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Ramię i dłoń  
w polskiej heraldyce
Polskie herby rycerskie, szlacheckie, miejskie i kościelne przedstawiają 

różne figury heraldyczne, m.in. zaszczytne, uszczerbione, sprzęty gospo-
darcze, elementy uzbrojenia, architektoniczne, ciał niebieskich i zjawisk 
atmosferycznych, roślinne, zoomorficzne oraz ciała ludzkiego – w tym 
dłonie i ramiona.

Analizując poszczególne herby, staramy się dociec, dlaczego występują 
w nim takie właśnie elementy, jaki jest powód zamieszczenia na tarczy godeł 
samorodnych lub też zapożyczonych z innych wyobrażeń heraldycznych. 
W wielu przypadkach z pomocą przychodzi nam legenda heraldyczna – do-
tyczy to zwłaszcza herbów najstarszych. W przypadku herbów młodszych 
należy doszukiwać się zapożyczeń, tworzenia kolejnych wersji znanych już 
herbów lub nawet inwencji twórczej. W przypadku heraldyki zakonnej należy 
zwrócić uwagę na funkcję herbu (lub godła zakonnego) jako przekaziciela 
pewnej ideologii oraz charyzmatu wspólnoty zakonnej.

Poniższy artykuł jest próbą zasygnalizowania problemu badawczego 
i przedstawienia niektórych zagadnień celem zachęty do dalszych ba-
dań. W opracowaniu ograniczono się do ukazania herbów występujących 
na ziemiach polskich z wyobrażeniami ramienia i dłoni umieszczonych 
w polu tarczy1.

1 Zarówno ramię, jak i dłoń występuje także w wyobrażeniach heraldycznych innych 
krajów. Warto zwrócić uwagę na herby m.in. Dzibuti, miasta Antwerpia, republiki Somali-
landu oraz rodu Cullen’ów. Ponadto zbrojne ramię występuje często jako znak rozpoznawczy 
wielu jednostek wojskowych.
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Dłoń
Wyobrażenie dłoni (ręki) ma bardzo bogatą symbolikę2. Dłonie wystę-

pują w polskiej heraldyce szlacheckiej, miejskiej oraz w heraldyce zakonnej. 
Ukazane są jako dłonie odcięte, otwarte, z częściowo zamkniętymi palcami, 
w geście powitania, trzymające różne przedmioty oraz w geście Bożego 
błogosławieństwa i ofiarowania.

Wśród herbów szlacheckich z wyobrażeniem dłoni występuje herb Na-
rożnicki, który w niebieskim polu tarczy przedstawia pionowo ułożoną 
dłoń w srebrnym rękawie, trzymającą białe pióro. Odcięte dłonie widnieją 
także – jako element godła – w herbie Obyrn3.

Znacznie bogatsze w wyobrażenia dłoni są herby miejskie. Herb Brodnicy 
(zob. il. 1) przedstawia w polu czarnym, a współcześnie czerwonym, wznie-
sioną w górę srebrną odciętą dłoń4. Powyższa kompozycja wskazuje – takie 
było przekonanie Mariana Gumowskiego – że miasta używające zaprezen-
towanego herbu posiadały „prawo miecza” – to jest karania przestępców5. 
Legenda o herbie brodnickim podaje, iż dłoń należała do śmiałka, który 
ukradł królewskie berło, a za swój czy został ukarany jej odcięciem. Kolor 
tarczy ma sugerować krew6. Myśl M. Gumowskiego podważył Piotr Grą-
żawski, który uważa, że jest to raczej dłoń Boga w geście błogosławieństwa7. 
Godło herbu Brodnicy zostało umieszczone w herbie powiatu brodnickiego 
w pierwszym polu czterodzielnej tarczy.

2 Więcej na ten temat zob. w: W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 350–353; 
D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990, s. 351–355; J.C. Schmitt, Gest 
w średniowiecznej Europie, Warszawa 2006, passim.

3 Zob. T. Gajl, Herby szlacheckie Rzeczypospolitej obojga narodów, Gdańsk 2003, 
s. 150, 156.

4 Wyobrażenie herbu z czerwoną tarczą przyjęła Rada Miejska Brodnicy 7 XI 1990 roku. 
Wcześniej dłoń przedstawiana była na tarczy koloru czarnego – zob. Zarządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych z 26 VI 1936 w sprawie zatwierdzenia herbu Miasta Brodnicy (M.P. 
z 1936 r. Nr 157, poz. 282). 

5 Por. M. Gumowski, Herby miast polskich, Warszawa 1960, s. 138; A. Plewako, J. Wanag, 
Herbarz miast polskich, Warszawa 1994, s. 17.

6 Zob. Legenda o herbie brodnickim, http://brodnica-online.pl/legenda2.php?PHPSESSI-
D=490ae557fbd9605ed5b74fdc2f7c34fc [odczyt 10 VIII 2012].

7 Zob. P. Grążawski, Śladami „drugiej” legendy i herbu Brodnicy, http://www.legendy-
brodnicy.tnb.pl/readarticle.php?article_id=15 [odczyt 5 VIII 2012].
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Niemal identyczny z herbem Brodnicy jest herb Łabiszyna, w którym, 
w miejsce czerwonego (czarnego), widnieje pole niebieskie8. Znane są także 
i inne – dawniejsze – jego wyobrażenia, m.in. na niebieskiej tarczy widnieje 
wzniesiona w górę w zbrojnym nadgarstku prawa dłoń koloru cielistego 
z palcami wskazującym i środkowym uniesionymi, a pozostałymi zaciśnię-
tymi, z obydwu stron godła po jednym zielonym czteroliściu koniczyny lub 
też białymi różami. Znane są także wersje z wyobrażeniem przedramienia 
z dłonią w słup pomiędzy sześciopromiennymi gwiazdami9.

Odcięta dłoń widnieje w herbie Prusic (niem. Prausnitz, w latach 1945–
1947 Prusznica). Warto dodać, że miejscowość otrzymała prawa miejskie 
bądź przed 1253 rokiem, bądź też w 1287 roku z nadania Henryka II Poboż-
nego. Utraciła je w 1951 roku i odzyskała po niemal 50 latach (w 2000 roku). 
Herb przedstawia na tarczy dwudzielnej w słup w polu prawym czarnego 
orła dolnośląskiego ze srebrną opaską na piersi na złotym tle, w polu le-
wym otwartą białą (srebrną) dłoń na czarnym tle. Najstarsze wyobrażenia 
herbu zachowały się na  średniowiecznych pieczęciach. Współcześnie 
używany herb został przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy w dniu 
21 czerwca 2006 roku i jest wzorowany na wyobrażeniach pochodzących 
z XIV wieku. Orzeł dolnośląski nawiązuje do położenia miasta, natomiast 
dłoń przypomina o posiadanym niegdyś „prawie miecza” i możliwości  
karania przestępców.

