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 Wokół herbu Zduńskiej Woli toczy się wiele dyskusji, zarówno w gronie historyków, 

jak i osób zajmujących się zawodowo heraldyką (ostatni artykuł odnośnie herbu miasta: 

Adamczewski M. "Znak miejski Zduńskiej Woli" [w]: Biuletyn Szadkowski, red. Marszałek 

T., tom 14 (2014), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014 r.). Z tego względu Muzeum 

Historii Miasta Zduńska Wola po przeprowadzeniu  analizy różnorodnych materiałów,  

w tym Statutu Miasta Zduńska Wola zebrało informacje, dotyczące w szczególności 

kolorystyki i grafiki herbu. 

 Na wstępie, należy zauważyć, iż herb Zduńskiej Woli jest powielany, w nieco różniących 

się odmianach kolorystycznych i graficznych. Na przykład, pomimo ustaleń w Załączniku nr.  

1 do Statutu Miasta  Zduńska Wola, które sugerują, iż "Na tarczy pierwszej (lewej) widnieje herb 

Prawdzic: w polu srebrnym na murze czerwonym z blankami pół złotego lwa zwróconego w lewo 

i trzymającego w łapach pierścień albo prawdę czyli zwierciadło. Obwódka tego pierścienia lub 

zwierciadła jest koloru złotego. Nad tarczą herbową umieszczona jest złota korona, na której pół 

złotego lwa jak na tarczy(...)", niejednokrotnie można spotkać obwódkę pierścienia  

w kolorze czerwonym (tablica informacyjna Parku Miejskiego, nalepki na zduńskowolskich 

taksówkach) lub srebrnym (niektóre dawne wydania map miasta). Również same wizerunki lwów 

przedstawiane są w różnorodnej postaci graficznej: z językami, bez języków, z językami  

w różnych kolorach. Podobizna lwa występująca w postaci klejnotu nad tarczą herbową często 

różni się od tego, znajdującego się w tarczy, czyli godła. 

Zdaniem pracowników Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola należy sprecyzować 

kolorystykę i grafikę herbu miasta, ponieważ jest on bezsprzecznie istotnym składnikiem 

tożsamości miasta. 

 

Krótki rys historyczny miejskiego herbu, w odniesieniu do jego historycznej kolorystyki, 

grafiki oraz nazewnictwa: 

 Obecny herb miasta Zduńska Wola, który poświadczony jest pieczęciami miasta od 1926 

roku, tworzą dwa herby rodowe założyciela miasta Stefana Złotnickiego (h. Prawdzic) i jego 

małżonki  Honoraty z Okołowiczów (h. Ostoja). Co prawda wielokrotnie pisano już  

o nieprawidłowości  używania połączonych „herbów małżeńskich” jako znaku miasta, jednak 

zduńskowolski herb powstał przed powołaniem Komisji Heraldycznej oraz przed 
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znowelizowaniem ustawy o odznakach i mundurach, która to zobowiązuje samorządy do 

pozyskania pozytywnej opinii na temat symboli, wydanej przez ministra właściwego dla 

administracji publicznej. Oznacza to, iż powstanie zduńskowolskiego herbu jest zgodne z prawem 

obowiązującym w chwili podejmowania uchwały herbowej. Powinno to ucinać spekulacje na 

temat stosowania herbu w takiej postaci, jako oficjalnego znaku samorządowego. 

 Chcąc przeanalizować wygląd herbu Prawdzic, musimy dotrzeć do historii jego powstania, 

a także skorzystać z wiedzy heraldycznej. Na początek warto podkreślić, iż ród Złotnickich 

legitymował się herbem Nowina. Z niewiadomych przyczyn jednak już ojciec Stefana – Feliks 

pieczętował się herbem Prawdzic. Stefan Złotnicki kontynuował wprowadzone przez ojca zmiany, 

jednak syn Stefana – Juliusz powrócił do rodowej i heraldycznej przynależności Złotnickich (h. 

Nowina).   

 Zduńskowolski znak miasta składa się z dwóch herbów małżeńskich, po lewej stronie 

posiada herb Prawdzic, zaś po prawej herb rodowy Honoraty z Okołowiczów – Ostoja. O ile 

herb Ostoja, nie budzi większych kontrowersji, tak warto przypomnieć, że jego kolorystyka  

i grafika są również ściśle określone. Wg statutu miejskiego „ (...) Przedstawia on w polu 

czerwonym miecz ze złotą rękojeścią zwróconą srebrnym brzeszczotem (ostrzem) w dół, między 

dwoma złotymi półksiężycami odchylonymi na zewnątrz. Nad tarczą korona (jak tarczą pierwszą), 

w której pięć piór strusich, w tym dwa złote między trzema czerwonymi(...). Za ciekawostkę 

można uznać fakt, że wygląd tego herbu (od XVI w.) również ulegał zmianie na przestrzeni lat  

i tak, obecny miecz był niegdyś krzyżem ćwiekowym, zaś w klejnocie,  w którym znajdują się 

strusie pióra, wcześniej była głowa smoka. 

 Z herbem Prawdzic wiąże się jednak kilka nieprawidłowości, które powinny być 

wyjaśnione.  

