraldyczną 

Jak twierdzą świadkowie obrad, poziom dys- 

kusji był „żenująco niski”, a argumenty bezza- 

sadne, jak choćby opinia jednego z radnych, 

który sprzeciwił się zmianie herbu, gdyż „do 
tego był już przyzwyczajony od dzieciństwa”.  
Inny radny martwił się tym, że trzeba będzie  

przemalować wszystkie wrocławskie tramwa- 

je... Wobec takich „problemów” Miejska Rada 

Narodowa, która wkrótce miała zakończyć 

kadencję, kwestię ewentualnej zmiany herbu 

postanowiła zostawić następcom. Dyskusja 

jednak nie ucichła i toczyła się nadal, chwilami 

bardzo ostro, na łamach lokalnej prasy i w To- 

warzystwie Miłośników Wrocławia. 

Temat herbu jako jednego z najważniejszych 

symboli miasta był jedną z pierwszych spraw,  

którymi musiała – i chciała – zająć się nowo  

wybrana w maju 1990 r. w pełni demokratycz- 

nych wyborach samorządowych Rada Miejska  

Wrocławia I kadencji. Mimo iż sprawa wydawała  

się prosta, to na III sesji RMW 19 czerwca 1990 r.  

rozgorzała gorąca, kilkugodzinna dyskusja.     

Nowo wybranym radnym i Zarządowi Miasta 

prof. Haisig przedstawił wyniki pracy Komisji 

Heraldycznej oraz „dwie podstawowe wersje  
herbu miasta Wrocławia, oparte na historycznej  
dokumentacji”. Za przyjęciem herbu pięcio-

polowego przemawiał jego zdaniem fakt, że 

„w rzeczywistości przedstawiał jakby historię 
(w symbolice herbowej) samego miasta”. Wśród  

radnych nie było jednomyślności i to do tego  

stopnia, że wnioskowano o odłożenie tej sprawy  

na później. Do szybkiego załatwienia kwestii 

herbu zachęcał jednak radny Leonard Smołka, 

zwolennik wersji z pełnym wizerunkiem patrona  

archidiecezji. „Być może nie jest to sprawa najważ-
niejsza, kiedy doskwierają nam różne rzeczy, ale 
chciałem też powiedzieć, że społeczeństwo ceni 
sobie pewne imponderabilia, ceni sobie pewne 
wartości… Może ceni je sobie tym bardziej wtedy,  
kiedy właśnie doskwiera nawet bieda” – mówił 

Smołka. 

Herb Wrocławia z krążownika SMS „Breslau”,  
fot. za: „Rocznik Wrocławski” 2004

Obecnie obowiązujący herb Wrocławia 
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Po długiej dyskusji o herbie w głosowaniu wzięło  

udział 50 radnych z 70-osobowej wówczas Rady  

Miejskiej Wrocławia. 31 radnych opowiedziało 

się za herbem pięciopolowym, 19 – za herbem 

wzorowanym na XIII-wiecznej pieczęci. Uchwa- 

łą nr III/16/90 Rady Miejskiej Wrocławia  

z 19 czerwca 1990 r. herb niemal identyczny,  

jak ten z 1530 r., został ustanowiony herbem 

Wrocławia. 

Po sześciu latach, w maju 1996 r., przy okazji 

wprowadzania nowego statutu miasta Wrocła-

wia, dokonano niewielkiej korekty wizerunku 

herbu. Jan Chrzciciel nie miał już głowy skie- 

rowanej na wprost, ale skośnie w prawo (heral-

dycznie). Autorem nowego wizerunku był prof. 

Norbert Wieschalla z Akademii Sztuk Pięknych 

we Wrocławiu. Skąd taka zmiana? Jedną z teorii 

przedstawił prof. Rościsław Żerelik, historyk  

i znawca dziejów wrocławskiej heraldyki, łącząc 

takie wyobrażenie głowy św. Jana Chrzciciela 

z tarczą herbową Wrocławia umieszczoną na  

lekkim krążowniku SMS „Breslau” zwodowanym 

16 maja 1911 r. w Szczecinie. Herby miasta 

umieszczone zostały na obu burtach dziobowej 

części kadłuba krążownika. Były to odlewy 

przygotowane na podstawie przesłanego przez 

władze miejskie Wrocławia kolorowego wzoru 

herbu wykonanego na desce. To właśnie na tym  

wzorze głowa św. Jana Chrzciciela jest skiero- 

wana ukośnie w prawą (heraldycznie) stronę. 

