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BCh
BiB
BPTHer.
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DAL
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Dyw.Strz.
Dz.Rozk.

— Armia Krajowa
— Armia Ludowa
— batalion
— batalion pancerny
— batalion saperów
— batalion strzelców
— Bataliony Chłopskie
— „Broń i Barwa”
— „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”
— brygada
— dywizjon artylerii konnej
— dywizjon artylerii lekkiej
— dywizja piechoty
— dywizja
— dywizja strzelców
— Dziennik Rozkazów Wojskowych (1918–1920); Dziennik Rozkazów (1920–
1939)
Dz.U.
— Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (1919–1952 i od 1990); Dziennik
Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1952–1989)
FIAV
— Federation Internationale des Associacions Vexillologiques
KHKM
— „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”
Leg.
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LWP
— Ludowe Wojsko Polskie
MP
— Monitor Polski. Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej (1918–1952 i od
1990); Monitor Polski. Dziennik Urzędowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
(1952–1989)
MW
— „Muzealnictwo Wojskowe”
MWP
— Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (do 1945 r.: Muzeum Wojska)
NRL 	
— Naczelna Rada Ludowa
NSZ
— Narodowe Siły Zbrojne
NSZZ „Solidarność” — Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”
OP
— Oddział Partyzancki
OSP
— Ochotnicza Straż Pożarna
PA
— pułk artylerii
PAC
— pułk artylerii ciężkiej
PAL
— pułk artylerii lekkiej
PH–W
— „Przegląd Historyczno–Wojskowy”
PKiBP
— „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”
Plot.
— przeciwlotnicza
PP
— pułk piechoty
PSap.
— pułk saperów
PSK
— pułk strzelców konnych
PSP
— pułk strzelców pieszych
PSPodh.
— Pułk Strzelców Podhalańskich
PStP
— Państwowa Straż Pożarna
PStrz.
— pułk strzelców
PSW
— Pułk Strzelców Wielkopolskich
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— Polskie Siły Zbrojne
— pułk szwoleżerów
— pułk ułanów
— „Studia do Dziejów Dawnego Uzbrojenia i Ubioru Wojskowego” (do 1974 r.
„Studia i Materiały do Dziejów Dawnego Uzbrojenia i Ubioru Wojskowego”)
— „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”
— strzelców
— Wojsko Polskie
— „Wojskowy Przegląd Historyczny”
— Związek Harcerstwa Polskiego
— „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska w Białymstoku”
— „Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu”
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WPROWADZENIE

Celem niniejszej pracy jest próba w miarę całościowego zaprezentowania problematyki weksylologicznej w ujęciu dostosowanym do potrzeb badań nad historią Polski. Powinien więc to być rodzaj
kompendium, obejmującego kilka zasadniczych zagadnień. Po pierwsze, należałoby w nim zająć
się definicją weksylologii jako dziedziny dociekań naukowych, wskazać jej główne cele, zakres
zainteresowań i miejsce wśród innych nauk. Po drugie zaś, trzeba zwrócić uwagę na jej możliwości badawcze, uzależnione od zasobu źródeł i potrzeb warsztatu historycznego. Nie należałoby też
pomijać kwestii narzędzi, jakimi dysponuje weksylolog, wśród których główne miejsce powinna
zajmować właściwa dla tej dziedziny terminologia. Innym, istotnym zagadnieniem, koniecznym do
uwzględnienia w tym kompendium, jest omówienie zasobu obiektów, mogących stanowić przedmiot
badań weksylologicznych.
Ogólnie rzecz biorąc, jest to przedsięwzięcie niełatwe, obarczone ryzykiem stworzenia niepełnego lub wypaczonego obrazu tej nauki. Wynika to przede wszystkim z niedostatku opracowań monograficznych, odnoszących się do poszczególnych zagadnień z jej zakresu. Zwykle bowiem ujęcia
syntetyczne bazują na wynikach prac monograficznych i przyczynkarskich, dzięki którym można
formułować bardziej ogólne wnioski z dużym prawdopodobieństwem ich metodologicznej poprawności i merytorycznej trafności. W tym przypadku dotkliwy brak takich prac powoduje konieczność
wykorzystania do tego typu działań „surowego” materiału źródłowego. W efekcie nie ma więc możliwości odwoływania się do ustaleń wcześniej dokonanych przez badaczy, którzy zajmowaliby się tą
tematyką w sposób wszechstronny i dogłębny. Zaledwie kilka kategorii przedmiotów interesujących
weksylologię doczekało się do tej pory bardziej systematycznej i gruntownej analizy. Z pozostałych
grup celem badań bywały zazwyczaj tylko pojedyncze obiekty, natomiast brakuje ich całościowego
oglądu. Ponadto znaczna część publikacji poświęcona tego typu obiektom ma charakter popularny,
stąd podawane w nich informacje powinny być wykorzystywane z dużą ostrożnością. To, że niewystarczający zasób odpowiednich opracowań spowodował konieczność bezpośredniego wykorzystania źródeł lub publikacji popularnych, nie jest dla tej pracy z pewnością zjawiskiem korzystnym.
Niemniej jednak, dało to szansę przynajmniej wstępnego wykorzystania obfitego i niekiedy mało
rozpoznanego materiału.
Weksylologia jest stosunkowo młodą, liczącą sobie zaledwie pół wieku, dyscypliną naukową.
Powszechnie zalicza się ją do grupy tzw. nauk pomocniczych historii, mających na celu wzbogacanie warsztatu historyka o nowe umiejętności i wyposażenie go w narzędzia służące badaniu różnych
kategorii źródeł historycznych.
Badacze, którzy tej dziedzinie nauki nadali odrębność i wprowadzili ją w krąg nauk historycznych,
uczynili przedmiotem jej zainteresowań chorągiew, czyli artefakt złożony z płata materii i dodatkowych elementów umożliwiających jego użytkowanie. Takiemu pojęciu chorągwi odpowiada coraz
powszechniej występujący w obiegu piśmienniczym termin weksylium (l. mn. weksylia). W obrębie
zainteresowań tej nauki znajdują się także weksyloidy, czyli przedmioty odbiegające wyglądem od
chorągwi, ale spełniające podobne do niej funkcje. Niniejsza definicja może wydawać się z gruntu
jasna i niebudząca wątpliwości, skoro bez trudu daje się na ogół wyodrębnić chorągwie i weksyloidy
spośród innych wytworów kultury.
Trudności pojawiają się dopiero w toku precyzowania zakresu badań, które weksylologia powinna
podejmować. Częściowo wynika to z sytuacji, w jakiej znajdują się od dłuższego czasu dyscypliny
nazywane tradycyjnie naukami pomocniczymi historii, do których zaliczono ww. dziedzinę wiedzy.
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Pierwotnie miały one dostarczać narzędzi do badania różnorodnych źródeł. Już dawno jednak stało
się oczywiste, iż ich funkcja „usługowa”, wynikająca choćby z samej nazwy i utrwalona długą tradycją, ogranicza możliwości ich rozwoju. Większość z nich traktuje obecnie kategorię źródeł, które
są przedmiotem ich badań, jako równorzędny z innymi przedmiot badań historycznych, obejmujący
swoim zakresem wszelkie możliwe ich aspekty. Przez analogię można by założyć, iż weksylologia
także powinna podążyć tą drogą w kształtowaniu ram swoich badań.
Jej sytuacja jest jednak pod tym względem dość trudna i nietypowa, w porównaniu z wcześniej
już wyodrębnionymi naukami pomocniczymi historii. W przeciwieństwie bowiem do dyscyplin
uprawianych od dłuższego czasu, weksylologia ma do swojej dyspozycji niewiele prac o charakterze
materiałowym, mogących być punktem wyjścia do dalszych badań, dotyczących zagadnień bardziej
teoretycznych. Brakuje wiedzy na temat pojedynczych obiektów lub ich zespołów, która stanowiłaby
dorobek programowo prowadzonych działań badawczych. Zastane ustalenia powstawały zazwyczaj
w ramach prac inwentaryzacyjnych, prowadzonych głównie przez muzealników, opisujących eksponaty ze zbiorów muzealnych. Tymczasem, przykładowo heraldyka dysponuje zasobem nowoczes
nych herbarzy, sfragistyka katalogami pieczęci, a numizmatyka — znaków pieniężnych.
Ponadto, konsekwencją dość krótkiego okresu rozwoju weksylologii jako odrębnej dyscypliny, jest nie do końca zdefiniowany zakres jej zainteresowań, który powinien być wypracowywany w toku szczegółowych studiów metodologicznych i wynikać z doświadczenia zdobywanego
w trakcie badań. Z pewnością nie może się on ograniczać do wyglądu czy budowy weksyliów, ani
nawet okoliczności ich powstania czy użytkowania. Z kolei przyjęcie zbyt szerokiego kulturowego
kontekstu funkcjonowania chorągwi może doprowadzić do zatarcia głównego celu weksylologii
jako nauki pomocniczej historii. Badania takie musiałyby zarazem wkraczać na grunt różnych dziedzin nauk historycznych i społecznych, w których chorągiew jest stale obecna, takich jak historia
wojskowości, liturgii czy ustroju, a w niektórych aspektach — także socjologii, psychologii społecznej i wielu innych.
Dodatkową trudnością stworzenia w miarę całościowego ujęcia tej dyscypliny nauki jest jej niedostateczny dorobek w zakresie badań szczegółowych, które zazwyczaj są podstawą opracowań
syntetycznych. Jest bowiem ryzykowne bazowanie w takiej pracy na ustaleniach fragmentarycznych
albo niepoddanych dostatecznej weryfikacji, czy też na „surowym” materiale dokumentacyjnym,
który z punktu widzenia warsztatu historycznego może być uznany bardziej za przekaz źródłowy niż
za opracowanie.
Stąd obecna praca może być narażona na zarzut fragmentaryczności czy powierzchowności ujęcia. Stopień kompletności i szczegółowości prezentowanych zagadnień okazał się bowiem niejednakowy w jej różnych częściach. Wynika to ze wspomnianego już braku prac szczegółowych, dających
wiedzę na temat rozmaitych aspektów weksylologii, które z tego powodu mogą być niedostatecznie
wyjaśnione. Ale jednocześnie jest to efekt wyboru konkretnej koncepcji takiego opracowania, które
w założeniu ma obejmować najważniejsze aspekty problematyki mieszczącej się w obrębie tej dyscypliny wiedzy.
Prezentowana praca składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwszą z nich poświęcono zagadnieniom warsztatowym i zawiera ona rozdziały dotyczące kolejno przedmiotu i zakresu badań
weksylologicznych, terminologii związanej z chorągwią jako materią tychże badań oraz właściwej
im podstawy źródłowej.
W drugiej części omówiono polski zasób weksylologiczny, w obrębie którego zostały wyróżnione
chorągwie funkcjonujące w wydzielonych obszarach: państwowo–prawnym, wojskowym, kościelnym i organizacyjno–korporacyjnym. Podział taki jest z pewnością niedoskonały, gdyż mogą znaleźć się grupy chorągwi dające się zaliczyć jednocześnie do kilku sfer, np. chorągwie brackie mogą
należeć zarówno do sfery kościelnej, jak i organizacyjno–korporacyjnej, a w odleglejszych czasach
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książęcy proporzec obecny był w życiu państwowo–prawnym oraz wojskowym, podobnie jak chorągwie ziemskie. Niemniej jednak, wyodrębnienie wspomnianych grup odniesienia stworzyło szansę
uporządkowania pokaźnego zbioru przedmiotów, które weksylolodzy próbują uwzględnić w swoich
badaniach.
Podział omawianych elementów ze względu na dziedziny ich zastosowania i potrzeba uwzględnienia jak największej ich liczby spowodowały wyraźną dysproporcję w objętości poszczególnych
fragmentów tej części pracy. Najwięcej miejsca zajęła w niej charakterystyka znaków chorągwianych
używanych w celach militarnych. Okazało się to trudne do uniknięcia, gdyż chorągwie, sztandary,
czy też proporce, które przez cały okres dziejów były znakami wojska, stanowiły zawsze najbardziej
zindywidualizowaną, najokazalej reprezentowaną i najlepiej rozpoznaną przez badaczy grupę tego
typu przedmiotów. Weksylia używane w innych dziedzinach życia mają odmienną specyfikę. Wśród
państwowych i samorządowych ważne miejsce zajmują flagi, występujące w wielu egzemplarzach
o identycznym wyglądzie, różniących się od siebie jedynie wielkością. Z kolei zbiorowa charakterystyka weksyliów kościelnych czy organizacyjnych musi na tym etapie pozostać dość ogólna
ze względu na małą dostępność wiedzy na temat obiektów należących do tych grup, wąski krąg
ich funkcjonowania i oddziaływania (parafia, lokalna organizacja lub stowarzyszenie), czy też niewielkie zróżnicowanie w wyglądzie poszczególnych egzemplarzy. Siłą rzeczy więc, poświęcone im
fragmenty opracowania mają charakter raczej ogólnikowy i fragmentaryczny, obejmując tylko część
zagadnień z tych — które teoretycznie biorąc — powinny zostać uwzględnione.
W pierwszej części pracy poszczególne stwierdzenia starano się dokumentować przypisami, natomiast w drugiej poprzestano na podaniu bibliografii do każdego rozdziału. Podano w nich publikacje o odmiennym charakterze i na różnym poziomie naukowej ścisłości, w wielu przypadkach
nawet popularne, jeśli tylko zawierały jakiekolwiek dane na temat chorągwi lub przynajmniej ich
wizerunki. Zostały one ułożone w porządku chronologicznym, co ułatwi Czytelnikowi zapoznanie
się z dynamiką rozwoju piśmiennictwa dotyczącego zagadnień weksylologicznych, omawianych
w poszczególnych fragmentach tej części pracy.
Na koniec ze strony autora niezbędne wydaje się wyjaśnienie i usprawiedliwienie zarazem —
próba ogarnięcia i zaprezentowania problematyki weksylologicznej w jednym opracowaniu nie była
bowiem zadaniem łatwym i z pewnością nie wyczerpuje ono wszystkich aspektów tej nauki. Można
mieć tylko nadzieję, iż mankamenty tej książki zainspirują badaczy zainteresowanych problematyką
weksylologiczną do podjęcia na tym polu dalszych działań, które wzbogacą i rozszerzą jej dorobek
z korzyścią dla rozwoju nauki historycznej. Autor niniejszego opracowania, który chciałby nadal,
o ile będzie miał taką możliwość, prowadzić pracę nad zagadnieniami z zakresu weksylologii, w tym
także nad jej warsztatem, będzie bardzo wdzięczny za wszelkie opinie, uwagi i sugestie, które P.T.
Czytelnicy zechcą do niego skierować na adres mailowy: janptak@interia.pl.
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Rozdział 1

PRZEDMIOT, ZAKRES I KIERUNKI BADAŃ
WEKSYLOLOGICZNYCH

1.1. POCZĄTKI I ROZWÓJ WEKSYLOLOGII
Warsztat historyka w swoim nieustannym rozwoju wzbogaca się o coraz to nowe narzędzia badawcze. Ważne miejsce wśród nich zajmują nauki pomocnicze historii, które dwa wieki temu Joachim
Lelewel określił jako „dające poznawać źródła historyczne”. Wśród wielu różnych kategorii źródeł wyraźnie wyodrębniają się chorągwie, szeroko rozpowszechnione w wielu cywilizacjach, od
wieków obecne także na ziemiach polskich, podobnie jak na innych terenach objętych zasięgiem
cywilizacji łacińskiej. C h o r ą g i e w jest przedmiotem łatwo rozpoznawalnym ze względu na swój
wygląd i funkcjonowanie, jako płat tkaniny o odpowiednim kształcie, barwach i innych elementach wizualnych pokrywających jego powierzchnię, umocowany na drzewcu lub na lince, wykonany
i używany (publicznie okazywany) z zamiarem komunikowania się za jego pomocą z otoczeniem.
Szerokie zastosowanie chorągwi (często nazywanych obecnie w literaturze weksyliami) w życiu zbiorowym od czasów zamierzchłych aż do współczesności, jak też ich doniosłe znaczenie
w wielu sytuacjach dziejowych, przemawiają za potrzebą traktowania ich w warsztacie historycznym jako odrębnej grupy źródeł, analogicznej do herbów, pieczęci czy monet, którymi od dwóch
wieków zajmują się oddzielne dyscypliny nauki historycznej, określane tradycyjnie mianem nauk
pomocniczych historii. Chorągwie doczekały się objęcia badaniami przez osobną naukę stosunkowo niedawno, gdyż dopiero na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. Nie znaczy
to oczywiście, iż wcześniej nie budziły zainteresowania specjalistów z różnych dziedzin. W obrębie nauk pomocniczych historii chorągwie były uwzględniane w badaniach heraldycznych ze
względu na ich ścisłe powiązania z herbami. Jako eksponaty muzealne były z kolei przedmiotem
badań muzealników i historyków sztuki, którzy mogli widzieć w nich wytwory rzemiosła artystycznego. Chorągwie używane w życiu militarnym budziły z kolei zainteresowanie historyków
wojskowości, w ceremoniach kościelnych — historyków liturgii, a w życiu państwowym — historyków prawa i ustroju.
Powstawały też osobne prace dotyczące wyglądu i budowy chorągwi, ich rozwoju na przestrzeni
wieków, a także sposobów ich funkcjonowania w różnych obszarach ludzkiej aktywności. Najstarszą formą piśmiennictwa na ten temat są katalogi chorągwi wraz z opisami. Wśród tego rodzaju
osiągnięć, pochodzących jeszcze z epoki średniowiecza, warto wskazać hiszpańskie dzieło zatytułowane Libro del conocimiento de todos los reinos, tierras y señoríos que son por el mundo (Księga
znajomości wszystkich królestw) sporządzone w XIV w. przez hiszpańskiego franciszkanina1, jak
też powstały w XV stuleciu w Krakowie z decydującym udziałem Jana Długosza katalog chorągwi

G. Pasch, Drapeaux du Libro del Conoscimiento, „Vexillologia. Bulletin de I’Assodation Française d’Etudes Internationales de Vexillologie” 2, 1969, s. 18; M. de Riquer, La heráldica en el Libro del Conoscimiento y el problema de su datación, „Dicenda: Cuadernos de Filologia Hispanica” 6, 1987, s. 313–319; zob. też A. Gieysztor, Polska
w „El libro del Conoscimiento” z połowy XIV wieku, „Przegląd Historyczny” 56, 1965, nr 3, s. 397–412.
1
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krzyżackich Banderia Prutenorum2. W czasach nowożytnych z atlasami morskimi wydawane były
tablice zawierające wizerunki bander, jakimi posługiwały się floty poszczególnych państw, w tym
także polska. Były wśród nich atlasy Corneliusa Danckertsa (ok. 1715) czy Dawida Koelera (1718).
W ostatnich stuleciach ukazało się wiele publikacji w różnych językach obejmujących szeroki zakres zagadnień związanych z chorągwiami różnego typu, na dużym obszarze i w rozległych ramach
czasowych. Należą do nich anglojęzyczne prace takich autorów, jak: Frederick Edward Hulme3,
George Henry Preble4, William John Gordon5 czy Gordon Campbell i Idrisyn Oliver Evans6, z kolei
w języku niemieckim podejmowali te zagadnienia m.in.: Rudolf Siegel7, Johann Friedrich Meuss8
czy Ottfried Neubecker9. Polskimi autorami prac na temat chorągwi byli: Franciszek Kamocki10,
Adam Chmiel11, Bronisław Gembarzewski12 czy Stanisław Gepner13. Główne wątki poruszane w zasygnalizowanej wyżej literaturze przedmiotu koncentrują się wokół genezy poszczególnych typów
chorągwi, ich wyglądu, symboliki, widniejących na nich kolorów i wyobrażeń, zakresu używalności,
jak też znaczenia w różnych dziedzinach ludzkiej aktywności.
W tych warunkach inicjatywa, z którą pod koniec lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia wystąpił
amerykański badacz Whitney Smith, uważany za twórcę dyscypliny badawczej nazwanej przez
niego vexillology i odnoszącej się do wszystkich typów chorągwi, oznaczała w gruncie rzeczy wyodrębnienie nurtu badawczego, obejmującego zagadnienia podejmowane już od dawna. Niemniej
jednak, było to posunięcie przełomowe, umożliwiające doprecyzowanie zadań badawczych, lepsze
zdefiniowanie przedmiotu i celu badań, a także ich instytucjonalizację. Po raz pierwszy W. Smith posłużył się tym określeniem w druku w artykule Flags of the Arab World z 1958 r.14 Warto podkreślić,
iż później zaproponował też dwie inne płaszczyzny zajmowania się chorągwiami, które na język polski można przetłumaczyć jako „weksylografia” i „weksylofilia”. Pierwszą z nich określił jako sztukę
tworzenia flag i innych chorągwi zgodnie z ustalonymi zasadami, druga zaś dotyczy hobbystycznych
zainteresowań tymi artefaktami15.
Zasługą W. Smitha było więc nie tyle wskazanie chorągwi jako przedmiotu badań, co raczej wydzielenie związanej z nią problematyki w ramy osobnej dyscypliny i nadanie jej nazwy. Pochodzi
ona od łacińskiego terminu vexillum, pierwotnie oznaczającego rzymski znak bojowy, a w czasach
średniowiecza używanego na określenie różnego typu chorągwi. W ślad za angielskim vexillology
Na ten temat m.in.: K. Stopka, Na wieczystą pamiątkę i symbol. Banderia Prutenorum: dzieło, autorzy, losy,
w: Banderia Prutenorum, Kraków–Proszówki 2009; J. Ptak, Banderia Prutenorum. Pogrunwaldzka pamiątka
w kulturze polskiej, w: Bitwa grunwaldzka w historii, tradycji i kulturze polskiej 1410–2010. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej: Ostrowiec Świętokrzyski 10–11 czerwca 2010 r., red. T. Ossowski, Kielce 2010,
s. 79–102; tam wcześniejsza literatura.
3
F. E. Hulme, The Flags of the World: Their History, Blazonry, and Associations, From the Banner of the Crusader
to the Burgee of the Yachtsman; Flags National, Colonial, Personal; The Ensigns of Mighty Empires; The Symbols
of Lost Causes, London [b. d. — ok. 1890].
4
G. H. Preble, Origin and History of the American Flag, Philadelphia 1917.
5
W. J. Gordon, Flags of the World Past and Present: Their Story and Associations, London 1929.
6  
G. Campbell, I. O. Evans, The Book of Flags, London 1960.
7  
R. Siegel, Die Flagge, Berlin 1912.
8  
J. F. Meuss, Die Geschichte der preussischen Flagge, Berlin 1916.
9
O. Neubecker, Fahnen und Flaggen, Leipzig 1939.
10
F. Kamocki, O proporcach, banderach, sztandarach i kokardach, Warszawa 1917.
11
A. Chmiel, Barwa i chorągiew polska, Kraków 1919.
12
B. Gembarzewski, O proporcach, znakach, chorągwiach, sztandarach, itd., BiB 6, 1937, nr 9, s. 117–118.
13
S. Gepner, Sztandary, w: Księga jazdy polskiej, Warszawa 1938, s. 240–254.
14
W. Smith, Flags of the Arab World, „The Arab World Magazine” 5, 1958, nr 10, s. 12–13.
15
Zob. tenże, Time for new terms in vexillology?, „The Flag Bulletin” 40, 2001, nr 6/202.
2
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utworzono francuski wyraz vexillologie, włoski vessillologia, hiszpański vexilología, w języku rumuńskim i czeskim vexilologie. W słownictwie niemieckim, niezależnie od terminu Vexillologie,
używane są też rodzime nazwy: Flaggenkunde i Fahnenkunde. Podobnie też w niektórych pozostałych językach wykorzystano w nazwach tej nauki wyrazy miejscowego pochodzenia, m.in. w holenderskim vlaggenkunde i banistiek, w rosyjskim flagovedenije, w słoweńskim i chorwackim zastavoslovje, choć w tym ostatnim jest też vexilologija. Wypada więc stwierdzić, iż zaproponowany
przez W. Smitha termin został powszechnie zaakceptowany, wchodząc w skład leksykalnego zasobu
różnych języków.
W języku polskim termin ten utrwalał się w wersji „weksylologia”, począwszy od lat sześćdziesiątych XX stulecia. W 1966 r. z inicjatywy Andrzeja Bebłowskiego została utworzona Komisja
Weksylologiczna przy kole PTTK, działającym na Uniwersytecie Warszawskim. Do rozpowszechnienia tego określenia w polskim piśmiennictwie przyczynił się wydatnie Jan Miller, używając
go w popularnej książeczce Flagi16, a następnie w poświęconym weksylologii artykule17. Z pewnością ważnym momentem było umieszczenie weksylologii w gronie dyscyplin prezentowanych
przez Józefa Szymańskiego w kolejnym wydaniu jego autorskiego podręcznika akademickiego18.
Stopniowo termin ten znalazł się w opracowaniach leksykograficznych, a w 1998 r. również w prawodawstwie, gdzie w Ustawie z dnia 29 grudnia o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa postanowiono, że „wzory symboli jednostek samorządu terytorialnego muszą być zgodne z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną”
(Dz.U., nr 162, poz. 1126, art. 5).
Wspomniany już Whitney Smith zainicjował także wiele przedsięwzięć w dziedzinie weksylologii — piśmiennictwa i organizacji badań. W jego własnym dorobku znajdziemy znaczącą liczbę prac
z tego zakresu19. W 1961 r. podjął się również wydawania dwumiesięcznika „The Flag Bulletin: The
International Journal of Vexillology”, jest także współzałożycielem działającego od 1962 r. w Winchester k. Bostonu (Massachusetts) weksylologicznego ośrodka badawczego Flag Research Center.
Cenną inicjatywą W. Smitha i jego współpracowników są zwoływane od 1965 r. co dwa lata
w różnych miastach świata kongresy weksylologiczne, z których pierwszy odbył się w Muiderbergu w Holandii. Na trzecim z kolei kongresie, obradującym w 1969 r. w Bostonie, została powołana do życia organizacja nosząca nazwę Federation Internationale des Associacions Vexillologiques
(FIAV), która skupia stowarzyszenia weksylologiczne z wielu krajów. Ostatni, XXVI Kongres FIAV
odbył się w 2015 r. w Sydney.
Na gruncie polskim dorobek weksylologii i rozwój instytucji podejmujących prace badawcze
w tej dziedzinie jest również godny odnotowania. W okresie poprzedzającym upowszechnienie się
jej jako odrębnej dyscypliny wiedzy, prace dotyczące chorągwi prowadzono w szczególny sposób
w ramach muzealnictwa. Szeroki zasięg uzyskała podjęta w latach pięćdziesiątych XX w. przez
MWP akcja poszukiwania sztandarów WP z kampanii wrześniowej, z których większość ukryto
przed okupantami na terenie kraju. Odzyskiwaniu tych przedmiotów towarzyszyły badania nad różnymi aspektami ich funkcjonowania i wyglądu, niezbędnymi choćby dla ich identyfikacji. Szczególnie zaangażowaną w podjęte wtedy działania osobą był pracownik muzeum, płk Kazimierz Satora,
który między marcem 1966 a styczniem 1973 r. publikował dane o odnalezionych i poszukiwanych
J. Miller, Flagi, Warszawa 1970.
Tenże, Weksylologia — nowa nauka pomocnicza historii, „Biuletyn Numizmatyczny” 1971, nr 5, s. 89–92.
18  
J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, wyd. 4, Warszawa 1983 i n.
19
Zob. zwłaszcza W. Smith, The Bibliography of Flags of Foreign Nations, Boston 1965; tenże, Flags Through the
Ages and Across the World, New York 1975; tenże, The Flagbook of the United States. The Story of the Stars and
Stripes and the Flags of the Fifty States, New York 1975; tenże, Flags and Arms across the World, New York 1980;
tenże, Flag Lore of All Nations, Brookfield Conn. 2001.
16  
17  
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sztandarach we „Wrocławskim Tygodniku Katolików” (WTK) w cyklu Opowieści wrześniowych
sztandarów, następnie wydając je w formie książkowej20. W zamieszczonych tam materiałach znalazło się dużo wiadomości przede wszystkim na temat dziejów tych przedmiotów, cenne były też
dołączone do tekstu fotografie, które ukazywały wygląd owych artefaktów. Nowy rozdział w badaniach losów tych sztandarów został zapoczątkowany w 1989 r., gdy można było otwarcie pisać
o wydarzeniach rozgrywających się we wrześniu 1939 r. na Kresach Wschodnich, najechanych przez
Armię Czerwoną. Wówczas też oficjalnie zajęto się losami sztandarów znajdujących się na tamtych
terenach21.
Innym ośrodkiem zajmującym się polskimi znakami bojowymi z czasów II wojny światowej
jest Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. W 1970 r. w jego ramach podjęła
działalność Fundacja Sztandarów PSZ, sprawująca opiekę i prowadząca prace dokumentacyjne nad
zebranymi w nim ok. stu sztandarami22.
Rozkład systemu komunistycznego w Polsce stworzył nowe możliwości podejmowania prac nad
chorągwiami zarówno w sferze teoretycznej, jak i praktycznej. Już w 1987 r. mogło rozpocząć działalność Polskie Towarzystwo Heraldyczne, w swej nazwie i tradycjach nawiązujące do tego działającego przed wojną we Lwowie. Chorągwie z racji bliskich związków z herbami, także znalazły się
w kręgu jego zainteresowań23.
W późniejszych latach pojawiły się inicjatywy organizacyjne w obrębie samej weksylologii.
W 1992 r. powstało Polskie Towarzystwo Weksylologiczne, które weszło w skład FIAV. Wraz z istniejącym od 1978 r. Centrum Flagi Ziemi zaangażowało się ono w organizację w Polsce XVI Międzynarodowego Kongresu Weksylologicznego, który odbył się w Warszawie w lipcu 1995 r.24
Od stycznia 1999 r. zaczęło ukazywać się czasopismo „Flaga. Biuletyn Polskiego Towarzystwa
Weksylologicznego”. Na jego łamach prezentowano m.in. wyniki prac Komisji Terminologicznej
utworzonej przez Polskie Towarzystwo Weksylologiczne, której skład tworzyli: Andrzej Bebłowski,
Kajetan Małachowski, Władysław Serwatowski, Jacek Skorupski i Alfred Znamierowski. Miała ona
na celu opracowanie polskiego słownictwa dotyczącego różnego typu chorągwi, niezbędnego przy
ich klasyfikowaniu i opisywaniu25.
W tym okresie pojawiła też konieczność opracowania wzorów wielu nowych znaków chorągwianych. Było to następstwem reform wdrażanych w różnych obszarach życia publicznego w III Rzeczypospolitej. Najpierw dokonano zmian w wyglądzie herbu państwowego, w którym Orłu Białemu
przywrócono koronę, a następnie (w 1993) zmieniono wygląd sztandarów wojskowych. Jednocześ
nie, w następstwie reformy samorządowej, umożliwiono też posiadanie weksyliów przez jednostki
samorządu terytorialnego wszystkich szczebli.
Z wymienionymi procesami związane było zapotrzebowanie na projekty nowych weksyliów, jak
też na ich merytoryczną ocenę. Podejmowane w związku z tym działania można zaliczyć do wspoK. Satora, Opowieści wrześniowych sztandarów, Warszawa 1990.
W. Kuźma, Nowe opowieści wrześniowych sztandarów, „Mars” 2, 1994, s. 225–254; K. Satora, O wznowienie
rewindykacji wrześniowych sztandarów Wojska Polskiego z 1939 r., zagarniętych na Kresach Wschodnich przez
Armię Czerwoną, „Mars” 4, 1996, s. 111–132; tenże, Na tropach wrześniowych sztandarów, Warszawa 2001.
22
K. Węgrzecki, Fundacja Sztandarów Polskich Sił Zbrojnych na Obczyźnie, Nottingham 1975.
23
Świadczą o tym choćby sprawozdania z kongresów weksylologicznych umieszczane w wydawnictwach PTHer,
zob. A. Bebłowski, XIV Międzynarodowy Kongres Weksylologiczny (Barcelona, 30 VI—5 VII 1991), BPTHer 6, grudzień 1991, s. 22–29; tenże, XV Międzynarodowy Kongres Weksylologiczny w Zurychu 23–27 VIII 1993, BPTHer
11, maj 1994, s. 27–28.
24
A. Bebłowski, XVI Międzynarodowy Kongres Weksylologiczny w Warszawie, BPTHer 14, styczeń 1996, s. 15–17.
25
Słownik weksylologiczny, „Flaga. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego” marzec–czerwiec 1999,
nr 2–3, s. 1–14.
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mnianej wcześniej specjalności, którą W. Smith nazwał weksylografią. Ma ona charakter praktyczny
i przez to wymaga w prowadzonych badaniach uwzględnienia wiedzy weksylologicznej i heraldycznej. Tego rodzaju prace podejmowały zarówno pojedyncze osoby czy nawet środowiska akademickie, jak również zorganizowane ośrodki, specjalizujące się w tworzeniu projektów flag, herbów
i pieczęci, głównie dla jednostek samorządu terytorialnego. Do takich należy utworzony w 1997 r.
jako prywatne przedsięwzięcie przez A. Znamierowskiego Instytut Heraldyczno–Weksylologiczny.
Realizując tego rodzaju zapotrzebowanie, gromadzi on i przetwarza materiały z zakresu weksylologii, które tworzą teoretyczną podstawę dla takich prac.
Inne zadanie spełnia powołana do życia w 2000 r. (Dz.U. 2000, nr 6, poz. 83 ze zm.) Komisja
Heraldyczna działająca przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji (w latach 2011–2015
Administracji i Cyfryzacji), która wydaje opinie m.in. odnośnie do projektów weksylograficznych.
Zgodnie z obowiązującymi obecnie postanowieniami Ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach
i mundurach (Dz.U. 1978, nr 31, poz. 130 ze zm.), do jej zadań należy:
— opiniowanie […] symboli jednostek samorządu terytorialnego [herbów, flag, emblematów oraz
insygniów i innych symboli — J. P.],
— opiniowanie i przygotowywanie projektów wzorcowych aktów prawnych związanych z ustanawianiem insygniów władzy państwowej, herbów, flag, emblematów i innych znaków i symboli
związanych z heraldyką i weksylologią,
— udzielanie konsultacji władzom i organom administracji publicznej w dziedzinie właściwego
używania insygniów władzy państwowej, herbów, flag, emblematów i innych znaków i symboli
związanych z heraldyką i weksylologią.
Weksylologia przeżywa w ostatnim okresie w Polsce wzrost popularności nie tylko w wymiarze
utylitarnym, jako teoretyczny fundament dla rozwijającej się twórczości weksylograficznej, lecz także w wyniku zwiększenia się zainteresowania przeszłością w polskim społeczeństwie. Dzięki temu
następuje nawrót do tradycji historycznych także w wymiarze organizacyjnym, w którym weksylia
zawsze odgrywały istotną rolę. Liczne instytucje, związki i stowarzyszenia starają się uzyskać wiedzę o znakach i symbolach organizacji, do których nawiązują w aspekcie ideowym. Bardzo istotnym
zjawiskiem jest też odnoszenie się, także za pomocą treści umieszczanych na sztandarach, do tradycji
WP II Rzeczypospolitej przez obecnie istniejące oddziały wojskowe26. Ponadto należy wspomnieć
o kultywowaniu tych tradycji przez koła pułkowe i środowiska kombatanckie, o grupach rekonstrukcyjnych odtwarzających wygląd wojsk z różnych epok historycznych, o bractwach kurkowych
wznawiających swą działalność w różnych miastach, nie mówiąc o takich organizacjach, jak „Strzelec”, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” czy Liga Morska. Sięganie do dawnych tradycji często
przynosi efekty w postaci nowych chorągwi nawiązujących wyglądem do posiadanych w przeszłości
przez organizacje, z którymi te obecne się utożsamiają. Towarzyszy temu zwiększone zainteresowanie znakami chorągwianymi w wymiarze historycznym i teoretycznym, wynikające z zamiłowania
do tradycyjnych wartości i z fascynacji tego rodzaju artefaktami, w dużym stopniu realizowane przez
ludzi, których można by określić zaproponowanym przez W. Smitha mianem weksylofilów.
Jednak najważniejszą dyscypliną badań nad chorągwią pozostaje weksylologia, która zyskuje
rangę odrębnej nauki pomocniczej historii, równorzędną innym, istniejącym od XIX stulecia naukom zaliczanym do tej grupy. Powinna ona też być poznawana razem z nimi w ramach studiów
historycznych. Umieszczenie jej przed trzydziestu laty w akademickim podręczniku nauk pomocniA. Smoliński, W sprawie przywracania tradycji we współczesnym Wojsku Polskim (sztandary, nazwy formacji,
mundur), w: IV Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowych. Koszalin 16 XII 1998 r., red. B. Polak, Koszalin
1999, s. 57–93.
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czych historii, choć tam wraz z falerystyką włączona była do rozdziału poświęconego heraldyce27,
z pewnością było ważnym krokiem naprzód dla jej rozwoju w wymiarze naukowym. Efektem wzrastającego znaczenia tej dyscypliny są nadto pisane na różnych szczeblach edukacji akademickiej
i kariery naukowej prace na tematy weksylologiczne.

1.2. ZAGADNIENIA BADANE PRZEZ WEKSYLOLOGIĘ
Badania nad weksyliami mogą mieć różny zakres i dotyczyć wielu aspektów. Najogólniej rzecz biorąc, dają się wyodrębnić w problematyce weksylologicznej dwa wymiary, które można by określić
jako konstrukcyjno–wizualny i funkcjonalny. Pierwszy z nich dotyczy wyglądu i budowy badanych
przedmiotów, drugi zaś ich funkcji użytkowej, określonej zakresem wyznaczonych im zadań, wraz
z formami ich praktycznej używalności. Przy realizacji badań związanych z pierwszym wymienionym aspektem niezwykle istotna jest terminologia umożliwiająca poprawne i wszechstronne opisywanie poszczególnych typów chorągwi i ich części. Z kolei w odniesieniu do drugiego niezbędna
może okazać się znajomość reguł dotyczących działań praktycznych i zrytualizowanych zachowań,
obowiązujących w tych dziedzinach, w których chorągwie były używane.
Z innej perspektywy, w badaniach prowadzonych nad interesującymi nas artefaktami można wyodrębnić różne zakresy zainteresowania nimi pod względem ilościowym. Niekiedy mogą się one
koncentrować na pojedynczych chorągwiach, w innym przypadku badacz ma do czynienia z ich ściśle określoną, zazwyczaj dość jednorodną grupą, a w jeszcze innych zadanie badawcze może dotyczyć bardzo dużego, niekiedy wręcz niemożliwego do policzenia zbioru weksyliów, występujących
przykładowo w jednej określonej dziedzinie życia publicznego.
Analizę pojedynczych obiektów można uważać za najbardziej elementarny aspekt badań weksylologicznych. Powinna być ona możliwie dokładna i wnikliwa, aby w jej wyniku udało się wypracować szczegółowe wnioski — ustalenia na temat budowy i wyglądu badanych przedmiotów. Niekiedy
stwarza ona także możliwość określenia sposobów czy okoliczności ich wykonania, zwłaszcza jeżeli
brakuje dokumentacji na ten temat. Wygląd weksylium może z kolei wiele powiedzieć o założeniach
ideowych, przyświecających jego projektantom i wytwórcom, z którymi też zazwyczaj identyfikowali się jego późniejsi posiadacze.
Przystępując do analizy danego egzemplarza weksylium, należy najpierw określić typ, z jakim
badający ma do czynienia. Nie zawsze jest to możliwe bez wzięcia pod uwagę szczegółów jego
wyglądu (np. treści widniejących na płacie), zatem w niektórych przypadkach wnioski na ten temat
możliwe są dopiero w późniejszej fazie badań. Ustalenie rodzaju chorągwi jest też niezbędne, aby
poprawnie stosować wobec niej bardziej specjalistyczną terminologię.
W ramach b a d a n i a k o n s t r u k c j i artefaktu weksylologicznego konieczne jest zwrócenie
uwagi na sposób eksponowania jego płata. Bywa on niekiedy przystosowany do zawieszenia na lince (szczególnie bandery czy flagi), lecz najczęściej mocowany jest na drzewcu. W tej drugiej wersji
zawieszenia można wyróżnić dwa sposoby mocowania tkaniny do drzewca. Pierwszy z nich polega
na tym, iż płat jest do niego przymocowany bezpośrednio jednym ze swoich skrajów (zawieszenie
pionowe). W drugim natomiast jest zawieszony górnym skrajem na poziomej belce, a ona jest przytwierdzona do drzewca. Taka konstrukcja nawiązuje do rzymskiego labarum i nazwa ta bywa też
używana na jej określenie.
W badaniach nad weksyliami bierze się pod uwagę również i c h r o z m i a r y. Niekiedy okreś
lano je przepisami, w innych przypadkach panowała w tym zakresie duża dowolność. Najczęściej
J. Szymański, dz. cyt., s. 694–697.
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zwraca się uwagę na rozmiary płatów — długość ich skrajów (długość boku, jeżeli ma on kształt
kwadratu oraz wysokość i szerokość, jeśli prostokąta). W przypadku, gdy w płacie występują wcięcia, podaje się ich głębokość, a jeśli płatem albo częścią płata jest trójkąt, wymierza się wszystkie
jego boki albo długość podstawy i krawędzi bocznej — gdy trójkąt jest równoramienny. W razie
obszycia płata frędzlą, podawana bywa jej szerokość. Mierzy się również długość drzewca i średnicę
jego przekroju, jak też rozmiary głowicy i jej elementów składowych. Jeżeli do drzewca uwiązane
są wstęgi, ważne są również ich wymiary — długość i szerokość, a także ewentualnie szerokość
frędzli przy nich. Odnośnie do flag, które występują w wielu egzemplarzach i mogą mieć różne rozmiary, ważny jest stosunek szerokości do długości płata, określony za pomocą cyfr (np. 5:8). Jeżeli
weksylia znane są jedynie z opisów, to ich rozmiary mogły być podawane w nieużywanych obecnie
jednostkach długości. Wymaga to przeliczenia na system metryczny, do czego mogą być przydatne
dane z zakresu metrologii historycznej.
W analizie płata istotny jest również jego k s z t a ł t. Jak wyżej wspomniano, zazwyczaj bywa on
kwadratowy lub prostokątny, przy czym wśród prostokątów wyróżnia się „stojące”, których boki
są dłuższe od podstaw. Z kolei kiedy mowa jest tylko o prostokącie, to zwykle o takim, w którym
podstawy są dłuższe od wysokości. Niemniej jednak, bywa też, że taki prostokąt określa się jako „leżący”. Jeżeli swobodny skraj płata nie tworzy linii prostej, lecz ma wycięcia, podawany jest kształt
form, jakie w ich efekcie powstały.
Kolejnym istotnym przedmiotem badań weksylologicznych są m a t e r i a ł y, z których płat został
wykonany. Są to różne tkaniny tworzące jego powierzchnię, przy czym zazwyczaj wytwory dobre
jakościowo, np. różne gatunki jedwabiu, takie jak adamaszek czy ryps. Podaje się również, z ilu
brytów zszyto ten materiał, jakich nici użyto do haftowania i z czego sporządzono aplikacje. Jeśli
jego części są malowane, istotne może być też ustalenie typu farb. Poza płatem należy też zwrócić
uwagę na materiały, z których wykonano inne części weksylium, jak choćby wstęgi czy sznury.
Z kolei drzewce wymaga ustalenia gatunku drewna, z którego jest zrobione, podobnie jak powinny
zostać określone metale i stopy, tworzące metalowe części weksylium: głowice, okucia drzewców,
gwoździe czy pierścienie, służące do łączenia płata i drzewca.
Z użytymi do wykonania weksylium materiałami ściśle wiążą się t e c h n i k i wykonania jego
poszczególnych części. Należy więc uwzględnić rodzaje haftu, jak też sposoby jego zdobienia, choćby przez użycie cekinów czy koralików. Gdy widnieje na nim obrazek, istotna jest technika jego wykonania, np. ręczne malowanie czy oleodruk. Z pewnością przydatne jest zidentyfikowanie warsztatu, z którego weksylium to wyszło, o ile jest to w ogóle możliwe. Zazwyczaj wytwarzaniem takich
przedmiotów zajmowały się wykwalifikowane ośrodki, począwszy od warsztatów hafciarskich na
dworach królewskich, przez wytwórców (m.in. malarzy), skupionych w cechach i klasztorach, aż do
współczesnych firm specjalizujących się w tego typu produkcji. Jeśli był to zakład wytwórczy, często
pozostają po nim informacje dotyczące zakresu wykonywanych prac, czy też charakterystycznych
sposobów produkcji i technik warsztatowych. Obecnie dane tego typu są zazwyczaj zawarte w katalogach firmowych czy reklamach. Podobnie też drewniane i metalowe części weksyliów w wielu
przypadkach są dziełem możliwych do zidentyfikowania zakładów stolarskich i metaloplastycznych.
Niezwykle ważne, a w niektórych ujęciach uważane za najbardziej podstawowe w badaniach weksylologicznych, jest a n a l i z o w a n i e t r e ś c i widocznej na płatach. Zazwyczaj są one rozmieszczone po jego obu stronach, chociaż zdarzały się także warianty jednostronne. Trzeba też uwzględnić
sytuację, w której treść po obu stronach bywa jednakowa, jak np. na współczesnych flagach, kiedy
wystarczy oczywiście opis tylko jednej strony. Zazwyczaj jednak obydwie strony różnią się pod tym
względem od siebie, dlatego należy każdą oddzielnie badać. Jedną z podstawowych kwestii w tym
zakresie są występujące na płatach kolory. Ich identyfikacja wymaga z kolei precyzyjnej znajomości
nazw barw i odcieni, przykładowo czerwień na polskiej fladze była utożsamiana z karmazynem bądź
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cynobrem. Obecnie do określania barw używane są specjalne skale, posługujące się szczegółowymi
oznaczeniami.
Powierzchnie płatów bywają kolorystycznie jednolite, ale często też występują ich podziały, które
analogicznie do tarcz herbowych tworzą pasy, słupy, kliny, krzyże czy szachownice. Kolejnymi elementami treściowymi są przedstawienia o charakterze heraldycznym i ikonicznym. Pierwsze z nich
obejmują godła bądź całe herby, gdy godła umieszczone są w tarczach. Jeżeli zaś tarczy brakuje, cała
powierzchnia płata lub jej część może odgrywać rolę pola herbowego. Czasem na płatach występują zespoły herbów, dobrane według określonego kryterium. Skonwencjonalizowany charakter mają
też obecne na płatach emblematy i godła nieheraldyczne. Mogą to być np.: krzyże, znaki (cechowe,
organizacyjne, stowarzyszeniowe), odznaki pułkowe, jak również przyjęte powszechnie symbole.
Kolejną grupę stanowią religijne przedstawienia ikoniczne, obejmujące wizerunki Osób Boskich,
a także Matki Bożej i świętych. Są one często reprodukcjami znanych dzieł malarstwa czy rzeźby,
więc ich identyfikacja wymaga znajomości zabytków i innych osiągnięć sztuki kościelnej. Podobnie
też w przypadku postaci świętych — wiedzy o atrybutach, w które tradycyjnie wyposażani są oni na
wizerunkach.
Jeśli na chorągwianych płatach umieszczane są inne postacie, szczególnie bohaterowie narodowi, to zazwyczaj również przedstawienia tych osób naśladują powszechnie znane wizerunki, co
ułatwia ich rozpoznawalność. W niektórych przypadkach ikoniczną treść na chorągwiach tworzą
nie portrety pojedynczych ludzi, lecz obrazy zbiorowości albo wydarzeń, jak w scenach biblijnych
czy historycznych.
Poza treścią merytoryczną sferę obrazową zapełniają również elementy jedynie upiększające powierzchnie płatów. Są to głównie motywy roślinne i ornamenty geometryczne, które także mogą stanowić element kompozycji całości. Sam materiał płata może być również wzorzysty. Ponadto należy
tu wspomnieć o innych częściach chorągwi, mających do spełnienia głównie funkcje estetyczne.
Mowa o ozdobnych taśmach, galonach i frędzlach, którymi obszywane są skraje płatów, przy czym
zazwyczaj frędzli nie umieszcza się na tym skraju, który ma przylegać do drzewca. Do tego dochodzą też chwasty, doczepiane w różnych miejscach płata, szczególnie w jego rogach, a w chorągwiach
kościelnych w ich dolnej części, gdzie bywają mocowane do zakończeń nazywanych zębami.
Na chorągwianych płatach bywają też mocowane elementy o wyjątkowym znaczeniu, jak
np. wszyte otoczone szczególną czcią fragmenty starych weksyliów, metalowe oznaki orderowe
bądź pamiątkowe emblematy.
Obok treści ikonicznych powszechnie występują na weksyliach różnego rodzaju n a p i s y. Ich
treść jest mocno zróżnicowana na poszczególnych egzemplarzach, jednakże w najogólniejszym ujęciu można podzielić je na kilka grup28.
Pierwszą z nich tworzą napisy, które można określić jako w ł a s n o ś c i o w e. Jest w nich bowiem
podana nazwa właściciela czy posiadacza (względnie użytkownika) chorągwi. Może nim być państwo, oddział wojskowy, jednostka samorządowa, parafia, zakład pracy, korporacja czy stowarzyszenie. Nazwy te zapisane są w postaci rozwiniętej, ale zdarzają się też ich inicjały albo oznaczenia
cyfrowe. Odczytanie nazw wraz z rozwiązaniem skrótów jest niezbędne przy analizie treści umieszczonych na płacie, ale może być też przydatne dla ustalenia podmiotu posługującego się chorągwią.
Napisy należące do następnej z dających się wyróżnić grup można określić mianem fundacyjnych. Zawierają one informacje dotyczące ufundowania weksylium, przede wszystkim przez
wymienienie osób czy grup ludzi zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Mogą także podawać

J. Ptak, Napisy na chorągwiach wojskowych w Polsce. Próba typologii, „Roczniki Humanistyczne” 56, 2008,
z. 2, s. 157–192.
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datę (choćby tylko roczną) jego realizacji i miejsce, gdzie uroczyście przekazano ten przedmiot
odbiorcom.
W dalszej kolejności można wymienić napisy zasługujące na miano p a m i ą t k o w y c h. Ich
treść służy bowiem upamiętnianiu osób, miejsc czy wydarzeń istotnych dla posiadaczy weksylium.
Mogą to być np. miejscowości i daty stoczonych przez oddział wojskowy bitew, daty powołania do
życia organizacji czy stowarzyszenia, zapisy na temat uroczystości kościelnych, jak choćby jubileuszu parafii, z okazji którego sprawiono nową chorągiew itp.
Do ostatniej, czwartej wyróżnionej tu grupy napisów mogą należeć obecne na weksyliach dewizy, slogany, apostrofy i inne podobne sformułowania. Niekiedy są to cytaty z Pisma Świętego,
wezwania modlitewne, fragmenty utworów literackich, sentencje czy motta. Napisy te można by nazwać h a s ł o w y m i. Niektóre z nich mają charakter oficjalny i pojawiają się na dużej liczbie takich
artefaktów, inne mogą być z kolei unikatowe. Zawsze jednak odnoszą się do sfery idei i poglądów,
mają podniosły, uroczysty charakter.
Na poszczególnych egzemplarzach chorągwi bardzo często występują obok siebie napisy należące do kilku grup, niemniej jednak można je wyodrębnić pod względem znaczeniowym. Każdy z nich
ma bowiem swój zakres tematyczny, a na płacie chorągwianym zazwyczaj charakterystyczny układ
kompozycyjny.
Ważnym i często pomijanym pojęciem jest również u k ł a d w z o r u na chorągwi29. Służy on
oznaczeniu kierunku umieszczenia treści na płacie, a tym samym usytuowania jej względem drzewca. Najczęściej treść rozmieszcza się na powierzchni płata w ten sposób, że jej główne elementy ustawione są równolegle do drzewca i na rozwiniętym płacie znajdują się w pozycji pionowej, np. Orzeł
Biały ma głowę skierowaną ku górze. Ten układ wzoru określa się jako równoległy.
Inny układ, nazywany „prostopadłym”, powstaje w wyniku takiego zawieszenia chorągwianej
płachty na drzewcu, iż widniejące na niej główne godła czy inne wizerunki są skierowane prostopadle do niego. W wyniku tego, gdy drzewce jest podniesione pionowo ku górze i płat rozwinięty,
znajdujące się na nim godło jest widoczne w pozycji „leżącej”.
Istnieje jeszcze trzeci układ wzoru, określany mianem „ukośnego”. Występuje on wówczas, gdy
główne treści na płacie umieszczono wzdłuż jego przekątnej, biegnącej od dolnego rogu w części
swobodnej do górnego w części czołowej (przy drzewcu). W takiej sytuacji, podawany wcześniej
jako przykład Orzeł Biały jest usytuowany ukośnie, z głową skierowaną do górnego rogu płata przy
drzewcu.
Przedstawione zróżnicowanie układów wzoru mogło być uwarunkowane względami praktycznymi, związanymi z potrzebą prezentowania treści umieszczonych na płatach. W układzie równoległym przy podniesionym do góry drzewcu płat, o ile nie był rozpostarty wiatrem, zazwyczaj opadał
i zawijał się pod swoim ciężarem, przez co widniejące na nim elementy treściowe nie były zbyt
dobrze widoczne. Stąd pojawiające się niekiedy rozwiązania konstrukcyjne w postaci przymocowanego do górnej części drzewca poziomego drążka czy pręta, do którego mocowano górny skraj płata,
by pozostawał stale rozwinięty.
W odniesieniu do układu prostopadłego płat prezentuje się poprawnie wówczas, gdy drzewce było
w pozycji poziomej, np. oparte na ramieniu człowieka niosącego chorągiew podczas przemarszów
czy pochodów bądź też przy ceremonialnym pochylaniu tych przedmiotów. Z kolei układ ukośny
najlepiej umożliwiał prezentację umieszczonych na płacie treści, gdy drzewce było trzymane (np.
w czasie marszu) w pozycji odchylonej pod kątem 45°, natomiast przy jego pionowym ustawieniu

Określenie to jest używane m.in. w pracy: J. Łuczak, Chorągwie weteranów Powstania Wielkopolskiego 1918–
1919 w zbiorach Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego, Poznań 1999.
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płat układał się w ten sposób, że najlepiej był widoczny jego środek i dolny róg. Stąd w miejscach
tych sytuowano często najważniejsze treści.
Kolejnym zagadnieniem, związanym z konstrukcją weksyliów, jest s p o s ó b m o c o w a n i a
p ł a t a do drzewca. Mógł on polegać na prostym przybiciu płata gwoździami lub przywiązaniu za
pomocą tasiemek przyszytych do jego czołowego skraju, ale stosowano też inne rozwiązania. Jedno
z nich polegało na zszyciu czołowego skraju płata chorągwi z tuleją wykonaną z tkaniny bądź skóry,
którą nasuwano z płatem na drzewce i przybijano gwoździkami albo też na łączeniu obu tych elementów, zaopatrzonych w metalowe pierścienie, za pomocą wsuwanego w nie pręta.
Samo d r z e w c e też może być przedmiotem analizy z punktu widzenia weksylologii. Zazwyczaj wykonane jest z odpowiednio dobranego drewna, może być jedno– lub dwuczęściowe z częściami łączonymi tuleją, z powierzchnią gładką lub podłużnie żłobioną w rowki (kanelowaną). Zdarzało się użycie do tego celu egzemplarzy broni drzewcowej, np. włóczni czy lancy. W przypadku
proporców było to zresztą zjawiskiem typowym. Niekiedy drzewce posiadało wytok do trzymania
ręką, zgrubienie nad uchwytem w postaci kuli lub metalowe kółko do zaczepiania bandolieru. Było
zdobione techniką malowania bądź lakierowania albo owijane ozdobną taśmą. Często posiada okucie w dolnym zakończeniu, zwane trzewikiem, a jego górna część jest dekoracyjnie zwieńczona.
W niektórych wypadkach przytwierdzano do niego tabliczki z inskrypcjami.
Zwieńczenie drzewca, zwane najczęściej g ł o w i c ą, może mieć najróżniejsze kształty. Często
miało ono formę grotu, niekiedy z wycięciami tworzącymi ażurową powierzchnię, albo kuli, w niektórych przypadkach spłaszczonej. Powszechnie występują jednak również inne formy głowic, np.
krzyże albo plastyczne figury, w tym także heraldyczne godła. W polskiej tradycji wojskowej ostatnich stuleci rozpowszechniły się zwieńczenia w postaci figurek orła, w innych okolicznościach występowały w tej roli np. figurki sokoła. Przedmioty te są zazwyczaj osadzone na metalowych podstawkach (cokołach), mających przeważnie kształt kuli, tabliczki albo skrzynki. Dodatkowym ozdobnym
elementem na drzewcu bywał też chwast umocowany pod grotem pełniącym funkcję głowicy. Istotną
sprawą może być sposób osadzania głowicy na drzewcu, np. za pomocą połączonej z nią tulei.
Widocznym elementem wielu weksyliów są g w o ź d z i e wbijane w drzewce, mogą mieć one
znaczenie praktyczne, gdy służą przytwierdzaniu płata do drzewca. Jednak w wielu wypadkach odgrywają rolę pamiątkową, zdobiąc jednocześnie cały przedmiot. Są wykonane z droższych metali
bądź stopów, a ich główki często mają ozdobny kształt, np. tarczek albo rozetek.
Pod głowicami do drzewców mogą być przywiązywane różnokolorowe w s t ę g i, zazwyczaj
z wywiązanymi kokardami i określonymi treściami. W tym miejscu bywają też umieszczane ozdobne sznury zakończone chwastami. Przy chorągwiach kościelnych kolorowe wstęgi mocowane są do
drzewców i do zakończeń poziomych belek, na których zawieszone są płaty.
Warto podkreślić, iż na wielu ww. elementach (głowice, okucia drzewców, gwoździe, wstęgi)
mogą również występować inskrypcje, ze względu na treść przyporządkowane do którejś z wyżej
wyodrębnionych czterech grup takich napisów.
Istnieją też przedmioty powiązane z chorągwiami, ale niebędące ich częściami. Należą do nich
m.in. b a n d o l i e r y, w które bywają wyposażeni członkowie pocztów sztandarowych. Niekiedy
używane były też ozdobne laski, noszone przez marszałków asystujących chorągwiom.
Opisywanie konstrukcji i wyglądu chorągwi często podejmowane jest w ramach prac katalogowych, niezbędnych zwłaszcza w przypadku opracowywania eksponatów muzealnych. W tym
kontekście trudno jest niekiedy dokonać rozróżnienia między takim opisem a opracowaniem monograficznym dotyczącym pojedynczego obiektu. Badania weksylologiczne umożliwiają jednak
pogłębienie analizy tych przedmiotów pod kątem ich identyfikacji i interpretacji. Obszarem badawczym mogą być w tym kontekście np. treści widniejące na weksyliach, rozpatrywane pod względem ich pochodzenia i symboliki oraz takie zagadnienia, jak kształty czy barwy chorągwi, a także
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widniejące na nich godła, wizerunki i napisy jako elementy komunikujące określone informacje
i niosące zarazem przesłanie symboliczne. Wydaje się również zasadne formułowanie ogólnej oceny pojedynczych weksyliów, np. pod kątem zgodności ich wyglądu z odpowiednimi przepisami.
Możliwości badawcze weksylologa znacznie ograniczone są w sytuacji, kiedy dany obiekt znamy
jedynie z opisu lub wizerunku. Takie przekazy zwykle nie zawierają bowiem dokładnych informacji o ww. szczegółach wyglądu i parametrach weksyliów, podając ich znacznie uproszczony albo
zniekształcony obraz. W niektórych wypadkach brakuje nawet pewności, czy chorągiew opisana
w tekście źródła bądź utrwalona w przekazie wizualnym, istniała w rzeczywistości, czy może była
tylko wytworem wyobraźni autora, który za jej pomocą chciał sformułować określone przesłanie,
odnoszące się do zjawisk o charakterze realnym lub symbolicznym.
***
Prace dotyczące wybranych obiektów powstawały w polskim piśmiennictwie od dawna, niektóre z nich zanim jeszcze weksylologia została spopularyzowana jako osobna dziedzina badań. Jako
przykład można podać studium chorągwi używanej przez wojska miejskie w osiemnastowiecznym
Elblągu30 czy chorągwi otrzymanej od króla Jana Kazimierza przez grupę mieszczan krakowskich31.
Szczególnie cenne ustalenia na temat materiałów i technik warsztatowych, użytych do wykonania
takich przedmiotów, zawierają prace powstałe przy okazji konserwacji chorągwi, wśród nich kilku
procesyjnych z okresu staropolskiego, ale także cechowych i wojskowych32.
Podobny charakter miewają prace poświęcone większej liczbie chorągwi, gdy każda z nich jest
osobno analizowana. Wówczas tego typu opracowania mogą przyjąć formę zestawień opisów poszczególnych przedmiotów danej kategorii. Należy do nich z pewnością wnikliwe studium sztandarów posiadanych przez polskie formacje kawaleryjskie w XX w.33 czy wcześniej wydana publikacja
o sztandarach LWP34.
Kolejny krąg zainteresowań weksylologii stanowią traktowane całościowo grupy i zespoły tych
przedmiotów. Można tu wziąć pod uwagę chorągwie funkcjonujące w jednej dziedzinie życia zbiorowego, np. państwowej, wojskowej czy kościelnej bądź też w określonym przedziale chronologicznym albo na wyodrębnionym terytorium. Analizie poddawane są ich wspólne cechy, co pozwala
dokonać ustalenia, na ile obiekty w danej grupie odznaczają się jednolitością, a na ile różnią się
między sobą. Ponadto, jedynie oceniając je jako zbiorowość, można ustalić ich znaczenie i wskazać
ramy, w których były wykorzystywane.
W tym aspekcie problemy badawcze dotyczą zasad, według których były tworzone dane weksylia, poczynając od przepisów prawnych czy organizacyjnych, przez proces wprowadzania do użytku
poszczególnych egzemplarzy i ich wykorzystywania w życiu praktycznym, aż do ewentualnego kreD. Milewska, Sztandar wojsk miejskich Elbląga z 1765 r., „Rocznik Elbląski” 3, 1965, s. 119–137.
K. Estreicher, Chorągiew konfraterni spiskowców, „Rocznik Krakowski” 40, 1970, s. 117–119.
32
M. Taszycka, Krakowska chorągiew bracka z początku XVII w., „Rozprawy i Sprawozdania. Muzeum Narodowe w Krakowie” 7, 1962, s. 266–287; A. Wróbel, Chorągiew procesyjna z przedstawieniem Matki Boskiej Różańcowej. Technika wykonania XVII–wiecznego haftu reliefowego i jego konserwacja, w: Studenci o konserwacji,
t. 3, Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów Konserwacji zabytków, Toruń, 22–24 lutego
2001 r., red. T. Korzeniowski, Toruń 2001; A. Luboń, Konserwacja XIX–wiecznej chorągwi cechowej ze Skoczowa,
„Kalendarz Skoczowski” 1998, s. 135–142; A. Czerwiński, Konserwacja zabytkowych militariów, MW 3, 1985,
s. 83–136; M. Stachurska, Wczesnobarokowa chorągiew kościelna z przedstawieniem Matki Bożej z Dzieciątkiem
z klasztoru dominikanów w Lublinie, w: Dominikanie w Lublinie. Studia z dziejów kultury, red. H. Gapski, Lublin
2006, s. 333–363; E. Martin–Sobecka, Prace konserwatorskie przy zabytkowych sztandarach, „Rocznik Muzeum
Etnograficznego w Toruniu” 3, 2007, s. 163–172.
33
L. Kukawski, A. Jeziorkowski, Sztandary kawalerii polskiej XX wieku, Grajewo 2009.
34
W. Bigoszewska, H. Wiewióra, Sztandary Ludowego Wojska Polskiego 1943–1974, Warszawa 1974.
30
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su ich używalności. Często bywa tak, że zasób weksyliów stanowiących wyodrębnioną grupę nie jest
jeszcze zamknięty, gdyż zbiorowy podmiot, który się nimi posługuje, stale aktywnie funkcjonuje, co
widać choćby na przykładzie straży pożarnych czy szkół. Niemniej jednak i tu występują określone
cezury chronologiczne, takie jak pierwsze lata po II wojnie światowej czy 1989 r. W niektórych
przypadkach ważne są też losy weksyliów po zakończeniu ich formalnego użytkowania, czego egzemplifikacją mogą być sztandary WP po przegranej kampanii wrześniowej35.
Z pewnością zasadne było z tego punktu widzenia przyjęcie za przedmiot odrębnych dociekań
np. chorągwi wojskowych, powstańczych, partyzanckich, korporacyjnych, organizacyjnych czy procesyjnych. Dla przykładu można tu wymienić opracowania chorągwi i sztandarów polskiej kawalerii
używanych w ubiegłych stuleciach36, w latach 1815–183137, znaków bojowych oddziałów ZWZ–AK czy
formacji obozu narodowego podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu38. Powstały też m.in. publikacje poświęcone sztandarom korporacji rzemieślniczych39 czy ogniw NSZZ „Solidarność”40.
Ważnym aspektem badania weksyliów na poziomie takich grup mogą być wspomniane już sfery
ich obecności i związane z tym sposoby ich użytkowania. Pierwszą z tych sfer można określić jako
p r a k t y c z n ą, gdy chorągwie służyły za narzędzie w prowadzeniu rozmaitych działań w wymiarze
„codziennym”, np. sygnalizowania obecności ośrodka władzy w danym miejscu, kierowania wojskiem na polu bitwy czy oznaczania przynależności jednostki pływającej do określonego państwa.
Drugą jest sfera c e r e m o n i a l n a, w której przedmioty te swoją obecnością i wyglądem pełnią
ważne funkcje w przebiegu różnych uroczystości, wpływając na ich podniosłość i okazałość. Niekiedy ich obecność jest nieodzowna w oprawie takich ceremonii, co określają nawet odpowiednie
przepisy prawne lub regulaminowe41. Dotyczy to np. flag czy sztandarów używanych podczas świąt
państwowych, a wcześniej chorągwi w czasie uroczystości dworskich. Warto też zwrócić uwagę na
zachowania ceremonialne związane z samymi weksyliami, takie jak święcenie czy uroczyste wręczanie sztandarów, a także podnoszenie i opuszczanie bandery na jednostce pływającej lub oddawanie chorągwi w momencie kapitulacji.
Istotnym problemem badawczym są także wieloetapowe działania organizacyjne podejmowane
w związku z wytwarzaniem chorągwi czy sztandarów dla ich przyszłych użytkowników. Zazwyczaj
inicjatywa ufundowania weksylium określonemu podmiotowi (oddziałowi wojska, szkole, instytucji, stowarzyszeniu czy innej zbiorowości) jest oficjalnie ogłaszana, zawiązuje się zespół lub komitet
ludzi do realizacji takiego zadania, organizowane są zbiórki środków finansowych i przygotowuje
się projekt mającego powstać artefaktu. Po wykonaniu tego przedmiotu następuje z kolei najczęściej
uroczystość przekazania go odbiorcy. Jednym z głównych elementów tego ceremoniału jest wbijanie gwoździ w drzewce chorągwi przez wyznaczone osoby, które symbolicznie włączają się w ten
sposób w dzieło ufundowania tego przedmiotu. Ważną rolę odgrywają w tym obrzędzie jego rodzice
K. Satora, Opowieści.
S. Gepner, dz. cyt., s. 240–254.
37  
W. Bigoszewska, M. H. Słoniewska, Chorągwie i sztandary z lat 1815–1831 w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego, MW 3, 1985, s. 279–301.
38  
M. Ney–Krwawicz, Sztandary i proporce Armii Krajowej, Warszawa 1994; Z. Gnat–Wieteska, Symbolika formacji wojskowych obozu narodowego, Warszawa 2001.
39
E. Bimler–Mackiewicz, Znaki cechowe i ich funkcje na ziemiach polskich. Studium źródłoznawcze, Warszawa
2004.
40
A. Szot, W tym znaku zwyciężysz. Krzyże i sztandary NSZZ „Solidarność” Region Białystok (sierpień 1980–
13 grudnia 1981), seria: Białostockie Studia Historyczno–Kościelne, t. 2, Białystok 2006; J. Ptak, W kręgu solidarnościowej symboliki, w: Scientia et Fidelitate. Księga Pamiątkowa Ewy i Czesława Deptułów, Profesorów
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. T. Panfil, Lublin 2013, s. 925–936.
41
Zob. np. Protokół dyplomatyczny i ceremoniał państwowy II Rzeczypospolitej, oprac. J. Sibora, Warszawa 2010,
s. 395–397; Ceremoniał wojskowy, Warszawa 1973.
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chrzestni, zazwyczaj wyłonieni spośród osób najbardziej zaangażowanych w całe przedsięwzięcie.
Jeżeli ceremonia ma formę religijną, wówczas ma miejsce poświęcenie weksylium, są także wygłaszane okolicznościowe kazania. Omówione tu pokrótce reguły postępowania i zwyczaje związane
z ceremonialną inauguracją funkcjonowania chorągwi i sztandarów mają długą udokumentowaną
tradycję, sięgającą w niektórych szczegółach czasów średniowiecza.
Nie można też pomijać sfery s y m b o l i c z n e j, gdzie obecność weksyliów służy określonym
ideom i kojarzona jest z ważnymi pojęciami czy wartościami. Nieraz ma to bezpośredni związek
z widniejącymi na tych przedmiotach hasłami i wyobrażeniami, ale często wystarczy w odbiorze społecznym sama świadomość roli, jaką odgrywają one w różnych dziedzinach życia. Należy też podkreślić, iż w konkretnych przypadkach znaczenie chorągwi może obejmować jednocześnie więcej niż
jedną z wymienionych sfer. Przykładowo sztandar wojskowy podczas bitewnych zmagań oznacza
oddział, który pod nim walczy, a zarazem symbolizuje jego honor i męstwo. Chorągiew cechowa
uświetniała uroczystości miejskie, a jednocześnie mogła propagować ideę oddania się rzemieślników
pod opiekę świętego patrona, którego wizerunek umieszczony był na chorągwianym płacie.
Ideowy i symboliczny wymiar funkcjonowania weksyliów obejmuje także ich wykorzystywanie
w roli pamiątek, wotów czy trofeów. Wiąże się to z ich eksponowaniem w odpowiednich miejscach,
takich jak świątynie czy siedziby władz. W tym charakterze były od dawna używane zarówno chorągwie i sztandary własne, jak też obce. Te ostatnie są zazwyczaj wojenną zdobyczą, odebraną przeciwnikowi w walce. W polskiej tradycji szczególne miejsce zajmują chorągwie krzyżackie zdobyte
przez wojska polsko-litewskie pod Grunwaldem w 1410 r., zawieszone w Katedrze Wawelskiej nad
konfesją św. Stanisława. Zostały one opisane przez Jana Długosza w formie katalogu z rysunkami
krakowskiego malarza Stanisława Durinka w zachowanym w oryginale do naszych czasów dziele
Banderia Prutenorum42. Sporo uwagi poświęcono też chorągwiom tureckim zdobytym przez Polaków podczas wyprawy wiedeńskiej w 1683 r.43 Ostatnim dużym zespołem nieprzyjacielskich weksyliów, zdobytych przez Polaków, były sztandary Armii Czerwonej z wojny polsko-bolszewickiej
toczącej się w latach 1919–1921. One również stały się przedmiotem analizy weksylologicznej44.
Najszerszy krąg zainteresowań weksylologicznych może obejmować nawet cały wyodrębniony
gatunek weksyliów, takich jak np. flagi, chorągwie procesyjne czy bandery na przestrzeni ich dziejów.
Tak szerokie ujęcie umożliwia: zbadanie, jak dany typ chorągwi funkcjonował w kolejnych epokach,
ustalenie zmian następujących w jego wyglądzie i sposobach użytkowania; a także dostrzeżenie roli,
jaką odgrywał w różnych dziedzinach życia zbiorowego na poszczególnych etapach swoich dziejów.
W polskiej literaturze przedmiotu prace obejmujące tak szeroko problem znaków chorągwianych
nie występują zbyt licznie. Z pewnością można do nich zaliczyć syntetyczne ujęcie polskiej symboliki
narodowej i państwowej, w której weksylia związane z tą sferą zostały omówione przez Stanisława
Russockiego (Rodowód Orła Białego) i Stefana K. Kuczyńskiego (Barwy biało–czerwone)45. Poza
zakres ściśle polskiej problematyki wykraczają natomiast prace poświęcone flagom używanym na
świecie. Związane z nimi zagadnienia podejmowali m.in. A. Znamierowski, autor kompendiów flagowych, wśród nich encyklopedii flag świata46 oraz Jerzy Wrona, analizujący ich treść i symbolikę47.
Jana Długosza Banderia Prutenorum, wyd. K. Górski, Warszawa 1958; zob. też s. 15, przyp. 2.
Z. Żygulski jun., Chorągwie tureckie w Polsce na tle ogólnej problematyki przedmiotu, „Studia do Dziejów
Wawelu” 3, 1968, s. 363–453.
44
J. Pych, Trofea wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. Sztandary radzieckie w rękach polskich, Warszawa 2000.
45
S. Russocki, S. K. Kuczyński, J. Willaume, Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej. Zarys dziejów, Warszawa 1978.
46  
A. Znamierowski, Flags of the World, an Illustrated Guide to Contemporary Flags, London 2000; tenże, Flags
Through the Ages, a Guide to the World of Flags, Banners, Standards and Ensigns, London 2000.
47  
J. Wrona, Analiza elementów religijnych na flagach państw współczesnego świata, „Zeszyty Naukowe Akademii
Ekonomicznej w Krakowie” nr 527, 1999, s. 167–179; tenże, Analiza elementów geograficznych i ich symboliki na
42
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Trzy omówione wyżej ujęcia przedmiotu badań weksylologicznych w aspekcie ilościowym, od
elementarnego, obejmującego pojedyncze chorągwie, przez ich wyodrębnione grupy, aż do wielkich
zbiorowości, wiążą się zarazem z kierunkami i zakresem ich analizy. Kwestionariusz badawczy, który można sformułować dla poszczególnych przedmiotów, nie jest możliwy do zrealizowania w przypadku dużej ich liczby, nawet jeśli obiekty te tworzą dość jednorodny zespół.
Ogólnie trzeba bowiem stwierdzić, iż zawartość dużej części wydanych dotąd publikacji z zakresu weksylologii nie wykracza poza prezentację chorągwi w formie opisów i wizerunków, co nadaje
im postać bliską wydawnictwom źródłowym. W innych napotkać można też bardziej teoretyczne
rozważania na temat tych przedmiotów, choć nierzadko bywają one na poziomie popularnym lub
popularnonaukowym. W wielu przypadkach zawarty w nich materiał można byłoby z pewnością
poddać pogłębionej analizie, dążąc do uzyskania wiedzy nie tylko o samych weksyliach pod kątem
ich budowy i wyglądu, lecz także o ich funkcjonowaniu i znaczeniu dla różnych dziedzin życia ludzkiego, będących przedmiotem badań historycznych.