Herb Świerzawy (do 1945 roku – Schönau an der Katzbach, później 
także Szunów albo Sieńsk) – miasta, które prawa miejskie uzyskało w 1296 
roku z nadania księcia świdnickiego Bolka I Surowego i ponownie w 1984 
roku – przedstawiał w polu niebieskim uniesioną w górę cielistą dłoń z żół-
tym (złotym) mankietem10.

Uchwała Rady Miasta i Gminy Świerzawa stanowi, że „wizerunek herbu 
odwołuje się do historii oraz nawiązuje do herbu z pierwszej połowy XVII wie-
ku przedstawionego na ścianie zabytkowego ratusza, który jest siedzibą władz 
samorządowych miasta i gminy Świerzawa. Symbolem herbu jest otwarta, 
uniesiona prawa dłoń z niezłączonymi palcami, wyrastająca z mankietu 
rękawa. Nad dłonią umieszczony jest wizerunek trzech wieży obronnych 

 8 Zob. Uchwała Nr XIII/120/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z 28 III 2012 w sprawie 
ustanowienia herbu Gminy Łabiszyn.

 9 Por. M. Adamczewski, Heraldyka miast wielkopolskich do końca XVIII wieku, Warszawa 
2000, s. 223–224.

10 Por. A. Plewako, J. Wanag, Herbarz…, s. 229.
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symbolizujących istnienie zamków na granicach miasta w miejscowości 
Sędziszowa, Stara Kraśnica oraz w mieście Świerzawa. Otwarta uniesiona 
dłoń jest symbolem przyjaźni, otwartości, powitania. Barwy herbu – tarcza 
koloru niebieskiego, ręka koloru żółtego11, mankiet koloru żółtego, wieże 
obronne koloru czerwonego, otok tarczy herbowej koloru czarnego”12.

Pierwowzorem dla herbu Świerzawy jest zapewne zachowana z XIV wieku 
pieczęć miejska, na której widoczna jest dłoń na tle romańskiej świątyni. 
To prawdopodobnie wizerunek zachowanej do dziś świątyni pw. św. Jana 
Chrzciciela i  św. Katarzyny datowanej na pierwszą połowę XIII wieku. 
W niektórych wersjach herb posiada tarczę niebieską.

Dłonie występują także w heraldyce wiejskiej13, m.in. jako herb miej-
scowości (zob. il. 2)  i gminy Tuczna (woj. lubelskie, pow. bialski). Opis 
herbu i  jego interpretację zamieszczono w paragrafie 6. Statutu Gminy 
Tuczna: „Herbem Gminy jest tarcza podzielona poziomo na dwie części: 
górna w kolorze błękitnym, dolna w kolorze zielonym. W dolnej części 
znajdują się spracowane ręce rolnika i złoty kłos zboża, a w górnej części 
jabłko – insygnia królewskie symbolizujące nadanie przywilejów pierw-
szym osadnikom”14.

W dotychczas prezentowanych herbach widniały dłonie otwarte. Herb 
Boguszowa (niem. Gottesberg, początkowo po II wojnie światowej Boża 
Góra) – miasta, które jako samodzielne funkcjonowało do 1973 roku – przed-
stawiał na niebieskiej tarczy skrzyżowany młot i kilof koloru czarnego, na tle 
których umieszczona była skierowana ku górze biała (srebrna) w zielonym 
rękawie dłoń z wyprostowanymi palcami wskazującym i środkowym, od-
suniętym kciukiem oraz pozostałymi palcami zaciśniętymi. Po połączeniu 
miasta Boguszów, miasta Gorce, osiedla miejskiego Kuźnice Świdnickie 
oraz wsi Stary Lesieniec w jeden organizm miejski przyjęto herb, z którego 
wyeliminowano dłoń. Dłoń nawiązywała do nazwy miasta, która zarówno 

11 W załączniku do uchwały projekcie dłoń jest biała.
12 Nr 67/XI/2003 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z 24 IX 2003 w sprawie przyjęcia 

projektu herbu i flagi dla miasta i gminy Świerzawa. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 67/
XF/03 Rady MiG Świerzawa. Opis herbu i flagi miasta i gminy Świerzawa, http://www.
swierzawa.pl/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=31&menu_id=17&menu_ 
art_id=31&page=6 [odczyt 15 VIII 2012].

13 Więcej na temat herbów wsi zob. w: M. Gumowski, Herby i pieczęcie wsi wielkopolskich, 
„Roczniki Historyczne”, 13:1937, s. 61–80.

14 Załącznik do uchwały Nr III /23/02 Rady Gminy Tuczna z 30 XII 2002. 
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w języku niemieckim, jak i polskim odnosiła się do Boga. Dłoń była wyrazem 
błogosławieństwa, obecności Boga w życiu mieszkańców Ziemi15.

Na odciskach niektórych pieczęci miasta Kleparz (ok. 1366) – obecnie 
w granicach administracyjnych Krakowa – widniało wyobrażenie uniesionej 
pionowo prawej dłoni z wyprostowanymi palcami wskazującym i środko-
wym, pozostałe zaciśnięte. Prawa miejskie otrzymało od króla Kazimierza 
Wielkiego, a w 1791 roku zostało włączone do Krakowa. Może było to przed-
stawienie relikwiarza św. Floriana, który jest patronem Kleparza. Powszech-
nie używany herb Kleparza wyobrażał św. Floriana gaszącego pożar16.

Specyficzny wydaje się herb Kolbuszowej17 (zob. il. 3), która prawa 
miejskie otrzymała w latach 80. XVII wieku. Herb przedstawia na tarczy 
koloru niebieskiego dwie połączone uściskiem dłonie, nad którymi wid-
nieje złoty (żółty) krzyż, poniżej srebrna (biała) sześcioramienna gwiaz-
da18. Pierwotnie herbem Kolbuszowej był monogram IHS (skrót od Jesus 
Hominum Salvator – czyli Jezus Zbawca ludzkości), nad nim krzyż, a pod 
spodem trzy gwoździe. Herb ten był niemal identyczny z godłem, którego 
używają jezuici. W 1868 roku pojawił się herb przedstawiający złączone 
w uścisku dłonie, nad którymi widniała górna połowa orła z rozpostar-
tymi skrzydłami19.

