Herb Gminy Pietrowice Wielkie
Herb Gminy

Herb gminy to tarcza hiszpańska, jednopolowa w kolorze niebieskim, pośrodku godło: trzylistna koniczynka w
kolorze złotym, nawiązujące do trzech kultur, które na terenie Pietrowic Wielkich historycznie się
zaakcentowały: kultura morawska, niemiecka i polska. Symbol koniczynki w symbolice heraldycznej jest
przykładem szczęścia, witalności i rozwoju, pojawiał się też w jednym z wielu herbów na tym terenie.

Flaga Gminy
Flagą gminy jest płat materiału o wymiarach 100 x 160 cm, w jednym kolorze niebieskim, który nawiązuje do
koloru tła tarczy, pośrodku umieszczona jest centralnie żółta, trzylistna koniczynka. Flaga jest ściśle związana z
grafiką i symboliką herbu.
Historia Herbowa
We wrześniu 1990 roku Rada Gminy uchwaliła Herb Gminy Pietrowice Wielkie. Wcześniej przepisy prawne nie
przewidywały możliwości nadania herbu wioskom bądź gminom. Uchwalony herb był wzorowany na rysunku
umieszczonym na proporczyku OSP Pietrowice, wydanym z okazji 100-lecia tejże straży. Stylizowany konny pług
i wystające z niego kłosy zboża to symbol rolnictwa, niebieska wstęga na herbie to przepływająca przez Gminę
rzeka Cyna, a nożyce to symbol krawiectwa, tak powszechnie kiedyś wykonywanego w Pietrowicach Wielkich.
W 1997 roku wyszła ustawa sejmowa, która nakazuje, by wszystkie nowe herby były zgodne z zasadami
heraldyki - nauki o herbach. Wysłaliśmy pismo do Warszawy do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji z zapytaniem, czy nasz herb z 1990 roku jest zgodny z zasadami heraldyki. Niestety, okazało się,
że nie jest, i tak daleko odbiega od norm, że proponują nam utworzenie nowego.
Pierwszą poważną propozycję nowego herbu przedstawił 8 lutego na sesji pan Solarski, grafik z Rybnika.
Zaproponował w herbie postać pielgrzyma - zakonnika niosącego krzyż. W ten sposób pan Solarski chciał
nawiązać do majowych i wrześniowych odpustów w kościółku św. Krzyża, na który ściągają pielgrzymi z całej
Ziemi Raciborskiej i sąsiedniej Ziemi Opawskiej. Propozycja ta nie przypadła radnym do gustu i w głosowaniu
przepadła z kretesem. Wówczas sami zaczęliśmy poszukiwania.
Jakiś czas później odbyło się zebranie, na które przyszli interesujący się herbem radni oraz pan Benedykt
Motyka, historyk z I Liceum w Raciborzu, a kiedyś nauczyciel w Pietrowicach, pan Norbert Mika, historyk,
dyrektor Gimnazjum w Raciborzu oraz pan Paweł Newerla, autor wielu opracowań historycznych o Pietrowicach
i Ziemi Raciborskiej. W tym gronie padały różne propozycje. Zgodnie z ustawą herb musi nawiązywać do historii
i kultury naszej ziemi.
Pan Mika proponował nawiązać do herbów byłych właścicieli Pietrowic i okolic - Biskupa Brunona z Ołomuńca z
XIII wieku czy też rodziny Reiswitzów, będącej właścicielami Pietrowic, Samborowic i Pawłowa w XVI i XVII w.
Pan Motyka proponował nożyce - jako symbol rzemiosła krawieckiego, którego wielki rozwój notujemy w XIX
wieku oraz zieloną koniczynkę - symbol rolnictwa, która występowała na pieczęciach urzędowych. Zastanawiano
się również, jak zaakcentować trzy kultury istniejące na tym terenie w ciągu byłego 1000 - lecia.

Wówczas nie uzgodniono konkretnej wersji. Po spotkaniu wykonano kilkanaście szkiców - projektów. Wszystko
to przesłano panu Solarskiemu. Na tej podstawie przygotował on dwa nowe projekty pierwszy projekt - jeździec
na koniu w procesji konnej, drugi - trzylistna koniczynka na niebieskim tle. Drugi projekt herbu, został na sesji
Rady Gminy dnia 10 listopada 1999 roku, uchwalony jednomyślnie. Trzylistna koniczynka jest symbolem
rolnictwa i trzech kultur polskiej, niemieckiej i morawskiej. Każdy listek w kształcie serca to symbol jednej
kultury.

