
 

 

UCHWAŁA Nr XLI/347/14 

RADY MIEJSKIEJ w TUCHOLI 

z dnia 25 kwietnia 2014 r. 

w sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci Gminy Tuchola oraz łańcuchów Burmistrza Tucholi 

i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tucholi. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.
1)

), art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach 

(Dz.U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.
2)

) oraz art. 16c ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach 

i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000 

z późn. zm.
3)

), Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 

§ 1.  Ustanawia się: 

1)  herb Gminy Tuchola według opisu zawartego w § 2 uchwały i wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

uchwały; 

2)  flagę Gminy Tuchola opisaną w § 3 uchwały i wzorem określonym w załączniku nr 2 do uchwały; 

3)  pieczęcie urzędowe z herbem Gminy Tuchola opisane w § 4 uchwały, których wzór określa załącznik nr 3 

do uchwały; 

4) łańcuch Burmistrza Tucholi opisany w § 5 uchwały, którego wzór określa załącznik nr 4 do uchwały; 

5)  łańcuch Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tucholi opisany w § 6 uchwały, którego wzór określa 

załącznik nr 5 do uchwały. 

 

§ 2.  Herb Gminy Tuchola stanowią: w polu błękitnym półpostać św. Małgorzaty w albie i płaszczu 

srebrnych z koroną na głowie złotą i aureolą srebrną, z gołębiem w prawej ręce srebrnym (skierowanym ku 

świętej) i krzyżem w lewej ręce złotym. 

 

§ 3.  Flagę Gminy Tuchola stanowi poziomy płat materii o proporcji boków 5:8, umieszczony krótszym 

bokiem do drzewca, składający się z błękitnego krzyża (prostego) o grubości 1/3 wysokości flagi, na srebrnym 

tle. Na środku flagi umieszczone jest godło (bez tarczy) Gminy Tuchola o proporcji ½ do wysokości flagi. 

 

§ 4.  Pieczęcie urzędowe z herbem Gminy Tuchola i majuskułowym napisem w otoku: RADA MIEJSKA 

W TUCHOLI, druga z napisem GMINA TUCHOLA oraz trzecia z napisem BURMISTRZ TUCHOLI. 

Legenda pieczęci wyprowadzona jest od krzyżyka greckiego umieszczonego „na godz. 12”. Typ czcionki – 

Times New Roman CE. Otok zewnętrzny ciągły. Otok wewnętrzny ciągły. Średnica wszystkich trzech pieczęci 

wynosi 36 mm. 

 

                                                      
1) 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318. 
2) 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, 

poz. 1268, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353, z 2009 r. Nr 92, poz. 753. 
3) 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, 

z 2010 r. Nr 18, poz. 96, z 2012 r. poz. 490. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 maja 2014 r.

Poz. 1519



§ 5.  Łańcuch Burmistrza Tucholi składający się z 10 medalionów o kształcie późnogotyckiej, tzw. 

hiszpańskiej tarczy herbowej, przedstawiających stylizowany krzyż grecki oraz gołębicę na gałązce. Medaliony 

ustawione są naprzemiennie, po obu stronach klejnotu centralnego przedstawiającego herb Gminy Tuchola. 

U dołu łańcucha znajduje się medalion wyobrażający herb Gminy Tuchola. Wszystkie medaliony oplatają 

stylizowane wicie roślinne. Całość wykonana z metalu barwy złotej. 

 

§ 6.  Łańcuch Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tucholi składający się z 10 medalionów o kształcie 

późnogotyckiej, tzw. hiszpańskiej tarczy herbowej, przedstawiających stylizowany krzyż grecki oraz gołębicę 

na gałązce. Medaliony ustawione są naprzemiennie, po obu stronach klejnotu centralnego przedstawiającego 

herb Gminy Tuchola. U dołu łańcucha znajduje się medalion wyobrażający herb Gminy Tuchola. Wszystkie 

medaliony oplatają stylizowane wicie roślinne. Całość wykonana z metalu barwy srebrnej. 

 

§ 7.1.  Symbole o których mowa w §§ 2 -6 uchwały stanowią własność Gminy Tuchola i są znakami 

prawnie chronionymi oraz mogą być używane wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze 

wzorami graficznymi ustalonymi w niniejszej uchwale. 

2.  Uzasadnienie zastosowanej symboliki w herbie, fladze, pieczęciach i łańcuchach z herbem Gminy 

Tuchola oraz rys historyczny zawiera załącznik nr 6 do uchwały. 

 

§ 8.  W statucie Gminy Tuchola (tj. Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom z 2012 r. poz. 603) dokonuje się zmiany 

polegającej na zmianie wizerunków: 

1)  Herbu określonego w załączniku nr 2 do statutu na wizerunek herbu określonego w załączniku nr 1 do 

niniejszej uchwały; 

2)  Flagi określonej w załączniku nr 3 do statutu na wizerunek flagi określony w załączniku nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 9.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tucholi. 

 

§ 10.  Traci moc ust. 2 uchwały Nr II/8/90 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie 

określenia nazwy Rady w Tucholi i herbu miasta Tucholi. 

 

§ 11.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Paweł Cieślewicz 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/347/14 

Rady Miejskiej w Tucholi 

z dnia 25 kwietnia 2014 r. 

 

Herb Gminy Tuchola 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/347/14 

Rady Miejskiej w Tucholi 

z dnia 25 kwietnia 2014 r. 

 

Flaga Gminy Tuchola 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/347/14 

Rady Miejskiej w Tucholi 

z dnia 25 kwietnia 2014 r. 

 

Pieczęcie urzędowe z herbem Gminy Tuchola 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/347/14 

Rady Miejskiej w Tucholi 

z dnia 25 kwietnia 2014 r. 

 

Łańcuch Burmistrza Tucholi 
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/347/14 

Rady Miejskiej w Tucholi 

z dnia 25 kwietnia 2014 r. 

 

Łańcuch Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tucholi 
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/347/14 

Rady Miejskiej w Tucholi 

z dnia 25 kwietnia 2014 r. 

dr Gerard Kucharski 

Instytut Kultury Europejskiej 

Uniwersytet im. A. Mickiewicza 

w Poznaniu 

 

HERB MIASTA I GMINY TUCHOLA 

(zarys historyczny i podstawa prawna) 

Ekspertyza heraldyczno-weksylologiczna 

Poznań 2012/2013 

 

Tuchola należy do tej grupy miast polskich, które posiadają długą tradycję heraldyczną. Niestety do dnia 

dzisiejszego Tuchola nie posiada współczesnej wersji herbu, który oparty by był o możliwie jak najpełniejszą 

dokumentację historyczną. Obecnie Miasto i Gmina Tuchola posługuje się wizerunkiem herbu częściowo 

zaczerpniętym z pieczęci z XV w., który posiada liczne wady stylistyczne i wykonany jest niezgodnie 

z prawidłami sztuki heraldycznej. W 2012 r., władze Tucholi zwróciły się do dr Gerarda Kucharskiego 

z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie opracowania nowej koncepcji heraldycznej dla 

Miasta i Gminy Tuchola. Opracowanie nowego projektu herbu powinno uwzględniać podstawowe kryteria 

poprawności, na które składają się cztery podstawowe czynności, a mianowicie:  

1)  zachowanie zgodności z prawidłami sztuki heraldycznej;  

2)  respektowanie zasad tworzenia staropolskich herbów samorządu terytorialnego;  

3)  uwzględnienie tradycji heraldycznej i najstarszej metryki herbu;  

4)  zachowanie kanonów współczesnej estetyki w zakresie stylizacji ikonograficznej. 

 

I.  Podstawa prawna 

Podstawa prawna dla współczesnej samorządowej symboliki miejskiej zawarta jest w trzech ustawach 

i jednym rozporządzeniu Rady Ministrów. Są to w kolejności chronologicznej:  

1.  Ustawa o odznakach i mundurach z 21 grudnia 1978 r.;  

2.  Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r.;  

3.  Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa z 29 grudnia 

1998 r.; 

4.  Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Komisji Heraldycznej z 27 lipca 1999 r.  