Zbliżony do herbu Kolbuszowej jest herb dawnej miejscowości Czer-
wionka (ob. Czerwionka-Leszczyny), którego pierwowzorem była pieczęć 
gminna sporządzona po zakończeniu Plebiscytu i podkreślająca polskość 
Czerwionki, co potwierdzał napis w otoku: „GMINA CZERWIONKA * pow[iat] 
Rybnik Wojew[ództwo] Śl[ąskie]”. W górnej części tarczy znajdują się 
w niebieskim polu dwie srebrne (białe) dłonie w uścisku w srebrnych (bia-
łych) rękawach. Symbolizują jedność rolnictwa i przemysłu, których znaki 

15 Więcej na ten temat zob. w: D. Forstner, Świat symboliki…, s. 351–355.
16 Zob. Widok Krakowa ok. 1603–1605 w dziele G. Brauna i F. Hogenberga Civitates 

orbis terrarum, Köln 1617.
17 Warto zaznaczyć, że krzyż i sześcioramienna gwiazda jest, obok skrzydła orła, ele-

mentem herbu Isiora, występuje także w górnym polu na tarczy herbowej herbu Krzyżak; 
występuje także w herbie Krauze, Kruszyna (Krucini), Mojsiej. Są także elementami herbu 
greckiego Kavallieratos.

18 Por. Protokół Nr 8/09 z posiedzenia Komisji Doraźnej ds. opracowania projektu 
Statutu Miasta i Gminy Kolbuszowa, odbytego 13 XI 2009.

19 Por. J. Bardan, Dawne pieczęcie i herb Kolbuszowej, Varia Kolbuszowskie, t. 10, Kolbu-
szowa 1998; W. Helwin, W. Walat, Herb miasta Kolbuszowa, Rzeszów 2009.
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widnieją w poniższych polach (grabie, kosa i siekiera w polu niebieskim oraz 
zabudowania kopalni Dębieńsko w polu srebrnym).

Kolejną grupę herbów miejskich stanowią wyobrażenia z rękoma trzy-
mającymi różne przedmioty. Herb miasta Osiek (zob. il. 4) przedstawia 
na tarczy dzielonej w słup w polu prawym czerwonym półorła srebrnego 
zwróconego w prawo, w polu lewym srebrnym dłoń (o barwie cielistej lub 
brązowej) trzymającą czerwony krzyż lotaryński20, który jest elementem 
herbu Pogoń. Jest to zapewne bezpośrednie nawiązanie do nadania Osiekowi 
praw miejskich przez króla Władysława Jagiełłę. Należy dodać, że Osiek 
utracił prawa miejskie w 1864 roku i odzyskał je w 1994.

Srebrna (biała) dłoń trzymająca złoty (żółty) krzyż na czerwonej tarczy 
widoczna jest w herbie miejscowości Książ Wielki, który prawa miejskie 
(lokowany na prawie magdeburskim) otrzymane od królowej Jadwigi 
w 1385 utracił w 1869 roku. W 1562 roku starosta śniatyński Stanisław Barzi 
nabył miasto od kalwina Jana Bonara i przywrócił katolicyzm. Według 
miejscowej tradycji herb jest znakiem powrotu miasta na  łono Kościoła 
katolickiego21.

Dłoń występuje w heraldyce kościelnej, m.in. w herbie bp. Antoniego 
J. Długosza (ur. 1941), w którym to herbie nawiązuje do dewizy „Servire” 
[Służyć]. Herb przedstawia w błękitnym polu złoty krzyż spoczywający 
na wyciągniętej w lewo dłoni. Dłoń widnieje także w herbie bp. Grzego-
rza Rysia (ur. 1964). Przedstawia w polu czerwonym tarczy złoty motyw 
z pateny bp. Maura (+1118) – wyłaniającą się z obłoków błogosławiącą rękę 
Opatrzności, a za nią równoramienny, ozdobny krzyż zwany Crux gemmata 
(zob. il. 5).

Oprócz powyższych dłoń występuje w herbie pallotynek. Przedstawia 
w polu tarczy o kształcie owalnym lub okrągłym stylizowaną postać szy-
bującej w dół gołębicy w kierunku majuskułowej litery M, po prawej dłoń 
skierowaną w dół z wyciągniętymi trzema palcami (kciukiem, wskazują-
cym i środkowym), po lewej krzyż. Powyższe elementy symbolizują Trójcę 
Świętą oraz Maryję i nawiązują do Zesłania Ducha Świętego. Litera M za-
równo odnosi się do Maryi, jak i oznacza miłość, która według założyciela 

20 Więcej na temat krzyża lotaryńskiego zob. w: N. Ogechukwu, The Secret Behind the 
Cross and Crucifix, New York 2009, s. 23; E. Di Rienzo, La Croce di Lorena un simbolo della 
disunità francese, „Nuova Rivista Storica”, 94:2010, s. 1–14. 

21 Zob. W. Piszczek, O herbie naszym, Miechów 2011 [msps], s. 7–13.
Relacja J. Kowala, Miechów, 12 VIII 2012.



Ramię i dłoń w polskiej heraldyce 137

Zgromadzenia św. Wincentego Pallottiego (1795–1850) jest główną zasadą 
działalności i jedności22.

Dwie dłonie trzymające bochenki chleba widnieją w godle zakonnym józe-
fitek. Do Soboru Watykańskiego II siostry używały herbu franciszkańskiego. 
Około 1970 roku przyjęły godło ukazujące przenikający się krzyż i serce, na tle 
których widoczne są wspomniane wyżej dłonie z chlebami. Powyżej widnieje 
napis „serce przy Bogu”, a poniżej: „ręce przy pracy”23. Warto dodać, że po-
wyższe godło występuje w wielu czarno-białych i kolorowych stylizacjach.

Dwie dłonie ułożone w geście ofiarowania umieszczono w jednym z godeł 
katarzynek, które przedstawia atrybuty patronki zgromadzenia24 (złamane 
koło, miecz i palmę męczeńską)25.

Ramię                
Ramię, podobnie jak dłoń, występuje zarówno w heraldyce rycerskiej, 

miejskiej, wiejskiej, jak i kościelnej.
W polskiej heraldyce rycerskiej i szlacheckiej ramię widnieje w wielu 

herbach. Należy zaznaczyć, że ramiona występują jako obnażone, w ubraniu 
(rękawach) oraz zbrojne. W niektórych herbach widnieją jako samodzielne 
figury heraldyczne, w innych są tylko jednym z elementów godła, bądź też 
występują jako szczegół na jednym z pól tarczy.

