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WYBRANE EMLEMENTY SYMBOLI NA SZTANDARACH WOJSKOWYCH 

 Pierwsze znaki bojowo - rozpoznawcze pojawiły się zapewne w czasach 

prahistorycznych. Kiedy to człowiek żyjąc w zorganizowanej społeczności rozpoczął drogą 

podboju powiększać tereny swego posiadania, potrzebował znaku, wokół którego gromadziłaby 

się grupa wojowników i który wskazywałby kierunek marszu lub ataku.
1
 "Wspólnym elementem 

wszystkich znaków tego typu był długi pręt, początkowo drewniany, potem metalowy, na 

którego końcu umieszczano przedmiot wykonany z rogów, włosia, skóry, futra, kości lub piór, a 

wczasach późniejszych rzeźbiony w drewnie lub metalu. Taki znak, można powiedzieć 

protoflagę, określamy mianem weksyloidu
2
."

3
 

 Pierwszymi "weksyliami, jakie pojawiły się w Europie Środkowej były proporce."
4
 

Proporce "były prostokątne mocowane do drzewca dłuższym bokiem. U góry części swobodnej 

miały jeden lub dwa języki ostre."
5
 Natomiast "na zachodzie proporce były długie, zakończone 

trzema językami ostrymi, a późniejsze gonfanony
6
 miały języki proste."

7
 

 Pod "koniec pierwszego tysiąclecia po Chrystusie powszechnie używanym w miastach 

europejskich znakiem pokoju był krzyż."
8
 Natomiast "w XII wieku drugim takim znakiem staje 

się gonfanon, czasem ze znakiem krzyża. W związku z upowszechnieniem się herbów wiek XIII 

przynosi kolejny rodzaj weksylium - chorągiew."
9
 

                                                           
1 por. A. Znamierowski, Insygnia, Symbole i Herby Polskie, kompendium, Warszawa 2003, s. 40. 
2 Weksylia ('weksyloidy) – znaki rozpoznawcze, protoflagi używane w różnych kulturach w wielu rejonach świata. 
3
 Tamże, s.40. 

4 Tamże, s. 41. 
5 Tamże, s.41. 
6 Gonfanon – prostokątne weksylium z kilkoma językami mocowane do drzewca. 
7
 Tamże, s. 41. 

8
 Tamże, s. 41. 

9 Tamże, s. 41 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Flaga
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Weksylium&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C4%99zyk_(weksylologia)&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Drzewce
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Gonfanon 

 W Polsce chorągwie i znaki bojowe występują juz we wczesnym średniowieczu. "Gall 

Anonim wspomina o urzędzie specjalnego wojownika noszącego znak (chorągiew)."
10

 Miały one 

bardzo różne kształty i kolory. "Nanoszono na nie krzyże proste i ukośne, postacie ludzkie a 

nawet gwiazdy."
11

 

 Juz od "najdawniejszych czasów starożytnych chorągiew (później sztandar) miała 

znaczenie niewiele mniejsze od relikwii, a jej niemal sakralny charakter podkreślano przez 

umieszczenie na płacie wizerunku bogów, później świętych lub ich atrybutów, a współcześnie 

dewiz w rodzaju 'Bóg z nami' , 'Tak nam dopomóż Bóg' , 'Z Bogiem za Ojczyznę' lub 'Bóg, 

Honor, Ojczyzna'."
12

 

 Na "przełomie XVI i XVII chorągiew Królestwa Polskiego przestała pełnić rolę znaku 

bojowego. Świadczą o tym dwa cenne zabytki - chorągiew kawalerii z Orłem Białym, 

trzymającym w szponach krzyż i szablę,"
13

 oraz "zakończona trzema językami ostrymi 

chorągiew z krzyżem i Orłem Białym oraz dewizą 'Te cum et pro te' (Z Tobą i za Ciebie).
14

 