Regulacje prawne dotyczące posiadania herbów przez miasta współcześnie reguluje Ustawa o samorządzie 

gminnym z 8 marca 1990 r., która w rozdziale 3, art. 18, punkt 13 stanowi, że do wyłącznej właściwości 

gminy (rozumianej w prawnej wykładni, jako wspólnotę samorządową, którą stanowią miasta) należy 

„podejmowanie uchwał w sprawie herbu gminy”. Bardziej precyzyjnie ujmuje powyższą kwestię Ustawa 

o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa z 29 grudnia 1998 r., 

która dokonała m.in. nowelizacji Ustawy o odznakach i mundurach z 21 grudnia 1978 r.  

Artykuł 3.1 rzeczonej ustawy podaje: „Jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać, w drodze 

uchwały organu stanowiącego danej jednostki, własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole”. 

Określona w ustawie „jednostka samorządu terytorialnego” odnosi się również do miasta, jako „wspólnoty 

samorządowej”. Wykładnia taka zgodna jest z wytycznymi Komisji Heraldycznej. W myśl woli ustawodawcy 

jednym z symboli samorządu powinna być pieczęć. Ustawa z 29 grudnia 1998 r. stanowi, iż gmina (miasto) ma 

prawo do używania pieczęci ze swoim herbem, „zawierającej pośrodku, zamiast orła […] herb gminy”. Symbol 

ten ma silne zakorzenienie w staropolskiej tradycji i w przypadku Tucholi jest obserwowany już od co najmniej 

XIV w. 

 

II. Dzieje i przynależność administracyjna Tucholi 

Miasto Tuchola liczące obecnie około 14 000 mieszkańców, położone jest nad rzekami - Brdą, Hozjanną 

i Kiczą oraz nad jeziorami Głęboczek, Mielonek i Zamkowe, w powiecie tucholskim, województwie kujawsko-

pomorskim. Tuchola jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej rozciągającej się na powierzchni 239,43 km² 

(w tym 17,69 km² miasto), która graniczy od północy z gminą Chojnice i gminą Czersk z województwa 

pomorskiego, od wschodu z gminą Śliwice i gminą Cekcyn z województwa kujawsko-pomorskiego, od 

południa z gminą Gostycyn, od zachodu z gminą Kęsowo z województwa kujawskopomorskiego. 
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Administracyjnie jednostka miejsko-gminna podzielona jest na 1 miasto i 9 sołectw i zamieszkuje ją 

20 000 mieszkańców (wraz z miastem). 

Miasto według współczesnej polskiej definicji prawnej określa jednostkę osadniczą charakteryzującą się 

przewagą zwartej zabudowy oraz funkcjami nierolniczymi, a także posiadającą prawa miejskie lub status 

miasta nadany w trybie określonym przepisami. Ponadto miasta w podziale administracyjnym mają status 

samodzielnej gminy (gmina miejska) lub - w przypadku niewielkich miast - wchodzi w skład gminy miejsko-

wiejskiej. Miasta będące samodzielną gminą mogą dzielić się na tzw. „jednostki pomocnicze”, tj. dzielnice, 

osiedla lub sołectwa i in. W Polsce zarządzanie miastem będącym samodzielną gminą spoczywa na 

prezydencie miasta jeśli liczy powyżej 50 000 mieszkańców lub burmistrzu w wypadku mniejszego miasta 

(burmistrz jest także organem wykonawczym gminy miejsko-wiejskiej). Gmina natomiast będąca wspólnotą 

samorządową mieszkańców na odpowiednim terytorium, w Polsce stanowi podstawową jednostkę samorządu 

terytorialnego. O ustroju gminy stanowi jej statut. 

W Polsce początki miast-podgrodzi sięgają czasów pierwszych Piastów (X-XI w.). Zasadnicze znaczenie 

dla procesów miastotwórczych miało skupienie się na podgrodziach ludności rzemieślniczej oraz 

organizowanie tam miejsc targowych, stanowiących regale monarsze. Ufortyfikowane grody i umocnione 

podgrodzia, jako swoiste zespoły obronne, tak charakterystyczne dla X i XI w., stały się zalążkiem przyszłych 

osad miejskich, wyróżniających się nie tylko charakterem zajęć mieszkańców ale i urbanistyką. W XII w., 

w Polsce rozwijały się ponadto osady targowe – miejscowości, w których odbywały się regularne, zazwyczaj 

raz w tygodniu, targi na produkty rolne i wyroby rzemieślnicze. Osada taka obejmowała zwykle: targ, karczmy, 

czasem kościół i osiadłych rzemieślników. Na tych to podstawach krystalizował się proces kształtowania 

ośrodków miejskich. Kolejnym etapem było przeniesienie osad miejskich na prawo niemieckie, które 

wprowadzało wykształcone formy organizacyjne i prawne, wspólne dla Europy Zachodniej i Środkowej na 

ziemie polskie już w początkach XIII w. Uformowane miasto wyróżniało się od reszty terytorium strukturą 

zawodową ludności, strukturą urbanistyczną, organizacją odrębnych władz i sądów miejskich oraz odrębną 

zależnością prawną ludności miejskiej. Miasta lokowane wznoszono na mocy dokumentu lokacyjnego, który 

był jego podstawą ustrojową i zazwyczaj lokowane były w pobliżu – lub w pewnym niewielkim oddaleniu – 

dawnej osady miejskiej, przejmując zwykle jej miano. Znaczenie lokacji polegało na wyłączeniu miast spod 

władzy urzędników monarszych (centralnych) i poddaniu go pod władzę wójta (z czasem przemianowanego na 

burmistrza). W większych miastach polskich od drugiej połowy XIII w. zaczęły powstawać rady miejskie, 

składające się od kilku do kilkunastu – w zależności od wielkości miasta – rajców z burmistrzem na czele. Taki 

proces zakładania miast funkcjonował przez cały okres średniowiecza i nieznacznie zmieniony obserwowany 

był także w okresie nowożytnym (m.in. prawo niemieckie zastąpiono prawem polskim). W XIX i XX w. 

powstawanie nowych ośrodków miejskich w Polsce odbywało się w oparciu o decyzję najwyższych władz 

państwowych, które dokonywały tego z powodów politycznych, społecznych, gospodarczych i in., zazwyczaj 

na gruncie już wcześniej istniejących miejscowości. 

Geneza gminy jako jednostki podziału administracyjnego i samorządu terytorialnego sięga w dziejach 

ustroju Polski początków XIX w. Wówczas to na mocy dekretu z 23 lutego 1809 r. w Księstwie Warszawskim 

wprowadzono gminę wiejską, na czele której stał powoływany przez prefekta wójt oraz radę wiejską 

posiadającą ograniczone prawa samorządowe. Jako podstawowe jednostki podziału administracyjnego gminy 

funkcjonowały także za czasów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Poznańskiego, które formowano 

z majątków ziemskich prywatnych oraz rządowych. Na mocy wielkiej pruskiej reformy administracyjnej 

zapoczątkowanej w 1815 r., podstawowymi jednostkami podziału terytorialnego w Wielkim Księstwie 

Poznańskim, (jak i w całych Prusach), stały się prowincje, obwody rejencyjne, powiaty oraz gminy miejskie 

i wiejskie. Wielkie Księstwo Poznańskie, jako prowincja, podzielona była na dwa obwody rejencyjne 

(poznański i bydgoski). Obwody te dzieliły się na powiaty, w obrębie których znajdowały się małe miasta 

i miasteczka, natomiast większe miasta stanowiły powiaty miejskie. Na czele powiatów stał landrat (radca 

ziemski) od 1833 r. mianowany w Wielkim Księstwie Poznańskim przez króla pruskiego. Od 1872 r. powiat 

stał się podstawową jednostką podziału administracyjnego pełniący funkcję administracji rządowej 

i samorządowej. Uprawnienia Landrata (starosty) obejmowały nadzór nad administracją rządową i organami 

samorządu powiatowego (sejmik i wydział powiatowy). Wprowadzona z opóźnieniem do Wielkiego Księstwa 