1.3. WEKSYLOLOGIA A INNE NAUKI
Jako jedna z nauk pomocniczych historii weksylologia powinna mieć status analogiczny do innych
dyscyplin zaliczanych do tej grupy. Jest więc częścią „wielkiej nauki historycznej”, ma swój przedmiot badań — którym są weksylia i weksyloidy — i zadania podobne do takich nauk, jak heraldyka,
sfragistyka czy numizmatyka. Te dyscypliny bowiem również zajmują się określonymi typami źródeł: herbami, pieczęciami czy monetami. Warto podkreślić, iż chorągwie z pewnością nie ustępują
im znaczeniem, gdyż występują nawet w szerszym zakresie niż herby czy pieczęcie, a jednocześnie
zawierają więcej treści informacyjnych i mają bogatszą symbolikę niż znaki pieniężne.
Weksylologia może z powodzeniem spełniać zadania, jakie dawno temu wyznaczono omawianej
grupie dyscyplin. Jej „pomocniczość” powinna polegać na dostarczeniu historykowi wiedzy i narzędzi niezbędnych do identyfikacji i analizy chorągwi, które ten napotyka w procesie badawczym.
Chodzi tu zarówno o terminologię niezbędną do poprawnego nazwania tych przedmiotów, znajomość zasad ich opisywania, jak i o wiadomości pozwalające na umieszczenie ich w odpowiednim
kontekście dziejowym.
Należy jednak uwzględnić wspomniany fakt, iż dyscypliny tradycyjnie zaliczane do nauk pomocniczych historii już dawno wyszły poza formułę „pomocniczości”, stając się samodzielnymi dziedzinami nauki historycznej. Obecność chorągwi, podobnie jak herbów, pieczęci, monet i wielu innych
rodzajów przedmiotów mających określone miejsce w dziejach człowieka, może być traktowana
jako fakt historyczny i stawać się przedmiotem typowych badań historycznych48. To daje weksylologii możliwość rozszerzania przedmiotu zainteresowań na zagadnienia związane chociażby z rolą
i znaczeniem weksyliów w różnych dziedzinach ludzkiego życia.
Omawiana dyscyplina jest blisko związana z niektórymi innymi naukami pomocniczymi historii.
Szczególne relacje łączą ją z pewnością z heraldyką. Chorągwie należą bowiem do tych przedmiotów, na których herby lub ich elementy są stale obecne. Mogą to być pełne przedstawienia heraldyczne z godłami umieszczonymi w polach tarcz albo same godła na barwnych powierzchniach
płatów49. Również kolory pokrywające te powierzchnie zazwyczaj pochodzą od herbów, szczególnie
flagach oraz w herbach państw współczesnego świata, seria: Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna. Monografie, nr 156, Kraków 2002.
48  
Zob. np. R. Kiersnowski, Moneta w kulturze wieków średnich, Warszawa 1988.
49
O herbach usytuowanych na weksyliach WP w XX w. zob. W. Tutak, Herby miast, powiatów i ziem na sztandarach (chorągwiach) pułkowych w Drugiej Rzeczypospolitej, w: Heraldyka samorządowa II Rzeczypospolitej (1918–
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w przypadku flag50. Warto też pamiętać, iż w treściach umieszczanych na płatach proporców feudalnego rycerstwa wielu badaczy widzi genezę godeł i barw heraldycznych. W tym kontekście przedstawienia te były wcześniejsze niż herby. Weksylia mogą być też elementem składowym przedstawień
heraldycznych, w których występują jako godła (np. Radwan, Przerowa, Kmita), bądź w klejnotach
(Bonarowa, Gniewski, Pskowczyk), a także w panopliach towarzyszących niekiedy tarczom czy
kartuszom herbowym. Motywy heraldyczne są z kolei często obecne również na innych częściach
chorągwi, szczególnie na głowicach wieńczących ich drzewca.
Kolejną nauką pomocniczą historii blisko powiązaną z weksylologią jest falerystyka. Status obu
tych dyscyplin we wspomnianym podręczniku Józefa Szymańskiego był zresztą identyczny, gdyż
zostały włączone do heraldyki. Falerystyka bada przedmioty, zazwyczaj wykonane z metalu, które
określa się jako ordery (właśc.: oznaki orderowe), odznaczenia, odznaki i oznaki. Wiele z nich
pojawia się na weksyliach, zarówno w postaci wizerunków umieszczanych na płatach, jak np. odznaki pułkowe na sztandarach WP, ale także w wersji oryginalnej, w formie metalowych znaków
mocowanych do płata lub drzewca bądź wstęg orderowych wiązanych pod głowicami. Dzięki falerystyce elementy te mogą być rozpoznawane i odpowiednio interpretowane, np. obecność wstęgi
orderowej jako świadectwo odznaczenia sztandaru za męstwo wykazane przez oddział w czasie
kampanii wojennej.
Analiza treści obrazowych i napisowych widniejących na różnych częściach chorągwi wymaga
zastosowania wiedzy z zakresu takich dyscyplin, jak ikonografia i epigrafika. Pierwsza z nich umożliwia właściwe zidentyfikowanie i interpretację obecnych na nich przedstawień ikonicznych w różnej postaci — od realistycznych do mocno skonwencjonalizowanych i symbolicznych. Mogą to być
zarówno wizerunki ludzi, np. świętych, jak też przedmiotów, emblematy, zdobienia itp. Warto jednak
podkreślić, iż weksylologia może z kolei okazać się niezwykle przydatna w analizie ikonograficznej
wizerunków, na których przedstawiono różne postacie chorągwi.
Epigrafika jest natomiast dziedziną, która dostarcza narzędzi do badania inskrypcji — napisów
umieszczanych na różnych elementach chorągwi, zarówno haftowanych czy malowanych na płatach,
jak też rytych w metalu na głowicach czy okuciach drzewców. Ich odczytywanie, często połączone
z koniecznością rozwiązywania skrótów, może niekiedy sprawiać trudności bez przygotowania z zakresu tej dyscypliny.
Poza obrębem nauk pomocniczych weksylologia ma wiele wspólnych obszarów badawczych także z innymi działami nauki historycznej. Jest to widoczne wszędzie tam, gdzie chorągwie odgrywały
istotną rolę. Jednym z tych działów jest z pewnością historia państwa i ustroju z racji znaczenia
weksyliów w funkcjonowaniu instytucji państwowych, jak też obecności tych przedmiotów w przepisach prawnych o różnej randze. Chorągwie w postaci flag, bander czy sztandarów od dawna są
znakami identyfikacji i zarazem nośnikami symboliki państwowej, a ich wygląd i zasady używania
podlegają regulacjom prawnym. Szczególnym obszarem znaczenia chorągwi były stosunki lenne,
zawiązywane i utrwalane z ich użyciem. Znacząca rola tych przedmiotów uwidacznia się też w odniesieniu do jednostek administracyjnych czy instytucji funkcjonujących w obrębie państwa.
Ustalenia dokonywane przez weksylologię z powodzeniem mogą też być wykorzystane w badaniu działalności ugrupowań społecznych czy zawodowych, posługujących się chorągwiami jako
swoistymi znakami tożsamości. Ich obecność w wielu przypadkach ułatwia poznanie struktury tych
1939). Materiały sesji naukowej, Włocławek 24–25 października 2001 roku, red. S. K. Kuczyński, Włocławek 2002,
s. 235–278; tenże, Herby miast i innych jednostek terytorialnych na sztandarach i odznakach oddziałów Wojska
Polskiego w latach II wojny światowej, w: Heraldyka polska w okresie II wojny światowej (1939–1945). Materiały
sesji naukowej, Włocławek 14–15 października 2004 roku, red. S. K. Kuczyński, Włocławek 2005, s. 289–345.
50
J. Miller, Flaga a herb, „Biuletyn Numizmatyczny” 1973, nr 5, s. 85–88.
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organizacji i stowarzyszeń, a umieszczane na nich treści mogą być analizowane jako manifestacja
ich założeń programowych czy ideologicznych.
Kolejnym obszarem badań historycznych, w którym wiedza z zakresu weksylologii ma niebagatelne znaczenie, jest historia wojen i wojskowości. Wynika to oczywiście z odwiecznego zjawiska
posługiwania się przez walczące armie weksyliami jako znakami bojowymi. W Polsce były w tym
charakterze wykorzystywane chorągwie, sztandary, proporce czy bandery51. Podobnie jak w przypadku organizacji społecznych, oddziały zbrojne mogą być identyfikowane przez te przedmioty,
analiza ich wyglądu prowadzi zaś nierzadko do rozpoznania idei, z którymi utożsamiały się służące
pod nimi wojska.
W sferze życia religijnego chorągwie i niektóre rodzaje weksyloidów znalazły trwałe miejsce
w związku z wykorzystywaniem ich do celów liturgicznych, szczególnie w procesjach i ceremoniach żałobnych. Ponadto weksyliami dysponowały też związane z Kościołem organizacje i wspólnoty, wykorzystując je głównie podczas uroczystości, w których brały udział. Zatem weksylologia
także i w odniesieniu do historii Kościoła czy liturgiki może odgrywać znaczącą rolę. Dzięki jej
metodom możliwe jest bowiem gruntowne badanie wyglądu i sposobów użytkowania interesujących
ją artefaktów w wymiarze religijnym52.
Omawiana dyscyplina może okazać się przydatna także w wielu innych dziedzinach badań poza
obrębem nauki historycznej, choć i w takim przypadku z pewnością ważne jest uwzględnienie dziejowego kontekstu analizowanych zjawisk. Chorągwie, będące wytworem określonej kultury i funkcjonujące w jej różnych obszarach, są potencjalnie ważnym obiektem badań w ramach takich nauk,
jak kulturoznawstwo czy historia sztuki. Dla specjalistów zajmujących się drugą z tych dziedzin
weksylium jest wytworem rzemiosła artystycznego, wykonanym różnymi technikami (malowanie,
szycie, haft, metaloplastyka) z określonych materiałów tekstylnych z dodatkiem drewna i metalu.
Nieobojętną dla nich sprawą mogą być również walory estetyczne czy artystyczne chorągwi53.
Przedmioty tego typu są też częstym motywem w sztuce, w przedstawieniach osób — również
świętych (jako ich atrybuty), w scenach batalistycznych, historycznych czy religijnych. W wielu
przypadkach pełnią funkcje symboliczne, są motywem dekoracyjnym, np. jako panoplia. Mogą występować też jako odrębna forma ekspresji artystycznej, czego dowodzą „sztandary” tworzone przez
Władysława Hasiora54.
Z kolei w ujęciu nauk społecznych chorągiew pełni funkcję ważnego znaku, mającego też
w wielu przypadkach znaczenie symboliczne. Jest też istotnym narzędziem w procesie komunikowania społecznego55, w którym stanowi kod, służący przekazywaniu przez nadawcę (właściciela
bądź użytkownika danego weksylium) określonych treści odbiorcy. W niektórych sytuacjach nawet
sama jej obecność bywa ważnym komunikatem, co pozwala spojrzeć na nią również z perspektywy
sformułowanej przez Herberta Marshalla McLuhana tezy, że w komunikacji społecznej przekazem
jest również samo medium. Weksylia są interesujące nawet w dziedzinie psychologii społecznej,
gdyż wywołują określone emocje, mają wpływ na zbiorowe zachowania, pobudzają do aktywności,
kształtują świadomość i postawy ludzi.
Zob. np. H. Wielecki, Chorągwie i sztandary w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego, MW 7, 2000, s. 319–350.
J. Ptak, Znaczenie weksylologii w badaniach nad dziejami polskiej religijności, w: Archiwa temporum testes. Źródła historyczne jako podstawa pracy badacza dziejów. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Stanisławowi
Olczakowi, red. G. Bujak, T. Nowicki, P. Siwicki, Lublin 2008, s. 415–435.
53
Już przed wojną zwracano uwagę na potrzebę dbałości o odpowiedni poziom artystyczny powstających wówczas
weksyliów, zob. S. Śmietańska, Sztandary i proporce, „Arkady” 2, 1936, nr 8, s. 466–469.
54
P. Białek, Sztandary Władysława Hasiora, „Plastyka i Wychowanie” 2000, nr 1, s. 11–14. Por. też M. Szczygieł–
Gajewska, Władysław Hasior, Warszawa 2011.
55
J. Ptak, Chorągiew w komunikacji społecznej w Polsce piastowskiej i jagiellońskiej, Lublin 2003.
51
52
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Użyteczność weksylologii widoczna jest także w badaniach filologicznych. Umieszczane na
chorągwiach treści haseł w wielu wypadkach mogą uchodzić za krótkie teksty literackie — motta, dewizy, hasła, slogany czy apostrofy56. Niejednokrotnie pochodzą ze znanych dzieł literackich,
szczególnie utworów poetyckich, są również zaczerpnięte z pieśni, modlitw czy ksiąg Pisma Świętego. Pojawiają się w tej roli także sformułowania wcześniej nieznane, będące wynikiem oryginalnej
twórczości autorów, często anonimowych. Ustalanie proweniencji tych napisów, okoliczności ich
powstania i znaczenia ich treści, z pewnością jest istotnym elementem badań nad kulturą umysłową
i literacką epoki, w której zostały utrwalone na chorągwianych płatach57.
***
Perspektywy rozwoju weksylologii jako dyscypliny przydatnej dla tak wielu dziedzin badawczych wydają się więc bardzo pomyślne. Prace podejmowane w jej zakresie bez wątpienia powinny
uwzględniać jej przynależność do nauk pomocniczych historii, ale także możliwości rozszerzenia
kwestionariusza badawczego na zagadnienia związane z funkcjonowaniem chorągwi w różnych
kontekstach polskiej historii i kultury. Jest więc rzeczą konieczną, by podejmować i kontynuować
badania szczegółowe, odnoszące się do pojedynczych obiektów albo do ich wyodrębnionych zespołów, jak też prace o charakterze syntetycznym, mające na celu stworzenie ogólnego obrazu obecności weksyliów w dawnym i współczesnym życiu zbiorowym na ziemiach polskich. Pierwsze z nich
wymagają rozległej kwerendy źródłowej zarówno w zasobach zachowanych chorągwi, jak też w materiale pisanym i ikonograficznym. Drugie natomiast powinny uwzględniać aspekt funkcjonalny tych
przedmiotów przez ustalanie ich roli w różnych wydarzeniach czy procesach dziejowych. Warto
też podjąć zagadnienia związane z powiązaniami polskich chorągwi z obcymi, choćby w zakresie
przejmowania określonych wzorców z zewnątrz przy ich tworzeniu i użytkowaniu czy ich miejsca
w szeroko pojętych procesach dziejowych, obejmujących tego typu przedmioty w skali globalnej.
W ramach doskonalenia narzędzi badawczych stosowanych w weksylologii z pewnością potrzebne jest dalsze wypracowywanie terminologii wykorzystywanej w opisie analizowanych obiektów.
Poczynione dotąd w tym zakresie ustalenia wydają się jeszcze niewystarczające nawet dla potrzeb
współczesnego języka, którym posługują się weksylolodzy czy weksylografowie. Niezbędne wydaje
się przy tym tworzenie nie tylko nazewnictwa weksylologicznego stosowanego współcześnie, czy
nawet postulowanego na przyszłość, lecz odnalezienie i wydobycie ze źródeł możliwie największego zasobu określeń używanych w przeszłości, w tym także obcojęzycznych, o ile odnosiły się
do weksyliów i weksyloidów obecnych w kulturze polskiej. Obecnie wiele z nich nie funkcjonuje
już w języku potocznym, a nawet nie jest znanych historykom badającym dzieje zajmujących nas
artefaktów. Dlatego ich zestawienie i wyjaśnienie w istotny sposób zwiększyłoby możliwości wykorzystywania źródeł pisanych w warsztacie weksylologicznym, jak też ułatwiło opisywanie chorągwi
w opracowaniach tak naukowych, jak i popularnych.

Tenże, Napisy na chorągwiach wojskowych..., s. 176–192.
J. Jaworski, Slogany i hasła używane w okresie powstania kościuszkowskiego, „Poradnik Językowy” 2007, nr 2,
s. 37–53; W. Bigoszewska, Proporzec z 1831 r. świadectwem genezy hasła „Za naszą i waszą wolność”, MW 4,
1989, s. 316–326; S. K. Kuczyński, U źródeł polskich dewiz patriotycznych, w: Polski obyczaj patriotyczny od XVIII
do przełomu XX/XXI w. — ciągłość i zmiana, red. A. Stawarz, W. J. Wysocki, Warszawa 2007, s. 15–28.
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Rozdział 2

SŁOWNICTWO WEKSYLOLOGICZNE

Formułowanie wypowiedzi na tematy weksylologiczne wymaga posługiwania się wieloma specjalistycznymi terminami i określeniami, odnoszącymi się głównie do przedmiotów badanych przez
tę naukę, a więc do nazw różnego typu chorągwi, ich cech konstrukcyjnych i detali, oraz umieszczanych na nich treści ikonicznych i napisów. Ich zasób kształtował się przez całe stulecia. W odleglejszej przeszłości posługiwano się nimi w dość dowolny sposób, dopiero w XX w. pojawiły
się uregulowania w postaci aktów prawnych, w których znalazły się też opisy niektórych kategorii
przedmiotów badanych przez weksylologię z użyciem nazw mających charakter oficjalny.
Podejmowano również inicjatywy stworzenia słowników takich terminów dla potrzeb piśmiennictwa dotyczącego chorągwi. W ostatnich dziesięcioleciach ujednoliceniem fachowego języka tej
nauki zajęła się Komisja Terminologiczna Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego1. Zestawienia
terminów weksylologicznych pojawiły się też w pracach Alfreda Znamierowskiego2 i Jarosława Łuczaka3. Ważny wkład w poprawę jakości języka, opisującego weksylia, wnosi także Komisja Heraldyczna utworzona w 2000 r. przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, której zadaniem
jest opiniowanie i konsultowanie projektów znaków jednostek samorządowych, w tym także flag
i chorągwi. Pomimo takich przedsięwzięć, wiele pojęć z tej dziedziny we współczesnej polszczyźnie
nie jest do końca jednoznacznie zdefiniowanych i nadal ich używanie cechuje duża dowolność.
Ogólnie rzecz ujmując, specjalistyczne terminy, z których składa się słownictwo weksylologiczne, można pod względem pochodzenia podzielić na kilka grup. Jedną z nich tworzą wyrazy występujące w języku potocznym, używane często bez przestrzegania precyzyjnie określonego zakresu
znaczeniowego. Niektóre z nich mają bardzo dawną proweniencję, ale z racji późnego utrwalenia
w tekstach pisanych trudno jest ustalić, od kiedy są one obecne w języku polskim. Drugą grupę stanowią pojęcia obecne we wspomnianym słownictwie oficjalnym, zwłaszcza w tekstach urzędowych:
ustawodawstwie państwowym, regulaminach czy innych aktach normatywnych, odnoszących się do
przedmiotów odgrywających określoną rolę w wymiarze prawno–ustrojowym.
Do tych kategorii dochodzą jeszcze terminy stosowane w publikacjach o charakterze fachowym,
zwłaszcza naukowych i popularnonaukowych. Powstają one niekiedy w wyniku inwencji badaczy
zajmujących się omawianą tu problematyką, którzy niejednokrotnie sami kreują nowe nazwy. Wreszcie odrębną grupę tworzą wyrazy obcojęzyczne, w odniesieniu do Polski szczególnie łacińskie, które
występują w źródłach pisanych. Zanim trafiły do naszego kraju, były wcześniej używane zagranicą,
gdzie ich znaczenie mogło być bardzo zróżnicowane w zależności od czasu i miejsca. Wprowadzanie
polskich odpowiedników takich pojęć jest w wielu przypadkach dość trudne i nie daje gwarancji ich
trafnego doboru. W sumie więc terminologia weksylologiczna stanowi konglomerat pojęć i nazw
Słownik weksylologiczny, „Flaga. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego” marzec–czerwiec 1999,
nr 2–3, s. 1–14.
2
A. Znamierowski, Stworzony do chwały, Warszawa 1995, s. 249–253; tenże, Proporzec, chorągiew, flaga, sztandar, „Flaga. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego” październik–listopad 2000, nr 11, s. 4–6; tenże,
Flagi świata. Ilustrowany przewodnik, Warszawa 2002, s. 126–127; tenże, Insygnia, symbole i herby polskie, Warszawa 2003, passim.
3
J. Łuczak, Chorągwie weteranów Powstania Wielkopolskiego 1918–1919 w zbiorach Wielkopolskiego Muzeum
Wojskowego, Poznań 1999, s. 121–127 (wersja w j. pol.) i 139–145 (wersja w j. ang.).
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wywodzących się ze wszystkich podanych tu grup, co komplikuje ich stosowanie, może też łatwo
powodować rozbieżności wśród użytkowników tego słownictwa. W przyszłości niezbędne wydaje
się opracowanie słownika uwzględniającego tego rodzaju wymogi, który stwarzałby szansę ujednolicenia specjalistycznych pojęć weksylologicznych.
Występowanie nazw oznaczających chorągwie w zasobie leksykalnym języka mówionego i pisanego na ziemiach polskich jest więc zjawiskiem dość skomplikowanym. Część z używanych obecnie terminów pochodzi z czasów, gdy pojawiły się w praktycznym użyciu, inne natomiast powstały
w późniejszym okresie, nierzadko dopiero współcześnie. Budzi to poważne zastrzeżenia odnośnie do
zasadności używania wielu z nich przy opisywaniu zagadnień odnoszących się do epok, w których
takowe jeszcze nie występowały. Przykładem może być słowo „sztandar”, w literaturze częstokroć
używane w odniesieniu do chorągwi z okresu średniowiecza czy wczesnej nowożytności, gdy nie
było ono obecne w języku polskim, ale istniały przedmioty, które można by uznać za sztandary
w obecnym znaczeniu tego słowa. Wobec braku jednolitej i powszechnie przyjętej terminologii weksylologicznej słownictwo z tego zakresu, które będzie przytaczane niżej, jest jedynie próbą jego
zestawienia i zdefiniowania. Za podstawę należałoby przyjąć przede wszystkim terminy używane
w epokach, z których badane przez weksylologię obiekty pochodzą. Natomiast w sytuacji, gdy brakuje udokumentowanej nazwy odnoszącej się do opisywanego przedmiotu, istnieje konieczność posłużenia się terminem funkcjonującym współcześnie, a więc w wielu przypadkach sztucznym.
Najogólniej mówiąc, przedmiotem badań interesującej nas dyscypliny wiedzy jest chorągiew jako
wytwór kultury w postaci barwionego płata materii, pokrytego określonymi treściami obrazowymi
i napisami, zazwyczaj umocowanego na drążku. Przedmiot ten bywa też we współczesnej polskiej
literaturze określany wywodzącym się z łaciny wspominanym już wcześniej terminem „weksylium”.
Wygląd zewnętrzny objętych tym mianem artefaktów bywał zróżnicowany w zależności od czasu
i miejsca ich wytwarzania i używania, niemniej jednak prawie zawsze pełniły one tę samą funkcję
znaków w wymiarze praktycznym i symbolicznym, niejednokrotnie także stanowiąc narzędzie przekazu określonych idei.
W takim rozumieniu termin ten ma więc znaczenie szerokie, wręcz uniwersalne, ale może być
używany też w znaczeniu węższym, na oznaczenie tylko niektórych rodzajów przedmiotów mających taką postać, które zostaną omówione w dalszej kolejności.
W średniowiecznych źródłach dotyczących Polski przez długi czas nie można stwierdzić obecności rodzimej terminologii odnoszącej się do omawianych tu przedmiotów. Występuje w nich powszechnie łaciński termin vexillum, oznaczający niewątpliwie wszystkie używane wówczas rodzaje
chorągwi, w tym także kościelne, a niekiedy również przedmioty przypominające chorągwie wyglądem lub funkcją, takie jak krzyż procesyjny (vexillum crucis) czy też włócznia św. Maurycego
(u Galla: vexillum triumphale). W późnym średniowieczu słowo „chorągiew”, używane niewątpliwie od kilku stuleci w języku mówionym, pojawia się w tekstach pisanych. Wcześniej obecne w nich
było w formie pochodnej, przede wszystkim w wyrazie „chorąży” (odpowiednik łac.: vexillifer),
występującym na terenie Polski w dokumentach od XIII w.
„Chorągiew” to słowo obcego pochodzenia, wywodzi się je od mongolskiego wyrazu horongo
lub orongo, używanego na określenie znaku bojowego. Nie ulega więc raczej wątpliwości, iż ludy
stepowe należące do językowej grupy mongolskiej, przemieszczające się wielokrotnie przez Europę,
przekazały tę nazwę Słowianom w zamierzchłych czasach. Termin ten występuje bowiem w wielu
językach słowiańskich, np. w ruskich źródłach chorugov’ jest obecna już w XII w. Może to przemawiać za jego bardzo dawną recepcją. Dokonała się ona zapewne jeszcze w epoce starożytnej, gdy
Słowianie już stykali się z nadciągającymi z Azji ludami koczowniczymi pochodzenia turecko–mongolskiego, jak choćby Hunami czy Awarami. Zdaniem językoznawcy Tadeusza Milewskiego, przed
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rokiem 900 wyraz ten z polszczyzny przedostał się do języka bałtyjskich Prusów, w którym został
odnotowany w wersji caryangus4.
Warto również podkreślić, iż termin „chorągiew”, podobnie jak nazwy kilku innych znaków bojowych, o których wspomnimy niżej, używany był na oznaczenie oddziału wojska posługującego
się tym przedmiotem. W języku polskim występował on w tej roli od późnego średniowiecza aż do
rozbiorów Rzeczypospolitej. W tym znaczeniu długo zachował swoją żywotność, funkcjonuje nawet
do czasów obecnych. Warto zauważyć, iż wyraz ten pojawił się m.in. w nazwie jednej z polskich formacji zbrojnych w okresie I wojny światowej, jaką była Chorągiew Kirasjerów Polskich w III Korpusie Polskim w Rosji. Stale jest też używany w terminologii harcerskiej, bez wątpienia odwołującej
się do dawnej tradycji wojskowej. Może to zresztą niekiedy powodować trudności z rozróżnieniem
w źródłach pisanych obu przytoczonych tu znaczeń.
W czasach nowożytnych przy wyrazach vexillum i „chorągiew” pojawiają się dodatkowe określenia, np. tzw. chorągwie nagrobne, używane w ceremoniach pogrzebowych i zawieszane w kościołach dla upamiętnienia zmarłych w tekstach łacińskich z XVI w. figurują jako vexillum funebre lub
vexillum epitaphiale. W tym samym stuleciu Stanisław Sarnicki w opisie bitwy pod Grunwaldem,
opartym na kronice Długosza, posłużył się określeniem „chorągwiane herby”, pod którym rozumiał
posiadane przez Polaków znaki bojowe, mające na płatach herbowe godła: „Chorągwianych herbów
było między niemi 30. z skarbu rozdano”5. Herby na weksyliach były od średniowiecza obecne na
tzw. chorągwiach ziemskich, oznaczających jednostki podziału terytorialnego (województwa i ziemie). Tworząc od początku lat dziewięćdziesiątych XX w. struktury samorządowe różnych szczebli,
sięgnięto do tradycji posługiwania się tego rodzaju przedmiotami. Niektóre z nich zyskały oficjalne
miano „chorągwi” w odróżnieniu od innych kategorii weksyliów.
Jak już wspomniano, zakres znaczeniowy słowa „chorągiew” ulegał z biegiem czasu zawężeniu,
a termin ten zastępowany był coraz częściej innymi. Za przykład mogą posłużyć sformułowania
obecne w międzywojennym ustawodawstwie odnoszące się do znaków wojska. W ustawie sejmowej
z 1919 r. występują pojęcia: „chorągiew pułkowa w piechocie”, „chorągiew pułkowa w jeździe”,
ale w innym fragmencie tego samego dokumentu jest z kolei mowa o „chorągwiach i sztandarach
wojskowych pułkowych”. Powszechnie przyjmowano wówczas, zgodnie z wcześniejszą tradycją,
że chorągwiami są weksylia posiadane przez oddziały piechoty i saperów, natomiast sztandarami —
przez jazdę. Natomiast w 1937 r. podział ten został formalnie zniesiony, gdyż wszystkie znaki pułkowe w dekrecie Prezydenta RP zostały wówczas nazwane „sztandarami”. Podobnie też wprowadzona
w 1919 r. „chorągiew Rzeczypospolitej Polskiej”, została z czasem nazwana „flagą Prezydenta RP”.
Obecnie istnieje tendencja, aby termin „chorągiew” ograniczyć głównie do weksyliów kościelnych, dla których nie stosuje się bardziej specjalistycznych nazw, jak też do niektórych weksyliów
samorządowych. W kontekście historycznym określenie to może odnosić się także do wszystkich
innych przedmiotów badanych przez weksylologię, które występowały w przeszłości. Wydaje się
bowiem w pełni zasadne np. używanie nazwy „chorągiew” dla znaku bojowego z okresu średniowiecza czy wczesnej nowożytności, skoro dominowała ona wówczas w języku polskim.
Pochodny od „chorągwi” termin „chorągiewka” także znalazł się zarówno w terminologii potocznej, jak i oficjalnej. Zazwyczaj oznacza on chorągiew z płatem o niewielkich rozmiarach albo nawet
sam taki płat. Wydaje się prawdopodobne, iż w średniowieczu występował w języku mówionym,
w XVI stuleciu zaś jest już utrwalony w wielu tekstach pisanych i w nich odtąd stale obecny. Osiemnastowieczny pamiętnikarz, Jędrzej Kitowicz, pisał o wyposażeniu jazdy polskiego autoramentu
w „dzidy, przy których były małe chorągiewki kitajkowe”. Z kolei przepisy z 1937 r. ustanawiały
4
5

T. Milewski, Stosunki polsko–pruskie, w: tenże, Teoria, typologia i historia języka, Kraków 1993, s. 358–360.
Starożytności historyczne polskie, wyd. A. Grabowski, t. 1, Kraków 1840, s. 8.
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w wojsku chorągiewki jako rodzaj znaków wojskowych, podobnie w 1941 r. w PSZ na Zachodzie
wprowadzono chorągiewki rozpoznawcze na samochodach wyższych dowódców.
Obok vexillum w tekstach pisanych używany był w Polsce także inny łaciński termin na oznaczenie chorągwi, a mianowicie banderium. Rozpowszechnił się on w XIV–XV w., a na sąsiadującym
z Rzecząpospolitą Pomorzu Zachodnim pojawia się w jednym z dokumentów już w poł. XIII w.
Określenie to występuje m.in. w tytule wspomnianego już dzieła Banderia Prutenorum, sporządzonego z inicjatywy i przy współudziale Jana Długosza w latach 1448–ok. 1466. Niemal każdy przedstawiony w nim obiekt jest indywidualnie określony również jako banderium. Natomiast w dziele
Annales seu cronicae Incliti Regni Poloniae (Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego)
Długosz te same przedmioty określa już terminem vexilla. Wygląda więc na to, iż obie te nazwy były
przez niego traktowane jako synonimy. Zapewne pod wpływem języka niemieckiego nazwa banderium pojawia się w tekstach w nieco innych wersjach, m.in. jako: banera, banner, banir, panir, albo
w znacznie zniekształconej łacińskiej formie: banarium, balmarium lub blanderium. Z wyrazem
banderium ścisły związek genetyczny ma również termin bandera.
Inne jeszcze słowo w języku łacińskim oznaczające chorągiew to signum, z którym związany jest
termin signifer, oznaczający człowieka noszącego ten przedmiot. Używane było już we wczesnym
średniowieczu i mogło wówczas oznaczać nie tylko właściwą chorągiew, lecz także figurę plastyczną umieszczoną na drzewcu i używaną w funkcji znaku bojowego. W Polsce wyraz ten jest obecny
już w kronikach Galla i Wincentego zwanego Kadłubkiem, w liczbie mnogiej został też umieszczony
na rewersie królewskiej pieczęci Przemysła II w 1295 r. w formule: +REDDIDIT IPSE P[OTENS?
V]ICTRICIA SIGNA POLONIS. Signum jako określenie chorągwi przeżywa swój ponowny rozkwit
u schyłku średniowiecza i w XVI w. U Długosza ma to samo znaczenie, co vexillum czy banderium
i występuje wymiennie z nimi. Wskazuje na to sformułowanie zamieszczone w jego Rocznikach pod
rokiem 1410: „signa, que vexilla appellamus”. W następnym stuleciu signum często zastępuje pozostałe terminy, stanowiąc typowe określenie chorągwi w tekstach łacińskich u takich renesansowych
pisarzy, jak Bernard Wapowski czy Marcin i Joachim Bielscy. Być może nazwa signum stała się
wówczas popularna dzięki nawiązaniom do kultury antycznej. W starożytności oznaczała bowiem
rzymski znak bojowy, pełniący funkcje chorągwi. Przykładem utożsamienia wyrazu signum z chorągwią może być szesnastowieczne określenie jednego z takich przedmiotów: signum sive vexillum pedestre maius, które znalazło się w dziele Bartosza Paprockiego, Herby rycerstwa polskiego (1584).
W języku polskim wyrazowi signum najbardziej odpowiada termin „znak”, pod którym w przeszłości rozumiano także chorągiew. Jędrzej Kitowicz, opisując wojsko w czasach Augusta III, podaje
m.in. taką informację: „jeden pan mógł mieć dwa znaki, czyli chorągwie: jednę husarską, drugą pancerną”. Tak więc oba terminy oznaczają tu oddziały wojskowe, ale wywodzą się od nazw weksyliów.
Ten sam autor pisze m.in. o zaciąganiu się „pod znak husarski albo pancerny”. W powszechnym użyciu w czasach staropolskich był także termin „znaczek”, odnoszący się do małej chorągwi. Według
cytowanego wyżej J. Kitowicza znaczkiem nazywano za jego czasów broń drzewcową w postaci
„dzidy” z chorągiewką, używaną przez żołnierzy lekkiej jazdy.
W XX w. „znak” będący rodzajem weksylium ponownie pojawia się w oficjalnej terminologii, ale
w odniesieniu do jednostek pływających. Ustawa z 1919 r. wymienia znak „na szczycie wielkiego
masztu okrętu wojennego” w postaci długiej, wąskiej płachty zwanej tam „wstęgą”. W późniejszych
przepisach (od 1937) weksylium to jest określane jako „znak dowódcy okrętu” i taką formę ma do
dzisiaj. Należy dodać, iż w dokumencie Rządu Narodowego z czasów powstania styczniowego została użyta w tym znaczeniu nazwa „banderola”.
W 1922 r. w Rozporządzeniu Rady Ministrów „znakiem” nazywana jest także specjalna flaga
na jednostce pływającej (z wyjątkiem okrętów wojennych), będącej własnością Rzeczypospolitej
Polskiej, zaopatrzona w godło ministerstwa, w którego dyspozycji dany statek się znajdował. Jednak
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w następnych aktach prawnych dotyczących tego weksylium (z lat 1927 i 1928) jest ono określane
już tylko jako „flaga”. W okresie międzywojennym używany był także „polski znak pocztowy” jako
weksylium w formie trójkątnej płachty, wywieszanej na statkach handlowych morskich przewożących pocztę.
Rozmaite znaczenie miał w ciągu wieków wyraz „proporzec”. Powszechnie uchodzi on za rodzimą, słowiańską nazwę chorągwi, w związku z czym uważany jest za najstarsze określenie tego
przedmiotu w języku polskim. Nie znajduje to niestety potwierdzenia w powstających u nas przez
całe niemal średniowiecze tekstach pisanych. Zazwyczaj odnosi się go do weksyliów charakteryzujących się niewielkimi rozmiarami płatów oraz drzewcami przystosowanymi do walki, przede
wszystkim poprzez zwieńczenie ich metalowymi grotami. W niektórych przypadkach „proporcem”
nazywano samą płachtę mocowaną do włóczni lub kopii. W piśmiennictwie na oznaczenie chorągwi
o małych rozmiarach słowo to rozpowszechnia się od końca średniowiecza, co znajduje potwierdzenie m.in. w Rocznikach Jana Długosza. Wspominając kilkakrotnie o małej chorągwi towarzyszącej
królowi Władysławowi Jagielle w wyprawie grunwaldzkiej, historyk ten używa następujących okreś
leń: signum regis minor alias proporzecz bądź parvae quantitatis signum, vexillum parvulum, banderiolum, czy też parvum vexillum regium. Z kolei przedmiot, który wedle tego kryterium mógłby
z powodzeniem zostać nazwany „proporcem”, użyty podczas pogrzebu Zygmunta Starego, w Ordo
pogrzebowym tego króla biskup Samuel Maciejowski określił jako hasta cum banderio oblongo,
natomiast w polskim opisie owej uroczystości jego odpowiednikiem jest „drzewo z chorągiewką”.
W oddziałach pieszych występują wówczas „propornicy”, czyli żołnierze noszący znaki bojowe
swoich oddziałów. Za proporce można też uznać przedmioty w postaci kopii z chorągiewkami, które
w tym stuleciu opisywane były zwrotem: hastae equestres suis vexilulis ornatae.
Jak wyżej wspomniano, nie dysponujemy żadnym dowodem na to, że wyrazu „proporzec” używano w pierwszych wiekach polskiej państwowości, a jedynym przemawiającym za tym argumentem jest jego rodzime pochodzenie i obecność w innych językach słowiańskich. Nie można więc
wykluczyć i tego, iż rozpowszechnił się dopiero pod koniec średniowiecza pod wpływem któregoś
z sąsiednich języków słowiańskich, np. czeskiego czy ruskiego. W dzisiejszej polszczyźnie jest natomiast regularnie stosowany m.in. na określenie weksyliów, z jakimi przedstawiano władców dzielnicowych na pieczęciach i monetach.
Warto zauważyć, że w XVI w. nazwę tę stosowano w wielu przypadkach zamiennie z chorągwią,
odnosząc ją także do weksyliów mających płaty dużych rozmiarów. W znanym utworze Proporzec
albo hołd pruski Jan Kochanowski używa tego terminu na oznaczenie chorągwi lennej, wręczanej
księciu pruskiemu. W poemacie Pamiątka ... Janowi Baptyście hrabi na Tęczynie ten sam autor
nazywa proporcem także banderę okrętową: „A tymczasem proporzec duński podniesiono”. Termin
„proporzec” może więc uchodzić za najpopularniejsze w pewnym okresie, konkretnie na początku
epoki nowożytnej, określenie weksylium w języku polskim. Był wówczas używany w odniesieniu do
wszystkich typów chorągwi, potem zaś jego zakres znaczeniowy znowu się zawęził. Wskazuje na to
sformułowanie obecne w zapisce z poł. XVII w.: hasta cum longiori signo (seu ut vocant proporzec).
Jeżeli z kolei przyjmiemy, że najstarsze weksylia zwano w Polsce proporcami, to wówczas do
identyfikacji nazywanego tak przedmiotu mogą służyć także jego cechy konstrukcyjne. Według definicji Alfreda Znamierowskiego proporzec cechował się określonym kształtem płachty, w której
znajdowały się wycięcia w części oddalonej od drzewca; podczas gdy np. chorągiew i sztandar miały
płaty prostokątne. Ale to określenie jest do przyjęcia jedynie dla epoki średniowiecza, gdyż w okresie późniejszym płachtom proporców nadawano też inne kształty, np. trójkątne lub prostokątne.
Należy też dodać, iż w XVIII w. „proporcem” nazywano rodzaj broni drzewcowej, podobnej do
wspomnianego wcześniej „znaczka”, ale używanej w chorągwiach pancernych.
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We współczesnym polskim ustawodawstwie termin „proporzec” także jest w użyciu, chociaż
w bardzo ograniczonym zakresie. W 1919 r. został wprowadzony „proporzec Marynarki Wojennej”,
umieszczany na dziobie okrętu wojennego, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Warto zauważyć,
iż we wspomnianym wyżej dokumencie Rządu Narodowego z powstania styczniowego weksylium
takie określono jako „znak”.
W wojsku polskim okresu międzywojennego „proporce” były znakami dowódców, m.in. szwadronów i pułków w kawalerii oraz baterii i dywizjonów w artylerii konnej. W piechocie natomiast
proporzec był znakiem wyróżniającym Mistrzowskiego Pułku Piechoty, osiągającego najlepsze wyniki w szkoleniu, podobnie w artylerii proporzec otrzymywała mistrzowska bateria, taka sama forma
wyróżnienia istniała też w wojskach pancernych.
Z kolei od 1996 r. zastosowanie ma również proporzec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako
Zwierzchnika Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi nawiązanie do wspomnianej
uprzednio chorągwi RP, zwanej też „flagą prezydencką”.
Od proporca wywodzi się także termin „proporczyk”, odnotowany w zasobie polskiego słownictwa już w XVI w. Nazwą tą określano zazwyczaj najmniejszą rozmiarami chorągiew bądź tylko
sam płat chorągwiany, mocowany do różnych przedmiotów (także do broni drzewcowej), a nawet
naszywany na mundur. W tym ostatnim znaczeniu charakterystyczną grupę tworzyły w okresie międzywojennym proporczyki umieszczane zamiast patek na kołnierzach formacji jezdnych i artylerii
konnej, przywrócone zarządzeniem z 1920 r. (Dz. Rozk. 1920, nr 27, poz. 636). W przepisach z okresu międzywojennego oraz wydawanych po II wojnie światowej wymieniane są także proporczyki
wśród znaków marynarki wojennej. Przysługują one m.in. dowódcom flotylli, dywizjonów i grup
okrętów, a także komodorowi i starszemu na redzie. W Dz. Rozk. z 1921 r. (nr 2, poz. 39) specjalny
proporczyk przewidziano także dla Naczelnika Państwa.
Obok proporca, rodzimą, słowiańską nazwą znaku bojowego, występującą już we wczesnym średniowieczu, była — według niektórych historyków — „stanica”. Zastosowanie jej na określenie weksyliów używanych na ziemiach polskich spotkać można m.in. w pracach Franciszka Piekosińskiego
(pisał o „stannicach” i „znakach stanniczych” obecnych już w wojskowości przedpiastowskiej), Tadeusza Korzona, a także Aleksandra Brücknera i Józefa Kostrzewskiego. Odnoszenie tego terminu
do weksyliów czy też podobnych im przedmiotów (Piekosiński uważał stannicę za godło plastyczne
w kształcie znaku runicznego, noszone „na drągu”) używanych na terenach polskich, jest sprawą
dość wątpliwą. Nie zachował się bowiem żaden ślad obecności tej nazwy na naszym obszarze, a jej
zastosowanie dla oznaczenia chorągwi znane jest jedynie z terenów połabskich. Podał ją mianowicie
(w wersji stanitia) w swoim dziele Gesta Danorum duński kronikarz Saxo Grammaticus, żyjący na
przełomie XII i XIII w., na określenie plemiennego znaku bojowego Ranów. Wyjaśniając ów termin,
badacze zazwyczaj wywodzą go od „stanu”, czyli namiotu, a w innym znaczeniu — świątyni, co wiązałoby się z przechowywaniem weksyliów w czasach pogańskich właśnie w tego rodzaju obiektach.
Nowożytni polscy historycy przyjmowali jako pewnik używanie „stanic” w najwcześniejszym okresie polskiej wojskowości, zakładając niewątpliwie tym samym, że występowały one wówczas pod
taką nazwą. W związku z tym należy jednak zauważyć, iż wyraz „stanica” nie pojawia się w zachowanych zabytkach języka polskiego z okresu średniowiecza. Zmusza to do podania w wątpliwość faktu
używania tej nazwy na terenie ziem polskich, a samo oparcie się na analogiach z terenów Połabia jest
niewystarczające, zwłaszcza przy uwzględnieniu różnic, jakie występowały w ustroju politycznym
i wojskowym między słowiańskimi mieszkańcami ziem położonych po obu stronach Odry.
We wczesnej nowożytności określeniem chorągwi stał się także „fendel”, znany z wielu przekazów pisanych w języku polskim, m.in. z dzieł Macieja Stryjkowskiego („zaś ćme knechtów z śpisami pod stem fendlów kroczą”). Jest to niewątpliwie wyraz pochodzący od niemieckiego Fähndel,
używany zarówno na oznaczenie weksylium, jak i oddziału wojskowego.
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Bardziej precyzyjnie wyróżnia się rodzaje chorągwi, uwzględniając ich budowę lub funkcje. Jednym z nich jest sztandar, według współczesnych definicji będący znakiem oddziału wojskowego
bądź organizacji cywilnej, stowarzyszenia, szkoły lub instytucji. Słowo to, wywodzące się z języków
zachodnioeuropejskich (niem. Standarte ze starofranc. estendard), trafiło do polszczyzny za pośrednictwem języka czeskiego. Jak stwierdził w swoim słowniku Samuel Bogumił Linde, na północy
Europy nazywano tak mniejsze chorągwie i stąd taka nazwa znaków kawalerii utrwaliła się w wielu
krajach6. W języku polskim od początku oznaczała także znak bojowy jazdy i tak rozumiana rozpowszechniła się w XVIII stuleciu. W regulaminach wojskowych z czasów króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego wielokrotnie wymieniane są obok siebie sztandary i chorągwie. W pocz. XIX w.
(16 marca 1807 r.) Komisja Rządząca uchwaliła wzory „orłów” jako chorągwi i sztandarów wojska,
po czym w Słowniku języka polskiego S. B. Lindego „sztandar” albo „standar” został zdefiniowany
jako „proporzec jazdy”7. To rozróżnienie (na chorągwie piechoty i sztandary jazdy) utrzymało się —
jak wcześniej wspomniano — u zarania II Rzeczypospolitej, przy czym obie te kategorie w niektórych punktach Ustawy z 1919 r. były określone wspólną nazwą „chorągwi” lub też „sztandaru pułkowego”. Pojawiło się w niej bowiem także sformułowanie: „chorągiew pułkowa w jeździe”. Dopiero
w Rozporządzeniu Prezydenta RP w 1927 r. nastąpiło wyraźne sprecyzowanie obu tych terminów.
Warto jednak zauważyć, że w rozkazie Dowództwa Głównego Wojsk Wielkopolskich z 3 kwietnia
1919 r., znaki bojowe zarówno jazdy, jak i piechoty określono jako „sztandary”, nastąpiło tu więc, na
razie epizodycznie, ujednolicenie nazewnictwa znaków pułkowych piechoty i jazdy.
Ostatecznie dokonało się to na mocy dekretu Prezydenta RP w 1937 r., gdy znaki pułkowe WP
uzyskały jednolite miano sztandarów, przy czym pojawiło się stwierdzenie, iż nazwa ta przysługuje
wyłącznie znakom wojskowym. W związku z tym weksylia innych podmiotów powinny być nadal
nazywane chorągwiami, co jednak nie było konsekwentnie przestrzegane. Co więcej, już w XIX w.
znaki chorągwiane różnych organizacji (np. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”) były oficjalnie
nazywane sztandarami, a przez całe międzywojnie określano niejednokrotnie tym mianem chorągwie organizacji politycznych, społecznych, szkół czy instytucji. Zatem zasięg stosowania tej nazwy
znacznie się rozszerzył, choć było to niezgodne ze wspomnianymi przepisami8. Z czasem zdobyła
ona w nazewnictwie tego typu znaków, wojskowych i cywilnych, dominującą pozycję. Należy tu
jednak podkreślić, iż sztandar jako znak tożsamości określonej jednostki organizacyjnej czy zbiorowości — w odróżnieniu od innych rodzajów chorągwi, o których będzie mowa w dalszej części —
występuje zazwyczaj w jednym egzemplarzu.
Na uwagę zasługuje też wyjaśnienie tego terminu podane w Podręcznej encyklopedii kościelnej
z 1906 r., według którego „sztandar” to rodzaj chorągwi, „kiedy bok materyi przytwierdzony jest do
drzewca”, w przeciwieństwie do chorągwi, mających płachty zawieszone na poziomych drążkach.
Taka definicja sztandaru, oparta na kryterium konstrukcyjnym, jest jednak niezwykle szeroka i stanowi raczej wyjątek.
Nadawanie miana sztandarów znakom pułkowym znalazło stałe zastosowanie także po II wojnie
światowej. Dekret z dnia 9 listopada 1955 r. o znakach Sił Zbrojnych (Dz.U. 1955, nr 47, poz. 315)
wymienia wśród znaków Sił Zbrojnych „sztandar jednostki wojskowej” w wojskach lądowych i lotniczych. We współczesnym ustawodawstwie nazwę tę noszą także weksylia używane w państwowej

S. B. Linde, Słownik języka polskiego, cz. 3: R–T, Warszawa 1812, s. 567.
Tamże.
8  
Por. J. Łuczak, dz. cyt., s. 124–125: „sztandar […] od 1937 r. nazwa przysługująca wyłącznie znakom wojskowym, natomiast znaki organizacji kombatanckich, paramilitarnych i wszelkie inne cywilne (instytucji, organizacji
itp.) powinny być nazywane chorągwiami”.
6  
7  
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straży pożarnej, policji, Straży Granicznej czy służbie celnej. Z kolei w kształtującej się obecnie
symbolice samorządowej ważne miejsce zajmuje sztandar województwa, miasta, powiatu czy gminy.
W przeszłości znakom bojowym formacji konnych nadawano też inne nazwy. Dla przykładu, oddziały dragonii w XVII i XVIII stuleciu w Polsce posiadały weksylia zwane „kornetami”. Podobnie
jak w przypadku chorągwi, proporców bądź fendli, słowo kornet oznaczało zarówno znak bojowy, jak
też mogło służyć za określenie oddziału, który się nim posługiwał.
Dla dywizjonów jazdy Królestwa Kongresowego wprowadzono w 1829 r. chorągiewki, które
miały zastępować podczas ćwiczeń sztandary, aby uchronić je przed zniszczeniem. Przedmioty te,
różniące się od sztandarów gorszym materiałem i mniej starannym wykonaniem, były zwane guidonami (ewentualnie: „gwidonami”).
W wojskach Księstwa Warszawskiego posługiwano się znakami bojowymi o charakterystycznej
budowie, wzorowanymi na francuskich. Ze względu na to, iż ich istotnym elementem były osadzone
na drzewcach metalowe figury Orła Białego, nazywano je „orłami”. Zamierzano do nich powrócić
jeszcze w czasach powstania listopadowego, aby zastąpić nimi dotychczas obowiązujące chorągwie
i sztandary. Mowa o tym w uchwale Rządu Narodowego z 6 lutego 1831 r. polecającej zastąpienie
weksyliów używanych w armii Królestwa Polskiego przez „Orły Polskie”. Użycie takiego sformułowania miało więc na celu zmianę zarówno wyglądu, jak i nazewnictwa znaków bojowych wojska
polskiego. Do tej tradycji nawiązał zapewne Adam Mickiewicz, gdy w Litanii pielgrzymskiej modlił
się „o broń i orły narodowe”.
Kolejnym rodzajem chorągwi, którego nazwa występuje powszechnie w języku polskim, jest „flaga”. Słowo to, pochodzące z niemieckiego Flagge, odnoszone jest do chorągwi z płatem o określonych barwach, czasem także z godłem, oznaczającej państwo, jednostkę terytorialną lub organizację.
Najczęściej obie strony takiego płata są jednakowe. W przeciwieństwie do sztandaru, flaga występuje
zazwyczaj w wielu egzemplarzach. Barwy umieszczone na jej płacie najczęściej pochodzą od herbu
posiadanego przez dane państwo lub inny podmiot. Przy ustalaniu barw na flagach pole górne ma
odpowiadać tynkturze godła, natomiast dolne — tynkturze pola. W dokumencie Rządu Narodowego
z 1863 r. występuje termin: „flaga statków polskich”, która miała być dwukolorowa, biało–amarantowa, z herbem państwowym używanym przez władze powstańcze. Jak z kontekstu wynika, pod tym
określeniem kryła się niewątpliwie bandera, która we wspomnianym dokumencie też jednak została
wymieniona, ale raczej w znaczeniu weksylium nazywanym obecnie „znakiem okrętowym”.
Już ten przykład pokazuje, iż znaczenie omawianego obecnie terminu było w przeszłości i nadal jest bardzo niejednolite. Nie występował on w dawnej polszczyźnie. Dopiero w XIX w. rozpowszechnił się jako synonim bandery, rozumianej nie tylko w znaczeniu znaku jednostki pływającej.
W Encyklopedii Orgelbranda flaga jest objaśniona jako bandera, używana m.in. przez miasta. Adam
Chmiel w 1919 r. w broszurze Barwa i chorągiew polska na oznaczenie tego przedmiotu posługuje
się zwrotem „chorągiew o barwach narodowych czy państwowych”, co jest równoznaczne z flagą
w dzisiejszym znaczeniu tego słowa. Z kolei Józef Szymański stwierdza, iż „flaga to chorągiew
państwowa” i datuje jej początki w Polsce na przełom XIII i XIV stulecia w związku z tendencjami
zjednoczeniowymi, gdy pojawia się chorągiew z Orłem Białym na czerwonej płachcie.
Tak więc przedmioty identyfikowane z flagą są w Polsce znacznie starsze niż użycie samej nazwy. Jest ona obecna dopiero w polskim piśmiennictwie osiemnastowiecznym. Józef Aleksander
Jabłonowski w swojej wydanej w 1742 r. pracy Heraldica to iest osada kleynotow rycerskich y wiadomosc znakow herbownych…, na dołączonej planszy przedstawia m.in. flagę królewską (z Orłem
na płachcie) i flagę Rzeczypospolitej (mającą jako godło „zbrojne ramię”, czyli rękę z szablą). Jak
się wydaje, oba te weksylia można utożsamiać z banderami, którym, jak już wspomniano, jeszcze
w następnym stuleciu nadawano miano flag. Tak zostało nazwane to weksylium m.in. w tekście
wspomnianej umowy, zawartej przez przedstawiciela Rządu Narodowego w 1863 r.
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W XX w. termin „flaga” utrwalił się w języku polskim na oznaczenie określonego rodzaju weksyliów, mających zastosowanie w wielu dziedzinach życia zbiorowego. Z pewnością za najważniejszą
wśród nich należy uznać f l a g ę p a ń s t w o w ą R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j. Nazwa ta
pojawiła się w polskim ustawodawstwie okresu międzywojennego wraz z przepisami dotyczącymi
wyglądu tego przedmiotu i zakresu jego zastosowania. Ustawa sejmowa w 1919 r. określiła barwy
Rzeczypospolitej Polskiej, mówiąc też o fladze poselstw i konsulatów oraz poszczególnych ministerstw. W 1938 r. f l a g a p a ń s t w o w a została zdefiniowana jako „płachta o barwach państwowych”, to samo sformułowanie zostało powtórzone w 1942 r. przez władze polskie na uchodźstwie.
Jak już wspomniano, w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z 1922 r., statki będące własnością
Rzeczypospolitej wywieszały obok bandery także „specjalną flagę zwaną znakiem”. W 1938 r. przepisy ponownie precyzowały prawo posługiwania się flagą, które miało przysługiwać statkom handlowym żeglugi śródlądowej, polskim samolotom cywilnym i komunikacyjnym za granicą, pojazdom
i statkom używanym przez kierowników przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz misji specjalnych i delegacji dyplomatycznych. Natomiast Dekret z dnia 7 grudnia 1955 r.
o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. 1955,
nr 47, poz. 314) stwierdzał, iż poza statkami żeglugi śródlądowej flagę podnoszą także „polskie lotniska cywilne i porty lotnicze”.
Drugą dziedziną, w której weksyliom nadawano nazwę flag, jest wojskowość. Już w 1919 r. pojawiła się „flaga aeronautyczna”, najwcześniej wprowadzona w Armii Wielkopolskiej, a następnie
w WP (Dz.Rozk. 1919, nr 99), a także flaga wojenna lądowa, wymieniona w ustawie z 1 sierpnia
1919 r. Natomiast w 1921 r. (Dz.Rozk. 1921, nr 2) zatwierdzono flagi dla Marynarki Wojennej,
w tym flagę Ministra Spraw Wojskowych, flagę Szefa Departamentu Spraw Morskich itd. Z kolei Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 1927 r. mówi o „fladze fortecznej”, a „Dziennik
Rozkazów Wojskowych” z 1937 r. o „fladze Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych dla marynarki
wojennej”. Dekret Prezydenta RP jako „flagi wojska” wymienia flagę wojskowych statków żeglugi
śródlądowej, flagę wojskowych portów lotniczych oraz wojskową flagę balonową. Dekret z 1955 r.
wśród znaków sił zbrojnych podaje także flagę lotnictwa wojskowego.
Obecnie oficjalnie funkcjonują również takie weksylia, jak flagi trzech rodzajów sił zbrojnych
oraz wyższych dowódców wojska i marynarki wojennej. W ogólnym ujęciu wśród używanych na
morzu flag wyróżnia się r a n g o w e (dowódców wojskowych), f u n k c y j n e (dostojników państwowych) i s ł u ż b o w e (na statkach pełniących określony rodzaj służby). Zarządzeniem z 1996 r.
wprowadzone zostały także: flaga Marszałka Polski, flaga szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz flaga Ministra Obrony Narodowej. Ustawowo w 1990 r. ustanowiono też flagę Straży
Granicznej i flagę Policji.
Flagi zaistniały od dawna także w symbolice samorządowej. Jak już wspomniano, w dziewiętnastowiecznej terminologii ten rodzaj weksyliów kojarzono z ustrojem miast. W 1938 r. mowa jest
o f l a d z e m i e j s k i e j, używanej wówczas przez niektóre ośrodki. W ramach rozpoczętej w 1989 r.
transformacji ustrojowej zaczęto tworzyć flagi dla jednostek samorządowych. Gdy ustawa z 1990 r.
zezwoliła na wprowadzenie herbów gmin, w ramach tej akcji pojawiły się również f l a g i g m i n n e.
Pięć lat później w kolejnej ustawie została wprowadzona f l a g a p o w i a t u, natomiast w 1998 r.
ogólnie jednostkom samorządu terytorialnego oficjalnie zostało przyznane prawo do posiadania m.in.
własnych flag.
Weksylia określane jako flagi mają bardzo zróżnicowaną postać. W odniesieniu do flagi Rzeczypospolitej mówi się o fladze państwowej (a więc z płachtą złożoną z dwóch pasów — białego i czerwonego) oraz o fladze państwowej z herbem. Wśród weksyliów samorządowych także można zaobserwować znaczną niejednolitość w pojmowaniu terminu flaga. W niektórych sytuacjach określa
się nim weksylium posiadające jedynie barwne pola na płacie. Przykładem tego jest wprowadzona
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w 1996 r. flaga gminy Mikołajki, obok której funkcjonuje tam również weksylium z herbem na płacie w odróżnieniu od flagi nazwane „chorągwią gminy”. Podobne rozróżnienie występuje w znakach
wielu innych jednostek samorządowych.
Warto jednak zauważyć, iż w licznych jednostkach samorządowych weksylia w wersji podstawowej zwane są chorągwiami, natomiast zaopatrzone w herby — flagami. Wynika to z przyjętej tam
zasady, iż flaga jest „uroczystą odmianą chorągwi”. Z kolei A. Znamierowski dzieli flagi z umieszczonymi na płachtach herbami na f l a g i h e r a l d y c z n e (gdy na płacie, który ma barwę pola
herbu, umieszczone jest godło) i f l a g i h e r b o w e (gdy herb w postaci godła umieszczonego
w tarczy znajduje się na płacie innej barwy niż pole tarczy). Łatwo zauważyć, iż wspomniana wyżej
definicja polskiej flagi państwowej podana przez J. Szymańskiego pokrywa się z pojęciem tak rozumianej flagi heraldycznej.
Przedmiotem blisko związanym z flagą jest b a n n e r , mający postać prostokątnej płachty zwisającej pionowo z góry na dół, mocowanej u góry do poprzeczki. Jeśli w ten sposób eksponowana jest
flaga, jej górna część powinna znajdować się po lewej stronie dla patrzącego z naprzeciwka.
Ważne miejsce w zasobie obiektów badanych przez weksylologię zajmuje też b a n d e r a. Obecnie pod tym pojęciem rozumie się chorągiew używaną na statkach cywilnych i okrętach wojennych,
która określa przynależność państwową jednostki pływającej. Bandera jest wywieszana na rufie
lub maszcie statku (okrętu). W dawnej polszczyźnie nie używano tego terminu. Bartosz Paprocki
w XVI w. pisał o „chorągwi z herbem” umieszczanej nad masztem okrętowym, która określała,
„jakiego narodu okręt”. Jak wcześniej wspomniano, Jan Kochanowski weksylium oznaczające przynależność państwową okrętu nazwał z kolei p r o p o r c e m. Jeszcze w końcu XIX w. flagę i banderę
traktowano zamiennie jako chorągiew „okrętów kupieckich” oraz okrętów wojennych. Sam termin
„bandera” w polskim piśmiennictwie obecny jest jednak już wcześniej, czego przykład stanowi traktat Franciszka Paprockiego z 1776 r. W jednym z jego fragmentów, będącym w praktyce tłumaczeniem francuskiego dzieła autorstwa Gabriela Daniela, znaleźć można takie sformułowanie: „Banderą
jest chorągiew, pospolicie etaminowana, zawieszona na wierzchu wielkiego masztu, krojem, herbami i kolorami osobnemi różniąca się, tak dla rozeznania narodu, jako też dla dystynkcji oficerów
generałów wojska wodnego”9. Warto zauważyć, iż w przeszłości bandery były niekiedy nazywane
w Polsce p a w i l o n a m i. W publikacji z 1811 r. przedstawiony został „pawillon narodowo–polski”
i „pawillon królewsko–polski”. Jest to bez wątpienia zapożyczenie z francuskiego pavillon, z nieco
zmienioną pisownią używane w języku polskim, zwłaszcza w XIX w. Adam Chmiel podał jeszcze
jedną cechę wyróżniającą banderę. Stwierdził bowiem, iż jest ona, podobnie jak flaga, zawieszana na
lince, podczas gdy inne rodzaje weksyliów mocuje się do drzewca.
W dwudziestowiecznym ustawodawstwie termin „bandera” został przez akty prawne dokładnie
zdefiniowany. Już w 1919 r. oficjalnie została określona „handlowa bandera morska” i „bandera wojenna morska”. Odnośnie do tej ostatniej stwierdzono, iż stanowi „sztandar wojskowy na okręcie”.
W „Dzienniku Rozkazów Wojskowych” w tym samym roku figuruje jako „bandera wojenno–morska”. W 1938 r. mowa jest także o banderze „niewojennych statków państwowych”. Po II wojnie
światowej bandera jest stale obecna w terminologii weksylologicznej. Dekret z 1955 r. wśród znaków Sił Zbrojnych w Marynarce Wojennej wymienia „banderę wojenną” i „banderę jednostek pływających Wojsk Ochrony Pogranicza” (ta ostatnia ustanowiona dekretem z 1953). W 1994 r. przez
Polskie Towarzystwo Weksylologiczne został zaproponowany termin „bandera cywilna” zamiast
dotychczasowego „bandera handlowa” czy jeszcze wcześniejszego „bandera kupiecka”. Banderami
F. Paprocki, Flawiusza Wegecyusza Renata o sprawie rycerskiey nauka. Z przydatkiem do teyże materyi pisma
z innych nayprzednieyszych autorów tłumaczone, t. 1: O sprawie rycerskiey ladowey i wodney w powszechności,
Łowicz 1776, s. 343–344.
9
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nazywane są także weksylia używane przez instytucje dysponujące jednostkami pływającymi, takie
jak Związek Harcerstwa Polskiego (od 1933) czy Polski Yacht Klub.
Niekiedy nazwy chorągwi mogą być związane z ich cechami konstrukcyjnymi. Jedną z nich jest
sposób mocowania płachty chorągwianej do drzewca. Zazwyczaj płat materii jest do niego przytwierdzany bezpośrednio, co można nazwać mocowaniem bocznym lub pionowym. Jak wcześniej
wspomniano, pojawiła się nawet tendencja do nazywania wszystkich tego rodzaju przedmiotów
sztandarami, podczas gdy chorągwiami pozostałyby jedynie weksylia mające poziome zawieszenie,
co jednak powszechnie się nie przyjęło.
Problem z nazwaniem chorągwi, której płachta wisi na drążku przytwierdzanym poziomo do
drzewca, co dziś jest niemal wyłącznie specyfiką weksyliów używanych w Kościele, też okazuje
się dość złożony. Dla skonstruowanej w ten sposób chorągwi używa się niekiedy terminu labarum,
który w starożytności oznaczał rodzaj rzymskiego znaku bojowego. Pierwowzorem tego przedmiotu w kulturze chrześcijańskiej było labarum cesarza Konstantyna Wielkiego z umieszczonym na
drzewcu monogramem Chrystusa. Później nazwę tę stosowano w odniesieniu do chorągwi kościelnych, czego przykładem jest użycie tego słowa w pochodzącym z XVI w. opisie takiego przedmiotu:
„vexillum [...] sive labrum ecclesiasticum”. Spotyka się także stosowanie słowa labarum w odniesieniu do weksyliów używanych w innych dziedzinach życia zbiorowego, zbudowanych w opisany
wyżej sposób. Dla przykładu można wspomnieć, iż jako typ tzw. „labarum” określana jest słynna
chorągiew kosynierów z powstania kościuszkowskiego, mająca poziome zawieszenie. Podobnie też,
o tak samo skonstruowanej chorągwi 1 Pułku Gwardii Narodowej Warszawskiej z powstania listopadowego napisano, iż „została wykonana w formie jednostronnego labarum”10.
We współczesnym polskim słownictwie weksylologicznym pojawiła się propozycja, aby dla tego
typu chorągwi stosować nazwę g o n f a l o n (A. Znamierowski). Czasami można też spotkać się
w odniesieniu do takiej konstrukcji z określeniem g o n f a n o n, którego m.in. użył Karol Górski za
niemieckim badaczem Ernstem von der Oelsnitzem, omawiając chorągwie krzyżackie uwiecznione
w Banderia Prutenorum11. Termin ten ma jednak w piśmiennictwie naukowym także inne znaczenia. Przykładowo bronioznawca Andrzej Nadolski używa go na określenie chorągwi mającej godło
wyobrażone na płacie prostopadle do drzewca12. Takie ustawienie godła występuje na niektórych
chorągwiach używanych i na Zachodzie, i w Polsce w średniowieczu oraz w początkach XVI w.
Wspomniany autor przeciwstawia ten termin banderiom, mającym płachty z godłami ustawionymi
do drzewców równolegle. Jeszcze inne znaczenie słowa „gonfanon”, proponowane przez Polskie
Towarzystwo Weksylologiczne i spopularyzowane w pracach A. Znamierowskiego, jest odnoszone
do proporca z płachtą mającą prostokątne (zamiast zazwyczaj występujących trójkątnych) wycięcia
w swojej oddalonej od drzewca części, dzięki czemu płachta zakończona jest nie trójkątnymi, lecz
prostokątnymi językami. Występuje tu podobieństwo do użycia tej nazwy w Europie Zachodniej,
gdzie gonfanon to średniowieczny proporzec władcy z wycięciami w płachcie, bez względu jednak
na ich kształt. Przyjmując taką koncepcję terminu „gonfanon”, jej autorzy dla chorągwi zawieszanej na
poziomym drążku proponują stosowanie ww. nazwy „gonfalon”. Warto podkreślić, iż oba te wyrazy
romańskiego pochodzenia nie były na ziemiach polskich w przeszłości używane.
Jak wynika z dokonanego wyżej przeglądu polskich nazw odnoszących się do weksyliów, ich
zakres znaczeniowy nie jest w naszym piśmiennictwie ostatecznie i jednoznacznie ustalony. Zasób
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Katalog zbiorów. Wiek XVIII, oprac. Z. Stefańska, M. Rohozińska,
Warszawa 1960, s. 156; W. Bigoszewska, M. H. Słoniewska, Chorągwie i sztandary z lat 1815–1831 w zbiorach
Muzeum Wojska Polskiego, MW 3, 1985, s. 298–299.
11
K. Górski, Wstęp, w: Banderia Prutenorum, Warszawa 1958, s. 15–16.
12
A. Nadolski, Znaki bojowe, w: Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350–1450, Łódź 1990, s. 197.
10
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polskiej terminologii dotyczącej tej dziedziny kształtował się przez wieki i nadal się zmienia. Efekty
tych zmian nie zawsze zaś odpowiadają wymogom warsztatu weksylologicznego. W omówionej wyżej kwestii, dotyczącej nazewnictwa różnego rodzaju weksyliów, warto by może przyjąć założenie,
iż najobszerniejszym znaczeniowo polskim terminem w tym zakresie pozostaje chorągiew, którą jest
każdy przedmiot złożony z płata tkaniny umocowany na drzewcu lub lince, sporządzony z myślą
o publicznym eksponowaniu. Wszystkie inne nazwy, odnoszące się do bardziej „wyspecjalizowanych” przedmiotów tego typu, takie jak: sztandary, flagi, bandery czy proporce, zawierają się więc
znaczeniowo w pojęciu chorągwi. Warto zauważyć, iż także wśród wymienionych nazw są takie,
które obejmują swym zakresem w całości inne z nich. Dotyczy to bander, które uważa się za rodzaj
flag. Należy też uwzględnić funkcjonowanie terminu „chorągiew” w węższym znaczeniu, które jest
odnoszone do weksyliów kościelnych, jak to zostało wcześniej wspomniane.
Inną ważną do podniesienia tu kwestią jest zasygnalizowane już współczesne stosowanie wobec
niektórych weksyliów (funkcjonujących w przeszłości) takich nazw, które wówczas nie występowały, ale obecnie poprawnie określają te przedmioty pod względem znaczeniowym. Jako przykład
takiej praktyki można podać pojawiające się niekiedy używanie pojęcia „sztandary” do określenia
średniowiecznych czy wczesnonowożytnych znaków bojowych, choćby tych, używanych pod Grunwaldem. Jak już wspomniano, w średniowiecznych polskich przekazach na temat tej bitwy występowały one pod łacińskimi określeniami vexilla i banderia, a ich polskim odpowiednikiem w tamtej
epoce mógł być jedynie wyraz „chorągiew”. Odgrywały one rolę identyczną jak obecne sztandary,
co w jakiś sposób mogłoby uzasadniać używanie także tego terminu. Niemniej jednak, trzeba to
uznać raczej za anachronizm. Do podobnej sytuacji dochodzi też wówczas, gdy sztandarami nazywa
się znaki bojowe piechoty WP w okresie międzywojennym. Jak wiadomo, aż do 1937 r. były to formalnie chorągwie, ale od tego momentu te same przedmioty uzyskują nową nazwę, stając się sztandarami. W tym przypadku używanie więc słowa „sztandar” dla weksylium pułkowego w piechocie
przed wspomnianym rokiem też jest niepoprawne, choć może nie aż tak rażące.
Elementy składowe weksyliów również nie mają jednolitych określeń w języku polskim. Ich
najważniejsze części to p ł a c h t y, zwane też p ł a t a m i (termin wprowadzony w 1937) lub b ł a w a t a m i, przytwierdzone do d r z e w c ó w, które dawniej nazywano też niekiedy r a t y s z c z a m i.
Słowo „bławat” oznaczało w dawnej polszczyźnie jedwabną materię, szczególnie błękitną lub niebieską. W dekrecie Rady Państwa z 1955 r. flagą państwową jest „prostokątny płat tkaniny”.
Występujące niekiedy wycięcia w płatach chorągwi bądź też doszywane do nich wstęgi powodują,
iż płaty te w części oddalonej od drzewca zakończone są jednym lub kilkoma skrawkami materii, zazwyczaj o prostokątnym lub trójkątnym kształcie, którym nadaje się w piśmiennictwie różne określenia. Najczęściej nazywa się je s t r e f a m i (od niem. Streifen), o g o n a m i l u b p ł o m i e n i a m i.
Stąd często występują w piśmiennictwie historycznym wzmianki o proporcach np. trójstrefowych.
W niektórych wypadkach słowo „ogon” (niem. Schwenkel) może także oznaczać pojedynczy pas materii doszyty do górnej części płachty, stanowiący jej przedłużenie. Podobnie też termin „płomień” ma
w weksylologii także inne, odrębne znaczenie, gdyż określa się nim płat materii mocowany do trąbki.
Dawniej takie zakończenia płacht nazywano też w i m p l a m i, ale słowo to może oznaczać również
mały proporzec z płatem w kształcie wydłużonego trójkąta. Przy opisie chorągwianych płacht stosowano dla ich powycinanych zakończeń także inne określenia, np. H. Wielecki pisał, że płat tkaniny
był „poprzecinany w parę długich poziomych pasm [wyróżnienie — J. P.]”. Z kolei w opisie dawnych
weksyliów polskich znaleźć można informację, iż chorągiew królewska była „wycięta w trzy zęby”
[wyróżnienie — J. P.], podczas gdy wojewódzkie — w dwa i powiatowe „w jeden ząb” [wyróżnienie
— J. P.]. Natomiast polska bandera wojenna według przedwojennych przepisów była to „chorągiew
z wycięciem” (Dz.U. 1919, nr 69, poz. 416) albo też „prostokątny płat tkaniny […] zakończony dwoma
trójkątnymi językami” (Dz.U. 1993, nr 34, poz. 154). Z kolei wspomniany wcześniej znak dowódcy
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okrętu opisywano jako „długa wstęga [...] z głębokim wcięciem” (Dz.U. 1927, nr 115, poz. 980). Trójkątne wycięcie w części oddalonej od drzewca nadawało płachcie zakończenie „w jaskółczy ogon”.
Również dolne zakończenia płacht chorągwi typu labarum, powstałe w wyniku dokonywanych
w nich wycięć, były oznaczane kilkoma terminami. Kacper Niesiecki takie zakończenia nazywał
p o ł a m i, gdzie indziej natomiast oznaczane były jako f l a m u l e. Obecnie najczęściej nazywane są
z ę b a m i, jeśli mają kształt zbliżony do trójkąta albo f a r t u c h a m i. Pisze się też o „lambrekinowym” zakończeniu takich płacht.
Strony płata (płachty) też są różnie oznaczane. Stosując kryterium formalne, można w nich rozróżnić stronę prawą i lewą. Znaczenie tych pojęć wyjaśnia m.in. Rozporządzenie Prezydenta RP
z 1927 r. (Dz.U. 1927, nr 115, poz. 980), zgodnie z którym prawa strona chorągwi jest na lewo od
drzewca, a lewa strona na prawo od niego. Podobnie też Dekret Prezydenta RP z 1937 r. (Dz.U. 1938,
nr 5, poz. 32) za prawą stronę uznaje tę, która znajduje się „ze stanowiska patrzącego na lewo od
drzewca”. Jest to więc rozróżnienie bardzo praktyczne i niebudzące wątpliwości, oparte o kryterium
ściśle techniczne. Oczywiście staje się nieprzydatne w przypadku chorągwi typu labarum, z odmiennym mocowaniem niż wcześniej omawiane.
Inne rozróżnienie stron płata polega na wskazaniu „strony głównej” i „strony odwrotnej” według
kryterium treściowego. Na stronie głównej umieszczane są przedstawienia i inskrypcje, które można
uznać za ważniejsze, np. napis określający nazwę właściciela weksylium, albo też odnoszące się do
niego wyobrażenia ikoniczne bądź heraldyczne (np. Orzeł Biały). Terminy „strona główna” i „strona
odwrotna” zostały użyte w Ustawie o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z 1993 r. Zdarza się nawet, iż stronę główną nazywa się „awersem”, a odwrotną „rewersem” chorągwi, podobnie
jak w odniesieniu do monet czy medali. Zazwyczaj strona prawa płata, tradycyjnie bardziej prestiżowa, jest jednocześnie jego stroną główną, ale nie jest to zasada ściśle przestrzegana. Jako przykład
można podać wspomnianą ustawę z 1993 r., na mocy której główne strony obecnych sztandarów WP,
na których widnieje godło państwowe, są zarazem ich stronami lewymi.
W niektórych opisach weksyliów stosuje się też określenia: pierwszy płat i drugi płat, co ma odpowiadać zapewne stronie głównej i odwrotnej płata. Te sformułowania sugerują więc, iż odrębnym
płatem jest każda z powierzchni tej części weksylium. Zmienia to utarte rozumienie słowa „płat”,
który był zawsze jeden, np. w Dekrecie z 1937 r. o znakach wojska znaleźć można stwierdzenie:
„Sztandar składa się z płata, orła, drzewca i kokardy”. Nie zmienia tej sytuacji fakt, iż wiele chorągwi, zwłaszcza sztandarów, ma płaty wykonane z dwóch osobnych warstw materiału, zszytych ze
sobą krawędziami. Warto zauważyć, iż w przeszłości na oznaczenie dwóch stron sztandarowego płata używano też określeń „pierwsze lico” i „drugie lico” (por. Statut Związku polskich gimnastycznych
Towarzystw Sokolich w Austryi, 1900).
Powierzchnia płata nazywana była t ł e m (Rozkaz dzienny nr 89 i 90 Dowództwa Głównego Sił
Zbrojnych w b. zaborze pruskim: „Tło po jednej i po drugiej stronie oblamowano galonem złotym”)13
lub nawet d n e m („Chorągiew Konfederacji Barskiej z Matką Boską w środku, na dnie niebieskim”, „Szczątki pierwszej ze szlakiem czerwonym, żółtymi gwiazdami i na dnie żółtawym…”)14.
Techniki wykorzystywane do umieszczania godeł i napisów na płatach są zazwyczaj określane
jako haft, malowanie oraz aplikowanie. Płachty są często dodatkowo dekorowane przez obszycie
frędzlą bądź galonem. Frędzla ma postać pasa wolno zwisających, poskręcanych nitek, którym obszyte są brzegi tkaniny, galon zaś jest rodzajem dekoracyjnej taśmy wykonanej z plecionych lub
tkanych nitek, całkowicie lub w części metalowych.
L. Kukawski, A. Jeziorkowski, Sztandary kawalerii polskiej XX wieku, Grajewo 2009, s. 41.
Opis zbiorów Czartoryskich z XIX w., cyt. za: Z. Żygulski, Dzieje zbiorów puławskich. Świątynia Sybilli i Dom
Gotycki, Kraków 2009, s. 82.

