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Wyznacznikiem statusu każdego miasta były jego herb i pieczęć, dlatego 
właśnie miasta posiadające wizerunki herbowe umieszczały je na murach ra-
tuszy, bramach oraz pojazdach miejskich. W Europie tradycja posługiwania się 
przez miasta wizerunkami pieczętnymi, a następnie herbami sięga XIII w. Treści 
herbów zazwyczaj nawiązywały do historii i tradycji danego miasta. Tak się sta-
ło również z wizerunkiem pieczęci, a także herbu Ornety, jednakże do bardziej 
szczegółowego objaśnienia tej kwestii powrócę w dalszej części rozważań. 

Jeśli chodzi o herby, to istnieje kilka „szkół”, z których każda miała własne 
spojrzenie na funkcjonowanie konkretnego wizerunku herbowego w danym 
okresie. Systematykę badaczy zajmujących się heraldyką miejską przedstawił 
m.in. Marian Gumowski, który podzielił ich na trzy grupy. Do pierwszej zali-
czył tych, którzy uważali, iż herbem miejskim było godło najstarszej pieczęci1.
W skład kolejnej grupy wchodzili ci badacze, którzy uważali za właściwy wize-
runek herbu pochodzący z najnowszej pieczęci miejskiej2. W ostatniej grupie 
Gumowski umieścił tych badaczy, którzy uważali, iż właściwym wizerunkiem 
jest ten, który był najdłużej stosowany jako pieczęć miejska3.

Inny podział zaproponował czeski historyk Milan Buben, który wyodręb-
nił dwie grupy badaczy. Pierwsza uważała za właściwe te herby, które pochodzą 
bezpośrednio od wizerunków pieczętnych, natomiast druga grupa była zdania, 
że powstawanie wizerunków herbowych nie miało żadnego związku z wcze-
śniejszymi pieczęciami, a proces ich tworzenia był samoistny4.

Z kolei Karlheinz Blaschke na podstawie wcześniejszych podziałów wyod-
rębnił sześć grup wśród herbów miejskich, które miały być zgodne z przedsta-
wieniami symbolicznymi reprezentującymi miasta. Były to herby miast, które 

Michał Kowalski

UWAGI O ZMIANACH W HERBIE I PIECZĘCI ORNETY 

1 Do tej grupy Marian Gumowski zaliczył Friedricha Augusta Vossberga (Wappenbuch der Städte des 
Grossherzogthums Posen, Berlin 1866).

2 W tej grupie znalazł się Otto Hupp (Wappen und Siegel der deutschen Städte, Flecken und Dörfer, 
Frankfurt a. Main 1894).

3 M. Gumowski, Herby miast polskich, Warszawa 1960, ss. 68−72. 
4 M. Buben, Heraldika, Praha 1986, ss. 39−41.
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symbolizowały odrębność lub wyższość gospodarczą i prawną miast nad wsia-
mi; herby o treści mającej wskazywać na właściciela danego ośrodka miejskie-
go; obrazowe przedstawienie miast; wizerunki świętych patronów miast; przed-
stawienia alegoryczne5.

Na terenie Prus Wschodnich wiele miast miało wizerunki herbowe, któ-
re nawiązywały do nazwy miasta, jednak można je odnieść jedynie do nazw
w języku niemieckim; były to tzw. herby „mówiące”. Większość miast w tym re-
gionie posiadała herb, który nawiązywał do symboliki religijnej i kościelnej, co 
było związane z administracją tego terenu przez Zakon Najświętszej Marii Pan-
ny oraz przez biskupów i kapituły6.

Obecnie wiedza o herbach Prus Wschodnich jest szczątkowa, wiele materia-
łów źródłowych uległo zniszczeniu, zaginęło w wojennej zawierusze lub z powo-
du czystej ludzkiej głupoty. Jednym z przykładów takiego miasta, którego zabytki 
sfragistyczne i heraldyczne zachowały się w szczątkowej liczbie, jest Orneta (niem. 
Wormditt). 

Jeśli chodzi o pochodzenie nazwy miasta Wormditt, to istnieją obecnie 
dwie teorie. Twórcą pierwszej jest Franz Buchholz, który wywodzi nazwę miasta 
od staroniemieckiego słowa „Lindwurm”, co miało oznaczać smoka lub dolinę 
smoków7. Teoria ta najpewniej została stworzona przez samego Buchholza pod 
wpływem legendy, która krążyła wśród mieszkańców, była im najbliższa i odpo-
wiadała ich tradycjom. O ile jednak teoria ta tłumaczy słuszność przedstawienia 
smoka w wizerunku pieczęci i herbu miasta, to najprawdopodobniej została ona 
umyślnie zmieniona przez napływających osadników niemieckich. Zniemczyli 
oni staropruską nazwę na Wurmedyten lub Wurmedythin, która funkcjonowa-
ła na tym terenie jeszcze na długo przed ich pojawieniem się na ziemiach nale-
żących niegdyś do plemion pruskich. 