Poznańskiego pruska reforma administracyjna, wdrażała zróżnicowany status prawny ludności miejskiej 

i ustrój gmin wiejskich. Organem uchwałodawczym w mieście była rada miejska, magistrat natomiast 

sprawował funkcje wykonawcze samorządu miejskiego. Przedstawicieli rady wybierano na trzy lata. Oni 

wybierali magistrat, na którego czele stał nadburmistrz (w największych miastach) i burmistrz (pozostały 

miastach). Skład magistratu zatwierdzały organy rządowe. Na szczeblu gmin wiejskich samorząd 

wprowadzono dopiero ustawą z 1891 r., w myśl której gminę stanowić mogła nawet pojedyncza wieś, która 

realizowała zadania własne i poruczone. 
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W odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona w 1921 r. Konstytucja wprowadziła gminy miejskie 

i wiejskie, jako najniższe jednostki samorządu terytorialnego, co potwierdziły kolejne akty normatywne z 1928 

i 1933 r. Od 1933 r. gromady i osady weszły w skład gmin zbiorowych. W gromadzie organem 

uchwałodawczym była rada lub zebranie gromadzkie, wykonawczym zaś – sołtys. W gminie natomiast 

organem uchwałodawczym była rada gminy, a wykonawczym – wójt i ławnicy, tworzący zarząd gminy. Po 

II wojnie światowej powrócono do systemu organów administracji rządowej i samorządowej funkcjonującego 

w II RP, opartego na trójstopniowym podziale państwa na województwa, powiaty i gminy. Dopiero ustawa 

z 20 marca 1950 r. zlikwidowała samorząd terytorialny. Kolejna ustawa z 25 września 1954 r. zastąpiła gminę 

gromadą, a w 1972 r. gromady ponownie zastąpione zostały gminami. Mocą Ustawy o dwustopniowym 

podziale administracyjnym państwa z 1975 r. wprowadzony został podział na województwa i gminy, który 

obowiązywał do 1990 r., kiedy to na mocy Ustawy o samorządzie terytorialnym z 8 marca, dokonano zmian 

w systemie samorządu terytorialnego. Do najważniejszych należało prawo do tworzenia przez mieszkańców 

miast i gmin wspólnot samorządowych. 

Terytorium dzisiejszej Tucholi posiada bogatą historię związaną od średniowiecza z Pomorzem Gdańskim, 

z pograniczem kujawsko-pomorskim, a w szczególności z ziemią raciąską (kasztelanią raciąską), a później 

ziemią tucholską (kasztelanią tucholską). Ukształtowany w okresie średniowiecza wewnętrzny administracyjny 

podział tych ziem w zasadniczym zrębie uległ stabilizacji do czasów współczesnych. Okres ten to, również 

czas początków wielu współczesnych miast i powiatów pomorskich, których bezpośrednimi poprzednikami 

były w pierwszym przypadku osady grodowe, a w drugim kasztelanie. Tuchola i ziemia tucholska to obszar, na 

którym już w średniowieczu ścierały się żywioły pomorskie i wielkopolskie oraz polskie i krzyżackie. W XII-

XIII w. Tuchola znajdowała się początkowo w kasztelanii raciąskiej, a następnie w kasztelanii tucholskiej. Po 

zajęciu tych terytoriów przez państwo krzyżackie, utworzono około 1330 r. nową jednostkę administracji 

terytorialnej – komturstwo tucholskie, w skład którego weszła Tuchola. Podział taki funkcjonował do czasu 

zawarcia polsko-krzyżackiego II Pokoju Toruńskiego w 1466 r., kiedy to Tuchola ponownie powróciła do 

Polski, stając się częścią polskich Prus Królewskich i siedzibą powiatu tucholskiego w województwie 

pomorskim. Taki układ administracyjny obowiązywał do końca okresu przedrozbiorowego. Na mocy 

pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. Tuchola, jak i powiat tucholski zostały przyłączone do nowo utworzonej 

pruskiej prowincji noszącej nazwę Prusy Zachodnie ze stolicą w Kwidzyniu, a od 1793 r. także w Gdańsku. 

Zlikwidowano też powiat tucholski i przyłączono go do powiatu chojnickiego. W 1815 r. przemianowano 

prowincje na rejencje o tych samych nazwach. W 1875 r. wyniku reorganizacji administracji terytorialnej 

rejencji kwidzyńskiej reaktywowano powiat tucholski w skład którego weszło miasto. Taki układ 

administracyjny pozostawał do 1920 r. W styczniu 1920 r. mocą Traktatu Wersalskiego terytorium Tucholi, 

wraz z powiatem tucholskim znalazło się w granicach odrodzonej Polski. W okresie II Rzeczypospolitej 1920-

1939 obszar miasta i powiatu administracyjnie przynależał do województwa pomorskiego. 

W okresie II wojny światowej, aż do jej zakończenia, tereny Tucholi wchodziły w skład powiatu 

tucholskiego, rejencji bydgoskiej, Okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie. Po zakończeniu II wojny światowej, 

w 1945 r. miasto i powiat Tuchola znalazły się w województwie pomorskim ze stolicą w Bydgoszczy, od 

1950 r., kiedy to przemianowano to województwo na bydgoskie, wchodziły w skład tej jednostki terytorialnej. 

Reforma administracji terytorialnej w 1975 r., zlikwidowała powiaty i wprowadziła kolejne zmiany polegające 

na tym, iż od 1 czerwca tego roku, miasto Tuchola weszło w skład okrojonego województwa bydgoskiego. 

W wyniku nowej reformy administracji terytorialnej Polski 1 stycznia 1999 r., Tuchola znalazł się w granicach 

reaktywowanego powiatu tucholskiego, w województwie kujawsko-pomorskim. 

Tuchola posiada bogatą historię związaną od średniowiecza z pograniczem pomorsko-kujawskim. Jako 

jedna z najstarszych osad pomorskich położona była na głównym szlaku handlowym prowadzącym w kierunku 

Gdańska. Najprawdopodobniej pełniła też pierwotnie rolę osady handlowej dla grodu kasztelańskiego 

w Raciążu, o czym świadczy pierwotny, owalny kształt rynku, charakterystyczny dla osadnictwa słowiańskiego 

(przedkrzyżackiego). Etymologia nazwy tej miejscowości pochodzi od rdzenia tuch - / tęch -, oznaczającego 

„stęchły”. Nazwa określała więc miejsce topograficzne, na którym założono osadę, teren podmokły 

z roślinnością bagienną o charakterystycznym stęchłym zapachu. Zdaniem części historyków Tucholę założył 

w początkach XIII w. książę gdański Sambor I (zm. 1205), inni badacze przyjmują, że miasto powstało za 

czasów księcia pomorskiego Mściwoja II (ok. 1220-1294). Najstarszy pisemny przekaz źródłowy o Tucholi 

pochodzi z dokumentu z 9 października 1287 r., który mówi o przybyciu do miasta na zaproszenie księcia 

arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba Świnki na poświęcenie miejscowego kościoła p.w. św. Bartłomieja (ad 

consecrandam ecclesiam In Thuchol). Erygowanie parafii tucholskiej w tym czasie dowodzi, że sama osada 

musiała powstać znacznie wcześniej. Ponadto wymowa treści zawartej w dokumencie erekcyjnym świadczy 

o tym, że Tuchola w okresie tym pełniła już rolę znacznego i ważnego ośrodka w południowo-zachodniej 

części Pomorza Gdańskiego. Niewykluczone, że już wtedy Tuchola zaczęła pełnić rolę strategiczną - ośrodka 
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lokalnej władzy, odbierając tę funkcję grodowi w Raciążu. Sugerowałoby to szybkie przekształcenie się 

Tucholi z osady o charakterze handlowym w silne centrum lokalnej władzy terytorialnej. 

Po śmierci Mściwoja II, Tuchola dość często przechodziła z rąk do rąk różnych władców z przełomu XIII-

XIV w. (m.in. Przemysła II, Władysława Łokietka, Wacława II, Wacława III, margrabiów brandenburskich). 