13
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Natomiast c h w a s t y (dawniej zwane k u t a s a m i), będące pękami skręconych nici zwisających z węzła, stanowiły ozdobne zakończenie sznura wiązanego na drzewcu, bywały też mocowane
do płatów. W nazywaniu tych detali także utrzymuje się terminologiczna niejednolitość, gdyż obok
słowa „chwast” spotyka się też wersję „chwost”, a niekiedy nawet „pompon”.
Stosowane są też określone sposoby mocowania chorągwianych płacht do drzewców lub lin.
W przypadku sztandaru bądź innego ważnego weksylium płat w części mającej przylegać do drzewca często jest zawijany i zszywany. W ten sposób powstaje tzw. rękaw (zwany też tuleją), w który
wsuwa się górną część drzewca. Element ten bywa też wykonywany osobno z mocnej tkaniny albo
skóry i doszywany do płata. Po nasunięciu rękawa na drzewce przytwierdzano go zazwyczaj za pomocą ozdobnych gwoździ, dawniej zwanych ćwiekami, najczęściej z główkami w postaci tarczek,
na których wyryto napisy. Mają one często charakter pamiątkowy, uwieczniając osoby zasłużone
dla ufundowania sztandaru. Charakterystyczne mocowanie miały sztandary jazdy w Wojskach Wielkopolskich. Wyżej wspomniany Rozkaz nr 89 i 90 Dowództwa Głównego tych wojsk postanawiał
o tym następująco: „chorągwie przybite do drzewca u góry 3–ma srebrnymi gwoździami, u dołu
przypięte 4–ma srebrnymi pierścieniami, podtrzymywanymi 4–ma gwoździami srebrnymi”.
Znane są również odmienne sposoby łączenia ze sobą obu tych elementów, np. przybijanie bezpośrednio skraju płata gwoździami do drzewca. Inne, często spotykane rozwiązanie opisane jest w ten
sposób: „Drzewce w górnej części ma pierścienie metalowe, które odpowiadają takim samym pierścieniom umocowanym na nie obszytym brzegu płata, które spina się za pomocą zatyczki w postaci
pręta metalowego”15.
Samo drzewce chorągwi bywa określane jako gładkie (toczone) lub k a n e l o w a n e, czyli zaopatrzone w podłużne bruzdki. Jeżeli składa się z kilku części (np. jest dwudzielne), do ich łączenia służy metalowa tuleja, dolny koniec drzewca zakończony jest zwykle okuciem, w stosunku do którego
używać można określenia t r z e w i k. Niekiedy w drzewcu wykonany jest tzw. wytok, ułatwiający
uchwycenie go dłonią.
Górne zakończenie drzewca bywa często zdobione, może mieć postać grotu albo innej plastycznej figury. Zazwyczaj nazywane jest zwieńczeniem albo g ł o w i c ą chorągwi (sztandaru). W polskich weksyliach głowica ma często postać orła osadzonego na podstawie, którą w nawiązaniu do jej
kształtu określa się nieraz mianem tabliczki, puszki bądź s k r z y n k i. Spotyka się także sformułowania typu: „szczyt drzewca kończył się orłem na postumencie”16. Wówczas całość takiej głowicy
bywa nazywana o r ł e m. Cytowany uprzednio Dekret z 1937 r. wymieniał orła jako jedną z części
składowych wojskowego sztandaru. Orzeł opierał się szponami o „graniastą podstawę”, a na jej
przedniej ścianie umieszczany był napis. Natomiast w myśl dekretu z 1955 r. elementami składowymi sztandaru były: płat, głowica, drzewce i kokarda. Głowica z kolei składała się z orła i podstawy.
Wcześniej ten element chorągwi nazywany bywał w różny sposób. W 1813 r. w liście dotyczącym weksyliów oddanych do zbiorów Czartoryskich wzmiankowane są „znaki metalowe z tych
chorągwi”, a wspominając o jednej z nich, autor opisuje „żelazo na wierzchu jej przytwierdzone”17.
Z pewnością posługiwano się też innymi określeniami.
Według przepisów wprowadzonych w okresie międzywojennym w chorągwiach i sztandarach
wojskowych poniżej głowicy umocowana miała być na drzewcu „kokarda uwiązana ze wstęgi”
(identyczne określenie w ustawie z 1955). Dodatkowym elementem mogły być kokardy uwiązane ze
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1992 r. w sprawie określenia wzoru oraz trybu
nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U., 1992, nr 62 poz., 309, § 4.1.).
16  
L. Kukawski, Barwa i broń (1914–1947), w: C. Leżeński, L. Kukawski, O kawalerii polskiej XX wieku, Wrocław
1991, s. 165.
17  
Z. Żygulski, dz. cyt., s. 82, przyp. 98.
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„wstęg orderowych”, jeśli oddział, do którego należy sztandar, został odznaczony orderem. Ustawa
z 1993 r. wymienia jako części sztandaru: płat, głowicę, drzewce i szarfę.
Odwołując się do brzmienia tych postanowień, przynajmniej w kontekście weksyliów wojskowych nastąpiło znaczne ujednolicenie słownictwa, dzięki czemu opisywanie tych przedmiotów oraz
identyfikowanie ich części składowych nie sprawia już większych trudności.
Gdy następuje mocowanie płachty nie do drzewca, ale do liny, jeden z jej brzegów bywa złączony z taśmą wykonaną z grubego materiału zwaną g u r t e m, w której wszyta jest linka zakończona
z obu stron pętlami, za pomocą których mocuje się płachtę na linie.
Kolejnym problemem jest nazewnictwo części płachty (płata) chorągwi. Poszczególni badacze
radzili sobie z tym w różny sposób. Na określenie dwóch boków ww. przedmiotu A. Chmiel używał
takich pojęć, jak: „brzeg luźny płachty” i „brzeg przylegający do ratyszcza”. Według zarządzenia
z 1930 r. flaga wojskowych portów lotniczych posiadała płachtę z „wcięciem trójkątnym” o określonej głębokości „od strony przeciwległej do drzewca”. W przepisach dotyczących bandery wojennej, zamieszczonych w ustawie z 1993 r., mowa była z kolei m.in. o „wolnym liku” oraz o „liku
przydrzewcowym bandery”. Tak więc na określenie brzegu bandery użyto słowa „lik”, stosowanego w terminologii żeglarskiej oznaczającego „wzmocniony brzeg żagla”18. Dekret Prezydenta RP
w 1937 r. rozróżniał w banderze wojennej bok „z wcięciem” i bok „bez wcięcia”.
Szczególnie skomplikowane może być oznaczanie części płata przepisowego sztandaru wojskowego używanego od 1919 r. Na jego obu stronach widniał krzyż kawalerski, którego ramiona pionowe oznaczane były zazwyczaj jako górne i dolne, natomiast poziome — jako prawe i lewe, ale
spotkać można też inne ich określenia: „poziome wewnętrzne” i „poziome zewnętrzne”, co odnosi
się oczywiście do usytuowania tych ramion w stosunku do drzewca. Podobnie też pola usytuowane
w narożnikach płata pomiędzy ramionami krzyża noszą zazwyczaj określenia: górne prawe i lewe,
dolne prawe i lewe — od strony patrzącego z naprzeciwka, a więc odwrotnie niż w heraldyce. Pojawiło się też sformułowanie: „róg górny zewnętrzny i wewnętrzny”, analogicznie też oznaczono
rogi dolne. Przy opisywaniu płata chorągwi (najczęściej: proporca), mającego kształt trójkąta, na
określenie jego poszczególnych skrajów stosowane są także terminy matematyczne: podstawa (skraj
przy drzewcu) i boki, natomiast jego wierzchołek nazywany bywa ostrzem19.
W opisie proporczyków naszywanych na kołnierzach mundurów w formacjach jazdy we wspomnianym „Dzienniku Rozkazów Wojskowych” z 1920 r. milcząco przyjmuje się, iż każdy z nich
zaopatrzony jest w wycięcie, co potwierdzają rysunki zamieszczone w załączniku opublikowanym
wraz z dziennikiem. W jedynym przypadku, dotyczącym pułku jazdy tatarskiej, proporczyk został
opisany jako: „specjalnego rysunku nierozcięty”. W opisie kolejnych obiektów podawane są ich barwy, czasem z dodatkowym paskiem pośrodku. Natomiast w kilku wypadkach, gdy część powierzchni proporczyka od strony bez wcięcia zajmuje pole trójkątne zwane w opisie kątem, pozostałe dwa
pola, także w kształcie trójkątów, noszą tam nazwę skrzydeł.
Przy opisywaniu chorągwi bardzo istotną sprawą jest możliwość precyzyjnego określania części
jej płata. Przydatne w tym zakresie są niewątpliwie elementy terminologii zaproponowanej przez
A. Znamierowskiego i Polskie Towarzystwo Weksylologiczne. Przy pionowym podziale płata (czyli
w słup), jego części przy drzewcu nadano nazwę c z o ł o w e j, a oddalonej od drzewca — s w o b o d n e j. W wyniku podziału poziomego powstają natomiast p a s y — gdy są dwa, mówi się o pasie górnym i dolnym (dla porównania można wspomnieć, iż A. Chmiel pisał w tym samym znaczeniu
o strefach — górnej i dolnej20). Brzeg płata nazwany został jego skrajem, stąd wyróżnia się skraje:
Słownik wyrazów obcych PWN, red. J. Tokarski, Warszawa 1980, s. 429.
M. Ney–Krwawicz, Sztandary i proporce Armii Krajowej, Warszawa 1994, s. 115.
A. Chmiel, Barwa i chorągiew polska, Kraków 1919, s. 16–17.

18  
19
20
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dolny, górny, czołowy i swobodny. W niektórych innych ujęciach te miejsca płata to krawędzie. Górna czołowa część (ćwierć) płata nosi nazwę k a n t o n u. Ponieważ w wielu weksyliach jest to miejsce szczególnie wyeksponowane, termin ten ułatwia podawanie lokalizacji znajdujących się w nim
godeł czy innych detali. Dawniej przy wskazywaniu tego miejsca posługiwano się sformułowaniami
typu: „w górnym rogu przy drzewcu” (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 1922 r.
o banderze i znakach rządowych statków morskich, Dz.U. 1922, nr 112, poz. 1014), czy też: „górny
lewy róg płata”, jak w Dekrecie z dnia 9 listopada 1955 r. o znakach Sił Zbrojnych (Dz.U. 1955,
nr 47, poz. 315).
Poza chorągwiami (weksyliami) przedmiotem zainteresowań weksylologii mogą być także obiekty, które współcześnie określa się niekiedy jako w e k s y l o i d y. Najogólniej ujmując, można do nich
zaliczyć dwie grupy przedmiotów. Pierwszą tworzą artefakty pełniące funkcje podobne do chorągwi,
lecz mające od nich odmienną postać. Można więc do niej przyporządkować m.in.: buńczuki, znaki
hetmańskie, krzyże procesyjne czy nawet feretrony. W przypadku drugiej zaś grupy byłoby odwrotnie — tzn. należałyby do niej przedmioty przypominające pod względem zewnętrznym chorągwie
lub ich części (np. płaty chorągwiane), natomiast używane do innych celów. Jako przykład można by
tu podać kawałki tkaniny mocowane do trąbek (w nomenklaturze wojskowej sygnałówek), zwane
p ł o m i e n i a m i, lub tzw. f a r t u c h y nakładane na bębny w wojsku (głównie na werble i tarabany,
czyli kotły marszowe), a także w orkiestrach innego typu. W literaturze przedmiotu płomienie i fartuchy występują niekiedy jako f l a m y bądź f l a m m y. W dawnej polszczyźnie bywały one jeszcze inaczej nazywane, np. w księgach miejskich Lublina został zanotowany „proporczyk z herbem
miejskim do trąby”. W grupie tej można by również uwzględnić metalowe chorągiewki ustawiane na
szczytach dachów, np. na wieżach, które tradycyjnie nazywane są p o w i e t r z n i k a m i.
Precyzyjnych określeń wymaga także funkcjonowanie weksyliów na wszystkich etapach ich
istnienia, począwszy od podejmowania inicjatyw dotyczących tworzenia tego typu przedmiotów,
ich realizacji w wymiarze formalnym i praktycznym (wprowadzenie do użytku gotowych artefaktów i ich wykorzystywanie w zależności od przeznaczenia) aż do zakończenia ich używalności. Już
w średniowieczu pisano o prowadzeniu działań wojennych „z podniesionymi chorągwiami” (erectis
vexillis), co nadawało tym działaniom waloru legalności. Służbę wojskową definiowano w dokumentach jako przebywanie „pod chorągwią” (sub vexillo) władcy. W okresie staropolskim zwrot
„rozpościerać proporce” mógł w przenośni oznaczać sprawowanie władzy, dominację. We współczesnym słownictwie postępowanie z weksyliami określane jest przy użyciu mniej lub bardziej sformalizowanych terminów. Przykładowo, aby wskazać początek używania sztandaru, zazwyczaj mówi
się o jego uroczystym wręczaniu lub przekazywaniu właścicielowi czy użytkownikowi. Z tym wiąże
się w wielu wypadkach poświęcenie takiego przedmiotu. W literaturze pojawiło się też „rozwinięcie” sztandaru, oznaczające inaugurację jego oficjalnego użytkowania21.
Analiza polskiej terminologii weksylologicznej wyraźnie pokazuje, iż zasób nazw i określeń odnoszących się do tej dziedziny jest wciąż dość niejednolity i niespójny. Niemniej jednak, ich ustalanie i definiowanie jest niezbędne dla właściwego rozwoju owej dyscypliny. Badanie słownictwa
odnoszącego się do weksyliów i weksyloidów, które było używane w przeszłości, pozwala bowiem
na lepsze poznanie tych przedmiotów. Ich nazwy występujące w rozwoju historycznym powinny
być traktowane wręcz jako element składowy badanych obiektów. Natomiast współczesne terminy
są niezbędnym narzędziem ich opisu.

Zob. np. J. Gmitruk, J. Mazurek, K. Sikora, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Historia, zbiory, ekspozycje, Warszawa 2004, s. 135–158.
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Rozdział 3

ŹRÓDŁA DO BADAŃ WEKSYLOLOGICZNYCH

3.1. PRZEDMIOTY MATERIALNE
W weksylologii podstawową grupę źródeł tworzą istniejące obecnie znaki chorągwiane lub ich części. Nie ulega wątpliwości, że mają one największą wartość badawczą jako bezpośrednie przedmioty
dociekań tej dyscypliny wiedzy. Pod względem ilościowym ich zasób jest znaczny, ale jego kompletność pozostaje bardzo ograniczona. Z perspektywy chronologicznej należy bowiem stwierdzić,
iż zachowane weksylia pochodzą głównie z czasów najnowszych i niewiele z nich powstało przed
XX w. Nie zachowała się ani jedna polska chorągiew średniowieczna, do naszych czasów przetrwało
zaledwie kilka z XVI i kilkadziesiąt(?) z XVII w. Po następnych dwóch wiekach pozostało ich już
nieco więcej. Jednak biorąc pod uwagę, że w każdym z tych stuleci ich liczba sięgała tysięcy, trzeba
pogodzić się z faktem bezpowrotnego ubytku większości przedmiotów, będących celem badań weksylologicznych.
Zachowane weksylia czy weksyloidy są zgromadzone w różnych miejscach, na co wpływ mają ich
wiek i walory historyczne. Najcenniejsze znajdują się w muzeach, gdzie mogą być poddawane zarówno zabiegom konserwacyjnym, jak też badaniom naukowym, przynajmniej na etapie tworzenia opisów inwentarzowych czy katalogowych. Eksponaty tego typu posiada większość muzeów istniejących
w Polsce oraz polskich muzeów za granicą. W tym miejscu warto wymienić przynajmniej kilka z nich.
Wśród nich główne miejsce zajmuje z pewnością MWP, które od czasów utworzenia (powstało
w 1920 r. jako Muzeum Wojska) poza innymi kategoriami eksponatów gromadzi też weksylia. Szybkiemu wzrostowi jego zasobów w tym zakresie sprzyja również fakt, że od początku, zgodnie z decyzją najwyższych władz wojskowych, miały tam trafiać chorągwie i sztandary historyczne, które
wycofywano z użytku w oddziałach Wojska Polskiego, zastępując je nowymi. Ta zasada obowiązuje
do czasów obecnych, znajdując zastosowanie także w kontekście rozformowania wielu istniejących
wcześniej oddziałów wojskowych. Ponadto do owego muzeum trafiały cenne zabytki rewindykowane z ościennych państw, gdzie znalazły się po klęskach państwa polskiego jako wojenny łup. Szczególnie dużo takich przedmiotów odzyskano w okresie międzywojennym ze Związku Radzieckiego
na mocy postanowień traktatu ryskiego, ponadto pewną liczbę z Austrii, a po II wojnie światowej
z NRD i po upadku ZSRR z Rosji (w 1992)1. W jego zasobach umieszczono w okresie międzywojennym także chorągwie sprowadzone z Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Obecnie MWP posiada
Weksylia rewindykowane z ZSRR zostały, obok innych zabytków i pamiątek historycznych, wywiezione przez
Rosjan w XIX w. po przegranych przez Polaków powstaniach. W czasie ich przechowywania w Rosji były opisywane w polskich publikacjach, co ułatwiło potem ich odzyskanie, zob.: T. Kruszyński, Polskie sztandary w Orużejnej
Pałacie na Kremlu w Moskwie, „Muzeum Polskie” [Kijów] 2, 1918, s. 160–163; A. Borawski, Sztandary polskie
w Rosji, „Tygodnik Ilustrowany” 1920, nr 15, s. 289–290; W. Przecławski, O polskich pamiątkach i zbiorach w Rosji, Warszawa [1920]. Z Austrii wróciło do Polski w 1936 r. 11 znaków wojskowych z XVIII w. zagarniętych przez
Austriaków po powstaniu kościuszkowskim i trzy chorągwie ziemskie z XVI w., zob. B. Gembarzewski, Chorągwie
i sztandary polskie rewindykowane z Austrii, BiB 4, 1937, nr 1, s. 5–12. W latach 1967 i 1971 władze NRD zwróciły z Museum für Deutsche Geschichte w Berlinie do Polski w sumie dziewięć sztandarów pułkowych z września
1939 r., zob. K. Satora, Opowieści i wrześniowych sztandarów, Warszawa 1990, s. 25. Natomiast w 1992 r., w czasie wizyty prezydenta Lecha Wałęsy w Moskwie, doszło do przekazania stronie polskiej 10 chorągwi i sztandarów
1
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kilkanaście tysięcy zabytków weksylologicznych, przy czym oprócz kompletnych weksyliów czy
weksyloidów są w nim zgromadzone także ocalałe części tego rodzaju artefaktów.
W wyniku II wojny światowej i jej następstw ok. stu sztandarów bojowych i kombatanckich
zostało zgromadzonych na obczyźnie w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, pod opieką Fundacji Sztandarów PSZ.
Wiele niezwykle ważnych zabytków weksylologicznych znajduje się również w Muzeum Książąt
Czartoryskich w Krakowie, zorganizowanego w nowej postaci po przemianach ustrojowych, którego zbiory wcześniej funkcjonowały w ramach Muzeum Narodowego w Krakowie. Są to chorągwie
związane z ważnymi wydarzeniami historycznymi, gromadzone od początku XIX w. jako pamiątki
po nich.
Chorągwie i sztandary są też licznie reprezentowane w zbiorach Klasztoru OO. Paulinów na
Jasnej Górze. Trafiały tam nie tylko w charakterze pamiątek narodowych, ale też jako wota od osób
i grup duchowo związanych z tym miejscem. Głównie są to weksylia pochodzenia wojskowego (bojowe i kombatanckie), ale także organizacji społecznych i stowarzyszeń.
Inne muzea gromadzą eksponaty weksylologiczne zgodnie z przedmiotowym i terytorialnym
zakresem swojej działalności. Niektóre z nich mają obszerne i cenne zbiory takich obiektów, obejmujące różne dziedziny życia zbiorowego bądź pochodzące z różnych regionów kraju. Rozmaite
chorągwie znaleźć można w zasobach placówek regionalnych, gromadzących pamiątki ze swoich
najbliższych okolic2. Obok nich ważną grupę stanowią muzea kościelne, posiadające zbiory przedmiotów służących kultowi religijnemu, w tym także chorągwie i feretrony.
Nie można pominąć też obcych instytucji muzealnych, w których znajdują się zabytki z Polski,
w tym także weksylia. Wyjątkowe znaczenie mają pod tym względem muzea szwedzkie, szczególnie Muzeum Wojskowe (Armémuseum) i Zbrojownia Królewska (Kungliga Livrustkammaren)
w Sztokholmie, gdzie dotąd zachowało się wiele chorągwi i proporców z terenów Rzeczypospolitej,
zdobytych w walkach bądź zrabowanych przez Szwedów podczas wojen toczących się od końca
XVI do początków XVIII w.3
Poza instytucjami muzealnymi zbiory weksyliów lub ich pojedyncze egzemplarze znajdują się
w posiadaniu aktualnych właścicieli i użytkowników. Mowa tu o gromadzonych licznie w parafiach
chorągwiach kościelnych, używanych w procesjach i przy okazji innych uroczystości, jak też sztandarach (także tych, które wyszły z użycia) instytucji, stowarzyszeń czy korporacji, przechowywanych w siedzibach i zbiorach pamiątek tychże podmiotów.
Jak już wspomniano, obiekty zachowane w postaci materialnej są najcenniejszymi źródłami dla
weksylologii, a na pewnym etapie stanowią one główny cel jej badań. Praca badawcza z nimi może
przybierać różne formy. Nie wszystkie weksylia w muzeach są eksponowane, na co ma wpływ także
stan ich zachowania. Powinny posiadać jednak zgodną z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia
30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach
(Dz.U. 2004, nr 202, poz. 2073) dokumentację w postaci kart ewidencyjnych oraz wpisów do księgi
inwentarzowej i księgi depozytów, zawierającą możliwe do ustalenia podstawowe dane, m.in. na
temat autora bądź wytwórcy, pochodzenia, czasu i miejsca powstania zabytku, materiału, technik
wykonania, wymiarów i cech charakterystycznych. Możliwość uzyskania tych informacji w wyniku
kwerendy muzealnej może być więc sposobem na poznanie podstawowych cech danego obiektu.
(w tym trzech bojowych) oraz proporca z 1920 r., zob. Powrót znaków polskich z Kremla, „Żołnierz Polski” 1992,
nr 9, s. 2 i 51.
2
M. Pokropek, Przewodnik po izbach regionalnych w Polsce, Warszawa 1980, passim.
3
Fotografie kilku zabytków weksylologicznych (polskich, kozackich i tatarskiego) z tych muzeów prezentuje publikacja Rzeczpospolita szlachecka 1586–1795, red. M. Derwich, Wrocław 2003, s. 72, 82, 84–85.
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Tradycyjną drogą, ułatwiającą to działanie, jest korzystanie z wydawanych przez muzea drukowanych katalogów, zawierających fachowo opracowane informacje na temat posiadanych eksponatów lub ich grup. Prezentują one zazwyczaj obiekty z jednego muzeum, wybrane według okreś
lonego kryterium lub też zgromadzone na wystawach o ustalonej tematyce, niekiedy pochodzące
z różnych placówek muzealnych. Dla przykładu można wskazać na tego rodzaju wydawnictwa
opublikowane w przeszłości przez MWP. Omawiają one militaria z różnych epok historycznych,
przy czym w każdym z nich weksylia zajmują osobny dział. Do najważniejszych trzeba zaliczyć
katalogi, obejmujące eksponaty z XVII4 i XVIII w.5, a także z powstania styczniowego 1863–18646
oraz publikację poświęconą zbiorom związanym z wojskiem polskim w latach 1935–1939 i w czasie
kampanii wrześniowej7, będącą w dużej części katalogiem eksponatów zgromadzonych przez MWP,
wśród których weksylia stanowią znaczącą grupę. Bardzo szczegółowe opisy typu katalogowego
znalazły się również w przytaczanej już pracy Jarosława Łuczaka, Chorągwie weteranów Powstania
Wielkopolskiego 1918–1919, dotyczącej zasobów Muzeum Narodowego w Poznaniu8. Fotografie
wybranych chorągwianych płatów znajdujących się w zbiorach Muzeum Historii Polskiego Ruchu
Ludowego, wraz z krótkimi notami katalogowymi, zawiera praca Józefa Czajkowskiego, Stanisława
Dąbrowskiego i Igi Zamojskiej9. Podobny charakter ma książka na temat weksyliów zgromadzonych
na wystawie zorganizowanej w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, przygotowana przez Iwonę Grys10. Prezentacje zasobów weksylologicznych tworzących wyodrębnione grupy w muzealnych
zbiorach znaleźć można też w wielu innych publikacjach11.
Warto zauważyć, że wizerunki do opisów katalogowych były w przeszłości przygotowywane nie
tylko w formie zdjęć fotograficznych, ale także techniką rysunkową. Preferował ją m.in. Bronisław
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Katalog zbiorów. Wiek XVII, red. Rada Muzealna MWP, oprac. Z. Stefańska, Warszawa 1968.
5
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Katalog zbiorów. Wiek XVIII, oprac. Z. Stefańska, M. Rohozińska,
Warszawa 1960.
6  
Powstanie styczniowe w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego, red. Rada Muzealna MWP, oprac. W. Bigoszewska,
M. Słoniewska, Warszawa 1966.
7  
Wrzesień 1939. Wojsko Polskie 1935–1939. Zbiory Muzeum Wojska Polskiego, red. M. Skotnicki, Warszawa 2009.
8  
J. Łuczak, Chorągwie weteranów Powstania Wielkopolskiego 1918–1919 w zbiorach Wielkopolskiego Muzeum
Wojskowego, Poznań 1999..
9
J. Czajkowski, S. Dąbrowski, I. Zamojska, Sztandary polskiego ruchu ludowego, Warszawa 1994.
10
I. Grys, Sztandary sportu polskiego, Warszawa 1996.
11
Zob. m.in.: B. Kaniszewska–Mincer, Sztandary PPR i PPS w zbiorach Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy,
„Kronika Bydgoska” 5, 1971/1973, s. 188–198; A. Bogucki, Sztandary Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
w zbiorach bydgoskiego Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego, „Kronika Bydgoska” 9, 1982–1985, s. 195–214;
Chorągwie cechów miasta Łodzi: wystawa, red. katalogu W. Drewniak, Łódź 1983; J. Bartków–Domagała, Sztandary związkowe 1919–1950, Wrocław 1983 (Katalogi Zbiorów Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu,
Seria A, Dział Pocztowy, t. 1); Z. Fuiński, Sztandary Związku Podoficerów Rezerwy w zbiorach Muzeum Zagłębia
w Będzinie, „Zeszyty Zagłębiowskie” 5, 2000, s. 91–100; J. Gmitruk, J. Mazurek, K. Sikora, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Historia, zbiory, ekspozycje, Warszawa 2004; T. Iwanowska, Kolekcja sztandarów ruchu
ludowego, „Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego” 15, 2000, s. 47–54; M. Krůl, J. Polášek, J. Spyra, Sztandary z terenu Śląska Cieszyńskiego w zbiorach muzealnych, „Cieszyńskie Studia Muzealne”
3, 2007, s. 263–294; E. Kwiecień, Radomskie sztandary cechowe z okresu międzywojennego, „Biuletyn Kwartalny
Radomskiego Towarzystwa Naukowego” 43, 2009, z. 4, s. 353–367; J. Legat, Sztandary Federacji Stowarzyszeń
Naukowo–Technicznych, Warszawa 1990; J. Listosz, Święta Barbara na sztandarach ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, „Górnik Polski” 1, 2007, s. 115–125; E. Piotrowska–Andruszków, Sztandary polskie
w zbiorach gliwickiego muzeum, „Zeszyty Gliwickie” 13, 1978, s. 217–231; M. Pyrka, D. M. Zając, Sztandary
Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego, „Studia i Materiały z Dziejów Krajoznawstwa Polskiego”
1, 2006, s. 259–312.
4
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Gembarzewski, który wykonał również wiele dokładnych rysunków weksyliów do swojego monumentalnego, kilkutomowego albumu Żołnierz polski. Ubiór, uzbrojenie i oporządzenie od wieku XI
do roku 196012. Zdaniem tego wybitnego historyka wojskości i muzealnika precyzyjnie wykonane
rysunki mogą lepiej ukazać szczegóły danego przedmiotu niż fotografia. Jako założyciel i wieloletni
dyrektor Muzeum Wojska zlecił wykonanie tą techniką dokumentacji ikonograficznej znajdujących
się w tym muzeum zabytków w ramach prac nad ich katalogowaniem. W ostatnim czasie zostały
z kolei opublikowane wykonane podobną metodą wizerunki weksyliów powstańczych z lat 1863–
1864, sporządzone w latach trzydziestych XX w.13
Do grupy publikacji o charakterze źródłowym dla weksylologii należy też zaliczyć wspomniane
katalogi wystaw, na których prezentowano interesujące nas eksponaty. Należy do nich Orzeł Biały.
700 lat herbu Państwa Polskiego, książka zawierająca przedmioty pochodzące z różnych muzeów
i kolekcji, które znalazły się w 1995 r. na wystawie w Zamku Królewskim w Warszawie14. Weksylia
stanowiły ich sporą część. Zostały one też uwzględnione w wydawnictwie I podaje wiek wiekowi.
Tradycje chrześcijańskie w dziejach polskiego oręża, stanowiącym pokłosie wystawy noszącej ten
sam tytuł, zorganizowanej przez MWP między wrześniem 2001 a marcem 2002 r.15 Bardzo cenne
historyczne chorągwie, znajdujące się w Krakowie w zbiorach Zamku Królewskiego, Muzeum Katedralnego i Muzeum Archidiecezjalnego, prezentowane na wystawach zorganizowanych przez te instytucje w 2000 r., zostały wraz z innymi eksponatami przedstawione w katalogu Wawel 1000–2000.
Wystawa Jubileuszowa16.
Nie można też pominąć w tym miejscu wydawnictw ukazujących wyodrębnione grupy weksyliów, jeżeli poza ich wizerunkami zawierają też informacje o charakterze katalogowym, czyli odnoszące się do okoliczności powstania tych przedmiotów, ich wyglądu i przynależności. Do nich należą publikacje prezentujące sztandary i proporce AK, których autorem jest Marek Ney–Krwawicz.
W jednej z nich, mającej charakter albumowy, fotografiom wykonanym przez Zbyszka i Macieja
Siemaszków towarzyszą krótkie opisy poszczególnych obiektów17, natomiast inna zestawia wiadomości na temat wszystkich, znanych w czasie jej powstawania, weksyliów należących do struktur AK18. Szczegółową dokumentację sztandarów polskich formacji kawaleryjskich istniejących
w XX w. sporządzili z kolei Lesław Kukawski i Andrzej Jeziorkowski19. Przegląd sztandarów LWP,
przede wszystkim powstałych w czasie II wojny światowej, zawiera zaś publikacja Wandy Bigoszewskiej i Henryka Wiewióry20.
Niekwestionowaną wartość źródłową mogą mieć też zestawienia weksyliów pochodzących
z określonego terenu, zwłaszcza że przy dużej liczebności tych przedmiotów niełatwe byłoby doB. Gembarzewski, Żołnierz polski. Ubiór, uzbrojenie i oporządzenie od wieku XI do roku 1960, t. 1: Wieki XI–
XVII, Warszawa 1960; t. 2: Od 1697 do 1794 roku, Warszawa 1962; t. 3: Od 1797 do 1814 roku, Warszawa 1964;
Żołnierz polski. Ubiór, uzbrojenie i oporządzenie od wieku XI do 1965 roku, t. 4: Od 1815 do 1831 roku, Warszawa
1966; Żołnierz polski. Ubiór, uzbrojenie i oporządzenie od wieku XI do roku 1965, t. 5: K. Linder, H. Wiewióra,
T. Woźnicki, Od 1939 do 1965 roku, Warszawa 1965.
13
J. Pych, Chorągwie powstania styczniowego, w: Powstanie styczniowe, Warszawa 2013, s. 159–174.
14
Orzeł Biały. 700 lat herbu Państwa Polskiego, red. S. K. Kuczyński i in., Warszawa 1995.
15
I podaje wiek wiekowi. Tradycje chrześcijańskie w dziejach polskiego oręża, red. J. Macyszyn i in., Warszawa 2001.
16  
Wawel 1000–2000. Wystawa jubileuszowa, t. 1: Katalog. Kultura artystyczna dworu królewskiego i katedry.
Zamek Królewski na Wawelu, maj–lipiec 2000. Katedra krakowska — biskupia, królewska, narodowa. Muzeum
Katedralne na Wawelu, maj–wrzesień 2000, Kraków 2000; t. 2: Katalog. Skarby archidiecezji krakowskiej. Muzeum
Archidiecezjalne w Krakowie, maj–wrzesień 2000, Kraków 2000; t. 3: Ilustracje, Kraków 2000.
17  
M. Ney–Krwawicz, Z. Siemaszko, M. Siemaszko, Bojowe sztandary i proporce Armii Krajowej, Warszawa 1991.
18  
M. Ney–Krwawicz, Sztandary i proporce Armii Krajowej, Warszawa 1994.
19
L. Kukawski, A. Jeziorkowski, Sztandary kawalerii polskiej XX w., Grajewo 2009.
20
W. Bigoszewska, H. Wiewióra, Sztandary Ludowego Wojska Polskiego 1943–1974, Warszawa 1974.
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tarcie bezpośrednio do nich. Przykładem mogą być wydawnictwa prezentujące chorągwie związane
z takimi ośrodkami, jak Jasło, Chełmno czy Wejherowo21.
Wydawnictwa tego typu, zawierające fotografie obiektów i mniej lub bardziej szczegółowe dane
na ich temat, mogą być wykorzystane jako materiał źródłowy, niekiedy niemal na równi z przechowywanymi w muzeach oryginałami.
Obecnie duże ułatwienie w dotarciu do zbiorów weksylologicznych znajdujących się w poszczególnych muzeach czy u innych właścicieli stwarza internet. Wiele instytucji i placówek muzealnych prezentuje swoje weksylia online, zamieszczając ich fotografie i opisy, często o charakterze katalogowym. Wybrane chorągwie, sztandary i proporce wojskowe obok innych militariów pokazuje MWP22, sztandary
szkolne — Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej Wydziału Zbiorów Specjalnych Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej w Łodzi23, posiadane przez siebie chorągwie i sztandary prezentują m.in. Muzeum Narodowe w Krakowie24, Muzeum Czartoryskich25 czy Muzeum Zamojskie w Zamościu26.
Podobne inicjatywy podejmują niektóre masowe organizacje. W 2010 r. Komisja Krajowa NSZZ
„Solidarność” zainicjowała akcję „Dumni z naszych sztandarów”, apelując do ogniw związku o nadsyłanie fotografii i tekstów dotyczących weksyliów znajdujących się w ich posiadaniu. Efektem
tej inicjatywy było zgromadzenie danych na temat ok. 300 związkowych sztandarów27. W ten sam
sposób Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego zaprezentowała na stronie internetowej sztandary
kombatanckie AK28. Z uwagi na to, że informacje dołączone do zdjęć eksponowanych w ten sposób
sztandarów pozyskiwano w formie ankietowej, ich wartość z pewnością jest dość zróżnicowana.
Obok bardzo ścisłych i rzetelnych mogły też pojawiać się nieprecyzyjne czy niekompletne. Dane na
temat swoich weksyliów wraz z ich fotografiami udostępnia tą drogą także wiele innych instytucji
czy organizacji. Niekiedy są to duże zbiory, czego przykładem jest prezentacja 15 sztandarów, w tym
kilku przedwojennych, przez Hufiec ZHP Poznań–Wilda im. Jana Kasprowicza29.
Warto podkreślić, że analiza zachowanych weksyliów, podobnie jak wszystkich innych kategorii
źródeł, zawsze wymaga dużej dozy ostrożności. Przedmioty te w wielu przypadkach budzą wątpliwości odnośnie do ich autentyczności czy oryginalności. Niekiedy badacz nie jest w stanie rozstrzygnąć, jakie jest pochodzenie i do kogo należało weksylium, z którym ma do czynienia. Jako jeden
z wielu przykładów takiego problemu można wskazać znajdujący się w Muzeum Narodowym w Poznaniu płat chorągwi, mający z jednej strony Orła Białego z herbem Wettinów na piersi, z drugiej
zaś wizerunek trzymasztowego żaglowca, na którego rufie powiewa duża chorągiew z godłem herbu
Łodzia. W publikacji Zbiory Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Muzeum Narodowym
w Poznaniu. Katalog wystawy przedmiot ten podpisany jest jako proporzec Konfraterni Kupców Poznańskich, wykonany w Poznaniu w roku 1729 albo 174630. Jednocześnie ten sam przedmiot bywa
w literaturze uznawany za polską banderę z czasów saskich31.
A. Grzeszna, Chełmińskie sztandary. Zarys dziejów, Chełmno 2000; Z. Świstak, Jasielskie sztandary i chorągwie,
Jasło 2003; S. Klein, Sztandary wejherowskie, Wejherowo 1999.
22
Zob. http://muzeumwp.pl/emwpaedia/grupy/3,weksylia [dostęp: 1.06.2014].
23
Zob. http://pbw.lodz.pl/sztandary/START.html [dostęp: 1.06.2014].
24
Zob. http://katalog.muzeum.krakow.pl/pl/cat [dostęp: 1.06.2014].
25
Zob. http://muzeum.czartoryskich.pl/index.html [dostęp: 1.06.2014].
26  
Zob. http://muzeum–zamojskie.pl/z/index.html [dostęp: 1.06.2014].
27  
Zob. http://www.solidarnosc.org.pl/stara/pl/dumni–z–naszych–sztandarow–1.html [dostęp: 1.06.2014].
28  
Zob. http://armiakrajowa.home.pl/sztandary [dostęp: 1.06.2014].
29
Zob. http://zhp.poznan–wilda.pl/sztandary [dostęp: 1.06.2014].
30
Zbiory Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Katalog wystawy,
Poznań 1982, s. 169, poz. 1.
31
E. Koczorowski, J. Koziarski, R. Pluta, Zwyczaje i ceremoniał morski, Gdańsk 1972.
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Inny przypadek podobnego typu opisał wspomniany M. Ney–Krwawicz, analizując tradycję związaną z partyzanckim sztandarem oddziału „Ojca Jana” (Franciszka Przysiężniaka) z czasów II wojny
światowej i powojennych, według której był to przedmiot pozostawiony w Ulanowie przez księcia
Józefa Poniatowskiego podczas walk z Austriakami w 1809 r. Jednak na fotografii przedstawiającej
główną stronę płata tego weksylium widoczny jest wizerunek Orła Białego wprowadzony w 1927 r.
oraz dewiza: BÓG HONOR OJCZYZNA, której nie używano w początkach XIX w. „Być może więc
w pewnym momencie nastąpiło złączenie rodzinnej legendy z faktycznie powstałym w latach wojny
partyzanckim sztandarem. Nie jest też wykluczone, iż jakiś element starszego sztandaru został wszyty do niewidocznej strony odwrotnej” — próbuje wyjaśniać tę wątpliwość autor32. Podobne sytuacje
nie są z pewnością wyjątkami. Weksylia przechowywane w nietypowych warunkach, przez długi
czas ukrywane lub zapomniane, po wielu latach mogą być trudne do zidentyfikowania.
Kolejne zagadnienie, z jakim musi zmierzyć się weksylolog, dotyczy możliwości zmian w wyglądzie chorągwi, uwarunkowanych różnymi przyczynami. Niektóre z nich wynikają po prostu z nietrwałości materiałów, z których przedmioty te zostały skonstruowane. Wiadomo np., że z biegiem
czasu barwy blakną, zmieniają odcienie, a srebro używane w haftach czernieje. Elementy wykonane
techniką malowania mają tendencję do wykruszania się. Zwłaszcza weksylia wojskowe bywały długotrwale użytkowane w niesprzyjających warunkach pogodowych, niekiedy też narażone na uszkodzenia podczas działań bojowych. W pewnych sytuacjach decydowano się więc na daleko idącą
wymianę ich zniszczonych części. Postąpiono tak z niektórymi znakami WP w II Rzeczypospolitej,
dokonując tego typu zabiegów dyskretnie i bez ujawniania tego na zewnątrz. Takie działania podjęto
m.in. wobec sztandaru 5 PU Zasławskich, dając mu nowy płat, podczas gdy stary zachowano jako
pamiątkę. W wyniku tych czynności wiele detali na sztandarze uległo drobnym zmianom, przykładowo zamieniono elementy malowane na haft. Po II wojnie światowej sztandar ten został złożony
na Jasnej Górze, podczas gdy stary płat, dzięki staraniom byłych żołnierzy pułku, również poddano
renowacji i przekazano do MWP. W ten sposób istnieją dwa egzemplarze tego weksylium, dodatkowo oba z cechami autentyczności.
Warto też pamiętać, iż zmiany w wyglądzie chorągwi bywały też efektem celowych działań,
wywołanych uwarunkowaniami ideowo–politycznymi. Wiele przedwojennych weksyliów, które nadal chciano wykorzystywać po wojnie, pozbawianych było elementów traktowanych przez władze
komunistyczne jako wrogie. Ówczesne przeróbki sztandarów polegały więc niejednokrotnie na usuwaniu korony z głowy Orła Białego w celu upodobnienia go do ówczesnych wzorów godła państwowego. Wypruwano je więc z płatów i spiłowywano z metalowych głowic.
Jako przykład można tu podać sztandar 25 PP z 1928 r., który po wojnie został przekazany pułkowi LWP o tym samym numerze. W latach 1952–1953 usunięto z niego Orła Białego w koronie,
znajdującego się w centrum krzyża na stronie prawej oraz tarczę z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, usytuowaną w prawym dolnym rogu strony lewej. Posunięcia te w oczywisty sposób
odzwierciedlały niechęć ówczesnych dysponentów sztandaru do symboli religijnych i tych związanych z „burżuazyjną” Polską33.
Natomiast odwrotny proces dokonał się po 1989 r., gdy element ten powrócił do heraldyki państwowej. Wówczas z kolei dodano go na wielu sztandarach, dzięki czemu mogły one funkcjonować w nowych warunkach. Zjawisko dodawania koron do wizerunków Orła Białego zostało wielokrotnie odnotowane m.in. w odniesieniu do sztandarów NSZZ „Solidarność”, jeśli ich tam wcześniej brakowało.
W omówionym wyżej przypadku powojennej ingerencji w treść płata sztandaru 25 PP jest ona
łatwo zauważalna i właściwie jedyna trudność badawcza może tu polegać na ustaleniu, jakie elemen32
33

M. Ney–Krwawicz, Sztandary, s. 129.
E. Rakoczy, Jasnogórska Hetmanka w polskiej tradycji rycersko–żołnierskiej, Warszawa 1990, s. 190.
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ty zostały usunięte z miejsc, które widnieją puste. Natomiast w wielu innych sytuacjach zmiany te
mogą być dostrzeżone jedynie podczas specjalistycznych oględzin, kiedy ślady po znajdujących się
wcześniej na weksylium fragmentach są słabo widoczne. Przykładem może tu być chorągiew z Muzeum Czartoryskich, pod którą Tadeusz Kościuszko składał przysięgę na Rynku w Krakowie, gdy
rozpoczynał insurekcję. Na jej płacie umieszczono wizerunek Orła Białego z herbem Krakowa na
piersiach i pod spodem datę: 1794. Według dawnej tradycji przygotowały ją na wspomnianą uroczystość w ciągu jednej nocy krakowskie mieszczki. Tymczasem ustalono, iż data ta została częściowo
zmieniona i początkowo występowała w formie: 1764. Tak więc chorągiew powstała trzydzieści
lat przed tamtym wydarzeniem, zapewne w związku z uroczystościami organizowanymi z okazji
objęcia tronu przez Stanisława Augusta, a nocna praca nad nią polegać mogła jedynie na zastąpieniu
cyfry „6” cyfrą „9”.
Zmiany na weksyliach mogły dotyczyć także napisów. W zbiorach wawelskich zachowała się
chorągiew, mająca na płacie obok Orła Białego dewizę: PRO FIDE LEGE ET AUGUSTO REGE,
przy czym z zachowanych śladów da się wywnioskować, iż na miejscu AUGUSTO był wcześniej
wyraz STANISLAO. Można więc sądzić, iż przedmiot ten został przejęty przez zwolenników Augusta II lub Augusta III od stronników Stanisława Leszczyńskiego w czasie wojny północnej bądź
też walk o tron Rzeczypospolitej w latach 1733–1734. Wówczas też doszło do usunięcia imienia
jednego władcy i zastąpienia go drugim.
Innego typu ingerencja w treść napisu na płacie nastąpiła w 1990 r. w odniesieniu do sztandaru
Kompanii Honorowej LWP, który został wykorzystany do ceremonii zaprzysiężenia Lecha Wałęsy
na prezydenta RP. Z widniejącej na tym przedmiocie dewizy: ZA NASZĄ OJCZYZNĘ POLSKĄ
RZECZPOSPOLITĄ LUDOWĄ, usunięto ostatni wyraz, co wywołało dość dziwny efekt, źle oceniany przez obserwatorów.
Zmiany na wojskowych chorągwiach i sztandarach dokonywane były dość często. W okresie
międzywojennym znamiennym przykładem jest weksylium 42 PP z Białegostoku, które zostało mu
wręczone w 1921 r. Tuż przed wybuchem wojny wymieniono treści, widniejące na lewej stronie jego
płata na tarczkach między ramionami krzyża, jak też na stronie prawej umieszczono Orła Białego
wz. 1927 na miejsce obowiązującego w 1921 r.34 Z kolei na sztandarze 3 PSK z Wołkowyska, który
miał cyfry „3” między ramionami krzyży po obu stronach płata, a jedną z nich na jego lewej stronie
(w prawym dolnym rogu) zastąpiono wizerunkiem Matki Boskiej Kodeńskiej35.
Przytoczone przykłady wyraźnie potwierdzają istnienie zjawiska polegającego na poddawaniu
weksyliów zmianom i przeróbkom, które nie zawsze są udokumentowane i w niektórych przypadkach mogą być trudne do ustalenia. Wymaga to od badaczy bezpośrednio analizujących egzemplarze
tych przedmiotów dużej ostrożności i uwagi przy ich opisywaniu.

3.2. ŹRÓDŁA IKONOGRAFICZNE
Kolejną kategorią źródeł, niezwykle istotną w badaniach weksylologicznych, są przekazy ikonograficzne. Mogą one stanowić dopełnienie wiedzy na temat weksyliów, uzyskanej z bezpośredniego
badania egzemplarzy zachowanych w postaci materialnej, bądź też — w przypadku ich braku — być
podstawowym źródłem do poznawania ich wyglądu.
Źródła ikonograficzne można podzielić na kilka grup, ze względu na technikę ich wykonania, charakter oraz funkcje, jakie miały do spełnienia. Ich bardzo ważną część tworzą ikoniczne przekazy o cha34
35

M. Gajewski, Miniatura sztandaru 42 Pułku Piechoty, ZNMWB 14, 2000, s. 173–175.
Tenże, Sztandar 3 Pułku Strzelców Konnych z Wołkowyska, ZNMWB 14, 2000, s. 176–180.
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rakterze urzędowym, zawierające wizerunki wzorów weksyliów, które miały być przestrzegane przy
ich tworzeniu. Często są one załącznikami do aktów prawnych, takich jak ustawy, rozporządzenia czy
regulaminy. Dla dwudziestowiecznych znaków państwowych i wojskowych szczególnie istotne znaczenie miały przedstawienia rysunkowe publikowane wraz z takimi aktami prawnymi, jak: Ustawa z dnia
1 sierpnia 1919 r. o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1919, nr 69, poz. 416)36, Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o znakach, chorągwiach i pieczęciach (Dz.U. 1927, nr 115, poz. 980), Dekret z dnia 9 listopada 1955 r. o znakach Sił Zbrojnych (Dz.U. 1955, nr 47, poz. 315), Dekret z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle
i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. 1955, nr 47, poz.
314), Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.
1980, nr 7, poz. 18) czy też Ustawa z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U. 1993, nr 34, poz. 154). Podobnie też materiały ikonograficzne ze wzorami sztandarów
i ich części można znaleźć w aktach poszczególnych resortów. Za przykład może posłużyć Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1992 r. w sprawie określenia wzoru oraz trybu
nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 1992, nr 62, poz.
309), gdzie zostały podane wzory weksyliów jednostek strażackich.
Istotne znaczenie ma ponadto dokumentacja ikonograficzna powstająca w związku z projektowaniem i zatwierdzaniem projektów poszczególnych chorągwi czy sztandarów. W wielu przypadkach
uzyskanie zatwierdzenia ze strony odpowiednich władz było niezbędnym warunkiem, aby weksylium mogło być przyjęte przez dany podmiot. Jako przykład można podać obowiązujące w okresie
międzywojennym postępowanie w odniesieniu do znaków wojskowych, których projekty były zatwierdzane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Ministra Spraw Wojskowych. Do tego zaś
niezbędne było ich przygotowanie w formie opisowej i rysunkowej37.
Odrębną grupę omawianych w tym miejscu źródeł stanowią wierne wizerunki poszczególnych
egzemplarzy chorągwi, utrwalone szczególnie metodą fotograficzną, rzadziej za pomocą innych
technik. Jak wcześniej wspomniano, stanowią one zazwyczaj część dokumentacji katalogowej
i w tym charakterze są publikowane. Obok tego jednak, w wielu przypadkach fotografie weksyliów
występują samodzielnie np. jako ilustracje w wydawnictwach drukowanych, a obecnie także w internecie. Brak opisu słownego dotyczącego obiektów przedstawianych na zdjęciach w zasadniczy
sposób ogranicza wartość poznawczą tych reprodukcji, niemniej jednak w niektórych przynajmniej
sytuacjach mogą one okazać się przydatne w badaniu pewnych zagadnień związanych z wyglądem
tych przedmiotów, np. widniejących na nich treści ikonicznych czy napisowych.
Z pewnością pożyteczne jest umieszczanie reprodukcji weksyliów na stronach internetowych, co
jest współcześnie dość często podejmowane przez różne podmioty. Niekiedy ma to charakter oficjalny, np. gdy weksylia (flagi, chorągwie, sztandary) zamieszczane są obok innych znaków przez jednostki samorządowe czy instytucje. Jednakże w coraz większej skali dysponenci owych artefaktów
robią to samorzutnie, chcąc je zaprezentować na szerszym forum. Efektem takich działań są m.in.
zdjęcia chorągwi kościelnych publikowane przez niektóre parafie, czego przykładem jest Parafia
NMP Królowej Polski w Tomaszowie Mazowieckim38. Podobny charakter ma prezentacja fotografii
Ze względu na niezbyt dokładne i mało wyczerpujące materiały ikonograficzne dołączone do treści ustawy, jako
ich uzupełnienie traktowano pracę S. Łozy z rysunkami Z. Czaykowskiego, Godło i barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1921.
37  
A. Smoliński, Stan badań oraz stan źródeł archiwalnych do studiów nad dziejami uzbrojenia i umundurowania oraz falerystyką i weksylologią polskich organizacji niepodległościowych i formacji wojskowych oraz Wojska
Polskiego i Marynarki Wojennej z lat 1908–1939 w zasobach Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie,
„Mars” 15, 2003, s. 155–156.
38  
Zob. http://nmp.tm.pl/choragwie.php [dostęp: 1.06.2014].
36  
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10 chorągwi i sztandarów cechowych posiadanych przez rzemiosło toruńskie, na stronie Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Toruniu39.
Materiały ikonograficzne gromadzone są przez wyspecjalizowane instytucje, znajdują się w zasobach wielu bibliotek, muzeów czy archiwów, które obecnie również często udostępniają swoje
zbiory na stronach internetowych. Wśród tych podmiotów z pewnością wyjątkowe miejsce zajmuje
Narodowe Archiwum Cyfrowe, prezentujące w formie zdigitalizowanej posiadane przez siebie materiały40. Wśród nich są setki zdjęć dotyczących zagadnień weksylologicznych, zarówno samych
chorągwi czy sztandarów, jak też wydarzeń z ich udziałem.
Szczególnie znaczącą rolę wizerunki odgrywają wówczas, gdy utrwalone na nich weksylia ulegają zniszczeniu bądź zaginięciu, do czego doszło choćby w przypadku wielu sztandarów wojskowych
w 1939 r. Wówczas stanowią niekiedy podstawowe źródło wiedzy na temat ich wyglądu. Mankamentem tego rodzaju przedstawień powstałych we wcześniejszym okresie jest brak kolorów na zdjęciach, co w dużym stopniu zubaża ich wartość dokumentacyjną.
Dla interesujących nas artefaktów z epok poprzedzających upowszechnienie się fotografii pozostają źródła ikonograficzne wykonane za pomocą technik graficznych, malarskich czy rzeźbiarskich.
W warunkach polskich najstarsze są ostatnie z wymienionych, które znalazły zastosowanie w produkcji tłoków pieczętnych czy stempli menniczych. Powstałe dzięki nim odciski pieczęci i monet
zawierają wizerunki władców z epoki dzielnicowej dzierżących proporce albo chorągwie41. Kolejnym przejawem twórczości plastycznej tamtej epoki jest malarstwo miniaturowe i tablicowe. Wśród
podejmowanych przez nie wątków dominuje tematyka religijna, w której weksylia również zaznaczają swoją obecność. Są one atrybutami Chrystusa i wielu świętych, a duża liczba ich przedstawień
wydaje się zgodna z realiami epoki. Podobnie też owe artefakty występują w scenach obrzędów
liturgicznych, zobrazowanych w pontyfikałach i innych księgach kościelnych.
Wyjątkową pozycję wśród tych zabytków zajmują przedstawienia związane z bitwą pod Legnicą
i śmiercią księcia Henryka Pobożnego. Są one fragmentami kilku cykli poświęconych życiu św. Jadwigi śląskiej, począwszy od Kodeksu brzeskiego z poł. XIV w., przez obrazy z piętnastowiecznego
Ołtarza Bernardyńskiego we Wrocławiu, a skończywszy na grafice książkowej z pocz. XVI stulecia
w tzw. Kodeksie Baumgartenowskim. We wszystkich scenach przedstawiających bitwę widać chorągwie wojsk Henryka Pobożnego oraz ich mongolskich przeciwników. Są to niewątpliwie najstarsze
polskie przedstawienia weksyliów użytych w sytuacji bitewnej.
Czasy nowożytne przyniosły ze sobą rozpowszechnienie techniki drzeworytniczej, a później miedziorytniczej, które mogły być wykorzystane do ilustrowania książek, także o tematyce historycznej
i batalistycznej. W powstających wówczas dziełach graficznych czy malarskich chorągwie i proporce występują bardzo często. Egzemplifikacją mogą tu być szesnastowieczne przedstawienia bitew
stoczonych przez Polaków zarówno w odległych, jak i współczesnych tym dziełom czasach — od
Psiego Pola (1109) aż do Orszy (1514) i Obertyna (1534). W każdym z nich obecne są weksylia
należące do Polaków i ich przeciwników. Jako inny wymowny przykład można wspomnieć portrety polskich władców w Kronice polskiej Marcina i Joachima Bielskich (1597) czy Ikones królów
i książąt polskich Jana Głuchowskiego (1605). Jest rzeczą oczywistą, iż duża część tych przedmiotów ma charakter imaginacyjny i jest efektem wyobraźni twórców. Istotne jest jednak to, iż wielu
monarchów występuje tam w otoczeniu chorągwi, które symbolizują najważniejsze wydarzenia z ich
Zob. http://cech.com.pl/historia.htm [dostęp: 1.06.2014].
Zob. http://nac.gov.pl [dostęp: 1.06.2014].
41
B. Haczewska, Insygnia koronacyjne na monetach polskich w okresie rozbicia dzielnicowego, w: Nummus et
historia. Pieniądz Europy średniowiecznej, Warszawa 1985, s. 124–125; Z. Piech, Strój, insygnia i atrybuty książąt
piastowskich do końca XIV w., część I, KHKM 38, 1990, s. 3–34; J. Ptak, Chorągwie na polskich monetach średniowiecznych, „Biuletyn Numizmatyczny” 2003, nr 2, s. 117–122.
39
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panowania. Inny zestaw portretów, namalowany przed 1532 r. przez Stanisława Samostrzelnika,
obejmuje wiele postaci z rodziny Szydłowieckich (Liber geneseos illustris familiae Schidloviciae),
z których spora część dzierży chorągiew (proporzec). Na okres ten przypada też rozkwit renesansowej rzeźby sepulkralnej, a wspomniane weksylium jest jednym z częściej występujących atrybutów
rycerzy portretowanych na nagrobkach powstałych w tym nurcie.
W kolejnych stuleciach zasób dzieł plastycznych, na których widnieją chorągwie czy proporce,
stale się rozszerza. Istotną grupę stanowią wśród nich dzieła dokumentujące ważne wydarzenia,
jak choćby wjazd króla Zygmunta III i jego żony Konstancji do Krakowa w 1605 r., utrwalony na
tzw. Rolce sztokholmskiej czy ćwiczenia wojskowe (kampament) odbyte w 1732 r. pod Warszawą,
które zostały uwiecznione przez Jana Christiana Mocka42. Do tego dochodzą liczne przedstawienia
malarskie stoczonych walk, takich jak bitwa pod Kłuszynem w 1610 r. namalowana przez Szymona
Boguszowicza, zwycięstwa Jana Sobieskiego nad Turkami utrwalone przez Marcina Altomonte, czy
bitwa Augusta II Mocnego ze Szwedami pod Kaliszem w 1706 r. i wiele innych. Obok tego rozwijają się bujnie przedstawienia graficzne tego rodzaju faktów w książkach i drukach ulotnych. Warto
podkreślić, iż obok wydarzeń militarnych utrwalano w ten sposób także sceny z życia religijnego czy
dworskiego, w których też uwidocznione były różne typy chorągwi. Przykładem może być panorama płonącego Lublina z 1. poł. XVIII w., na której jest widoczna procesja z chorągwią.
Jeszcze w XIX w. utrzymało się wykorzystywanie technik malarskich czy graficznych do przedstawiania ważnych wydarzeń, dzięki czemu mogły zostać uwiecznione także biorące w nich udział
weksylia. Szczególną wartość dokumentacyjną miała z pewnością ilustracja prasowa, wytwarzana techniką litografii, miedziorytu czy drzeworytu sztorcowego. W ten sposób utrwalono obecność
znaków bojowych w zgrupowaniach powstańczych w latach 1863–1864, które w postaci graficznej
przedstawiała wówczas zagraniczna prasa.
Wyjątkowo cenne dla badań są rysunki sporządzane w celu udokumentowania zbiorów weksylologicznych w muzeach. Należą do nich prowadzone już od XVII w. prace szwedzkich malarzy, utrwalających weksylia zdobyte przez ich wojska w czasie wojen, w tym także prowadzonych przeciwko
Polsce, począwszy od wyprawy Zygmunta III do Szwecji w 1598 r., a skończywszy na działaniach
wojny północnej na początku XVIII w. Jako pierwszy podjął to zadanie w latach osiemdziesiątych
XVII stulecia Olof Hoffman. Po nim prace te kontynuowało aż do XX w. kilkunastu malarzy, m.in. Jonas Jonsson w latach 1904–1915. Ich efektem jest trzydziestotomowy album z wizerunkami weksyliów, wśród których duża liczba pochodzi z Polski. Wiele z tych obiektów nie dotrwało do naszych
czasów, zatem wykonane zawczasu wizerunki są jedynym źródłem dokumentującym ich wygląd43.
W następnym stuleciu tego rodzaju techniki przestały służyć do utrwalania rzeczywistości, zastąpione przez fotografię. Niemniej jednak, jak wyżej wspomniano, w niektórych sytuacjach posługiwano się nimi także dla zobrazowania wyglądu rozmaitych przedmiotów, w tym również weksyliów.
Można tu wspomnieć rysunki wszystkich sztandarów pułkowych piechoty z końca lat trzydziestych
XX w., zamieszczone w Księdze chwały piechoty44.
Tradycyjne metody twórczości plastycznej, wykorzystywane w różnych okresach do celów propagandowych, przekazywania określonych treści ideowych, kształtowania postaw czy wywoływania
emocji, często posługiwały się symboliką chorągwianą. Stąd niezwykłe bogactwo związanych z nią
Z. Żygulski jun., Uwagi o Rolce sztokholmskiej, SDDUUW 9–10, 1988, s. 7–21; Z. Bocheński, Opis Rolki
sztokholmskiej, SDDUUW 9–10, 1988, s. 39–74; J. Benda, Kampamenty Jana Christiana Mocka, MW 2, 1964,
s. 325–358.
43
W. Grabowski, Polskie chorągwie z XVI–XVIII wieku w zbiorach ikonograficznych Armemuseum w Sztokholmie,
„Dawna Broń i Barwa” 2000, nr 23, s. 3–30; reprodukcje niektórych wizerunków zob. A. Brückner, Encyklopedia
staropolska, t. 2, Warszawa 1939, s. 608–612.
44
Księga chwały piechoty, Warszawa 1939.
42
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motywów na takich wytworach, jak: plakaty, pocztówki, winiety itp. Ukazywane na nich weksylia
często są fikcyjne bądź bardzo swobodnie traktują realnie istniejące wzorce, zazwyczaj więc nie
mogą być źródłami, na podstawie których powinno się odtwarzać wygląd oryginalnych obiektów.
Niemniej jednak stanowią podstawę do badań nad znaczeniem tego rodzaju przedmiotów w sferze
kultury duchowej czy intelektualnej, jednoznacznie kojarzących się z określonymi wartościami.
Walory źródłowe przekazów ikonograficznych są więc bardzo zróżnicowane. W wielu przypadkach, jak wcześniej zostało stwierdzone, mogą one w znacznym stopniu zastąpić bezpośredni kontakt z oryginalnymi weksyliami. Dotyczy to zwłaszcza fotografii bądź dokładnych przerysów. Natomiast w wielu innych sytuacjach wykorzystywanie wizerunków jako podstaw do badań weksylologicznych jest obarczone sporą dozą ryzyka. Wiąże się ono z możliwością niedokładnego czy nawet
całkowicie błędnego przedstawiania widocznych tam weksyliów przez twórców tych dzieł. Zdarza
się też niejednokrotnie, że ukazane na wizerunkach tego typu przedmioty w rzeczywistości w ogóle
nie istniały, a były jedynie wytworem wyobraźni danego artysty.