Samodzielnie występuje zbrojne ramię w herbie Pogonia vel Pogoń 
(w polu złotym czerwona podstawa i zbrojna prawica srebrna w prawo 
wyłaniająca się z błękitnego obłoku i dzierżąca srebrny miecz)26. Herb ten 
początkami sięga 1434 roku, kiedy to został nadany wójtowi lelowskiemu 
Mikołajowi podczas nobilitacji przez Władysława Jagiełłę27. Istnieją tak-
że wersje zbliżone, uważane za odmianę Pogoni, m.in. herb Balcewicz28, 

22 Zob. W. Kolak, J. Marecki, Leksykon godeł zakonnych, Łódź 1994, s. 190.
23 Zob. tamże, s. 222.
24 O atrybutach św. Katarzyny zob. w: J. Marecki, L. Rotter, Jak czytać wizerunki świę-

tych. Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych, Kraków 2009, s. 361–363.
25 Zob. W. Kolak, J. Marecki, Leksykon…, s. 227.
26 Por. A. Znamierowski, Herbarz rodowy, Warszawa 2004, s. 148.
27 Zob. F. Piekosiński, Heraldyka polska wieków średnich, Kraków 1899, s. 123–124; J. Szy-

mański, Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993, s. 225; L. Chmielewski, 
Tajemnice herbów polskich, Poznań [b.d.w.], s. 33.

28 Zob. A. Boniecki, Herbarz polski, t. 1, Warszawa 1900, s. 373.
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Krukowski29, herb Pogonia Odmienna30, herb Pogonia II – z polem złotym 
bez czerwonej podstawy31, herb Radański z polem czerwonym (zob. il. 6), 
Potemkin, który jest także określany jako Pogonia IV32, Tanata, Wonson. 
W herbie Pogonia III widnieje miecz zbroczony krwią33.

Zbliżony do powyższych jest herb Bursztyn (w polu niebieskim zbrojna 
prawica srebrna w prawo dzierżąca takiż miecz, na którym zielony wieniec), 
herb Pleszkowski (w polu czerwonym zbrojna prawica srebrna w prawo 
dzierżąca takiż miecz) – zwany także Pogonia Odmienna III, który niekiedy 
uważany jest za odmianę herbu Pogonia oraz herb Papini de Gambusio – tak-
że uważany za odmianę herbu Pogonia34.

Zbrojne prawice występują ponadto samodzielnie w  herbach Bet-
mann – znany także jako Betman (na tarczy zbrojna prawica w prawo 
dzierżąca różaniec [koronkę])35, Gorawin (w polu niebieskim zbrojna pra-
wica srebrna w prawo trzymająca gałązkę), Karnowski (w polu czerwonym 
zbrojna prawica srebrna w prawo trzymająca trzy srebrne gwoździe głów-
kami do góry), Lewalt (w polu czerwonym zbrojna prawica srebrna w prawo 
trzymająca złoty pierścień z niebieskim kamieniem), Hagendorn (w polu 
czerwonym zbrojne ramię w prawo) i identyczny z nim herb Jordan36, Łaska 
(w polu błękitnym zbrojna prawica w prawo trzymająca złoty pierścień), 
pochodzący z nobilitacji herb Szulc (w polu czerwonym zbrojna prawica 
srebrna w prawo trzymająca włócznię, na której złota korona, powyżej trzy 
gwiazdy złote). Herb ten został nadany w roku 1550 braciom Kasprowi, 

29 Zob. J. Ostrowski, Księga herbowa rodów polskich, Warszawa 1897–1914, s. 164. 
30 Por. J. Szymański, Herbarz średniowiecznego rycerstwa…, s. 226–227.
31 Por. S. Górzyński, J. Kochanowski, Herby szlachty polskiej, Warszawa 1990, 

s. 122–123.
32 Por. K. Niesiecki, Herbarz polski, wyd. J.N. Bobrowicz, t. 7, Lipsk 1841, s. 426.
33 Zob. A. Kulikowski, Wielki herbarz rodów polskich, Warszawa 2005, s. 67; T. Gajl, 

Herby szlacheckie…, s. 114, 171, 178, 232, 249.
34 Zob. A. Znamierowski, Herbarz rodowy…, s. 148. O nobilitacji Stefanowicza – pierw-

szego herbowego zob. J.K. Ostrowski, Księga herbowa rodów polskich, t.  2, Warszawa 
1897–1906, s. 266; T. Gajl, Herby szlacheckie…, s. 165.

35 Zob. J. Ostrowski, Księga herbowa rodów polskich, Warszawa 1897–1914, s. 20. Więcej 
o jego pochodzeniu zob. K. Niesiecki, Herbarz polski…, t. 2, Lipsk 1939, s. 111–112.

36 Por. T. Gajl, Herby szlacheckie…, s. 74, 88. Wg J. Ostrowskiego (Księga herbowa…, 
s. 125) herb Jordan przedstawia w polu górnym zielonym korona czerwona, w polu dolnym 
srebrnym trzy trąby myśliwskie czarne.
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Baltazarowi i Danielowi Szulcom37. Zbrojna prawica widnieje w herbie 
Kita (w polu czerwonym zbrojna prawica srebrna w prawo dzierżąca czarną 
kitę)38. Herbarz Kaspra Niesieckiego podaje, iż pole herbu ma być barwy 
czerwonej, zaś kita barwy czarnej. Według tego samego herbarza herb ten 
został sprowadzony na Litwę z obszaru Czech. Podaje też legendę herbową 
o rycerzu nazwiskiem Krzycki, który zabił wodza nieprzyjacielskich wojsk 
i „kitę jego do swego Pana przyniósł”39.

Odbiegający od powyższych jest herb Rękopiór (w polu błękitnym srebrny 
księżyc, z którego pionowe ramię w srebrnej szacie trzymające pióro gęsie 
srebrne, powyżej krzyż kawaleryjski  czerwony)40. Herb ten zbliżony jest 
nieco do wspomnianego wyżej herbu Narożnicki, na którym widnieje dłoń 
z piórem. Zapewne także w srebrnej szacie widnieje ramię dzierżące trzy 
kwiaty w herbie Rodacki41. Niestety, zachował się jedynie schematyczny 
rysunek herbu, pozbawiony koloru lub szrafowania. 