W 1307 r., jak informuje dokument wystawiony przez margrabiów brandenburskich, Tuchola należała do 

posiadłości pomorskiego rodu Święców, a następnie do Krzyżaków (ok. 1309), którzy przyłączyli ją do 

swojego władztwa zakładając tu przed 1330 r. siedzibę komtura. Komturia tucholska obejmowała znaczne 

terytorium. Oprócz Tucholi i okolicznych wsi, w jej granicach znalazły się Brusy, Swornegacie, Leśno, Wiele, 

Piechowice k/Kościerzyny oraz Odry czy Łąg. Przed 1313 r. Piotr Święca, uzyskał od Krzyżaków ponowne 

nadanie dawnych majątków rodowych, w tym Tucholi, jednak już jego następca, syn Piotr II w 1352 r. 

zmuszony był sprzedać miasto Zakonowi, a w rok później także okoliczne posiadłości wokół Tucholi 

przynależące do niej. 

Niezwykle doniosłym wydarzeniem w dziejach Tucholi była lokacja na prawie miejskim. 

Najprawdopodobniej pierwotne lokowanie miasta odbyło się jeszcze w XIII w., za czasów władztwa polskiego. 

Jednak jedynym znanym przywilejem lokacyjnym, którym dysponujemy obecnie, jest dokument Wielkiego 

Mistrza Krzyżackiego Henryka Dusemera wydany w Malborku 22 lipca 1346 r., nadający Tucholi prawo 

miejskie chełmińskie. Z treści przywileju wynika, że ówczesna osada złożona była z dwóch części, tj. miejskiej 

i zamkowej. W mieście dominowała zabudowa drewniana, a do murowanych obiektów zaliczał się gotycki 

kościół parafialny (fara) p.w. Św. Bartłomieja, ratusz, kilka domów oraz kompleks zamkowy (siedziba komtura 

krzyżackiego). Miasto i zamek otoczone były kamienno-ceglanym murem obronnym wzmocnionym 

15 basztami i 3 bramami oraz fosą, stając się ten sposób potężną twierdzą. Sam zamek składał się z trzech 

części – zamku niskiego (podzamcza); zamku średniego (przedzamcza) i zamku wysokiego do którego 

prowadziła brama i furta zamkowa. Na zachód od zamku zlokalizowane było zamkowe gospodarstwo 

(zaplecze) „Kaltenberg” (Kałdowo). 

Do końca XIV w. Tuchola rozwijała się bez większych problemów natury politycznej czy gospodarczej. 

Z początkiem XV w. na rozkaz Wielkiego Mistrza Konrada von Jungingen (1393-1407) miasto i komturia 

tucholska, tak jak i pozostałe ośrodki komturskie na terenie państwa krzyżackiego, zobligowane były do 

podniesienia swojej sprawności bojowo-obronnej poprzez reparację zamków, murów i fos, a także gromadzenie 

broni, odzieży, żywności i innych sprzętów wojennych. Wszytko po to, aby być dobrze przygotowanym do 

konfrontacji zbrojnej z Polską, którą Zakon planował z wielką dbałością i precyzją oraz sporym 

wyprzedzeniem czasowym. Podobne dyspozycje obowiązywały za czasów kolejnego Wielkiego Mistrza 

Krzyżackiego Ulryka von Jungingen (1407-1410), który atakiem na ziemię dobrzyńską w 1409 r. rozpoczął 

wojnę polsko-krzyżacką. Kompania wojenna, która swój punkt kulminacyjny miała podczas największej bitwy 

średniowiecznej Europy pod Grunwaldem w lipcu 1410 r., znalazła swój finał w Tucholi. Otóż po zwycięskiej 

bitwie Polaków nad Krzyżakami miasto i zamek (Tuchola) poddały się bez walki i zostały obsadzone polską 

załogą pod wodzą Janusza Brzozogłowego, lecz we wrześniu miasto (bez zamku) odbili Krzyżacy. Tu też 

zorganizowano koncentrację wojsk krzyżacko-brandenburskich przed kolejną bitwą, która tym razem odbyła 

się pod Koronowem w początkach października 1410 r. i zakończyła się także zwycięstwem Polaków. 

Powracające spod Koronowa w połowie października 1410 r. rozbite wojska krzyżackie, podstępem zdołały 

opanować miasto i zamek w Tucholi. Dnia 5 listopada 1410 r. oddziały polskie ponownie podeszły pod 

Tucholę od południa i zaatakowały gromadzące się w okolicach tucholskiego zamku wojska krzyżackie 

i rozbiły je. Polacy wkroczyli do miasta, jednak nie zdobyli zamku. Obawiając się nadejścia zewnątrz posiłków 

krzyżackich, 6 listopada wojska polskie wycofały się pod Bydgoszcz i zaczęły się rozjeżdżać. Jan Długosz 

w swojej Kronice podaje, że podczas bitwy o Tucholę więcej Krzyżaków zginęło w wodach Jeziora 

Zamkowego i okolicznych bagnach niż od mieczy wojsk polskich. Znaczenie bitwy pod Tucholą było 

niezwykle istotne z punktu widzenia likwidacji posiłków napływających dla Zakonu. Poza tym bitwa osłoniła 

północną Wielkopolskę i Kujawy przed nowym natarciem wojsk krzyżackich. Potwierdziła przewagę polską 

w bitwach w otwartym polu, wyższość myśli dowódczej oraz bojowość polskiego żołnierza. Ułatwiła 

rokowania pokojowe z Zakonem. Wojna 1409-1411, jak i późniejsze najazdy przyniosły Tucholi i ziemi 

tucholskiej wielkie straty. Spośród 1373 łanów uprawnych w 1414 r., aż 200 łanów było pustych, 

a w 1437/1438 r. – aż 700 łanów było nieosadzonych. Przyczyną takiego skoku była wojna 1432/1433, 

w wyniku której spalono 24 wsie pod Tucholą. 

Ważnym wydarzeniem w dziejach Tucholi było przystąpienie jej do powołanego w 1440 r. Związku 

Pruskiego zawartego między miastami i rycerstwem Prus w celu obrony przed uciskiem Zakonu. Krzyżacy 

zdołali jednak już w 1454 r. uzyskać od cesarza Fryderyka III wyrok nakazujący rozwiązanie Związku, 

w efekcie czego Związkowcy chwycili za broń i poprosili króla polskiego Kazimierza Jagiellończyka 

o włączenie Prus do Korony Polskiej. W odpowiedzi 22 lutego 1454 r. król wypowiedział Zakonowi wojnę, 
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a 6 marca 1454 r. podpisał akt inkorporacji Prus. Tuchola (miasto i zamek) stanęła po stronie Polski i taki stan 

obowiązywał aż do zakończenia Wojny Trzynastoletniej. Już w 1454 r. ustanowiono w Tucholi siedzibę 

polskiego starosty tucholskiego, którym do 1457 r. był Mikołaj Szarlejski, a po nim do 1475 r. - jego zięć Jan 

Kościelecki. W 1464 r. pod Tucholą stoczona została pomyślna dla Polaków potyczka zbrojna z oddziałami 

krzyżackimi. Przez cały okres wojny w mieście stacjonowała załoga złożona z 200 konnych i 100 pieszych. 

Drugi Pokój Toruński z 1466 r., kończący wojnę polsko-krzyżacką, przyznał Polsce nie tylko Tucholę, ale też 

całe Pomorze, Warmię i ziemię chełmińską. Kraj ten został nazwany Prusami Królewskimi. Tuchola stała się 

miastem królewskim, siedzibą starosty. Aż do połowy XVI w. (1545) urząd starosty tucholskiego znajdował się 

w rękach rodziny Kościeleckich, kolejno: Mikołaja, Stanisława i Janusza. W tym czasie miasto znacznie się 

rozwinęło, na co niewątpliwie wpływ miało otwarcie na nowo drogi przez Nakło. W 1570 r. miasto liczyło 

123 domy i 73 domostwa na przedmieściach, 8 składów kupieckich, kilkudziesięciu rzemieślników 

(5 sukienników, 14 szewców, 10 krawców, 6 piekarzy, 5 kowali, 5 ślusarzy, 5 złotników, 3 kuśnierzy, 

4 kaletników, 2 tkaczy, 8 słodowników, 2 siodlarzy, 5 zdunów, 2 garncarzy i 18 czeladników). Funkcjonował 

też murowany kościół parafialny św. Bartłomieja. W drugiej połowie XVI w. za starostwa Fabiana Czemy 

(1546–1569), który popierał reformacje, na krótko w mieście pojawił się protestantyzm. Jednak kiedy urząd 

starosty tucholskiego objął Maciej Żaliński (1569–1602) katolik, kult protestancki w mieście ustąpił do tego 

stopnia, że pozostało tu tylko kilku ewangelików. 