3.3. ŹRÓDŁA PISANE
Nie ulega wątpliwości, iż dla weksylologii, podobnie jak i dla pozostałych dyscyplin należących do
nauk historycznych, podstawowe znaczenie mają także źródła pisane, zarówno o charakterze urzędowym, jak i narracyjnym. W pierwszym z tych działów na czoło wysuwają się akty prawne wydawane
przez władze różnych szczebli. Wśród nich znajdują się ustawy, dekrety i rozporządzenia władz centralnych odnoszące się do znaków państwowych i wojskowych, które zostały już pokrótce wyżej wymienione przy omawianiu źródeł ikonograficznych45. Również inne przepisy określające wzory weksyliów dla poszczególnych instytucji czy organizacji, jeśli były wydawane, stanowią cenny materiał
badawczy. Przydatne w nich mogą być nie tylko zawarte tam postanowienia merytoryczne, ale także
język, którym opisywano tego typu przedmioty. Obecne w nim terminy i zwroty mogą być bowiem
w wielu przypadkach wykorzystywane przy opracowywaniu zasobu słownictwa weksylologicznego.
Do tej samej kategorii źródeł dokumentowo–aktowych należy też zaliczyć dokumentację związaną z procesem powstawania pojedynczych weksyliów, zwłaszcza sztandarów. Wszystkie związane
z tym czynności, począwszy od podjęcia inicjatywy ufundowania czy nadania tego znaku wybranemu podmiotowi, przez zawiązanie się komitetu fundacyjnego, przygotowanie projektu, gromadzenie
funduszy (m.in. w formie cegiełek), zlecenie jego wykonania, aż po uroczyste, ceremonialne wręczenie, są zazwyczaj opisywane. Tego rodzaju materiały mają bezsprzecznie największe znaczenie przy
ustalaniu okoliczności powstania danego weksylium. Należy w tym miejscu jeszcze raz wspomnieć
o procedurze zatwierdzania projektów weksyliów wojskowych w II Rzeczypospolitej. Adnotacje
o zaakceptowanych projektach publikowano w „Dzienniku Rozkazów” wydawanym przez Ministerstwo Spraw Wojskowych. W niektórych przypadkach zawierały one opisy lewej strony tych przedmiotów, w innych zaś podawały tylko komunikat o przyjęciu projektu, a szczegóły były umieszczane
w Dodatku Tajnym do Dziennika Rozkazów46.
W epoce średniowiecza i wczesnej nowożytności istotne dla badań weksylologicznych mogą
okazać się zawarte w dokumentach nawet pojedyncze wzmianki na temat chorągwi książęcych lub
Spraw weksylologicznych dotyczy wiele aktów prawnych odnoszących się do heraldyki, które zestawił R. Kubiciel, Polskie ustawodawstwo heraldyczne 1919–1999, w: Współczesna heraldyka samorządowa i jej problemy,
red. W. Drelicharz, Z. Piech, Kraków 2000, s. 217–234.
46  
W. Tutak, Herby miast, powiatów i ziem na sztandarach (chorągwiach) pułkowych w Drugiej Rzeczypospolitej,
w: Heraldyka samorządowa II Rzeczypospolitej (1918–1939). Materiały sesji naukowej, Włocławek 24–25 października 2001 roku, red. S. K. Kuczyński, Włocławek 2002, s. 253.
45
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królewskich, choćby w kontekście służby wojskowej rycerstwa czy innych grup ludności. Z kolei
w miastach wilkierze częstokroć wspominały o chorągwiach cechów, podobnie jak przywileje udzielane im przez władców, czy same statuty tych korporacji47.
Osobną grupę tej kategorii źródeł tworzą różnego rodzaju spisy, rejestry i inwentarze przedmiotów, a także rachunki, w których pojawiały się weksylia. Należą do nich m.in. inwentarze Skarbca
Królewskiego na Wawelu, gdzie przechowywane były weksylia państwowe i ziemskie48. Analogicznie chorągwie czy proporce należące do magnatów i szlachty bywają odnotowywane w spisach obejmujących zawartość ich skarbców czy arsenałów, miejskie weksylia zaś w spisach prowadzonych
przez władze municypalne49. Jest to ogromny materiał rękopiśmienny, obejmujący m.in. ok. tysiąca
spisów ruchomości z rezydencji magnackich50.
Przedmioty znajdujące się w kościołach również były inwentaryzowane bądź to doraźnie, bądź
też w ramach regularnych wizytacji obejmujących od XVI w. wszystkie parafie. W protokołach powizytacyjnych chorągwie nie zawsze są uwzględniane. Ponadto w dużej części są to zapiski bardzo
lakoniczne, ograniczające się do podania liczby tych przedmiotów, ewentualnie barwy ich płatów.
Tylko niektóre z nich zostały ogłoszone drukiem, większość pozostaje rękopiśmienna51.
Wydatki związane z wykonywaniem chorągwi odnotowywano w rachunkach królewskich, występują one też w miejskich, podobnie jak adnotacje dotyczące zamówień na tego typu przedmioty
u rzemieślników, głównie cechowych malarzy52.
W źródłach narracyjnych, stanowiących drugą — obok urzędowych — część zasobu źródeł pisanych, opisy weksyliów czy wzmianki na ich temat pojawiają się już w najdawniejszych czasach.
Wspominają o nich wszystkie średniowieczne kroniki, przede wszystkim w kontekście militarnym.
Szczególnie dużo informacji na ich temat znalazło się w Rocznikach czyli kronikach sławnego Królestwa Polskiego Jana Długosza. Cenny pod tym względem jest zwłaszcza fragment, w którym autor
wyliczył wszystkie oddziały (chorągwie) polskie, litewskie i krzyżackie uczestniczące w bitwie pod
Grunwaldem i opisał ich znaki bojowe53.
W czasach nowożytnych wiele informacji na ten temat znaleźć można w diariuszach, pamiętnikach i relacjach spisywanych przez uczestników i obserwatorów ówczesnych wydarzeń rozgrywających się w Polsce. Autorzy staropolscy często wzmiankują o tych przedmiotach w kontekście
Np.: Prawa, przywileje i statuta miasta Krakowa (1507–1795), wyd. F. Piekosiński, t. 1–2, Kraków 1885–1892;
Wilkierze poznańskie, oprac. W. Maisel, cz. 1–3, Wrocław 1966–1969 (Starodawne Prawa Polskiego Pomniki,
seria 2: Pomniki Prawa Polskiego, Dział III, t. 3/1–3); Akty cechów wileńskich 1495–1759, wyd. H. Łowmiański,
Poznań 2006.
48  
F. Kopera, Dzieje skarbca koronnego czyli insigniów i klejnotów koronnych Polski, Kraków 1904.
49
Zob. np. Regestra skarbca książąt Ostrogskich w Dubnie spisane w roku 1616, wyd. J. T. Lubomirski, „Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki” 6, 1900, s. 206–221; J. Baranowski, Kunstkamera w zamku Radziwiłłów
w Lubczu, „Materiały Muzeum Wnętrz Zabytkowych w Pszczynie” 6, 1990, s. 43–54.
50
W. Grabowski, dz. cyt., s. 12.
51
Np. Visitationes episcopatus Culmensis Andrea Olszowski episcopo a. 1667–1672 factae, curavit B. Czapla,
seria: Fontes. Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 6–10, Toruń 1902–1906; Monumenta historica Dioeceseos Wladislaviensis, t. 15–23, Wladislaviae 1887–1907; Akta wizytacji dekanatu krakowskiego 1599 roku przeprowadzonej z polecenia kardynała Jerzego Radziwiłła, cz. 1, wyd. C. Skowron, Materiały Źródłowe do Dziejów Kościoła
w Polsce, t. 2, Lublin 1965.
52
Zob. np.: Rachunki dworu króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi z lat 1388 do 1420, wyd. F. Piekosiński,
Kraków 1900; Nowa księga rachunkowa Starego Miasta Elbląga 1404–1414, wyd. M. Pelech, cz. 1–2, seria: Fontes. Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 72, 73, Warszawa 1987–1989.
53
J. Długosz, Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae, Liber 10–11: 1406–1412, Warszawa 1997, s. 88–98
(polskie tłum.: Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, tłum. J. Mrukówna, ks. 10–11, 1406–1412,
Warszawa 1982, s. 101–115).
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działań wojennych albo uroczystości państwowo–religijnych. Zazwyczaj jednak poprzestają na samym stwierdzeniu obecności weksyliów, bez ich dokładniejszego opisywania. Jedynie u niektórych
znaleźć można więcej szczegółów na ten temat, np. w diariuszu omawiającym walki z Chmielnickim
autorstwa Jakuba Michałowskiego54. Podobnie też w opisach ceremonii dworskich autorzy niejednokrotnie nie tylko sygnalizują obecność tam weksyliów, ale podają interesujące dane o ich przynależności czy wyglądzie. Przykładowo w relacjach nt. pogrzebu króla Zygmunta Starego w 1548 r.,
w których udział chorągwi i proporców przewidziany był w scenariuszu uroczystości napisanym
przez biskupa Samuela Maciejowskiego i realizowany w trakcie ceremonii55.
W okresie porozbiorowym autorzy tekstów pamiętnikarskich również niejednokrotnie wspominają o tych przedmiotach, pojawiających się w różnych kontekstach dziejowych. Dla przykładu można
tu podać relacje opisujące wydarzenia z lat poprzedzających wybuch powstania styczniowego. Niemal wszyscy ich uczestnicy i świadkowie wspominają o obecności krzyży i chorągwi w odbywających się manifestacjach w Warszawie i na prowincji. Podobnie też dla wielu autorów wspomnień
szczegółem godnym odnotowania były chorągwie i sztandary, używane przez walczących Polaków
w czasie samego powstania w latach 1863–1864. Warto w tym miejscu przytoczyć relację szwajcarskiego oficera Franza Ludwiga von Erlacha, który w ten sposób wspominał swój pobyt w obozie
powstańczym na Lubelszczyźnie:
Po obu stronach jego [namiotu naczelnika — J. P.] ściany wchodowej stały nowiuteńkie sztandary z Orłem i Pogonią i napisem „Województwo Lubelskie” na jednej, a strzaskanym czarnym
krzyżem z koroną cierniową i tekstem z Pisma Świętego na drugiej stronie (na pamiątkę znieważenia krzyżów przez Moskali w czasie jednej z manifestacji kościelnych na ulicach Warszawy).
Przy każdym sztandarze stało dwóch ludzi, jeden kosynier, drugi karabinier (jak przy wszystkich
posterunkach powstańczych) jako straż honorowa56.

Podobnie też wzmianki o znakach bojowych oddziałów walczących w powstaniu zamieściło wielu samych jego uczestników. Jednym z nich był Ludwik Żychliński, dowódca oddziałów walczących
w okolicach Warszawy:
Niedługo też kompania żuawów ze swym sztandarem czarnym, na którym srebrem były wyszyte trupia głowa z piszczelami na krzyż złożonemi z napisem: „Śmierć lub zwycięztwo!”
zgromadziła się w kolumny plutonowe; […] a kiedy sztandar kosynierów kazałem postawić
przed sobą i wskazałem ludowi na nim obraz Królowej Polski, Matki Najświętszej Częstochowskiej, błogosławiącej Orła białego i Pogoń i kiedy przysiągłem na ten święty sztandar, że
prawdę mówiłem, i że ludowi ziemię oddamy na własność, to cała gromada upadła na kolana
i błogosławiąc nas zapewniała, że nam zawsze dopomagać będzie i wierną pozostanie Polsce
i jej rządowi57.

Z takich przekazów można więc dowiedzieć się pewnych szczegółów o obecności weksyliów
w oddziałach powstańczych, o ich wyglądzie i roli, jaką w tamtym czasie odgrywały.
J. Michałowski, Diariusz wojny pod Beresteczkiem z chanem krymskim i Kozakami zaporoskiemi za szczęśliwego
panowania Króla JM. Jana Kazimierza, na którą sam osobą swą ruszeł się z Warszawy in Anno 1651, w: Relacje
wojenne z pierwszych lat walk polsko–kozackich powstania Bohdana Chmielnickiego okresu „Ogniem i Mieczem”
(1648–1651), oprac. M. Nagielski, Warszawa 1999.
55
Pogrzeb króla Zygmunta Starego, wyd. J. Gołąb, Kraków 1916.
56  
F. L. von Erlach, Partyzantka w Polsce w r. 1863 w świetle własnych obserwacji, zebranych na teatrze walki od
maja do sierpnia 1863 roku, tłum. J. Gagatek, W. Tokarz, Warszawa 1919, s. 132.
57  
L. Żychliński, Pamiętniki byłego dowódzcy i byłego naczelnika sił zbrojnych powiatów warszawskiego i rawskiego, Poznań 1885, s. 54, 61.
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W relacjach i wspomnieniach z czasów najnowszych, odnoszących się do wydarzeń, rozgrywających się także w skali lokalnej, często mowa jest o weksyliach organizacyjnych, należących do
zorganizowanych grup czy środowisk. Mogły to być chorągwie (sztandary) posiadane przez stowarzyszenia, organizacje młodzieżowe, straże pożarne czy szkoły. Warto też zwrócić uwagę na relacje
ludzi, którzy byli świadkami losów poszczególnych cennych weksyliów, takich jak sztandary wojskowe, w czasie wojny i okupacji. Opisy te uzyskiwano w wyniku inicjatyw podejmowanych przez
badaczy–dokumentalistów. W wielu wypadkach stanowią one podstawowe źródło wiedzy służącej
do odtwarzania dziejów tych przedmiotów. Ich fragmenty cytowane są przez wspomnianych badaczy, takich jak K. Satora, piszący o sztandarach wojska polskiego podczas kampanii wrześniowej
i po jej zakończeniu58, czy M. Ney–Krwawicz w pracy poświęconej weksyliom AK59.
Sporo szczegółów na temat wydarzeń wojennych zawierają też staropolskie herbarze. Podając tam
wiadomości o poszczególnych osobach, autorzy ukazują ich zasługi i dokonania, zwłaszcza najbardziej
godne szlachcica, czyli osiągnięte w wojennym rzemiośle. W opisach tych pojawiają się wzmianki o weksyliach, które w czasie walk odgrywały znaczącą rolę. Bartłomiej Paprocki w swoich Herbach rycerstwa
polskiego przedstawił scenę szturmu na mury Pskowa w 1581 r., gdzie wsławił się kawaler maltański
Prokop Pieniążek, „mając chorągiew białą, krzyż na niej, według zwyczaju rycerzów jerozolimskich”60.
Wartość źródeł pisanych, podobnie jak ikonograficznych, jest w badaniach weksylologicznych
bardzo zróżnicowana. Zawarte w nich opisy chorągwi są w większej części niewystarczające, żeby
na ich podstawie móc odtworzyć wygląd i inne ważne cechy tych przedmiotów. Natomiast przekazy
te niejednokrotnie zawierają narrację na temat ich funkcjonowania i losów dziejowych, a także wpływu, jaki wywierały na środowisko społeczne, w którym występowały.
Wśród źródeł narracyjnych przydatnych do poznania okoliczności powstania wielu znaków
chorągwianych, szczególnie sztandarów, pewną rolę mogą odegrać także teksty kazań, wystąpień
i przemówień wygłoszonych podczas uroczystości ich poświęcenia, ceremonialnego wręczania
czy innych form przekazywania docelowym właścicielom. Wiele z nich zostało utrwalonych, dzięki czemu można poznać ich treść, ustalić intencje przyświecające środowiskom zaangażowanym
w ufundowanie tego przedmiotu i oczekiwania związane z jego przyszłym użytkowaniem. Jest przy
tym oczywiste, iż uroczysty i podniosły charakter takich wystąpień wymagał używania górnolotnych określeń, wyszukanych zwrotów, wyidealizowanej argumentacji, co może utrudniać uzyskanie wiedzy o rzeczywistych motywach, jakie miały wpływ na powstanie wręczanego weksylium
i ustalenie okoliczności, w których ten fakt zaistniał. Niemniej jednak, ideowa oprawa tego rodzaju
uroczystości jest z pewnością jednym z ważnych aspektów funkcjonowania weksyliów, wskazującą
na ich rolę w społeczeństwie. Wśród opublikowanych materiałów z tego zakresu można wskazać
chociażby kazania wygłoszone przez księży: Grzegorza Piramowicza na uroczystości w obozie pod
Gołębiem w 1791 r.61, Jana Pawła Woronicza podczas święcenia znaków bojowych wojska polskiego
w 1807 r.62 czy Aleksandra Jełowickiego podczas powstania 1863 r.63 Teksty kazań i przemówień
K. Satora, Opowieści, passim.
M. Ney–Krwawicz, Sztandary, passim.
60  
B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, Kraków 1584, s. 512.
61  
[G.] Piramowicz, Przemowa do wojska w obozie pod Gołębiem przy poświęceniu sztandarów, miana przez …
Roku Pańskiego 1791, Warszawa [1791].
62  
J. P. Woronicz, Kazanie przy uroczystem poświęceniu Orłów i Chorągwi Polskich, Woysku Narodowemu Nadanych, miane przez X. lana Woronicza Kan[onika] Kat[edralnego] Warszawskiego, dnia 3–go Maia 1807 R[ok]u:
w Warszawie. W Drukarni Gazety Warszawskiey.
63  
A. Jełowicki, Dwa kazania narodowe. Pierwsze miane w początkach powstania narodowego, drugie przy poświęceniu chorągwi polskich, a przy tem trzy listy do Ojca św. w rzeczy Kościoła i Polski i łaskawe Jego Świątobliwości
odpowiedzi, Paryż 1863.
58  
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z uroczystości święcenia i wręczania sztandarów ogniwom Regionu Białostockiego NSZZ „Solidarność” w 1981 r. zamieścił w swojej pracy Adam Szot64. Wiele innych tekstów o podobnym charakterze pozostaje w formie rękopiśmiennej.
Zbliżone znaczenie mogą mieć przemowy czy pisma powstałe z okazji wyróżnienia danego
weksylium z powodu zasług czy osiągnięć zbiorowości, które się nimi posługiwały. Doskonałym
przykładem są w tym zakresie przemówienia Józefa Piłsudskiego jako Naczelnika Państwa podczas
dekorowania orderem Virtuti Militari chorągwi i sztandarów należących do pułków zasłużonych
podczas walk o niepodległość65.
Weksyliów w różnych aspektach ich istnienia i funkcjonowania dotyczą też liczne utwory literackie, reprezentujące rozmaite gatunki piśmiennictwa. W czasach staropolskich przedmioty te
pojawiają się często w epickich dziełach opiewających ważne wydarzenia, zwłaszcza wojenne. Dla
przykładu można podać, iż o chorągwiach krzyżackich pod Grunwaldem pisali tacy autorzy, jak Jan
z Wiślicy czy Maciej Stryjkowski66. Z kolei na polskie i litewskie znaki bojowe w czasach sobie
współczesnych zwracali uwagę m.in. poeci: Andrzej Rymsza i Wacław Potocki. Pierwszy z nich
w poemacie Deketeros akroama, to jest dziesięćroczna powieść wojennych spraw ... Krzysztofa Radziwiłła (Wilno 1585), opisując wojny Rzeczypospolitej z Moskwą za Stefana Batorego, zamieścił
taki obraz idącego do bitwy wojska:
Chorągwie malowane w pole wynaszają
Za białą z czarnym orłem tuż się pośpieszają.
A cóż drobnych proporcow, tych zliczyć nie mogę,
Ustawa tu moj rozum, głowa czuje trwogę
Znowu niosą dziwnych farb szachowane płachty…67

Także Potocki o wyglądzie polskich chorągwi wielokrotnie wspomina w swoich utworach, w tym
również w znanym poemacie Transakcja wojny chocimskiej, napisanym w 1670 r.68 Pruską chorągiew lenną jako główny motyw wykorzystał Jan Kochanowski, pisząc Proporzec albo Hołd Pruski69. Podobnie też inny poeta, Jan Jurkowski, w utworze Chorągiew Wandalinowa posłużył się tym
przedmiotem dla przedstawienia sytuacji Polski i jej sąsiadów70. Literacki obraz weksyliów, zarówno
istniejących w rzeczywistości, jak i alegorycznych, w niektórych sytuacjach może wzbogacić wiedzę
na temat postrzegania ich zarówno przez samych twórców, jak też i odbiorców ich dzieł w epokach,
w których powstawały.
A. Szot, W tym znaku zwyciężysz. Krzyże i sztandary NSZZ „Solidarność” Region Białystok (sierpień 1980–
13 grudnia 1981), seria: Białostockie Studia Historyczno–Kościelne, 2, Białystok 2006.
65  
Zob. m.in.: J. Piłsudski, Pisma zbiorowe. Wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych, t. 5, Warszawa 1937,
s. 232–235.
66  
Jan z Wiślicy, Bellum Prutenum, ed. I. Smereka, seria: Zbiór Pisarzy Polsko–Łacińskich, Leopoli 1933, s. 75;
przekład polski: Wojna pruska, tłum. J. Smereka, Lwów 1932; M. Stryjkowski, Kronika polska, litewska, żmódzka
i wszystkiej Rusi..., wyd. M. Malinowski, t. 1–2, Warszawa 1846, s. 131; tenże, O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, żemojdzkiego i ruskiego, przedtym nigdy od
żadnego ani kuszone, ani opisane z natchnienia Bożego a uprzejmie pilnego doświadczenia, oprac. J. Radziszewska,
Warszawa 1978, s. 351.
67  
A. Rymsza, Deketeros akroama, to jest dziesięćroczna powieść wojennych spraw oświeconego książęcia i pana,
pana Krzysztofa Radziwiłła, wyd. W. R. Rzepka, A. Sajkowski, w: Miscellanea staropolskie. 4, red. R. Pollak, seria:
Archiwum Literackie, t. 16, Wrocław 1972, s. 180–181.
68  
W. Potocki, Wojna chocimska, wyd. A. Brückner, Biblioteka Narodowa, seria I, nr 75, Lwów 1924.
69  
J. Kochanowski, Dzieła polskie, t. 1, Warszawa 1953, s. 83–93.
70  
J. Jurkowski, Chorągiew Wandalinowa, Kraków 1607.
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Nie można też pominąć specyficznego rodzaju publikacji, które są zazwyczaj zbiorami materiałów dotyczących chorągwi czy sztandarów, wydawanych często z okazji ich poświęcenia i wręczenia użytkownikom. Są to wydawnictwa o charakterze jednodniówek, będących formą upamiętnienia
ważnych wydarzeń w życiu instytucji czy organizacji. W przypadku, gdy tego typu wydarzenia odnoszą się do weksyliów, edycje te zawierają najczęściej dokładne dane na temat owych przedmiotów,
ich wizerunki lub przynajmniej dokładne opisy, a także materiały dokumentujące proces ich wytworzenia wraz z wykazem osób czy środowisk biorących w nim udział. Zazwyczaj całość uzupełniają
utwory literackie, teksty przemówień czy listów okolicznościowych. Jednodniówki były wydawane
z okazji wręczania zarówno weksyliów wojskowych, jak też szkolnych, kombatanckich, harcerskich
czy organizacyjnych. Są z pewnością pierwszorzędnymi źródłami dla badań nad wieloma zagadnieniami związanymi z ich genezą i początkami funkcjonowania, a także nad znaczeniem w określonych kręgach społeczeństwa71.

Zob. m.in.: Jednodniówka z okazji wręczenia chorągwi 31 Pułkowi S. K. przez obywateli pow. łódzkiego w dniu
27 lutego 1927 roku w Zgierzu, Łódź 1927; Jednodniówka wydana z okazji uroczystości wręczenia Sztandaru i zaprzysiężenia Nań Batalionu, Batalion Pancerny, 11 czerwca 1938 r., Przemyśl 1938; Lwów — Legionom. Jednodniówka wydana z okazji wręczenia sztandaru Związkowi Legionistów przez obywatelstwo m. Lwowa, Lwów,
29 czerwca 1924; Jednodniówka wydana z okazji jubileuszu 25 lecia III Drużyny Harcerzy przy III Gimnazjum
w Krakowie oraz 15–lecie Koła III Drużyny Harcerzy i poświęcenie sztandaru tej drużyny, Kraków 1937.

71  
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Rozdział 1

WEKSYLIA PAŃSTWA I JEGO STRUKTUR

1.1. ZNAKI WŁADZY PAŃSTWOWEJ
Chorągiew, także w formie proporca, już we wczesnym średniowieczu towarzyszyła monarchom
jako atrybut sprawowanej czy przekazywanej przez nich władzy. W Polsce najstarszym znanym
przedmiotem, który mógł pełnić funkcje weksyloidu, była tzw. włócznia św. Maurycego, wręczona
podczas zjazdu w Gnieźnie w 1000 r. Bolesławowi Chrobremu przez cesarza Ottona III. W obecnej
postaci przedmiot noszący tę nazwę przechowywany w skarbcu katedry wawelskiej jest jedynie
grotem włóczni z nałożoną na niego skuwką z miedzianej, pozłacanej blachy. Niemożliwe jest ustalenie, czy grot ten osadzony był na drzewcu ani tym bardziej — czy dołączano do włóczni istniejącej kiedyś w całości płat tkaniny, co czyniłoby z niej chorągiew. Nie może być rozstrzygającym
argumentem określenie tego przedmiotu przez Galla Anonima mianem „vexillum triumphale” ani
też analogia do włóczni posiadanej przez królów węgierskich, która była przedstawiona na monecie
króla Stefana jako „lancea regis” z płatem przymocowanym do drzewca. Przedmiot ten był jedną
z replik tzw. świętej włóczni, jakie cesarze przekazywali związanym z nimi władcom, poza Polską
także Czech i Węgier. Jedna z zapisek w niemieckim roczniku z XI w. wskazuje bowiem na posiadanie przez króla Mieszka II insygnialnej włóczni, a o obecności tego rodzaju przedmiotu w skarbcu
katedry krakowskiej wspomina Żywot św. Stanisława z poł. XIII w.
Poszlaką, mogącą wskazywać na używanie przez Bolesława Chrobrego chorągwi, jest miniatura z Reichenau z początków XI w., na której wspomniany władca jest być może jednym z dwóch
przedstawionych tam królów, stojących po obu stronach tronującego cesarza z włóczniami–proporcami w rękach. Usytuowani niżej dwaj książęta w zbrojach i hełmach, dzierżą jedynie tarcze i proste
włócznie. Identyfikacja może być jednak tylko hipotetyczna.
Niezależnie od włóczni św. Maurycego, która ostatecznie pozostała przedmiotem o znaczeniu
głównie religijnym, polscy książęta dzielnicowi posługiwali się weksyliami w postaci proporców,
nie tylko jako znakami wojskowymi, lecz z pewnością także jako atrybutami władzy. Przemawia za
tym sformułowane przez badaczy domniemanie o ich obecności w obrzędach uroczystej inauguracji
książęcego panowania, które obejmowały prawdopodobnie także benedykcje chorągwi (proporców)
i ceremonialne wręczanie ich książętom podczas takich uroczystości. Zdają się to potwierdzać formuły benedykcyjne odnoszące się do tych przedmiotów w najstarszych pontyfikałach zachowanych
na ziemiach polskich, począwszy od tzw. Pontyfikału krakowskiego, datowanego na XI w. Zawarty
w nim tekst modlitwy, opatrzony nagłówkiem Benedictio super vexillum, zawiera prośbę o zwycięstwo nad wrogiem dla tych, którzy będą pod nią walczyć w obronie Kościoła. Z uwagi na to, że było
to wówczas jedno z głównych zadań, jakie spoczywały na świeckich władcach, można wiązać ten
przedmiot z władzą książęcą, mimo jego militarnego przeznaczenia.
O znaczeniu książęcych proporców w wymiarze państwowym można mówić także w kontekście
ich obecności na wizerunkach piastowskich książąt z okresu dzielnicowego, utrwalonych na pieczęciach i monetach. Sam wygląd zewnętrzny, zwłaszcza cechy konstrukcyjne tych przedmiotów, można odnieść bardziej do ich znaczenia militarnego, gdyż przedstawiani z nimi książęta są w strojach
rycerskich, tu natomiast warto zwrócić uwagę na państwowo–prawne znaczenie tych weksyliów.
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Szczególnie ważna jest obecność na nich wizerunków orła, co w sposób oczywisty nawiązuje
do pochodzenia i funkcjonowania polskiego herbu państwowego. W zachowanym materiale sfragistycznym sięga ona początkami pierwszych dziesięcioleci XIII w. Do jednego z najwcześniejszych
zabytków tego typu należy konna pieczęć księcia wielkopolskiego Władysława Odonica, używana
zapewne już od 1223 r. Książę ten dzierży na niej trójstrefowy proporzec (typu gonfanon), z orłem
bez korony, prostopadle zwróconym do drzewca. Taki sam orzeł widnieje na tarczy zawieszonej na
jego piersiach. Na Śląsku proporzec z orłem znalazł się najwcześniej w rękach księcia wrocławskiego Henryka III Białego na jego pieszej pieczęci z lat 1248–1260. Analogicznie jak na wyżej
opisanym wyobrażeniu, orzeł ten usytuowany jest prostopadle do drzewca, a jego podobne przedstawienie znalazło się na trzymanej przez księcia tarczy. Warto zauważyć, że na piersi i skrzydłach
orła widnieje przepaska w kształcie półksiężyca. Z tego okresu (lata 1248/1249–1270) pochodzi też
przedstawienie proporca z takim samym orłem na pieczęci księcia głogowskiego Konrada I.
Gonfanonem jest też trójstrefowy proporzec z niekoronowanym orłem, dzierżony przez księcia
wielkopolskiego i krakowskiego (przyszłego króla Polski) Przemysła II, stojącego na powalonym
smoku, na pieczęci z lat 1290–1295. Dopiero wyobrażenie Władysława Łokietka jako księcia krakowskiego, sandomierskiego, sieradzkiego, łęczyckiego i kujawskiego na jego pieczęci używanej
w latach 1313–1318, ukazuje w jego rękach chorągiew z dużą prostokątną płachtą, na której widnieje
orzeł w koronie. Można stąd wnosić, iż chorągiew z takim godłem była już wówczas jednym z atrybutów władcy jednoczącego się państwa. Sam koronowany orzeł jako godło herbu państwowego
pojawił się w tej roli najwcześniej na rewersie królewskiej pieczęci Przemysła II w 1295 r. Jego
wizerunkowi towarzyszy łaciński napis głoszący: REDDIDIT IPSE P[OTENS V]ICTRICIA SIGNA
POLONIS [Sam Wszechmocny zwrócił Polakom zwycięskie znaki], co może być utożsamione z insygniami i atrybutami władzy królewskiej, w tym także z chorągwiami prezentującymi herb państwa. Pośród weksyliów posiadanych na wizerunkach przez polskich książąt, chorągwie należące do
Przemysła II i Władysława Łokietka są przez badaczy uznawane za znaki państwowe.
Na książęcych proporcach, utrwalonych w materiale sfragistycznym, pojawiały się w czasach
rozbicia dzielnicowego także inne godła. Ukazany na używanej w latach 1222–1223 pieczęci Konrad Mazowiecki dzierży w jednej ręce krzyż, w drugiej proporzec z godłem również mającym formę
krzyża. Na pieczęci z lat 1245–1252 książę wielkopolski Bolesław Pobożny miał na proporcu ośmioramienną gwiazdę, a na tarczy orła. Z kolei na trójstrefowej płachcie proporca Leszka Czarnego,
który sprawował rządy w ziemi sieradzkiej i później w Małopolsce, widniały połulew i połuorzeł.
Nie ulega wątpliwości, iż część przedstawień obecnych w XIII w. na książęcych proporcach można
uznać jeszcze za znaki przedheraldyczne, część zaś była już godłami kształtujących się w tamtym
stuleciu herbów. Jednocześnie większość z nich z pewnością znajdowała się na weksyliach realnie
obecnych w życiu państwowym, będąc jedną z form manifestacji władzy książęcej.
Wiek XIII jest też stuleciem, w którym we wszystkich dzielnicach pojawiają się chorążowie,
na początku jako urzędnicy dworscy, choć zapewne ich najważniejszym zadaniem było w tamtej
epoce noszenie książęcych znaków bojowych podczas działań wojennych. Zostają poświadczeni
w dokumentach, gdzie występowali w roli świadków, kolejno na Śląsku (1223), w Wielkopolsce
(1232), Sieradzu (1233), Krakowie (1234), Sandomierzu (1250) na Mazowszu (1256), następnie
w Kaliszu (1288), Łęczycy (1297) i w Dobrzyniu (1304). Ich obecność jest dodatkowym dowodem
stałego używania przez książąt weksyliów w działalności publicznej, nie tylko militarnej, ale także
ogólnopaństwowej.
Jest rzeczą znamienną, iż weksylia w XIV w., po koronacji Władysława Łokietka, znikają z pieczęci władców zjednoczonego królestwa, natomiast nadal utrzymują się w sfragistyce księstw piastowskich, niewchodzących w jego obręb. Na Mazowszu z chorągwią o prostokątnej płachcie występuje na pieczęci (z lat ok. 1429/1430–1471) Bolesław IV, książę warszawski, czerski, zakroczymski,
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ciechanowski i łomżyński. Na innej, należącej do Konrada III (księcia czerskiego, warszawskiego,
zakroczymskiego, nurskiego, płockiego, wiskiego, wyszogrodzkiego, ciechanowskiego, łomżyńskiego) z 1471 r. widnieje na płachcie jego chorągwi skrzydlaty smok. Był on wówczas jednym
z godeł tego księstwa, na co wskazuje także obecna na tej pieczęci czteropolowa tarcza, na której
umieszczono naprzemianlegle godła w postaci smoka i orła bez korony.
Przedstawianie książąt mazowieckich z weksyliami mogło być kontynuacją dawnych, trzynastowiecznych zasad ikonograficznych, ale niekiedy odzwierciedlało też lenną zależność tych książąt od Polski. Na Śląsku podobne wizerunki występowały na pieczęciach książąt piastowskich,
którzy byli uzależnieni politycznie od królów czeskich. Chorągwie towarzyszą takim książętom,
jak: Henryk II (IV) Wierny, książę głogowski i żagański (pieczęć z lat 1329–1342, płachta chorągwi prostokątna, na niej orzeł); Wacław I książę legnicki (pieczęć z lat 1349–1362; płachta prostokątna z ogonem, typ gonfanon); Henryk VI Stary, książę żagańsko–krośnieński (pieczęć z lat
1379–1393), a także Ludwik I, książę brzesko–legnicki (pieczęć z 1396 r.).
W 1382 r. w dokumencie Ludwika Węgierskiego dla Władysława Opolczyka ten drugi otrzymał
ziemię dobrzyńską wraz z prawem używania jej herbów i chorągwi, podobnie jak mogli to wcześniej
czynić Kaźko Słupski i Władysław Biały. Z tych sformułowań zdaje się wynikać, iż chorągiew tej
ziemi była w użyciu już od pewnego czasu i wymagało ono zgody pana zwierzchniego. W odniesieniu do ówczesnego systemu polskiego było to zjawisko raczej wyjątkowe, zbliżone do stosunków
panujących w państwach feudalnych.
Natomiast chorągiew królewska z pewnością była już w XIV w. stale obecna wśród znaków państwa, używanych w najważniejszych działaniach obrzędowo–ceremonialnych. Jej najwcześniejszym
wyobrażeniem jest zapewne weksylium dzierżone przez Władysława Łokietka na jego wzmiankowanej wyżej pieszej pieczęci. Obok niej istotną rolę w tej dziedzinie odgrywały też inne przedmioty,
omówione w dalszej kolejności. Według przekazu kroniki Janka z Czarnkowa na uroczystościach żałobnych po śmierci króla Kazimierza Wielkiego w 1370 r. obecna była obok 11 chorągwi ziemskich
także chorągiew Królestwa Polskiego (regni Poloniae). Jest rzeczą znamienną, że podczas wojny
z Krzyżakami w 1410 r. nie było wśród polskich znaków odrębnej chorągwi królestwa, Jej funkcję
spełniała chorągiew ziemi krakowskiej, mająca jako godło Orła Białego w koronie w czerwonym
polu, a więc takie samo, jakie widniało w herbie państwa. Być może brak ten wynikał z systemu
mobilizacyjnego, opartego na chorągwiach ziemskich i rodowych, co zostanie dokładniej omówione
w kolejnym rozdziale. System ten powodował rozdzielenie całego wojska pomiędzy tamte oddziały,
natomiast za królewskie sensu stricto mogły pod Grunwaldem uchodzić chorągwie gończa i nadworna. Znak bojowy pierwszej z nich miał na płachcie jako godło Podwójny Krzyż złoty na błękitnym
polu, drugiej zaś — litewską Pogoń. Było to bezpośrednie odniesienie do herbów dynastycznych
Władysława Jagiełły.
Biorąc jednak pod uwagę wcześniej wspomniany fakt, że w 1370 r. było udokumentowane istnienie chorągwi Królestwa Polskiego, to w sferze prawno–politycznej rozróżnienie między chorągwią
Królestwa i ziemską krakowską mogło w tamtym okresie stale istnieć. Mogła też być w czasach
tego monarchy używana odrębna od krakowskiej ziemskiej chorągiew królewska, na co zdaje się
wskazywać zapiska w rejestrach podskarbiego Hinczki odnosząca się do wydatków, jakie w 1393 r.
poniósł haftarz o imieniu Klemens, wykonujący chorągiew dla króla. Potrzebował on do tego celu
takich materiałów, jak postaw czerwonej tafty na płachtę, dwa i pół łokcia tafty białej na orła oraz
półtora łokcia tafty żółtej na jego szpony, koronę, dziób i przepaskę na skrzydłach. Wskazuje to
na wygląd przygotowywanej chorągwi, mającej czerwoną płachtę z białym orłem, którego korona,
szpony, dziób i przepaska na skrzydłach miały być żółte (heraldycznie: złote).
Chorągiew królewska, którą można utożsamiać z państwową, jest wspomniana kilkakrotnie
w okresie panowania Kazimierza Jagiellończyka. Według krzyżackiego źródła, tzw. Młodszej kro-
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niki wielkich mistrzów, pod Chojnicami król ten miał stracić dwie główne chorągwie — polską i litewską („van Polen ende van Littauwen”). Trudno jest ocenić wiarygodność tych informacji, gdyby
jednak okazały się prawdziwe, oznaczałoby to wprowadzenie do użytku weksyliów, których nie było
jeszcze w czasach Grunwaldu. Nie można jednak wykluczyć, że chodzi tu o inne znaki, nieprawidłowo zidentyfikowane przez krzyżackiego autora. Druga informacja pochodzi od Długosza, który
podał, że król w 1461 r. zwlekał z rozwinięciem „głównej i naczelnej” chorągwi („signum principale
et primarium”) z Orłem Białym na płachcie, gdyż zebrało się zbyt mało wojska. Wówczas urażeni
tym dostojnicy i rycerze chcieli rozwinąć własną chorągiew bez żadnego godła, co mogłoby zagrozić królewskim uprawnieniom. Całe to zajście wskazuje na istnienie wówczas chorągwi będącej
w dyspozycji króla i odgrywającej główną rolę w procedurze rozpoczynania kampanii wojennej. Nie
wiadomo, czy można ją utożsamiać ze znakami znanymi z kampanii grunwaldzkiej — chorągwią
krakowską lub królewskim proporcem, na których wtedy widniał jeszcze Orzeł Biały. Wygląda na to,
że była to odrębna chorągiew królewska, wspomniana już przez Janka z Czarnkowa, a którą zaczęto
wykorzystywać także w celach militarnych, być może w związku ze zmieniającym się sposobem
mobilizacji wojska.
W XVI w. obecność chorągwi, które można określić jako państwowe, jest już wielokrotnie odnotowana. W rozplanowanym przez biskupa Samuela Maciejowskiego w 1548 r. ceremoniale pogrzebowym króla Zygmunta Starego oddzielnie wzmiankowana jest chorągiew Królestwa Polskiego
(Regni Poloniae), oddzielnie zaś krakowska (cracoviensis). Pierwsza z nich miała wyznaczone ostatnie, czyli najważniejsze miejsce w poczcie chorągwi, które miały uczestniczyć w kondukcie pogrzebowym. Jej rzeczywistą obecność w tych uroczystościach potwierdzają relacje opisujące przebieg
pogrzebu. W jednej z nich, spisanej w języku łacińskim, chorągiew ta występuje jako [vexillum]
Regni Poloniae, w innej, spisanej po polsku, jako „królewska”. Stąd można wnioskować, iż nie było
w owym czasie ścisłego rozróżnienia pomiędzy chorągwią króla i chorągwią Królestwa. Przedmiot
ten był niewątpliwie atrybutem monarchy i jednym z symboli jego władzy, a jednocześnie znakiem
państwa. Natomiast chorągiew krakowska symbolizowała wówczas już tylko jedno z województw,
z których składało się państwo.
Już wcześniej chorągwie tego typu występują w ikonografii. Jednym z ich wizerunków jest miniatura w Pontyfikale Erazma Ciołka, powstała ok. 1510 r., ilustrująca Porządek koronacji króla
polskiego. Prawdopodobnie nawiązuje ona do ceremonii koronacji króla Aleksandra Jagiellończyka
w 1501 r. Dwie duże chorągwie są tam trzymane przez figury opancerzonych rycerzy, stojących przy
filarach. Na czerwonej płachcie jednej z nich znalazł się Orzeł Biały w koronie, usytuowany prostopadle do drzewca, przez co chorągiew ma formę gonfanonu. Na drugiej widnieje zaś litewska Pogoń
w normalnej pozycji, gdzie godło skierowane jest w stronę drzewca. Chorążowie zostali przedstawieni w pełnych zbrojach płytowych i w hełmach na głowach, z buzdyganami w rękach. Są więc
„żywymi posągami” pilnującymi wejścia do katedry, w której odbywa się intronizacja króla, stanowiąca zamknięcie obrzędu koronacyjnego. Obecność trzymanych przez nich chorągwi symbolizuje
zapewne władzę króla nad Polską i Litwą. Zakładając, że wizerunek ten oddaje ich rzeczywisty
wygląd, warto zwrócić uwagę na jego istotne elementy. Można zauważyć, iż płachty owych chorągwi mają kształt wydłużonych trójkątów, a części swobodne przybierają formę spiczastych ogonów.
Natomiast drzewca są barwy czerwonej, bez grotów, z wytokami służącymi do trzymania dłonią, tak
jak w rycerskich kopiach.
Innym przedstawieniem posiadanej przez króla chorągwi jest miniatura obrazująca adorację
św. Stanisława przez króla Zygmunta Starego, wykonana przez Stanisława Samostrzelnika w latach
1530–1535 w dziele Catalogus archiepiscoporum gnesnensium. Vitae episcoporum cracoviensium
Jana Długosza. Widnieje tam chorągiew z Orłem Białym, mającym na piersi królewski monogram S
wykonany złotem, przytrzymywana wspólnie przez podskarbiego wielkiego koronnego Mikołaja
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Szydłowieckiego oraz jednego z aniołów towarzyszących św. Stanisławowi. Można zakładać, że
w tej symbolicznej scenie została ukazana istniejąca w rzeczywistości chorągiew Królestwa Polskiego, używana podczas uroczystych ceremonii. Jej podłużna płachta zwężająca się ku końcowi poza
charakterystycznym godłem posiada także wzdłuż górnego i dolnego skraju haftowany złotem ornament, którego cząstki rozsiane są także po całej jej powierzchni. Drzewce zwieńczone jest grotem,
pod którym widnieje ozdobny chwast złotego koloru.
Z czasów Zygmunta Augusta zachowała się chorągiew użyta zapewne podczas koronacji jego
trzeciej żony, Katarzyny Habsburżanki w 1553 r., być może także przy innych uroczystościach dworskich czy państwowych. Jej dużych rozmiarów płachta (352×229 cm), pierwotnie biała, a dziś kremowa, ma w części swobodnej dwa trójkątne wycięcia, przez co uzyskała ona zakończenie w postaci
trzech ostrokątnych stref, w literaturze nazywanych też zębami lub ogonami. Po jej obu stronach
usytuowany został czteropolowy herb Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego (Orzeł
Biały z monogramem S.A. na piersiach oraz Pogoń) z małą tarczą sercową z herbem habsburskim,
umieszczony w ozdobnym kartuszu i przykryty zamkniętą koroną królewską. Całość otacza wieniec
uformowany z herbów umieszczonych w medalionach, zamknięty u góry orłem ukazanym w półpostaci. Wśród nich znalazły się herby dynastyczne Jagiellonów (Podwójny Krzyż i Kolumny), herby
terytoriów lennych (Mołdawii, Mazowsza i nieistniejących już wówczas Prus Krzyżackich), a także
województw i ziem Królestwa Polskiego.
Treści widniejące na opisanej wyżej chorągwi z pewnością odzwierciedlały sytuację polityczno–
dynastyczną państwa u schyłku panowania Jagiellonów. Natomiast z czasów Zygmunta III Wazy analogiczny przedmiot ma już znacznie zmienioną treść. Wygląd chorągwi tego władcy można poznać
dzięki zachowanemu w sztokholmskim Armémuseum oryginalnemu egzemplarzowi jej płachty. Jest
ona sporządzona z jedwabnej tafty (306×272 cm) i ma część swobodną, podobnie jak wyżej opisana,
uformowaną w trzy trójkątne ogony. Natomiast jej barwy są już w dużym stopniu odmienne, większa część jej powierzchni jest bowiem granatowo–czarna. Zachowały się ślady farby wskazujące na
podział tej płachty na trzy poziome strefy równej szerokości, z których górna i dolna były czerwone,
a środkowa biała. W centrum znajduje się duży dziewięciopolowy herb, złożony ze skwadrowanego
herbu Rzeczypospolitej (Orzeł Biały i Pogoń), w którego polu widnieje mniejszych rozmiarów także
skwadrowany herb Szwecji i Gotlandii, a w centrum herb Wazów — Snopek. Tarcza otoczona jest
łańcuchem habsburskiego Orderu Złotego Runa i nakryta królewską koroną. Należy dodać, iż identyczna w wyglądzie chorągiew została przestawiona na tzw. Rolce sztokholmskiej, ukazującej wjazd
Konstancji Habsburżanki do Krakowa podczas jej zaślubin z Zygmuntem III w 1605 r. Czerwono–biało–czerwona płachta tej chorągwi osadzona jest na drzewcu czerwonej barwy, zaopatrzonym
w kulę powyżej uchwytu.
Obie omówione chorągwie uważane są przez niektórych badaczy za państwowe, podczas gdy
inni kwestionują tę ich rangę z powodu obecności na nich monarszych herbów rodowych i skłonni
są uznać je za chorągwie osobiste królów. Jednak takie rozróżnienie może okazać się dla omawianej
epoki dość sztuczne i nie do końca uzasadnione.
Być może w ceremoniale państwowym używana była również chorągiew z czasów Władysława IV, także zachowana w zasobach szwedzkich. Ma ona płachtę z trójkątnym wycięciem w jaskółczy ogon, którą pokrywają cztery pasy poziome — dwa czerwone i dwa białe — ułożone naprzemiennie. W centrum na czteropolowej tarczy przykrytej koroną królewską znalazły się herby Rzeczypospolitej i Szwecji w ten sposób, że w polu pierwszym jest Orzeł Biały, w drugim Trzy Korony,
w trzecim Lew i w czwartym — Pogoń. Umieszczona w środku tarcza sercowa została podzielona
w słup i w polu prawym ma Snopek Wazów, w lewym zaś herb Habsburgów. Całość została otoczona wieńcem laurowym. Ponadto na górze płachty znalazł się napis: VLADISLAUS IV, na dole zaś:
REX POL[ONIAE]: ET SVEC[IAE].
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Chorągwie obecne były w ceremoniale państwowym także w XVIII stuleciu. W Zamku Królewskim na Wawelu znajduje się chorągiew z czasów saskich, z ok. poł. tego stulecia, która na prostokątnym, czerwono–białym płacie ma wizerunek Orła Białego z herbem Wettinów na piersiach, trzymającego w szponach miecz i berło. Nieco inaczej wygląda chorągiew z Orłem Białym, mającym
wspomniany herb saski na piersiach, trzymana przez chorążego wielkiego koronnego Aleksandra
Jana Jabłonowskiego na obrazie także znajdującym się na Wawelu. Jej płat jest bowiem jednolicie
czerwony, a godło umieszczono na nim prostopadle do drzewca, tak jak w miniaturze z Pontyfikału
Erazma Ciołka.
Z ostatnich dziesięcioleci XVIII w. pochodzi zaś obraz ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, ukazujący szlachtę w mundurach wojewódzkich na tle namiotu, przy którym wznoszą się
dwie chorągwie — jedna z Orłem Białym, druga zaś z Pogonią. Czerwone pola obu płacht mają
dekoracyjne obramowania. Ich drzewce zwieńczono grotami, pod którymi zostały wywiązane sznury z chwastami. Cały obraz ma wymowę symboliczną, prezentując Rzeczpospolitą z jej ziemiami,
a wspomniane chorągwie mają oznaczać Koronę i Litwę. Niemniej jednak, można je raczej uznać za
realnie istniejące, używane w czasie ceremonii państwowych.
Poza dużymi chorągwiami, w ceremoniale państwowym Rzeczypospolitej przedrozbiorowej były
też obecne weksylia mniejszych rozmiarów, przede wszystkim królewskie proporce. Na Zachodzie
był to przedmiot zewnętrznie podobny do proporca przysługującego zwykłym rycerzom (pennon),
lecz mający zupełnie inne znaczenie. Oznaczał on bowiem władzę zwierzchnią, zarówno wojskową,
jak i państwową.
Tego rodzaju przedmiot z Orłem Białym na płachcie został kilkakrotnie wspomniany w Długoszowym opisie wyprawy grunwaldzkiej. Odgrywał on ważną rolę w czasie działań wojennych,
o czym będzie mowa w następnym rozdziale, natomiast w tym miejscu warto już zaznaczyć, iż był
on prawdopodobnie używany także poza sferą militarną. Wskazuje na to wzmianka Długosza o wydarzeniu, do którego doszło w 1419 r. Wówczas to piorun uderzył w jadący drogą orszak królewski,
w wyniku czego został poszkodowany giermek niosący królewską włócznię. Jest bardzo prawdopodobnie, iż był na niej umocowany płat materii z godłem, co czyniło z niej proporzec, oznaczający
obecność króla w tym miejscu. Piszący o tym wydarzeniu na podstawie Długosza w następnym
stuleciu, Maciej Stryjkowski, stwierdził w swojej kronice, że wśród poszkodowanych znalazł się
również „giermek z kopiją z[e] znakiem królewskim”. Nie wiadomo jednak, czy jego interpretacja
tamtego przekazu odpowiada realiom XV w.
W XVI stuleciu proporce królewskie pełniły znaczącą funkcję w uroczystościach o charakterze
państwowym. W myśl opracowanego w 1548 r. ceremoniału pogrzebowego królów polskich (Ordo
biskupa S. Maciejowskiego), w orszaku pogrzebowym miała być niesiona wraz z królewskim hełmem, mieczem i tarczą również włócznia ze skierowanym w dół grotem, na której przywieszony był
płat, mający po jednej stronie herb Królestwa Polskiego, po drugiej zaś herb Wielkiego Księstwa
Litewskiego. Jak wynika z zawartego w tym tekście sformułowania, królewski proporzec z tymi
godłami był już używany wcześniej, niewątpliwie jako znak władztwa Jagiellonów w obu wspomnianych państwach.
Dokonywane w trakcie pogrzebu czynności, takie jak ceremonialne łamanie drzewca królewskiej
włóczni przez jednego z dygnitarzy, a następnie podnoszenie przez następcę zmarłego króla tej jej
części, na której znajdował się płat, miały bardzo czytelną wymowę symboliczną. Oznaczały one
koniec panowania zmarłego monarchy i przejęcie po nim władzy przez następcę. Obrzęd ten praktykowano także po wygaśnięciu dynastii Jagiellonów. Jak wynika z opisu pogrzebu Stefana Batorego,
gdy w trakcie ceremonii kasztelan żarnowski złamał drzewce królewskiego proporca przez uderzenie nim o ziemię, natychmiast kasztelan wojnicki podniósł „koniec kopiej z herbami koronnemi”
i wręczył go nowo wybranemu władcy. Ten z kolei uniósł w górę złamane drzewce z płatem i prze-
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kazał marszałkowi wielkiemu koronnemu. Należy podkreślić, iż było już przyjęte w tamtym czasie
urządzanie pogrzebu króla tuż przed koronacją jego następcy, co nadawało opisanemu obrzędowi
bardzo konkretne znaczenie. Ważna w swej wymowie ideowej była nawet pozycja, w jakiej znajdowała się królewska kopia w trakcie jego wykonywania: do świątyni wnoszono ją grotem do dołu,
podniesiona zaś z ziemi kierowana była tą stroną ku górze.
Sądząc z opisów, proporce królewskie miały wyobrażone na płachtach herby koronne i litewskie,
co symbolizowało łączność między obu państwami jagiellońskimi, a potem (od 1569) ich realny
związek. Warto jednak podkreślić, iż w skarbcu koronnym wśród różnych weksyliów był także proporzec z samą Pogonią, oznaczający Wielkie Księstwo Litewskie.
Nowy system znaków państwowych ukształtował się na ziemiach polskich w okresie Księstwa
Warszawskiego. Wśród nich były też weksylia, o czym świadczy jeden z eksponatów na wystawie
Pamiątki starej Warszawy, zorganizowanej przed I wojną światową. Katalog z 1911 r. opisuje go
jako „sztandar aksamitny, niebieski, z jednej strony wyhaftowany herb państwa z tarczą na piersiach
herbu saskiego, z drugiej strony monogram złoty, haftowany, F.A.R. z koroną królewską u góry”.
Zarówno herb saski, jak i cyfra królewska Fryderyka Augusta wskazują na oficjalny, państwowy
charakter tej chorągwi.
W Królestwie Polskim chorągiew państwowa wywieszana na Zamku Królewskim w Warszawie
miała z kolei na białej płachcie oficjalne godło tego państwa w formie dwugłowego rosyjskiego orła
z polskim Orłem Białym na piersi. Przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, w Orużejnej Pałacie w Moskwie przechowywano cztery chorągwie z zamku warszawskiego, na których znajdowały
się wielkie dwugłowe orły, nad których głowami widniały korony, a na piersiach białe orły w czerwonym polu. Zostały zabrane z Królestwa przez Rosjan po powstaniu listopadowym wraz z innymi
znakami i pamiątkami historycznymi.
Podczas nadmienionego powstania w sali sejmowej na Zamku wisiała chorągiew, którą potem
zabrał na emigrację Joachim Lelewel. Warto podkreślić, iż doszło wówczas w Sejmie do ustalenia
polskich barw narodowych — białej i czerwonej. Miały one znaleźć się na kokardzie narodowej, ale
trafiły także na płachty chorągwi, dając początek współczesnej polskiej fladze. Emigranci popowstaniowi w trakcie pochodu przez Europę byli witani chorągwiami z polskimi barwami, ale na płachtach
często przedzielonych pionowo na dwa słupy.
Po upadku polskiej państwowości chorągwie oznaczające poszczególne ziemie dawnej Rzeczypospolitej funkcjonowały w systemach weksyliów państw zaborczych. Obszary zaboru austriackiego (Królestwo Galicji i Lodomerii) posiadały swoją flagę, podobnie jak inne części monarchii
habsburskiej. Znajdowały się na niej barwy błękitna, żółta i czerwona, następnie zaś błękitna i czerwona, które później zmieniły kolejność. Od roku 1890 wspomnianym ziemiom przysługiwały barwy
czerwona i biała. Istniejąca w latach 1815–1846 Rzeczpospolita Krakowska miała natomiast barwy
biało–niebieskie, nawiązujące do kolorów krakowskiego munduru wojewódzkiego z czasów przedrozbiorowych.
W zaborze pruskim 22 października 1882 r. na podstawie dekretu królewskiego wprowadzono
flagi prowincji. Obowiązywały one do 1935 r., gdy władze III Rzeszy zakazały ich używania. Flaga
Śląska składała się z poziomych pasów: białego i żółtego. Pochodziły one od herbu tej prowincji:
srebrnej przepaski na skrzydłach czarnego orła i złotego pola tarczy. Z kolei flaga Górnego Śląska,
który w 1919 r. ustanowiony został w Niemczech osobną prowincją, powstała w 1925 r. Składała
się z pasów: żółtego (złotego) i niebieskiego, pochodnych od herbu księstwa opolskiego (złoty orzeł
w błękitnym polu). Prusy Zachodnie miały na fladze trzy pasy: czarny, biały i czarny, wywodzące się
od barw herbu, którym był czarny orzeł z mieczem w białym polu.
Prowincja Poznań–Prusy Zachodnie (Grenzmark Posen–Westpreussen), utworzona po I wojnie
światowej, otrzymała swoją flagę w 1923 r. Powierzchnia tego weksylium była podzielona w słup na
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dwie części, przy czym jedną zajmowały pasy — czarny, biały i czarny, drugą zaś — biały, czarny
i biały. Stanowiło to połączenie barw flag Prus Zachodnich i Prowincji Poznańskiej.
Flaga Wielkiego Księstwa Poznańskiego (Prowincji Poznańskiej) była modyfikowana. W 1882 r.
składała się z pasów barwy czerwonej (amarantowej) i białej, a w 1896 r. na mocy cesarskiego reskryptu zmieniono ją na biało–czarno–białą. Z kolei flaga prowincji Pomorze składała się z pasów
niebieskiego i białego, a na fladze prowincji Prusy Wschodnie była czerń i biel, identycznie jak na
fladze Królestwa Prus.
Polskie flagi narodowe w czasie zaborów miały kolory biały i czerwony albo te same w odwrotnym układzie. Flagi biało–czerwone noszono np. na manifestacjach podczas rewolucji 1905 r. Natomiast na kartach pocztowych emitowanych przez władze rosyjskie po wybuchu I wojny światowej
jako polską przedstawiano flagę czerwono–białą. Przygotowując, po opuszczeniu przez Rosjan Królestwa Polskiego, obchody jubileuszu 125–lecia Konstytucji 3 Maja w 1916 r., przerabiano biało–
szafirowo–czerwone flagi rosyjskie na polskie, usuwając środkowy pas. Ogłoszeniu aktu 5 listopada
1916 r. towarzyszyło wywieszenie polskich flag w stolicach generalnych gubernatorstw w Warszawie na zamku i w Lublinie.
W okresie załamywania się władzy państw centralnych zaczęto posługiwać się polskimi flagami niezależnie od ich zgody. 31 października 1918 r. Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie
zainicjowała zawieszenie tam biało–czerwonych flag. Taką samą umieszczono 11 listopada 1918 r.
na bramie Pałacu Namiestnikowskiego w Warszawie. W Poznaniu 26 grudnia 1918 r. na przyjazd
Ignacego J. Paderewskiego miasto zostało nimi udekorowane, co spowodowało sprzeciw czynników
niemieckich i doprowadziło do wybuchu powstania.
Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej, wydana przez
Sejm Ustawodawczy, zawierała w art. 1, p. 3 następujące postanowienie: „za barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolory biały i czerwony w podłużnych pasach, równoległych, z których górny
— biały, dolny zaś — czerwony” (Dz.U. 1919, nr 69, poz. 416). Załączone zostały do niej wzory weksyliów państwowych: chorągwi Naczelnika Państwa, którą stanowiła czerwona płachta o proporcjach 5:8, z umieszczonym na niej wizerunkiem białego orła według przyjętego wówczas wzoru, jak
też flagi państwowej (biało–czerwonej) oraz flagi poselstw i konsulatów. Ta ostatnia, podobnie jak
bandera handlowa morska, miała w środku białego pasa herb Rzeczypospolitej w formie Orła
Białego w czerwonym polu tarczy. Na rysunkach przedstawiających wzory weksyliów orzeł miał
głowę zwróconą w stronę przeciwną do drzewca, co według heraldyków stanowiło poważną nieprawidłowość.
Warto też wspomnieć o fladze związanej z Polską tzw. Litwy Środkowej, która przedstawiała
godła Orła Białego i Pogoni umieszczone wprost na czerwonej płachcie, bez tarcz.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz
o znakach, chorągwiach i pieczęciach (Dz.U. 1927, nr 115, poz. 980) wprowadzało nowy wzór godła
państwowego, opracowany przez Zygmunta Kamińskiego. W zakresie barw doprecyzowaniu uległ
odcień czerwieni, którym miał być cynober. Pojawiła się wówczas „chorągiew Rzeczypospolitej”
przysługująca tylko prezydentowi, analogiczna do chorągwi Naczelnika Państwa z 1919 r. Orzeł nowego wzoru umieszczony był na niej na czerwonym polu płachty z białym obramowaniem w postaci
tzw. wężyka generalskiego i drugim, zewnętrznym, w formie prostego paska. Stosunek jej szerokości do długości został ustalony jako 5:6.
W dwudziestoleciu międzywojennym zmieniały się też przepisy odnośnie do weksyliów, którymi
posługiwały się ambasady i konsulaty. W Rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z 1927 r.
(Dz.U. 1927, nr 115, poz. 980) mowa jest o tym, że urzędy i instytucje państwowe w kraju i zagranicą posługują się flagą w postaci płachty „o barwach państwowych”. Nie ma tam więc mowy
o obecności na niej herbu. Natomiast w Rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z 24 listopada
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1930 r., zmieniającym przepisy tamtego rozporządzenia (Dz.U. 1930, nr 80, poz. 629), znalazło
się stwierdzenie, że: „władze, instytucje i urzędy państwowe za granicą używają flagi państwowej
z herbem państwowym w środku białego pasa”. Być może to uzupełnienie wynikało z ogólnikowości wspomnianego wcześniej Rozporządzenia Prezydenta RP, które formalnie pozbawiało polskie
placówki dyplomatyczne prawa do flagi z herbem.
Rozporządzeniem Prezydenta RP z 30 listopada 1930 r. uściślono, iż „flagą państwową jest płachta o barwach państwowych”. Jak zauważył A. Chmiel, u progu II Rzeczypospolitej nie wprowadzono
wzoru „chorągwi polskiej”, która miałaby godło w postaci Orła Białego na czerwonej płachcie. Ze
względów utylitarnych ograniczono się jedynie do flagi (chorągwi z płachtą o barwach państwowych
polskich), będącej według jego słów: „skróconym herbem państwowym”. Ustanowiono również
polski „znak pocztowy”, który miał być wywieszany na statkach przewożących pocztę. Była to flaga
z żółtą trąbką na trójkątnym płacie.
Związany z Polską Gdańsk także używał w okresie międzywojennym oficjalnych weksyliów.
Jednym z nich była flaga Senatu Wolnego Miasta Gdańska, mająca kwadratowy płat koloru czerwonego, ze złotą bordiurą i herbem Gdańska, w którym trzymaczami były lwy.
Przemiany polityczne, prowadzące od końca II wojny światowej do przejęcia władzy przez komunistów, miały wpływ także na wygląd weksyliów urzędowych. Władze komunistyczne pozostawiły dotychczasowe flagi państwowe, Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z 22 lipca
1952 r. (art. 89, rozdz. 9, par. 2) zawierała bowiem postanowienie: „Barwami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej są kolory biały i czerwony”. Natomiast jako godło PRL wymieniono „wizerunek orła
białego na czerwonym polu”.
Wkrótce postanowienia konstytucji uszczegółowił Dekret Rady Państwa z 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach PRL oraz o pieczęciach państwowych. Określono w nim barwy państwa jako „kolory
biały i czerwony w dwóch poziomych pasach równoległych równej szerokości i długości, z których
górny jest biały, a dolny czerwony, odpowiadający barwie cynobru”. Flaga państwowa została zdefiniowana jako prostokątny płat tkaniny o barwach PRL. Stosunek szerokości do długości flagi nadal
wynosił 5:8. Mogła być wywieszana stale na budynkach Rady Państwa i Rady Ministrów, na budynku
sejmu podczas trwania sesji sejmowych, podobnie jak na budynkach rad narodowych podczas trwania
ich sesji, na gmachach organów władzy i administracji oraz innych instytucji — w dniach świąt państwowych, czyli 1 maja i 22 lipca. Używały jej także statki żeglugi śródlądowej. Mogła być umieszczana również na polskich lotniskach cywilnych i w portach lotniczych oraz w cywilnych samolotach
za granicą. Tak zdefiniowana flaga występuje tu więc jako jedyna forma chorągwi państwowej.
Flaga z godłem pośrodku białego pasa przysługiwała polskim instytucjom i urzędom za granicą,
a także pojazdom i statkom, z których korzystali kierownicy przedstawicielstw dyplomatycznych
i urzędów konsularnych oraz misji i delegacji dyplomatycznych podczas pełnienia służby za granicą.
Stosunek wysokości tarczy z godłem do szerokości flagi określono na 2:5.
Kolejnym aktem prawnym z czasów PRL, dotyczącym weksyliów państwowych, była Ustawa
z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1980, nr 7,
poz. 18). W niej także była mowa o „barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, z których składa
się flaga państwowa. Artykuł 6 tej ustawy rozróżniał dwie wersje flagi: jedną stanowił „prostokątny
płat tkaniny o barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej umieszczony na maszcie”, drugą zaś taki
sam „z umieszczonym pośrodku białego pasa godłem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”.
Po przełomie politycznym w 1989 r. weszła 31 grudnia tego roku w życie zmiana konstytucji,
przywracająca koronę na głowie Orła Białego i dawną nazwę państwa: „Rzeczpospolita Polska”.
Natomiast 21 lutego 1990 r. zaczęła obowiązywać ustawa uchwalona przez sejm 9 lutego tegoż roku
(Dz.U. 1990, nr 10, poz. 60). Potwierdzała ona zmianę w wyglądzie Orła Białego (zwanego tam „godłem Rzeczypospolitej Polskiej”) polegającą na dodaniu złotej korony na jego głowie oraz podawała
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zmodyfikowane nazwy instytucji państwowych, na których siedzibach powinna być wywieszana
flaga. W trakcie przygotowań tej ustawy nie uwzględniono jednak wielu propozycji, zgłaszanych
przez przedstawicieli środowisk politycznych i naukowych. Z weksylologicznego punktu widzenia na uwagę zasługuje projekt opracowany przez Józefa Szymańskiego, według którego znakami
Rzeczypospolitej symbolizującymi jej suwerenność, miała być obok herbu i flagi, „którą stanowią
dwie poziome strefy, biała i czerwona”, także „wielka chorągiew, którą stanowi czerwona płachta
z umieszczonym na niej godłem herbu”. Projekt ów zakładał, że herb, flaga i hymn Rzeczypospolitej
miały być jednocześnie znakami narodowymi.
Doniosłym aktem prawnym, dotyczącym omawianego tu weksylium, była Ustawa z dnia 20 lutego 2004 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2004, nr 49,
poz. 467). Ogłoszono w niej dzień 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej, rozszerzono też prawo do
używania barw państwowych na wszystkich obywateli i dopuszczono możliwość umieszczania flag na
innych obiektach niż przewidywało to wcześniejsze ustawodawstwo. Podkreślona została jednocześnie
konieczność używania symboli państwa „w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek”.