Drugą teorię przedstawiła Rozalia Przybytek, która wywodzi nazwę mia-
sta od staropruskiego słowa „Wors-median”, co miałoby oznaczać „osadę w lesie”8.
Z kolei jeśliby przyjąć, że miasto zostało założone na terenie pruskiej osady, cze-
go dowiadujemy się zresztą z dokumentów potwierdzających prawa miejskie 
Ornety, to w tym wypadku druga teoria wydaje się być bardziej słuszna od tej 
podanej przez Buchholza.

Nie ulega wątpliwości, że pierwsza teoria, która opierała się na legendzie 
miejskiej, która powstała najprawdopodobniej w XVIII−XIX w., pokazuje, że to 

5 K. Blaschke, Die Stadtwappen, Leipzig 1979, s. 53.
6 P. Gołdyn, Symbolika religijna i kościelna w herbach miast polskich do końca XX wieku, Warszawa 2008, 

ss. 185−205.
7 F. Bucholz, Bilder aus Wormditts Vergangenheit, Wormditt 1931, s. 165.
8 R. Przybytek, Ortsnamen baltischer Herkunft im Südlichen Teil Ostpreuβens, Stuttgart 1993, s. 198.
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właśnie ta teoria była bliższa ówczesnym mieszkańcom Ornety. Franz Buchholz 
opisał ją w swojej pracy Bilder aus Wormditts Vergangenheit9.

Wróćmy do głównego tematu rozważań, czyli pieczęci i herbu Ornety10. 
Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z roku 1308, natomiast prawa miejskie 
Orneta otrzymała w 1313 r. na prawie chełmińskim11. Z dokumentów wyni-
ka, że miasto zostało założone na staropruskim polu Wurmedyten lub Wurme-
dythin12. Rozwój Ornety przypada na lata 1340−1349, kiedy to biskup Herman
z Pragi przeniósł siedzibę biskupów z Braniewa do Ornety; w tym czasie po-
wstały miejskie mury obronne oraz rozbudowano zamek13.

Najstarszy znany wizerunek pieczęci Ornety pochodzi z Archiwum Ar-
chidiecezji Warmińskiej. Przedstawia on smoka leżącego na grzbiecie, któ-
ry gryzie własny ogon (ryc.1). W otoku pieczęci widnieje napis: „SIGILLUM... 
AN.CIV.WORMD”14. Z kolei w Geheimes Staatsarchiv Preussicher Kulturbe-
sitz w Berlinie-Dahlem przechowywany jest odnowiony dokument fundacyj-
ny miasta z 1507 r. z dość niewyraźną pieczęcią lakową. Widnieje na niej wize-
runek węża lub smoka w tarczy typu francuskiego Wizerunek nad smokiem jest 
niewyraźny i przedstawia kamień lub wieżę. Niemal nieczytelny jest także napis: 
„CIV... WO... DI”15. Kolejny wizerunek pieczęci Ornety pochodzi z roku 1684. 
Przedstawia smoka leżącego na plecach, który gryzie swój ogon (ryc. 2). Różnica 
między wcześniejszym wizerunkiem polega na tym, iż ten smok ma rogi na gło-
wie i łuski na grzbiecie. Wokół pieczęci znajduje się napis: „SIGIL.CIVITA.W... 
MDITT...”16. Różnice zachodzące w wizerunkach pieczętnych można wytłuma-
czyć zmianami artystycznymi baroku, które doprowadziły do zmiany stylistycz-
nej wizerunku, dzięki czemu smoka wyposażono w więcej szczegółów17.

9 Według legendy legowisko smoka znajdowało się w miejscu obecnego orneckiego ratusza, a wyjście
z jamy miało się znajdować na miejscu kościoła św. Jana. Buchholz pisze, że smok był niezwykle brutalny i żar-
łoczny. Jego ofiarą padało wszystko i wszyscy w jego zasięgu. Okoliczni mieszkańcy próbowali pozbyć się smo-
ka na wszelkie sposoby, wielu rycerzy zostało zabitych przez potwora podczas próby jego zgładzenia. Dopiero 
rycerz, którym według legend był św. Jerzy, zabił smoka, zob. F. Bucholz, op. cit., s. 167.