W Tucholi od średniowiecza funkcjonowała też szkoła przy farze miejskiej, którą hojnie (2000 zł) w okresie 

późnego renesansu wsparł urodzony tu znany rycerz, Bartłomiej Nowodworski (1544-1624), dworzanin 

Stefana Batorego i Zygmunta III (fundator Gimnazjum św. Anny przy Uniwersytecie Krakowskim i dobrodziej 

tej uczelni). Nowodworski ufundował też specjalny fundusz na utrzymanie czterech stypendystów z Tucholi 

i okolicy, którzy pobierali nauki w Krakowie. Innymi znanymi postaciami urodzonymi w Tucholi byli: Jan 

Tucholczyk (zm. 1557 r.), wybitny prawnik, znawca prawa miejskiego, oraz Piotr Jacek Pruszcz (1605-1668), 

pisarz dewocyjny, znawca Krakowa. 

Od 1593 r. Tuchola stanowiła ośrodek klucza królewskich dóbr stołowych, które w 1623 r. otrzymała 

Konstancja, żona króla Zygmunta III Wazy, która obdarowała miejscowy kościół. Do połowy XVII w. miasto 

rozwijało się bez większych przeszkód, stwarzając mieszkańcom dogodne warunki poprawy dobrobytu. 

Sytuacja uległa diametralnej zmianie, kiedy w 1655 r. król szwedzki Karol Gustaw najechał na Pomorze 

i Polskę, dokonując wielkiego spustoszenia. W tym czasie urząd starosty tucholskiego sprawował Albrecht 

Stanisław Radziwiłł (do 1656 r.), a także królowa Maria Ludwika (do 1667 r.). Tuchola została zajęta zaraz na 

początku potopu szwedzkiego w 1655 r. przez szwedzkie oddziały dowodzone przez Horna. Jednak już jesienią 

1656 r. wobec natarcia wojsk polskich Szwedzi bez walki opuścili miasto. W latach 1656-1659 doszło jeszcze 

do pięciu ataków szwedzkich na Tucholę, które co prawda zostały odparte, ale znacznym zniszczeniom uległy 

przedmieścia (Chojnickie i Świeckie wraz ze szpitalami) oraz okolica (kilka wsi m.in. Koślinka). Według 

podań ludowych, zniszczeniu ulec miał także sam zamek, w którym eksplodował magazyn prochu i amunicji. 

Ponadto w 1657 r. miasto spustoszyła zaraza, a w 1585 r. wielki pożar. Miasto podupadło po takich 

zniszczeniach i przez kolejnych 100 lat nie było w stanie się odbudować. 

Widoczne ożywienie miasta nastąpiło w drugiej połowie XVIII w., kiedy osiedliło się tu wielu nowych 

rzemieślników i wzrosła ogólna liczba mieszkańców. Sprzyjało temu przyjazne prawo miejskie i przywileje, 

gwarantujące synom mistrzów cechowych obejmować warsztaty ojcowskie za niższą opłatą. W tym czasie 

Rada Miejska składała się z burmistrza i 7 członków. W 1765 r. decyzją Rady i burmistrza miasto zamieniło ze 

starostą tucholskim Augustynem Stanisławem von der Goltzem wieś Koślinkę na Kiełpin, bór Mięckownik 

i folwark Wymysłów. Warte odnotowania jest to, iż w 1767 r. Tuchola (wraz z Radzynem), jakie jedyne miasta 

Prus Królewskich, nie przystąpiły do konfederacji dysydentów (starosta tucholski Augustyn Stanisław von der 

Goltz przystąpił do konfederacji). W 1772 r. w wyniku I rozbioru Polski Tuchola wraz z całymi Prusami 

Królewskimi (bez Torunia i Gdańska) została zagarnięta przez Prusy. Zlikwidowano powiat tucholski. Samo 

miasto liczyło wówczas 180 domów i 480 mieszkańców i było najmniejszym na Pomorzu. 

W 1781 r. prawie całe miasto strawił wielki pożar wywołany przez Jana Filipa Voigta, który podpalił 

zabudowania przykościelne celem zdobycia zgromadzonych tam kosztowności. Spłonął wówczas gotycki 

kościół p.w. Św. Bartłomieja, ratusz i większa część zabudowy mieszkalnej. Miasto jednak szybko 

odbudowano i zaczęło pełnić rolę lokalnego ośrodka handlowo-usługowego i administracyjnego. W 1804 r. 

Tucholę zamieszkiwało już 1251 osób. Rozwinięty był przemysł tkacki i piwowarski. W okresie wojen 

napoleońskich 1806/1807 r. w mieście czasowo stacjonowały wojska francuskie, polskie, pruskie, rosyjskie. 

W 1865 r. miasto liczyło ponad 2500 mieszkańców. W 1875 r. Tuchola ponownie stała się stolicą 

reaktywowanego powiatu tucholskiego. W 1903 r. zamieszkiwało w mieście 3048 ludzi. W 1914 założono 

w Tucholi niemiecki obóz jeniecki, w którym przetrzymywano jeńców rosyjskich, rumuńskich, francuskich, 

angielskich i włoskich. Kiedy w 1920 r. Polska odzyskała niepodległość i Tuchola znalazła się w jej granicach, 
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obóz ten Polacy wykorzystywali jako miejsce dla internowanych żołnierzy ukraińskich oraz jeńców radzieckich 

z czasów wojny polsko-bolszewickiej. W 1922 r. obóz został zlikwidowany i rok później rozebrany. W okresie 

międzywojennym miasto w dalszym ciągu prężnie się rozwijało gospodarczo i ludnościowo, czego efektem 

było powstanie wielu nowych przedsiębiorstw i zakładów pracy. W 1939 r. Tuchola liczyła prawie 

6000 mieszkańców. Podczas okupacji niemieckiej 1939-1945 została włączona do Niemiec, a wszystkie 

polskie placówki administracyjno-społeczne zostały zamknięte. Miasto nie doznało większych strat 

materialnych w wyniku działań wojennych, była jednak miejscem masowych rozstrzeliwań ludności polskiej 

przez Niemców (głównie lokalnej inteligencji, ziemiaństwa, działaczy niepodległościowych i innych). W sumie 

prawie 500 osób. Miasto zostało wyzwolone po zaciętych walkach 15 lutego 1945 r. przez Armię Czerwoną 

(wojska radzieckie II Frontu Białoruskiego). Po wojnie miasto zostało odbudowane i rozbudowane. W latach 

1953 i 1954 rozszerzono jego granicę administracyjne, a w 1969 r. włączono 9 km2. 

 

III. Tradycje heraldyczne Tucholi 

Tuchola należy do grupy miast polskich o staropolskiej tradycji heraldycznej. W Polsce herby miejskie 

upowszechniły się dopiero w XVI w., jednak mają one również średniowieczny rodowód. Początki herbów 

poszczególnych miast związane są najczęściej z godłami wyobrażonymi na używanych przez nie pieczęciach, 

w niektórych przypadkach już od XIII w. Godła te służyły często jako pierwowzór herbu miasta, który 

szczególnie w dużych ośrodkach miejskich nie ulegał większym zmianom od wieków średnich przez następne 

stulecia. Uzyskanie przez Tucholę prawa miejskiego chełmińskiego w 1346 r. za sprawą Wielkiego Mistrza 

Krzyżackiego Henryka Dusemera, wyniosło tę osadę do rangi miasta istotnego w tej części Pomorza. 

Najstarsze zachowane pieczęcie miasta, jak już zauważyli badacze, m.in. F.A. Vossberg. B. Engel, O. Hupp, 

M. Gumowski, (Najstarsze pieczęcie…, s. 231; tenże, Pieczęcie i herby miast pomorskich, s. 174), P. Gołdyn, 

(Symbolika…, s. 125), pochodzą z okresu krzyżackiego tj. z połowy XIV w. (czyli z czasów lokacji miasta) 

i są do siebie podobne. Pierwsza pieczęć o średnicy 63 mm, wyobraża w polu zakratowanym i zakropkowanym 

stojącą postać św. Małgorzaty w koronie i aureoli na głowie, w prawej ręce trzyma krzyż, a u stóp ma smoka. 