1.2. ZNAKI ZWIERZCHNICTWA LENNEGO
Stosunki lenne były w dziejach politycznych Europy niezwykle istotnym zjawiskiem, kształtującym
przez wieki jej oblicze prawno–ustrojowe i polityczne. Polegały one, najogólniej rzecz biorąc, na
istnieniu więzów zależności między podmiotami, którymi były osoby zajmujące ustalone miejsce
w hierarchii feudalnej i władające określonymi terytoriami. Ważną rolę w funkcjonowaniu tego systemu odgrywały weksylia w postaci proporców czy chorągwi. Przedmioty te były bowiem wykorzystywane w uroczystym, ceremonialnym zawiązywaniu wspomnianego stosunku zależności, jak też
symbolizowały jego trwałe istnienie. Mimo że Polska była państwem bez ustroju feudalnego w jego
typowej, zachodnioeuropejskiej postaci, hołdy lenne występowały także w jej dziejach.
W pierwszych wiekach istnienia państwowości polskiej hołdownikami otrzymującymi chorągwie mogli być polscy książęta, choć brakuje na ten temat wiadomości w źródłach. Nie wiadomo,
czy uznając w niektórych okresach lenną zwierzchność cesarzy, przyjmowali od nich ceremonialnie
tego rodzaju przedmioty jak władcy z Europy Zachodniej. Taki pogląd głoszono w związku z tezą
o pochodzeniu polskiego godła od orła cesarskiego, którego przyjęcie wraz ze zmianą barwy miało
być oznaką politycznej zależności książąt piastowskich od Rzeszy, a wtedy mogłoby ono dokonać
się najprościej właśnie przez wręczenie im lennej chorągwi z białym orłem. Współczesna polska
historiografia zdecydowanie odrzuca jednak taką hipotezę, uzasadniając to bardzo słabymi i dość
krótkotrwałymi więzami zależności Polski od cesarzy „rzymskich” w Niemczech w okresie poprzedzającym pojawienie się orłów jako książęcych godeł na jej obszarach.
Niejednokrotnie polscy monarchowie sami stawali się zwierzchnikami lennymi, np. gdy uzależniali od siebie władców sąsiednich księstw bądź innych terytoriów. Wymagało to stosowania
uroczystego ceremoniału hołdowniczego, wywodzącego się zapewne ze wzorów zachodnioeuropejskich. Obecność chorągwi (proporców) w wielu tego rodzaju ceremoniach nie jest udokumentowana
źródłowo. Nie można z całą pewnością stwierdzić, iż były one stosowane w XIV w. za panowania
Kazimierza Wielkiego, gdy doszło do uzależnienia od Polski niektórych sąsiadujących z nią terytoriów. Szczegółowy opis przebiegu hołdu, jaki złożył temu monarsze w 1355 r. w Kaliszu książę
mazowiecki Siemowit wraz z biskupem płockim i ważniejszymi panami mazowieckimi, znajduje się
Rocznikach Jana Długosza. Kronikarz ten podał informację, że książę rzucił wówczas chorągwie ze
znakami i herbami do nóg siedzącego na tronie króla. Wydaje się jednak, iż Długosz mógł uwzględnić w tym opisie realia panujące w jego epoce, a więc o wiek późniejsze.
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Nie jest wykluczone, że Ludwik Węgierski nadawał księciu Władysławowi Opolczykowi władzę
na Rusi Halickiej, a następnie w ziemi dobrzyńskiej, przez wręczenie mu odpowiednich weksyliów.
W dokumencie z 1382 r., będącym transumptem wcześniejszego, wystawionego w 1378 r., zostało
zawarte postanowienie uprawniające tego księcia do używania herbów i chorągwi księstwa dobrzyńskiego, podobnie jak wcześniej przysługiwało to innym książętom, mianowicie Kaźkowi Słupskiemu i Władysławowi Białemu. Nie wiadomo jednak, czy wspomniane chorągwie nadawano w sposób
uroczysty, w okolicznościach przypominających hołd lenny.
Podobnie też nie da się ustalić, czy chorągiew księstwa płockiego była używana do hołdów, jakie
tamtejsi Piastowie składali czeskim Luksemburgom w 1. poł. XIV w. Dokument z 1329 r. mówi
wprawdzie o osobistej przysiędze lennej, do której zobowiązywał się panujący wówczas w Płocku
książę Wacław wobec króla Jana Luksemburskiego i jego następców w imieniu swoim oraz swoich
następców, dziedziczących w przyszłości to księstwo. Wiadomo też, że hołd taki złożył później Karolowi IV syn Wacława — Bolesław III. Posługiwanie się chorągwiami w tego typu ceremoniach jest
prawdopodobne o tyle, iż jedną ze stron byli w nich monarchowie z dynastii luksemburskiej, mocno
zakorzenionej w zachodnioeuropejskiej politycznej obyczajowości tamtych czasów.
Liczne przykłady hołdów lennych dotyczą okresu panowania Władysława Jagiełły. W 1415 r.
w Śniatyniu jego hołdownikiem został hospodar mołdawski Aleksander, który, według przekazu
Długosza, w trakcie tej ceremonii złożył swoje chorągwie u królewskich stóp. Inny hołd, opisany
przez tego kronikarza, odbył się w 1428 r. (w rzeczywistości dwa lata wcześniej) w Sandomierzu
z udziałem książąt mazowieckich: Siemowita, Kazimierza i Bolesława. Stanąwszy przed królem,
uroczyście połamali oni drzewca chorągwi tak własnych, jak i należących do swoich poddanych.
Rzucili je następnie na ziemię, po czym złożyli przysięgę wierności Królestwu Polskiemu i jego
władcy.. Pod rokiem 1436 Długosz zamieścił z kolei relację o hołdzie, jaki został złożony Władysławowi Warneńczykowi we Lwowie przez władcę Mołdawii Eliasza. Jedną z części tej ceremonii
było łamanie przez hospodara i towarzyszących mu dostojników drzewców przyniesionych ze sobą
chorągwi i znaków wojennych (banderia et signa bellica) i rzucanie tych przedmiotów pod nogi
królewskie.
Z czasów nieco późniejszych zachował się opis hołdu, który odbył się w Kołomyi w 1485 r.
Ówczesny władca Mołdawii, Stefan Wielki, uznając zwierzchnictwo Kazimierza Jagiellończyka,
w trakcie ceremonii złożył przed królem swoją chorągiew z herbem Mołdawii, podobnie uczynili też
towarzyszący mu bojarzy ze swymi znakami. Przedmioty te zostały później zabrane do królewskiego
skarbca, gdyż miały być świadectwem zawartej umowy lennej. W jednym z opisów tego wydarzenia
(umiejscowionego w Kilii w 1486) znalazła się wzmianka o złamaniu wówczas drzewców chorągwi
złożonych przez Mołdawian.
Inny sposób postępowania z chorągwią użytą w akcie hołdu można dostrzec w uroczystościach
związanych z przekazaniem władzy nad lennem pruskim Albrechtowi Hohenzollernowi przez króla
Zygmunta Starego w 1525 r. Jej obecność odnotowały wszystkie źródła opisujące przebieg ceremonii, która dokonała się na krakowskim rynku 10 kwietnia. Była to chorągiew specjalnie przygotowana na tę uroczystość, mająca na płachcie czarnego orła z ukoronowaną literą S na piersiach (choć
kronikarz Bernard Wapowski pisze tylko o koronie na szyi orła, nie wspominając już o królewskim
monogramie). Została ona przyjęta z rąk króla przez klęczącego Albrechta, który, trzymając ją, złożył przysięgę na Ewangelię. W tym czasie brzegu chorągwianej płachty dotknął jeden z jego braci,
margrabia Jerzy, zapewniając takim sposobem sobie i pozostałym braciom, Kazimierzowi i Janowi,
prawo do dziedziczenia Prus na wypadek bezpotomnej śmierci Albrechta. Gest ten był przewidziany
w podpisanym dwa dni wcześniej tekście wieczystego pokoju, poprzedzającego hołd.
Kolejne postanowienie dotyczące Prus Książęcych także miało symboliczny związek z chorągwią
lenną. Gdy w 1563 r. król Zygmunt August wraz z senatem zgodził się na sukcesję w tym księstwie

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

WEKSYLIA PAŃSTWA I JEGO STRUKTUR

75

dla elektorskiej linii margrabiów brandenburskich, z wydaniem odpowiedniego dokumentu posłom
elektora Joachima wiązała się zgoda na dotknięcie przez nich wspomnianej chorągwi.
Następnym po Albrechcie pruskim lennikiem był jego syn Albrecht Fryderyk, który złożył hołd
polskiemu królowi Zygmuntowi Augustowi w Lublinie 19 lipca 1569 r. Do tej ceremonii królewski
krawiec przygotował dwie chorągwie. Na jednej, którą miał otrzymać książę po złożeniu hołdu, widniał czarny orzeł z królewskim monogramem na piersiach. Druga, towarzysząca królowi, a potem
złożona w skarbcu koronnym, miała zapewne białego orła na czerwonej płachcie. Chorągiew lenną
ceremonialnie wniesiono na miejsce hołdu przed Bramą Krakowską, gdzie zasiadający na podwyższeniu król przekazał ją klęczącemu lennikowi. Tu również końców płachty dotykali przedstawiciele
jego kuzynów: Jerzego Fryderyka von Ansbach oraz Joachima II brandenburskiego, którzy nabywali
w ten sposób prawa do sukcesji w Prusach. Warto podkreślić, iż właśnie to wydarzenie stało się
kanwą poematu Jana Kochanowskiego Proporzec albo Hołd Pruski, w którym znalazł się opis fikcyjnego wyglądu chorągwi wręczonej wówczas pruskiemu hołdownikowi.
Za panowania Stefana Batorego odbył się w 1578 r. w Warszawie hołd margrabiego brandenburskiego Jerzego Fryderyka oraz pomorskich książąt Lęborka i Bytowa, na który przygotowano proporzec z jednym ogonem. Z jednej strony jego płata widniał Orzeł Biały, z drugiej zaś pruski orzeł
koloru czarnego z literą S na piersi.
Jedna spośród chorągwi używanych podczas hołdów książąt pruskich (ostatni odbył się w 1641)
zachowała się aż do II wojny światowej na zamku w Królewcu. Jej prostokątna płachta miała w części
swobodnej wycięcie w jaskółczy ogon. Na jej prawej stronie na czerwonym tle znajdował się polski
Orzeł Biały z koroną królewską na głowie i z herbem Wazów na piersiach, na drugiej zaś na białym
tle czarny orzeł pruski, mający na głowie książęcą mitrę, a na piersiach monogram księcia: J[oachim]
F[riedrich] C[urfürst]. Została ona wręczona elektorowi brandenburskiemu Joachimowi Fryderykowi
przez króla Zygmunta III Wazę w 1605 r. wraz ze zgodą na jego rządy w Prusach Książęcych, choć
bez prawa sukcesji po żyjącym jeszcze wówczas, chorym księciu Albrechcie Fryderyku.
Weksyliów używano w hołdach lennych, składanych polskim monarchom aż do XVIII w., przede
wszystkim przy nadawaniu lenna, a więc zarówno wówczas, gdy obejmował je nowy książę, jak
i wtedy, gdy zmieniała się osoba monarchy jako zwierzchnika lennego. Przedmioty te były obecne
także w innych przełomowych momentach, m.in. podczas królewskich pogrzebów, gdy występowały razem ze znakami państwowymi i ziemskimi. We wspomnianym już ceremoniale pogrzebu
Zygmunta Starego w 1548 r. opracowanym przez biskupa S. Maciejowskiego, wśród trzydziestu wyliczonych przezeń chorągwi, które miały być niesione w kondukcie żałobnym, wymienione zostały
także znaki lenn: słupskiego, mołdawskiego i pruskiego. Relacje z tej uroczystości potwierdzają ich
rzeczywistą obecność w ceremonii. Z czasem jednak większość owych terytoriów przestała podlegać
polskiemu zwierzchnictwu.
U boku władców Mazowsza czy Mołdawii, podczas składania hołdów lennych polskim monarchom, występowali nieraz ich poddani także niosący chorągwie, jako reprezentanci określonych
ziem lub stanów. Zdarzyło się jednak, iż w tej roli wystąpiła cała społeczność przez swoich delegatów. W 1454 r., gdy król Kazimierz Jagiellończyk wydał akt inkorporacji Prus i rozpoczął wojnę
z Krzyżakami, w Toruniu stawili się przed nim reprezentanci stanów ziemi chełmińskiej, którzy złożyli mu uroczysty hołd. Delegacji tej przewodniczył Gabriel Bażyński, niosąc wraz z przedniejszymi
rycerzami oraz patrycjatem miast Chełmna i Torunia chorągiew i godła tego terytorium. Złożyli je
u stóp króla na znak uznania jego zwierzchnictwa.
W XVI w. lennem Litwy i Polski (od 1569 r. Rzeczypospolitej) stało się księstwo Kurlandii i Semigalii. Dużo informacji zachowało się na temat hołdów składanych przez kurlandzkich książąt,
które były konsekwencją układu zawartego w 1561 r. w Wilnie między królem Zygmuntem Augustem a ostatnim mistrzem Zakonu Inflanckiego Gotardem Kettlerem. Sam Gotard Kettler nie złożył
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nigdy uroczystego hołdu Zygmuntowi Augustowi, lecz w 1579 r. dokonał tego aktu pod Dzisną
wobec Stefana Batorego, zapewne wówczas też otrzymał od króla chorągiew. Dziesięć lat później
homagium królowi Zygmuntowi III Wazie złożyli synowie Gotarda, Fryderyk i Wilhelm. Pierwszy
z nich otrzymał wówczas chorągiew lenną, a drugi ją ceremonialnie dotknął.
Podobnie też w 1633 r., gdy Fryderyk składał hołd Władysławowi IV, chorągwi dotykał jego bratanek Jakub. Gdy w 1649 r. w jego imieniu dokonywali aktu homagialnego posłowie kurlandzcy wobec króla Jana Kazimierza, polski monarcha wręczył im chorągiew podaną przez chorążego kaliskiego, gdyż chorąży koronny był nieobecny. Jak zanotował Stanisław Albrycht Radziwiłł, chorągiew ta
musiała być wymieniana, gdyż pierwotnie zabrakło na niej herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego,
co wywołało protest ze strony litewskich dostojników. Wygląd kurlandzkiej chorągwi lennej podano
w opisie hołdu Ferdynanda Kettlera w roku 1731, zamieszczonym w „Kurierze Polskim”. Z jednej
strony widniały na nim herby koronny i litewski, z drugiej zaś herb kurlandzki. Wiadomo też, że gdy
w 1764 r. homagium królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu składał Piotr Biron, towarzyszyła mu chorągiew użyta podczas hołdu jego ojca Jana Ernesta w 1739 r.
Postępowanie z chorągwiami w trakcie hołdów lennych było w opisanych wypadkach niejednakowe. Podczas uroczystości homagialnych, w których stroną byli książęta mazowieccy czy hospodarowie mołdawscy, ich chorągwie były składane przed polskimi królami, często po ceremonialnym
złamaniu drzewców. Płachty tych weksyliów zapewne przechowywano w skarbcu królewskim, być
może też eksponowano je podczas uroczystości państwowo–dworskich. Pojawiło się np. domniemanie, iż zachowana dotąd chorągiew z godłem Prus Królewskich była kopią tej, którą stany pruskie
złożyły przed Kazimierzem Jagiellończykiem w trakcie ww. uroczystości w 1454 r.
Natomiast w trakcie hołdów składanych polskim monarchom przez lenników pruskich i kurlandzkich ceremonie odbywały się na zasadach niemieckich, takich jak w przypadku hołdów elektorów
Rzeszy składanych cesarzom. Chorągwie przygotowywała do nich strona królewska. Były one zabierane przez lennych książąt i przechowywane w ich siedzibach, czego przykładem jest opisany wcześ
niej egzemplarz z Królewca. Obecność tego typu przedmiotów na uroczystościach w Polsce można
tłumaczyć albo wykonywaniem na te okazje ich replik, albo przywożeniem oryginałów przez delegacje przybywające wówczas z lenn. W 1548 r., gdy na pogrzebie Zygmunta Starego była niesiona
wraz z innymi lenna chorągiew pruska, obecny był na tej uroczystości książę Albrecht Hohenzollern.
Do używania chorągwi dochodziło także w ramach zabiegów politycznych podejmowanych wobec mieszkańców ziem polskich przez obce podmioty. Według informacji podanych przez Bartosza
Paprockiego, słynny banita Samuel Zborowski miał obiecaną od chana krymskiego pomoc w uzyskaniu zgody sułtana na objęcie rządów w Mołdawii, o czym mogłoby świadczyć otrzymanie przez
niego chorągwi lennej od tego władcy.
Z kolei cesarz Rudolf II, chcąc nakłonić Kozaków zaporoskich do działań przeciwko Turcji, wyposażył ich w chorągwie, z którymi udali się w 1594 r. do Mołdawii. Na dwóch z nich umieszczono cesarskie orły. Mogło to oznaczać próbę rozciągnięcia nad nimi zwierzchnictwa politycznego ze szkodą dla
Rzeczypospolitej. Zapobiegła temu klęska powstania Semena Nalewajki, w wyniku której chorągwie te
dostały się wraz z innymi znakami kozackimi w polskie ręce. Warto też zauważyć, iż podczas powstania,
które rozpoczął Bohdan Chmielnicki, polskie poselstwo zawiozło mu królewską chorągiew z Orłem
Białym. Jej przyjęcie miało oznaczać uznawanie przez Kozaków zwierzchnictwa Jana Kazimierza.

1.3. ZNAKI PRZYNALEŻNOŚCI STANOWEJ
W najstarszym okresie polskiej państwowości weksylia, najczęściej w postaci proporców, były atrybutami władzy książąt i poza nimi nikt nie dysponował prawem do posługiwania się tego rodza-
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ju znakami. Gall Anonim, pisząc o uzurpatorskim przejęciu władzy na Mazowszu przez Miecława
w czasach upadku państwa Piastów w XI w., stwierdził, że był on cześnikiem i sługą Mieszka II,
a po jego śmierci został we własnym mniemaniu księciem i naczelnikiem Mazowszan (princeps et
signifer). Drugie z tych określeń wyraźnie wiąże się z chorągwią (signum), której posiadanie przysługiwało tylko prawowitemu księciu. Także w epoce dzielnicowej bardzo rzadko takie przedmioty były własnością ludzi spoza piastowskiego kręgu dynastycznego. Sporadycznie występują one
w rękach możnowładców uwiecznianych na pieczęciach portretowych w XIII stuleciu. Z terenów
małopolskich znane są z tego wieku trzy przedstawienia napieczętne, ukazujące jadących konno
przedstawicieli tej warstwy. Dwaj z nich trzymają miecze, a tylko jeden, kasztelan krakowski Adam
Lenartowic z rodu Łabędziów, dzierży rozwinięty proporzec (pieczęć pod dokumentem z 1257).
W Wielkopolsce pieczęcią konną posłużył się w 1301 r. Zbylut Straszewic z rodu Pałuków trzymający w ręku kopię. Na Kujawach komes Maciej Boguszyc z rodu Leszczyców używał (prawdopodobnie przed 1288) pieczęci przedstawiającej go jako rycerza z mieczem i włócznią (zaopatrzoną
w trójstrefowy proporzec) w prawej ręce, a tarczą w lewej. Na płachcie proporca umieszczone było
godło przypominające literę N.
W późnym średniowieczu posługiwanie się weksyliami przez rycerzy, szczególnie z warstwy możnowładczej, uległo upowszechnieniu, na co miało zapewne wpływ wprowadzenie w XIV w. systemu
banderyjnego w wojskowości. W jego ramach występowały obok ziemskich także chorągwie rodowe
i możnowładcze. Organizatorzy i dowódcy takich chorągwi nazywani byli „panami chorągiewnymi”. Zaliczał się do nich Andrzej Tęczyński, zabity przez krakowskich mieszczan w 1461 r., o czym
wspomina anonimowa pieśń opiewająca to wydarzenie. A już dwie dekady wcześniej, na wykonanej
po 1438 r. tablicy erekcyjnej kościoła w Siennie, w scenie dewocyjnej (przed Matką Boską z Dzieciątkiem) w zbroi i z chorągwią został przedstawiony wraz z żoną wybitny przedstawiciel małopolskiego
rycerstwa z epoki grunwaldzkiej Dobiesław z Oleśnicy. Płat jego chorągwi jest niemal kwadratowy,
zakończony w górnej części ogonem. Widnieje na nim rodowy herb Oleśnickich — Dębno. Być może
przedmiot ten nawiązuje do znaku bojowego oddziału, którym rycerz ten dowodził pod Grunwaldem.
Wiek XVI jest okresem, w którym chorągwie i proporce masowo występują na rzeźbionych wizerunkach nagrobnych, towarzysząc osobom ukazanym w strojach rycerskich, odzianym w zbroje, wyposażonym w hełmy i różne rodzaje broni zaczepnej. Choć weksylia widoczne w tych zestawieniach
mogą uchodzić za przedmioty służące celom militarnym, ich obecność miała tam z pewnością znaczenie szersze, symbolizując, wraz z pozostałymi atrybutami, przynależność ukazanych na nagrobkach
osób do stanu szlacheckiego. Najbardziej realnie uzasadnione jest wyposażenie w chorągiew Mikołaja Tomickiego na jego wizerunku utrwalonym na płycie z 1524 r., znajdującej się w kościele w Tomicach. Był on bowiem chorążym województwa poznańskiego i noszenie weksylium, pod którym
skupiała się szlachta z tego terytorium, stanowiło jego główny obowiązek. Chorągiew w jego ręku,
ukazana na wspomnianej płycie, składa się z dużej płachty przymocowanej do drzewca w kształcie
kopii, z wyprofilowanym uchwytem i głowicą w postaci grotu, pod którym widnieje ozdobny chwast.
Natomiast umieszczanie weksyliów przy innych postaciach wyobrażonych na nagrobkach nie
wynikało z piastowania przez te osoby takich funkcji, lecz było — jak już wspomniano — oznaką
rycerskiego etosu ludzi przynależących do stanu szlacheckiego, a właściwie do jego górnych warstw.
Wśród zabytków rzeźby sepulkralnej, na których zostały uwiecznione postacie z chorągwiami, za
najbardziej okazałe należałoby uznać krakowskie nagrobki: Piotra Kmity (zm. 1505) w katedrze
wawelskiej, ukazanego w pełnej zbroi z proporcem mającym na płachcie godło herbu Szreniawa,
Seweryna Bonera (zm. 1538) w kościele Mariackim z chorągwią, na której jako godło widnieje Lilia
Bonerów, czy też członka rodziny Salomonów herbu Łabędź w kościele archiprezbiterialnym pod
wezwaniem Wniebowzięcia NMP i zmarłego w 1550 r. burgrabiego krakowskiego Augustyna Kotwicza w kościele Bożego Ciała.
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Poza samym Krakowem na terenie Małopolski do grupy tej zaliczyć można nagrobki kasztelana
radomskiego i wiślickiego Eustachego Odrowąża ze Sprowy (zm. 1478) i jego kuzyna (ok. 1481 lub
1491) pochowanych w klasztorze cysterskim w Mogile, gdzie zachował się także pomnik Walentego
Goślickiego, kasztelana sierpskiego (zm. 1596), ponadto pomniki nagrobne Jerzego Niemsty w kościele w Krzcięcicach, woj. krakowskie (wykonany w 1542), Stanisława Trzecieskiego (zm. 1564)
w Lipnicy Wielkiej, jak również pochodzący sprzed 1550 r. monument trzech Janów Tarnowskich
w katedrze tarnowskiej (dawnej kolegiacie). Szczególnie okazała jest płyta nagrobna Krzysztofa
Szydłowieckiego, wykonana w latach 1532–1536 dla kolegiaty w Opatowie, na której zmarły został przedstawiony z przymocowanym do kopii płatem proporca, zakończonym w części swobodnej
dwoma długimi ogonami i chwastami. Rodowy herb Szydłowieckich Odrowąż jest na nim widoczny
w postaci godła umieszczonego w ozdobnym kartuszu. Podobny proporzec w kościele w Szydłowcu
towarzyszy na nagrobku innemu z Szydłowieckich, Mikołajowi (zm. 1532), a w sandomierskiej kolegiacie (obecnej katedrze) Mikołajowi Orłowskiemu, z datą roczną: 1549.
W Wielkopolsce poza opisaną wyżej płytą w Tomicach do tego typu przedstawień można zaliczyć
postać Jana Przecławskiego (zm. 1540) na nagrobku umieszczonym w katedrze w Poznaniu, czy też
wojewody kaliskiego i poznańskiego, Andrzeja Szamotulskiego, na wykonanej po 1511 r. płycie
w kolegiacie w Szamotułach, ukazanego z chorągwią z trójkątną płachtą.
Na Mazowszu chorągiew na płycie nagrobnej, wykonanej w latach 1526–1528, towarzyszy także obu ostatnim książętom mazowieckim — Stanisławowi i Januszowi, pochowanym w kolegiacie
(obecnej archikatedrze) św. Jana w Warszawie. W tejże świątyni znajduje się również płyta z nagrobka braci Mikołaja i Stanisława Wolskich, wykonana w 1568 r., na której jeden z nich przedstawiony
jest w zbroi, wraz z chorągwią, mającą płachtę dużych rozmiarów. Z kolei w kościele Narodzenia
NMP w Ciechanowie płyta nagrobna Stanisława Szczurzyńskiego (zm. 1556) zawiera wizerunek
dość prymitywnie wykonanej techniką reliefową postaci rycerza w zbroi, z opartym o lewe ramię
proporcem z dużym grotem i niewielkim płatem.
Tego typu przedstawienia zachowały się także w innych częściach dawnej Korony (woj. łęczyckie, Kujawy), jak też w Wielkim Księstwie Litewskim. Z terenów litewskich należy do nich wizerunek Wojciecha (Olbrachta) Gasztołda z 1540 r. utrwalony na nagrobnej płycie w katedrze w Wilnie.
Dzierży on w prawej ręce proporzec, którego trójkątna płachta z rozcięciem na końcu, owinięta
wokół drzewca, również zakończona jest dwoma chwastami.
O przydatności chorągwi do manifestowania wysokiej rangi społecznej szesnastowiecznych rodzin szlacheckich świadczy powstałe przed 1532 r. dzieło Liber geneseos illustris familiae Schidloviciae, zawierające portrety członków rodziny Szydłowieckich wykonane przez Stanisława Samostrzelnika. Zostali oni ukazani w strojach rycerskich, w pełnych zbrojach płytowych, z atrybutami
wskazującymi na ich militarną profesję. Większość z nich wyposażona jest w chorągwie z przedstawieniem herbu Odrowąż na płachtach. Poczet ten otwiera Piotr Szydłowiecki (1477–1507) chorąży
nadworny, burgrabia i podkomorzy krakowski, którego chorągiew ma drzewce w formie kopii, a jej
trójkątna płachta jest zakończona chwastem. Podobne weksylia dzierżą na swych portretach kolejni
członkowie rodziny — Jakub i Marcin Szydłowieccy, a chorągiew Mikołaja Szydłowieckiego trzyma stojący za nim paź. Na innym wizerunku przedmiot ten widnieje w ręku giermka przedstawionego obok kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego. Wyobrażony na niej herb ma zmieniony wygląd,
gdyż tarczy obwiedzionej pierścieniem w formie zielonego smoka, towarzyszą hełm, klejnot i labry.
Również na innych zabytkach ikonograficznych dostojnik ten widoczny jest z chorągwią herbową. Został on utrwalony z tym przedmiotem na wykonanej przez Stanisława Samostrzelnika bordiurze, zdobiącej tzw. Przywilej opatowski z 1519 r., jak też na powstałym w tym samym czasie obrazie
wotywnym ze św. Anną Samotrzeć, znajdującym się obecnie w Muzeum Narodowym w Krakowie.
Prezentacja rodziny Szydłowieckich na omówionych wizerunkach pokazuje, jak ważne znaczenie

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

WEKSYLIA PAŃSTWA I JEGO STRUKTUR

79

dla kreowania szlacheckiego splendoru odgrywały na progu czasów nowożytnych weksylia w postaci chorągwi (czy też dużych proporców) z wyobrażeniami heraldycznymi, traktowane jako atrybut
rycerski.
Wyrazem ważności tych przedmiotów w funkcjonowaniu szlacheckiej społeczności na progu epoki nowożytnej są sformułowania zawarte w dokumentach, w których władcy określali przywileje
związane z przynależnością do tego stanu. W 1492 r. król Jan Olbracht, wraz z nadaniem herbu Leliwa
krakowskiemu mieszczaninowi Jerzemu Morsztynowi, przyznał mu w akcie nobilitacji uprawnienia
do posługiwania się tym herbem w różnych okolicznościach i umieszczania go na różnych przedmiotach, w tym także na chorągwiach. Podobne prawo uzyskał na Litwie od tego monarchy Stanisław
Oszejko w dokumencie nobilitacyjnym w 1499 r. Także z czasów króla Stefana Batorego zachowały
się tego rodzaju postanowienia w związku z nobilitacją elbląskiego mieszczanina Jana Neodicusa
i przyjęciem do herbu Lewart królewskiego sekretarza Jana Tretiusa przez rodzinę Firlejów.
Prawo do umieszczania swoich herbów na chorągwiach i innych przedmiotach uzyskali również
magnaci polscy wraz z rodzinami w odpowiednich dokumentach cesarskich, zawierających udostojnienia tych znaków w związku z uzyskaniem przez nich tytułów arystokratycznych Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Należał do owego grona wspomniany wcześniej Krzysztof Szydłowiecki (jako
cesarski baron) oraz rodzina Tęczyńskich, posiadająca od 1527 r. tytuł hrabiowski z tych samych
źródeł, ponownie przyznany Andrzejowi Tęczyńskiemu w 1561 r.
Jak można sądzić na podstawie przytoczonych przykładów, od późnego średniowiecza chorągiew
w Polsce była używana przez rody czy rodziny szlacheckie bez specjalnych pozwoleń. Formułowane
były one tylko wtedy, gdy określona osoba lub rodzina dopiero otrzymywała herb lub gdy następowało udostojnienie herbu już przez nią posiadanego.
Uzyskiwane od polskich władców przez niedawno uszlachcone rodziny prawo do umieszczania
na chorągwiach nowo otrzymanych herbów zdaje się wskazywać na to, iż istniejące już rodziny
szlacheckie takich pozwoleń nie potrzebowały i mogły te przedmioty eksponować bez ograniczeń na
swoich weksyliach. Natomiast podobne postanowienia, obecne w przywilejach cesarskich dla przedstawicieli polskiej szlachty, bez wątpienia wynikały z zasad obowiązujących w Rzeszy.
Zapoczątkowane w późnym gotyku przedstawianie członków rodzin szlacheckich z chorągwiami
kontynuowano w okresie renesansu. Jak już wspomniano, miało to wskazywać na przynależność
tych osób do stanu rycerskiego, a chorągiew (proporzec) stanowiła ważny element ich wojennego
ekwipunku. Można więc wnioskować, iż tego typu weksylia podobne były do używanych wówczas
na polach walk. Jest przy tym godne uwagi, iż nie występują na nagrobkach tych zmarłych, których
wyposażono w oznaki dowódcze (buławę bądź buzdygan), więc nie są raczej traktowane jako atrybuty wodzów. Miały zapewne podkreślać heroiczność ukazywanych postaci, idealizować ich cnoty
rycerskie. Tam, gdzie na płatach chorągwi widnieją wyobrażenia, bez wyjątku są nimi herby szlacheckie bądź ich godła.
Powiązanie weksyliów z pojedynczymi osobami znalazło w czasach nowożytnych szczególny wyraz w obrzędach pogrzebowych, tworzących bogatą oprawę ceremonialną określaną mianem pompa
funebris. Wykorzystanie chorągwi w sferze funeralnej polegało na niesieniu ich podczas samych uroczystości, jak też na wieszaniu ich w kościołach w celach kommemoracyjnych. Nie zawsze były to
te same przedmioty, gdyż w wielu przypadkach te ostatnie, zwane nagrobnymi, sporządzano już po
pogrzebie, traktując je jako narzędzie upamiętnienia osoby pochowanej w obrębie kościoła. Tego typu
weksylium umieszczone było zazwyczaj nad odpowiednim grobem. Z przekazów pisanych wiadomo,
że chorągiew wisiała w kościele Franciszkanów w Krakowie nad symbolicznym grobem Zawiszy
Czarnego, poległego w bitwie z Turkami w 1428 r. Zapewne umieszczono ją tam długo po tej dacie,
a inicjatorem mógł być daleki potomek Zawiszy, hetman Jan Tarnowski. Według szesnastowiecznych
przekazów kronikarskich dużych rozmiarów „wojenna” chorągiew była też zawieszona w katedrze
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wileńskiej nad grobem wielkiego księcia Witolda. Na jej płachcie miał widnieć konny wizerunek tego
władcy, który mógł być też w rzeczywistości godłem herbu Pogoń. Można sądzić, iż przedmiot ten
także pojawił się tam wiele lat po śmierci wielkiego księcia, która nastąpiła w 1430 r.
Zwyczaj umieszczania chorągwi upamiętniających osoby zmarłe miał zapewne jeszcze średniowieczne korzenie. Zdaje się wskazywać na to zapiska w Roczniku golubskim na temat zawieszenia w chełmińskiej farze chorągwi (panner) należącej do Bernarda Szumborskiego po jego śmierci
w 1470 r.1 Z uwagi na to, że był on jednym z dowódców w wojnie trzynastoletniej, a także posiadaczem Chełmna jako zastawu za należne mu wynagrodzenie, chorągiew ta miała prawdopodobnie
oznaczać jego rangę wojskową bądź też prawa do zwierzchnictwa nad tym miastem. Nie można
jednak wykluczyć, że została sporządzona dla utrwalenia pamięci po tej osobie już po jej zgonie.
Do najstarszych chorągwi przeznaczonych do zawieszenia nad grobem należy z pewnością weksylium upamiętniające pochowanego w 1510 r. w Środzie Wielkopolskiej Ambrożego Pampowskiego, o którym wspomina w swoim herbarzu Bartosz Paprocki2. Nie da się jednak całkowicie
odrzucić przypuszczenia, że i w tym kontekście mamy do czynienia z przedmiotem wykonanym
później, być może nawet w 2. poł. XVI w. Jednak już w 1. poł. tego stulecia chorągwie nagrobne były
obecne w kościołach na terenie Polski, m.in. we Lwowie. Józef Bartłomiej Zimorowic podaje, że
w pożarze katedry w tym mieście w 1527 r. uległa zniszczeniu chorągiew sporządzona dla upamiętnienia braci Jerzego i Feliksa Strusiów, zmarłych w 1506 r. Gdyby uznać tę wiadomość za ścisłą, wyznaczałoby to czas powstania tego przedmiotu na pierwsze dziesięciolecia tamtego wieku. Podobnie
też w lwowskim kościele Bernardynów wisiały chorągwie poświęcone Janowi Kucharskiemu (zm.
1537) i Janowi Koli z Dalejowa (zm. 1543), a także Mikołajowi Bełżeckiemu (zm. 1562), któremu
syn ufundował małą, czerwoną chorągiew z napisem na płachcie.
Wielu przedstawicieli szlachty już za życia zawierało w testamentach polecenie, by zawiesić
chorągwie nad ich grobami. Przykładowo Piotr Karwacki zastrzegł sobie, aby jego chorągiew sporządzono z czerwonej kitajki i by posiadała odpowiednie inskrypcje. Podobnie też Jakub Hreczyna,
podkomorzy piński, polecił, aby w kościele Franciszkanów we Lwowie, gdzie ma być pochowany,
„dwa ogony rycerskie” czerwone, kitajkowe ozłocone po brzegach, zawiesić na rohatynie, na której
ma być też zatknięta czapka z piórem. Podał nawet tekst napisu, jaki powinien się znaleźć na płacie
tej chorągwi, zakończony modlitewnym wezwaniem „Oremus pro eo”.
Chorągwie te miały upamiętniać zmarłe osoby, wskazując też zazwyczaj miejsce ich pochówku.
Ale niekiedy, jak choćby w kościele Bernardynów we Lwowie, upamiętniano też żołnierzy, poległych na dalekich terenach, np. podczas wyprawy na Moskwę za Zygmunta III. Pełniły więc podobną funkcję jak nagrobki czy epitafia. W źródłach z tamtej epoki (m.in. u Paprockiego) treść takiej
chorągwi była nawet określana mianem epitaphium. Do naszych czasów zachowało się niewiele
przedmiotów tego typu. Za najstarszą należy uznać przechowywaną w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu chorągiew nagrobną, która została sporządzona dla upamiętnienia zmarłego w 1571 r.
wojewody krakowskiego, Stanisława Barzego (Barziego). Pierwotnie była umieszczona nad jego
grobem w katedrze na Wawelu. Ma ona jednostronną jedwabną płachtę ciemnobrązowego koloru,
na której zostały wymalowane temperą treści obrazowe i napisowe. Część tej płachty ma kształt
prostokąta i to na niej znajduje się napis, pozostała część ma natomiast formę trójkąta prostokątnego
z przedstawieniem zmarłego w zbroi płytowej, który na klęczkach adoruje ukrzyżowanego Chrystusa. Poniżej został umieszczony jego czteropolowy herb. Płachta, która w całości przypomina kształtem trapez, była mocowana w ten sposób, by zwieszała się pionowo w dół.

1
2

Monumenta Poloniae historica, t. 4, Lwów 1884, s. 42.
B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, Kraków 1584, s. 225.
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W Nowym Mieście Lubawskim pod sklepieniem kościoła parafialnego zachowała się niezwykle
dużych rozmiarów (7×3,2 m) chorągiew nagrobna wojewody pomorskiego Jana Pawła Działyńskiego (zm. 1643), prezentująca wyjątkowo bogate treści. Jest dwustronna, została wykonana z czerwonego adamaszku techniką malarską. Na stronie głównej przedstawiony jest zmarły adorujący
Chrystusa na krzyżu i Matkę Bożą unoszącą się na obłoku. U stóp krzyża rozmieszczone są elementy
rycerskiego wyposażenia: hełm, zbroja, obok czapka z pióropuszem, buława i kopia ze złamanym
drzewcem. Obraz ten jest z trzech stron otoczony ornamentem w postaci ozdobnego pasa. U samej
góry płata został umieszczony kartusz z napisem: REGNI POLONIAE HEROI ET SENATORI, po
lewej stronie gryf (godło Pomorza) trzymający kartusz z napisem: PALATINO POMERANIAE, po
prawej orzeł z ręką trzymającą miecz (godło Prus Królewskich) i kartusz z napisem: TERRARUM
PRUSSIAE THESAURARIO, powyżej armatura, u dołu pośrodku kolejny kartusz z tekstem:
SKARSZEVIENSI BRATIANENSI ETC CAPITANEO. Dolna krawędź tkaniny ma typowe dla takich przedmiotów lambrekinowe zakończenie. Na środkowym zębie znajduje się czteropolowa tarcza z herbami: Ogończyk, Lis, Przegonia, Gryf. Odwrotną stronę płata pokrywa napis z życiorysem
zmarłego, również mający dekoracyjne obramienie z panopliami i herbami (Prus, Dönhoff, Sulima,
Warnia). Kolejne herby: Leszczyc, Topór, Korwin, Nałęcz widnieją w środkowej części lambrekinowego zakończenia w czterodzielnej tarczy. Po każdej ze stron w rogach płata znajdują się też medaliony ze scenami wojennymi, być może wskazujące na udział zmarłego w kampaniach wojennych,
szczególnie w walkach pod Chocimiem i Kamieńcem Podolskim.
Wśród zachowanych przedmiotów tego typu do najpóźniej wykonanych należy znajdująca się
w zbiorach Czartoryskich chorągiew Aleksandra Korabiewskiego h. Radwan (1614–1681), także
mająca typowy kształt, z poziomym zawieszeniem i z wycięciami w części dolnej, które nadają
jej formę zębów — większego pośrodku i dwóch mniejszych po bokach. W centrum płata została
umieszczona postać zmarłego w stroju sarmackim, w delii i żupanie przepasanym czerwonym pasem, z odkrytą głową. Obok niego na stole nakrytym czerwonym obrusem stoi krucyfiks, a u stóp
widoczna jest część zbroi. Wokół tej postaci rozmieszczone zostały elementy uzbrojenia, takie jak:
kopie z proporcami, pałasze, półhaki, misiurka oraz szyszak. U dołu znalazł się czteropolowy herb
zmarłego, złożony z herbów: Radwan, Półkozic, Rawicz i Szeliga, a wokół niego monogram utworzony z liter A[lexander] K[orabiewski] D[apifer] R[avensis]. Pierwotnie na odwrotnej stronie płata
miał znajdować się napis informujący o jego życiu, w tym także o jego uczestnictwie w bitwie pod
Chocimiem.
Chorągwie nagrobne, uważane za rodzimy, polski wytwór, początkowo miały zapewne stanowić
wyróżnienie dla osób zasłużonych w dziedzinie militarnej. Jednak już w XVI w. wskazywały przede
wszystkim na przynależność zmarłych do stanu szlacheckiego. Paprocki wspomina np. o braciach
Chochorowskich, którzy zmarli w młodzieńczym wieku jako uczniowie, a nad ich grobem w krakowskim kościele św. Franciszka „chorągiew i text jest nadpisany”. Pomimo to, stale kojarzono
je z etosem rycerskim, co w przypadku wielu osób upamiętnionych za ich pomocą było efektem
przesady, a nawet zwykłą fikcją. Wespazjan Kochowski pisał o Walku, który po śmierci został na
chorągwi namalowany w rycerskim stroju z szablą przy boku, chociaż nigdy nie miał do czynienia
z wojskiem: „Lecz mu malarz armatę dał z tego dowodu / że choć on nie kawaler z Rhodu [z Rodos,
czyli rycerz–joannita], ale z rodu”.
Weksylia utrwalające pamięć o zmarłych stały się popularnym elementem kultury sarmackiej, rozpowszechnionym także w środowiskach protestanckich. Według Paprockiego chorągiew była wykonana m.in. dla kalwińskiego magnata Piotra Zborowskiego, pochowanego w 1581 r. w Oleśnicy.
Można przypuszczać, że była zawieszona w tamtejszym zborze. W luterańskim Gdańsku nagrobne
weksylia upamiętniały zazwyczaj szlachtę i oficerów. Pojawiły się w kościołach od 2. poł. XVI w.
jako dopełnienie epitafiów, a czasem je zastępowały. W protestanckim kościele NMP w Toruniu, po-
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dobnie jak w Gdańsku, formą upamiętnienia zmarłych były chorągwie pogrzebowe, które zawieszano
we wnętrzu tej świątyni w latach 1584–1704. Tak samo jak w innych ośrodkach, oznaczały one wyłącznie przynależność do stanu szlacheckiego i nie przysługiwały mieszczanom. Na ich powierzchniach zamieszczano napisy, podające daty życia zmarłego i charakteryzujące jego postać, zwłaszcza
zasługi w dziedzinie wojskowej. Uzupełniano je ponadto sformułowaniami o charakterze religijnym,
dotyczącymi silnej wiary zmarłego w zmartwychwstanie i życie wieczne. Niektórzy z portretowanych
na chorągwiach byli przedstawiani w pozycji klęczącej przed krzyżem stojącym na ołtarzu.
Świadectwem używalności takich przedmiotów, także w kręgu Kościoła wschodniego na ziemiach
Rzeczypospolitej, jest chorągiew o rozmiarach 128×94 cm, namalowana farbami olejnymi na grubym
lnianym płótnie, upamiętniająca igumena Joela Maniowskiego (zm. 1683) z klasztoru w Uluczu nad
Sanem (obecnie pow. Brzozów). Duchowny ten został ukazany w całej postaci ze złożonymi rękami obok stołu, na którym leżą dwie księgi. U góry w obłoku widoczna jest Matka Boża, trzymająca
w lewej ręce berło, a w prawej, wyciągniętej ku Maniowskiemu, różaniec. Po bokach obrazu widnieje
ornament utworzony ze stylizowanych wici roślinnych. Płachta u dołu jest wycięta lambrekinowo
w trzy zęby, w środkowym umieszczono herb Sas z klejnotem, otoczony literami cyrylickimi „IO”,
„M”, „[I]G” „U” (Ioel Maniowski Igumen Ulucki), a w bocznych zębach putta. Stronę odwrotną zapełnia tekst pisany cyrylicą (ustawem) białą farbą, otoczony ramką oraz z trzech stron obramowany
wzorem ornamentacyjnym. Na dole w centralnym zębie widnieje putto, w bocznych kwiaty. Być może
autorem malowidła był Stefan Dziengałowy, artysta tworzący w tamtym okresie obrazy cerkiewne.
Na obszarze Prus Książęcych chorągwie nagrobne sprawiano także kobietom i małym dzieciom.
Były one popularne na tym terenie jeszcze w 1. poł. XVIII w. Stamtąd pochodzi chorągiew nagrobna
zmarłego w 1712 r. Fryderyka von der Groeben, która została przeznaczona do kościoła w Łabędniku k. Bartoszyc, a obecnie znajduje się w muzeum w Kętrzynie. Została sporządzona z miedzianej
blachy o wymiarach 170×300 cm w kształcie prostokąta zakończonego trójkątnym, lekko zaokrąglonym wycięciem w jaskółczy ogon. Na jej stronie głównej widnieje portret zmarłego, ukazanego w czarnej płytowej zbroi, z rapierem przy boku i w peruce na głowie, z dłońmi złożonymi do
modlitwy. Po jego obu stronach namalowano po osiem herbów, należących zapewne do przodków
zmarłego, zarówno od strony ojca, jak i matki. Na stronie odwrotnej widnieje zaś jego herb otoczony
wieńcem z gałązek oliwnych. Nad nim sporządzono napis w języku łacińskim o treści panegirycznej. Natomiast drugi, umieszczony pod herbem, zawiera spisane w języku niemieckim wiadomości
o życiu tej postaci.
Używane podczas pogrzebów chorągwie nieraz cięto na pasy po uroczystościach i rozdawano
pomiędzy uczestników jako tzw. konkluzje. Niekiedy nazwą tą określano specjalnie przygotowane
do tego celu chorągwie małych rozmiarów. Zalicza się do nich przechowywana w Muzeum Narodowym w Warszawie niezbyt duża (138,5×73 cm) chorągiew z portretem zmarłego w 1771 r. wojewody smoleńskiego Pawła Sapiehy.

1.4. CHORĄGWIE TERYTORIALNE I MIEJSKIE
Chorągwie zwane potocznie ziemskimi w zjednoczonym Królestwie Polskim były znakami poszczególnych jednostek terytorialnych, a więc nie tylko ziem w ścisłym tego słowa znaczeniu, lecz przede
wszystkim województw i niektórych powiatów. Ich geneza sięga okresu rozbicia dzielnicowego,
gdy władcy poszczególnych księstw posługiwali się chorągwiami (proporcami) zarówno dla potrzeb
militarnych, jak też przy obejmowaniu i sprawowaniu władzy. W XIII w. na płachtach tych weksyliów pojawiły się godła, które z czasem dały podstawę do ukształtowania się herbów poszczególnych
księstw, a w dalszej kolejności herbów ziemskich.
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Chorągwie ziemskie funkcjonowały zazwyczaj w zespołach, zarówno w sferze wojskowej (pospolite ruszenie), jak też w życiu państwowym i społecznym. Reprezentowały one rycerstwo, a następnie szlachtę poszczególnych jednostek terytorialnych Królestwa Polskiego. Na podobnej zasadzie funkcjonował zresztą urząd chorążego ziemskiego w poszczególnych województwach.
Po raz pierwszy tego typu zespół chorągwi został udokumentowany źródłowo w kronice Janka
z Czarnkowa w opisie egzekwii odprawionych po śmierci Kazimierza Wielkiego. W żałobnym orszaku niesiono 11 chorągwi oznaczających wyodrębnione terytoria państwa zwane tam księstwami
(undecim vexilla undecim ducatuum) oraz jako 12. — chorągiew Królestwa Polskiego. Zestaw ten
bez wątpienia odzwierciedlał strukturę terytorialną państwa, był zarazem świadectwem jego spoistości i organicznej więzi. Weksylia prezentujące poszczególne ziemie nie były bowiem równe rangą
chorągwi królestwa, lecz odnosiły się do jego części. Identyfikacja tych znaków nie jest do końca
możliwa i nadal budzi kontrowersje wśród badaczy. Zgodna opinia co do obecności w owym zestawie dotyczy niespełna połowy z reprezentowanych ziem, a mianowicie chorągwi: krakowskiej,
sandomierskiej, sieradzkiej, łęczyckiej i dobrzyńskiej. Co do innych zdania są podzielone. Istnieją
rozbieżne poglądy na temat, czy była tam niesiona jedna chorągiew wielkopolska, czy też osobno
poznańska i kaliska, jedna kujawska czy dwie odrębne: brzeska i gniewkowska. Jeszcze większa
rozbieżność zdań dotyczyła Rusi Czerwonej, którą miała tam reprezentować bądź jedna tylko chorągiew, bądź też dwie (osobna przemyska) albo nawet trzy: lwowska, przemyska i halicka. Ponadto
brana była pod uwagę obecność w owej ceremonii jeszcze chorągwi wieluńskiej i lubelskiej lub
osobnej dla Pomorza Gdańskiego, skoro zmarły król posiadał formalny tytuł jego dziedzica.
Kolejne pod względem chronologicznym zestawienie wszystkich chorągwi ziemskich w państwie
zawiera opis bitwy pod Grunwaldem w Rocznikach Jana Długosza. W sumie 17 spośród 50 znaków
bojowych, pod którymi przystąpiły do bitwy wojska Polski i jej lenników, można uznać za tego rodzaju obiekty. Są to chorągwie: krakowska, poznańska, sandomierska, kaliska, sieradzka, lubelska,
łęczycka, kujawska, lwowska, wieluńska, przemyska, dobrzyńska, chełmska, trzy podolskie i halicka. To dokonane przez Długosza zestawienie zasługuje na szczególną uwagę z kilku względów. Zawarte w nim dane daleko wykraczają poza sprawy związane z militarną organizacją państwa, która
znalazła odbicie choćby w utożsamieniu chorągwi krakowskiej z wielką chorągwią Królestwa, czy
też z funkcjonowaniem aż trzech chorągwi podolskich. Długosz podaje bowiem również ważne dane
z dziedziny ustrojowo–prawnej. Wymienia np. wspomniane chorągwie w określonej kolejności, co
może stanowić ślad kształtującej się już wtedy hierarchii jednostek terytorialnych państwa, która
w przyszłości będzie obowiązywać choćby w zakresie zajmowania miejsc w senacie przez dostojników ziemskich. Opisuje też wygląd widniejącego na płachcie każdej z nich wyobrażenia, z reguły
było nim godło heraldyczne, co pozwala na poznanie treści funkcjonujących wówczas herbów ziemskich. Dzięki temu po raz pierwszy pojawiły się dane na temat wyglądu niektórych z owych znaków.
Chodzi tu konkretnie o herby ziem: lubelskiej, chełmskiej, podolskiej i halickiej. Należy oczywiście
liczyć się z możliwością, iż Długosz przedstawił w swoim dziele realia z czasów, w którym ono powstawało, a więc późniejszych o pół wieku od bitwy grunwaldzkiej, niemniej jednak niektóre szczegóły wskazują na to, iż uwzględniał znane mu różnice pomiędzy tymi dwiema epokami. Przykładem
może być poprawnie opisany przez niego wygląd chorągwi wieluńskiej, która w 1410 r. miała jako
godło srebrny pas w czerwonym polu, natomiast później był na niej umieszczany Baranek Boży
z chorągiewką.
Liczba chorągwi ziemskich, wymienianych w źródłach z epoki jagiellońskiej, ulegała z biegiem
czasu powiększeniu. Okazją do ich używania były uroczystości państwowe, a zwłaszcza królewskie
pogrzeby. Dokładny wykaz tych przedmiotów został podany przez biskupa S. Maciejowskiego, który
w 1548 r. opracował Ordo Pompe funebris Serenissimi Sigismundi Regis Poloniae na potrzeby pogrzebu króla Zygmunta Starego. Zostało tam wymienionych 30 chorągwi, z czego 14 to wojewódzkie,
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a 7 ziemskie. Wystąpiły one w tym wykazie w następującym porządku: rawska, mazowiecka, płocka, bełska, lubelska, podolska, ruska, lwowska, przemyska, chełmska, halicka, sanocka, dobrzyńska,
inowrocławska, brzeska, łęczycka, wieluńska, sieradzka, kaliska, poznańska i krakowska. Jak można
łatwo ustalić, ustawienie chorągwi wojewódzkich dokładnie odpowiada tu odwróconej hierarchii województw w senacie. Na początku niesione były weksylia województw zajmujących w niej ostatnie
miejsca. Natomiast chorągwie ziem znalazły się w sąsiedztwie chorągwi województw, w skład których ziemie te wchodziły. Jak z tego wynika, zespół chorągwi ziemskich na tej uroczystości odzwierciedlał nie tylko same podziały terytorialne państwa, ale także miejsce poszczególnych jednostek
administracyjnych w ich dopiero co kształtującym się wówczas porządku hierarchicznym. Chorągwie
ustawiono zgodnie ze starszeństwem związanych z nimi terytoriów. Na czele miały iść najmłodsze,
czyli najpóźniej włączone do królestwa, w tym przypadku mazowieckie, po nich ruskie, kujawskie,
ziem Polski środkowej, na końcu zaś uznawane za najstarsze: poznańska i krakowska.
W omawianym zestawieniu na uwagę zasługuje trudny do wytłumaczenia brak wojewódzkiej chorągwi sandomierskiej. Nie ma też weksyliów jednostek terytorialnych wchodzących w skład Prus
Królewskich. Niemniej jednak, po chorągwiach lennych, a przed ziemskimi, wymieniono chorągiew
„nową ziem pruskich”, którą można uznać za znak Prus Królewskich, gdyż Prusy Książęce reprezentowała tam chorągiew „lenna pruska”. Zapewne to szczególne potraktowanie Prus Królewskich wynikało z ich dużej jeszcze wówczas odrębności w stosunku do pozostałych ziem Królestwa Polskiego.
Kolejną okazją do zaprezentowania katalogu chorągwi ziemskich stał się pogrzeb następnego
króla, Zygmunta Augusta, w 1572 r. Ustalony wówczas porządek sprawowanych z tego tytułu uroczystości także uwzględniał obecność chorągwi ziemskich, których skład częściowo różnił się od
wyżej omówionego. Na czele pojawiają się w nim chorągwie: zatorska i oświęcimska, następnie
chełmska, sanocka, halicka, przemyska, dobrzyńska, wieluńska, rawska, mazowiecka, płocka, bełska, lubelska, podolska, lwowska, kujawska, łęczycka, sieradzka, kaliska, sandomierska, poznańska,
krakowska, po niej zaś „ziem nowych Prus” (terrarum Prusiae modernae). Jak z tego wynika, jako
ostatnie w hierarchii (a więc mające iść na czele) zostały potraktowane chorągwie ziem zatorskiej
i oświęcimskiej, przyłączonych do królestwa pod koniec XV w., których w poprzednim zestawieniu zapewne nie było, choć wspomina o nich relacja z pogrzebu króla Zygmunta Starego, spisana
przez Macieja Frankoniusza. Dalej miały być niesione chorągwie innych ziem, a dopiero po nich
województw. Wśród tych ostatnich jest już obecne weksylium województwa sandomierskiego, a na
miejsce znaków województw brzeskiego i inowrocławskiego pojawia się jedna chorągiew kujawska.
Brakuje natomiast chorągwi województwa ruskiego, choć może figuruje tu ona jako lwowska, wymieniona między chorągwiami wojewódzkimi.
W celu dokładniejszego określenia, jak rozwijał się zasób chorągwi ziemskich w Królestwie Polskim (od 1569 r. tworzącym wraz z Wielkim Księstwem Litewskim Rzeczpospolitą Obojga Narodów), warto uwzględnić także ich późniejsze wykazy. Jeden z nich znalazł się w wydanym w Krakowie w 1578 r. dziele Aleksandra Gwagnina Sarmatiae Europeae descriptio, przetłumaczonym na
język polski w 1611 r. Obejmuje on osobno chorągwie koronne, których było 18. Były wśród nich
znaki województw, jak też ziem i innych jednostek terytorialnych, wchodzących w ich skład. Poczet ten otwiera chorągiew ziemska (vexillum terrestrae) krakowska, a wraz z nią weksylia powiatu
(districtus) sądeckiego oraz dwóch księstw: oświęcimskiego i zatorskiego, po nich następują kolejne ziemskie: sandomierska, lubelska, poznańska, kaliska, sieradzka wraz z powiatową wieluńską,
inowrocławska (w łacińskim tekście mylnie podana jako „kujawska, czyli włocławska”), brzeska
(na Kujawach), rawska, płocka, dobrzyńska, mazowiecka (w tekście „Księstwa Mazowieckiego”)
wraz z liwską i podlaska z powiatowymi: bielską i drohicką, po nich zaś ruskie ziemskie: lwowska
i halicka, bełska, chełmska, przemyska, a także podolska. Na czele litewskich weksyliów znalazła
się chorągiew wileńska wraz z trzema powiatowymi: oszmiańską, wiłkomierską i brasławską, trocka
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z grodzieńską, kowieńską, lidzką i upicką, mińska z rzeczycką, nowogrodzka ze słonimską i wołkowyską, brzeska (litewska) z pińską, kijowska z możerską, mścisławska, witebska z orszańską,
połocka i żmudzka. Jak widać, w grupie tej autor zamieścił też chorągwie z niektórych terenów Rusi
koronnej. Opisał także chorągiew pruską.
W omówionym zestawieniu ważne było nie tylko wymienienie chorągwi ziemskich z obszarów
całego państwa, ale także opis ich wyglądu. Obejmował on barwy płatów chorągwi, umieszczone na
nich godła oraz (w wypadku litewskich) także kształt tych płatów. Chorągwie powiatowe były bowiem zakończone jednym rogiem, wojewódzkie — dwoma, a chorągiew Wielkiego Księstwa miała
zakończenie czterorożne. Gwagnin zwracał również uwagę na odmienne w niektórych przypadkach
godła po obu stronach płacht. Według niego np. chorągiew wileńska miała na czerwonej płachcie
z jednej strony godło Wielkiego Księstwa Litewskiego, a więc z pewnością Pogoń, z drugiej zaś Kolumny. Z kolei powiatowa wiłkomierska na płachcie tego samego koloru także nosiła z jednej strony
Pogoń, ale z drugiej wizerunek św. Michała. Obie płachty różniły się także, jak ww., zakończeniami.
Wyjątkowy pod względem liczebnym był udział chorągwi ziemskich w pogrzebie Stefana Batorego w 1588 r., gdzie było ich aż 48. Tak jak i wyżej opisanych uroczystościach, były one ustawione
według porządku odzwierciedlającego hierarchię ziem w państwie. Chorążowie, którzy je nieśli, szli
obok siebie parami, reprezentując zapewne terytoria o zbliżonej randze. W pierwszej z nich znalazły
się chorągwie mińska i pomorska, w ostatniej zaś poznańska i krakowska. Do znaków koronnych
doszły tu również litewskie, reprezentowane tylko przez wojewódzkie, choć, jak wynika z przytoczonego wyżej opisu Gwagnina, w Wielkim Księstwie funkcjonowały dość licznie także powiatowe. Natomiast wśród koronnych znaleźć można takie, które we wcześniejszych zestawieniach nie
były wzmiankowane. Dotyczy to zwłaszcza Mazowsza, gdzie obok chorągwi województw płockiego i rawskiego pojawiły się chorągwie dziesięciu ziem: nurskiej, różańskiej, liwskiej, łomżyńskiej,
ciechanowskiej, zakroczymskiej, wyszogrodzkiej, wiskiej, warszawskiej i czerskiej, podczas gdy
wcześniej bywała wzmiankowana tylko liwska.
To zgromadzenie chorągwi ziemskich, które wraz z dziesięcioma innymi (państwowymi, nadwornymi i lennymi) uświetniło pogrzeb wspomnianego monarchy, odzwierciedlało zarówno
strukturę terytorialną państwa, jak i jego ustrój polityczny. Istnienie chorągwi ziemskich, pod którymi w różnych okolicznościach skupiała się szlachta poszczególnych województw i niektórych
ziem (na Litwie powiatów), najwyraźniej manifestowało dominującą rolę tego stanu w Rzeczypospolitej. W obrębie swych jednostek terytorialnych szlachta tworzyła pewnego rodzaju wspólnoty,
mające własne organy samorządowe (sejmiki), a w XVIII w. nawet odrębne ubiory (mundury
wojewódzkie).
Chorągwie z herbami ziemskimi na płachtach, pod którymi szlachta się skupiała, służyły od średniowiecza jako znaki bojowe dla formacji pospolitego ruszenia. Gdy z biegiem czasu straciło ono
wartość militarną i było zwoływane coraz rzadziej, jego namiastką stały się okresowe „okazowania”,
w poszczególnych województwach, na które szlachta gromadziła się pod chorągwiami. Służyło to
podtrzymywaniu rycerskiego etosu tej grupy społecznej i pielęgnowaniu mitu o jej wyjątkowej roli
w chronieniu państwa przed nieprzyjaciółmi. W ten sposób chorągiew ziemska stawała się podstawowym znakiem identyfikacyjnym zbiorowości szlacheckiej na danym terenie, podobnie jak herb
rodowy był dla niej znakiem jednostki i rodziny.
Poza pospolitym ruszeniem znaczenie chorągwi ziemskich dla politycznej aktywności szlachty
ujawniało się podczas elekcji władców. Zasada viritim, umożliwiająca wszystkim członkom tego stanu uczestnictwo w zgromadzeniach elekcyjnych, doprowadziła do wypracowania zasad, według których szlachcic mógł brać udział w wyłanianiu nowego króla. Zgodnie z nimi szlachta w dniu elekcji
gromadziła się na polu elekcyjnym wokół otoczonego okopem placu, stojąc konno pod chorągwiami,
podzielona na województwa i ziemie. Dla przykladu można wspomnieć, iż w 1669 r. przybywające-
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go na miejsce elekcji nuncjusza witało 12 tys. szlachty i 58 chorągwi. Ogół zgromadzonych łączył
się dzięki temu w zorganizowane grupy, których wyróżnikiem były chorągwie ziemskie, a w 2. poł.
XVIII w. także stroje inne dla każdego województwa.
Wygląd chorągwi ziemskich nie jest łatwy do ustalenia, choć wiadomo, iż większość z nich miała
na płachtach herby ziemskie. Jak już wspomniano, ich początki sięgają czasów dzielnicowych, gdy
władcy poszczególnych księstw zaczęli umieszczać swe godła na pieczęciach i proporcach. W XIV w.
ukształtował się zespół kilku herbów ziemskich, których zasób później stale się powiększał. Ich wygląd niekiedy ulegał zmianom, zarówno jeśli chodzi o kształt godeł, jak i ich barwy. Z pewnością
odcisnęło to swoje piętno na treściach zapełniających płachty omawianych chorągwi. W najstarszej,
piętnastowiecznej postaci znane są one dzięki opisowi znaków bojowych posiadanych przez wojska
biorące udział w bitwie pod Grunwaldem, jaki zawarł Jan Długosz w swoich Rocznikach.
Najdawniejsze zachowane egzemplarze chorągwi, które można uważać za ziemskie, pochodzą dopiero z XVI w. Dwie płachty o niemal jednakowych rozmiarach (ok. 135×122 cm), przechowywane
w zbiorach Czartoryskich, zostały wykonane z czerwonego jedwabiu, na którym wymalowano herby
ziemskie. Jeden z nich, mający jako godło orła bez korony, jest identyfikowany jako herb województwa poznańskiego lub mazowieckiego. Drugi natomiast, z białym gryfem w tarczy, to zapewne herb
województwa bełskiego. Z kolei w MWP znajdują się trzy inne tego typu przedmioty. Na białym
jedwabiu wykonano herby województwa łęczyckiego (połulew i połuorzeł w ozdobnym kartuszu na
kwadratowej płachcie o boku 140 cm), Prus Królewskich (czarny orzeł z koroną na szyi i ręką z mieczem, wymiary płachty 121×111 cm) i województwa pomorskiego (czerwony przebarwiony gryf,
płachta 128×116 cm). Ostatnie dwa godła umieszczone są w identycznych, ośmiobocznych tarczach.
Wygląd chorągwi ziemskich był niekiedy regulowany postanowieniami władz zwierzchnich.
Zygmunt August, przyłączając do Królestwa Polskiego niektóre ziemie należące dotąd do Litwy,
w dokumencie z 5 marca 1569 r. nakazywał, aby na chorągwiach „wojskowych” Podlasia był obecny orzeł jako godło Korony. Podobne rozporządzenie wydał w sprawie Wołynia (który do dawnych
herbów miał na chorągwiach ziemskich także dodać orła) i dla ziemi kijowskiej. W związku z tymi
zmianami Joachim Bielski wspomniał, iż po unii Podlasie oprócz Orła Białego nadal używało Pogoni, umieszczając ją na odwrocie swojej chorągwi, co miało być świadectwem wcześniejszej przynależności tej krainy do Litwy. Podobnie wyglądały herby na powiatowych chorągwiach drohickiej
i bielskiej. Treści umieszczane na chorągwiach miały więc odzwierciedlać zmiany w przynależności
politycznej wspomnianych ziem przez dodanie do nich nowych elementów (ściśle biorąc: Orła Białego), ale zachowywano też dotychczasowe godła. Na tym przykładzie można dostrzec, jak ważną
rolę odgrywał niekiedy wygląd chorągwi ziemskich w polityce wewnętrznej państwa.
Miejscem ich przechowywania był skarbiec królewski. Wspomina o tym jeden z opisów uroczystości pogrzebowych króla Zygmunta Starego w 1548 r., po których użyte tam chorągwie zwrócono „do skarbu”. Ich obecność obok innych weksyliów została odnotowana w inwentarzu skarbca
koronnego z roku 1730: „chorągwi wojewódzkich i powiatowych z różnymi herbami na kitajce,
malarskiem złotem i innemi farbami malowanych 24, które wszystkie zbutwiałe”. Widocznie więc
nie były stamtąd wyjmowane od dłuższego czasu i nie było potrzeby ich odnowienia. Mowa jest
tu zapewne o chorągwiach ziem koronnych, podczas gdy analogiczne chorągwie litewskie mogły
znajdować się w Wilnie.
W kolejnym wykazie zgromadzonych w skarbcu przedmiotów, sporządzonym w 1792 r., chorągwi ziemskich było 16. Istnieje przypuszczenie, iż zachowane dotąd egzemplarze znaków z herbami
ziemskimi na płachtach, opisane wyżej, są pozostałością tamtej kolekcji. Prawdopodobnie dwie chorągwie obecne w zbiorach Czartoryskich trafiły tam dzięki Tadeuszowi Czackiemu, który ocalił je
przed wywiezieniem przez zaborców w końcu XVIII w.
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W Królestwie Polskim w dobie autonomicznej pojawił się projekt chorągwi wojewódzkich, który
znalazł graficzne odzwierciedlenie w rysunkach na planszy Herby ośmiu województw Królestwo
Polskie składających roku 1826, przedstawiających schematyczny widok takiego weksylium oraz
herby wymienionych w tytule jednostek administracyjnych. Chorągwie te miały posiadać kwadratowe płaty, na których znalazłyby się krzyże kawalerskie, a w polach narożnych między ich ramionami
sylwetki Orła Białego w koronie zamkniętej. Na górnym ramieniu tego krzyża miał być umieszczony napis: WOJEWODZTWO, z kolei na dolnym zapewne przewidziano miejsce na jego nazwę.
Centrum krzyża wypełnia pole dziewięciobocznej tarczy herbu wojewódzkiego. Głowicę chorągwi
miał stanowić ażurowo wycięty grot z figurką ukoronowanego orzełka wewnątrz.
Herby poszczególnych województw zostały przedstawione na planszy osobno. W wyglądzie godeł widać wyraźne nawiązania do heraldyki ziemskiej okresu przedrozbiorowego. Niektóre z tych
herbów dokładnie naśladują znaki heraldyczne województw mających te same nazwy w dawnej Rzeczypospolitej. Tak więc godłem województwa krakowskiego miał być Orzeł Biały z głową zwróconą
w lewą stronę, w koronie otwartej i przepaską na skrzydłach zakończoną trójlistnie na obu końcach.
W herbie województwa sandomierskiego znalazłyby się w tarczy dwudzielnej w słup w prawym
polu trzy belki, w lewym dziewięć gwiazd w trzech rzędach; podlaskiego: w tarczy dwudzielnej
w słup w polu pierwszym Orzeł bez korony, w polu drugim Pogoń. W herbach innych województw
w tym projekcie zestawiano godła kilku jednostek terytorialnych, które wcześniej istniały na danym
terenie. W związku z tym, w herbie województwa kaliskiego w tarczy trójdzielnej w klin w polu
środkowym pokrytym szachownicą znalazła się bawola głowa w koronie na głowie i z kółkiem
w nozdrzach (dawne woj. kaliskie), w prawym: Baranek Boży z chorągiewką (dawna ziemia wieluńska) w lewym zaś połuorzeł i połulew pod wspólną koroną (dawne woj. sieradzkie). Z kolei herb
województwa mazowieckiego w tarczy czteropolowej miał kolejno orła (dawne woj. mazowieckie),
połuorła i połulwa (dawne woj. łęczyckie), powtórnie połuorła i połulwa (dawne brzesko–kujawskie)
oraz orła z monogramem R na piersiach (dawne woj. rawskie). W herbie województwa płockiego
w tarczy dwudzielnej w słup obok orła z literą P na piersiach (dawne woj. płockie) znalazła się głowa
z rogami i koroną (dawna ziemia dobrzyńska), a województwa augustowskiego w takim samym ułożeniu Pogoń (dawna Litwa) i niedźwiedź (dawne księstwo żmudzkie). Natomiast herb województwa
lubelskiego w tarczy dwudzielnej w pas przedstawiał w górnym polu jelenia z koroną na szyi (dawne
woj. lubelskie) i w dolnym niedźwiedzia między trzema drzewami (dawna ziemia chełmska).
Nie wiadomo, czy tego typu chorągwie stosowano w praktyce. Nie można wykluczyć, iż brały
udział w uroczystościach żałobnych po śmierci cara i króla polskiego Aleksandra I w dniu 7 kwietnia
1826 r. w archikatedrze św. Jana w Warszawie. Jednakże po upadku powstania listopadowego następowały kolejne zmiany w podziale administracyjnym ziem Królestwa Polskiego i opisany wyżej wygląd chorągwi przestał być aktualny. Brak jest także informacji o używaniu weksyliów związanych
z ówczesnymi jednostkami administracyjnymi pod zarządem rosyjskim.
Chorągwie ziemskie znalazły zastosowanie w okresie manifestacji patriotycznych, które odbywały się na początku lat sześćdziesiątych XIX w. Wówczas głoszono program odbudowy niepodległej
Rzeczypospolitej złożonej z ziem Polski, Litwy i Rusi. Na największej tego rodzaju manifestacji,
którą zorganizowano 10 października 1861 r. w Horodle, przewidziano obecność chorągwi reprezentujących 44 województwa i ziemie przedrozbiorowego państwa polsko–litewskiego. Chorągwie
te rzeczywiście zostały przyniesione przez grupy uczestniczące w uroczystości. Podczas ceremonii
religijnych otaczały one ołtarz, przy którym odprawiano mszę świętą.
W XX w. warunki do rozwoju weksyliów związanych z poszczególnymi jednostkami terytorialnymi państwa pojawiły się dopiero po przemianach ustrojowych 1989 r. Najwcześniej możliwość
ich wprowadzania uzyskał najniższy szczebel samorządu, jakim stały się gminy, powołane do życia
ustawą w 1990 r., zarówno miejskie, jak też miejsko–wiejskie i wiejskie. W sumie na terenie Polski
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istnieje ok. 2,5 tys. gmin, z czego duża część z biegiem czasu sprawiła sobie własne znaki heraldyczne i weksylologiczne. W przypadku gmin miejskich odnoszą się one także do samych miast.
Kolejny etap reformy samorządowej przyniósł powstanie samorządowych województw i powiatów. Ostatecznie w jej wyniku powstało 16 województw, a w ich obrębie 380 powiatów, w tym 314
powiatów (tzw. ziemskich) oraz 66 miast na prawach powiatu, potocznie nazywanych powiatami
grodzkimi. Także te jednostki posługują się herbami i weksyliami, wśród których występują flagi,
chorągwie i sztandary.
Ustawa z 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz.U. 1998, nr 162, poz. 1126) w art. 5, zmieniającym brzmienie art. 3 Ustawy z dnia
21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U. 1978, nr 31, poz. 130) postanawia, iż: „Jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać, w drodze uchwały organu stanowiącego danej
jednostki, własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole”. Ponadto wskazuje, że znaki
te „ustanawiane są w zgodzie z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną”.
Stworzyło to podstawę do posiadania i używania weksyliów w formie flag, chorągwi i sztandarów
przez jednostki samorządowe wszystkich szczebli.
Analizując wprowadzone po reformie administracyjnej weksylia województw, można zauważyć,
iż ich największą część stanowią flagi, które znajdują się w posiadaniu każdej z tych jednostek terytorialnych. Obok nich pojawiają się także „flagi urzędowe” utożsamiane z „flagami uroczystymi”
(woj.: lubuskie, łódzkie, śląskie), natomiast w woj. opolskim „flaga urzędowa” została odróżniona
od „flagi terytorialnej”. Zazwyczaj flagi urzędowe mają bogatszą treść od zwykłych.
Płaty flag są najczęściej prostokątami, a stosunek wysokości do szerokości wynosi w nich zwykle 5:8 (podobnie jak we fladze państwowej), w woj. świętokrzyskim 5:7 (tzw. złoty podział). Do
wyjątków pod tym względem należą flagi województw wielkopolskiego i warmińsko–mazurskiego.
Pierwsza z nich ma kształt odwróconego trapezu, którego wysokość do dłuższej (górnej) podstawy wynosi 5:11. Składa się ona z czerwonego kwadratu o proporcji 5:5, z umieszczonym w jego
centrum wspomnianym wyżej orłem, oraz białego trapezu, którego wysokość i dłuższa podstawa
pozostają w proporcji 5:6, przy czym podstawa ta jest jednocześnie dwa razy dłuższa od dolnej.
Natomiast druga z wymienionych flag ma płachtę w formie prostokąta (o stosunku wysokości do
szerokości 2:1), ale z odciętym dolnym rogiem w części swobodnej w taki sposób, że górny róg w tej
części tworzy kąt 55 stopni, a dolny jest zaokrąglony.
Kolory występujące na płatach flag poszczególnych województw zgodnie z regułami weksylologii pochodzą od barw herbów tychże jednostek. Najczęściej zapełniają one pola, na które zostały
podzielone powierzchnie owych flag. Dominują podziały poziome (w pas), choć zdarzają się też
pionowe (w słup), tak jak na flagach województw łódzkiego, podkarpackiego czy zachodniopomorskiego. Do wyjątków należy flaga woj. świętokrzyskiego, mająca na płacie zarówno podział w słup,
w wyniku którego zostało wydzielone złote pionowe pole w części czołowej, jak też podział pozostałej części płata w pas na trzy pola poziome: błękitne, srebrne i czerwone.
Część flag województw ma na płatach oprócz barwnych pól także ich herby. Są to znaki ustalone,
podobnie jak weksylia, dla potrzeb samorządowych. Zazwyczaj widnieją one na flagach w postaci
tarcz z godłami. Tak wyglądają flagi województw: dolnośląskiego, lubelskiego, lubuskiego, opolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Kilka innych województw ma na flagach same godła:
mazowieckie (orzeł biały bez korony na czerwonym płacie), pomorskiego (czarny gryf na złotym
płacie) i wielkopolskiego (orzeł biały wielkopolski na czerwonym tle). Z kolei na fladze województwa warmińsko–mazurskiego widnieje sama głowa orła nakryta koroną, będąca częścią jednego
z godeł widniejących w tarczy herbowej tej jednostki terytorialnej.
Drugim obok flagi rodzajem weksylium, używanym przez niektóre województwa (kujawsko–
pomorskie, lubelskie, podlaskie) jest chorągiew. Wszystkie znaki wojewódzkie określane tą nazwą
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mają podobny wygląd, gdyż na ich jednobarwnych płatach umieszczono bezpośrednio godła herbowe. Stosunek wysokości do długości boków tych płatów jest niejednakowy, wynosi bądź 5:8 (lubelskie), bądź 5:6 (kujawsko–pomorskie, podlaskie).
W sumie spośród 16 województw połowa posiada jedynie flagi, w czterech występują oprócz tego
flagi urzędowe (uroczyste) i w trzech innych chorągwie. Z uwagi na to, że żadne z województw nie posiada jednocześnie flagi urzędowej i chorągwi, oba te rodzaje weksyliów mogą odgrywać podobną rolę.
Flagi posiada także większość powiatów. Zasady, którymi kierowano się przy ich projektowaniu,
były zazwyczaj analogiczne do opisanych wyżej. Na uwagę zasługuje tendencja do przyjmowania określonych wzorów w tym zakresie w obrębie poszczególnych województw. Widać to choćby
w odniesieniu do województwa wielkopolskiego, gdzie wiele flag powiatowych (powiaty: grodziski,
jarociński, pleszewski, poznański i słupecki) ma kształt identyczny jak flaga tego województwa.
Natomiast bardzo niewiele jednostek tego szczebla dysponuje chorągwiami, np. powiaty świdnicki
i biłgorajski. Natomiast w większości innych weksylia nazywane tam chorągwiami należałoby zakwalifikować jako sztandary.
Wiele ogniw samorządu terytorialnego, na wszystkich jego szczeblach, posiada bowiem właśnie sztandary, będące (obok pieczęci, łańcuchów itp.) znakami władzy samorządowej. Wśród
jednostek najwyższego rzędu sztandar taki posiada m.in. województwo kujawsko–pomorskie.
Prawa strona jego płata jest trójkolorowa, przy czym górny pas (czerwony) i dolny (czarny) są
dwukrotnie węższe od środkowego białego, na którym usytuowane zostało godło województwa
w postaci czerwonego połuorła i czarnego połulwa pod wspólną koroną. Na pasie górnym umieszczono tu napis: WOJEWÓDZTWO, na dolnym zaś: KUJAWSKO–POMORSKIE. Na stronie lewej w centrum na białym tle znajduje się z kolei wypisana czerwonymi literami dewiza: UNITAS
DURAT, otoczona złotym wieńcem laurowym, na którym na wysokości czterech narożników znalazły się herby czterech krain historycznych, których terytoria objęte są granicami współczesnego
województwa kujawsko–pomorskiego: Kujaw, ziemi dobrzyńskiej, Wielkopolski (ziemi kaliskiej)
i Prus Królewskich. Drzewce tego sztandaru jest dwudzielne, o długości 2,5 m i średnicy 4 cm,
posiada głowicę w kształcie metalowego godła województwa, wysokiego na 17 cm i osadzonego
na tulei o wysokości 10 cm. Pod głowicą wywiązana jest kokarda z szarfy o barwach narodowych,
na której umieszczono herby powiatów wchodzących w skład województwa.
Sztandar województwa lubelskiego ma w centrum lewej strony płata godło województwa w postaci białego jelenia na czerwonym polu, z napisem: WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE oraz datami: 1474 (rok utworzenia województwa przez króla Kazimierza Jagiellończyka) i 2004. Głowica
wieńcząca drzewce na także formę pozłacanego jelenia, osadzonego na kuli. Pod nią wywiązana
jest wstęga o barwach widniejących na fladze województwa: białej, czerwonej i złotej, przy czym
środkowy pas jest dwukrotnie węższy od pozostałych. Sztandar ten, wraz z pozostałymi insygniami
województwa, został poświęcony 11 listopada 2005 r.
W maju 2005 r. uchwałę zatwierdzającą wzór sztandaru podjął zaś sejmik województwa podlaskiego. Jego płat ma kształt kwadratu o boku 1 m, obszyty jest z trzech stron złotą frędzlą o długości
5 cm, a na obu stronach podzielony na cztery barwne pasy identyczne jak na fladze województwa:
biały, czerwony, żółty i błękitny. W centrum jego strony głównej (prawej) zamieszczono herb województwa, otoczony napisem: WOJEWÓDZTWO PODLASKIE. Na stronie odwrotnej widnieje
zielony wieniec laurowy, na nim zaś ułożone w kształcie krzyża herby czterech miast leżących na
terenie województwa: Białegostoku (u góry), Łomży, Suwałk (po bokach) i Drohiczyna (u dołu).
Drzewce jest dwudzielne, złączone tuleją, o długości 2,5 m i średnicy 4 cm, u dołu zakończone
metalową stopką, u góry zaś głowicą w postaci tarczy z herbem województwa osadzonym na tulei.
Z kolei na sztandarze województwa świętokrzyskiego, wprowadzonym uchwałą sejmiku z 2000 r.,
znalazł się na głównej (lewej) stronie płata na białym tle czteropolowy herb województwa, otoczony

