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ANDRZEJ GRZYB. Tajemnice herbu Czarnej Wody
czwartek, 15 maj 2014

W kilka miesiÄ™cy po uzyskaniu przez CzarnÄ… WodÄ™ praw miejskich w â€žMerkuriuszu Czarnej Wodyâ€• zamieszczono trz
artykuÅ‚y na temat herbu miasta.

â€žW poÅ‚owie XIX w. (Nowa) Czarna Woda uÅ¼ywaÅ‚a pieczÄ…tki herbowej, przedstawiajÄ…cej trzy gwiazdy szeÅ›cioramien
uÅ‚oÅ¼one w rzucie pionowym i dwie gaÅ‚Ä…zki palmowe, skrzyÅ¼owane pod najniÅ¼ej uÅ‚oÅ¼onÄ… z gwiazd.
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(Gwiazdy czÄ™sto wystÄ™pujÄ… w motywach dekoracyjnych ludu kociewskiego jako symbol zwyciÄ™stwa Å›wiatÅ‚a nad ciem
w: JÃ³zef Milewski, â€žDzieje wsi powiatu starogardzkiegoâ€•, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, GdaÅ„sk 1968, strona 360.
Obok tytuÅ‚u naszego pisma zamieszczamy maleÅ„ki, jakby niepewny, czy raczej nieoficjalny herb Czarnej Wody. ZarzÄ…d
rozpoczÄ…Å‚ juÅ¼ dyskusjÄ™ nad ostatecznÄ… wersjÄ… herbu, ktÃ³ra zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej do zatwierdze
Czarna Woda jako jedyna z niewielu osad nie posiadajÄ…cych praw miejskich miaÅ‚a i ma swÃ³j herb. PojawiÅ‚ siÄ™ on w
poÅ‚owie XIX wieku na pieczÄ™ci WÃ³jta Czarnej Wody.

PÃ³Åºniej, a szczegÃ³lnie po roku 1956, herb ten pojawiÅ‚ siÄ™ przy rÃ³Å¼nych okazjach. [W latach 60. minionego wieku
Czarna Woda OsiedlowÄ… miaÅ‚a RadÄ™ NarodowÄ…, ktÃ³rej siedziba mieÅ›ciÅ‚a siÄ™ przy ul. Starogardzkiej.] Czy naleÅ¼
siÄ™ z tymi, ktÃ³rzy twierdzÄ…, Å¼e jest to herb Sztormowskich?
MoÅ¼liwe, Å¼e WÃ³jt z poÅ‚owy XIX wieku nazywaÅ‚ siÄ™ Sztormowski i uÅ¼yÅ‚ jako pieczÄ™ci administracyjnej herbu
rodowego.
Jak byÅ‚o, tak byÅ‚o.
Â

Dzisiaj trzeba ustaliÄ‡ ksztaÅ‚ty poszczegÃ³lnych elementÃ³w tarczy herbowej, bo kolory sÄ… raczej ustalone i poprzez
UchwaÅ‚Ä™ Rady Miejskiej zatwierdziÄ‡ herb Miasta Czarna Woda.
W nastÄ™pnym numerze zamieÅ›cimy obszerniejszy artykuÅ‚ w tej sprawie. [Merkuriusz Nr 2 z 1993 roku]

Tak jak zapowiedziano, w nastÄ™pnym numerze â€žMerkuriusza Czarnej Wodyâ€• zamieszczono artykuÅ‚ prof. W. OdyÅ„ca, k
cytujÄ™ w caÅ‚oÅ›ci.
Herb miasta jest znakiem rozpoznawczym jego mieszkaÅ„cÃ³w, wyraÅ¼onym symbolicznie. SkÅ‚ada siÄ™ z tarczy i
umieszczonego na niej godÅ‚a. PoniÅ¼sze uwagi dotyczÄ… obu tych elementÃ³w.
KsztaÅ‚t i kolor tarczy nie budzÄ… zastrzeÅ¼eÅ„. Natomiast godÅ‚o jest niejako obramowane zÅ‚ota liniÄ… rÃ³wnolegÅ‚Ä… do
tarczy, a tym samym budzi pytanie: czy jest, lub czy ma byÄ‡ elementem godÅ‚a, czy peÅ‚ni tylko funkcjÄ™ ozdoby? W
heraldyce miejskiej nie spotyka siÄ™ umieszczania tarczy z godÅ‚em na tarczy.