10 W swoich dziejach miasto nosiło różne nazwy − Wormditt, a następnie Orneta. Natomiast od poło-
wy XVII w. do 1772 r. nazywało się Horneta. Była to nazwa potoczna, używana głównie przez mieszkańców 
polskiego pochodzenia. W dokumentach urzędowych stosowano nazwę Wormditt aż do roku 1945.

11 Informację o lokacji miasta możemy poznać dzięki aktowi potwierdzającemu nadanie praw miej-
skich z 1526 r., ponieważ oryginalny akt najprawdopodobniej uległ zniszczeniu podczas II wojny światowej, 
zob. Archiwum Państwowego w Olsztynie, Akta miasta Orneta, sygn. PL/42/PL-42-260/1.

12 F. Bucholz, op. cit., s. 151.
13 A Szorc, Dominium warmińskie 1243–1772. Przywilej i prawo chełmińskie na tle ustroju Warmii, Olsz-

tyn 1990, ss. 274−275.
14 Archiwum Archidiecezji Warmińskiej (dalej: AAW), Wizytacja dekanatu Orneta, sygn. B35a.
15 Geheimes Staatsarchiv Preussicher Kulturbesitz Berlin, XX. HA, Amt und Stadt Wormditt. Akten 

ermländischer Provinienz 1507−1609, sygn. Etats-Ministerium 31w2 nr 39.
16 AAW, Wizytacja dekanatu Orneta, sygn. B35a.
17 M. Adamczewski, Heraldyka miast wielkopolskich do końca XVIII wieku, Warszawa 2000, s. 269.
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Herby Ornety najprawdopodobniej aż do XIX w. wyglądały tak samo, jak 
wizerunki na pieczęciach. Jest to jedynie przypuszczenie, ponieważ wizerunki sa-
mych herbów z tego okresu nie zachowały się. Najstarszy wizerunek herbu Or-
nety możemy zaobserwować w książce Otto Huppa Die Wappen und Siegel der 
deutsche Städte Flecken und Dörfen z 1894 r. Herb ten w odróżnieniu do poprzed-
nich przedstawia białego stojącego smoka na czarnym tle z ogonem zawiniętym
w stronę głowy, natomiast głowa ziejąca ogniem jest skierowana w kierunku ogo-
na. Dodatkowo ten wizerunek smoka w odróżnieniu od wcześniejszych ma skrzy-
dła (ryc. 3)18. Ten wizerunek funkcjonował jako herb miasta do roku 1945. 

Można sądzić, iż herb Ornety rozwijał się odrębnie od jego pieczęci, ponie-
waż w okresie dwudziestolecia międzywojennego funkcjonowała pieczęć miejska 
przedstawiająca smoka leżącego na plecach z zawiniętym ogonem, wokół którego 
widniał napis: „MAGISTRAT.ZU.WORMDITT” (ryc. 4). Po zakończeniu II woj-
ny światowej Specjalna Komisja Nazewnicza zmieniła nazwę miasta z Wormditt 
na Orneta, a herb z wizerunku smoka, który kojarzono z symbolem niemieckim, 
wrogim nowej władzy, zmieniono na zupełnie inny. Nowy herb miał nawiązy-
wać do gospodarki miasta − na zielono-błękitnym tle znajdowało się koło zęba-
te z kłosami zboża. Ostatnia zmiana w wyglądzie herbu Ornety, który funkcjo-
nuje do dzisiaj, nastąpiła po przemianach ustrojowych w latach dziewięćdziesią-
tych XX w. Wtedy to powrócono do wizerunku przedwojennego smoka, zmie-
niono tło herbu z czarnego na zielono-białe oraz kolor smoka z białego na czar-
ny (ryc. 5)19. 
Jak już wspomniano we wstępie, materiały dotyczące herbu i pieczęci Ornety są 
skromne, szczególnie jeśli chodzi o okres do połowy XIX w. Herb Ornety przy-
najmniej od XIX w. ewoluował niezależnie od pieczęci miasta, co było szczegól-
nie widoczne w okresie międzywojennym. Cieszyć może fakt, że władze miasta 
i gminy Orneta, które zatwierdziły nowy herb, oprócz wartości artystycznych
i estetycznych, nawiązały również do historii i tradycji miasta, która sięga po-
czątku XIV w.

      

18 O. Hupp, op. cit., ss. 296−297.
19 Uchwała nr XXXIX/305/09 Rady Gminy Orneta z dnia 28 XII 2009 r. w sprawie Statutu Gminy Orneta.
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Ryc. 1. Pieczęć Ornety z 1507 r. Ryc. 2. Pieczęć Ornety z 1684 r.

Ryc. 3. Herb Ornety wg Otto Huppa

Ryc. 4. Pieczęć Ornety, lata dwudzieste XX w.

Ryc. 5. Obecny wizerunek herbu Ornety