Do powyższych należy dodać polskie herby rycerskie i  szlacheckie 
z ramieniem obnażonym. Są to m.in. herb Hubarewicz (w polu czerwo-
nym prawica w kolorze naturalnym w prawo wyłaniająca się z obłoków 
i dzierżąca trzy srebrne strzały skierowane ku górze)42, zbliżony do niego 
herb Koleczycki (w polu niebieskim prawica w kolorze naturalnym w pra-
wo wyłaniająca się z obłoków srebrnych i dzierżąca dwie srebrne strzały 
skierowane w dół) oraz herb Ręka II z wyobrażeniem prawicy dzierżącej 
trzy skrzyżowane strzały. Z innych wymienić należy herb Klement (w polu 
czerwonym prawica w kolorze naturalnym w prawo dzierżąca srebrny miecz, 
z którym skrzyżowana takaż strzała w prawo w skos)43, herb Sierpy (w polu 
złotym prawica w kolorze naturalnym w prawo wyłaniająca się z obłoków 

37 Por. J. Szymański, Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku, Warszawa 2011, s. 276.
38 Zob. J. Ostrowski, Księga herbowa…, s. 132, 138, 159, 193; T. Gajl, Herby szlacheckie…, 

s. 125, 132, 229.
39 F. Piekosiński, Heraldyka polska…, s. 231; zob. K. Niesiecki, Herbarz polski…, t. 5, 

Lipsk 1840, s. 413–414; B. Ulanowski, Materiały do historii prawa i heraldyki polskiej, „Archi-
wum Komisyi Historycznej”, 3:1886, s. 453.

40 Zob. J. Ostrowski, Księga herbowa…, s. 310; T. Gajl, Herby szlacheckie…, s. 194.
41 Zob. T. Gajl, Herby szlacheckie…, s. 194. Zbliżone wyobrażenie widnieje w herbie 

Dondorf – zob. Johann Siebmacher, Wappenbuch von 1605. Orbis, München 1999, http://
www.wappenbuch.de/pages/wappen_104_Siebmacher.htm [odczyt 20 XII 2011].

42 Zob. J. Szymański, Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku…, s. 276.
43 Wg J. Ostrowskiego (Księga herbowa…, s. 139) jest to herb Klement I.
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srebrnych dzierżąca trzy sierpy srebrne), Reber (w polu srebrnym zbrojne 
ramię w prawo trzymające złoty klucz w słup) oraz herb Szarliński (w polu 
srebrnym prawica w kolorze naturalnym w dół trzymająca w dłoni dwa 
szare gwoździe). Bardzo ekspresywny i odbiegający od pozostałych jest herb 
Połota (w polu czerwonym lewa prawica w lewo przebita strzałą srebrną 
trzymająca zapalone łuczywo)44. Zbliżony do wspomnianego, aczkolwiek 
z ramieniem zbrojnym, jest herb Ręka (polu czerwonym zbrojna prawica 
w prawo przeszyta strzałą srebrną w dół)45.

Jak wspomniano wyżej, ramiona występują w polskiej heraldyce ry-
cerskiej i szlacheckiej jako jeden z elementów godła, bądź to na wspólnej 
tarczy, bądź też na jednym z pól tarczy. Do pierwszych z wymienionych 
zaliczyć należy herb Brzuchowiecki oraz herb Świnka. Herb Brzuchowiecki 
(w polu niebieskim prawica w kolorze naturalnym46 dzierżąca dwie strzały 
srebrne opierzeniem do góry skrzyżowane w skos, nad którymi w dwóch 
rzędach pięć srebrnych gwiazd sześcioramiennych)47 należy do mniej 
popularnych.

Herb Świnka (w polu czerwonym głowa dzika czarna w lewo, której ryj 
rozdarty, dolna szczęka objęta prawą ręką w błękitnym rękawie z dzwon-
kami)48 – znany jest także w odmianie Czacki –  jako herb hrabiowski49 
i  jest zbliżony do herbu Danewitz (w polu srebrnym głowa dzika czarna 
w prawo, której ryj rozdarty, dolna szczęka objęta lewą ręką w czerwonym 
rękawie), Kamiewski (w polu niebieskim głowa dzika czarna w prawo, 
której ryj rozdarty, dolna szczęka objęta lewą ręką w czerwonym rękawie) 
oraz Stwoliński (w polu czerwonym głowa dzika czarna w prawo, której 
ryj rozdarty, dolna szczęka objęta lewą ręką w niebieskim rękawie)50. Naj-
starsza pieczęć z herbem Świnka datowana jest na 1352 rok51. Do tej samej 
grupy wyobrażeniowej włączyć należy herb Terebesz (w polu czerwonym 

44 Zob. J. Ostrowski, Księga herbowa…, s. 176, 310, 351; T. Gajl, Herby szlacheckie…, 
s. 79, 176, 191, 193, 209, 227.

45 Wg J. Ostrowskiego (Księga herbowa…, s. 310) jest to herb Ręka I, wg innych opracowań 
(por. T. Gajl, Herby szlacheckie…, s. 193) – herb Ręka.

46 Znane są wersje herbu z ramieniem w srebrnym rękawie.
47 Zob. J. Ostrowski, Księga herbowa…, s. 36; T. Gajl, Herby szlacheckie…, s. 32.
48 Por. A. Znamierowski, Herbarz rodowy…, s. 169.
49 Zob. A. Boniecki, Herbarz polski, t. 2, Warszawa 1900, s. 249–250.
50 Zob. J. Ostrowski, Księga herbowa…, s. 52, 376.
51 Zob. A. Znamierowski, Herbarz rodowy…, s. 169.



Ramię i dłoń w polskiej heraldyce 141

zbrojne srebrne ramię w prawo z takimż mieczem, na którym nasadzona 
głowa ludzka)52.