Przechowywany we wrocławskim Ratuszu,  

a odnaleziony w Konstantynopolu i przekazany  

w latach międzywojennych do Wrocławia wzór  

herb – „natchnął tych projektantów nowego  
herbu, którzy chcieli widzieć głowę św. Jana 
Chrzciciela w herbie Wrocławia w pozycji skośnej 
na misie” – pisał Żerelik w 2015 r. w jednym ze  

swoich licznych opracowań dotyczących wro-

cławskich herbów.

W kontekście rozmaitych opracowań, a przede  

wszystkim treści uchwał Rady Miejskiej Wro- 

cławia z 1990 i 1996 r. zastanawia jeden drob- 

ny, ledwo dostrzegalny, acz istotny szczegół.  

W uchwale z 19 czerwca 1990 r. jest mowa  

o głowie św. Jana Chrzciciela przedstawionej na 

wprost, natomiast w załączniku do tejże uchwa- 

ły na naszkicowanym herbie głowa patrona 

katedry i archidiecezji, uznanego na początku 

Wzór herbu Wrocławia z załącznika do uchwały RMW z 1990 r.  
Wbrew opisowi w uchwale głowa św. Jana Chrzciciela jest zwrócona  

w prawą (heraldycznie) stronę

Wzór herbu Wrocławia ze statutu miasta wprowadzonego uchwałą RMW 
z 1996 r. Wizerunek jest zgodny z opisem zawartym w uchwale – głowa 

św. Jana Chrzciciela jest zwrócona skośnie w prawą (heraldycznie) stronę

http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/199097/0016ru01.pdf
http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/199097/0016ru01.pdf
http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/199097/0016ru01.pdf
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Herb Wrocławia można spotkać w wielu miejscach w mieście. Zdobi nie tylko 
wrocławski Ratusz, ale np. także wiele zarówno zabytkowych, jak i nowszych 

budynków oraz rozmaite inne obiekty.

Herb na jednej z wielu studzienek,  
fot. Marcin Bradke / Centrum Historii Zajezdnia

Herb nad wejściem do starego Ratusza w Rynku,  
fot. Marcin Bradke / Centrum Historii Zajezdnia

lat 90. również za patrona miasta, jest skie-

rowana w prawą (heraldycznie) stronę, czyli 

inaczej niż opisano ją w treści uchwały. Statut 

z 1996 r. wprowadził herb, na którym Jan  

Chrzciciel również jest zwrócony lekko w prawą  

stronę, co potwierdza zarówno opis w treści  

statutu, jak i załączony wizerunek herbu. Zatem  

jak to było z głową św. Jana Chrzciciela? Kwestię  

tę wyjaśnił najlepiej Jerzy Tomaszewski, autor 

pierwszej koncepcji plastycznej tego herbu, 

która w wersji ostatecznej została opracowana 

przez Jerzego Stachowiaka i Tadeusza Włodar-

czyka. To właśnie Tomaszewski już w 1990 r.  

głowę św. Jana Chrzciciela obrócił lekko w pra- 

wo, chcąc w ten sposób nadać wizerunkowi 

herbu nieco nowszy wygląd niż miał w 1530 r.  

Daczego zatem w treści uchwały jest inny opis?  

Wydaje się, że o ile 30 lat temu kwestię herbu  

uznano jednak za ważną, to już tak drobny 

szczegół, czy głowa świętego ma być przedsta-

wiona na wprost czy po skosie, uznano za 

mało istotny szczegół i w obliczu ważniejszych 

spraw nikt na nią nie zwrócił uwagi... Można 

zatem przyjąć, że zmiana z 1996 r.  wcale nie 

była zmianą...

Kamilla Jasińska
Starszy specjalista w Dziale Redakcja  
Centrum Historii Zajezdnia
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Herb na Hali Targowej przy ul. Piaskowej,  
fot. Marcin Bradke / Centrum Historii Zajezdnia

Herb na stacji transformatorowej przy ul. Pułaskiego,  
fot. Michał Karczmarek 

Więcej zdjęć ukazujących herb Wrocławia w różnych miejscach w mieście można obejrzeć m.in. na portalu www.polska-org.pl  
Oprócz tego polecamy artykuły m.in. Macieja Łagiewskiego, Rościsława Żerelika, Mariana Haisiga oraz Karola Maleczyńskiego. 6

Herb na budynku VII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kruczej,  
fot. Marcin Bradke / Centrum Historii Zajezdnia

https://polska-org.pl/509231,Wroclaw,Herby_Wroclawia.html