Później "powszechnie obowiązująca była dewiza 'Honor i Ojczyzna', która pojawiła się na 

                                                           
10 www. wikipedia.org.pl/wiki/Polskie_Sztandary_Wojskowe. 
11 Tamże. 
12

 A. Znamierowski, dz. cyt., s. 42. 
13

 Tamże, s. 146 
14 Tamże, s. 146. 
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sztandarach wojska obywatelskiego z czasów Napoleońskich"
15

 oraz na "odznaczeniach Legii 

Honorowej ustanowionej przez Napoleona w 1802 roku."
16

 

 

 Znana jest w historii również chorągiew, którą "walczący 'Za naszą i waszą wolność' 

Polacy stracili w bitwie nad Bystrzycą w Siedmiogrodzie w kwietniu 1849 roku. Na jej stronie 

głównej widniał Orzeł Biały w owalnym wieńcu i dewiza 'Wolność, Równość, Braterstwo', na 

stronie odwrotnej Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus, a nad nią półkolisty napis 'Boże zbaw 

Polskę'."
17

  

 W czasie powstania styczniowego wszystkie sztandary zazwyczaj na stronie głównej 

miały wizerunek "Orła Białego lub tarczę z Orłem Białym i Pogonią, czasem także z 

Archaniołem Michałem - symbolem Rusi."
18

 Natomiast "stronę odwrotną zdobiono motywami 

religijnymi. Najczęściej była to Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus, czasem krzyż lub monogram 

Chrystusa - IHS. Haftowano też hasła: 'Za naszą i waszą wolność', 'Równość, Wolność, 

Braterstwo', 'Boże zbaw Polskę'."
19

 

                                                           
15 www.wikipedia.org.pl/wiki/Bóg_Honor_Ojczyzna. 
16 Tamże. 
17

 A. Znamierowski, dz. cyt., s. 149. 
18

 Tamże, s. 150. 
19 Tamże, s. 150 - 151. 
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  Dopiero w odradzającej sie Polsce Dowództwo Główne Wojsk Wielkopolskich "w 

rozkazie z dnia 4 kwietnia 1919 roku"
20

 po raz pierwszy ustaliło regulaminowe wzory 

sztandarów.  Na stronie głównej sztandaru "przewidywano czerwony krzyż kawalerski z 

ramionami dochodzącymi do skrajów płatu i na nim Orła Białego nad złotymi gałązkami 

wawrzynu. Pośrodku strony odwrotnej miał być haftowany krzyż Virtuti Militari, nad nim 

dewiza, a pod nim data utworzenia pułku."
21

  

 

 Najprawdopodobniej sztandar wielkopolski był inspiracją dla twórców sztandaru Wojska 

Polskiego. Jego wzór został określony w "ustawie sejmowej z 28 sierpnia 1919 roku."
22

 Projekt 

przewidywał, że z "obu stron białego płatu"
23

 miał zostać umieszczony "duży czerwony krzyż 

kawalerski z czerwonym kręgiem w środku, otoczony złotymi gałązkami wawrzynu. Na stronie 

                                                           
20 Tamże, s. 151. 
21

 Tamże, s. 152. 
22

 Tamże, s. 152. 
23 Tamże, s. 152. 
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głównej widniało godło państwowe, a na stronie odwrotnej dewiza 'Honor i Ojczyzna'."
24

 Ten 

wzór ogólny sztandaru "został utrzymany na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 

z dnia 13 grudnia 1927 roku."
25

 

 

 Po raz kolejny regulaminowy wygląd sztandaru wojskowego został zmodyfikowany na 

mocy rozkazu "Naczelnego Wodza gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego i zrealizowany w 

postaci odpowiedniego dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej Władysława Raczkiewicza z dnia 

15 października 1943 roku."
26

 Zmiana dotyczyła tylko "dewizy na odwrotnej stronie, która od 

tego czasu brzmiała 'Bóg, honor, ojczyzna'."
27

  