Mniej popularnymi, aczkolwiek występującymi na ziemiach polskich, 
są herby z ramionami zbrojnymi lub odzianymi w szatę: Bontani (w polu 
błękitnym ramię lewe w białej szacie w lewo ze strzałą ostrzem ku górze, 
nad nią czerwony krzyż kawaleryjski, pod nią księżyc złoty rogami w pra-
wo)53, Brandys – własny rodu Brandysów (w polu czerwonym zbrojne ramię 
srebrne ze złotej korony z mieczem w dół)54, Bursztyn (w polu błękitnym 
zbrojne ramię srebrne z mieczem w słup w prawo zwieńczonym wieńcem 
mirtowym), Czachowski (w polu czerwonym zbrojne ramię w lewo, w dłoni 
głowa orła srebrna ze złotą koroną), Kempiński (w polu czerwonym zbrojne 
ramię srebrne w prawo, w dłoni trzy srebrne lilie)55, Olszewski III – z ra-
mieniem dzierżącym proporzec nieokreślonego koloru i zbliżony do niego 
herb Stawisz z proporcem biało-czerwonym, Rydynger (w polu czerwonym 
zbrojne ramię srebrne w prawo dzierżące hak złoty)56, Sapieha – w odmianie 
hrabiowskiej ramię w pancerzu srebrnym przeszyte strzałą, Włoszek (w polu 
czerwonym dwie prawice w srebrnych szatach ze skrzyżowanymi mieczami 
o złotych rękojeściach, pomiędzy którymi trzy kwiaty) oraz Wołcha (w polu 
czerwonym zbrojne ramię srebrne w prawo dzierżące strzałę)57.

Ramiona, najczęściej zbrojne, widnieją także na polach tarcz dzielonych. 
Są to herby powstałe w wyniku połączenia kilku herbów bądź przyjęte 
w wyniku nadania. Oto kilka z nich: Bukowczyk (zbrojne ramię z mieczem), 
Burghard (zbrojne ramię z monetą złotą w dłoni), Cieńciewicz (w polu 
1  i 4 zbrojne ramię), Daczycki (nad murem ramię z łukiem), Dutczyński 
(w dolnym polu zbrojne ramię)58, Dziobek i Krajewski (w dolnym polu zbrojne 

52 Zob. T. Gajl, Herby szlacheckie…, s. 41, 92, 223, 233; A. Kulikowski, Wielki herbarz 
rodów polskich, Warszawa 2005, s. 125.

53 Zob. J. Ostrowski, Księga herbowa…, s. 28; A. Boniecki, Herbarz polski…, t. 2, s. 16 
(tamże o nadaniu szlachectwa); T. Gajl, Herby szlacheckie…, s. 26.

54 Zob. J. Ostrowski, Księga herbowa…, s. 66; A. Boniecki, Herbarz polski…, t. 2, s. 97; 
K. Niesiecki, Herbarz polski…, t. 2, s. 265–266; T. Gajl, Herby szlacheckie…, s. 29.

55 Zob. Wg J. Ostrowskiego (Księga herbowa…, s. 134) herb Kempiński posiada inne 
godło.

56 Zob. J. Ostrowski, Księga herbowa…, s. 47, 334. 
57 Zob. T. Gajl, Herby szlacheckie…, s. 34, 41, 94, 159, 202, 205, 218, 247, 248.
58 Zob. J. Ostrowski, Księga herbowa…, s. 38, 52, 68; A. Boniecki, Herbarz polski…, t. 2, 

s. 253; T. Gajl, Herby szlacheckie…, s. 34, 40, 110.
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ramię)59, Geszaw – zwany także Geschaw60 oraz odmiana hrabiowska herbu 
Kospot (w polu 2 i 3 zbrojne ramię), Gubena oraz Jeden (w górnym polu 
zbrojne ramię), Manuczy – zwany także Manuzzi (w polu 2 nagie ramię 
z trzema kwiatami czerwonymi), Michelson (w górnym polu zbrojne ramię), 
Oppersdorf, Płoński61, Ronikier (w górnym lewym polu tarczy zbrojne ra-
mię) – w odmianie hrabiowskiej, Rozenkampf (w dolnym polu tarczy zbrojne 
ramię) oraz Rysiewicz (zob. il. 7)62. W przypadku ostatniego z wymienionych 
warto zaznaczyć, że herb ten znany jest także jako herb rodziny von Gottberg 
z Pomorza. Widnieje w sali konferencyjnej ratusza w Sławnie63.

Interesujący jest herb szlachecki Odonel. Przedstawia na tarczy dzielonej 
w krzyż skośny pola górne i dolne złote, prawe i lewe błękitne, na których 
dłoń w srebrnym rękawie w prawo dzierżąca krzyż czerwony. Należy przy-
puszczać, że jest to indygenat. Podobnie indygenatem jest herb Wenturelli 
przedstawiający na tarczy podzielonej w pas w polu górnym czarnym prawicę 
opancerzoną srebrną trzymającą za włosy głowę odciętą, w polu dolnym 
błękitnym litery majuskułowe APV64.

W heraldyce miejskiej ramiona występowały w herbach kilku miejscowo-
ści, m.in. Jarczowa, Niebylca oraz Wągrowca. Dawny herb Jarczowa przed-
stawiał miarę zbożową, nad którą ramię ze strychulcem, zaś niżej szufla65. 

Zbrojna ręka widnieje w herbie miejscowości Niebylec (obecnie na pra-
wach wsi), które jako miasto założone zostało przez Mikołaja Machow-
skiego na mocy przywileju króla Zygmunta Starego, wydanego we Lwowie 

59 Zob. J. Ostrowski, Księga herbowa…, s. 71 (określony jako Dziobek-Szulce).
60 Zob. K. Niesiecki, Herbarz polski…, t. 2, s. 106; J. Ostrowski, Księga herbowa…, s. 87; 

J. Szymański, Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku…, s. 75.
Herb ten został po raz pierwszy nadany przez nobilitację w roku 1555 Kasprowi Gesha-

wowi, zaś w roku 1570, przez indygenat Bartłomiejowi Geshkawowi. Por. F. Piekosiński, 
O dynastycznem szlachty polskiej pochodzeniu, Kraków 1876, s. 189–199.

61 Uważany za herb polski, gdyż używany przez rodziny polskie osiadłe w Prusach. Por. 
J. Ostrowski, Księga herbowa…, s. 267; T. Gajl, Herby szlacheckie…, s. 172.

62 Zob. J. Ostrowski, Księga herbowa…, s.  100, 132, 154, 200, 207, 242, 321, 326, 335; 
T. Gajl, Herby szlacheckie…, s. 64, 86, 107, 137, 141, 160, 195, 197, 202.

63 Zob. R. Sadowska, Plakieta witrażowa z herbem rodziny von Gottberg z Domachowa, 
Lasek i Sierakówka, http://www.slawno.pl/499-4e2579b39b770.htm [odczyt 20 XI 2011].

