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Historia
Herbu Miasta i Gminy Leśna

W naszym odczuciu historia Herbu Leśna nie jest 
jednoznacznie udokumentowana, wiele jest do-
mniemań, poszlak i interpretacji. Poczynając np. od 
legendy mówiącej o dotarciu w XIII wieku wojow-
ników Tatarskich/Tureckich do ziem leśniańskich, 
do bardziej wiarygodnych opracowań, w kórych 
jedak domniemania zajmują istotne miejsce, nie po-
zwalając zaistnieć pewności. 

Powyższe konstatacje pozwalają myśleć o potrzebie 
weryfikacji w przyszłości obecnego Herbu Leśnej. 
Również w aspekcie jego współczesnej funkcji, być 
może niezdominowanej całkowicie przesłankami 
historycznymi.

Poniżej przedstawiamy merytoryczny artykuł z 2015r. 
Przemysława Kleszcza z portalu eLubań.pl

„Przemawiający na uroczystości jubileuszu miasta 
prof. De Fecht ogłosił badania słynnego genealoga  
i heraldyka z Górnych Łużyc nad herbem Le-
śnej. Miał na myśli autora podstawowego dzieła 
o szlachcie Górnych Łużyc, dr von Boetrichera. 
Ów opublikował wyniki swych badań w Laubaner 
Heimatkalender (Lubańskim Kalendarzu Ojczy-
stym) na rok 1931. Reprezentuje tam zdanie, iż 
„znak herbowy Leśnej powstać mógł z herbu rodu 
von Erxleben, który udokumentowano w branden-
burskich czasach Łużyc Górnych, w drugiej połowie 
XIII w. na zamku Lesne. Von Erxleben mieli w zna-
ku na tarczy rozworę wozu (połączenie dyszla z osią 
przednią). W odzwierciedleniu będącym wynikiem 
nieporozumienia ramiona tejże rozwory przedsta-
wiono w kształcie łukowatym, a w znaku tym póź-
niej widziano półksiężyc. Według innych danych 
von Erxlebenowie mieli w tarczy pół koła od wozu. 
Z tego bez trudu da się wyjaśnić w herbie Leśnej, że 
z obręczy połowy koła powstał półksiężyc, a z piasty 
gwiazda”.

Dr Boetticher mówi na zakończenie, że owa inter-
pretacja herbu Leśnej ze znaku na tarczy rodu von 
Erxlebenów, jako jednych z pierwszych ziemian, 
winna być uważana jedynie za możliwe, bądź co 
bądź, przypuszczenie. Ma nadzieję, że pojawią się 
dalsze wyjaśnienia z odnalezionych starych doku-
mentów, zwłaszcza znanej z odpisu rozprawy z roku 
1442, do której, jak w tekście podano, podwieszona 
jest pieczęć miejska.

Znane dotychczas najstarsze poświadczenie herbu   
z półksiężycem i gwiazdą następuje w dokumencie 
cechu szewców z roku 1574. Dokument ten składa 
się z 16 kart papieru, 22,8 x 16,5 cm i wszyty jest  
w kartę pergaminu pochodzącego zapewne z msza-
łu. W dokumencie tym potwierdza Heinrich von 
Döbschütz und Schadewalde (†1591r.), „dziedzic  
w Leśnej i na Miłoszowie”, razem z Radą Leśnej, 
czcigodnymi starymi i młodymi majstrami miłego 
cechu i towarzystwa szewców,  jego poddanymi, ich 
regułę rzemieślniczą, pozwalając im 14 ław szew-
skich, z których z każdej rocznie oddać należy 8 ma-
łych  groszy i 4 fenigi czynszu. Pan von Döbschütz 
kazał odcisnąć w widoczny sposób „swój przyro-
dzony sygnet, tożsamo czcigodna rada swój, miej-
ski insigil obok mojego tu, na tym piśmie (liście)”. 
Znajdujące się pod dokumentem pieczęci umiesz-
czono w ten sposób, że warstwa zielonkawego, jak 
się wydaje, wosku przykryta została kawałkiem pa-
pieru a na nich odciśnięto pieczęć. Po lewej od stro-
ny oglądającego znajduje się pieczęć Döbschützów 
ze znanym herbem, po prawej pieczęć miasta Leśna, 
okrągła, około 3,2 cm średnicy. Obustronnie u góry 
lekko rozciągnięta tarcza zaopatrzona w niezaokrą-
glone górne rogi ukazuje w środkowej jednej trzeciej  
odwrócony półksiężyc, pod nim  sześcioramienną 
gwiazdę, której dolne ramię dotyka dolnego brzegu 
tarczy. Niezbyt wyraźnie odciśnięty i lekko uszko-
dzony napis wewnątrz dwu kół pozwala jeszcze do-
strzec słowa: SIGILL….MARCK…
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W nawiązaniu do rozprawy Boettichera wskażmy, 
jako na dalsze wsparcie dla interpretacji to, że Bru-
no Schier w studiach ojczyźnianych nad czeskim 
okręgiem Friedland wspominając herb miasta użyty 
jako ćwiek graniczny zwraca uwagę, że półksiężyc 
i gwiazda według F. Grimma w „Deutsche Recht-
saltertümer” (Niemieckie starożytności prawne) 
przedstawiają ulubione oznaczenia średniowiecza.

