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Pieczęcie miejskie Końskowoli

W 2007 obchodzona była 475 rocznica nadania praw miejskich Końskowoli.
Warto zatem przypomnieć wizerunki najstarszych pieczęci, stanowiących symbol
miasta.

Najstarszy wizerunek pieczęci Końskowoli zachował się dzięki odlewowi
pochodzącemu ze zbiorów prof. dr. Franciszka Piekosińskiego, który został
skopiowany przez Wiktora Wittyga, autora książki „Pieczęci miast dawnej Polski”,
wydanej w 1905 roku.

Pieczęć ta opisana została jako wyrób XVI wieczny. Wyobraża Topór
Tęczyńskich ostrzem w lewo (heraldycznie), co miało manifestować przynależność
miasta oraz upamiętniać założyciela, Andrzeja Tęczyńskiego.
W otoku napis: SIGILLUM CIVIT KONSKOWOLA  – Pieczęć Miasta Końskowola.
Pieczęć XVI wieczna była używana jeszcze głęboko w wiek XVII. Poniżej
przedstawiamy dwa jej odciski – jeden w wosku przykrytym papierem, drugi
bezpośrednio w wosku.
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Ten odcisk pochodzi z połowy XVII w., a
umieszczony został na dokumencie „sądu
zamkowego koninskowolskiego” poświadczającym
rozporządzenie
testamentowe
mieszczanina
Wojciecha Kowalika na rzecz Bractwa św. Anioła
Stróża przy kościele farnym w Końskowoli.
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Na podstawie tego odcisku wydaje się, że napis w
otoku pieczęci należałoby odczytywać jako
„Sigillum Civit Konskowolans” – a więc „Sigillum
Civitatis Konskowolansis”.

Po raz kolejny pieczęć ta występuje w dokumentach parafialnych ok. 1690 roku, na
dokumencie dotyczącym budowy dzwonnicy przy kościele farnym z fundacji
tutejszego prepozyta Mikołaja Delpacego.

W czasach posiadania klucza końskowolskiego przez Czartoryskich, doszło do
zmiany wizerunku herbu. Ostrze Topora skierowane zostało w prawą stronę
(heraldycznie), zaś sam herb umieszczony został w bogato zdobionej tarczy,
uwieńczonej krzyżem. W otoku umieszczono napis SIGILLUM CIVITATIS KONSKO.
Bez wątpienia nowy wzór bardziej odpowiadał estetyce wieku XVIII oraz
podkreślał znaczenie miasta jako siedziby administracji nadwiślańskich dóbr Familii.
Wzór ten pojawiał się stosunkowo często na dokumentach dotyczących nadań
na rzecz kościoła i parafii.
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www.konskowola.eu
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