GodÅ‚o jest â€žmÃ³wiÄ…ceâ€•, to znaczy moÅ¼e byÄ‡ rÃ³Å¼nie interpretowane. Nie nawiÄ…zuje do heraldyki szlachty pomor
wyrazem ambicji i smaku estetycznego wÃ³jta gminy Nowa Czarna Woda. Trzy pionowo uÅ‚oÅ¼one zÅ‚ote gwiazdy mogÄ…
oznaczaÄ‡: GwiazdÄ™ PolarnÄ…, PorannÄ… i WieczornÄ… â€“ przewodniczki wszelkich podrÃ³Å¼nych. Czarna Woda leÅ¼y
skrzyÅ¼owaniu dawnych szlakÃ³w komunikacyjnych. â€žWiecznieâ€• zielone liÅ›cie palmowe mogÄ… oznaczaÄ‡ nagrodÄ™ d
ktÃ³ry ukoÅ„czyÅ‚ szczÄ™Å›liwie dÅ‚ugÄ… wÄ™drÃ³wkÄ™ i zasÅ‚uÅ¼yÅ‚ na nagrodÄ™. LiÅ›Ä‡mi palmowymi nagradzano nie
na polu bitwy ale na stadionach sportowych, ale takÅ¼e najlepszych w turniejach poetyckich.
PoniewaÅ¼ dzisiejsze miasto Czarna Woda zrastaÅ‚o niejako z maÅ‚ych osad i dÄ…Å¼yÅ‚o do takiego rozwoju, aby w jego
nagrodÄ™ uzyskaÄ‡ status miasta, moÅ¼emy przyjÄ…Ä‡, Å¼e jego herb wyraÅ¼a dumÄ™ z osiÄ…gniÄ™cia zamierzeÅ„.
http://kociewiacy.pl/gminy/czarna_woda
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Po latach, przeglÄ…dajÄ…c â€žArmoriaÅ‚ czyli poczet herbÃ³w â€“ zbrojb â€“ klejnotÃ³w zacnych rodÃ³w rycerskich i szlacheck
autorstwa BogusÅ‚awa Jerzego hr. ZajÄ…czkowskiego [Bernardinum 2005], znajdujÄ™ na str. 31 herb CielÄ…tkowa i jego dwie
odmiany.
Odmiana pierwsza herbu to ksiÄ™Å¼yc w nowiu, rogami do gÃ³ry i trzy gwiazdy Å¼Ã³Å‚te ustawione w pionie nad
ksiÄ™Å¼ycem, na tarczy niebieskiej.

Opis wziÄ™ty z â€žHerbarzaâ€• z 1648 Jana Karola Dachnowskiego mÃ³wi: CielÄ…tkowa, herb dawny, ktÃ³rym to herbem piec
siÄ™ w Pomorszcze p. Orlewscy, ktÃ³rzy w Prusiech od trzechset lat, Å›wiadczÄ… akta pisane w Starogardzie, Å¼e bywali
sÄ…downymi na Pomorzu.

Z herbem Czarnej Wody mamy tu w dwÃ³ch trzecich zbieÅ¼noÅ›Ä‡: kolor tarczy, Å¼Ã³Å‚te zÅ‚ote gwiazdy, tak samo
uÅ‚oÅ¼one. Co do ksiÄ™Å¼yca w nowiu, mÃ³gÅ‚ on w innej odmianie zamieniÄ‡ siÄ™ w gaÅ‚Ä…zki palmowe lub laurowe albo
mÃ³gÅ‚ siÄ™ zmieniÄ‡ ksiÄ™Å¼yc w nowiu w gaÅ‚Ä…zki poprzez zÅ‚e odczytanie niewyraÅºnej pieczÄ™ci wÃ³jta z poÅ‚owy X

Opis herbu CielÄ…tkowa wiÄ…Å¼e CzarnÄ… WodÄ™ z nazwiskiem Orlewscy i Starogardem, dzisiaj GdaÅ„skim, siedzibÄ… na
starogardzkiego powiatu.
Czy takimi dowodami poparta spekulacja jest uprawniona, moÅ¼e kiedyÅ› rozstrzygnÄ… heraldycy. A moÅ¼e za czas jakiÅ›
pokaÅ¼Ä… siÄ™ nowe tropy.
Andrzej Grzyb
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