Z badań tych wynika więc utrzymanie dotychczaso-
wego znaku herbowego. Badania nad herbem wdro-
żyło pewną wytyczną pozostającą w bezpośrednim 
związku z pozyskaniem nowej chorągwi miejskiej, 
mającej służyć do oflagowania ratusza. Chorągiew 
ta ukazana została w Dniu Konstytucji 1930 r. i na 
Święto Utworzenia Rzeszy 1931 r. Szyldy urzędo-
we naczelników okręgów również ukazywały nową 
formę herbu, zaakceptowanego przez organiza-
cje miejskie. W celu oddania herbu i jego kolorów  
w heraldycznie właściwy sposób utworzono specjal-
ną matrycę (na zdjęciu poniżej). 

Paski poprzeczne oznaczają kolor niebieski, wzór 
kropkowany oznacza kolor złoty.

Herb ukazuje na niebieskiej tarczy stare znaki pół-
księżyca i sześcioramiennej gwiazdy w złocie (jak 
w roku 1574). Jednak na herb nasadzono złoty trój 
blankowy mur z herbu Łużyc Górnych. Ukazanie 
muru daje wyraz prawu miejskiemu i przynależności 
do „starych Łużyc Górnych”. Jak pisze Karl Gründer 
„Żadne inne miasto wschodnich Górnych Łużyc nie 
mogło mieć większego prawa do pokazywania tego 
muru (jaki kształtuje też herb Budziszyna), niż Mar-
klissa (Leśna), która jako przyległa do powiatu kwi-
skiego nigdy nie należała do przedmieść podporząd-
kowanych prawu miejskiemu sąsiedniego Związku 
Sześciu Miast Górnych Łużyc. Jej właściciele sięgali 
natomiast po swe prawo bezpośrednio do sądu len-
nego i dworskiego w Budziszynie. Niewyjaśnione  
w pełni znaki półksiężyca i gwiazdy, które dotąd 
same tworzyły herb, usuwają się w nowej formie 
nieco na drugi plan. Nadzwyczaj zadawalające jest 
zestawienie kolorów. W przyszłości herb stosowany 
będzie w nowej formie powszechnie”.”
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Znane warianty historyczne
Herbu Marklissa/Leśna
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Ponieważ rozpowszechnione są liczne wersje Herbu 
Leśna, różniące się geometrią znaku jak i kolorysty-
ką przestawiamy tu najbardziej, naszym zdaniem, 
zgodną wersję z uwarunkowaniami historyczny-
mi, heraldycznymi, etc. (Co omówimy na stronach 
następnych). Mowa tu oczywiście o wersji herbu 

zatwierdzonej urzędowo do stosowania obecnie w 
Gminie Leśna. (Stan na rok 2019) Pliki z wzorami 
elektronicznymi Herbu Leśna są do pobrania tu:
https://drive.google.com/drive/folders/1Xwu-
t6lG0KR_C6Mi6M5R0tpTGDof8sYQi?usp=sha-
ring