W napisie otokowym: „+ SIGILLVM * CIVITATIS * TVCHHOL. Jak pisze M. Gumowski „pieczęć ta znana 

jest tylko z oryginalnego tłoku”, i „jest bardzo starannie wykończona”. Druga pieczęć o średnicy 40 mm, 

z napisem otokowym „+ SIGILLVM • CIVITATIS : TVCHVL”, znana z kilku dokumentów bez daty i z aktów 

z połowy XV w., przedstawia w polu zakratowanym i zakrzyżykowanym, także postać św. Małgorzaty 

w pozycji stojącej z aureolą, ale bez korony na głowie i długą laską zakończoną krzyżem. M. Gumowski 

przyjmuje, że i ta pieczęć pochodzi z połowy XIV w. Różnice między obydwiema pieczęciami są niewielkie 

i dotyczą tylko kilku elementów. Druga pieczęć jest skromniejsza, mniej ozdobna, brak jej smoka u stóp, 

korony i aureoli na głowie Świętej. Obydwie pieczęcie ukazują patronkę Tucholi Św. Małgorzatę, która według 

legendy ochroniła miasto przed katastrofą. 

Od XV w., najprawdopodobniej od czasów, kiedy Tuchola znalazła się w granicach Polski, miasto posiadało 

pieczęć gotycką z nowym wyobrażeniem hagiograficznym. Przedstawiała ona również św. Małgorzatę, ale 

tylko pół postaci, z koroną na głowie, z gołębiem w prawej i krzyżem w lewej ręce (średnica 24 mm). Napis 

w otoku brzmiał: „S x CIVITATIS x IN x TUCHELL x”. Pieczęć ta widnieje na szeregu dokumentów 

z XV, XVI i połowy XVII w., i jak zauważył M. Gumowski, używano jej równocześnie z innymi pieczęciami. 

W XVI w. (a może i wcześniej) funkcjonowała bowiem pieczęć większa o średnicy 50 mm, po której został 

tylko ślad na dokumencie. Niewykluczone, iż była to pieczęć o zbliżonej bądź identycznej ikonografii do tej, 

jaka widniała na pieczęci mniejszej (24 mm). 

W połowie XVII w. miasto sprawiło sobie jeszcze inną pieczęć. Wyobrażenie napieczętne skopiowano 

z pieczęci gotyckiej. Przedstawiała ona także popiersie św. Małgorzaty z gołębiem w prawej i krzyżem w lewej 

ręce (średnica 25 mm). Legenda w otoku brzmiała: „* SIGIL • CIVIT • SE • RE • M • TVCHOL • S • 

MARGAR •” Jak zauważył M. Gumowski „pieczęć ta powtórzona została zupełnie dokładnie raz w XVIII 

wieku a drugi raz w 1809 r.” Wniosek stąd, że używano tej pieczęci jeszcze w kilku pierwszych dekadach 

okresu zaboru. W połowie XIX w. Tuchola posługiwała się nową pieczęcią, która także przedstawiała pół 

postaci św. Małgorzaty z koroną na głowie, z prawą ręką uniesioną w geście jakby błogosławieństwa, a w lewej 

trzyma krzyż. W porównaniu do poprzedniego wyobrażenia napieczętnego zabrakło gołębia w prawej ręce 

Świętej. Napis w otoku brzmiał: „STADT SIEGEL ZU TUCHEL” (średnica 30 mm). Pod koniec XIX w. 

władze pruskie zdecydowały się wprowadzić w Tucholi pieczęć miejską z ikonografią nawiązującą w swej 

treści do godła z czasów krzyżackich. Pieczęć przedstawiała całą postać św. Małgorzaty z koroną i aureolą na 

głowie, z krzyżem w lewej ręce i smokiem spoczywającym u jej stóp. Pieczęci z identycznym motywem miasto 

używano także po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i przyłączeniu doń Tucholi (tylko z legendą 

w języku polskim). Od 1969 r. miasto zaczęło używać herb, który przedstawia popiersie św. Małgorzaty z 

koroną i aureolą na głowie, z gołębiem w prawej i krzyżem w lewej ręce. Powyższy wybór umotywowano 
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polskim rodowodem. Barwy dla herbu przyjęto następujące: pole tarczy błękitne, postać św. Małgorzaty, 

aureola i gołąb srebrne, korona i krzyż złote. Obecnie funkcjonujący herb zawiera dużo błędów stylistycznych 

i nie spełnia wymogów sztuki heraldycznej. 

Jak wykazano w materiale historycznym najstarsze wizerunki godła Tucholi, zachowane na pieczęciach 

miejskich pochodzących z XIV-XX w. co do swego głównego wyobrażenia nie różnią się zbytnio od siebie. 

Symbolika eksponowana w ikonografii tych pieczęci była trwała i odnosiła się zawsze do postaci św. 

Małgorzaty. Jedyne zmiany jakie wprowadzono odnosiły się do formy ukazania figury Świętej, tj. całą postać 

lub popiersie oraz do niektórych jej atrybutów gołębia w prawej ręce, czy smoka pod stopami. 

Chcąc odświeżyć i ujednolicić godło miasta, nadając mu bardziej współczesny charakter, tak by mogło 

służyć Miastu i Gminie Tuchola, wskazane jest przy opracowywaniu nowych weksyliów odwołać się albo do 

najstarszych przekazów źródłowych, czyli pieczęci z XIV w. z okresu krzyżackiego, albo wykorzystać 

wizerunek napieczętny najdłużej funkcjonujący. Po analizie obydwu alternatyw, postanowiono odrzucić 

alternatywę pierwszą z racji tego, iż każda z obydwu zachowanych pieczęci z XIV w. nieco inaczej przedstawia 

św. Małgorzatę – raz ukazana jest z korona na głowie i smokiem u stóp raz bez korony i smoka. Ponadto 

wizerunek ten obowiązywał tylko za czasów panowania krzyżackiego (około 100 lat) oraz w okresie zaborów - 

koniec XIX i początek XX w. oraz w odrodzonej Polsce do połowy XX w. Rozwiązaniem, które wydaje się 

bardziej miarodajne, jak już wcześniej zauważył M. Gumowski, jest wykorzystanie alternatywy drugiej, czyli 

użycie wizerunku napieczętnego z popiersiem św. Małgorzaty z koroną i aureolą na głowie, z gołębiem 

w prawej i krzyżem w lewej ręce. Wizerunek ten funkcjonował na pieczęciach najdłużej tj. od XV do XIX w. 

i w drugiej połowie XX w. i obejmował prawie cały okres przynależności Tucholi do Polski. Należy też 

pamiętać, by przy procesie tworzenia znaków samorządowych zachować jak najwięcej cech odpowiadających 

okresowi staropolskiemu. Współczesne weksylia Tucholi muszą zatem łączyć w sobie bogactwo staropolskiej 

tradycji heraldycznej i ponadczasową estetykę. Eksponowanie ich przez władze i mieszkańców Miasta i Gminy 

ma bowiem przysparzać im dumy i chęć identyfikowania się z nimi. 

 

IV. Propozycje desygnatów Miasta i Gminy Tuchola 

1. Herb 

Wychodząc z założenia, że wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, w heraldyce samorządowej, należy 

reaktywować stare, historyczne herby a nie tworzyć nowe, komponując projekt herbu dla Miasta i Gminy 

Tuchola starano się zachować jak najwięcej wątków ikonograficznych pochodzących z okresu XV-XVIII w., 

podkreślając jednocześnie polski rodowód Tucholi. W ten sposób herb nie pozbył się oryginalnego, 

historycznego wyobrażenia i zyskał świeżość oraz większą czytelność. Projekt herbu zakłada umieszczenie 

godła w tarczy późnogotyckiej, zwanej też hiszpańską, jak to zaleciło I Krakowskie Kolokwium Heraldyczne 

(8 października 1999 r.). Tarcza ta jest zaokrąglona od dołu o proporcjach wysokości do szerokości jak 7 : 6. 