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

90

Charakterystyka polskiego zasobu weksylologicznego

po bokach wykonanym złotymi literami napisem: WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE, z datą
„1999” na dole płata. Natomiast na stronie prawej (odwrotnej) na błękitnym tle widnieje dewiza:
DOBRO / POWSZECHNE / ZA / POWSZECHNĄ / ZGODĄ. Głowicę drzewca o długości 2 m
stanowi srebrny orzeł w koronie, zostało w nim także umieszczonych 30 gwoździ odpowiadających liczbie fundatorów sztandaru, należących do Staropolskiej Izby Przemysłowo–Handlowej. Do
drzewca powyżej płata została przymocowana wstęga, mająca po obu stronach napis: „Zaszczyt
pociąga za sobą obowiązek”.
Sztandary znajdują się także w posiadaniu władz samorządowych w niektórych powiatach.
Przykładem takiego weksylium może być sztandar powiatu kieleckiego, ufundowany w dziesiątą
rocznicę powstania tej jednostki administracyjnej, poświęcony w sanktuarium na Świętym Krzyżu
w styczniu 2009 r. Jego strona główna (prawa) ma kolor błękitny, na niej w centrum znajduje się Podwójny Krzyż otoczony napisem: POWIAT KIELECKI, a pod spodem widnieje rok: 1999. Zarówno
godło, jak litery i cyfry, są koloru złotego. Na stronie odwrotnej (lewej) na czerwonym tle został
umieszczony Orzeł Biały.
Za sztandar można też uznać chorągiew powiatu płockiego. Lewa jest główną stroną jego kwadratowego płata. W jej centrum znajduje się orzeł bez korony w połowie biały i w połowie czarny ze
złotym dziobem i szponami oraz ze złotą literą P na piersi. Pod nim półkoliście rozciąga się napis:
POWIAT PŁOCKI, a w rogach daty: 1495, 1918, 1990 i 1999, związane z dziejami ziemi płockiej
i samorządu terytorialnego w Polsce. Na stronie odwrotnej w wieńcu laurowym widzimy dewizę:
POLSCE / I ZIEMI / PŁOCKIEJ.
Podobnie jako sztandar może być zakwalifikowana choćby chorągiew powiatu Rawa Mazowiecka. Na stronie głównej jej kwadratowego płata widnieje na białym tle herb tego powiatu i napis:
POWIAT RAWSKI, a na odwrotnej, czerwonej stronie herb miasta Rawa Mazowiecka i w rogach
czterokrotnie czarny orzeł będący godłem powiatu.
Usytuowane na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego gminy również korzystają z prawa do posiadania własnych znaków, takich jak herby czy weksylia. Dzięki temu spora część spośród
niemal 2500 istniejących obecnie tego typu jednostek posiada poza herbami także znaki chorągiewne, głównie w postaci flag. Zdarzają się też przypadki istnienia gminnych sztandarów. Jako przykład
można wskazać sztandar gminy Ochotnica Dolna w powiecie nowotarskim. Płat sztandaru ma kolor
zielony i z trzech stron jest obszyty czerwoną frędzlą. Jego stroną główną jest lewa, na której wyobrażono herb gminy z umieszczonym pod nim napisem: GMINA / OCHOTNICA DOLNA. Stronę
odwrotną (prawą) zajmuje herb państwowy. Głowica sztandaru nawiązuje do godła gminy i ma postać srebrnego smreku z umieszczonym w jego dolnej części złotym krzyżem.
Weksylia jednostek samorządu terytorialnego są obecnie dużą grupą, a ich zasób stale się powiększa. Wynika to z dążenia samorządów i lokalnych społeczności do posiadania własnych znaków tam,
gdzie ich dotąd nie było. Istnieje też zjawisko zmieniania treści niektórych tego typu przedmiotów,
wynikające najczęściej z chęci lepszego dostosowania ich wyglądu do wymogów heraldyki i weksylologii, ale niekiedy także ze względów merytorycznych.
Powstanie i rozwój miast lokowanych od średniowiecza sprawiły, iż gminy miejskie funkcjonowały jako osobne podmioty prawno–ustrojowe. Już wtenczas posługiwały się one własnymi znakami, w tym także chorągwiami. Swoje weksylia posiadały też istniejące w ich obrębie korporacje,
zwłaszcza cechy rzemieślnicze, używające tych przedmiotów w określonych sytuacjach. Istniały
również znaki oddziałów wojskowych formowanych przez miasta, których obecność widoczna była
nie tylko w wymiarze militarnym, ale też ustrojowym i ceremonialnym.
Pochodzenie chorągwi miejskich często wiązane jest ze zjawiskiem używania przez miasta portowe morskich bander na swoich jednostkach pływających, do czego doszło już w XIII w. (najstarsze
w Europie: Hamburg — 1276, Lubeka — 1280). Chorągwie w późnym średniowieczu rozpowszech-
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niły się w ośrodkach miejskich na terenie Europy, w tym także w Polsce, odgrywając rolę jednego
z najważniejszych znaków władz municypalnych, a w następnej kolejności także całych społeczności miejskich. Przez umieszczane na nich wyobrażenia zazwyczaj nawiązywano do treści herbów
miejskich, podobnie jak w przypadku pieczęci.
Szczególne znaczenie miały w Polsce niewątpliwie chorągwie dużych miast, w tym zwłaszcza
stołecznego Krakowa. O wykorzystaniu weksyliów przez radę miejską (communitas consulum)
tego ośrodka podczas przywitania Ludwika Andegaweńskiego w 1370 r. informuje kronika Janka
z Czarnkowa. Według niej rajcy posłużyli się chorągwią z purpurową płachtą, na której umieszczono
herb miasta i klucze. Trudno rozstrzygnąć, czy wspomniane klucze były wyobrażone na płachcie
wraz z herbem, czy też były to metalowe przedmioty jedynie do niej przymocowane. W pierwszej
sytuacji należałoby mówić o chorągwi okolicznościowej, przygotowanej z myślą o tego rodzaju
ceremoniach. Z pewnością jednak klucze te oznaczały władzę w mieście, którą rajcy symbolicznie
przekazali w akcie powitania nowemu monarsze.
W późniejszym okresie niejednokrotnie o chorągwiach Krakowa wspominają postanowienia
władz tego miasta. Najczęściej wyliczane są wydatki ponoszone na ich wykonanie lub reperacje.
Dla przykładu w 1543 r. zapłacono za chorągwie miejskie (vexilla civitatis) z okazji przybycia do
Krakowa Elżbiety Habsburżanki.
Okres królów elekcyjnych zasłynął wjazdami do Krakowa nowo wybranych władców, którzy
dokonywali obrzędu koronacji w katedrze na Wawelu. W wierszowanym opisie powitania z tej okazji Henryka Walezego w 1574 r., autorstwa Macieja Stryjkowskiego, ten poeta–historyk podkreśla
udział w owej ceremonii formacji pieszych, wyposażonych w chorągwie: „Pieszych cztery tysiące
/ wszystko w zbrojach łsnących [...] W rozmaitych ubiorach według Cechu swego / Z Ruśnicami
a spissami / á fendlu roznego”. Można sądzić, iż wśród tych chorągwi były także znaki oddziałów
miejskich, w tym zapewne i chorągwie cechów, o czym będzie mowa w dalszej kolejności.
W 1592 r. malowano i oprawiano miejską chorągiew przygotowywaną na przyjazd królowej
Anny. Użyto jej podczas tej uroczystości w grupie 20 chorągwi, pod którymi wystąpiły wówczas
piesze formacje, liczące 4000 ludzi. Później okazją do oprawienia trzech takich weksyliów było
uroczyste powitanie króla Zygmunta III wracającego ze Szwecji w 1596 r. O tym, czego mogły dotyczyć wydatki na chorągwie, informuje zapiska w księgach rachunkowych tego miasta z 1585 r.,
gdzie wspomniano o należnościach za tkaniny (tafta, jedwab, kitajka, „czyndelin”), jak też za groty,
drzewca („dronski”), malowanie herbów i oprawianie całości.
Weksylia wykorzystywane podczas takich uroczystości nie tylko były niesione przez zorganizowane grupy mieszczan, ale mogły być także wywieszane w różnych miejscach w celu uświetnienia
odbywających się uroczystości. Jan Achacy Kmita w swoim utworze Psalma przyjazdu Zygmunta III
z 1587 r., zwraca się do tytułowego bohatera: „A my więc na twoy przyiazd chorągwie wywiesiem”,
wypowiadając się najpewniej w imieniu społeczności miejskiej.
Dla uświetnienia ważnych wydarzeń rozgrywających się w mieście używano także chorągwi do
pokazów zręcznościowych. Prezentowano je w ten sposób np. podczas wjazdu do Krakowa arcyksiężniczki Anny przed zaślubinami z Zygmuntem III w 1592 r. Wówczas na wieży kościoła pojawił
się specjalnie do tego celu wynajęty człowiek, który wywijał trzymaną w ręku chorągwią, budząc
zainteresowanie i podziw wszystkich zgromadzonych na uroczystości ludzi. Na dużej, czerwonej
płachcie wspomnianej chorągwi umieszczono białego orła. Zorganizowanie tego pokazu było dziełem władz miasta, które pokryło jego koszty, zapewne więc i chorągiew była jego własnością. Warto
podkreślić, iż do podobnego wydarzenia doszło we Lwowie w 1651 r., gdy po zwycięstwie pod Beresteczkiem zjechał tu król Jan Kazimierz. Wówczas chorągwią żonglował człowiek, stojący na wieży
miejskiego ratusza. Nie wiadomo jednak, jak wyglądał przedmiot użyty do tego celu.
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Szczególnie dobrze udokumentowana jest obecność krakowskich weksyliów podczas uroczystego wjazdu do tego miasta króla Zygmunta III i arcyksiężniczki Konstancji w dniu 4 grudnia 1605 r.,
dzięki ikonograficznemu utrwaleniu tego wydarzenia na wspomnianej już tzw. Rolce sztokholmskiej. Znalazło się na niej m.in. osiem chorągwi reprezentujących społeczność Krakowa. Za najważniejszą z nich należy uznać przedstawioną na końcu pochodu. Jej niebieską płachtę wypełniają
wzdłuż przekątnych dwa przecinające się czerwone pasy (ukosy), tworząc na niej tzw. krzyż św. Andrzeja. W jego centrum widnieje herb Krakowa z godłem w postaci muru z trzema basztami i otwartą bramą. W związku z tym można identyfikować ten przedmiot jako oficjalną chorągiew miasta.
Pozostałe weksylia z tej grupy reprezentują zapewne określone korporacje lub instytucje miejskie.
Na płachcie jednej z nich została umieszczona postać niewiasty z przepaską na oczach, z mieczem
i wagą w rękach. Jest to zapewne alegoria Sprawiedliwości (Iustitia) i być może chorągiew ta była
związana z istniejącym w owym ośrodku organem sądowniczym. Płachta sąsiadującego z nią weksylium została podzielona na poziome pasy (strefy) niebieskie i żółte. Na pozostałych pięciu znalazły
się natomiast godła oznaczające różne specjalności rzemieślnicze, były to więc chorągwie cechowe,
które zostaną omówione w dalszej kolejności.
Analogicznie też krakowski Kazimierz, funkcjonujący jako osobny organizm miejski, dysponował własnymi znakami. Już w 1401 r. jego władze przygotowały chorągiew na ślub Władysława
Jagiełły z Anną Cylejską. Z kolei w 1565 r. z kasy tego miasta zapłacono za wymalowanie herbu na
jego chorągwi, natomiast w 1574 r. sfinansowano wykonanie nowej. Weksylia kazimierskie znalazły
się także obok krakowskich na tzw. Rolce sztokholmskiej. Jednym z nich jest chorągiew miejska
z płachtą podzieloną na trzy poziome pasy: niebieski, czerwony i biały. Na środkowym zamieszczono trzy wieńce z godłami wewnątrz. W centralnie położonym wieńcu, mającym jednocześnie największe rozmiary, został wyobrażony Orzeł Biały ze złotą literą S (monogram królewskiego imienia
Sigismundus) na piersiach. W jednym z pozostałych znalazła się natomiast litera I przykryta koroną,
w drugim zaś pod podobną koroną litera K. Drugi z tych emblematów jest godłem herbu Kazimierza, natomiast pierwszego nie da się jednoznacznie zinterpretować. Pozostałe dwie chorągwie mają
płachty pokryte poziomymi barwnymi pasami — pierwsza: niebieskimi, białymi i czerwonymi, druga zaś jest czerwono–żółto–niebieska.
Za omówionymi wyżej weksyliami z Kazimierza, a przed krakowskimi, była usytuowana jeszcze
chorągiew mieszczańskiego oddziału ze Stradomia, o czym informuje towarzyszący wizerunkowi
napis. Ona także pokryta jest poziomymi barwnymi pasami (czerwone, białe, niebieskie i żółte), ale
dodatkowo widnieją na niej białe przecinające się ukosy, które bywają identyfikowane jako krzyż
św. Andrzeja.
Chociaż wszystkie chorągwie miejskie niesione są na omawianym zabytku przez zbrojne i jednolicie ubrane oddziały piechoty, to można sądzić, iż chorągwie mające na płachtach same pasy lub
dodatkowo wspomniane ukosy, stanowią osobną grupę. Są zapewne znakami miejskich milicji, tworzonych poza organizacją cechową, która miała tam również własne formacje. Pokrywanie chorągwianych płacht takimi wzorami było typowe dla ówczesnej piechoty, której weksylia miały służyć
przede wszystkim odróżnianiu poszczególnych oddziałów. Zadanie to spełnia tam również podobna
do opisywanych chorągiew roty pieszej wojewody poznańskiego Hieronima Gostomskiego, mająca
na czerwonej płachcie biały krzyż św. Andrzeja.
W okresie staropolskim obecność chorągwi miejskich Krakowa w ważnych wydarzeniach politycznych była jeszcze wielokrotnie odnotowywana. Jak już wspomniano, od czasów Henryka Walezego przyjął się zwyczaj uroczystych wjazdów do tego ośrodka monarchów elekcyjnych w celu
koronacji. Należał do nich Jan III Sobieski, który dopełnił tego aktu dopiero dwa lata po wyborze,
w styczniu 1676 r. Wśród grup uczestniczących wówczas w paradnym wjeździe monarchy znajdo-
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wały się też dwa konne oddziały miejskie. Na chorągwi jednego z nich znajdował się Orzeł Biały
trzymający w szponach tarczę będącą godłem rodowego herbu królewskiego — Janina.
Wśród dawnych chorągwi miejskich Krakowa szczególną sławę zdobyła ta, pod którą 24 marca
1794 r. złożył w tym mieście przysięgę Tadeusz Kościuszko. Na jej purpurowej płachcie z jedwabiu
(153×175 cm) został umieszczony Orzeł Biały w koronie, z głową zwróconą w heraldyczną lewą
stronę, mający na piersiach herb Krakowa w owalnym kartuszu. Pod nim widnieje napis: AD 1794.
Chorągiew ta była zapewne wykonana w okresie obejmowania władzy przez Stanisława Augusta
Poniatowskiego. Najczęściej przyjmuje się, że była to ziemska (wojewódzka) chorągiew krakowska,
przygotowana na elekcję lub koronację wspomnianego władcy. Bardziej prawdopodobne wydaje się
jednak, że była to chorągiew miejska, o czym świadczy obecny na niej herb Krakowa na piersiach
orła, a także przechowywanie jej w tamtejszym ratuszu, skąd ok. 1802 r. trafiła do zbiorów Izabeli
Czartoryskiej w Puławach. Jej sporządzenie w roku podanym pierwotnie na płachcie mogło mieć
związek z początkami panowania Stanisława Augusta, ale wynikałoby z potrzeby posłużenia się tego
typu przedmiotem przez samo miasto, a nie szlachtę województwa krakowskiego. Nie wiadomo przy
tym, czy Orzeł Biały został umieszczony na niej jako godło herbowe wspomnianego województwa,
czy całej Korony. Gdyby przyjąć drugą z tych ewentualności, jego obecność na chorągwi mogłaby
symbolizować królewskość Krakowa jako stolicy koronacyjnej.
Bardzo wcześnie jest też wzmiankowana chorągiew miejska w Poznaniu. W myśl postanowień
obowiązującego w tym mieście kodeksu prawa miśnieńskiego z końca XIV w., rada miejska powinna posiadać chorągiew z właściwym, dziedzicznym herbem („eyn banir mit der stat rechtim erblichym czeichen”). Sto lat później w rachunkach miasta znalazły się kwoty przeznaczone na naprawę
chorągwi miejskiej i na jej noszenie podczas uroczystości. Kolejne wydatki — na wymalowanie chorągwi — zostały udokumentowane w latach 1536 i 1608. Nie są znane treści umieszczane tą techniką
na płachtach poznańskich weksyliów. Co prawda, inwentarz sprzętów przechowywanych w ratuszu
tego miasta w 1526 r. wymienia dwie czerwone chorągwie z krzyżem i jedną takiej samej barwy z orłem, nie licząc czterech starych „różnych farb” i jednej konnej, jednak umieszczenie ich w zasobach
uzbrojenia miejskiego wskazuje raczej na to, iż były to znaki miejskiego wojska, a nie władz municypalnych. Pojawiło się też domniemanie, iż krzyże na wspomnianych dwóch chorągwiach mogły
być usytuowane ukośnie (krzyże św. Andrzeja), analogicznie do chorągwi krakowskich, ukazanych
na tzw. Rolce sztokholmskiej.
Szczególnie duże znaczenie miały z pewnością weksylia w miastach pruskich, które jeszcze pod
panowaniem Zakonu Krzyżackiego musiały wystawiać zbrojne kontyngenty dysponujące swoimi
znakami bojowymi. Kilka chorągwi krzyżackich zdobytych przez wojska polsko–litewskie pod
Grunwaldem było własnością oddziałów sformowanych przez same miasta i dowodzonych przez
ich burmistrzów. Należały one do Elbląga, Starego Miasta Królewca, Gdańska i Torunia. Dzięki
utrwaleniu przez Jana Długosza ich wyglądu w Banderia Prutenorum i Rocznikach wiadomo, że
widniały na nich godła owych ośrodków.
Po przejściu większości dużych miast pruskich pod władzę Korony Polskiej po wojnie trzynastoletniej, ich weksylia z pewnością zachowały swoje znaczenie. Jeszcze w czasie jej trwania chorągwie miejskie Chełmna i Torunia były zapewne użyte podczas wspomnianego już hołdu złożonego
Kazimierzowi Jagiellończykowi przez stany ziemi chełmińskiej w 1454 r., w którym uczestniczył
patrycjat (seniores civitatum) owych miast. Pół wieku później (w 1504), gdy królowi Aleksandrowi
składało przysięgę miasto Gdańsk, na rynku, gdzie odbywała się ta uroczystość, tamtejsza społeczność zgromadzona była pod dziesięcioma chorągwiami.
Najbardziej widoczne było w miastach pruskich wykorzystanie chorągwi municypalnych do celów wojskowych. Jeden ze znanych przypadków używania ich w takim charakterze odnosi się do
wojny, jaką Gdańsk toczył przeciwko Stefanowi Batoremu. W sformowanych przez to miasto od-
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działach, obecnych pod Lubieszowem w 1577 r., obok wojsk zaciężnych znalazła się kilkutysięczna
gdańska milicja skupiona pod dwiema chorągwiami cechowymi, licząca kilka tysięcy zbrojnych.
Polacy po zdobyciu ich stwierdzili, iż miały one na płachtach napisy w języku niemieckim o treści:
„Złota wolność” i „Wolność cenniejsza od złota”. Być może celom wojskowym służyła też związana
z Gdańskiem chorągiew, która znalazła się jako zdobycz w rękach szwedzkich. Jej płachtę zajmuje
Orzeł Biały z herbem Wazów na piersi, w owalnym polu otoczonym wieńcem, usytuowany na przecięciu ramion tzw. krzyża burgundzkiego. Z trzech stron pole z orłem otaczają małe tarcze z herbem
tego miasta. Z kolei w Elblągu zachowała się chorągiew wojsk miejskich z czasów Stanisława Augusta, wykorzystywana podczas składania temu władcy hołdu przez miasto w 1765 r. W jej centrum
umieszczono w kartuszu monogram królewski: SAR, przykryty koroną zamkniętą z krzyżykiem.
Poniżej niego, w ułożonych symetrycznie mniejszych kartuszach, widnieje herb Prus Królewskich
z godłem w postaci czarnego orła z koroną na szyi i szablą w ręku po jednej stronie oraz miejski herb
Elbląga po drugiej. W czterech rogach znalazły się ponadto królewskie monogramy z koronami.
Wiedza na temat posiadania weksyliów także przez inne miasta jest jedynie fragmentaryczna ze
względu na dość ograniczony zasób źródeł. Przykładowo w dokumencie wystawionym przez Zygmunta Starego dla Kamieńca Podolskiego w 1514 r. mowa była o możliwości umieszczania herbu
tego miasta poza pieczęciami i uzbrojeniem także na chorągwiach. Podobnie też królewskie potwierdzenie dla herbu Lwowa, wydane przez Zygmunta Starego w 1526 r., zawierało sformułowanie
zezwalające na obecność tego znaku m.in. na chorągwiach. W 1583 r. rada miejska Lublina witała
wraz ze zgromadzonymi mieszkańcami króla Stefana Batorego, mając ze sobą chorągiew z herbem
swojego miasta. Z kolei za panowania Jana III Sobieskiego mieszczanie warszawscy posługiwali się
chorągwią mającą na płachcie Syrenę jako godło.
W Poznaniu w Muzeum Wielkopolskim aż do II wojny światowej znajdowały się w charakterze
depozytów dwie chorągwie (proporce) z czasów Augusta III, na których były wyobrażone herby
państwa, króla oraz miasta Poznania. Ten ostatni element pozwala domniemywać, iż mogły to być
chorągwie miejskie.
Zdarzały się sytuacje, kiedy król nadawał miastu chorągiew o określonym przez siebie wyglądzie
wraz z poleceniem używania jej w walce z nieprzyjaciółmi. Taka sytuacja zaistniała w mieście Bohusław w woj. kijowskim, któremu w 1620 r. król Zygmunt III wystawił przywilej, nakazujący mieszkańcom podejmowanie działań zbrojnych pod dowództwem wójta przeciwko każdemu nieprzyjacielowi. Ludzie ci mieli posługiwać się chorągwią miejską opisaną tam następująco: „między brzegami
zielonymi rzeka błękitna, na której trzy strzały osobne z krzyżami żółtymi”. Ten sam król wyznaczył w 1597 r. mieszkańcom Witebska w Wielkim Księstwie Litewskim obowiązek uczestniczenia
w pospolitym ruszeniu z chorągwią, na której miał być zamieszczony herb opisany w wystawionym
wówczas dokumencie: „w polu błękitnym obraz Zbawiciela naszego, a przy tym zaraz trochę niżej
miecz goły czerwony to się ma rozumieć krwawy”. Ta chorągiew miejska miała podczas pospolitego ruszenia stawać obok ziemskiej witebskiej. Chorągwie miast zobowiązanych do wystawiania
określonych kontyngentów do służby w pospolitym ruszeniu występowały też na „okazowaniach”,
podobnie jak wspomniane wcześniej ziemskie. W 1779 r. rada miejska Przemyśla obradowała nad
sprawieniem chorągwi, którą wówczas to miasto nie dysponowało. Upadek miast w XVIII w. i zmiany w wojskowości były przyczyną zmniejszenia się roli chorągwi miejskich w tym stuleciu.
W okresie porozbiorowym używanie chorągwi miejskich na ziemiach polskich było uzależnione
od zasad obowiązujących w każdym z państw zaborczych. W związku z tym nie były one obecne
w miastach zaboru rosyjskiego. Przed II wojną światową niektóre miasta polskie miały własne flagi, o czym wspomniało po raz pierwszy ustawodawstwo państwowe w Rozporządzeniu Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1930 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach
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i pieczęciach (Dz.U. 1930, nr 80, poz. 628, art. 1): „W miastach posiadających w chwili wejścia
w życie niniejszego rozporządzenia własne flagi miejskie, używanie tych flag będzie nadal dopuszczalne po uzyskaniu na to zgody państwowej władzy nadzorczej, która decyduje według swego
swobodnego uznania”.
Zasób flag miejskich zaczął się dynamicznie powiększać dopiero po zmianach ustrojowych od
początku lat dziewięćdziesiątych XX w. Wspomniana wcześniej Ustawa z 29 grudnia 1998 r. stworzyła formalną podstawę do posiadania i używania weksyliów, tj. flag, chorągwi i sztandarów w tych
miastach, które są jednostkami samorządowymi szczebla powiatowego czy gminnego.
Rozwój liczebny flag miejskich spowodował potrzebę ich zróżnicowania, a to z kolei wpływa
na wzbogacanie ich wyglądu o coraz bardziej wymyślne elementy, nie zawsze uzasadnione względami heraldycznymi, a zwłaszcza treścią miejskich herbów. Niemniej jednak, w większości przypadków kryteria heraldyczne odgrywają w tym zakresie istotną rolę, co widać na przykładzie flag,
jakimi dysponują największe miasta polskie. Warszawa uzyskała swoją flagę, mającą dwa pasy (złoty i czerwony), na początku lat trzydziestych, oficjalnie zatwierdzoną w 1938 r. Przy jej tworzeniu
nie uwzględniono wszystkich barw i metali (błękit, srebro) występujących wówczas w herbie tego
miasta, lecz jego uproszczoną wersję, w której Syrena była jednolicie złota.
Przedwojenne korzenie ma też flaga Łodzi, pochodząca z 1936 r. Składa się z dwóch poziomych
pasów — złotego i czerwonego, z herbem miasta w centrum. Po wojnie zaczęto jej ponownie używać
w 1986 r., co było jednym z pierwszych w kraju tego rodzaju przypadków. Obecnie wygląd tego weksylium reguluje Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi z 4 września 1996 r., według której: „Prostokątny
płat tkaniny o barwach miasta obustronnie jednakowy, a herb Miasta może być stosowany łącznie
z flagą Miasta w ten sposób, że będzie on umieszczony pośrodku flagi, równomiernie na pasie złotym i czerwonym, a tło herbu zostanie otoczone nieznacznej szerokości białą obwódką”. Jak z tego
wynika, obecność herbu na fladze nie jest obligatoryjna. Miasto Płock ma na fladze pasy żółty i niebieski, z czerwonym szlakiem pośrodku. Barwy te, zatwierdzone przez radę miejską w 1938 r., miały
nawiązywać do kolorów munduru wojewódzkiego z 1776 r. Flaga Krakowa jest w kolorach białym
i niebieskim, co stanowi nawiązanie do wspomnianych wcześniej barw Rzeczypospolitej Krakowskiej z XIX stulecia. W tej wersji była już używana w 2. poł. XIX w. Jej barwom nadawano określoną
symbolikę: biel oznaczała czystość, niewinność, a kolor niebieski — rzekę Wisłę.
Długą i bogatą tradycję ma flaga Gdańska, która w okresie napoleońskim (1807–1814) i międzywojennym (1920–1939), gdy Gdańsk był wolnym miastem, funkcjonowała jako państwowa. W porównaniu z flagą Wolnego Miasta Gdańska obecna ma inne proporcje (5:8 zamiast 2:3), inny odcień
czerwieni oraz inny rysunek godła (korona stykała się z górnym krzyżem). Oś godła (ustawionych
w słup dwóch krzyży i korony) znajduje się w odległości 1/3 długości flagi od strony drzewca. Po
wojnie flaga została nieoficjalnie przywrócona w 1991 r., przy czym godło było wówczas umieszczone pośrodku płachty. Kolejna uchwała Rady Miasta Gdańska z 1 sierpnia 1996 r. na nowo określiła
wygląd flagi, na której oś godła miała być umieszczana w odległości 1/3 od drzewca, a krzyże równoramienne, zamiast wcześniej używanych kawalerskich. Obecny wygląd tego weksylium określa
statut miasta z 2001 r.
Flaga Szczecina ma z kolei proporcje 1:0,5, a jej płat pokrywa sześć pasów, rozpoczynających
się od góry w barwach czerwonej i niebieskiej naprzemiennie. Jest też asymetrycznie usytuowany
na nim herb miasta, w postaci głowy czerwonego koronowanego gryfa w błękitnym polu. Tarcza
ma złotą obwódkę. Wrocławska flaga jest w kolorach czerwonym i żółtym (złotym). Stosunek szerokości flagi do jej długości wynosi 5:8. Statut miasta dopuszcza możliwość umieszczenia na jej
tle miejskiego herbu. Z kolei flaga Białegostoku (ustanowiona w 1995) ma trzy pasy: biały, żółty
i czerwony, a w jej centrum widnieje herb miasta. Natomiast chorągiew miasta Białegostoku ma na
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płacie jedynie trzy pasy: biały, żółty i czerwony, nie zawiera zaś herbu. Odmiennie prezentuje się
flaga Bydgoszczy, która ma na płacie trzy pasy: biały, czerwony i błękitny, a w centrum herb miasta.
Poza flagami, obecne miasta posiadają także inne weksylia, zwane sztandarami lub chorągwiami
miast. O ile pierwsze z tych określeń jest dość jednoznaczne, gdyż sztandary są znakami występującymi w pojedynczych egzemplarzach, o tyle termin „chorągiew” trzeba w konkretnych przypadkach
uważać za synonim sztandaru albo flagi.
Jako przykład obiektu zaliczanego do pierwszej grupy można podać sztandar miasta Łodzi, ufundowany przez radnych, poświęcony przez arcybiskupa Władysława Ziółka w 2006 r. Na stronie
prawej (głównej) płachty na złoto–czerwonym tle pośrodku znalazł się herb miejski, nad nim napis:
MIASTO ŁÓDŹ, pod herbem zaś sentencja: EX NAVICULA NAVIS. Na stronie odwrotnej na czerwonym tle widnieje Orzeł Biały, wokół cztery daty roczne: 1414 (pierwsza próba lokacji miasta,
wówczas o nazwie Ostroga), 1423 (lokacja Łodzi), 1823 (pierwsza fabryka włókiennicza w mieście)
i 1990 (odrodzenie się samorządu terytorialnego w Polsce).
Z kolei w Szczecinie przyjęty został sztandar Rady Miasta jako „zewnętrzny znak symbolizujący
organ uchwałodawczy Miasta — Radę Miasta”. Płat tego weksylium jest prostokątem o wymiarach
110×100 cm, na prawej stronie widnieje na niebieskim polu godło miasta w postaci koronowanej głowy gryfa okolone napisem: RADA MIASTA SZCZECINA i datą „1993”, na stronie odwrotnej (lewej)
na czerwonym polu znajduje się godło państwowe z napisem: RZECZPOSPOLITA POLSKA.
Wygląd i zasady użycia chorągwi Krakowa reguluje Uchwała Rady Miasta Krakowa z dnia
9 października 2002 r. w sprawie symboli Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Na błękitnym
prostokątnym płacie (proporcja 5:8) znajduje się biały krzyż św. Andrzeja, w centrum którego widnieje herb miasta z tarczą przykrytą koroną królewską. Jej drzewce posiada zwieńczenie w kształcie
„korony używanej przy koronacjach polskich monarchów”. Jak łatwo zauważyć, wygląd tej chorągwi nawiązuje w wielu szczegółach do jej dawnego odpowiednika utrwalonego na tzw. Rolce
sztokholmskiej. Prawo jej używania przysługuje Prezydentowi Miasta Krakowa i Przewodniczącemu Rady Miasta Krakowa. Każdy z nich dysponuje oddzielnym jej egzemplarzem. Mamy tu więc do
czynienia z weksylium analogicznym do sztandaru.
Chorągiew miasta Białegostoku ma na płacie tylko trzy pasy: biały, żółty i czerwony, podczas
gdy — jak wcześniej wspomniano — tak wyglądające weksylium, wzbogacone o herb miasta, pełni
funkcję jego flagi. W tym przypadku przedmioty określane mianem chorągwi i flagi są zbliżone do
siebie pod względem funkcjonalnym, stanowiąc w gruncie rzeczy bądź uproszczoną, bądź bardziej
rozbudowaną wersję tego samego znaku.
Ważną grupą weksyliów miejskich były w przeszłości tzw. znaki targowe. Za ich pomocą sygnalizowano bowiem w określonych porach możliwość prowadzenia handlu. Z reguły ich obecność
oznaczała zakaz wolnego nabywania towarów, który kończył się wraz z ich zdjęciem. Najczęściej
(choć nie zawsze) miały one formę chorągiewek, nazywanych w dokumentach również proporcami
lub „banerami”. Wywieszane były w pobliżu miejsc, gdzie odbywał się handel, przeważnie na budynkach ratuszy lub na specjalnych słupach, ustawionych na miejskich rynkach, z kolei w Lublinie
chorągiew targowa była wywieszana na Bramie Krakowskiej.
O stosowaniu tego typu weksyliów wspominają Statuty nieszawskie z 1454 r., według których
chorągiew targowa miała wisieć na ratuszu do godziny dziesiątej. Była to zasada powszechnie stosowana w ośrodkach, gdzie obowiązywało prawo sasko–magdeburskie oraz chełmińskie. O chorągwiach targowych wspominają m.in. zarządzenia władz Krakowa (1574), Poznania (1570, 1598),
Krosna czy Wojnicza. W Lublinie jej płachta miała czarną barwę, na niej prawdopodobnie wymalowany był herb miasta. W 1594 r. w lubelskich aktach miejskich odnotowano koszty wykonania
dwóch takich chorągiewek. Sporządzona w Krakowie w roku 1630 zapiska zawierała zaś informację
o nowej chorągwi zrobionej „dla przekupków”, która miała być wystawiana na targu żydowskim.
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1.5. CYWILNE WEKSYLIA MORSKIE
Używanie weksyliów na jednostkach pływających, należących do podmiotów związanych z Polską,
sięga czasów średniowiecza. Pod koniec tej epoki, gdy niektóre nadbałtyckie miasta portowe znalazły się w granicach Królestwa Polskiego, ich statki posługiwały się banderami swych ośrodków.
Najstarsze znane przykłady tego zjawiska dotyczą Gdańska, który posiadał banderę już w 1361 r.,
a więc jeszcze pod rządami krzyżackimi. Na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych została
utrwalona na malowidle w Dworze Artusa w alegorycznej scenie przedstawiającej Kościół jako żaglowiec. Była umieszczona — obok innych weksyliów, na których widniał m.in. Orzeł Biały i orzeł
Prus Królewskich — na jednym z masztów tego statku. Mimo symbolicznej treści owego przedstawienia, można domniemywać, iż ukazuje ono wspomnianą banderę w rzeczywistej postaci.
W czasach nowożytnych bandery jednostek pływających w polskiej służbie najczęściej występują
w kontekście militarnym. O używaniu bander w żegludze handlowej w czasach przedrozbiorowych
niewiele można powiedzieć. W wydawanych na Zachodzie od końca XVII w. zestawieniach tego
typu znaków posiadanych przez różne floty pojawiają się dwie bandery związane z Polską. Jedna
miała na płachcie Orła Białego bez korony, druga natomiast, oznaczona jako królewska — tzw.
zbrojną rękę. Ta druga była zapewne związana z działalnością wojenną, natomiast pierwsza mogła
być używana zarówno na okrętach wojennych, jak i na statkach cywilnych.
W 2. poł. XVIII w. pojawiła się nowa polska bandera, używana w latach 1784–1787 na statkach handlowych należących do Polskiej Kompanii dla Handlów Wschodnich, korzystającej (na
mocy umowy z Rosją) z portu w Chersoniu. Miała ona postać białej płachty z błękitnym krzyżem
św. Andrzeja, a w jej kantonie umieszczony był Orzeł Biały w czerwonym polu. Wybór takiego
wzoru, zbliżonego przez barwę płachty i obecność wspomnianego krzyża do ówczesnej rosyjskiej
flagi wojennej, podyktowany był warunkami politycznymi, jakie panowały na akwenach, po których
miały pływać statki Kompanii. Prawo do swobodnego przekraczania cieśnin czarnomorskich miały
bowiem tylko floty kilku krajów, w tym Rosji. Pod opisaną wyżej banderą statki te mogły więc korzystać z owego udogodnienia.
Po rozbiorach odrębną banderę posiadało Królestwo Polskie, której wygląd był podobny do wyżej opisanej. Była ona określana jako bandera wojenna lub morska. Posługiwały się nią również dwa
statki parowe uprawiające żeglugę na Wiśle.
Mimo braku własnej państwowości, Polacy w XIX w. podejmowali próby zaznaczenia swojej
obecności na morzach, także w wymiarze symbolicznym, używając odrębnych weksyliów. Było
to widoczne zwłaszcza w czasie powstania styczniowego, w działaniach o charakterze militarnym,
które zostaną przedstawione w dalszej kolejności. Natomiast czynione przez Polaków jednostkowe
inicjatywy w zakresie żeglugi cywilnej musiały być realizowane pod obcymi banderami. Przykładowo, ekspedycja zorganizowana w 1882 r. przez Stefana Szolca–Rogozińskiego do Afryki, popłynęła
na statku „Łucja Małgorzata” pod banderą francuską, chociaż polski akcent stanowiła wywieszona
jednocześnie na nim flaga z Syreną jako herbem Warszawy.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w ustawodawstwie państwowym znalazło się wiele postanowień dotyczących bandery morskiej i innych znaków używanych w żegludze. Poświęcone im
zostały odrębne artykuły Ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1919, nr 69, poz. 740). W artykule 5 tej ustawy opisano flagę poselstw i konsulatów oraz
banderę handlową morską, którym nadano identyczny wygląd. Tak więc banderę handlową określono jako „chorągiew bez wycięcia o barwach państwowych, przytwierdzoną do ruchomego sznura na
drzewcu z herbem Rzeczypospolitej w pośrodku białego pasa”. Podany też został stosunek długości
do szerokości płachty, który miał wynosić 8:5. Warto podkreślić, iż wspomnianym brakiem wycięcia
bandera handlowa odróżniała się od wojennej, która również została wprowadzona na mocy tej ustawy.
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Wraz z rozwojem Polskiej Marynarki Handlowej bandera ta weszła do praktycznego użytku. Jej
najstarszy zachowany egzemplarz pochodzi z parowca „Kraków”, na którym została podniesiona
w lutym 1920 r. Zabrano ją z tego statku dwa lata później, gdy uległ on zniszczeniu przez lód w cieśninie Kattegat. Obecnie weksylium to znajduje się w zbiorach Narodowego Muzeum Morskiego
w Gdańsku.
Następne akty ustawodawcze odnoszące się do bander dotyczyły głównie zmiany wyglądu godła
państwowego, które w 1927 r. uzyskało nowy kształt. Wydane po tym fakcie Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. (Dz.U. 1927, nr 115, poz. 980, tytuł III: Flagi,
bandery, chorągwie i sztandary) wprowadziło jednak nieco uściśleń i nowych ustaleń dotyczących
weksyliów używanych na jednostkach pływających. W odniesieniu do morskiej bandery handlowej
artykuł 12 mówił o obecności na jej górnym pasie herbu państwowego, tym samym wskazując na
zmieniony w 1927 r. wzór jego godła. Podawał też stosunek wysokości tego herbu do szerokości
całej płachty, wynoszący 2:5. Kolejny artykuł mówił o używaniu na statkach państwowych „niewojennych” obok omówionej wyżej bandery także białej flagi z godłem ministerstwa, w dyspozycji
którego jednostka się znajdowała, wywieszanej podczas pełnienia służby. Artykuł 14 Rozporządzenia z 1927 r. mówił o fladze statków handlowych żeglugi śródlądowej, która miała mieć barwy państwowe, a więc pas biały i czerwony, ale bez herbu państwowego.
Od 1928 r. była w użyciu flaga pilota, podnoszona na statkach pilotujących jednostki pływające
na terenie portów. Przypominała ona banderę handlową, lecz jej prostokątny płat miał białe obramowanie. Taki wygląd zachowała flaga pilota także po II wojnie światowej aż do 1967 r., z tym,
że Orzeł Biały widniejący w czerwonej tarczy, umieszczonej na białym pasie tego weksylium, był
pozbawiony korony.
Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 24 lutego 1930 r. (Dz.U. 1930, nr 17, poz. 128) określało rozmiary bandery i białej flagi dla statków państwowego zarządu rzecznego, w zależności od
wielkości (pojemności) tych jednostek. Podano w nim także, iż banderę należy wywieszać na rufie
jednostki, a flagę na maszcie. W sytuacji, gdy bandera nie mogła znaleźć się na rufie, powinna być
umieszczona na maszcie, a flaga na dziobie statku.
Rozporządzenie Prezydenta RP, datowane na 24 listopada 1930 r. (Dz.U. 1930, nr 80, poz. 629,
art. 1, 3) wprowadzało nowe weksylium w postaci znaku pocztowego, czyli „płachtę o barwach
państwowych w kształcie trójkąta równoramiennego, na której pośrodku umieszczona jest trąbka
pocztowa, przecięta strzałką błyskawicy, w kolorze żółtym”. Podstawa tego trójkąta w stosunku do
jego wysokości miała wynosić 1:1,5.
Po II wojnie światowej wygląd i używanie weksyliów morskich były kilkakrotnie definiowane
w aktach prawnych. Dekret z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych w art. 5 używa określenia: „bandera polska, którą jest flaga
państwowa z godłem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej…” z odwołaniem do załączonego wzoru.
Jak można wywnioskować z takich sformułowań, główna zmiana w stosunku do przedwojennego
wyglądu bandery polegała na umieszczeniu na jej górnym pasie tarczy godła w postaci orła bez
korony. W tym samym artykule była też mowa o flagach „z oznaczeniem pełnionej służby”, wywieszanych obok bandery na statkach pełniących specjalną służbę państwową. Ich wzór określić miał
minister żeglugi.
Kwestię tę regulowało Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 4 stycznia 1967 r. w sprawie określenia wzorów flag dla statków morskich pełniących specjalną służbę państwową (MP, 1967, nr 8,
poz. 46), określające wygląd wymienionych w tytule weksyliów, które miały wskazywać na rodzaj
służby pełnionej przez ich użytkowników. Flaga ta miała proporcje 5:8, a na jej płacie miały znajdować się trzy poziome pasy, w tym górny i dolny białe, środkowy w innym kolorze, w proporcji 2:1:2.
W jej centrum umieszczono herb państwowy (w zarządzeniu zwany „godłem”) na tle złotej kotwicy.
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Barwny środkowy pas nie dochodził z obu stron do tarczy herbowej. Jego kolor zależał od służby
pełnionej przez statek. Pas niebieski oznaczał jednostki pływające urzędów morskich (dozorczych,
inspekcyjnych, hydrograficznych i kapitanatów portów), pomarańczowy — jednostki ratownicze,
popielaty — pilotowe, czerwony — pożarnicze, żółty — sanitarne, zielony — celne, czarny —
szkolne i fioletowy — lodołamacze.
Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
w art. 9 opisuje banderę w podobny sposób, co wyżej cytowana. Znalazło się tam także stwierdzenie,
iż jej używanie określone jest przepisami szczegółowymi, a także stosuje się do niej „prawo i zwyczaje międzynarodowe”.
Zasady używania bandery handlowej na statkach były od dawna ustalone prawem morskim i zwyczajami. Prawo tworzyło oficjalne ramy dla tych działań, formułując określone wymogi posługiwania się banderą w trakcie żeglugi. Dotyczyły one przede wszystkim obowiązku podnoszenia jej przy
wchodzeniu do portu oraz przy spotkaniu okrętów wojennych i mijaniu fortyfikacji nadbrzeżnych na
morzu terytorialnym obcego państwa. Wymogi te, od dawna obowiązujące także w polskim prawie,
zawarte są w Kodeksie morskim. Jego obecna wersja skodyfikowana jest w ustawie z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U. 2001, nr 138, poz. 1545). Użycie bandery określono w niej następująco:
Art. 9. § 1. Żeglugę pod polską banderą może uprawiać tylko statek o polskiej przynależności.
Art. 11. § 1. Statek o polskiej przynależności jest obowiązany podnosić polską banderę.
Art. 65. § 1. Kapitan obowiązany jest:
1) okazywać banderę statku jednostkom pływającym Marynarki Wojennej i Straży
Granicznej;
2) podnosić banderę przy wprowadzaniu statku do portu.
§ 2. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia,
sposób i warunki okazywania bandery statku jednostkom pływającym Marynarki
Wojennej i Straży Granicznej oraz oddawania honoru przez statki, z uwzględnieniem zwyczajów międzynarodowych.

Z kolei obyczaj morski wprowadził zasady kurtuazji, które obejmują m.in. salutowanie banderą
(inaczej: „ukłon banderą”), polegające na spuszczaniu bandery przez statki cywilne przy spotkaniu
z okrętami wojennymi, które zaś odpowiadają spuszczeniem swoich bander do połowy masztu i ich
natychmiastowym podciągnięciem. Podobne czynności przyjęte są też w odniesieniu do statków
handlowych i jachtów.
Używanie bandery przez jachty także jest określone odpowiednimi przepisami. Zgodnie z nimi
polskie jachty na wodach wewnętrznych podnoszą bandery klubowe, na zewnętrznych — banderę
sportową Polskiego Związku Żeglarskiego, natomiast tego typu jednostki należące do Marynarki
Wojennej w określonych okolicznościach mogą wywieszać banderę wojenną. Wygląd weksyliów
używanych przez Polski Związek Żeglarski określa statut tej organizacji (obecny został uchwalony
w dniu 21 kwietnia 2012) w rozdziale 1, par. 5:
1. Godłem Związku jest kotwica, której trzon stanowią litery PZŻ.
2. Banderę Związku stanowi flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej z umieszczonymi, pośrodku białego pasa godłem państwowym, oraz w górnym rogu przy drzewcu, godłem Związku koloru szafirowego.
3. Proporzec Związku stanowi biały trójkąt z godłem Związku koloru szafirowego.

Swoje weksylia żeglarskie posiada od czasów międzywojennych także harcerstwo. Ich wygląd
został określony w przepisach o znakach, które zawierał Rozkaz Naczelnika ZHP z 5 lutego 1923 r.
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Będący ich częścią Regulamin flagowy określał wymiary i kształty bandery oraz proporca:

1.	Bandera harcerskich drużyn żeglarskich jest flagą barwy czerwonej z białym ukośnym krzyżem i białym kołem (w punktach przecięć), na którym widnieje czerwona lilja…
Stosunek boków jak 5:8.
Ustala się 3 wymiary bandery harcerskiej:
1) banderę wielką: 2,0×1,25 m,
2) banderę zwykłą: 0,8×0,5 m,
3) banderę małą: 0,4×0,25 m.
2.	Proporzec harcerskich drużyn żeglarskich jest flagą o kształcie trójkąta o stosunku boków jak
3:5, barwy czerwonej, z białem kołem na przecięciu środkowych boków, w kole czerwona
lilja, z koła do rogów wychodzą trzy białe pasy.

Do pełniejszego obrazu polskich weksyliów cywilnych występujących na morzu w okresie międzywojennym należy wspomnieć też o znakach tego typu używanych przez Wolne Miasto Gdańsk,
które było związane z Rzecząpospolitą umowami regulującymi współpracę w zakresie żeglugi i korzystania z portu gdańskiego. Międzynarodowym organem nadzorującym te sprawy była Rada
Portu i Dróg Wodnych w Gdańsku (Ausschuß für den Hafen und die Wasserwege von Danzig) złożona z reprezentantów Polski i Wolnego Miasta Gdańska w równej liczbie. Statki używane przez tę
instytucję miały specjalną flagę rufową (Heckflagge). Jej wygląd został opisany w dwujęzycznym
organie urzędowym noszącym tytuł „Orędownik Rady Portu i Dróg Wodnych w Gdańsku” (nr 7,
28 maja 1923):
Pkt 2. Ogłoszenie. Statki Rady Portu używają banderę składającą się z dwóch równo wielkich
pól. Na białem polu przy drzewcu widnieje czerwona tarcza z białym polskim orłem, na drugiem
zaś czerwonem polu — godło gdańskie. Gdańsk, dnia 28. Maja 1923. Rada Portu i Dróg Wodnych w Gdańsku.

Wolne Miasto posługiwało się też kilkoma rodzajami weksyliów, których rodzaje i wygląd podawał „Gesetzblatt für die Freie Stadt Danzig” (nr 18, 10 kwietnia 1922). Była to przede wszystkim
flaga miejska i handlowa (Stadts– und Handelsflagge) w formie prostokątnego czerwonego płata
o proporcjach 2:3, na którym w jednej trzeciej odległości od drzewca symetrycznie umieszczone
były dwa białe krzyże jeden nad drugim i nad nimi złota korona. Innym rodzajem była flaga służbowa (Dienstflagge) o wyglądzie podobnym do poprzednio opisanej, ale zaopatrzona w trójkątne
wycięcie na krawędzi przeciwległej do drzewca.

BIBLIOGRAFIA
A. Wejnert, Starożytności warszawskie, seria 2, t. 4, Warszawa 1856; W. Łoziński, Prawem i lewem. Obyczaje na czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku, wyd. 2, t. 1, Lwów 1904; A. Warschauer, Das Wappen
und das Banner von Danzig, „Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins” 56, 1916, s. 155–183;
F. Kopera, Dzieje Skarbca Koronnego czyli insigniów i klejnotów koronnych Polski, Kraków 1904; A. Chmiel,
Barwa i chorągiew polska, Kraków 1919; O. Balzer, Królestwo Polskie 1295–1370, t. 1–3, Lwów 1919–
1920; W. Bętkowski, Herb, chorągwie i barwy narodowe polskie, „Gazeta Lwowska” 1920, nr 28 i 29;
S. Łoza, Godło i barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1921; M. Opałek, Białe orły. Rzecz o godle
i barwach państwa polskiego, Lwów 1921; A. Chmiel, Państwowe godła, pieczęcie i ordery, w: Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. 1918–1928, Kraków–Warszawa 1928, s. 207–212; E. Brachvogel, Wappen und Fahne
der Stadt Braunsberg, „Unsere Ermländische Heimat” 5, 1931; H. Kownatzki, Siegel, Wappen und Fahnen
von Elbing, „Elbinger Jahrbuch” 9, 1931, s. 113–140; R. Grodecki, Przyczynek do sprawy pochodzenia orła
polskiego, „Wiadomości Numizmatyczno–Archeologiczne” 14, 1931–1932; G. Chmarzyński, Chorągwie

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

WEKSYLIA PAŃSTWA I JEGO STRUKTUR

101

nagrobne na Pomorzu, Streszczenie, ZTNT 9, 1932–1934, z. 1–2, s. 36–37; A. Mańkowski, Chorągwie nagrobne w kościołach ziem pokrzyżackich, Pelplin 1933; Organizacja harcerskich drużyn żeglarskich, cz. 1,
Warszawa 1933; M. Puciata, Chorągiew nagrobna Jana Pawła Działyńskiego, „Ochrona Zabytków” 7, 1954,
nr 4, s. 251–262; S. Matysik, Podręcznik prawa morskiego, Warszawa 1959; J. Miller, Chorągwie i flagi
polskie, Warszawa 1962; J. Miller, Flaga miejska Warszawy, „Stolica” 22, 1967, nr 47, s. 7; H. Andrulewicz,
Geneza Orła Białego jako herbu Królestwa Polskiego w roku 1295, „Studia Źródłoznawcze” 13, 1968, s. 1–25;
Godła i flagi świata, oprac. A. Bonasewicz, Warszawa 1970; S. Gierszewski, Spór Gdańska z rządem pruskim
o banderę handlową w latach 1793–1803, „Zapiski Historyczne” 37, 1972, z. 4, s. 95–116; S. Russocki,
S. K. Kuczyński, J. Willaume, Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej. Zarys dziejów, Warszawa 1978;
H.  Wielecki, Chlubne dzieje biało–czerwonej, „Żołnierz Polski” 1979, nr 43, s. 18, 19, 21; A. Bebłowski,
Le pavillon international a Gdansk entre 1920 et 1939, Warszawa 1981; A. Bebłowski, A. J. Dziewulski,
A. Gańko, Vademecum sygnalizacji jachtowej, wyd. 2, Warszawa 1981; W. Maisel, Archeologia prawna Polski, Warszawa 1982; W. Lisowski, Sercu bliskie. Polskie symbole narodowe. Grób Nieznanego Żołnierza,
dobór i wykonanie fot. Z. Gamski, oprac. graf. A. Heidrich, wyd. 2, Warszawa 1984; A. Bebłowski, Zasady
etykiety flagowej, Warszawa 1985; J. T. Petrus, Chorągwie i sztandary z wieku XVI do początku XVIII, Warszawa 1986; J. T. Petrus, Chorągwie i sztandary z wieku XVIII, Warszawa 1986; U. Borkowska, Ceremoniał
pogrzebowy królów polskich w XIV–XVIII wieku, w: Państwo, Kościół, Niepodległość, red. J. Skarbek, J. Ziółek, Lublin 1986, s. 133–160; S. K. Kuczyński, Joachim Lelewel i trójkolorowa chorągiew, „Mówią Wieki”
30, 1986, nr 12, s. 23–27; R. Biskupski, Chorągiew nagrobna jeromonacha Joela Maniowskiego, „Materiały
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku”, nr 29, 1986, s. 128–139; W. Maisel, Archeologia prawna Europy, Warszawa 1989; D. Płaza–Opacka, Chorągiew nagrobna Fryderyka von der Groeben w zbiorach Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie, „Rocznik Olsztyński” 16, 1989, s. 155–165; Z. Piech, Strój, insygnia
i atrybuty książąt piastowskich do końca XIV w., cz. 1–2, KHKM 38, 1990, s. 3–34, 199–222; I. Kozina,
Polskie chorągwie nagrobne i ich związek z ideą „militis Christiani”, „Nasza Przeszłość” 74, 1990, s. 237–
255; A. Bebłowski, Państwowy system flagowy, BPTHer., nr 5, czerwiec 1991, s. 12–15; K. Ruciński, Barwy
miasta Poznania, w: Kronika miasta Poznania. Antologia, Poznań 1991, s. 11–13; A. Znamierowski, O orłach i „nielegalnej” fladze, „Spotkania” 1992, nr 45, s. 26–28; K. Guzek, Chorągiew Rzeczypospolitej znak
państwa polskiego, BPTHer., nr 7, kwiecień 1992; S. K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie. Geneza, treści,
funkcje, Warszawa 1993; A. Znamierowski, 20th Century Polish Flags, „The Flag Bulletin” 32, 1993, nr 154,
s. 186–211; I. Kozina, J. K. Ostrowski, Chorągwie nagrobne, w: Sarmatia semper viva. Zbiór studiów ofiarowany przez przyjaciół prof. dr hab. Tadeuszowi Chrzanowskiemu, Warszawa 1993, s. 91–138; W. Lisowski,
Polskie symbole narodowe, Warszawa 1995; A. Znamierowski, Stworzony do chwały, Warszawa 1995; Orzeł
Biały. 700 lat herbu Państwa Polskiego [zespół aut. S. K. Kuczyński i in.; red. nauk. katalogu P. Mrozowski
i M. Makowski], Warszawa 1995; skk [Stefan Krzysztof Kuczyński], Konferencja naukowa „Heraldyka samorządowa — tradycja i współczesność”, BPTHer., nr 14, styczeń 1996; A. Januszajtis, Koroną herb twój
ozdobiono..., Gdańsk 1997; J. Skorupski, Flaggenkunde in Polen, „Der Flaggenkurier” 5, 1997, s. 30–31;
M. Janicki, Chorągwie nagrobne czyli nagrobki chorągiewne i rycerski obrządek pogrzebowy, SMHW 39,
1998, s. 77–102; Godło i barwa Polski samorządowej. Herby i flagi miast i gmin polskich, oprac. red. W. Barbasiewicz, koncepcja wystawy i książki A. Przedpełski, Warszawa 1998; Godło i barwa Polski samorządowej.
Herby i flagi Górnego Śląska i Zagłębia, Katowice 1998; K. C. [Klaudia Cwołek], Chorągiew z Matką Boską,
„Gość Niedzielny” 76, 1999, nr 11, dodatek „Gliwicki”, s. 19; A. Znamierowski, 80 lat biało–czerwonej,
„Nasz Dziennik” 28–29 sierpnia 1999, s. 13; Theatrum ceremoniale na dworze królów i książąt polskich. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Zamek Królewski na Wawelu i Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 23–25 marca 1998, red. M. Markiewicz, R. Skowron, Kraków 1999; M. Kallas,
Symbole państwa polskiego. Ordery i odznaczenia, w: Dziesięciolecie Polski niepodległej, Warszawa 1999,
s. 165–170; A. Znamierowski, The World Encyclopedia of Flags. The Definitive Guide to International Flags,
Banners, Standards and Designs, London 1999; A. Znamierowski, Polskie flagi samorządowe, „Flaga” lipiec–październik 1999, nr 4–5; Współczesna heraldyka samorządowa i jej problemy, red. W. Drelicharz,
Z. Piech, Kraków 2000; D. Tomczyk, Herby oraz inne symbole samorządowe miast i gmin województwa
opolskiego, Opole 2000; J. Michta, Heraldyka samorządowa województwa świętokrzyskiego i jej symbolika,
Kielce 2000; B. Możejko, B. Śliwiński, Herby miast, gmin i powiatów województwa pomorskiego, t. 1,
Gdańsk 2000; t. 2, Malbork 2004; A. Znamierowski, Zasady projektowania flag samorządowych, „Gazeta
gmin, powiatów i województw RP” grudzień 2001–styczeń 2002; E. Parnowska, Proporczyk — symbol pań-

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

102

Charakterystyka polskiego zasobu weksylologicznego

stwa w każdym polskim domu, „Życie Szkoły” 2000, nr 7, s. 457–460; A. Rzempołuch, O chorągwiach
nagrobnych w Prusach Książęcych, cz. 1, „Studia Muzealne” 19, 2000, s. 134–155; A. Znamierowski, Flags
of the World, an Illustrated Guide to Contemporary Flags, London 2000; D. Radziwiłłowicz, P. Żarkowski,
Symbole narodowe i wojskowe, cz. 1–2, Warszawa 2001; J. K. Ostrowski, Chorągiew nagrobna, w: Słownik
sarmatyzmu. Idee, pojęcia, symbole, red. A. Borawski, Kraków 2001, s. 27–30; A. Bebłowski, Flagi klubów
i organizacji żeglarskich Drugiej Rzeczypospolitej (komunikat), w: Heraldyka samorządowa II Rzeczypospolitej (1918–1939). Materiały sesji naukowej. Włocławek 24–25 października 2001 roku, red. S. K. Kuczyński,
Włocławek 2002, s. 309–321; A. Znamierowski, Flagi świata. Ilustrowany przewodnik, Warszawa 2002;
T. Panfil, Znak Królestwa — rozważania nad istnieniem i formą najstarszej polskiej chorągwi w świetle źródeł
numizmatycznych i narracyjnych, „Biuletyn Numizmatyczny” 2002, nr 3, s. 1–14; Prawo polityczne Rzeczpospolitej Polskiej 1918–1939, Warszawa 2002; J. Ptak, Chorągwie na polskich monetach średniowiecznych,
„Biuletyn Numizmatyczny” 2003, nr 2, s. 117–122; A. Znamierowski, Insygnia, symbole i herby polskie.
Kompendium, Warszawa 2003; T. Mitek, Biało–czerwona: czy 2 maja wpisze się w kalendarz świąt ważnych
dla Polaków?, „Polska Zbrojna” 2004, nr 18, s. 3–6; E. Skorupa, Polskie symbole kulturowe przed sądem
pruskim w latach 1871–1914 „o podburzanie do gwałtów”, Kraków 2004; J. Andrychowska–Biegacz, Hymny, flagi, godła: Unia Europejska, członkowie i kandydaci, Rzeszów 2004; J. Rybak, Przepis na flagę, „Polska
Zbrojna” 2004, nr 18, s. 4–5; W. Drelicharz, Z. Piech, Dawne i nowe herby Małopolski, Kraków 2004;
A. Bartkiewicz, Biel i czerwień, „Wojska Lądowe” 2005, nr 9, s. 22–23; T. Jeziorowski, Flaga miasta Poznania, w: Arma virumque cano. Profesorowi Zdzisławowi Żygulskiemu jun. w osiemdziesięciopięciolecie urodzin, red. J. A. Chrościcki i in., Kraków 2006, s. 287–292; P. Birecki, Sztuka luterańska na ziemi chełmińskiej
od drugiej połowy XVI wieku do pierwszej ćwierci XVIII wieku, Warszawa 2006; Protokół dyplomatyczny
i ceremoniał państwowy II Rzeczypospolitej, oprac. J. Sibora, Warszawa 2010.

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

Rozdział 2

WEKSYLIA WOJSKOWE

2.1. OKRES DO 1795 ROKU
Początki stosowania weksyliów do celów militarnych na ziemiach polskich nie są możliwe do ustalenia. Dla czasów przedpiastowskich nie ma żadnych śladów wskazujących na ich obecność, to
samo dotyczy najwcześniejszego okresu panowania Piastów. Jedynie pośrednio na bardzo odległe
w czasie zaznajomienie się mieszkańców ziem polskich z tego rodzaju przedmiotami może wskazywać pochodzenie terminu „chorągiew” (i jego odpowiedników w innych językach słowiańskich) od
mongolskiego słowa „orongo”, oznaczającego znak bojowy. Nie można natomiast ekstrapolować do
stosunków militarnych panujących w tamtym okresie na terenach piastowskich faktu występowania
słowiańskich znaków bojowych na Połabiu, na których widniały wizerunki pogańskich bóstw (co
opisano w obcych źródłach, zwłaszcza w kronice Thietmara z Merseburga).
Pierwsze wzmianki o posiadaniu znaków bojowych (vexilla) przez polskie wojska zawiera kronika Galla we fragmencie dotyczącym wyprawy Bolesława Krzywoustego na Czechy w 1110 r.,
gdzie jest również mowa o podziale tych wojsk na oddziały pochodzące z poszczególnych części
państwa i o hufcu nadwornym, otaczającym księcia. Z kolei Wincenty zwany Kadłubkiem w opisie
bitwy z Rusinami pod Brześciem (1182) wspomina o związanym z osobą Kazimierza Sprawiedliwego „znaku zwycięskiego orła”, w którym można upatrywać bliżej nieokreślonego przedmiotu
pełniącego funkcję weksylium, być może proporca z takim wizerunkiem. Ten sam autor pisał także
o podnoszeniu „zwycięskich znaków” przez oddziały śląskie podczas bitwy nad Mozgawą w 1195 r.
W XIII w. wojska każdej dzielnicy zapewne walczyły pod chorągwiami swoich książąt, na co
zdają się wskazywać wzmianki w źródłach pisanych polskich i obcych. Książę opolski Kazimierz
w dokumencie z 1222 r. nakazuje nowym osadnikom służbę pod jego chorągwią. O posiadaniu
„czarnej jak węgiel” chorągwi z białym orłem przez polskie wojska (zapewne z dzielnic wrocławskiej i opolskiej), wspierające czeskiego króla Przemysła Ottokara II w bitwie nad rzeką Morawą pod
Kressenbrunn w 1260 r., wspominała austriacka rymowana kronika Ottokara spisana przed 1308 r.
Na używanie chorągwi przez wojska Kazimierza kujawskiego walczące wraz z Krzyżakami przeciwko pogańskim Prusom może wskazywać zaś zamieszczona w kronice Piotra z Dusburga wzmianka o obecności chorążego przy boku tego księcia. O występowaniu takiego przedmiotu w wojsku
mazowieckiego księcia Siemowita wojującego z Jaćwingami wspominał z kolei ruski latopis pod
rokiem 1251. Używanie na Mazowszu chorągwi książęcych w wyprawach wojennych jest poświadczone także w następnym stuleciu, w dokumencie dla benedyktynów płockich z 1338 r.
Innym śladem, wskazującym na wykorzystywanie weksyliów w wojskowości polskiej tego okresu, są wizerunki książąt na monetach i pieczęciach. Przedmioty te są atrybutami władców przedstawianych w strojach rycerskich, więc z pewnością nawiązują zarówno do sfery prawno–państwowej,
jak i militarnej. Nie ulega wątpliwości, że te same przedmioty mogły być używane jednocześnie
jako atrybuty władzy politycznej i znaki bojowe. Najstarszym polskim władcą przedstawionym na
monecie konno z proporcem w ręku jest Bolesław Śmiały. Po nim został z takim przedmiotem kilkakrotnie ukazany na numizmatach Bolesław Kędzierzawy — w ujęciu konnym oraz pieszym. Natomiast za najstarszy wizerunek napieczętny księcia z proporcem należy uznać konne przedstawienie
Mieszka Starego z lat ok. 1145–1177, na którym przedmiot ten posiada bardzo długą, trójstrefową
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płachtę umocowaną na długim drzewcu. Drugą z kolei dzielnicą, której książęta zaczęli używać pieczęci portretowych z weksyliami, był zapewne Śląsk. Najstarsza zachowana pieczęć z tego terenu,
należąca do Bolesława Wysokiego (użyta w 1175) ukazuje go pieszo z czterostrefowym proporcem.
Być może z końca tego stulecia pochodzi pozbawiona legendy uszkodzona pieczęć przedstawiająca
dwóch jeźdźców pędzących przeciwko sobie z pochylonymi proporcami zaopatrzonymi w prostokątne płachty, których identyfikowano jako Leszka Białego i Konrada Mazowieckiego.
W XIII w. wizerunki książąt piastowskich dzierżących proporce stały się powszechne we wszystkich dzielnicach. Zazwyczaj płaty tych przedmiotów zakończone są strefami, których liczba wynosi
od dwóch do czterech. Ich wojskowe znaczenie w głównej mierze polegało zapewne na wyróżnieniu
właściciela jako dowódcy wydającego rozkazy podczas walki. W niektórych sytuacjach kopia rycerska z dołączoną płachtą mogła też stanowić oręż w walce wręcz, w której książęta uczestniczyli
wraz ze swymi poddanymi. Stąd niejednokrotnie proporce ukazane na wyobrażeniach napieczętnych
nie są trzymane przez nich pionowo, lecz pochylone jak do ataku. W takim ujęciu zostali ukazani
m.in. Przemysł I (1247) i Władysław Opolski (1247). Nie wiadomo jednak, czy odzwierciedlało to
rzeczywiste zachowania piastowskich władców w tym okresie, czy raczej było formą utrwalenia
rycerskich idei odnoszących się do walki zbrojnej.
Podobnie też Wacław II, tytułujący się na dwustronnej pieczęci z 1292 r. królem czeskim oraz
księciem krakowskim i sandomierskim, wystąpił na jej rewersie konno w stroju rycerskim, dzierżąc pochyloną kopię–proporzec z płachtą w kształcie stojącego prostokąta. Nawiasem mówiąc,
ten typ proporca, często występujący wówczas na Zachodzie, w Polsce nie pozostawił po sobie
żadnych śladów.
W XIV i XV stuleciu posiadane przez książąt znaki bojowe ukazywane na pieczęciach zasadniczo zmieniają swój kształt, gdyż na miejscu kilkustrefowych proporców pojawiają się chorągwie
z prostokątnymi płachtami dużych rozmiarów. Jedną z nich przedstawia pieczęć Władysława Łokietka jako księcia krakowskiego, sandomierskiego, łęczyckiego, sieradzkiego i kujawskiego, a więc
sprzed 1314 r., gdy objął w posiadanie Wielkopolskę. Na tej pieczęci, podobnie jak na innych późnośredniowiecznych wyobrażeniach, płachta chorągwi ma kształt zwykłego prostokąta, ale nierzadko
zdarzają się też wizerunki, na których jest ona w górnej części zaopatrzona w pojedynczy długi
ogon. Takie przedstawienia znalazły się na pieczęciach książąt śląskich, m.in. Wacława legnickiego
(1349–1362), Henryka VI żagańsko–krośnieńskiego (1379–1393) i Ludwika I brzesko-legnickiego
(pieczęć z 1396), a także mazowieckich, np. Konrada III, którego przedstawiano z taką chorągwią na
pieczęci używanej w latach 1472–1503.
O wykorzystywaniu chorągwi w bitwach i o samym wyglądzie tych artefaktów informują także
przedstawienia ikonograficzne z późnego średniowiecza ukazujące bitwę pod Legnicą. Pierwsze
z nich zamieszczone są w tzw. Kodeksie lubińskim z połowy XIV w., kolejne zaś to powstałe sto lat
później malowidła z kościoła Bernardynów we Wrocławiu. Można przyjąć, iż wizerunki te w miarę realistycznie odzwierciedlają wygląd weksyliów z czasów, w których powstały. Na czternastowiecznych wyobrażeniach duża chorągiew z czarnym śląskim orłem posiada płachtę z wycięciami
w części swobodnej, dzięki którym jej górny pas przybiera formę ogona. Płachta przymocowana
jest w trzech miejscach do drzewca pokrytego ornamentem w formie spiralnych linii. Natomiast
wizerunki tych chorągwi powstałe w XV w. bardzo wyraźnie ukazują ich prostokątne płachty posiadające w części górnej przedłużenia w postaci ogonów zwężających się ku końcowi. Taki sam
kształt ma chorągiew (proporzec) z początku lat czterdziestych XV w. trzymana przez Dobiesława
Oleśnickiego, widniejąca na tablicy fundacyjnej w kościele w Siennie.
Od początku obecności w wojsku chorągwie odgrywały w sferze militarnej zarówno rolę praktyczną, jak i symboliczną, przy czym ta pierwsza była z pewnością ważniejsza. Wynikało to z faktu,
iż znaki bojowe były podstawowym elementem organizacji i identyfikacji wojska lub jego części, jak
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również narzędziem dowodzenia. W późnym średniowieczu zwiększyła się liczba tych przedmiotów
na polach walk, stały się one wtenczas znakami nie tylko całych hufców, ale też mniejszych jednostek organizacyjno–taktycznych, które przyjęły nazwy „chorągwi” (vexilla).
W związku z tymi zmianami całe wojsko zostało wkrótce podzielone na chorągwie, do których
przynależność w ramach rycerskiego pospolitego ruszenia była obowiązkowa już w czasach Kazimierza Wielkiego. W statutach wydanych przez tego władcę znalazły się postanowienia, iż każdy
rycerz lub inny człowiek zobowiązany do służby wojskowej miał stawać pod wybraną przez siebie
chorągwią i nie mógł jej opuścić w czasie działań wojennych. Dla funkcjonowania i wyglądu tych
znaków istotna była zasada, iż chorągwie wchodzące w skład pospolitego ruszenia tworzone były
w obrębie określonych terytoriów — ziem i województw (chorągwie ziemskie) lub też przez rody
rycerskie (chorągwie rodowe) bądź nawet przez pojedynczych możnowładców, którzy zazwyczaj
skupiali w nich swoich współrodowców i klientelę.
Konkretne chorągwie uczestniczące w wydarzeniach wojennych wymienił Jan Długosz, gdy opisywał polską wyprawę na Mołdawię w 1359 r. Według niego utracono wówczas trzy chorągwie
ziemskie (regia sive terrestria): krakowską, sandomierską i lwowską oraz osiem rodowych (militaria): Toporczyków, Leliwitów, Lisów, Rawitów, Gryfów, Szreniawitów, Awdańców, Półkoziców
i Strzemieńczyków. Należy jednak wspomnieć, iż zarówno podane przez kronikarza okoliczności tej
wyprawy, jak i skład wojsk biorących w niej udział, budzą wątpliwości historyków.
Nie są zaś na ogół podważane podane przez wspomnianego kronikarza informacje na temat znaków posiadanych przez wojska polsko–litewskie podczas kampanii przeciwko Krzyżakom w 1410 r.
Z jego przekazu wynika, iż pod Grunwaldem armia polska dysponowała 50 znakami bojowymi,
natomiast litewska miała ich co najmniej 40. Na płachtach tych chorągwi dominowały godła heraldyczne, z wyjątkiem chorągwi św. Jerzego, na której umieszczony był krzyż. Wśród owych weksyliów Długosz wyróżnił chorągiew ziemi krakowskiej, pełniącą funkcję wielkiej chorągwi królestwa,
mającą na czerwonej płachcie Orła Białego ze złotym dziobem, szponami i przepaską na skrzydłach,
oprócz tego wymienił i opisał dwie inne związane z osobą monarchy (gończą i nadworną), wspomnianą już chorągiew św. Jerzego, pod którą walczyli zaciężni Czesi i Morawianie, 16 ziemskich
(siedem wielkopolskich, dwie małopolskie, cztery z Rusi Czerwonej i trzy podolskie), trzy wystawione przez książąt mazowieckich jako lenników Królestwa Polskiego, a także 27 tradycyjnie uważanych przez badaczy za rodowe, choć w ścisłym znaczeniu tego słowa można za takie uznać jedynie
dwie (Gryfitów i Jelitczyków), gdyż pozostałe zostały utworzone przez możnowładców świeckich
i duchownych. Byli nimi: kasztelan krakowski, wojewodowie (krakowski, poznański, sandomierski,
sieradzki i łęczycki), kasztelanowie (śremski, wojnicki, sądecki, wiślicki, nakielski), a ponadto marszałek Królestwa, podkanclerzy, podkomorzy krakowski, podstoli krakowski, a także rycerze: Dobiesław z Oleśnicy, Spytko z Jarosławia, Marcin ze Sławska, Dobrogost z Szamotuł, Mikołaj Kmita
z Wiśnicza, Jan Mężyk z Dąbrowy, Zaklika z Korzkwi, Jan z Jičina.
Nie zostały podane przez Długosza ani rozmiary, ani kształty płacht tych przedmiotów. Jedynie
przez analogię do chorągwi używanych w tej bitwie przez stronę krzyżacką, które zostały opisane
(w większości przypadków wraz z wymiarami) i narysowane w dziele Banderia Prutenorum, zaczęto domniemywać, iż najważniejsze z nich, a więc przede wszystkim wielka chorągiew królestwa
(ziemi krakowskiej) miała postać „gonfanonu”, czyli godło na jej płachcie było umieszczone prostopadle do drzewca, a płachta mogła być zakończona wycięciami w części swobodnej. Część z tych
chorągwi była używana także poza sferą militarną, np. podczas ważnych wydarzeń państwowych
(zob. s. 83), jednak niektóre mogły mieć zastosowanie ściśle wojskowe. Dotyczy to zwłaszcza weksyliów używanych przez oddziały zaciężne (chorągiew św. Jerzego, chorągiew dowodzona przez
Zygmunta Korybutowicza), jak również znaków bojowych chorągwi rodowych i możnowładczych.