Wzór Herbu
Miasta i Gminy Leśna - wersja stosowana
1.1 Widok ogólny
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Przedstawiony powyżej schemat wykreślny, ma słu-
żyć jedynie zwróceniu uwagi na detale (np. gwiazda 
„astronomiczna” a nie Gwiazda Dawida), proporcje 
i do ewentualnej weryfikacji. Zawsze należy korzy-

stać ze wzorów elektronicznych. Pliki z wzorami 
elektronicznymi Herbu Leśna są do pobrania tu: ht-
tps://drive.google.com/drive/folders/1Xwut6lG-
0KR_C6Mi6M5R0tpTGDof8sYQi?usp=sharing

Wzór Herbu
Miasta i Gminy Leśna - wersja stosowana
1.2 Geometria znaku
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Wzór Herbu
Miasta i Gminy Leśna - wersja stosowana
1.3 Kolory Herbu

Kolor „Niebieski” >  CMYK: 100,70,0,0      RGB: 39,81,155      Pantone: 293C

Kolor „Złoty” >  CMYK: 0,15,100,0      RGB: 245,212,16      Pantone: 108C

Kolor „Muru” >   CMYK: 0,100,100,0      RGB: 194,14,26      Pantone: 485C

W tradycyjnej heraldyce stosuje się tynktury, czyli 
metale – złoto i srebro, zastępowane kolorami żół-
tym i białym oraz pięć barw podstawowych w tym 
niebieski. Dla potrzeb reprodukcji poligraficznej  
i elektronicznej przyjęliśmy dla złota ekwiwalent 
barwy żółtej ciepłej, zgodny z odcieniem stoso-
wanym w Herbie Dolnego Śląska (miniatura w 
prawym górnym rogu). Wydaje się wskazane aby  
w uzasadnionych przypadkach (renowacje, herby 
jako obiekty rzemieślniczo-artystyczne) stosować 
farbę metalicznie złotą o podobnym odcieniu.  
Kolor niebieski zdefiniowaliśmy na podstawie bar-
wy pigmentu mineralnego stosowanego przez wieki 

do uzyskania barwy niebieskiej. Najbardziej praw-
dopodobny jest błękit królewski czyli smalta lub 
szkło kobaltowe, ewentualnie ultramaryna z lapis 
lazuli (lazuryt). W wypadku tych pigmentów znane 
są pewne fluktuacje barwy, dlatego założyliśmy arbi-
tralnie wartości w naszym odczuciu optymalne.
Kontrowersyjną w obecnie stosowanej wersji Herbu 
jest barwa „Muru” (element potwierdzający uzyska-
nie praw miejskich i przynależność do Starych Łużyc 
Górnych). Kolor Muru obecnie czerwony, według 
niektórych przesłanek historycznych również powi-
nien być kolorem złotym (wizualizacja pod Herbem 
Dolnego Śląska).
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Wzór Herbu
Miasta i Gminy Leśna - wersja stosowana
1.4 Wariant monochrom.- tło ciemne

Wzór monochromatyczny Herbu Leśna. Możliwe 
jest stosowanie herbu z reprodukcją jednym kolo-
rem (biały, srebrny) lub w technice frezowania, wy-
ciskania, reliefu, grawerunku, odlewu, etc. 
Zawsze należy korzystać ze wzorów elektronicz-

nych. Pliki z wzorami elektronicznymi  Herbu Le-
śna są do pobrania tu: https://drive.google.com/
drive/folders/1Xwut6lG0KR_C6Mi6M5R0tpTG-
Dof8sYQi?usp=sharing
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Wzór Herbu
Miasta i Gminy Leśna - wersja stosowana
1.4 Wariant monochromatyczny- tło jasne

Wzór monochromatyczny Herbu Leśna. Możliwe 
jest stosowanie herbu z reprodukcją jednym kolo-
rem (czarny) lub w technice frezowania, wyciskania, 
reliefu, grawerunku, odlewu, etc (kolor czarny jest  
w takim wypadku wybraniem/wgłębieniem. 

Zawsze należy korzystać ze wzorów elektronicz-
nych. Pliki z wzorami elektronicznymi Herbu Le-
śna są do pobrania tu: https://drive.google.com/
drive/folders/1Xwut6lG0KR_C6Mi6M5R0tpTG-
Dof8sYQi?usp=sharing