Artystyczne wykonanie projektu herbu, flagi i pieczęci przygotowała artystka-grafik mgr Eva Cygańska. 

Proponuję następujący projekt herbu, który oparty został na godle pieczęci miasta Tuchola pochodzących 

z XV-XIX w. 
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Opis projektu herbu: 

W polu błękitnym półpostać św. Małgorzaty w albie i płaszczu srebrnych z koroną na głowie złotą i aureolą 

srebrną, z gołębiem w prawej ręce srebrnym (skierowanym ku Świętej) i krzyżem w lewej ręce złotym. 

(ilustracja 1a) 

 

 
 

Symbolika herbu Tucholi bezpośrednio odnosi się do postaci św. Małgorzaty, męczennicy z Pizydii 

Antiocheńskiej, ściętej około 305/307 r. za odmowę poślubienia namiestnika rzymskiego. Bliższe fakty z jej 

życia znane są tylko z podania. Urodziła się pod koniec III w. w rodzinie pogańskiego kapłana i szybko straciła 

matkę. Wychowywać ją miała piastunka, która była chrześcijanką i to ona zaznajomiła Małgorzatę z Jezusem, 

która przyjęła chrzest i wiarę. Była piękna i bogata, ale żyła skromnie prowadząc życie pokutne. Odmówiwszy 

małżeństwa z namiestnikiem rzymskim Olibriuszem, twierdząc że ma już oblubieńca – Jezusa, została 

aresztowana, torturowana i osadzona w więzieniu. Podczas tortur szarpano ją żelaznymi grzebieniami, 

przypalano ogniem (pochodnią), a następnie zanurzano ją w zimnej wodzie. Gołębica, która się ukazała 

Małgorzacie podczas tortur, pobłogosławiła wodę i powtórnie ochrzciła męczennicę. W więzieniu ukazywał się 

też Małgorzacie szatan pod postacią smoka, którego odpędziła (pokonała) znakiem krzyża. Za niezłomność 

i wierność Chrystusowi została ścięta. Korona na głowie świętej miała podkreślać jej szlachetne pochodzenie 
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i majestatyczną postawę oblubienicy Chrystusa, jak siebie określała. Umieszczenie gołębicy na nowej, 

„polskiej” pieczęci gotyckiej z połowy XV w. i zaniechanie wyeksponowania smoka widniejącego na jednej 

z pierwotnych „krzyżackich” pieczęci Tucholi z połowy XIV w. mogło być zabiegiem celowym i dobrze 

przemyślanym. Gołębica symbolizować mogła bowiem w tym przypadku ponowne przyłączenie Tucholi do 

Polski (jej powrót), a pominięty smok – nielubianych i niechcianych Krzyżaków. 

Oprócz godła istotnym elementem składowym herbu są barwy, zarówno godła, jak i pola tarczy, w którym 

jest ono umieszczone. Dla pola tarczy przyjęto jedną barwę - błękitną. Postać św. Małgorzaty (szaty, ręce 

i twarz), aureola i gołąb srebrne, oraz korona i krzyż i wariancie aureola złote umieszczone w polu błękitnym są 

zgodne z zasadami sztuki heraldycznej. Barwy występujące w herbie Tucholi dobrze wpisują się w zespół 

polskich herbów państwowych i samorządowych. 

Symbolika barw: 

-  złoto – symbolizuje cztery cnoty: wzniosłość, delikatność, otuchę, życzliwość, z ciał niebieskich Słońce, 

z dni tygodnia – niedzielę, 

-  srebro – symbolizuje pięć cnót: czystość, niewinność, pokorę, uczciwość, niepokalaność, z ciał niebieskich 

– Księżyc, z żywiołów – wodę, z dni tygodnia – poniedziałek, 

-  błękit – symbolizuje trzy cnoty: wzniosłość, piękność, pochwałę, z ciał niebieskich – Wenus, z żywiołów – 

powietrze, z dni tygodnia – piątek. 

Symbolikę połączonych barw z herbu Tucholi, czyli błękitną, srebrną i złotą, odczytywać możemy jako 

trwałą radość, dostojeństwo, łaskawość, dobroć, cześć. 

Herb można umieszczać na: sztandarze, fladze, (w całości lub godło), pieczęciach urzędowych i innych 

oznakach władz miejskich (burmistrza, jego zastępcy, przewodniczącego rady i jego zastępców, członków 

rady), na budynkach, które są siedzibą władz samorządowych, a także we wnętrzach tychże budynków, 

budynkach będących własnością samorządu, na pismach, okolicznościowych drukach, wizytówkach władz 

samorządowych (za zgodą rady, a także niższych urzędników), na tablicach pamiątkowych fundowanych przez 

władze samorządu, słupach granicznych tzw. witaczach, pojazdach, transparentach umieszczanych przy drodze. 

Używanie herbu przez osoby nieurzędowe jest dopuszczalne za zgodą Rady Miejskiej. Może ono mieć jednak 

charakter tylko czasowy. 

Uwzględniając zalecenia Komisji Heraldycznej zawarte w uchwale nr 145-1904/O/2013 z dnia 20 września 

2013 r. w sprawie projektów herbu, flagi, pieczęci i łańcuchów Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej 

w Tucholi przedkładam nowe projekty flagi, pieczęci i łańcuchów Burmistrza i Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Tucholi. 

2. Flaga 

Do głównych weksyliów samorządowych zaliczane są flagi. W świetle Ustawy z 29 grudnia 1998 r. 

„jednostkom samorządu terytorialnego” przysługuje prawo do używania flag. Flagi miejskie powinny mieć 

postać płachty barwionej w barwy herbu miasta, na którą może być nałożony herb, godło lub jego część. Flaga 

winna być przytwierdzona na stałe lub czasowo do drzewca, wciągana po lince na maszt lub zawieszona 

swobodnie na lince. Flaga może istnieć w nieograniczonej ilości egzemplarzy. Inaczej jest w przypadku 

chorągwi, która jako hierarchicznie wyższe rangą weksylium, będące płatem w barwie pola tarczy 

z malowanym bądź aplikowanym nań godłem herbu bez tarczy, przytwierdzona jest na stałe do drzewca 

i występuje w kilku egzemplarzach. Współcześnie zmierza się w kierunku scalania w jeden system znaków 

weksyliów i herbów. Obok flag składających się jedynie z barwnych pasów, słupów itp., wyróżnia się także 

flagi urzędowe, które stanowią swoiste połączenie tradycyjnej flagi z chorągwią, gdyż tworzy się je w oparciu 

o klasyczną flagę, na którą nakłada się herb. W ten sposób obok flagi państwowej, będącej równocześnie flagą 

ogólnonarodową, rodzi się powoli nowy system flag terytorialnych. 

Pierwotnie w okresie od połowy XIV do XV w., kiedy Tuchola znajdowała się w granicach państwa 

krzyżackiego, miasto posługiwało się flagą komturstwa tucholskiego. Świadczy o tym piętnastowieczne dzieło 

Jana Długosza „Banderia Prutenorum”, które ilustruje tą flagę następująco: płat składający się z dwóch 

jednakowej szerokości pionowych słupów: białego i czerwonego, przedzielonych w połowie ich szerokości 

węższymi słupami czarnymi. Obecnie tak skomponowaną flagą z umieszczonym dodatkowo na pośrodku 

herbem powiatu tucholskiego posługuje się powiat tucholski. Wykorzystanie powyższego wzoru do projektu 

flagi miasta należy zatem odrzucić. 

Właściwą materią do skomponowania flagi Tucholi może być opis chorągwi znajdującej się na zamku 

tucholskim w okresie przynależności miasta do Rzeczpospolitej, zawarty w lustracji z 1632 r. (znajdującej się 

obecnie w AGAD w Warszawie – dział Archiwum Skarbu Koronnego). Chorągiew ta zdeponowana była 

w arsenale zamkowym wraz z innymi sprzętami bojowymi (jak hakownice, muszkiety, granaty, kule armatnie, 

i in.). Interesujący nas zapis odnośnie flagi tucholskiej informuje: „chorągiew […] iedna z płotna białego 

z krzyżem muchaierowym lazurowym”. Wymienione w lustracji barwy flagi – biel i błękit, odpowiadają 
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zupełnie barwom herbu Tucholi. Umieszczony na fladze krzyż także koresponduje z herbem miasta, bowiem 

odnosi się do krzyża dzierżonego w dłoni przez św. Małgorzatę. Jeżeli chodzi o kształt krzyża zamieszczonego 

na fladze, to istotną wskazówką może być herb Tucholi ze św. Małgorzatą, której nieodzownym atrybutem jest 

krzyż, pojedynczy i prosty w formie. W takiej też postaci powinien on znaleźć się na fladze Tucholi. 