Przede wszystkim najprawdopodobniej mylne jest określenie mówiące o tym, iż lew w swoich 

łapach trzyma pierścień albo prawdę, czyli zwierciadło. Badając etymologię zawołania, 

dowiadujemy się, że nazwa herbu (jak podaje  Aleksander Bruckner w "Encyklopedii 

staropolskiej"), wywodzi się najprawdopodobniej od staropolskiego słowa "prawda" 

oznaczającego okrągłą podstawkę pod misy, kładzioną w czasie posiłku na stół (niem. 

Schusselring).  
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Ma to swoje uzasadnienie w legendzie herbowej, którą podaje Herbarz polski, tom VII, s. 487-

489. autorstwa Kaspra Niesieckiego.  

Początek tego herbu pospolicie nasi autorowie zasięgają od Androda rodem z Dacyj; ten u pana 

przyostrzejszego służąc, ciężko od niego i nieraz zbity, chcąc się od nieludzkiej człowieka owego 

pasyi salwować, na głęboką w Afryce pustynię schronił się. Tam dla zbyt dogorywającego sobie 

upału do jaskini się przytuliwszy, w krótkim czasie widzi lwa powracającego do tejże jamy jako do 

swego łożyska. Włosy od bojaźni na głowie Androdowi wstawały, ale nad swoje mniemanie 

łaskawszym go doznał, bo lew młodziana postrzegłszy, łasząc mu się grzywą i ogonem, zdał mu się 

prosić, żeby mu nogę od ostrego skłutą ciernia uwolnił... wyrwał ostrożnie ciernisko Androd, ropę 

wycisnął, oczyścił ranę i zawiązał; czego wdzięcznym chcąc się pokazać owa bestyja... pojmaną 

zwierzyną wpół się z swoim lekarzem dzieliła. 

Trzy lata tak karmił swego dobrodzieja lew, aż też Androd... wyszedł z pustyni, błąkając się po 

świecie, od pana swego, prokonsula afrykańskiego, od którego był wyszedł, poznany, do Rzymu 

był odesłany, tam na amfiteatrum w oczach całego miasta na igrzyska z bestyjami wystawiony... 

Pierwszy na scenę spuszczony lew, tenże sam, z którym się w afrykańskiej pustyni chował 

Androdus... poznał swego lekarza... i jako dobroczyńcy swemu łasząc się do nóg słał, nogi lizał... 

Patrzał na to Rzym i nie mogąc pojąć... czarnoksięstwu to przypisał; przetoż drugą jadowitą 

bestyję, rysia, na niego spuszcza, co postrzegłszy lew... skoczył do rysia i prędko rozszarpał. ... 

Androd... nie tylko życiem darowany, ale w fortunę opatrzony, w herbie lwa zażywać począł... 

Gdy jeden z potomków Androda, mąż wojenny z familii Meninów, w Hetruryi pojął wielkiej 

fortuny dziedziczkę, która się murem czerwonym pieczętowała, herb swój... tak ułożył, że do muru 

czerwonego lwa swego przydał. Nad Renem... osiedli z tego domu, gdzie i po dziś dzień hrabiowie 

de Dinheim lwa z muru zażywają, z których jeden za Bolesława Krzywoustego... w Polszcze 

osiadł... Jędrzej Dinheim nazwiskiem... zaślubił sobie Jana Prawdy, sędziego ziemskiego 

gostyńskiego, hrabi na Szczawinie i Trąbkach, jedynaczkę... herb żony swojej Prawdę albo koło 

żelazne ojczystemu swemu lwu w łapy włożył...  

Historia wskazuje czym jest owe koło, trzymane w łapach lwa. Jest to koło żelazne lub Prawda, 

czyli tak jak wspomniałam wcześniej okrągłą podstawka pod misy. Ponieważ jest to obręcz, więc 

jej środek jest pusty. Kolor występujący w środku obręczy jest więc odzwierciedleniem koloru na 

tle jakiego występuje. Na tle srebrnej tarczy jest srebrny, zaś u lwa w koronie, w zależności od tła 

na jakim występuje. Ciekawostką jest fakt, iż srebrne tło, również nie do końca jest prawidłowe. 
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Według zasady alternacji heraldycznej, zakazuje się kładzenia w herbach barwy na barwę oraz 

metalu na metal (w przypadku herbu Prawdzic złota na srebro). We współczesnych 

przedstawieniach herbu tego rodu występuje pole niebieskie. Jednak jeden z najstarszych 

zachowanych herbarzy europejskich – Herbarz Gerldii, ukazuje pole w kolorze srebrnym wbrew 

wcześniej wspomnianej zasadzie. 

 Co do wizerunku samego lwa, w Statucie Miasta Zduńska Wola nie ma wzmianki o tym, 

czy lew powinien posiadać język, a jeśli tak to jakiego koloru. Jednak już w najstarszych 

herbarzach lew przedstawiony jest z językiem koloru czerwonego. Należy mieć na uwadze, iż 

postać lwa ukazana nad koroną, jest powtórzeniem jego wizerunku z godła. Dlatego obydwa lwy 

powinny posiadać języki koloru czerwonego.  

  Podsumowując informacje, pracownicy Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola sugerują, 

iż najbardziej poprawnym (chociaż po bliższym przyjrzeniu lwy nieco różnią się od siebie, należy 

je ujednolicić) wizerunkiem herbu jakim posługuje się Miasto Zduńska Wola jest ten umieszczony 

poniżej: 

 

Opracowanie Gabriela Górska  

p.o kierownik 

Dział Kultury Miasta 

Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola 
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