64 Zob. J. Ostrowski, Księga herbowa…, s. 235; T. Gajl, Herby szlacheckie…, s. 156, 242.
65 Zob. M. Gumowski, Pieczęcie i herby miejscowości województwa lubelskiego, Lublin 

1959, s. 42.
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23 października 1509 roku. Nowo powstałe miasto otrzymało immunitet 
sądowy oraz tradycyjnie prawo targowe. Jako swój znak przyjęło herb 
zbliżony do herbu Radański. W herbie Niebylca ramię zwrócone jest 
w lewo, a obłoki są srebrne. Błędnie niekiedy określany jest herb Niebylca 
jako „część Pogoni litewskiej, a mianowicie ramię zbrojne z podniesio- 
nym mieczem”66.

Herb Wągrowca, datowany na połowę XIX wieku, przedstawia na tar-
czy dwudzielnej w słup, w polu złotym górnym prawym zbrojne ramię 
ze  srebrnym mieczem, w polu niebieskim górnym prawym półpostać 
mnicha cysterskiego w białym habicie i czarnym płaszczu, w srebrnym 
dolnym czerwoną majuskułową literę W i w dolnym polu topór (herb To-
pór). Herb ten używany był do II wojny światowej. Powrócono do niego 
po 1945 roku. Powyższa kompozycja była swoistego rodzaju kompromi-
sem, który przyjęto po odnalezieniu kilku wcześniejszych wersji herbów 
na tłokach pieczętnych. Wyobrażenie zbrojnego ramienia i herbu Topór 
pojawiło się na podzielonej na dwa pola pieczęci burmistrza w 1793 roku 
(po II rozbiorze), kiedy to Wągrowiec znalazł się w granicach Prus. Za-
rzucono wówczas pieczęć z wyobrażeniem modlącego się cystersa, któ-
rej najstarsza obecnie wersja pochodzi z 1553 roku. Rysunek pieczęci na-
wiązywał do pierwotnych właścicieli miasta (w 1797 roku miasto przejął 
król pruski). Prawdopodobnie w 1793 roku wykonano tłok pieczętny dla 
wójta, na którym wizerunek zbrojnego ramienia i  topora umieszczono 
ponad tarczą herbową, a w polu tarczy litery MW będące skrótem od słów  
„Miasto Wągrowiec”67.

Pierwszą próbę interpretacji herbu podjął jeszcze w okresie między-
wojennym T. Nożyński, który ustalił, że  „zbrojne ramię symbolizuje 
władzę sądowniczą opata nad miastem, topór jest herbem rodu Pałuków 
(założycieli klasztoru łekneńsko-wągrowieckiego), półpostać zakonnika 
dotyczy przynależności miasta do cystersów, a  litera W jest inicjałem 
nazwy miejscowości”68.

Wyobrażenie ramion występuje także w heraldyce wiejskiej. Zbrojne 
ramię występuje w herbie gminy Bystra-Sidzina w powiecie suskim. W błę-
kitnym polu tarczy przedstawiono w dolnej części dąb o 9 liściach, a w górnej 
zbrojne w miecz lewe ramię srebrne w prawo. Właściwie symbolizuje dwie 

66 Z. Korab, Nasz herb, Niebylec 2009 [msps], s. 10.
67 Zob. M. Adamczewski, Heraldyka…, s. 143, 453.
68 M. Moeglich, Herb Wągrowca [msps w posiadaniu autora], s. 7.
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miejscowości tworzące gminę: Bystrą (zbrojne ramię) i Sidzinę (dąb). Kilka 
miejscowości posiadało herb zachowany na tzw. pieczęci sądowej. Taki sam 
herb posiadały wsie Gola (pow. gostyński), Bralin (pow. kępiński), Rybin 
(pow. ostrzeszowski). Herb przedstawia wyłaniające się z chmur ramię 
trzymające wagę kupiecką, zwaną także Wagą Sprawiedliwości.

Z kolei herb miejscowości Ujsoły (pow. żywiecki) przedstawia w polu 
zielonym tarczy ramię w brązowym rękawie zwrócone w prawo z dzierżoną 
w dłoni siekierą.

Warto też wspomnieć o herbie Sosnowca (zob. il. 8). Zaprojektował 
go inż. Stefan Antoniewicz Byszewski i został przyjęty przez Radę Miejską 
w 1904 roku. Przedstawia na tarczy herbowej dwudzielnej w prawo skos 
w górnym białym polu spływ dwóch rzek, a w polu dolnym oddzielonym 
czerwoną linią przekrój geologiczny uskoku tektonicznego. Ponad tarczą 
widnieje ceglana korona, nad którą ramię dzierżące czarny młot. Należy 
wyjaśnić, że rzeki symbolizują położenie miasta w widłach Czarnej i Białej 
Przemszy, czerwona kreska nawiązuje do granicy państwa (istniejącej do 1922 
roku), przekrój geologiczny natomiast górniczy charakter miasta, podobnie 
jak ceglana korona (która niekiedy interpretowana jest jako mur miejski oraz 
fabryczne kominy) i ręka z młotem69.

Ramiona występują także w heraldyce zakonnej. W pierwszym rzędzie 
należy wymienić herb franciszkański (zob. il. 9). Współcześnie używany 
przez najstarsze wspólnoty franciszkańskie oraz albertynów, kapucynek, 
klarysek, koletek i bernardynek przedstawia skrzyżowane ramiona Jezusa 
(heraldycznie prawe) i św. Franciszka (1181/82–1226), pomiędzy którymi znaj-
duje się krzyż, niekiedy w promienistej glorii. Godło symbolizuje upodob-
nienie się św. Franciszka do Jezusa, co dokonało się podczas stygmatyzacji 
Biedaczyny w 1224 roku na górze Verna. Należy zaznaczyć, że kult pasyjny 
oraz pokutny – co wyraża krzyż – jest jedną z podstawowych form poboż-
ności franciszkańskiej. Istnieją wersje godeł, w których krzyż jest otoczony 
chmurami, co znamionuje jedność nieba z ziemią70.

Na bazie powyższego godła franciszkańskiego powstało wiele herbów, 
szczególnie wspólnot założonych przez bł. Honorata Koźmińskiego, m.in. 
męskich: kapłanów mariańskich i sług Maryi oraz żeńskich: adoratorek 

69 Por. A. Plewako, J. Wang, Herby naszych miast. Województwo katowickie, Katowice 
1982, s. 20. 

70 Więcej o godle franciszkańskim i jego ewolucji heraldycznej zob. w: Godło francisz-
kańskie – jego historia i symbolika, „W Nurcie Franciszkańskim”, 7:1998, s. 263–271.
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przebłagania, córek matki Bożej, felicjanek, franciszkanek od cierpiących, 
honoratek, niepokalanek, niewiast ewangelicznych, obliczanek, pocieszycie-
lek, posłanniczek, sercanek, służebniczek szpitalnych, służek, westiarek, oraz 
przez wspólnoty oparte na duchowości franciszkańskiej, m.in. misjonarzy 
kresowych, albertynek, córek św. Franciszka, franciszkanek misjonarek, 
franciszkanek od chrześcijańskiej miłości, franciszkanek z Orlika, kapucynek 
Najśw. Serca, klarysek od wieczystej adoracji71.