Zrekonstruowana w ten sposób flaga odpowiada historycznemu opisowi i tradycji weksylologicznej Tucholi. 

Poza tym forma i treść takiej flagi jest łatwa do zapamiętania. 

Proponuję przyjęcie przez Radę Miejską flagi urzędowej (z godłem). Flaga urzędowa powinna być 

zastrzeżona do wyłącznego użytku służbowego miejsko-gminnych władz samorządowych. Przy jej tworzeniu 

uwzględnić należy zasadę tworzenia flag, a mianowicie powinna być skomponowana z barw heraldycznych 

(odpowiednikiem srebra jest biel, zaś złota barwa żółta). Flaga jest dwustronna, przy opisie uwzględnia się 

jednak jej stronę główną, określoną z perspektywy patrzącego, tzn. odniesienia, gdy drzewce (maszt) znajduje 

się z jego lewej strony, a płat skierowany jest w prawą stronę. Na fladze nie umieszcza się żadnych innych 

napisów. 

 

Propozycja projektu flagi 

Opis flagi 

Flagę stanowi poziomy płat materii o proporcji boków 5 : 8, umieszczony krótszym bokiem do drzewca, 

składający się z błękitnego krzyża (prostego) o szerokości 1/3 wysokości płata na srebrnym (białym) tle. Na 

skrzyżowaniu ramion krzyża umieszczone jest godło Tucholi (okrąg wpisany na skrzyżowaniu ramion określa 

wysokość godła). (Ilustracja 1b) 

 

 
 

Flagę można umieścić pionowo, ale w takiej sytuacji jej skraj górny przechodzi na lewą stronę. Rada 

Miejska nie musi za stosowne uznać umieszczanie herbu na fladze, (którą wówczas stanowiłyby poziomy płat 

materii, o proporcjach jak powyżej. Zalecam jednak przyjęcie flagi herbowej, co jest zgodne z tendencją 

tworzenia współczesnych weksyliów samorządowych, a ponadto stwarza możliwość pełnej indywidualizacji 

flagi. W ten sposób flaga będzie nie tylko symbolem odróżniającym daną wspólnotę terytorialną od innych, ale 

także symbolem pozwalającym lepiej identyfikować się lokalnemu społeczeństwu. Zgodnie ze staropolską 

tradycją weksylia samorządowe powinny być nośnikami manifestacji ich herbów. 
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Zastosowanie flagi jest następujące: podnosi się ją przed budynkiem lub na budynku stanowiącym siedzibę 

władz samorządowych (np. ratusz) albo miejsce ich obrad lub przebywania. Flaga jest umieszczona po lewej 

stronie przed wejściem głównym (od strony patrzącego) na drzewc, lub osadzona powyżej flagi państwowej, 

wojewódzkiej i powiatowej. Kolejność flag ustalona jest według hierarchii i jest następująca: flaga państwowa, 

flaga wojewódzka, flaga powiatu, flaga gminy, flaga służbowa (straż, policja, poczta, bank, itp.; flagi inne 

(instytucji itp.). Rozwiązania szczegółowe rozstrzyga protokół flagowy. 

 

3.  Pieczęć 

Jednym z symboli samorządu terytorialnego w myśl woli ustawodawcy są pieczęcie. Proponuję pieczęcie 

urzędowe z godłem Gminy i majuskułowym napisem otokowym: RADA MIEJSKA W TUCHOLI, drugą 

z napisem GMINA TUCHOLA oraz trzecią z napisem BURMISTRZ TUCHOLI. Legenda pieczęci rozpoczyna 

się od stylizowanego krzyżyka gotyckiego „na godz. 12”. Typ czcionki – Times New Roman CE. Otok 

zewnętrzny ciągły. Otok wewnętrzny ciągły. Średnica wszystkich trzech pieczęci wynosi 36 mm. (Ilustracja 

1c). 
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4.  Łańcuch 

Łańcuch należy do atrybutów władzy i jest swego rodzaju zaakcentowaniem pełnionej funkcji. Łańcuch 

symbolizuje władzę w mieście. Noszony jest przez Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Tucholi. 

Insygnia władzy mogą być używane podczas: sesji Rady Miejskiej, zwłaszcza uroczystych, uroczystości 

z okazji świąt miejskich, państwowych i innych o szczególnym charakterze - w kraju i za granicą, oficjalnych 

wydarzeń, narad, spotkań oraz wydarzeń okolicznościowych. 

Władzom samorządowym Tucholi przedstawiono kilka wzorów łańcuchów w kilku wariantach. Decyzją 

Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Tucholi, postanowiono, aby obydwa łańcuchy, tj. 

Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza w swej zasadniczej postaci nie różniły się od siebie, 

a różnica była jedynie w kolorze łańcucha – barwy złotej dla Burmistrza Tucholi i barwy srebrnej dla 

Przewodniczącego Rady Miejskiej Tucholi. Insygnia zaprojektowano w taki sposób, aby swym wyglądem 

oddawały specyfikę Gminy Tuchola. Uwzględniono przy tym wszystkie aspekty, z jakimi kojarzony jest ten 

rejon, zarówno przez mieszkańców, jak i osoby spoza granic miasta i gminy (krzyż i gołębica - są atrybutami 

św. Małgorzaty widniejącymi w herbie miasta, a gałązka na której stoi gołębica oraz motywy florystyczne na 

medalionach nawiązują do symboliki krainy przyrodniczej - Borów Tucholskich, której stolicą jest Tuchola). 

W klejnocie centralnym znajduje się herb Gminy Tuchola usytuowany na ozdobnym medalionie. Przy 

tworzeniu projektów starano się uwzględnić tradycję heraldyczną i historyczną Tucholi i regionu. 

Wykorzystanie powyższych insygniów w pracy samorządowej stanie się zupełnie nową tradycją, która będzie 

szczególnie ważna, zarówno dla obecnych, jak i przyszłych pokoleń mieszkańców. Insygnium ma ponadto 

wyjątkowy wymiar promocyjny miasta i gminy. Poszczególne elementy dekoracyjne łańcucha Burmistrza 

i łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej nawiązują do wieloletniej tradycji historycznej. Graficzne 

wykonanie projektów obydwóch wzorów łańcuchów przygotowała artystka-grafik mgr Ewa Cygańska. 
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a)  Opis Łańcucha Burmistrza Tucholi 

Łańcuch Burmistrza Tucholi składa się z 10 medalionów o kształcie późnogotyckiej, tzw. hiszpańskiej 

tarczy herbowej, przedstawiających stylizowany krzyż grecki oraz gołębicę na gałązce. Medaliony 

ustawione są naprzemiennie, po obu stronach klejnotu centralnego przedstawiającego herb Gminy Tuchola. 

U dołu łańcucha znajduje się medalion wyobrażający herb Gminy Tuchola. Wszystkie medaliony oplatają 

stylizowane wicie roślinne. Całość wykonana z metalu barwy złotej. 

 

 
Wzór łańcucha Burmistrza Tucholi 
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b)  Opis Łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tucholi 

Łańcuch Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tucholi składa się z 10 medalionów o kształcie 

późnogotyckiej, tzw. hiszpańskiej tarczy herbowej, przedstawiających stylizowany krzyż grecki oraz 

gołębicę na gałązce. Medaliony ustawione są naprzemiennie, po obu stronach klejnotu centralnego 

przedstawiającego herb Gminy Tuchola. U dołu łańcucha znajduje się medalion wyobrażający herb Gminy 

Tuchola. Wszystkie medaliony oplatają stylizowane wicie roślinne. Całość wykonana z metalu barwy 

srebrnej. 

 

 
Wzór Łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tucholi 
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