 Następnie "sztandary jednostek tworzonego w Związku Sowieckim tak zwanego 

'ludowego' wojska polskiego, również nawiązywały do wzoru przedwojennego, lecz 

umieszczano na nich orła bez korony, a obok dawnej dewizy 'Honor i Ojczyzna' dodawano ' Za 

naszą i waszą wolność'."
28

 

                                                           
24 Tamże, s. 152. 
25 Tamże, s. 154. 
26 A. K. Kunert,  Józef Feliks Gawlina (1892-1864) biskup największej diecezji na świecie,  Biogramy postaci 
historycznych, www.klub-generalagrota.pl. 
27

 A. Znamierowski, dz. cyt., s. 155 
28 Tamże , s. 155 
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 Kolejny nowy wzór sztandaru wojskowego wprowadzono w roku 1946.
29

 Według tegoż 

wzoru "krzyż kawalerski zastąpiono Krzyżem Grunwaldu, na stronie głównej utrzymano dewizę: 

'Honor i Ojczyzna' , a w centrum odwrotnej wprowadzono nową - 'Za Polskę, Wolność i Lud'."
30

 

Natomiast w "1955 roku wydany został dekret, na mocy którego po raz kolejny zmieniono wzór 

sztandaru wojskowego, usuwając z niego niemal wszystkie dotychczasowe elementy. Barwy 

biała i czerwona zostały ułożone w cztery trójkąty, na stronie głównej pozostawiono wyłącznie 

orła (bez korony), a na odwrotnej obok nowej dewizy 'Za naszą Ojczyznę Polską Rzeczpospolitą 

Ludową' była tylko nazwa jednostki."
31

 

  Kolejne zmiany w wyglądzie sztandaru wojskowego wniosła "ustawa z dnia 19 lutego 

1993 roku."
32

 Zgodnie z tą ustawą "przywrócono wzór z czasów II Rzeczypospolitej, z 

minimalnie zmienionym orłem i dewizą w brzmieniu z 1943 roku - 'Bóg, Honor, Ojczyzna'."
33

 

Obecnie na wszystkich "wręczanych sztandarach wojskowych dewiza 'Bóg, Honor, Ojczyzna ' 

występuje na środkowym polu, na odwrocie orła, godła Polski."
34

 

 

                                                           
29 Por. Tamże, s. 155. 
30

 Tamże, s. 155. 
31 Tamże, s. 155. 
32 www. wikipedia. org.pl/wiki/Polskie_Sztandary_Wojskowe; por. A. Znamierowski, dz. cyt., s. 155; por. art. 14 ust. 
3 oraz załączniki nr 5 i 5a do Ustawy z dnia 19 lutego 1993r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - 
Dz.U.Nr 34, poz 154 ze zm. 
33

 A. Znamierowski, dz. cyt., s. 155 
34 www. wikipedia.org.pl/wiki/Polskie_Sztandary_Wojskowe. 
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 Na wojskowych sztandarach widnieją hasła streszczające cel wysiłku i walki polskiego 

żołnierza. To pod sztandarami ludzie prowadzeni są do walki i do zwycięstwa.
35

 To już nasza 

"szlachta, mająca świadomość przynależności narodowej, wykształciła etos sarmacki oparty na 

najwyższej wartości Bogu, w kolejności na Honorze rycerskim i patriotyzmie, bo Patria 

wywodzi się od pater - co znaczy ojciec, a od ojca wzięła sie nazwa Ojczyzna."
36

 

 Idea gotowości do poświęcenia wszystkiego, co człowieka łączy ze światem przyrody, 

nabiera sensu tylko wówczas, gdy ten świat nie jest ostateczną rzeczywistością, czy też 

ostatecznym środowiskiem naszego życia. W przeciwnym razie człowiek i wszystko co ludzkie - 

nawet ludzki honor i ludzka ojczyzna - są tylko częścią owego materialnego świata.
 37