Warto w tym miejscu zatrzymać się przy herbie albertynek. Przez dłuższy 
czas siostry używały tradycyjnego herbu franciszkańskiego, a obecnie „do-
dano” do niego w dolnej części bochen chleba oraz dewizę zgromadzenia: 
„Pokój i dobro”. Chleb nawiązuje do słów św. Brata Alberta, iż „trzeba być 
dobrym jak chleb” i przypomina o podstawowym charyzmacie wspólnoty, 
jakim jest służba najuboższym.

W tym miejscu należy dodać, że często biskupi, którzy są franciszkanami 
(tj. franciszkanami konwentualnymi, braćmi mniejszymi lub kapucynami) 
dołączają herb franciszkański lub jego elementy do własnego herbu. Tak m.in. 
uczynił Włoch bp Antonio Vitale Bommarco OMConv (1923–2004), w Polsce 
bp Antoni Dydycz, na Ukrainie bp Piotr Hekulan Malczuk.

Zbrojne w płomienisty miecz ramię występuje w zwieńczeniu herbu 
karmelitów dawnej obserwy (zob. il. 10). W owalnej tarczy umieszczo-
nej w ozdobnym kartuszu podzielonej na trzy pola widnieją trzy gwiaz-
dy. Dolne pole brązowe ma kształt stylizowanego wzgórza ze  srebrną 
gwiazdą. W srebrnych polach bocznych znajdują się gwiazdy w kolorze 
brązowym. W zwieńczeniu kartusza znajduje się korona i zbrojne w pło-
mienisty miecz ramię oraz 12 gwiazd w półokręgu. Całość otacza dewiza 
zakonna: ZELO ZELATUS SUM PRO DOMINO DEO EXERCITUUM (Rozgorzałem 
gorliwością dla Pana Boga Zastępów). Należy wyjaśnić, że pole brązowe 
oznacza Górę Karmel, która uważana jest za „ojczyznę” karmelitów, a srebr-
na gwiazda – Maryję. Brązowe gwiazdy nawiązują do proroka Eliasza 
i proroka Elizeusza – patronów życia eremickiego. Gwiazdy nawiązują 
do Apokaliptycznej Niewiasty, której głowę zdobi 12 gwiazd (Ap 12, 1). 
Gwiazdy dołożono do herbu pod koniec XVI wieku. Wtedy też zwień-
czono kartusz ognistym mieczem jako atrybutem proroka Eliasza i do- 
dano dewizę72.

71 Opis tychże godeł zob. w: W. Kolak, J. Marecki, Leksykon…, s. 43, 82, 85, 111, 114, 
117, 125, 129, 136, 147, 151, 152, 155170, 171, 172, 177, 205, 206, 216, 221, 231, 234.

72 Zob. tamże, s. 55–56.
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Zbliżony w kompozycji jest herb karmelitów bosych oraz karmelitanek 
bosych, w którym to herbie góra Karmel (dolne pole brązowe) zwieńczona 
jest krzyżem73.

Ramiona widnieją w herbie wspomożycielek (Zgromadzenia Sióstr Wspo-
możycielek Dusz Czyśćcowych) – wspólnoty założonej przez bł. Honora-
ta Koźmińskiego oraz Wandę Olędzką (1861–1892). Od 1950 roku siostry 
używają herbu przedstawiającego w owalnym polu tarczy literę M, nad 
którą widnieje promienisty krzyż i wyraz „ABBA”, poniżej litery M widocz-
ne są płomienie i ramiona wyciągnięte ku górze. Kompozycja nawiązuje 
do charyzmatu zgromadzenia, jakim jest pomoc duszom czyśćcowym przez 
pośrednictwo Maryi. Wszelkie modlitwy, ofiary i działania na rzecz pomocy 
duszom przebywającym w czyśću kierowane są przez Jezusa (krzyż) do Boga, 
którego oznacza hebrajskie słowo Abba. Krzyż oznacza także trud pracy 
opiekuńczej i apostolskiej wśród potrzebujących i chorych74.

* * *
Dłoń – podstawowe „narzędzie pracy” człowieka – posiada w wielu kul-

turach i religiach głębokie znacznie symboliczne. Jest to jeden z najstarszych 
symboli antropologicznych. Była między innymi symbolem Boga, władzy 
królewskiej lub kapłaństwa. Na przestrzeni wieków doczekała się olbrzymiej 
liczby symbolicznych znaczeń, często skrajnie różnych. Dłoń może być 
znakiem błogosławieństwa i złorzeczenia; pozdrowienia i przekleństwa; 
tajemnej magii i najpowszedniejszej komunikacji społecznej. Trudno więc 
dziwić się, że motyw dłoni lub ramienia znalazł swoje miejsce także w he-
raldyce, zarówno świeckiej, jak i kościelnej. Na uwagę zasługuje tu nie tylko 
wielka różnorodność przedstawień, ale i ogromna paleta aspektów znacze-
niowych. Przedstawienie dłoni na herbie może bowiem mieć uzasadnienie 
historyczne, kultowe, związane z legendarnym wydarzeniem, nawiązujące 
do nazwy itd. Należy żywić nadzieję, że niniejsze opracowanie stanie się 
przyczynkiem do głębszych analiz semiologicznej heraldyki zarówno świec-
kiej, jak i kościelnej.

73 O historii herbu karmelitów bosych zob. w: J. Zieliński, Herb karmelitański – synteza 
duchowości, http://www.karmel.pl/historia/baza.php?id=28 [odczyt 15 IX 2012].

74 Por. W. Kolak, J. Marecki, Leksykon…, s. 232.



1 
Godło franciszkańskie 

2 
Herb bp. Grzegorza Rysia

3 
Herb Brodnicy

4 
Herb Kolbuszowej



5 
Herb Tuczna

6 
Osiek 

– herb miejski

7 
Plakieta witrażowa  

z herbem  
rodziny von Gottberg  

z Domachowa,  
Lasek i Sierakówka 

8 
Ujsoły 

– herb miejski