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

106

Charakterystyka polskiego zasobu weksylologicznego

Wśród wymienionych przez Długosza 40 litewskich chorągwi było 14 ziemskich i 26 książęcych.
Jak podaje Długosz, na większości z nich godłem była Pogoń, jedynie na dziesięciu widniały Kolumny. Jedynym elementem indywidualizującym te przedstawienia, o którym pisze kronikarz, był kolor
koni w godłach pierwszego z tych herbów, gdyż wszystkie płachty miały czerwoną barwę.
W dziele Długosza zostało też udokumentowane używanie w 1410 r. królewskiego proporca
z Orłem Białym, mającego płat mniejszych rozmiarów niż omówione wyżej chorągwie, który był
najważniejszym znakiem w całym wojsku polskim. Podczas marszu niesiono go na czele, a w bitwie
towarzyszył monarsze sprawującemu dowództwo.
Oprócz wyprawy grunwaldzkiej obecność chorągwi w działaniach wojennych prowadzonych
w XV stuleciu została jeszcze wiele razy odnotowana. W tym samym roku 1410 pod Koronowem
wojsko polskie stoczyło kolejną bitwę z Krzyżakami, tym razem pod jedną tylko chorągwią. Jej godłem był podwójny ciemnoczerwony krzyż (godło jagiellońskie) wyszyty na białej płachcie. Polacy
posługiwali się weksyliami również w walkach ze Świdrygiełłą pod Łuckiem (1431), podczas wyprawy na Pomorze (1433) i w wojnie trzynastoletniej (1454–1466), niewątpliwie też we wszystkich
innych wydarzeniach militarnych tamtego okresu.
Ponadto Długosz podał opisy niektórych elementów ceremoniału chorągwianego, takich jak
uroczyste rozwijanie tych znaków w momencie rozpoczynania działań wojennych (1410), czy też
oddawanie ich do rąk dowódcy całego wojska po zakończonej wyprawie (1433). Z okresu wojny
trzynastoletniej zachowały się informacje m.in. o polskich chorągwiach utraconych w bitwie pod
Chojnicami (1454) i rozwijanych podczas rozpoczynania działań pospolitego ruszenia (1461).
Przemiany polskiej wojskowości w czasach nowożytnych miały też niewątpliwy wpływ na rodzaje weksyliów i formy ich użytkowania w dziedzinie militarnej. Poza pospolitym ruszeniem, skupiającym się pod znakami ziemskimi i królewskimi oddziałami przybocznymi, istnieją wówczas
także wojska zaciężne (obrony potocznej, a następnie kwarciane i komputowe), ponadto też oddziały
organizowane w ramach struktur terytorialnych (powiatowe i miejskie) oraz przez osoby prywatne
(poczty możnowładcze, oddziały nadworne). W końcowym okresie tej epoki następuje próba unifikacji sił zbrojnych państwa. Te wszystkie zjawiska znalazły też odbicie w wyglądzie i funkcjonowaniu chorągwi i innych znaków wojskowych.
Szesnastowieczne źródła nie zawsze informują o przynależności chorągwi używanych podczas
działań wojennych do poszczególnych formacji czy typów wojsk. Niekiedy ograniczają się jedynie do stwierdzenia, że walczące wówczas oddziały posługiwały się tego rodzaju przedmiotami.
Przykładowo Bernard Wapowski w swojej kronice wspomina wielokrotnie o wojskach działających
„pod znakami” (sub signis) w opisywanych przez siebie wydarzeniach, począwszy od końca XV w.,
m.in. w wojnach prowadzonych za panowania synów Kazimierza Jagiellończyka przeciwko Mołdawianom, Tatarom, Zakonowi Krzyżackiemu czy Moskwie. Rzadko pojawiają się u niego dodatkowe
informacje na ich temat, np. gdy pisze, że w 1519 r. na wojnę przeciwko Krzyżakom zostały zmobilizowane „pod znakami” wojska konne i piesze. Z tego wynika, iż weksyliami dysponowały wówczas
także oddziały piechoty, co zresztą ten sam autor potwierdza w innym miejscu, podając wiadomość,
iż w 1522 r. mieszczanie sandomierscy wysłali przeciwko Tatarom „pod znakami” określoną liczbę
pieszych. Z kolei pruskie źródło, pisząc o oblężeniu Braniewa przez Polaków w 1520 r., wspomina
o zdobyciu przez krzyżacką załogę 13 polskich chorągwi podczas jednego z wypadów na pozycje
oblegających. Można stąd domniemywać, iż nie były to znaki dużych oddziałów, lecz raczej proporce, używane przez niewielkie liczebnie grupy zbrojnych.
Szlacheckie pospolite ruszenie przez cały czas występowało pod chorągwiami ziemskimi, których
wykorzystywanie do celów militarnych w owych stuleciach jest w źródłach pisanych częstokroć odnotowywane. Jako przykład można przytoczyć wiadomość w szesnastowiecznej kronice Macieja
Stryjkowskiego, że w bitwie z Tatarami pod Kleckiem (1506) brała udział „nowogródzka ślachta pod
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chorągwią swoją”. Notabene szlachta tego samego województwa w 1651 r. pod chorągwią ziemską
pospolitego ruszenia przebywała na miejscu wyznaczonym przez hetmana wielkiego litewskiego
Janusza Kiszkę w obozie pod Turowem w celu przeciwstawienia się napadom kozackim. Z połowy
XVII w. pochodzi z kolei wzmianka, iż chorągiew ziemska zatorska, wisząca nad grobem chorążego
zatorskiego Zygmunta Porembskiego, została stamtąd zabrana podczas „potopu” szwedzkiego i była
używana jako znak bojowy przez tamtejszą szlachtę.
W XVI w., o czym wcześniej wspomniano, chorągwie ziemskie zestawił A. Gwagnin w swoim
dziele Sarmatiae Europeae descriptio (Kraków 1578). Były to jednocześnie chorągwie „wojenne”
(vexilla bellica). Wyliczył on 18 chorągwi koronnych, 18 litewskich, 13 ruskich, jedną pruską i jedną Księstwa Żmudzkiego. Na to samo stulecie datuje się też najstarsze zachowane dotąd chorągwie
z herbami ziemskimi, o których także była mowa w poprzednim rozdziale. Choć współczesne ustalenia na ich temat koncentrują się na sferze dworsko–ceremonialnej, to nie można wykluczyć, że używało ich pospolite ruszenie. Byłyby w takim przypadku znakami bojowymi szlachty z województw
łęczyckiego, pomorskiego, bełskiego, a także z Prus Królewskich i Mazowsza bądź województwa
poznańskiego.
W omawianym stuleciu rozpowszechnienie się nowych form organizacyjnych wojska spowodowało także zmiany w używaniu przez nie znaków bojowych. Na weksyliach chorągwi nadwornych
i zaciężnych umieszczane były zapewne godła monarchii i herby dowódców. Chorągiew z Orłem
Białym towarzyszy polskiemu oddziałowi walczącemu z orientalnym przeciwnikiem w scenie bitwy
ozdabiającej kartę tytułową wydanej w 1521 r. kroniki Macieja z Miechowa. Z kolei na słynnym
obrazie przedstawiającym bitwę pod Orszą (1514) chorągwią z tym samym godłem na czerwonej
płachcie dysponuje oddział lekkozbrojnej wówczas husarii. Podobnie też orzeł w koronie znalazł się
na chorągwi posiadanej przez ciężką jazdę na drzeworycie ukazującym tę samą bitwę, dołączonym
do druku z 1515 r., zawierającego utwór Andrzeja Krzyckiego. Płachta tej chorągwi ma charakterystyczny kształt, gdyż jej swobodny brzeg ma dwa wąskie ogony, jeden w górnej, a drugi w dolnej
części. Na wspomnianej rycinie można też dostrzec jeszcze jedną chorągiew, na której widnieje
godło w postaci podwójnego krzyża, a podobne znajduje się także na tarczy niesionej przez jednego
ze zbrojnych towarzyszących brodatemu dowódcy w wysokim kołpaku. Można sądzić, iż jest to
chorągiew Wielkiego Księstwa Litewskiego z godłem Jagiellonów.
Także na innym przedstawieniu tej bitwy, zamieszczonym w kronice Marcina Bielskiego, polskie
oddziały dysponują kilkoma chorągwiami. Na dwóch płachtach widoczne są orły, natomiast na trzeciej — wizerunek św. Stanisława w półpostaci. Poza tym dwie inne chorągwie mają na trójkątnych
płachtach postacie św. Michała Archanioła z mieczem i wagą w rękach. Towarzyszą one oddziałom,
które atakują z dwóch stron zgrupowanie posługujące się chorągwią ze św. Jerzym. Można sądzić,
że artysta oznaczył w ten sposób wojska litewskie walczące z armią moskiewską.
W zamieszczonych w tejże kronice graficznych przedstawieniach innych bitew z tego stulecia
dostrzec można natomiast wizerunki chorągwi z herbami szlacheckimi na płachtach. Na rycinie
przedstawiającej rozegraną w 1512 r. bitwę pod Wiśniowcem (Łopusznem) widać na płachcie chorągwianej tarczę z herbem Pilawa, z pewnością oznaczającym dowódcę polskiego wojska, hetmana
Mikołaja Kamienieckiego. Na wspomnianym już, słynnym obrazie przedstawiającym bitwę pod Orszą (1514), w rękach przeprawiającego się przez Dniepr ciężkozbrojnego kopijnika, być może dowódcy oddziału, widnieje chorągiew (proporzec) z czerwoną płachtą, na której umieszczono godło
herbu Trąby. Można sądzić, że znak ten należy do Janusza Świerczowskiego, jednego z polskich dowódców, który pieczętował się tym herbem. Z kolei na przedstawieniu bitwy pod Obertynem (1531)
u Bielskiego na polskiej chorągwi umieszczono herb Leliwa, należący bez wątpienia do hetmana
Jana Tarnowskiego, kierującego armią polską w tym starciu. Jak pisał poeta Andrzej Rymsza, w cza-
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sach Stefana Batorego, na czele wojsk walczących z Moskwą pod dowództwem Krzysztofa Radziwiłła znajdowała się biała chorągiew z czarnym orłem, stanowiącym część herbu tego magnata.
Prywatne formacje nadworne, używane do walki z nieprzyjacielem obok wojsk państwowych czy
ziemskich (powiatowych, łanowych), jak też asystujące swoim właścicielom przy różnych okazjach,
miały na znakach bojowych treści odnoszące się do tych osób. I tak na płachtach chorągwi posiadanych przez nadworne oddziały Jana Zamoyskiego znajdował się herb Jelita, któremu towarzyszyły
dewizy: CERNIT ET AUDET i UTRAQUE CIVIS. Wiadomość o nich pochodzi — co prawda —
z opisu uroczystości zaślubin hetmana z Gryzeldą Batorówną (1583), ale można domniemywać, iż
tego rodzaju znaki używane były także w okolicznościach wojennych. Pojawia się tu również niewystępująca wcześniej praktyka umieszczania na weksyliach napisów, które w późniejszym okresie
staną się tam powszechne.
Na początku epoki nowożytnej zaczęły też pojawiać się na chorągwiach treści pozaheraldyczne, w tym głównie przedstawienia religijne. Gwagnin w swojej Kronice Sarmacyej Europejskiey,
w opisie chorągwi Wielkiego Księstwa Litewskiego podał, że na stronie głównej miała ona Pogoń,
na odwrocie zaś „Najświętszej P. Maryi z Dzieciątkiem, Zbawiciela naszego Chrystusa Pana Rodzicielki obraz w słońcu”. Z kolei na odwrocie chorągwi hetmana wielkiego litewskiego znajdował się
— według tego samego autora — wizerunek św. Stanisława. Natomiast w spisie ruchomego majątku pozostałego po arcybiskupie Piotrze Gamracie (zm. 1545) znajdowały się dwie duże chorągwie
z czerwonej kitajki z przedstawieniem postaci Matki Bożej w słońcu, a także godła właściciela. Chorągwie te były zapewne używane przez liczącą 200 jeźdźców gwardię tegoż dostojnika. W 2. poł.
tego stulecia, w czasach Stefana Batorego, uczestniczący w walkach o Psków w 1581 r. kawaler maltański Prokop Pieniążek używał zaś chorągwi z białą płachtą, na której umieszczono krzyż „według
zwyczaju rycerzów jerozolimskich”, jak relacjonował Bartosz Paprocki.
W tym okresie oddziały piesze dysponowały chorągwiami, które poeta A. Rymsza określił jako
„dziwnych farb szachowane płachty”. Były to więc zapewne typowe dla piechoty weksylia przedstawiające barwne pola, w tym także w postaci szachownicy. Umożliwiały one łatwe odróżnianie
poszczególnych oddziałów, bez uwzględniania treści heraldycznych czy symbolicznych. Ten sam
autor wspominał też o obecności na polu walki ogromnej liczby „drobnych proporców”, zapewne
posiadanych zarówno przez piechotę, jak i przez jazdę.
Wiek XVII przynosi kolejne zachowane dotąd egzemplarze weksyliów, których przeznaczenie
wiązane jest ściśle z wojskowością. Z czasów Zygmunta III pochodzą przechowywane w MWP
podobne do siebie pod względem treści jedwabne płachty dwóch chorągwi. Na jednej z nich, niebieskiego koloru, widnieje litewska Pogoń otoczona wokoło ułożonym w kształcie prostokąta napisem: SIGISMUNDUS III / DEI GRATIA REX / POLONIAE MAGNUS / DVX LITVANIAE,
oraz usytuowana obok herbu rozeta zawierająca napis: GRO/DZIEN/SKA. Płachta ta ma kształt
prostokąta ze skośnie obciętym dolnym rogiem w części swobodnej. Druga z kolei, karmazynowej
barwy, ma obok Pogoni napis: SLO/NIM/SKA, a jej dolny róg jest mocno zaokrąglony. W zasobach
Muzeum Historycznego i Etnograficznego w Wilnie znajduje się kolejny tego rodzaju zabytek, który
różni się od obu kształtem płata i umieszczonym w rozecie napisem: TROCKA. Zdaniem badaczy
(Z. Stefańska, S. K. Kuczyński, J. Pych) powstały one w drugiej dekadzie XVII w. z przeznaczeniem
dla formowanych od 1613 r. oddziałów „żołnierza powiatowego”, w tym przypadku pochodzących
z powiatów grodzieńskiego i słonimskiego oraz województwa (bądź powiatu) trockiego, lub też są
identyfikowane z pospolitym ruszeniem organizowanym na tych terenach (H. Wielecki). Zapewne
były w użyciu jeszcze po śmierci Zygmunta III i w związku z tym je naprawiano, o czym świadczy
napis w oddzielnej rozetce: REPARO/WANA/1747, na chorągwi słonimskiej.
Znakami bojowymi dysponowały również wojska powiatowe, formowane przez samorządy innych województw i ziem. Przechowywano je w poszczególnych powiatach w siedzibach sądów
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grodzkich. Na czas działań wojennych były wręczane wraz z kotłami rotmistrzom, którzy oddawali
je po zakończeniu kampanii. Można sądzić, że na znakach tych, podobnie jak na chorągwiach używanych przez pospolite ruszenie, zamieszczano zazwyczaj herby ziemskie.
Nie było to jednak zapewne zawsze przestrzegane. W zbiorach MWP znajduje się chorągiew pospolitego ruszenia województwa witebskiego z 1654 r. z płachtą karmazynowej barwy, mającą trójkątne wcięcie w części swobodnej. W jej centrum widnieje namalowany olejną farbą wizerunek św.
Michała Archanioła na prostokątnym polu zielonego koloru, otoczony wokół dziś już w dużym stopniu nieczytelnymi napisami, wśród których znajdowała się dewiza: PRO DEO REGE ET PATRIA
oraz słowa: WOJEWÓDZTWO WITEBSKIE RYCER... i rok 1654, jak również monogram I.C.D.M.
w wieńcach. Warto zauważyć, iż godłem herbu tego województwa była litewska Pogoń, której brakuje na chorągwianej płachcie. Dawniej drzewce tej chorągwi było zwieńczone głowicą, mającą kształt
wyciętego ażurowo liścia, z umieszczonym wewnątrz orłem w mitrze książęcej na głowie.
Wśród zachowanych do naszych czasów weksyliów z tamtego okresu część należała z pewnością
do oddziałów zaciężnych, w tym także kwarcianych bądź komputowych. Często na ich płachtach
widniały herby szlacheckie, należące do osób wystawiających oddziały. Poza herbami umieszczano
tam także inne treści — ikonograficzne i napisowe, ważna bywała też kolorystyka tych płacht. Na
tę różnorodność zwracał uwagę Wacław Potocki w Wojnie chocimskiej, wskazując na rozbieżność
między ideowym znaczeniem godeł na chorągwiach a postępowaniem ich właścicieli:
Więc na onę chorągiew nazszywa kitajki
Orłów, krzyżów, nabożeństw, herbów swych nakładzie,
I Bogu i królowi i sobie na zdradzie…

Z przytoczonych słów wynika przede wszystkim, iż treści umieszczane na ówczesnych znakach
wojskowych były zależne od organizatorów poszczególnych oddziałów. Dotyczyło to nie tylko chorągwi nadwornych, lecz z pewnością także państwowych. Można wnioskować, iż na ich płachtach
widniały zarówno wizerunki orłów (zapewne przede wszystkim Orła Białego), motywy krzyża i wyobrażenia religijne, jak też inne treści heraldyczne, odnoszące się zapewne do szlacheckich herbów
rodowych.
Na ostatnie ćwierćwiecze XVII stulecia datowana jest chorągiew w zasobach MWP, mająca na
karmazynowym płacie herb Pogoń z mitrą książęcą nad tarczą osadzoną na panopliach w postaci
chorągwi, luf armatnich i innej broni, których dolną część zajmuje inna tarcza z krzyżem kawalerskim. Na odwrocie zamiast Pogoni widoczny jest herb Giedyminowiczów w formie trzech wież
za murem. Chorągiew ta związana była kiedyś z Czartoryskimi, nie można więc też wykluczać, iż
widniejąca na niej Pogoń nie jest herbem Wielkiego Księstwa Litewskiego, lecz właśnie tej rodziny.
Na stanowiącym część innej chorągwi zielonym prostokątnym płacie, także znajdującym się
w zasobach wspomnianego muzeum, św. Michał Archanioł z mieczem i wagą w rękach został na
obu stronach wyobrażony obok krzyża kawalerskiego. Pod nim z jednej strony widnieje w kartuszu
herb podobny do Bogorii otoczony literami: I.S.M.S. i od spodu datą: A.D. 1649, na odwrocie zaś
zamiast wagi w ręce Archanioła znajduje się proporzec z napisem: KTO JEST JAKO B[Ó]G, brakuje tu natomiast daty. Przedmiot ten jest identyfikowany jako znak bojowy chorągwi kozackiej Jana
Sławińskiego, do którego odnosiłby się wspomniany monogram, odczytany jako: Ioannes Sławiński
Miecznik Starodubski.
Brakuje możliwości bliższej identyfikacji wielu chorągwi wojskowych z tej epoki. W MWP znajdują się dwa nieco różniące się rozmiarami płaty chorągwiane (126×115 cm i 128×110 cm) sporządzone z białego jedwabiu, z których każda ma na jednej stronie aplikowany w centrum niewielki
w stosunku do jej rozmiarów (o rozpiętości ramion zaledwie 30 cm) krzyż kawalerski barwy karma-
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zynowej. Istnieje przypuszczenie, że są to dwie warstwy tego samego płata chorągwianego, zapewne
będącego pozostałością znaku bojowego należącego do oddziału husarii. Podobny krzyż kawalerski,
nad którym umieszczono Matkę Boską Bolesną w półpostaci i ciągnący się wzdłuż drzewca napis:
IESVS MARIA IOZEF widniał na jednej z polskich chorągwi, jakie dostały się w ręce szwedzkie
podczas wojen w XVII i na początku XVIII w.
Z pewnością przeznaczenie wojskowe miała większość spośród weksyliów zdobytych lub zrabowanych w Polsce przez Szwedów, które przetrwały do naszych czasów bądź w oryginalnej postaci
w muzeach Sztokholmu: Muzeum Wojska (Armémuseum) i Zbrojowni Królewskiej (Livrustkammaren), bądź w formie dokumentacyjnych wizerunków wykonywanych tam już od XVIII w. Wśród
nich znajdowały się chorągwie związane z osobami poszczególnych monarchów, być może służyły
one również jako znaki bojowe ich formacji nadwornych. Należała do nich zapewne chorągiew
kojarzona z królem Zygmuntem III, na której nad Orłem Białym, umieszczonym na tle krzyża koloru białego i otoczonym łańcuchem Złotego Runa, znalazło się hasło: TECVM ET PRO TE. Z kolei do jego następcy odnosi się umieszczony na płacie innej z nich napis: LADISLAUS IV REX
POL[ONIAE] ET SUECIAE, wraz z datą „1636” obok herbów polskich i szwedzkich. Z panowaniem Jana Kazimierza związana była zaś bez wątpienia chorągiew, na płachcie której widniały
złączone ze sobą litery ICR pod królewską zamkniętą koroną. Na sporządzonym przez szwedzkiego
malarza wizerunku tego przedmiotu widać także zwieńczenie jej drzewca w postaci grotu z wyciętym wewnątrz krzyżykiem.
Inna chorągiew z tego zbioru, z trójkątnym wycięciem w części swobodnej, ma na czerwonej
płachcie Orła Białego w dekoracyjnym prostokątnym obramowaniu. Na głowie orła widnieje tu
zamknięta korona z krzyżykiem, na jego piersiach złoty Snopek Wazów, a w szponach umieszczone
są krzyż i szabla, podobnie jak w rękach króla Zygmunta III na warszawskiej kolumnie. Na kolejnej
chorągwi posiadanej przez Szwedów, w stronę Orła Białego, mającego na piersiach tarczę z czteropolowym herbem Rzeczypospolitej ze Snopkiem w centrum, wysuwała się z obłoku ręka trzymająca
wieniec. Wizerunek ten uzupełniał napis: VIRTVTIS PROEMIVM. Wszystkie brzegi płachty otaczało obramowanie, na którym umieszczono 10 kwiatów i mały równoramienny krzyżyk.
Natomiast z czasów panowania Jana Kazimierza, a dokładniej biorąc — początku wojny polsko–
szwedzkiej i związanej z tym ucieczki tego króla z kraju — pochodzi chorągiew mająca na jednej
stronie płata wyobrażenie Snopka Wazów z unoszącymi się nad nim czarnymi chmurami, zsyłającymi w jego stronę podmuchy wichru i strumienie deszczu, ale także z podtrzymującą go ręką.
Wizerunkowi temu towarzyszy napis: CAELITUS ERIGOR [Z pomocą Niebios podnoszę się], co
było czytelnym odniesieniem do sytuacji, w której znajdował się wówczas ten monarcha. Po drugiej
stronie płata widać natomiast rękę z mieczem wyłaniającą się z obłoków oraz wypisaną dewizę PRO
REGE ET PATRIA. Treści obrazowe i napisy umieszczone na tej chorągwi można powiązać z popularną w tamtej epoce twórczością emblematyczną, posługującą się wizerunkami alegorycznymi
i krótkimi tekstami (motta, epigrafy, inskrypcje).
Z wojennymi losami Jana Kazimierza związana jest też chorągiew przechowywana na Wawelu,
powstała w związku z zawiązaniem się w 1657 r. w Krakowie konfederacji wojskowej przeciwko
Szwedom po stronie tego króla. Z powodu złego stanu zachowania, treść na niej zawarta jest już w dużym stopniu nieczytelna, niemniej jednak można odczytać umieszczony w górnej części płachty napis: CONTRA / HOSTES REGNI / ZELUS / CONFEDERATORUM CIVIUM CRACOVIENSIUM
/ ANNO DO[MINI] 1657. Natomiast w centrum widnieje wieniec, wewnątrz którego został umieszczony napis zawierający tytulaturę króla Jana Kazimierza i dewizę: PRO DEO REGE ET PATRIA.
Powszechnie występowały na wojennych chorągwiach motywy religijne. W 1621 r. królewicz Władysław Waza przed wyruszeniem przeciwko Turkom pod Chocim otrzymał w kolegiacie warszawskiej
z rąk nuncjusza papieskiego chorągiew z wizerunkiem Orła i krzyża oraz napisem: PRO GLORIA
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CRUCIS. Z kolei przechowywana w sztokholmskiej Zbrojowni Królewskiej polska chorągiew, zdobyta przypuszczalnie przed 1629 r., ma na jednej stronie płachty wizerunek Najświętszej Marii Panny
z Dzieciątkiem i napis: PROVOCATUS PUGNUM, na drugiej zaś Chrystusa Ukrzyżowanego w otoczeniu słońca i księżyca wraz z napisem: DEUS ADIUTOR MEUS. Na innej ze zdobytych przez Szwedów chorągwi wizerunkowi Ukrzyżowanego towarzyszył napis: IN HOC SIGNO VINCES. W nieco
zmienionej wersji (IN HOC VINCES) widniał on też między ramionami krzyża wpisanego w słońce na
kolejnym z utrwalonych przez szwedzkiego dokumentalistę artefaktów tego typu.
W omawianej tu grupie weksyliów, które można przypisać oddziałom wojskowym, stanowiącym
otoczenie monarchów, pojawiają się także inne motywy. Chorągiew gwardii pieszej Zygmunta III
Wazy zawierała napis: TANDEM BONA CAVSA TRIVMPHAT. Znajdujące się w Sztokholmie
płachty chorągwi kompanijnych z okresu „potopu” prezentują natomiast bogate treści heraldyczne
w postaci wielopolowych herbów polskich i szwedzkich otoczonych pojedynczymi literami tworzącymi cyfry (monogramy) królewskie: I[oannes] C[asimirus] R[ex] P[oloniae] ET S[veciae].
Jak już wspomniano, magnaci na znakach swoich oddziałów najczęściej umieszczali własne herby,
podobnie jak hetmani czy rotmistrzowie oddziałów zaciężnych. Przykładem mogą być dwa proporce
oddziałów kasztelana krakowskiego Jerzego Zbaraskiego z lat 1620–1631, przechowywane w Państwowych Zbiorach Sztuki na Wawelu. Mieszczą się na nich złożone czteropolowe herby w kartuszach
z liści akantu, nad którymi umieszczono książęce mitry. Wokół owych kartuszy rozmieszczone są
litery będące inicjałami właściciela. Z kolei na chorągwi oddziału piechoty biskupa Piotra Gembickiego, która znalazła się wśród szwedzkich zdobyczy, widniał po prawej stronie na niebieskim polu jego
herb Nałęcz z elementami charakterystycznymi dla heraldyki biskupiej, z drugiej zaś na polu podobnego koloru wizerunek Najświętszej Marii Panny z umieszczonym nad nim napisem: SUB TUUM
PRAESIDIUM CONFUGIMUS.
Z czasów Jana Sobieskiego zachowała się w zbiorach Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie chorągiew używana w celach wojskowych, mająca na płachcie Orła Białego z widniejącym na
piersiach rodowym herbem króla: Janina.
Piechota posługiwała się w XVI–XVII w. chorągwiami, których płachty często były podzielone
na barwne pola (strefy) bądź zawierały wizerunki krzyży. W niektórych przypadkach były to krzyże
ukośne (św. Andrzeja), zarówno gładkie, jak też z charakterystycznymi sękami (tzw. krzyże burgundzkie). Motyw ten znalazł się na chorągwi należącej do oddziału pieszego, która znajduje się
w MWP. Jej dużych rozmiarów płachta (220×300 cm) ma na niebieskim tle właśnie tego typu krzyże
barwy karmazynowej. Z kolei znajdująca się w Szwecji chorągiew kompanijna gwardii pieszej królewskiej Jana Kazimierza miała po obu stronach na białym tle złote krzyże św. Andrzeja, ponadto
małe równoramienne krzyżyki (greckie) takiego samego koloru wraz z inicjałami INRI pośrodku,
blisko górnej krawędzi płachty. Na prawej stronie płachty w przecięciu ramion dużego krzyża znajdował się zaś polsko–szwedzki herb Wazów nakryty koroną królewską, natomiast na stronie lewej
w tym samym miejscu umieszczono wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem.
W epoce saskiej na znakach wojskowych pojawiły się treści związane z królami z dynastii Wettinów. Dotyczy to zarówno ich herbów, jak też monogramów imion i innych zapisów. Za panowania
Augusta II Mocnego na tego typu przedmiotach obecny był monogram AR, skrót od „Augustus
Rex”, a także herb dwudzielny w słup, mający w prawym polu podzielonym na dwa pasy (czarny
i biały) dwa skrzyżowane miecze, w lewym zaś tzw. rucianą koronę na czarnych i złotych belkach.
Chorągiew z czerwoną płachtą, na której widoczny jest Orzeł Biały z tarczą herbową Wettinów na
piersi została ukazana na malowidle ze stropu Sali Stołowej zamku w Podhorcach, przedstawiającym
bitwę pod Kaliszem w 1706 r. Obok niej widoczna jest też inna chorągiew, biało–czerwona, z krzyżem maltańskim w odwrotnych barwach (w białym polu połowa krzyża czerwona, w czerwonym —
biała). W centrum krzyża widnieje postać Matki Bożej Niepokalanie Poczętej.
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Z panowaniem Augusta II można też bez wątpienia wiązać sztandar z aksamitu zdobyty przez
Szwedów w pierwszych latach wojny północnej. Był na nim umieszczony czteropolowy herb Rzeczypospolitej z herbami saskimi w tarczy sercowej. Inne weksylium wiązane z tym władcą to znajdująca się w MWP chorągiew z umieszczonym na płachcie pelikanem w otoczeniu dwóch gałązek
wawrzynu oraz wstęgą z napisem: PRO LEGE ET REGE. To sformułowanie jest częściowo zbieżne
z dewizą Orderu Orła Białego (Pro Fide Rege et Lege) utworzonego przez Augusta II w 1705 r.
Zbliżony brzmieniowo do tej dewizy jest napis: PRO FIDE REGE ET PATRIA, na płachcie innej
polskiej chorągwi, występujący tam obok krzyża burgundzkiego. Była ona zdobyta przez Szwedów
w okresie wojny północnej, więc z pewnością wiąże się z panowaniem w Rzeczypospolitej pierwszego z Wettinów.
Na początek XVIII w. datowana jest również chorągiew ze zbiorów MWP, mająca na brunatno–czerwonej płachcie biały krzyż kawalerski z płomieniami między ramionami, umieszczony na
ośmiosegmentowej czerwonej rozecie otoczonej kręgiem koloru brązowego. Nie można określić
bliżej, kto był posiadaczem tego przedmiotu. Natomiast nie sprawia takich trudności identyfikacja
znajdującej się w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu chorągwi, na której na czerwono–zielonej płachcie z jednej strony widnieje herb Krzywda w otoczeniu panopliów, wśród których widoczne są buławy hetmańskie, z drugiej zaś herby Polski, Litwy, Saksonii i Wettinów. Należała ona
najprawdopodobniej do Stanisława Mateusza Rzewuskiego, od 1706 do 1726 r. hetmana polnego,
a przez dwa następne lata aż do śmierci hetmana wielkiego koronnego. Z tego też względu czas jej
powstania wyznacza się na lata 1706–1728.
Przechowywaną w MWP chorągiew regimentu buławy polnej Wielkiego Księstwa Litewskiego
z 1718 r., będącego jednym z oddziałów określonych etatem rok wcześniej na tzw. sejmie niemym,
wiąże się zaś z osobą innego hetmana — ówczesnego szefa owego regimentu Stanisława Ernesta
Denhoffa, hetmana polnego litewskiego w latach 1709–1728. Płachta tej chorągwi jest niemalże
kwadratowa (99×104 cm) i ma kolor ciemnozielony. Po jednej stronie widnieją na niej herby —
saski i litewski (Pogoń), otoczone złocistym ornamentem i przykryte zamkniętą koroną królewską.
Pod nimi umieszczona została data: 1718. W czterech rogach tej strony płachty znajdują się herby
rodowe Denhoffów z godłem w postaci głowy dzika, w bogato zdobionych kartuszach, którym towarzyszą skrzyżowane buławy hetmańskie i korony szlacheckie. Druga strona zawiera natomiast
wizerunek Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej z napisem: SUB TUUM PRAESIDIUM
CONFUGIMUS. Natomiast w rogach pod koronami szlacheckimi znalazły się monogramy hetmana:
S[tanislaus] D[enhoff] V[ice] D[ux] G[eneralis].
Wygląd weksyliów używanych w wojsku polskim przez oddziały cudzoziemskiego autoramentu
pod koniec panowania Augusta II został utrwalony na dwóch obrazach Jana Johanna Christiana Mocka,
przedstawiających tzw. kampament wojsk polskich i saskich, do którego doszło w 1732 r. w okolicach Warszawy. Chorągiew regimentu gwardii pieszej miała tam na różowej płachcie ze srebrnym
obszyciem dewizę: DEO FIDEM REGI FIDELITATEM LEGI OBSEQUIUM, oraz w narożnikach
królewskie monogramy AR z koroną. Z kolei znak regimentu królowej był biały z karmazynowym
obrzeżem, na którym umieszczone zostały na zwieńczonym koroną królewską (zamkniętą, pięciokabłąkową z krzyżykiem) paludamencie z błękitnym pokryciem cztery tarcze. Dwie z nich usytuowane
po bokach zawierają herby Korony i Litwy, między nimi zaś u góry widnieje tarcza z monogramem
AR, a pod nią druga z herbem saskim. W rogach płachty zostały umieszczone zapalone granaty.
Warto zaznaczyć, że chorągiew o takim wyglądzie, z płachtą o wymiarach 227×178 cm, zachowała
się w zbiorach MWP.
Na obrazach Mocka widać też wiele innych przedmiotów tego typu. Wśród nich można wyróżnić
chorągwie batalionowe z płachtami żółtego koloru, na których naszyte zostały różowe taśmy wzdłuż
brzegów oraz przez środek w formie krzyża św. Andrzeja, ponadto umieszczony został na nich napis:
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JAHWE, a w rogach gorejące granaty. Taki sam napis znajdował się na sztandarach gwardii konnej,
przy czym ich płachty były różowe ze srebrnym obrzeżem w formie liści laurowych. Natomiast chorągiew korpusu artylerii koronnej nosiła na różowej płachcie wyobrażenie Orła Białego z saskim herbem na piersiach i monogramy na czterech rogach, ponadto dewizę taką samą jak na znaku regimentu
gwardii pieszej. Charakterystyczne było zwieńczenie drzewca tej chorągwi w postaci gorejącego granatu. Podobnie też Orzeł Biały i granaty widniały na pąsowej płachcie znaku frejkompanii artylerii.
Z okresu panowania Sasów pochodzą też znajdujące się w MWP proporczyki artylerii Wielkiego
Księstwa Litewskiego z widniejącą na nich Pogonią z jednej, a armatą oraz kulami i beczkami z drugiej strony. Brak na nich jakichkolwiek napisów uniemożliwia niestety ich dokładniejszą datację.
Natomiast z pewnością pochodzi z czasów Augusta II przechowywany w tym muzeum kornet dragoński z płachtą o wymiarach 90×93 cm, zaopatrzoną w trójkątne wycięcie w części swobodnej, na
której po obu stronach widnieje monogram AR, przykryty koroną w otoczeniu palmowych gałązek.
Inny znak wojskowy z czasów tego władcy był do II wojny światowej przechowywany w kościele
ewangelickim w Biskupcu Pomorskim.
Chorągwie oddziałów organizowanych w dobrach magnackich nadal nosiły herby ich właścicieli.
Na płachtach trzech znaków posiadanych przez regiment Ordynacji Ostrogskiej widniał Orzeł Biały
z monogramem AR na piersiach, pod nim zaś herb książąt Ostrogskich. Dwie z tych płacht były karmazynowe, jedna zaś biała. Natomiast na znaku nadwornej formacji księcia Augusta Czartoryskiego, wojewody ruskiego i szefa gwardii pieszej koronnej, widniał jego rodowy herb Pogoń z mitrą
książęcą, w otoczeniu panopliów. Na tarczy jeźdźca będącego godłem Pogoni i na chorągiewkach
panopliów umieszczono zaś herb Leliwa jego żony Zofii z Sieniawskich. W narożnikach płachty
znajdował się natomiast monogram tego księcia AC pod książęcą mitrą. Całości dopełniała data
roczna: 1743.
Wśród eksponatów dawnego muzeum starożytności w Wilnie, wywiezionych do Moskwy po powstaniu styczniowym, znajdowała się karmazynowa chorągiew z wizerunkiem Najświętszej Marii
Panny Niepokalanie Poczętej i napisem: MONSTRA TE ESSE MATREM. W dwóch rogach płachty
widniały ponadto Radziwiłłowskie orły, a w dwóch pozostałych monogramy XKR (książę Karol Radziwiłł). Własnością któregoś z magnackich oddziałów nadwornych była też przypuszczalnie inna
chorągiew przechowywana w tym muzeum, pochodząca z kościoła w Rudnikach w Trockiem. Jej
płachta barwy żółtej miała na prawej stronie krzyż, na lewej zaś herb Nałęcz z napisem: IN HOC
SIGNO VINCES. Zwieńczenie jej drzewca (w postaci dwugłowego orła osadzonego na kuli) zapewne dodano w późniejszym czasie.
O różnorodności weksyliów posiadanych przez wojska nadworne w tym stuleciu może świadczyć
ich zasób związany z rodziną Zamoyskich. Z pierwszej ćwierci XVIII w. pochodzi chorągiew regimentu piechoty Ordynacji Zamoyskiej, mająca na dużej czerwonej płachcie (180×220 cm) rodowy
herb właścicieli (Jelita) udekorowany panopliami. Na innej zaś, powstałej w końcu tego stulecia,
na jasnym tle płachty o wymiarach 178×182 cm przedstawiono w ozdobnej rokokowej ramie Orła
Białego z koroną nad głową, trzymającego w łapach trzy włócznie i wieniec laurowy. Motyw herbu
Jelita stanowił też zwieńczenie drzewca tej chorągwi. Mniejsze rozmiary, bo tylko 60×65 cm miał
płat sztandaru oddziału jazdy Zamoyskich, mający z jednej strony wizerunek Najświętszej Marii
Panny w aureoli, z drugiej zaś herb rodowy. Płat innego, zaginionego obecnie proporca, należącego
być może do tej samej formacji, miał na płacie krzyż kawalerski i cztery gorejące kule. Nie zachowała się także chorągiew z amarantowego jedwabiu, mająca na jednej stronie tarczę otoczoną niebieską
wstęgą i przedstawienie Orderu Orła Białego, a na drugiej herb Jelita z monogramem T[omasz]
O[rdynat] Z[amoyski] W[ojewoda] L[ubelski] i datą roczną: 1745.
Znaki dla poszczególnych oddziałów sprawiali ich szefowie bądź rotmistrze na własny koszt. Wygląd tych przedmiotów przez długi czas nie był regulowany przepisami, stąd jeszcze w 1746 r. het-
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man wielki litewski Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko” w wydanym dla wojska regulaminie pisał: „W chorągwiach zaś i proporcach kolor ad libitum Ichmościów panów rotmistrzów przybierania
permittitur”. Ich wręczanie oddziałom odbywało się w sposób ceremonialny, jak w 1756 r. w Dubnie
w odniesieniu do trzech chorągwi ufundowanych dla batalionu pieszego Ordynacji Ostrogskich. Po
ceremonialnym wbiciu pamiątkowych gwoździ w ich drzewce, przekazano te przedmioty dowódcy
na miejskim placu w obecności hetmanów. Potem w kaplicy podczas mszy świętej poświęcił je biskup krakowski, a zgromadzeni oddawali im honory, gdy były stamtąd uroczyście wynoszone.
W oddziale wchodzącym w skład autoramentu narodowego była zazwyczaj jedna chorągiew
i kilka proporców, w regimencie autoramentu cudzoziemskiego były cztery chorągwie, a Regiment
Łanowy posiadał trzy. Używano ich tylko w wyjątkowych okolicznościach, a rozwijano jedynie
wówczas, gdy żołnierze występowali z dobytą bronią, w innych sytuacjach znajdowały się w pokrowcach. Jak już wcześniej wspomniano, w pierwszych dziesięcioleciach XVIII w. szefowie regimentów komputowych mogli umieszczać na chorągwiach swoje herby rodowe. Jednak za panowania
Augusta III zostało to zakazane, a dopuszczono na płachtach tych znaków jedynie herby państwowe
i królewskie. Nie zawsze było to przestrzegane, np. hetman wielki koronny Józef Potocki (zm. 1751)
umieścił na chorągwi pieszego regimentu swój herb Pilawę.
W 1. poł. XVIII w. weksyliami posługiwały się także formacje organizowane przeciwko Sasom
przez stronników Stanisława Leszczyńskiego. Należał do nich Antoni Pociej, regimentarz generalny
litewski w 1734 r., po którym pozostały dwie chorągwie w MWP. Na płachcie jednej z nich widnieje
z jednej strony Pogoń litewska, z godłem herbu Wieniawa Leszczyńskich na tarczy rycerza, w ozdobnej ramie zwieńczonej koroną z dziewięcioma pałkami. W narożnikach natomiast umieszczono herb
Pociejów — Wagę w otoczeniu panopliów. Na odwrotnej stronie płachty widoczna jest pod koroną
tarcza trzymana przez anioła, na której być może znajdowało się wcześniej godło. W rogach zamiast
herbów właściciela zostały umieszczone jego monogramy: A[ntoni] P[ociej] R[egimentarz] G[eneralny]. Z kolei druga z tych chorągwi, także z litewską Pogonią pod dziewięciopałkową koroną na
jednej stronie, na odwrotnej ma wymalowaną armatę z dwiema beczkami i kulami. Z tego względu
można ją uznać za znak artyleryjski. W narożnikach jej płachty, podobnie jak na wcześniej opisanej,
widnieją monogramy Pocieja.
Z tych samych czasów zachowała się chorągiew „poważnego znaku”, czyli formacji husarskiej lub
pancernej Adama Tarły, starosty gostyńskiego, uczestnika konfederacji dzikowskiej. Na jej płachcie
można dostrzec krzyż kawalerski z wyszytymi pośrodku literami PG (powiat gostyński), w rogu zaś
herb Topór rodziny Tarłów oraz litery: ATSGRGP. Skrót ten próbowano rozwijać w napis: „Adam
Tarło Starosta Gostyński Regimentarz Generalny Powiatu”, lub w innej wersji (odczytując przedostatnią literę jako C zamiast G): „Adam Tarło Starosta Gostyński Rotmistrz Chorągwi Pancernej”.
Nad krzyżem widnieje natomiast dewiza: PRO: FIDE: PATRIA: LEGE ET REGE, będąca oczywis
tym odniesieniem do dewizy Orła Białego, lecz nieco roszerzająca jej ideową wymowę.
Z osobą Stanisława Leszczyńskiego związane są też inne weksylia. Należy do nich chorągiew
piechoty z żółtym krzyżem burgundzkim na karmazynowej płachcie, w centrum którego znajduje
się Orzeł Biały z Wieniawą (herbem Leszczyńskich) na piersiach. Drugim zachowanym zabytkiem
weksylologicznym z czasów tego króla jest kornet dragoński, na którym widnieje Orzeł Biały zrywający się do lotu w stronę słońca, ze wstęgą z napisem: TURBINE DISCUSSO PAR SUMMIS
FERRE SERENUM [Po uciszeniu burzy jest w mocy nieść pogodę najwyższym], umieszczoną powyżej. W rogach płata zostały umieszczone monogramy króla: SR. Na uwagę zasługuje drzewce
tego kornetu w formie długiej na 3,5 m kopii z wyciętym miejscem na uchwycenie dłonią.
Podobny wizerunek widniał na ośmiu przetrzymywanych dawniej w Rosji kornetach dragońskich
z początku panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764), z których pięć znajduje się obecnie w MWP. Lecącemu w stronę słońca orłowi towarzyszy tam jednak inny napis, mający brzmienie:
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TENDIT IN ARDUA VIRTUS [Męstwo dąży do rzeczy trudnych]. Na odwrotnej stronie płatów
żółtego koloru umieszczony został królewski monogram SPRP pod koroną, dający się rozwinąć
jako „Stanislaus Poniatowski Rex Poloniae”. Wokół niego rozmieszczona została wzdłuż brzegów
dewiza: PRO FIDE LEGE ET LIBERTATE. Również drzewca tych kornetów są podobne do wyżej
opisanego, gdyż mają postać kopii o kanelowanych powierzchniach z wytokami do trzymania. Inny
znak jazdy z czasów Stanisława Augusta ma na karmazynowym płacie z jednej strony monogram
w postaci liter SAR (Stanislaus Augustus Rex) pod koroną, z drugiej zaś wizerunek Orła Białego
z herbem Ciołek Poniatowskich na piersiach. Dodatkowym elementem mocowanym na drzewcu jest
złoty sznur z chwastami na końcach.
Własnymi weksyliami dysponowały oddziały konfederatów barskich, prowadzące działania
zbrojne w latach 1768–1772. Wiadomo, że chorągiew regimentarska Kazimierza Pułaskiego dostała się w ręce rosyjskiego gen. Piotra Kreczetnikowa podczas kapitulacji fortecy w Berdyczowie
w 1768 r. Brak informacji o treściach, jakie były na niej zamieszczone, natomiast wygląd innych znaków bojowych, używanych przez konfederatów, znany jest dzięki zachowanym dotąd egzemplarzom
chorągwi lub ich wizerunkom. Szczególnie często były na nich obecne treści religijne w formie obrazowej i napisowej. W akcie sprzysiężenia, zawiązanego przed ogłoszeniem konfederacji w lutym
1768 r., punkt 4 zawierał postanowienie: „Chorągiew katolickiego sprzysiężenia jedna najpryncypalniejsza: Pan Jezus ukrzyżowany na lamie żółtej lub srebrnej, druga Najświętszej Matki na takimże
dnie. Inne pod znakiem samego Krzyża Świętego być mają...”.
Motywy religijne występują na konfederackich chorągwiach posiadanych przez MWP. Na jednej
z nich, na płacie w kształcie stojącego prostokąta, namalowano po obu stronach kilka scen odnoszących się do tego ruchu. W namiocie zwieńczonym koroną przedstawiona została postać Matki
Bożej, przed którą klęczą prawdopodobnie przywódcy konfederacji, z których jeden trzyma arkusz
papieru, drugi zaś buławę i szablę. Na drugim planie widać rozgrywającą się bitwę, a na dole płata
oddział konny, zapewne konfederacki. Na stronie odwrotnej została zobrazowana scena zwycięstwa
aniołów nad złymi duchami, pod którą także zostało wyobrażone wojsko konfederackie. Obie strony
są ozdobione dekoracyjnymi ramami.
Na innej z kolei chorągwi, wykonanej w początkowym okresie tego ruchu, gdyż dostała się ona
w ręce Rosjan już w maju 1768 r., na dwustrefowej karmazynowo–niebieskiej płachcie po prawej
stronie widniał herb województwa podlaskiego (Orzeł i Pogoń), pod którym ciągnęła się wstęga z napisem: PAL[ATINATUS] POD[LACHIAE], natomiast stronę lewą zajmował obraz Matki Boskiej.
Kolejna natomiast powstała zapewne po ogłoszeniu przez Generalność detronizacji króla Stanisława
Augusta w październiku 1770 r. Przemawia za tym widniejący na niej napis: PRO FIDE LEGE ET
PA[TRIA], nawiązujący do dewizy Orderu Orła Białego, w której króla zastąpiono ojczyzną. Napis
ten towarzyszy wizerunkowi białego krzyża, usytuowanemu pośrodku płachty.
Następna grupa weksyliów, które są wiązane z konfederacją barską, to chorągwie z wyobrażeniami Matki Boskiej w różnych ujęciach. Na jednej z chorągwianych płacht po obu stronach widnieje
Orzeł Biały, mający na piersi wizerunek Najświętszej Marii Panny. Towarzyszy mu z jednej strony
napis: SUB TUUTM PRAESIDIUM CONFUGIMUS, z drugiej zaś: SUB UMBRA ALARUM TUARUM PROTEGE NOS. PS. XCI. Na innej zaś, mającej duże prostokątne rozmiary (326×218 cm),
obie strony zostały podzielone na dwie strefy (górną białą i dolną karmazynową) oraz zaopatrzone
w krzyże kawalerskie w odwrotnych kolorach: ich górne części są karmazynowe, dolne zaś białe. Na
jednej stronie została wyobrażona na tle krzyża, na którego ramionach znalazł się napis: PRO / FIDE /
REGE / ET LEGE, postać Matki Bożej z Dzieciątkiem i towarzyszące mu wezwanie: MONSTRA
TE ESSE MATREM, na drugiej zaś postać św. Józefa, pod którą zachowały się wyrazy tworzące
fragment napisu: ... / IO / SEPH ORA PRO N / OB / IS. Napis MONSTRA TE ESSE MATREM otaczał także wizerunek Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej na konfederackiej chorągwi
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Karola Radziwiłła. W dwóch rogach płachty w wieńcach nakrytych książęcymi mitrami umieszczony był tam ponadto monogram właściciela, w dwóch innych — jego herb.
Ostatni okres dziejów Rzeczypospolitej, obejmujący czasy Sejmu Wielkiego i następujące po
nim wydarzenia z powstaniem kościuszkowskim włącznie, były widownią wydarzeń militarnych,
które spowodowały konieczność używania wielu nowych znaków wojskowych. Warto podkreślić, iż
w tym stuleciu stosowanie w wojskach jednolitych mundurów w poszczególnych formacjach i oddziałach, które stały się ich podstawowym czynnikiem identyfikującym, zmniejszyło dotychczasowe
znaczenie weksyliów jako znaków rozpoznawczych. Nadal jednak odgrywały one ważną rolę praktyczną w kierowaniu działaniami oddziałów na polu bitwy.
W tych okolicznościach znaki bojowe nie musiały być tak zróżnicowane w wyglądzie, jak w poprzednich stuleciach. Często były to zespoły przedmiotów bardzo do siebie podobnych. Można
wskazać wśród nich sztandary Kawalerii Narodowej, których kilka znajduje się w zasobie MWP.
Ich adamaszkowe płaty karmazynowej barwy, o wymiarach 51×60 cm, obramowane srebrnym ornamentem w formie plecionki, mają po prawej stronie umieszczone królewskie monogramy SAR,
otoczone wieńcami laurowymi i przykryte zamkniętymi koronami, po lewej zaś wizerunki Białego
Orła w podobnym otoczeniu. Wszystkie te elementy wyhaftowano srebrem. Sztandary szwadronów
w Kawalerii Narodowej nosili od 1789 r. namiestnicy sztandarowi.
Kolejną formacją jezdną z tego okresu, po której zachowały się sztandary zwane też kornetami,
była Gwardia Konna Koronna. Znak regimentu tej gwardii stacjonującego w Krakowie miał prostokątny (93×86 cm) płat, wykonany z białego adamaszku, z trójkątnym wycięciem o głębokości 38 cm
w części swobodnej, w centrum którego po obu stronach były umieszczone czerwone tarcze w otoczeniu wieńców laurowych, nakryte królewskimi koronami. Po stronie prawej tarczę tę wypełniał
pięciopolowy herb ze skwadrowanymi godłami Orła i Pogoni oraz Ciołkiem Poniatowskich w tarczy sercowej, po lewej zaś widniał monogram królewski SAR. Tarcza z herbem Ciołek została tam
nakryta koroną o 11 pałkach. Płat przybity był do drzewca mosiężnymi gwoździami o półkulistych
główkach. Kornety szwadronowe miały podobne do wyżej opisanego wymiary i kształty płacht, jak
też umieszczone na nich treści. Najważniejsza różnica dotyczyła ich barwy, która była nie biała, jak
w przypadku sztandaru regimentowego, lecz błękitna.
Inną grupę znaków z tego okresu stanowią weksylia piechoty. Należą do nich chorągwie regimentu Gwardii Pieszej Koronnej — regimentowa i batalionowa. Pierwsza z nich posiadała prostokątną
jedwabną płachtę koloru białego (155×140 cm) z umieszczonymi po obu stronach kolistymi polami
otoczonymi wieńcami z gałązek wawrzynu i dębu, zwieńczonymi królewskimi koronami. Podobnie
jak na opisanych wyżej kornetach gwardii konnej koronnej, w kole na jej prawej stronie znajdował
się pięciopolowy herb Rzeczypospolitej i króla, na lewej zaś monarszy monogram. Chorągiew batalionowa miała dość podobny wygląd, z tym że jej płachta miała barwę karmazynową.
Oprócz wyżej opisanych, w MWP znajduje się także kilka chorągwi regimentów piechoty koronnej. Ich wspólną cechą jest karmazynowa barwa płacht, natomiast różnią się rozmiarami i detalami
umieszczonych na nich treści. Jedna z nich ma kształt kwadratu (o boku 130 cm) i na obu stronach
wyhaftowanego Orła Białego z herbem Ciołek na piersiach, przykrytym królewską koroną. Na innej
prostokątna płachta (174×136 cm) mieści na sobie z jednej strony Białego Orła w otoczeniu wieńca
wawrzynowo–dębowego pod dużą koroną królewską, z drugiej zaś w takim samym otoczeniu monogram SAR. Zachowała się także chorągwiana płachta, na której przedstawiony na obu stronach
Orzeł Biały dzierży w szponach berło i jabłko, a na piersiach ma po jednej stronie niebieską tarczę
z królewskim monogramem, po drugiej zaś herb Poniatowskich.
Chorągwie i sztandary posiadane przez wojska Rzeczypospolitej na początku lat dziewięćdziesiątych XVIII w. były też używane w insurekcji kościuszkowskiej. Poza nimi jednak sporządzano
nowe tego rodzaju przedmioty, głównie z przeznaczeniem dla organizowanych wówczas forma-
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cji. Najbardziej znanym przykładem jest tu chorągiew Bat. Grenadierów Krakowskich, popularnie
zwanych kosynierami, wręczona przez Kościuszkę oddziałowi 16 lipca 1794 r. Wykonana z jedwabiu płachta tej chorągwi miała zawieszenie poziome, co nadawało temu przedmiotowi formę labarum. Na karmazynowym tle widnieje na niej snop żyta, nad nim zaś czapka nazywana magierką,
otoczone wieńcem laurowym, z tyłu za nimi umieszczone zostały z kolei skrzyżowane ze sobą
pika i osadzona na sztorc kosa. Nad tym wizerunkiem znalazł się napis wykonany białymi literami:
ŻYWIĄ Y BRONIĄ.
Pozostałe dwie chorągwie z tego okresu posiadane przez MWP zachowały się w dość złym stanie.
Treści umieszczone na ich płachtach są dość skromne. Na obu pozostały resztki napisów tworzących
dewizę insurekcji: WOLNOŚĆ, CAŁOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ. Ponadto na jednej z nich na zielonym jedwabiu umieszczony został Orzeł Biały.
Zapewne też z powstaniem 1794 r. związany był sztandar znajdujący się w Muzeum Narodowym
w Krakowie. Na jego jedwabnym płacie czerwonego koloru obszytym wokół białą taśmą powycinaną w zęby widnieje krzyż kawalerski, na ramionach którego umieszczone są wyrazy tworzące wspomnianą wyżej dewizę: WOLNOŚĆ CAŁOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, poniżej zaś w owalnej tarczy
herb Mogiła w otoczeniu panopliów, a po jego bokach monogram A B.
Swoistą odrębnością charakteryzowały się przez wieki w państwie polsko–litewskim chorągwie
używane przez mieszkających w nim Tatarów. Jak podał Gwagnin w końcu XVI w., ich znak bojowy
w Wielkim Księstwie Litewskim pokryty był arabskim pismem. Z późniejszych czasów zachowały
się wzmianki o weksyliach oddziałów tatarskich, które po zakończeniu działań wojennych przechowywano w meczetach. Według danych zamieszczonych w Słowniku geograficznym Krolestwa
Polskiego i innych krajów słowiańskich w meczecie w Jurkowcach na Wołyniu znajdowała się chorągiew z herbem Prus III, stanowiąca w XVIII w. własność nadwornego oddziału Jabłonowskich.
Z kolei w Studziance na Podlasiu przechowywano w meczecie aż do I wojny światowej sztandar
Pułku 6 Przedniej Straży Wielkiego Księstwa Litewskiego, dowodzonego przez Jakuba Azulewicza.
Był on wykonany z zielonego jedwabiu, z napisami w języku polskim i arabskim, ozdobiony wokół
srebrnym galonem. Natomiast w miejscowości Sorok Tatary znajdowało się drzewce z gwoździami
i resztkami materiału. Według miejscowej tradycji była to pozostałość chorągwi pułku tatarskiego
z czasów powstania kościuszkowskiego.
Obok typowych chorągwi czy sztandarów w staropolskiej wojskowości funkcjonowały także proporce, charakteryzujące się małymi rozmiarami płatów i specyficznym zastosowaniem, odmiennym
od innych weksyliów. Z reguły bowiem były mocowane na broni drzewcowej służącej do walki. Nie
wiadomo, czy były one umieszczane na włóczniach i kopiach używanych przez wojska rycerskie
w epoce średniowiecza, choć często można się spotkać z takim przekonaniem. Natomiast ich obecność w XVI w. poświadczona jest w wielu źródłach.
Pod koniec wieków średnich nazwą „proporców” określano niejednokrotnie znaki bojowe oddziałów zaciężnych, co znalazło odbicie w prowadzonych od 2. poł. XV w. rejestrach ich składu
osobowego. Szczególnie często dotyczyło to rot pieszych, gdzie upowszechniła się funkcja „proporników” noszących tego rodzaju przedmioty. Zazwyczaj w rocie liczącej wówczas pięciuset żołnierzy
było 20 proporników, natomiast na początku następnego stulecia dwustuosobowe roty składały się
z czterech oddziałów zwanych „proporcami” po 50 ludzi. W praktyce jednak liczba znaków bojowych posiadanych przez poszczególne roty była dość zróżnicowana. Trudno jest też ustalić, jak
wyglądały te przedmioty. Na tzw. Rolce sztokholmskiej z początków XVII stulecia w stuosobowej
rocie Hieronima Gostomskiego dziesiętnicy kroczący na czele kolumny mają krótką broń drzewcową, tzw. dardy, zaopatrzone w biało–czerwone proporczyki. Kolory te zapewne wywodziły się od
barw herbowych właściciela roty.
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W jeździe epoki nowożytnej charakterystyczne były proporce husarskie. Na obrazie przedstawiającym bitwę pod Orszą (1514) lekkozbrojni wówczas husarze uzbrojeni są w długie kopie z trójkątnymi chorągiewkami o jednakowym wyglądzie. Na ich białych płatach widnieją bowiem jedynie
proste czerwone krzyże. Natomiast w XVII w. formacja ta już jako jazda ciężkozbrojna miała kopie z długimi, zazwyczaj wyciętymi w jaskółczy ogon, rozmaicie barwionymi proporcami, innymi
w każdej chorągwi. Na wspomnianej Rolce sztokholmskiej jeden z oddziałów husarskich, prawdopodobnie rota Gostomskiego, ma na proporcach czteropolowe herby z godłami Nałęcz, Gryf, Jelita
i jednym trudnym do zidentyfikowania. W kolejnej kolumnie husarii każdy szereg ma odmienne proporce u kopii, co oznacza obecność w tym oddziale husarzy z różnych rot. Są one bogato ubarwione,
pokryte różnokolorowymi strefami w postaci pasów i kątów.
Na ogół proporce husarskie były długie na 4–5 łokci, tak że ich końce sięgały końskich uszu, gdy
kopie były trzymane pionowo. Były zazwyczaj dwubarwne: biało–czerwone, niebiesko–zielone lub
czarno–białe. Guillaume de Beauplan ok. połowy XVII w. zanotował w swojej relacji, że ich łopot
płoszył konie przeciwnika. Niekiedy barwę proporców dobierano do okoliczności, np. królewska
chorągiew husarska, która witała w 1596 r. pod Warszawą kardynała Gaetano, miała na proporcach
kopii węże umieszczone na czarnym tle. Barwa płatów była oznaką żałoby po zmarłej wówczas
królowej Annie Jagiellonce.
Zbiór tego typu weksyliów znajduje się w MWP. Wchodzi w jego skład m.in. siedem jednakowych proporców wykonanych z jasnokarmazynowego jedwabiu, o szerokości w części czołowej ok.
70 cm i długości całkowitej sięgającej 4 m, przy czym w odległości 80 cm od drzewca zaczyna się
rozcięcie. W ich części czołowej umieszczono krzyże kawalerskie, a na nich skrzyżowane szable
wykonane z białego jedwabiu. Natomiast na obu ogonach każdego proporca widnieją takiego samego koloru wyginające się faliście węże. Oprócz tego we wspomnianym muzeum znajdują się dwa
inne podobne do siebie proporce o szerokości zbliżonej do poprzednio opisanych, lecz nieco krótsze
(390 cm) i z płytszym rozcięciem, które zaczyna się 104 cm od drzewca. Ich powierzchnię zajmują
dwa poziome pasy: biały i karmazynowy, a w części czołowej mają naszyte kawalerskie krzyże
w kolorach odwrotnych niż tło.
Poza weksyliami w wojsku polskim epoki przedrozbiorowej używano także podobne do nich
przedmioty, które z pewnością można zaliczyć do weksyloidów. Należałoby w tej grupie wymienić
przede wszystkim tzw. znaki hetmańskie, będące przedmiotami towarzyszącymi dowódcom podczas
bitew, dzięki którym można było ich łatwiej zlokalizować w czasie walki. Jak zalecał Jan Tarnowski
w swoim dziele Consilium rationis bellicae: „A mają za nim nosić jaki znak na drzewcu, a za żadnym innym to nie ma być noszono dlatego, iż gdyby o ktorą rzecz trzeba hejtmana pytać, albo mu
co oznajmić, żeby tego potrzeba ukazowała, tedy aby tym łatwiej, a prędzej po tym znaku hejtmana
znaleźć możono”. Z czasem przedmiot ten stał się też powszechnie używanym atrybutem głównodowodzącego wojskiem.
Już w średniowieczu miejsce, gdzie znajdował się naczelny dowódca, oznaczano za pomocą weksyliów. Na przedstawieniach bitwy pod Legnicą zadanie to spełnia jedyna posiadana przez stronę
polską chorągiew, towarzysząca księciu Henrykowi Pobożnemu. W sytuacji, gdy wojsko dysponowało wieloma chorągwiami, znak dowódcy musiał odróżniać się od nich określonymi cechami.
W wyprawie do Prus krzyżackich w 1410 r. był w tym charakterze używany proporzec z Białym
Orłem na czerwonym płacie, niesiony podczas przemarszów na czele wojska, a w czasie bitwy towarzyszący królowi.
W okresie nowożytnym znaki noszone przy naczelnych dowódcach miały też formę proporców,
co jest widoczne np. na słynnym obrazie ukazującym bitwę pod Orszą (1514), na którym można
dostrzec aż w trzech miejscach (z racji symultanicznego ujęcia akcji) postać księcia Konstantego
Ostrogskiego, obok którego stale obecny jest żołnierz dzierżący proporzec z godłem Ostrogskich na
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prostokątnym płacie. Podobnie też na wizerunku bitwy pod Kircholmem autorstwa Pietera Snayersa
hetmanowi Chodkiewiczowi towarzyszy proporzec niesiony przez konnego żołnierza. Ale już
w dzienniku Jana Piotrowskiego, opisującym wyprawę Stefana Batorego na Psków w 1581 r. znalazła się wzmianka, iż Jan Zamoyski posługiwał się znakiem, który składał się z czerwonej magierki
z piórami, umieszczonej na grocie kopii. Był do niej także umocowany proporczyk z dewizą: „Bóg
męstwem mojem i chwałą”.
O obecności znaku hetmańskiego Zamoyskiego w bitwie pod Byczyną (1588) wspomina autor
powstałej w końcu XVI w. kroniki (którym mógł być Joachim Bielski), ale nie podaje opisu tego
przedmiotu. Weksyloid ten był więc obecny w polskiej wojskowości zapewne już w 2. poł. XVI w.,
natomiast na Litwie pojawił się później, być może dopiero ok. połowy XVII w.
Z czasem do jego drzewca (zazwyczaj kopii) obok czapki zaczęto też mocować pióra, w niektórych
egzemplarzach przez umieszczenie ich w blaszanym wachlarzowatym uchwycie, nadając im formę
skrzydła. Mogły to być pióra orle, ale także żurawie bądź nawet strusie. Na znaku hetmańskim były
też zawieszane różnokolorowe wstążki, przeważnie białe i karmazynowe. W czasach hetmaństwa
Jana Sobieskiego na drzewcu pojawiło się zmniejszone skrzydło husarskie. Miejsce czapki zaczęła
zajmować okrągła poduszeczka imitująca turban, natomiast wstążki zostały zastąpione buńczukiem.
Do naszych czasów znaki hetmańskie bądź ich części zachowały się jedynie w kilku egzemplarzach. Jeden z nich znajduje się obecnie w Muzeum Narodowym w Krakowie, wcześniej był przechowywany w klasztorze karmelitów bosych w Wiśniczu. Tradycyjnie jest kojarzony z osobą wojewody krakowskiego Stanisława Lubomirskiego, zapewne jednak należał do innego przedstawiciela
tej rodziny — Jerzego Sebastiana, hetmana polnego koronnego w latach 1657–1664, lub Hieronima
Augustyna, piastującego wielką buławę w latach 1702–1706. Długość całkowita tego weksyloidu
wynosi 502 cm, zwieńcza go lekko spłaszczona kula, a w jego górnej części umocowany jest stalowy uchwyt, w którym znajduje się pęk płasko ułożonych czaplich piór. Do niego to uwiązane są
na sznurze taśmy (cztery białe i jedna czerwona). Z kolei w klasztorze jasnogórskim zachowała się
część znaku hetmańskiego Jana Sobieskiego. Jest to wykonane ze złoconego srebra skrzydło pokryte
kilkoma rzędami małych i dużych piór, zakończone po obu stronach tulejkami do mocowania na
drzewcu. Pełniło ono funkcję obsady dla naturalnych ptasich piór, prawdopodobnie orlich. Ofiarowane zostało na Jasną Górę przez Jakuba Sobieskiego w 1722 r. jako przedmiot używany podczas
wyprawy wiedeńskiej.
W sztokholmskich zbiorach Zbrojowni Królewskiej znajdował się znak zdobyty przez Szwedów
na Polakach w bitwie pod Stęszewem w 1703 r. Jego drzewce długości 297 cm było zwieńczone
spłaszczoną złoconą gałką, pod nią znajdował się uchwyt do pęku piór wykonany ze złoconych
blach. Przy nim zachowały się też resztki szarfy i karmazynowy chwast.
Za panowania Augusta II Mocnego dokonała się zamiana typowych znaków hetmańskich na buńczuki. W przeciwieństwie do znaku buńczuk noszony był nie za jadącym konno hetmanem, lecz
przed nim. Na malowidle przedstawiającym bitwę pod Kaliszem (1706) na zamku w Podhorcach
widoczne są tego rodzaju przedmioty towarzyszące królowi (z głowicą drzewca w kształcie lilii)
oraz innym dowódcom (mające głowice w postaci metalowych kul, których dominującym elementem były pęki końskiego włosia ujęte w złote siatki). Podobnie na omawianym już wyżej obrazie
J. Ch. Mocka, ukazującym kampament wojsk polskich i saskich w 1732 r. widoczne są znaki należące do króla i regimentarza Stanisława Poniatowskiego w formie kopii zaopatrzonych w groty, do
których przytwierdzone są buńczuki. Oprócz tego nadal jednak występują na nich pióra: strusie na
pierwszym z nich i żurawie na drugim.
Za weksyloidy można też z pewnością uznać płaty materii mocowane na bębnach (tzw. fartuchy)
i trąbkach wojskowych (płomienie, flamy). Były one używane już w średniowieczu, jak na to wskazują zabytki ikonograficzne.
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Z początku epoki nowożytnej zachowało się wiele przedstawień tych przedmiotów, ukazujących
ich wykorzystanie w wymiarze ceremonialno–wojskowym. Należy do nich wyobrażenie triumfalnego pochodu Kazimierza Jagiellończyka po zdobyciu Malborka, wykonane w ostatnim ćwierćwieczu
XVI w. przez Lukasa Ewerta dla Dworu Artusa w Gdańsku. Widoczni są na nim trębacze grający na
trąbkach z dołączonymi płomieniami, na których znajdują się godła w postaci Orła Białego. Z kolei na
znanym obrazie bitwy pod Orszą z 1514 r. w szeregach wojsk polsko–litewskich został przedstawiony
konny bębnista z bębnem udekorowanym czerwoną materią, pełniącą zapewne funkcję fartucha.
Na tzw. Rolce sztokholmskiej również można dostrzec na wyposażeniu zbrojnych oddziałów
umocowane do trąbek płomienie oraz fartuchy, okrywające boki wiezionych na koniach kotłów. Na
obu typach tych weksyloidów występują królewskie herby ze Snopkiem Wazów w tarczy sercowej umieszczonej w centrum dwóch poczwórnie złożonych herbów polsko–litewskich i szwedzko–
–gotlandzkich. W zasobach Zbrojowni Królewskiej w Sztokholmie zachowało się siedem płomieni
z takimi herbami, wykonanych z karmazynowego adamaszku.
Dwa proporce, które mogły również być płomieniami do trąb, znajdują się w zbiorach MWP.
Zostały sporządzone z karmazynowego atłasu (54×54 cm) ze skwadrowanym herbem Rzeczypospolitej (naprzemiennie Orzeł i Pogoń) ze Snopkiem Wazów w tarczy sercowej, otoczonym inicjałami: V IV RP M D L R P M S L S C S G V H (Vladislaus IV Rex Poloniae Magnus Dux Lithuaniae
Russiae Prussiae Masoviae Samogitiae Livoniae Smolensciae Czernichoviae Suaeciae Gotorum
Vandalorumque Haeres).