 Dlatego 

"wielka  cywilizacja zaczyna się w chwili, gdy człowiek odkrywa, że całość świata nie jest 

przypadkiem, ale została przemyślana i zaplanowana przez jakąś siłę nadrzędną”
38

, która jest 

świadoma własnych celów i zdolna do ich realizowania za pomocą swych własnych działań.
39

 

Poza tym jest ona od "człowieka i świata odrębną i krańcowo różną, skrajnie tajemniczą. Tę 

świadomą siebie i wolną w działaniu, tajemniczą i absolutną siłę nazwano Wszechmocnym czyli 

Bogiem. Jeśli Wszechmocny powołuje do istnienia cały świat dla swoich celów i komunikuje się 

z człowiekiem, to ze wszech miar obiektywnie warto los swój związać z tymi boskimi celami, z 

boskim objawieniem."
40

 Dlatego "kto wypisuje na swym sztandarze słowa 'Bóg, Honor, 

Ojczyzna', ten rozpoznaje Wszechmocnego w Kościele założonym przez Jezusa z Nazaretu, 

wiąże swe życie z tym Bogiem, decyduje się - bez względu na cenę - wszystko jemu poddać."
41

 

Ponadto "uznaje też, że owo poddanie i więź przejawia się w pracy nad sobą, prowadzącej do 

osobistej doskonałości."
42

 Przyjmując to hasło każdy podejmuje się kontynuacji dziedzictwa 

pokoleń, które od czasu Chrztu Polski usiłują ten ideał urzeczywistnić.
43

 

 Ojczyzna to "język, to cała historia, to ziemia urodzajna, to chłopi i ziemianie, to Kościół 

stojący w parafii i lud modlący się. Ojczyzna to zwycięstwa i klęski, cnoty i wykroczenia, żal za 

                                                           
35 por. T. Płoski, Brwinów: Kazanie Biskupa Polowego WP wygłoszone w Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki 
Laterańskiej i 90 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, dnia 09.11.2008, w: www.ordynariat.pl. 
36 K. Wyszyński, Patriotyzm i jego przejawy, w: Kwartalnik Humanistyka 4-5/2010, s. 7. 
37

 por. M. Tkaczyk, Bóg Honor Ojczyzna, w: www. pamięć. org.pl. 
38 Tamże. 
39 por. Tamże. 
40 Tamże. 
41

 Tamże. 
42

 Tamże. 
43 por. Tamże. 
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popełnione grzechy i nagrody za osiągnięcia. Ojczyzna to pamięć i cmentarze także."
44

 Jest to 

również "żyzna ziemia użyźniona krwią jej obrońców, to zwyczaje, to kultura, to religia, to 

nauka literatura i sztuka. To właśnie jest Ojczyzna - dobro wspólne wszystkich Polaków. To jest 

skarb, a miłość do tego skarbu jest patriotyzmem."
45

 

 Natomiast "Bóg i Ojczyzna to wartości do których nie można przechodzić bez honoru. 

Honor oznacza cześć, szacunek, prawość, uczciwość, godność, gotowość poświęcenia, wierność. 

Bóg jest początkiem i celem wszystkich. On darzy dobrem, błogosławieństwem. On jest naszym 

Ojcem gotowym przebaczyć po każdym powrocie z marnotrawnej drogi. Do Boga nie możemy 

przystępować bez honoru."
46

 Ale również i "Ojczyzna wymaga honoru w codziennej służbie, 

pracy i nauce. Kto nie służy Ojczyźnie z honorem, ten nie cofnie sie przed zdradą, przed aferami, 

przed fałszywym świadectwem. Honor zbudowany jest z miłości do prawdy, do człowieka. 

Niech zatem Pan da nam honor wkroczenia na drogę doskonalszą, wiodącą do miłości Boga i 

Ojczyzny."
47
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