2.2. CZASY ZABORÓW
Formacje tworzone na obczyźnie po upadku Rzeczypospolitej Obojga Narodów przy boku Francji,
dysponowały własnymi znakami bojowymi. W 1797 r. władze Republiki Lombardzkiej ufundowały
chorągiew dla Bat. I Fizylierów Leg. Polskich, której płachta, podzielona w słup na trzy pola w kolorach Republiki Francuskiej (błękitny, biały i czerwony), miała w centrum umieszczoną w wieńcu czapkę frygijską i narzędzie do wyznaczania poziomu jako symbol równości, wraz z dewizą:
TUTTI GLI UOMINI LIBERI / SONO FRATELLI, oraz napisem na wstędze nad tym wizerunkiem: LEGIONE POLACCA AUSILIARI DI LOMBARDIA, i po bokach na dole: FUCILIERI.
1o BATAGLIONE. Na stronie odwrotnej zostały umieszczone te same wizerunki, lecz towarzyszyły
im napisy w języku polskim, dewiza: WSZYSCI LUDZIE WOLNI SĄ BRACIA, oraz nazwa oddziału: LEGION POLSKI AUXILIARNY LOMBARDYI / FISYLIERY 1.ZCY [sic!] BATALION.
W MWP znajduje się także chorągiew 7 Bat. I Legii Polskiej we Włoszech z 1800 r., mająca barwy francuskie rozmieszczone w ten sposób, że na niebieskim polu został usytuowany biały romb,
a na nim czerwona czteroramienna gwiazda z ramionami skierowanymi wzdłuż przekątnych płata.
W centrum po obu stronach na białym ośmiobocznym polu znalazł się galijski kogut, trzymający
w szponach wieniec laurowy i wiązkę piorunów, otoczony ułożonymi koliście niebieskimi wstęgami. Na górnych polach po obu stronach widnieje jednakowy napis: REPUBLIQUE FRANÇAISE.
Na dolnych natomiast po prawej stronie płata napisano: PREMIERE LEGION POLONAISE, po
lewej zaś: 7me BATAILLON.
Taki sam układ barw i duże podobieństwa między pozostałymi elementami treści można znaleźć
na płachcie chorągwi batalionu artylerii, wręczonej legionom 30 stycznia 1801 r. (MWP). Inne od
opisanego wyżej jest godło umieszczone w centrum płata, gdyż kogut został tu osadzony na skrzyżowanych, oplecionych gałązkami wawrzynu lufach armatnich złotego koloru, z których wydobywa
się ogień jak przy wystrzale. Na dolnej wstędze widnieje zaś napis: BATAILLON D’ARTILLERIE.
Natomiast sztandar, przeznaczony prawdopodobnie dla sformowanego w 1798 r. oddziału jazdy le-
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gionów, który jest znany tylko z ikonografii, miał na płacie napisy także w języku francuskim: REPUBLIQUE FRANÇAISE — LEGION POLONAISE D’ITALIE.
Inna chorągiew, nadana przez Napoleona Legii Polskiej we Włoszech w 1800 lub 1801 r., była
potem używana przez 1 PP Nadwiślańskiej w Hiszpanii. Miała ona niebiesko–biało–czerwoną płachtę z trzema brzegami powycinanymi w pięć półkoli każdy, pośrodku której znajdował się kogut
galijski, nad nim zaś czerwona czapka frygijska i wstęga z napisem: REPUBLIQUE FRANÇAISE,
a w rogach z biało–czerwonymi wstęgami cyfra: 1. Na odwrotnej stronie widoczny był napis:
LEGION POLONAISE. W marcu 1812 r. chorągiew ta, jako całkowicie zniszczona, została przekazana do Ministerium Wojny, a 1 PP Legii Nadwiślańskiej otrzymał nową. Jej trójbarwna płachta była
zaopatrzona na stronie lewej w napis: L’EMPEREUR NAPOLÉON AU REGIMENT POLONAIS.
Ważnym elementem w wyglądzie tego znaku, służącym do identyfikacji oddziału, była cyfra „1”
umieszczona na tablicy, która stanowiła wraz ze złotym orłem cesarskim metalowe zwieńczenie
drzewca. Chorągiew ta również znajduje się w zbiorach MWP.
Walczący także w Hiszpanii Pułk Lansjerów Nadwiślańskich miał sztandary szwadronowe, nadane jego poprzednikowi, Pułkowi Jazdy Naddunajskiej w Parmie 2 lutego 1802 r., których mogło być
cztery, choć obecnie znane są tylko dwa. Jeden z nich, po dostaniu się w ręce hiszpańskie, zawieszony był w katedrze w Sewilli. Jego płat jest prostokątem o wymiarach 80×60 cm, w barwach francuskich (podzielony w słup na trzy pola: niebieskie, białe i czerwone), przy czym swobodny brzeg miał
zakończenie trójkoliste. W centrum płata znajduje się kompozycja złożona z szabel, wiązki gałązek
róży, trąbki oraz umieszczonej na kolumnie czapki kawaleryjskiej noszonej w Legii Nadwiślańskiej, otoczona wieńcem z gałązek wawrzynu i dębu. Nad nią widnieje na wstędze napis: LEGION
POLONAISE, na rogach zaś oznaczenie oddziału: 2e ESCADRON. Strona odwrotna zawierała to samo wyobrażenie, jednak napisy wykonane były w języku polskim: RZECZPOSPOLITEY
FRANCUZKIEY / LEGI POLSKIEY, w rogach zaś: 2 SZWADRON. Cały płat zdobiony jest złotym
ornamentem i obszyty takąż frędzlą. Głowica miała kształt grotu, a nie orła, jak inne formacje napoleońskie tego okresu. Drugi z owych sztandarów, który także został zagarnięty przez Hiszpanów, znajduje
się w Muzeum Armii w Paryżu. Był on znakiem 1 szwadronu, na co wskazują widoczne na nim cyfry.
Z kolei na niewielkim proporczyku, należącym do pułkownika polskiego pułku lekkokonnego
Gwardii Cesarskiej, na stronie głównej wzdłuż drzewca umieszczono słowa: ZNAMIĘ POLAKA,
a w promieniach sześcioramiennej gwiazdy z Orłem Białym pośrodku widnieją napisy: CNOTA,
PRAWO, RZĄD, OYCZYZNA, HONOR, WŁASNOŚĆ. Między ramionami znalazło się dodatkowo sześć grup wyrazów po trzy w każdej: CZUŁOŚĆ, SPRAWIEDLIWOŚĆ, LUDZKOŚĆ;
OŚWIECENIE, PRACA, SKROMNOŚĆ; POSŁUSZEŃSTWO, GORLIWOŚĆ, WIERNOŚĆ;
POŚWIĘCENIE, POJEDNANIE, STAŁOŚĆ; ODWAGA, MĘSTWO, KARNOŚĆ; SKROMNOŚĆ,
OSZCZĘDNOŚĆ, PRZEZORNOŚĆ. Na odwrotnej stronie tego płata obok innych napisów umieszczono słowa: ZNAK ZWYCIĘSTWA. Ponadto pod inicjałem N widnieje na tle pięcioramiennej
gwiazdy słowo: WYBAWICIEL, nawiązujące do Napoleona, pojawia się też oznaczenie oddziału:
PUŁK LEKKOKONNY–POLSKI–PRZY–BOKU–NAPOLEONA–WIELKIEGO.
Z 1 PSzwol. Gwardii Cesarskiej związany był też sztandar, mający po jednej stronie niewielkiego
płata (60×45 cm) na karmazynowym polu haftowanego Orła Białego na tle złotych i srebrnych promieni, na odwrotnej zaś na błękitnym tle koronę, nad którą na srebrnej wstędze wyhaftowano napis:
MIŁOŚĆ OYCZYZNY. Pusty środek tej strony miał być prawdopodobnie miejscem na cyfrę Napoleona lub Fryderyka Augusta. Sztandar ten zapewne nie był używany, obecnie zaś znajduje się w MWP.
Ów sławny polski oddział w służbie Napoleona posługiwał się także innymi weksyliami. Posiadał znak bojowy, który towarzyszył szwoleżerom w Hiszpanii i w Rosji, ofiarowany w 1815 r. do
zbiorów Izabeli Czartoryskiej przez gen. Wincentego Krasińskiego, a później skonfiskowany przez
Rosjan. Według opisu na jednej stronie jego płata umieszczony był francuski złoty orzeł i napis:
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GARDE IMPÉRIALE, z drugiej cyfra N wraz z napisem: CHEVAUX LÉGERS POLONAIS. Właściwy sztandar (orzeł) był wręczony pułkowi w 1811 r. w Paryżu. Został zapewne wraz z innymi
znakami cesarskimi zniszczony podczas restauracji Burbonów w 1814 r., a jego wygląd nie zachował
się w żadnym przekazie.
W Muzeum Armii w Paryżu znajduje się natomiast płat proporca Szwadronu Elby, pełniącego
służbę przy Napoleonie w latach 1814–1815. Jest to kwadrat o boku 58 cm wykonany z białego
jedwabiu ze szkarłatnymi ukośnymi pasami po obu stronach. Na stronie głównej na pasie tym zostały umieszczone trzy pszczoły (godło Napoleona), ponadto w lewym górnym rogu widnieje wykonany karmazynowymi literami napis: CHEVAU–LÉGERS / POLONAIS, w dolnym prawym zaś:
ESCADRON NAPOLÉON. Na stronie odwrotnej w centrum widoczny jest natomiast monogram
imienia Napoleona w postaci litery N pod koroną.
W zbiorach MWP przechowywany jest też znak wchodzącego w skład gwardii Napoleona szwadronu tatarskiego. Jego płat (140×120 cm) został wykonany z tkaniny jedwabnej zszytej z dwóch
brytów — zielonego i białego, na środku prawej strony ma arabską zgłoskę „Ain”. Doszyty jest do
niego biało–karmazynowy proporczyk o wymiarach 122×92 cm z wycięciem w jaskółczy ogon.
Drzewcem tego znaku była szwoleżerska lanca.
Po wkroczeniu wojsk napoleońskich na ziemie zaboru pruskiego na jesieni 1806 r., gdy rozpoczęto tworzenie polskich formacji zbrojnych, wręczano im także weksylia. Przykładem jest sztandar wykonany dla oddziału z województwa gnieźnieńskiego. Jego prostokątny płat, zakończony
w części swobodnej dwoma równoramiennymi trójkątami, ma po prawej stronie na czerwonym tle
wizerunek Orła Białego z królewskimi insygniami w szponach, pod nim zaś napis: „Zwyciężyć albo
umżeć [sic!] za Oyczyzny Sprawę / Każdy winien, Kto Kocha kray, Honor i Sławę / Gdy nas Napoleona hasło na Bóy wzywa / Daie Sztandar bo więcey dać nie ma Prawdziwa / Obywatelka”. Lewa
strona ma kolor biały, na niej widnieje Oko Opatrzności, pod spodem zaś napis: „Sztandar Rycerstwu
/ Woiewodztwa Gnieznieńskiego / Ofiarowany D. 15go Grudnia / 1806 Roku”.
W wojskach Księstwa Warszawskiego nadano znaki bojowe poszczególnym oddziałom już wiosną 1807 r., gdy państwo to jeszcze formalnie nie istniało. Ich podstawową częścią składową stały się
obok płatów metalowe orły, będące zwieńczeniami drzewców, stąd przedmioty te były powszechnie
nazywane „orłami”. Na wzór francuski figurki orłów osadzone były na metalowych tabliczkach z napisami. W latach następnych zasób tych weksyliów ulegał stałemu wzbogaceniu.
Wygląd znaków WP z lat 1807–1815 był dość ujednolicony, niemniej jednak każdy z nich miał
swoje cechy indywidualne. Dla przykładu: na jednej z dwóch chorągwi 1 PP na metalowej tabliczce
pod orłem widniał napis: PUŁK 1SZY / PIECHOTY, na jej odwrocie zaś: WOYSKO POLSKIE. Płat
tej chorągwi był z jednej strony karmazynowy, z Orłem Białym w koronie, trzymającym insygnia
królewskie, poniżej którego widniał napis: PUŁK PIERWSZY PIECHOTY. Odwrotna strona miała
podobny wygląd, lecz jej tło było koloru błękitnego. Natomiast druga chorągiew owego pułku miała
na białej płacie orła francuskiego i napis: REPUBLIQUE FRANÇAISE. Istnieje przypuszczenie, iż
wcześniej była ona własnością Legii Polskiej we Włoszech.
Z kolei chorągiew 2 PP miała na karmazynowym płacie nad wizerunkiem Orła Białego, trzymającego w szponach królewskie insygnia, napis: LEGIA I, a pod nim: PUŁK 2GI PIECHOTY.
Tu również, jak na jednej z opisanych wyżej chorągwi 1 PP, odwrotna strona jest barwy błękitnej.
Taki sam układ barw miała jedna z chorągwi 4 PP, na jej stronie głównej widniał napis: PUŁK 4,
na odwrotnej zaś u dołu: SZYTE RĘKĄ ZOFII POTOCKI ŻONY PIERWSZEGO PUŁKOWNIKA
REGIMENTU. Druga chorągiew tego pułku miała natomiast na stosunkowo dużej płachcie
(112,5×92,5 cm) nad wizerunkiem Orła Białego dewizę: GDY SIĘ CHCE BRONIĆ NIE INNYCH
CIEMIĘŻYĆ HASŁO POLAKA ZGINĄĆ LUB ZWYCIĘŻYĆ, a pod nim: REGIMENT IV.
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W zbiorach Czartoryskich znajduje się chorągiew 6 PP. Adamaszek jej płata (o rozmiarach
48,5×54 cm) jest koloru różowego, na nim naszyto po obu stronach jedwabne płaty karmazynowe,
na każdym z nich wyhaftowany jest białą jedwabną nicią polski Orzeł z berłem i jabłkiem w szponach. Pod orłem widnieje żółty napis: WOYSKO POLSKIE / [P]UŁK SZUSTY, z drugiej strony
biały: WOYSKO POLSKI[E] POŁK SZOSTY.
W tych samych zbiorach zachowany jest płat chorągwi 1 Bat. 8 PP, o wymiarach 43,5×42 cm, wykonany z różowego jedwabiu, który ma z kolei na stronie głównej wyhaftowany na płacie jedwabną
nicią wawrzynowy wieniec z gałązkami związanymi u dołu niebieską wstążką z czarnymi brzegami.
W środku wieńca czarną nicią wykonano napis: PÓŁK 8my PIECHOTY. Na odwrocie znajduje się
wieniec taki jak na stronie głównej z napisem: BATALION Iszy.
Nietypową treść miała płachta chorągwi 13 PP z 1809 r., gdzie na białym tle, w malowanej złotem
ramie, widniała postać Romy, a u jej nóg wilczyca kapitolińska, karmiąca Romulusa i Remusa. Nad
ramą umieszczono wstęgę z napisem: PUŁK. Orzeł tej chorągwi nie posiadał korony. Z omawianym
oddziałem związany był też inny zachowany orzeł, tym razem w koronie na głowie, osadzony na tabliczce z napisami: WOYSKO POLSKIE (z przodu) i PUŁK 13 PIECHOTY (z tyłu), z białą kokardą
haftowaną srebrnymi gwiazdkami. Uważa się, że był to późniejszy znak pułku.
W posiadaniu Muzeum Ordynacji Zamojskiej znajdowała się chorągiew 17 PP sformowanego
w Zamościu w 1809 r., której aksamitna płachta (52×46 cm) miała na stronie głównej wizerunek
Orła Białego haftowany srebrną nicią, na odwrotnej zaś napis: PÓŁK 17 / IMIENIA ZAMOYSKICH
i w rogach gorejące granaty. Został z niej zrobiony wierzch poduszki ołtarzowej.
Wśród znaków jazdy używany był sztandar 1 PSK, który wyglądem nie różnił się od chorągwi
piechoty. Zwieńczenie jego drzewca stanowił orzeł na tabliczce z napisem WOYSKO z jednej strony
i POLSKIE z drugiej, a na jedwabnej (61×61 cm), karmazynowej płachcie oprócz wizerunku Orła
Białego znalazły się napisy: LEGJA 1 oraz I. PUŁK LEKKI JAZDY.
W 1807 r. powstał proporzec Kwatery Głównej Naczelnego Wodza, według tradycji wykonany
przez Barbarę Dąbrowską, żonę gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Na jego białym płacie umieszczony został srebrny orzeł w koronie z insygniami władzy w szponach, z napisem: WOYSKO
POLSKIE po bokach i datą: 1807 na dole. Ponieważ skraj dolny i skraje boczne tego płata zostały obszyte frędzlą, miał on zapewne formę labarum. Drugi proporzec Kwatery Głównej, powstały
w 1813 r., także miał kwadratowy płat białego koloru, w centrum którego wszyto czerwony kwadrat
z Białym Orłem w koronie, ponadto w rogach zostały umieszczone kolejne cztery orły, wyszyte srebrną nicią.
Poza znakami oddziałów, w Legionach i wojskach Księstwa Warszawskiego używano też weksyliów w postaci proporczyków do lanc. W Legii Naddunajskiej były one trójkolorowe, podzielone na
pionowe pasy w barwach francuskich. W jeździe legionowej według rozkazu gen. J. H. Dąbrowskiego z dnia 12 lutego 1799 r. miały być prostokątne, z wycięciem w jaskółczy ogon. Ich barwy to biel,
czerwień i granat, w innym układzie dla każdego z czterech szwadronów. W Księstwie Warszawskim
każdy pułk ułanów do 1810 r. posiadał proporczyki na lancach z odrębnym zestawieniem kolorów
i układem pól, dzięki czemu były one bardzo różnorodne. We wspomnianym roku wprowadzono też
dla wszystkich pułków proporczyk podzielony na dwa poziome pola: górne — czerwone i dolne —
białe. W litewskich pułkach ułańskich używane były natomiast proporczyki biało–granatowe. Sformowane w 1814 r. 1 i 2 PU miały proporczyki odpowiednio czerwono–białe i niebiesko–czerwone.
Armia Królestwa Polskiego otrzymywała chorągwie i sztandary w kilku etapach. Najwcześniej,
już w listopadzie 1815 r., zostały wręczone uroczyście chorągwie pułkom piechoty liniowej, przy
czym część z nich uzyskała je w roku następnym. Natomiast pułkom strzelców pieszych przyznano je
dopiero w 1827 r. W każdym pułku były dwie chorągwie, po jednej na batalion. Znaki te sporządzone
były według jednolitych wzorów. Płachty były kwadratami o boku długości 2 arszynów (1,42 m), po

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

124

Charakterystyka polskiego zasobu weksylologicznego

obu stronach miały identyczny wygląd. Umieszczono na nich krzyże kawalerskie barwy granatowej,
jedynie chorągwie Pułku Grenadierów Gwardii i Korpusu Kadetów w Kaliszu miały krzyże białe.
Pola pomiędzy ramionami krzyży na chorągwiach piechoty liniowej były podzielone wzdłuż na dwie
strefy, z których jedna miała barwę dywizji (dla 1 Dyw. — białą, dla 2 Dyw. — czarną), natomiast
druga — barwę pułku (pułki 1 i 3 — żółtą, 2 i 4 — białą, 5 i 7 — niebieską, 6 i 8 — karmazynową).
Pułki strzelców pieszych miały na chorągwiach pola między krzyżami jednobarwne (pułki 1 i 2 —
żółte, 3 i 4 — granatowe), lecz przez ich środek biegły pasy w barwie dywizji — białe lub czarne. Na
chorągwiach Pułku Grenadierów Gwardii pola te były granatowo–karmazynowe, Bat.Sap. (nadana
w 1827) — karmazynowe, a Korpusu Kadetów — niebieskie.
W centrum krzyża umieszczony był Orzeł Biały w czerwonym kolistym polu otoczonym wieńcem, który zamykała od góry królewska korona dużych rozmiarów. W rogach płacht między ramionami krzyża znajdowały się w wieńcach cyfry królewskie, najpierw AI (Aleksander I), a od 1825 r.
MI (Mikołaj I), nad którymi także widniały korony. Z płachtami były połączone jedwabne tuleje,
w które wsuwano drzewce, łącząc obie te części za pomocą gwoździ zakończonych mosiężnymi
główkami. Zwieńczenie drzewca miało formę ażurowo wyciętego grotu, wewnątrz którego umieszczony był posrebrzany orzełek w koronie, a nad nim druga korona. Liść tego grotu miał wysokość
30 cm, sam orzełek — 7,2 cm. Pod grotem zamocowano szarfę z chwastami.
Jazda otrzymała sztandary w 1828 r., po jednym dla każdego dywizjonu, czyli po dwa na pułk.
Znaki te, nadane pięciu pułkom strzelców konnych i czterem pułkom ułanów, podobnie jak chorągwie piechoty, były także dość jednolite. Kwadratowe płaty miały bok równy ok. 50 cm, sporządzone były z karmazynowego adamaszku, haftowane złotymi i srebrnymi nićmi. Po ich obu stronach umieszczony był Orzeł Biały, nad którym widniały inicjały oznaczające dany pułk, np. P[ułk]
S[trzelców] K[onnych] G[wardii], P[ułk] S[trzelców] K[onnych] N[astępcy] T[ronu] No 1, P[ułk]
2I U[łanów], P[ułk] 3Ci S[trzelców] K[onnych], P[ułk] U[łanów] X[Księcia] O[rańskiego] No 1.
Ponadto w czterech narożnikach płata były wykonane złotą nicią cyfry królewskie: MI. Płat przymocowano za pomocą tulei i gwoździ do drzewca mającego formę kopii, ze wzdłużnym kanelowaniem
i wytokiem na uchwyt. Głowica drzewca miała także, jak w chorągwiach piechoty, formę ażurowo
wyciętego grotu. Pod nią wiązany był do drzewca srebrny sznur zakończony chwastami. Sztandary
były noszone przy użyciu bandolierów, zakładanych na lewe ramię do prawego boku. Sporządzano
je ze skóry obszytej suknem w barwie pułku. Aby nie narażać sztandarów na zniszczenie podczas
ćwiczeń, wprowadzono w 1829 r. zastępcze proporce, tzw. gwidony. Ich płaty wykonane były z karmazynowego sukna, miały na sobie wizerunki Orła Białego i wstęgi z nazwą oddziału.
Cztery pułki ułańskie istniejące w tym okresie w Królestwie Polskim, wyposażone były w lance
z proporczykami o ustalonym przepisami wyglądzie. Były one dwubarwne, złożone z dwóch poziomych stref, z wycięciem w jaskółczy ogon, przy czym dolne pole zawsze było białe, a górne w barwie
pułku. Dla 1. pułku była to barwa karmazynowa, dla 2. — biała, dla 3. — żółta i dla 4. — chabrowa.
Wybuch powstania w listopadzie 1830 r. doprowadził do wojny polsko–rosyjskiej, która wymagała mobilizacji sił zbrojnych w Królestwie Polskim i na Ziemiach Zabranych. Stworzyło to potrzebę
używania weksyliów w warunkach bojowych, jednak zrealizowano ją jedynie w niewielkim stopniu.
Chociaż chorągwie i sztandary, posiadane przez WP przed powstaniem, zostały po jego wybuchu
w znacznej części pozbawione monogramów (cyfr) królewskich, nie zdecydowano się na ich użycie
w polu bitwy. Rząd Narodowy wydał natomiast 6 lutego 1831 r. uchwałę o wykonaniu i wręczeniu
pułkom nowych znaków, określonych tam jako „Orły Polskie”, nawiązujących wyglądem do używanych w czasach Księstwa Warszawskiego.
Komisja Rządowa Wojny, realizując tę uchwałę, przygotowała „orły” dla wszystkich pułków piechoty, po dwa na każdy, a więc w sumie 26. Każdy z nich składał się z mosiężnego (posrebrzanego)
orła w koronie, stanowiącego wraz z prostokątną tablicą zwieńczenie drzewca, do którego przy-
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mocowany był płat. Tablica ta miała wypisaną z przodu nazwę pułku, z tyłu zaś napis: WOYSKO
POLSKIE. Płat natomiast kształtem zbliżony był do kwadratu o boku 50–60 cm, z czerwonym krzyżem kawalerskim po obu stronach i niebieskimi polami między jego ramionami. W centrum krzyża
umieszczony był Orzeł Biały. Znaki te nie zostały jednak rozdane oddziałom, pomimo zgłaszanych
w tej sprawie postulatów ze strony Rządu Narodowego. Nie zdecydował się na to bowiem pełniący
wówczas funkcję Naczelnego Wodza gen. Jan Skrzynecki, obawiający się ich utraty podczas starć
z wrogiem. Jego decyzję uznał za niewłaściwą m.in. gen. Ignacy Prądzyński, według którego piechota, nie posiadając chorągwi, nie mogła należycie wypełniać swoich zadań na polu walki.
Weksylia otrzymało zaś wiele nowych formacji, organizowanych w czasie powstania. Po jego
wybuchu warszawscy studenci, skupieni w utworzonej wówczas Gwardii Akademickiej, używali
chorągwi dawnej 113 półbrygady wojsk francuskich, w której na początku XIX w. służyli Polacy
wysłani na San Domingo. Weksylium to przywieziono bowiem do Polski i znajdowało się ono
w zbiorach Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, skąd przejęli go akademicy. Inne znaki
pochodziły zazwyczaj z darów różnych osób i środowisk, które uważały fundowanie i wykonywanie tego typu przedmiotów za patriotyczny obowiązek. Zostały wtedy m.in. wykonane chorągwie
dla trzech batalionów 14 PP. Zachowana chorągiew 1 Bat. miała na niebieskiej płachcie Orła Białego i napis: PÓŁK 14–STY / BATTALION 1–SZY. Z kolei 19 PP miał chorągiew jednostronną
z Orłem Białym na karmazynowej płachcie, na której zostały wszyte na rogach kliny z granatowego jedwabiu, co razem tworzyło zarys krzyża kawalerskiego. Nad Orłem znalazła się inskrypcja:
PUŁK 19–TY PIECH[OTY]. Zwieńczenie drzewca tej chorągwi miało postać złoconej kuli.
Zorganizowany podczas powstania PStrz. Celnych Krakowskich i Sandomierskich posiadał chorągiew z zieloną płachtą w kształcie kwadratu o boku ok. 40 cm, z wyszytym na prawej stronie
napisem: STRZELCY CELNE / WOJEWÓDZTW / KRAKOWSKIEGO i / SANDOMIERSKIEGO, na lewej zaś: TYM KTÓRZY W BOJU UPRAGNĘLI SŁYNĄĆ, DWIE TYLKO DROGI
ZWYCIĘŻYĆ LUB ZGINĄĆ. Pod tym napisem zostały wyobrażone schematycznie po dwa skrzyżowane rogi myśliwskie przy dolnych narożnikach płata i dwie również skrzyżowane strzelby pomiędzy nimi. Głowicę tej chorągwi stanowił cynowy orzeł w koronie osadzony na drewnianej tabliczce, na której z jednej strony umieszczono napis: STRZELCY CELNE, z drugiej zaś: WOYSKO
POLSKIE. Z kolei sztandar 1 Pułku Mazurów miał płat kwadratowy wykonany z karmazynowego
aksamitu, o boku 57 cm, a na nim z prawej strony Orła Białego, z lewej zaś w wieńcu z gałązek laurowej i dębowej widniał napis: PUŁK 1 MAZURÓW, nad nim sześcioramienna gwiazdka, pod nim
zaś niewielkich rozmiarów krzyż kawalerski.
Chorągiew 1 Pułku Gwardii Narodowej Warszawskiej prezentowała rzadko spotykany wśród
polskich znaków wojskowych typ labarum o złożonej konstrukcji. Jej zwieńczenie ma kształt
orła z rozpostartymi skrzydłami, osadzonego na tabliczce mającej z przodu napis: GWARDYA
NARODOWA, na odwrocie zaś: PÓŁK 1–SZY. Płachta natomiast, zawieszona na poziomym
mosiężnym pręcie przymocowanym od góry do tabliczki, jest u dołu uformowana w trzy zęby
o zaokrąglonych bokach. Na jej przedniej stronie w wieńcu dębowym umieszczono napis: PÓŁK
1–SZY GWARDYI NARODOWEY.
Z przekazów pisanych wiadomo także o święceniu i wręczaniu znaków innym formacjom zbrojnym w tym okresie, m.in. Gwardii Obywatelskiej Lubelskiej, oddziałowi powstańczemu gen. Benedykta Kołyszki na Podolu, a także powstańcom w Łomży i w Łowiczu.
W zbiorach Muzeum Czartoryskich zachowały się też weksylia uczestniczącej w powstaniu Legii
Litewsko–Ruskiej. Jednym z nich jest chorągiew piechoty z prostokątnym, amarantowym płatem
o wymiarach 175×135 cm, na którym w podwójnym kartuszu umieszczono herb Korony — Orzeł
Biały w otwartej koronie w amarantowym polu i Litwy — Pogoń w błękitnym polu. Nad kartuszem
widnieje hasło: ZA NASZĄ I WASZĄ WOLNOŚĆ. Innym znakiem jest w tym zbiorze sztandar
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jazdy tej Legii, mający w centrum jednostronnego amarantowego płata (87×91 cm) wizerunek Orła
Białego w koronie, otoczonego od dołu i z boków półwieńcem z gałęzi dębowych i laurowych.
Dewiza, która otacza go półkoliście od góry brzmi: VIAM AUT INVENIAM AUT FACIAM.
Z czasów powstania listopadowego pochodzi także grupa chorągwi stworzonych w celu propagowania haseł powstańczych. Miały one białe płachty z poziomym zawieszeniem (typ labarum), na
których po obu stronach widniał czerwony krzyż łaciński i umieszczone były napisy. Z jednej strony
w języku polskim: W JMIE BOGA ZA NASZĄ I WASZĄ WOLNOŚĆ, na drugiej zaś w języku
rosyjskim: ВО ИМЯ БОГА ЗА НАШУ И ВАШУ ВОЛЬНОСТ. Chorągwie te miały przede wszystkim znaczenie propagandowe i wystawiano je naprzeciwko idących do walki Rosjan.
W działaniach zbrojnych, podejmowanych przez Polaków po upadku powstania listopadowego,
również były obecne weksylia, których tylko część jest dokładniej znana. O wielu przedmiotach tego
typu zachowały się jedynie drobne wzmianki. Nie można mieć jednak pewności, czy zachowane
z tamtego czasu pamiątki w postaci chorągwi lub proporców używane były w celach wojskowych.
W zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa znajduje się chorągiew z czasów powstania
krakowskiego w 1846 r., mająca na amarantowej płachcie Orła Białego bez korony, trzymającego
w szponach wieńce laurowe. Przedmiot ten znajdował się w dyspozycji dyktatora powstania Jana
Tyssowskiego i nie wiadomo, czy miał odgrywać rolę znaku bojowego oddziałów powstańczych.
Podczas Wiosny Ludów na ziemiach polskich wydarzenia o charakterze militarnym toczyły się
przede wszystkim w Wielkopolsce w 1848 r. Polskie oddziały powstańcze dysponowały znakami
bojowymi, m.in. kosynierzy walczący pod Książem mieli na adamaszkowej płachcie wizerunek Orła
Białego, a podobnie wyglądała też chorągiew z Szubina, natomiast oddział z Pleszewa miał znak
bojowy, na którym po jednej stronie widniał Orzeł Biały, po drugiej zaś wizerunek Matki Boskiej.
Po dowódcy powstania Ludwiku Mierosławskim zachowała się chorągiew ufundowana przez mieszkańców francuskiego miasta Mâcon, mająca płachtę w barwach polskich (białej i amarantowej) oraz
francuskich (błękitnej, białej i czerwonej). Na jej lewej stronie widnieją dwie dłonie w uścisku, na
prawej zaś stojący na kuli orzeł podnoszący się do lotu, od którego odchodzą promienie.
W 1848 r. we Włoszech przygotowywano chorągiew dla legionu organizowanego przez Adama
Mickiewicza, którą poświęcić miał papież Pius IX. Na pierwszej, wykonanej przez polskie siostry
zakonne, znajdował się na płachcie wizerunek chusty św. Weroniki z twarzą Chrystusa oraz Orła
Białego i Pogoni, na odwrotnej zaś Matki Boskiej Częstochowskiej. Chorągiew ta została zatrzymana przez zmartwychwstańców. Druga, sporządzona dla legionu na polecenie Mickiewicza, miała
płachtę biało–czerwoną z napisami: PIERWSZY ZASTĘP POLSKI z jednej strony i SŁOWIAŃSTWO
z drugiej. Drzewce było zwieńczone metalowym orłem, na głowie którego zamiast korony umieszczono krzyż. Chorągiew tę uroczyście pobłogosławił papież podczas procesji w kwietniu 1848 r. Była
użyta przez legion w walce przeciwko Austrii.
Podczas rewolucyjnych manifestacji w Berlinie wiosną 1848 r. ugrupowanie zwane Legionem
Akademików Polaków posługiwało się chorągwią w barwach czerwonej i białej. Na Węgrzech Legion Polski pod dowództwem Józefa Wysockiego otrzymał chorągiew od mieszkańców Budy, jej
matką chrzestną była siostra przywódcy powstania — Luiza Kossuth–Ruttkay. Płachta tej chorągwi
jest podzielona na dwa pasy — amarantowy i biały, ma po prawej stronie w centrum medalion z Matką Bożą, po lewej zaś Orła Białego i napis: ZA WOLNOŚĆ NASZĄ I WASZĄ. Dodatkowym elementem jest czerwono–biało–zielona szarfa z napisem dedykacyjnym w języku węgierskim. Innym
znakiem związanym z wydarzeniami na Węgrzech był sztandar 2 PU wchodzącego w skład Legionu
Polskiego, wykonany przez grupę Polek z Bardiowa. Znalazły się na nim herby z Orłem Białym
i Pogonią na czerwonej płachcie z białym obramowaniem. Poza tymi dwoma, z walkami Polaków na
Węgrzech związanych jest jeszcze kilka innych weksyliów, m.in. sztandar z płachtą granatowo–biało–amarantową, na której znajdował się Orzeł Biały w tarczy.
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Uczestniczący w rewolucyjnych zmaganiach na terenie Badenii w maju 1849 r. Legion Polski posługiwał się chorągwią z dewizą: RÓWNOŚĆ, BRATERSTWO, DOBROBYT DLA WSZYSTKICH
na czerwonym tle.
W czasie wojny krymskiej powstały weksylia przeznaczone dla polskich oddziałów formujących
się po stronie antyrosyjskiej koalicji. Adam Mickiewicz zabrał ze sobą w podróż do Stambułu jeden z takich sztandarów, wykonany przez jego córkę. Były na nim wyobrażone herby Orła Białego
i Pogoni umieszczone na amarantowym płacie. Taki sam kolor miał sztandar zorganizowanego przez
Michała Czajkowskiego (Sadyka Paszę) pułku kozaków ottomańskich. Widniały na nim wyobrażenia półksiężyca z gwiazdą i Orła Białego.
Zachowała się wiadomość, iż podczas tej wojny, w twierdzy Kars, która skapitulowała 16 listopada 1855 r., Rosjanie zdobyli chorągiew polskiego legionu, mającą na białej płachcie błękitny krzyż
św. Andrzeja, a w jej kantonie Orła Białego w czerwonym polu. Wyglądem przypominała ona więc
bandery używane przez polskie jednostki pływające pod zwierzchnictwem rosyjskim w XVIII i XIX w.
Weksylia używane w okresie powstania styczniowego (1863–1864) charakteryzują się dużą różnorodnością, jeśli chodzi o budowę, wygląd i umieszczane na nich treści, jak też okoliczności, w których
były wytworzone. Wiele z nich powstało w okresie przedpowstaniowym, gdy przez ziemie zaboru
rosyjskiego przetoczyła się fala manifestacji i różnego rodzaju wystąpień patriotycznych. Inne były
wykonane od razu jako znaki bojowe dla formacji powstańczych. Ponadto w niektórych przypadkach w tej roli wykorzystywano nawet zwykłe chorągwie kościelne. Trudno oszacować, jaka część
walczących oddziałów dysponowała chorągwiami i sztandarami, choć bez wątpienia było ich wiele.
Jednak nie zawsze znajdowało to odbicie w materiałach źródłowych (pisanych czy ikonograficznych),
w których były utrwalane powstańcze działania. Nawet tam, gdzie występują wzmianki o obecności
tych przedmiotów, są one zazwyczaj bardzo lakoniczne, najczęściej nie zawierają informacji o widniejących na nich przedstawieniach i napisach, jak również o ich praktycznym użytkowaniu.
W tym okresie zasadniczo brak jest odgórnych przepisów odnoszących się do wyglądu i zasad
używania tego typu znaków przez siły powstańcze. Do wyjątków należy rozporządzenie, wydane
przez dowódcę II Korpusu, gen. Józefa Hauke–Bosaka w dniu 5 marca 1864 r., ustalające wygląd
sztandarów, w które miały być zaopatrzone bataliony formowane w poszczególnych powiatach (po
cztery w każdym) na podległym mu terenie:
1. Drzewo 5 łokci długie, na biało malowane, zakończone w wierzchołku albo orłem z białego
metalu, albo lancą, a u spodu okute.
2. Sam sztandar 3 łokcie długi, 2 szeroki i złożony z dwóch jednakowej miary pasów, a wierzch
biały, z napisem: „Za wiarę i wolność”, a u spodu amarantowy kaszmirowy być powinien
sztandar.

Najważniejszymi źródłami odnoszącymi się do weksyliów z tamtego okresu są z pewnością zachowane w liczbie ok. 50 egzemplarze tych przedmiotów, najczęściej posiadane przez muzea, m.in.
w Warszawie (MWP, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Muzeum Niepodległości), Krakowie (Muzeum Narodowe, Muzeum Historyczne m. Krakowa, Muzeum Czartoryskich), Wrocławiu (Muzeum
Miejskie), ponadto w Białymstoku (Muzeum Wojska), Sandomierzu (Muzeum Diecezjalne), Wąchocku
(Opactwo Cystersów) czy Krasnymstawie (Muzeum Regionalne). Zdarzają się też egzemplarze przechowywane dotąd w kościołach (Suchedniów), być może część znajduje się też w zbiorach prywatnych.
Nie wszystkie z nich da się powiązać z konkretnymi oddziałami czy zgrupowaniami powstańczymi, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z egzemplarzami nieposiadającymi napisów lub gdy umieszczone na płatach inskrypcje nie wskazują na posiadaczy tych przedmiotów. Niekiedy nawet trudno
jest definitywnie stwierdzić, czy dany egzemplarz używany był przez powstańców podczas walki,
gdy o jego pochodzeniu z tamtego okresu świadczy jedynie utrwalona przez długi czas tradycja. Ze
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względu na różnorodność tych przedmiotów i bogactwo obecnych na nich treści, warto poświęcić
więcej uwagi przynajmniej niektórym z nich.
Wśród zachowanych do naszych czasów weksyliów, obecnych w działaniach powstańczych,
szczególną sławę zdobyła chorągiew wykonana na Witebszczyźnie w 1861 r., być może ufundowana przez rodzinę Morelowskich h. Prus. Jej piastunem przez długie lata był człowiek podający
się za Szymona Wizunasa z Moczydłów Szydłowskiego, pod którym to nazwiskiem ukrywał się
— zdaniem niektórych autorów — członek rodziny Światopełk–Mirskich. Nosił on tę chorągiew
początkowo w manifestacjach patriotycznych, w tym także w słynnej uroczystości pod Horodłem
10 października 1861 r., następnie zaś trafił z nią do powstania, służąc kolejno w kilku oddziałach.
W 1864 r. przedostał się zaś do Lwowa, gdzie przez wiele lat (zm. 1908) występował z ową chorągwią na patriotycznych uroczystościach jako weteran powstania. W okresie międzywojennym przekazano ją Korpusowi Kadetów nr 1 we Lwowie (1923), została też odznaczona Krzyżem na Śląskiej
Wstędze Waleczności i Zasługi (1931), a obecnie znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie.
Wykonana z atłasu płachta czerwonego koloru w kształcie stojącego prostokąta o znacznej przewadze wysokości nad szerokością, ma wszyte wewnątrz dwustronnie malowane prostokątne płótno.
Na stronie głównej tak skonstruowanej płachty widnieje na płótnie usytuowany w owalu wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej otoczony napisem: REGINA + POLONIAE + ORA + PRO +
NOBIS + JESUS + MARIA, a po jego bokach godła: Orzeł Biały i Pogoń, pod spodem św. Michał
Archanioł, całość nakryta jest od góry koroną królewską. Na stronie odwrotnej na takim samym polu
umieszczono zaś wizerunek św. Kazimierza królewicza z lilią w ręku, przed którym na pulpicie leży
korona i nad nią krzyż. Płachta ta mogła pierwotnie tworzyć formę „labarum”, ale ostatecznie mocowana była bezpośrednio do drzewca górną krawędzią, przez co znajdujące się na niej wizerunki
skierowane były prostopadle do niego. Chorągiew posiadała też wstęgi, na których umieszczono
napisy: WITEPSKA [sic!] ZIEMIA oraz: 1861. W okresie międzywojennym dodano z kolei na ich
odwrocie: 1918 LWÓW 1923, oraz: KORPUS KADETÓW NR 1.
Również z tego samego okresu pochodziła chorągiew oddziału Leona Platera, działającego na
ziemi witebskiej wiosną 1863 r. Płachta jednostronna z białego jedwabiu o wymiarach 143×158 cm,
z trzech stron obszyta frędzlą, miała na środku dwudzielną tarczę z Orłem Białym w czerwonym
polu i Pogonią w polu błękitnym, nad nią usytuowana była zaś zamknięta korona królewska z krzyżykiem, a pod tarczą wyhaftowana data: 1861. Chorągiew ta została ukryta po powstaniu, a następnie
potajemnie przewieziona do Szwajcarii, gdzie znalazła miejsce w muzeum w Rapperswilu w 1917 r.,
skąd z kolei przekazano ją w 1929 r. wraz z innymi znakami powstańczymi do Warszawy. Oba wyżej
opisane przedmioty są przykładem chorągwi wykonanych w okresie przedpowstaniowym do użycia
w manifestacjach, po czym znalazły się w oddziałach walczących z rosyjskim zaborcą.
Natomiast wśród weksyliów, które sporządzono już w okresie działań zbrojnych, można wskazać chorągiew zgrupowania Ludwika Mierosławskiego (MWP), którą prawdopodobnie w lutym 1863 r. przynieśli
ze sobą do jego obozu studenci Szkoły Głównej z Warszawy. Jej duża (144×186 cm) jednostronna płachta
wykonana jest z karmazynowego adamaszku, z postacią Orła w centrum, któremu od góry towarzyszy napis: 1863 GENERAŁOWI MIEROSŁAWSKIEMU, na dole zaś: MŁODZIEŻ WARSZAWSKA
OFIARUJE. Górny skraj płachty nie został obszyty frędzlą, co może wskazywać na mocowanie jej tym
brzegiem do drzewca, a może nawet do poprzecznego drążka, zatem w formie labarum.
W sierpniu 1863 r. chorągiew otrzymała brygada Edmunda Taczanowskiego (MWP), którą wykonały kobiety żydowskie w Kaliszu. Jest ona również jednostronna, mając na prawej stronie płachty wykonanej z jedwabiu umieszczone obok siebie tarcze z Orłem Białym i Pogonią, nad którymi
widnieją dwie dłonie złączone w uścisku. Był to emblemat używany w symbolice powstańczej,
m.in. na pieczęciach. Pod spodem na wstędze umieszczono zaś napis: WALECZNYM BRACIOM
POŚWIĘCAJĄ POLKI IZRAELITKI i niżej: KALISZ 1863. Płachta o rozmiarach 147×130 cm
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obszyta jest z trzech stron frędzlą. Znajdowała się w zbiorach Muzeum w Rapperswilu, skąd przekazano ją w 1929 r. do Polski.
Znak bojowy oddziału Józefa Łakińskiego (MWP), zdobyty przez Rosjan pod Chojenkiem (pow.
Gostynin) 7 marca 1863 r. i rewindykowany z ZSRR w 1928 r., miał z kolei płat wykonany z czerwonego płótna. Na jego stronie głównej (lewej) aplikowano wizerunek Orła z białego płótna, na
odwrotnej zaś obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.
Zachowany w zbiorach muzealnych w Krakowie płat sztandaru jazdy wołyńskiej gen. Edmunda
Różyckiego został zaś sporządzony z amarantowego jedwabiu. Ma wymiary 132×101 cm, obszyty
jest złotym sznurem z chwastami w rogach części swobodnej, a po jego obu stronach w narożnikach widnieją pięcioramienne białe gwiazdki. Na jego stronie głównej wyhaftowano Orła Białego
w koronie zamkniętej z krzyżykiem, pod nim półkoliście napis: ZA NASZĄ I WASZĄ WOLNOŚĆ,
natomiast na odwrotnej postać św. Michała Archanioła i poziomy napis cyrylicą: ZA VOLJU RUSI
POLŠČI I LYTVY. Jego wojenne losy są przedstawiane w różny sposób. Według jednej z wersji
sztandar ten używany był w zwycięskiej dla powstańców bitwie pod Salichą w czerwcu 1863 r. Inna
z kolei mówi, iż prawdopodobnie został wręczony Różyckiemu na terenie Galicji, gdy ten zajmował
się przygotowaniami do akcji na ziemiach ruskich. Być może więc przekazał go pod koniec 1863 r.
mającym się tam udać oddziałom dowodzonym przez Chaleckiego i Chranickiego, które jednak zostały rozformowane w kwietniu następnego roku. Po powstaniu był przechowywany jako pamiątka
rodzinna, a następnie przekazany do muzeum w 1910 r.
Nie budzi natomiast żadnych wątpliwości wykorzystanie w warunkach bojowych chorągwi posiadanej przez oddział Józefa Matlińskiego („Janka Sokoła”), która obecnie stanowi własność MWP. Została wykonana z wełnianej materii o rozmiarach 189×192 cm, z trzech stron ma barwne obramowanie,
na prawej stronie w centrum czerwony krzyż z koroną cierniową, pod nim dwie gałązki palmy, na lewej
taki sam krzyż koloru czarnego, w dolnej części datę: 1861, drzewce zwieńczone kulą z krzyżykiem.
Oddział Matlińskiego, który walczył na Podlasiu w lutym 1863 r., utracił ją w bitwie pod Węgrowem
(3 lutego 1863). Później była przechowywana przez Rosjan jako trofeum w Muzeum Artylerii w Petersburgu, do Polski została zaś rewindykowana w 1928 r. Zachowały się na niej ślady krwi.
Podobne losy miała również inna chorągiew ze zbiorów tego muzeum, będąca podczas powstania
znakiem bojowym Pułku Podbrzeskiego, uformowanego w tym samym czasie w Podbrzeziu w powiecie poniewieskim przez ks. Antoniego Mackiewicza. Ma ona płat podłużny, złożony z dwóch
pasów — granatowego i karmazynowego, o wymiarach 257×95 cm, obszyty frędzlą, który w części
swobodnej posiada wycięcie o głębokości 82 cm. Na prawej stronie przy drzewcu widnieje Orzeł
Biały w koronie, nad nim półkoliście napis: BOŻE ZBAW POLSKĘ, a obok Orła w kierunku ogonów płata drugi napis: PUŁK, na pasie górnym i PODBRZEŻSKI na polu dolnym. Na stronie lewej
widnieje wizerunek Najświętszej Marii Panny i św. Elżbiety. Dostała się w ręce Rosjan podczas działań na Litwie. Wojska carskie zdobyły na tym terenie także chorągiew oddziału Elizeusza Ludkiewicza, który został przez nich rozbity pod Darszyszkami w powiecie poniewieskim. O jej zagarnięciu
w wyniku owego starcia informowała wówczas rosyjska prasa.
W wielu przypadkach powstańcy ocalili swoje znaki bojowe, przekraczając pod naporem Rosjan
granice Galicji, gdzie można było zapewnić tym przedmiotom należytą opiekę. Należała do nich
m.in. chorągiew Jana Zalplachty Zapałowicza, którą przekazały mu wcześniej uczennice z zakładu
naukowego Felicji z Wasilewskich Boberskiej we Lwowie. Na białej płachcie widniały tam wizerunki Orła, Pogoni i Matki Boskiej, a także napis: MATKO NIE OPUSZCZAJ NAS — ZA WIARĘ
I WOLNOŚĆ 1863. Była ona użyta w bitwie pod Mozołowem i Tuczapami, a po powstaniu znalazła
się w zbiorach prywatnych.
Podobnie było ze sztandarem oddziału gen. Józefa Wysockiego, mającym formę kościelnej chorągwi, z Orłem i Matką Boską na amarantowej płachcie. Został on uratowany pod Radziwiłłowem
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przez kapitana Wierzchowskiego i jako własność prywatna pojawił się na wystawie we Lwowie
w 1913 r. Na tej samej wystawie eksponowany był także sztandar z oddziału Antoniego Jeziorańskiego, który również znalazł się tam z kolekcji prywatnej. Miał on na niebieskiej płachcie tarczę z Orłem, Pogonią i św. Michałem, nad którą umieszczona była korona, oraz napis: BOŻE DOPOMÓŻ
WIERNYM OJCZYŹNIE.
Orzeł Biały i Matka Boska Częstochowska widniały na obu stronach znaku bojowego, należącego do zgrupowania Marcina Borelowskiego „Lelewela”, które działało na terenie Lubelszczyzny.
Charakterystycznym dodatkiem do ww. treści był umieszczony pod wizerunkiem Maryjnym herb
województwa lubelskiego z godłem w postaci jelenia. Po klęsce oddziału przedmiot ten trafił do
zbiorów zgromadzonych w rezydencji Pawlikowskich w Medyce, dokąd dostarczył go jeden z ocalałych powstańców.
W kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Suchedniowie dotąd przechowywana jest chorągiew powstańcza przygotowana dla oddziału Ignacego Dawidowicza. Jest to prostokątna płachta odznaczająca się dużą wysokością w stosunku do szerokości, być może więc stanowiła typ labarum. Na
prawej stronie na czerwonym tle widoczny jest na niej Orzeł Biały, a nad nim napis: 1863. Na stronie
odwrotnej zaś na białym polu naszyto wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, a pod spodem półkoliście zapisano: POD TWOJĄ OBRONĘ. Chorągiew nie była użyta w walkach, lecz pozostawiona
w tej miejscowości, znajdując przez większość czasu schronienie we wspomnianej świątyni.
Swoją chorągiew miał też pułk żuawów śmierci, sformowany w Krakowie z inicjatywy Françoisa
Rochenbrune’a i tam też zapewne wręczono ją tej formacji. Na jej czarnej płachcie obszytej srebrną
frędzlą widniał biały krzyż. Do drzewca umocowana była też szarfa w barwach narodowych z napisem: W IMIĘ BOŻE — R. 1863. O wyglądzie tej chorągwi wspominają słowa ułożonego przez
Włodzimierza Wolskiego Marsza żuawów: „Górą krzyż biały na czarnym znaku!”.
W powstaniu walczyły także inne oddziały żuawów, m.in. rawskich, których chorągiew była
eksponowana na wystawie lwowskiej w 1913 r. Na jednej stronie niebiesko–biało–amarantowego
płata widniał Orzeł Biały w tarczy, a nad nią napisy: UŁÓW — NOWA WIEŚ — KAMIEŃ, pod
nią: ŻUAWI RAWSCY D. 16. 17. 18. MAJA 1863, na drugiej w takiej samej tarczy napis: NIECH
ŻYJE POLSKA STAROŻYTNA! Pozostaje trudne do ustalenia, czy sztandar ten został wykonany
już po stoczeniu bitew, których nazwy zostały na nim zapisane, czy też powstał wcześniej, a jego
płachtę dopiero potem uzupełniono o tę inskrypcję. W każdym razie jest to chyba jedyny znak bojowy z okresu powstania, na którym uwieczniono miejsca walk posługującego się nim oddziału. Po
zakończeniu walk trafił do kolekcji prywatnej.
Właściciele wielu spośród zachowanych chorągwi pozostają do dziś nieustaleni. Jedna z nich,
znajdująca się w zbiorach MWP, służyła z pewnością jakiejś formacji pieszej, skoro umieszczona
na niej inskrypcja wymienia strzelców i kosynierów. Jej płachta w formie kwadratu o boku 142 cm
z białego jedwabiu ma na stronie głównej (lewej) dwie aplikowane tarcze herbowe z materiału wełnianego z Orłem Białym w czerwonym polu i Pogonią w polu granatowym, nad nimi zaś napis:
BEZPARDONNI / ZA / WOLNOŚĆ RÓWNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ / POLSKI, a pod tarczami: STRZELCÓW I KOSSYNIERÓW / PRACA DZIEWIC POLSKICH oraz litery TT, zapewne tworzące jakiś monogram. Na prawej (odwrotnej) stronie płachty w centrum widnieje olejny
wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, a na jego dolnej krawędzi napis: Pod Twoją Obronę
uciekamy się Święta Boża, nad obrazem zaś napis: NAJŚWIĘTSZA MARJO PANNO, pod obrazem
z kolei: BROŃ NAS OD POCISKÓW NIEPRZYJACIÓŁ / D. 16 STYCZNIA / 1863. Chorągiew
była przechowywana w Rapperswilu. Na uwagę zasługuje umieszczona na płachcie data, być może
oznaczająca moment sporządzenia tego przedmiotu. Wskazywałoby to na przygotowywanie znaków
bojowych jeszcze przed wybuchem powstania.
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W tym samym muzeum w Szwajcarii znalazła się jednostronna chorągiew z białego jedwabiu
o wymiarach płachty 182×127 cm, posiadająca w centrum herb trójpolowy (Orzeł Biały, Pogoń
i św. Michał Archanioł), umieszczony w ozdobnym kartuszu, ozdobionym od góry szyszakiem rycerskim z kitą, po bokach zaś armaturą w postaci lanc ułańskich z proporczykami, szabel, karabinu
z bagnetem i kosy oraz luf i kul armatnich. Pod herbem znajduje się napis: WOLNOŚĆ CAŁOŚĆ /
NIEPODLEGŁOŚĆ. Od 1928 r. weksylium to jest w posiadaniu MWP.
W zbiorach owego muzeum znajduje się też chorągiew z trójpolowym herbem na białej płachcie o rozmiarach 146×108 cm i z dodatkowo usytuowanym w jego centrum wizerunkiem Matki
Boskiej Częstochowskiej w owalnym polu sercowym. W poszczególnych polach herbu widoczny
jest też Orzeł Biały w czerwonym polu, Pogoń w polu błękitnym i Archanioł Michał w błękitnej
szacie w polu złotym. Nad tarczą widnieje korona królewska zamknięta, zwieńczona krzyżykiem.
Odwrotną stronę płachty zajmuje zaś wymalowany krzyż. Drzewce zakończone jest metalową kulą,
na której osadzono Orła w koronie. Płachtę przymocowano do drzewca w tej sposób, że umieszczone
na niej wizerunki skierowane są do niego prostopadle.
Inna chorągiew z tego muzeum ma płachtę o rozmiarach 107×100 cm, z rzadko spotykanym
wówczas wcięciem w części swobodnej. Środek jej powierzchni podzielonej poziomo na dwa pasy
— górny czerwony i dolny biały, zajmuje ciemnoczerwone koliste pole z wyobrażonym na nim
Orłem w koronie z długim berłem i jabłkiem koloru błękitnego w szponach. Również wierzch tego
insygnium pokryty jest błękitnym materiałem. Obecność tych przedmiotów w herbie, jak też długa,
nienaturalnie wygięta w prawo szyja orła oraz jego ciemne ubarwienie, pozwalają domniemywać,
iż całe wyobrażenie może być efektem przeróbki lub odwzorowania wizerunku dwugłowego orła
rosyjskiego.
W różnych muzeach lub nawet w zbiorach prywatnych znajdowały się pojedyncze egzemplarze
rozmaitych chorągwi czy też proporców, co do których istnieją lepiej lub gorzej udokumentowane
informacje, stwierdzające używanie tych przedmiotów w akcji powstańczej. Do Muzeum Historycznego m.st. Warszawy trafił z Lubelszczyzny płat sztandaru, który z racji niewielkich rozmiarów
(55×55 cm) powinien być raczej uznany za proporzec. Jest on wykonany z czerwonego sukna, mając
aplikowanego Białego Orła w koronie, osadzonego na gałązkach laurowych. Był przechowywany
przez rodzinę Gerliczów, posiadającą kiedyś majątek w okolicach Opola Lubelskiego, której członek uczestniczył w powstaniu. Wśród pamiątek po ks. Walentym Ślusarczyku ze Słupi zachował się
zaś płat chorągwi powstańczej koloru czerwonego z Orłem Białym. Jego skraj swobodny obszyto
frędzlą, a narożniki od tej strony zakończono chwastami. Godło na płachcie skierowane jest prostopadle do skraju, którym zapewne była ona mocowana do drzewca, lub ewentualnie zawieszana na
poziomym drążku, jeśli to chorągiew typu „labarum”. Chorągiew ta, obecna w zbiorach Muzeum
Ojców Cystersów w Wąchocku, uznawana jest za znak bojowy oddziału Dionizego Czachowskiego.
Z kolei w Muzeum Narodowym w Krakowie znajduje się płat chorągwi o niewielkich rozmiarach
(61×80 cm), wykonany z czerwonego jedwabiu, mający na stronie głównej pole owalne z wizerunkiem kosyniera otoczone ciemnym obrzeżem, na którym widoczny jest napis: Z ROKU 1830 NA
1863. Strona odwrotna zawiera utrwalony na białym płótnie naszyty na jedwab fragment Chorału
Kornela Ujejskiego: „A z Archaniołem Twoim na czele / Pójdziemy śmiało na krwawy bój / I na
drgającem szatana ciele / zatkniemy sztandar zwycięski Twój”.
Podobnie rozbudowany napis zawierała też biała chorągiew, będąca niegdyś w zbiorach Muzeum
im. Lubomirskich we Lwowie, na której oprócz wizerunku Matki Boskiej i napisu: POD TWOJĄ
OBRONĘ UCIEKAMY SIĘ, znalazło się też wyobrażenie Michała Archanioła, a pod nim tekst:
„Święty Michale niebios Archaniele z chorągwią Twoją stajemy na czele — Prowadź Ty Polskę siłą
nieśmiertelną w straszliwej wojnie z potęgą piekielną”. Należała ona do jednego z oddziałów sformowanych na Rusi, a eksponowano ją we Lwowie na wystawie w 1913 r.
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W Muzeum Historycznym m. Krakowa znajduje się proporczyk powstańczego oddziału ułanów
Lipińskiego w formie prostokątnego płata wyciętego w jaskółczy ogon, podzielonego na obu stronach w poziome pasy — górny biały i dolny granatowy. Na jego prawej stronie w sześciokątnej
tarczy błękitnej widnieje Orzeł w koronie, natomiast na stronie lewej łaciński krzyżyk koloru czerwonego.
Także w zbiorach MWP znajduje się płachta chorągwi oddziału powstańczego z Wołynia. Jej białe kwadratowe pole obramione jest ze wszystkich stron pasem czerwonego materiału, a w centrum
usytuowana jest czerwona tarcza herbowa z Białym Orłem w koronie.
Własnością Muzeum Wojska w Białymstoku jest zaś płat biało–czerwonego proporca z wycięciem w jaskółczy ogon. W polu zbliżonym do kwadratu umieszczono na nim Orła Białego z monogramem S na piersiach, co jest zapewne naśladownictwem jagiellońskiego orła z czasów Zygmunta
Starego. Był on własnością oddziału powstańczego na terenie Litwy. Wykonany z sukna prostokątny
proporzec (36×42 cm) z Białym Orłem w koronie na czerwonym polu przechowywany jest z kolei
w Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu. Proporzec jednego z oddziałów powstańczych z 1863 r.
posiada zaś w swoich zbiorach także Muzeum Regionalne w Krasnymstawie.
Przed wojną w posiadaniu Józefa Kajzera w Ostrowie Wielkopolskim znajdował się sztandar,
który miał być używany podczas Wiosny Ludów 1848 r., a następnie w powstaniu styczniowym,
złożony jako depozyt w Związku Inwalidów Wojennych. Na prawej stronie jego płata umieszczono
w owalnej tarczy Orła Białego, na lewej zaś w takiej samej tarczy Matkę Boską z Dzieciątkiem.
Zazwyczaj do czasów współczesnych zachowały się jedynie płachty chorągwiane, a czasem tylko
ich fragmenty, rzadko trafiają się zaś inne części, np. w MWP przechowywana jest pokryta olejną
farbą prostokątna tarcza, na której w owalu przedstawiono Orła Białego w koronie. Była ona eksponowana na wystawie „Carmen Patriae” w Rzeszowie w marcu 2007 r. z informacją, iż jest to
środkowa część płata sztandaru z okresu powstania styczniowego. Natomiast Muzeum Historyczne
m. Krakowa przechowuje wykonaną ze srebra głowicę od drzewca chorągwi należącej do Mariana
Langiewicza. Ma ona formę metalowego orła w koronie osadzonego na kuli. Innym zachowanym
elementem tej chorągwi jest biało–czerwona jedwabna szarfa o długości 180 cm.
Poza chorągwiami (sztandarami) i proporcami powstańcy używali też innych weksyliów, m.in.
proporczyków na lancach. W zbiorach MWP znajdują się dwie lance ułańskie z tamtego okresu
z niemal jednakowymi płatami. Każdy z nich składa się z dwóch poziomych pasów — górnego
białego i dolnego amarantowego, między którymi przebiega niebieski pasek. Płaty są w części swobodnej wycięte w jaskółczy ogon. Szerokość jednej z lanc wynosi 47 cm, wycięcie ma głębokość
26,5 cm, a wysokość 44,5 cm. Rozmiary drugiej są do nich zbliżone. Obie noszą ślady krwi, były
więc zapewne użyte w warunkach bojowych. Jako zdobycz wojenna trafiły do Muzeum Artylerii
w Petersburgu, skąd w 1928 r. rewindykowano je do Polski. O proporczykach wspominała też Organizacya sztabów wojsk narodowych powstania z 22 maja 1863 r., która przewidywała uzbrojenie części szwadronu krakusów, mających stanowić eskortę naczelnika województwa i jego sztabu, m.in.
w „lance z chorągiewką”.
Na temat wielu znaków bojowych obecnych w wojskach powstańczych zachowały się jedynie
wzmianki w przekazach pisanych, najczęściej w relacjach i pamiętnikach. O znaku bojowym kompanii strzelców w partii powstańczej Dionizego Czachowskiego wspomina Józef Wojdacki, który
wstąpił do niej pod Stopnicą. Inną chorągiew, przygotowywaną dla Czachowskiego w okolicach
Suchedniowa, która ostatecznie stała się własnością oddziału Władysława Eminowicza, opisuje jej
wykonawczyni Jadwiga Prendowska. O weksyliach znajdujących się w posiadaniu podległych mu
oddziałów na Mazowszu wspominał w pamiętniku Ludwik Żychliński, natomiast szwajcarski oficer
Franz von Erlach pisał o znakach bojowych, które widział w jednym ze zgrupowań na Lubelszczyźnie. Znak oddziału Zygmunta Padlewskiego, użyty w potyczce pod Myszyńcem, pojawia się we
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wspomnieniach uczestnika tej walki — Ludwika Nałęcz–Przetockiego. Pułkownik Józef Miniewski, biorący udział w wyprawie na Wołyń w lipcu 1863 r. wraz z gen. Wysockim, pisał o obecności
chorągwi w swoim oddziale. Ludwik Weber, pełniący służbę w oddziale Czechowskiego, w opisie
przemarszu z Galicji w Lubelskie w marcu 1863 r., wspomniał o pochylaniu chorągwi podczas przekraczania granicy. Sztandar oddziału mjra Karola Kality „Rębajły” pojawia się we wspomnieniach
Jana Nowackiego. Z kolei Roman Rogiński w zeznaniach składanych przed rosyjską komisją śledczą
informował o chorągwi, którą jego oddział otrzymał od mieszkańców Białej.
Niekiedy znaki bojowe w zgrupowaniach powstańczych toczących bitwy można dostrzec w przekazach ikonograficznych z tamtego okresu, głównie w formie rysunków i grafik zamieszczanych
w prasie, zwłaszcza zagranicznej, albo wykonywanych dla celów propagandowych. Zapewne nie
odtwarzały one wiernie wyglądu walczących oddziałów, w tym także ich chorągwi. Niemniej jednak, w niektórych przypadkach mogą dokumentować obecność tych przedmiotów na polach bitewnych, a nawet prezentować umieszczone na nich treści. Weksylia są widoczne m.in. na rycinach
przedstawiających atak kosynierów pod Węgrowem i walki o Miechów 17 lutego 1863 r. (nad pieszym oddziałem powstańczym duża chorągiew z Orłem Białym), jak też w nieznanej z nazwy bitwie
ukazanej w „Le Monde Illustré” z 18 kwietnia 1863 r., gdzie powstańczy sztandar jako godło ma
biały krzyż.
Mimo partyzanckiego charakteru powstańczych działań, weksylia odgrywały w nich niejednokrotnie ważną rolę. Były niesione podczas starć zbrojnych, wskazując ich uczestnikom kierunki
poruszania się, czy też wyznaczając punkty oporu. Używano ich także podczas składania przysięgi
przez wstępujących w szeregi powstańcze i przy innych ceremoniach. Same też były święcone i oficjalnie przekazywane oddziałom. Ich fundowanie, wykonywanie i wręczanie uczestnikom powstania miało często uroczysty charakter, odzwierciedlając poparcie dla tego ruchu ze strony szerokich
kręgów społeczeństwa.

2.3. U ZARANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Nowy rozdział w dziejach rodzimych znaków wojskowych otwiera I wojna światowa, podczas której formacje polskie były tworzone u boku armii państw zaborczych. W pierwszym okresie wojny
największy rozgłos zdobyły Legiony Polskie, zorganizowane przez Józefa Piłsudskiego po stronie
Austro–Węgier. Początkowo władze austriackie nie wyraziły zgody na posiadanie przez formujące
się oddziały weksyliów z polskimi symbolami narodowymi. Zostało to stwierdzone w Rozkazie Cesarskiej i Królewskiej Naczelnej Komendy Armii w sprawie utworzenia Legionów Polskich z dnia
27 sierpnia 1914 r. W punkcie 11. tego rozkazu, obok rozporządzenia dotyczącego siwego munduru
żołnierzy owej formacji i odznaki w formie czarno–żółtej przepaski na prawym ramieniu, znalazł się
zapis: „Oddziały nie mają sztandarów”3. Sami legioniści nie chcieli natomiast zaakceptować sztandarów używanych w armii austro–węgierskiej.
Mimo braku zgody ze strony władz państwowych, oddziały legionowe otrzymywały od społeczeństwa chorągwie i sztandary. Były wśród nich weksylia istniejących wówczas stowarzyszeń i organizacji, czy też dawne powstańcze, przechowywane dotychczas w ukryciu. Wykonywano jednak
również nowe, a niektóre z nich fundowała Polonia za granicą, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Polki ze Śląska przekazały legionistom chorągiew z Białym Orłem, a w 1916 r.
otrzymali oni powstańczą chorągiew z 1863 r. od paulinów z Jasnej Góry, mającą na biało–czerwonej płachcie wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej z napisem: POD TWOJĄ OBRONĘ. Po
3

Dokumenty Naczelnego Komitetu Narodowego 1914–1917, Kraków 1917, nr 8.
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walkach II Brygady w Karpatach akademicka młodzież węgierska przekazała jej chorągiew i adres
jako akt wdzięczności za powstrzymanie rosyjskiej ofensywy na Węgry. W adresie tym była mowa
o „poświęconej chorągwi”. Na jej płachcie znajdował się Orzeł Biały z jednej strony, a wizerunek
Matki Boskiej Częstochowskiej z drugiej.
Dla 1 PP Leg. przeznaczona była chorągiew wykonana prawdopodobnie w Krakowie, mająca
czerwony krzyż kawalerski o wymiarach 137×132 cm po obu stronach kaszmirowej płachty, w centrum którego widnieje Orzeł Biały bez korony, który na obu stronach ma głowę zwróconą w kierunku drzewca. Na ramionach krzyża umieszczone były litery: L na górnym, I (ewentualnie: J)
i P na bocznych, tworzące razem cyfrę pułku, na dolnym zaś data: 1914. Pola między ramionami są
dwubarwne — białe i amarantowe.
W 1915 r. miasto Płock ufundowało I Brygadzie chorągiew, mającą na lewej stronie czerwonej
płachty Orła legionowego bez korony, osadzonego na tarczy Amazonek, na której została umieszczona trójkątna tarczka z literą L. Pod orłem półkoliście w dwóch rzędach znalazł się napis: ZOŁNIERZ POLSKI / PRZYWRÓCIŁ POLSCE CZEŚĆ, a w narożniku dolnym w części swobodnej
ukośnie data: 6 / 8 / 1914. Strona prawa (odwrotna) zawiera tylko napis: I BRYGADZIE / 1915
PŁOCK / WOLNY CZŁOWIEK / W WOLNEJ POLSCE.
W tym samym roku został wykonany sztandar dla jazdy legionowej o wymiarach płachty
92×70 cm, mający z prawej strony na czerwonej (karmazynowej) płachcie Orła Białego w koronie
zamkniętej zwieńczonej krzyżykiem, pod nim datę: 1915 i pod spodem półkoliście ułożony biały
napis: II i III SZWADRON UŁANÓW POLSKICH. Strona lewa zawiera aplikowany obraz Matki
Boskiej Częstochowskiej w ramce ośmiobocznej, pod nim też półkoliście ułożony napis: BOŻE
ZBAW POLSKĘ. W głównej części płachty przy krawędzi wykonano pięć otworów, przez które
przeciągano sznur mocujący ją do drzewca. Nad płachtą zawiązana była wstęga karmazynowa z kokardą. Jej końce, podobnie jak swobodny brzeg płachty, zostały obszyte srebrną frędzlą. Przedmiot
ten był używany jako sztandar 2 i 3 szwadronu jazdy Legionów Polskich, które w 1915 r. tworzyły
dywizjon pod dowództwem rotmistrza Zbigniewa Wąsowicza, poległego potem pod Rokitną.
W 1915 r. chorągiew otrzymał przed wyruszeniem na front 4 PP Leg. Wręczyła go delegacja
przybyła z Krakowa z prof. Włodzimierzem Tetmajerem na czele. Na jednej stronie chorągwianej
płachty widniał oracz z pługiem, na drugiej zaś Orzeł Biały, któremu towarzyszył napis dedykacyjny: POLSKIM LEGIONOM — POLSKI LUD — 1915.
Zgodę na posiadanie przez pułki legionowe „narodowych chorągwi pułkowych” wyraził cesarz
Franciszek Józef I 20 września 1916 r., gdy formacja ta miała zostać przekształcona w Polski Korpus
Posiłkowy. Rozkaz nr 19201 Naczelnej Komendy Armii z tego samego dnia mówił o nadaniu legionowym pułkom piechoty „historycznych polskich sztandarów (na jednej stronie z Orłem polskim,
na drugiej z wizerunkiem Matki Boskiej)”. W związku z tym Komenda Legionów Polskich miała
w najbliższym czasie „przedłożyć do zatwierdzenia w barwach naturalnych projekt sztandarów polskich, wzorując się ile możności na historycznych sztandarach polskich; do projektu należy dołączyć
opis sztandarów, podkreślając zwłaszcza momenty historyczne”4.
Wkrótce potem społeczność Zakopanego ufundowała chorągiew 3 PP Leg., którego delegacja
odebrała ten przedmiot 30 grudnia 1916 r. Przyjęcie chorągwi w pułku dowodzonym przez ppłk
Andrzeja Galicę odbyło się w Zegrzu w marcu 1917 r. Projekt chorągwi opracował artysta malarz
Jan Skotnicki. Na jej prostokątnym płacie widnieją z prawej strony inicjały nazwy pułku: P L P 3,
którym towarzyszy dewiza: DO CIEBIE POLSKO I DLA TWEJ CHWAŁY. Lewą stronę zajmuje
stylizowany Orzeł Biały w koronie na głowie, mający na piersiach takie same inicjały w wieńcu
laurowym. Obie strony płata obramowane są przy brzegach „szlakiem”, wzorowanym na wężykach
4

Tamże, nr 183.
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z mundurów żołnierzy Księstwa Warszawskiego. Drzewce chorągwi wieńczyła sylwetka orła osadzona na tabliczce z napisem: 3 P.P.
W 1916 r. Komitet Obrony Narodowej w Nowym Jorku ufundował chorągwie dla pułków II
i III Bryg. Leg. Umieszczone były na nich hasła o treści patriotycznej: NAPRZÓD! NIGDY WSTECZ!
W WAS POKŁADA KRAJ NADZIEJĘ, ZAWSZE ŚMIAŁO KROCZCIE W BÓJ; PRZYSZŁOŚĆ
NARODU W WASZYM ZWYCIĘSTWIE; BOŻE ZBAW POLSKĘ. 1 PP Leg. otrzymał chorągiew
ufundowaną przez Polonię w Chicago. Na prawej stronie płachty znalazł się na niej Orzeł Biały,
na lewej zaś gwiazdy Stanów Zjednoczonych Ameryki na niebieskim tle. Chorągiew ta, którą pułk
otrzymał w czerwcu 1917 r., była w jego posiadaniu zaledwie przez miesiąc.
W wyniku „kryzysu przysięgowego” w 1917 r. legionowe chorągwie zostały przejęte przez władze austriackie i odesłane do Wiednia bądź znalazły się w ukryciu. Wiedeńskie zasoby polskich
weksyliów były rewindykowane w okresie międzywojennym i trafiły do Muzeum Wojska. Do obecnych czasów zachowało się 15 obiektów tego typu związanych z Legionami.
Na chorągwi Legionów Polskich formujących się po stronie rosyjskiej początkowo nie można
było umieścić polskiego orła. Rosyjskie dowództwo Frontu Południowo–Zachodniego zgodziło się
na posiadanie przez utworzoną w 1914 r. polską formację zwaną Legionem Puławskim znaku z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej i napisem: LEGION POLSKI 1914 R. Chorągiew ta,
ofiarowana przez jego twórcę Witolda Gorczyńskiego, została uroczyście poświęcona. Wówczas
poświęcono też potajemnie głowicę do jej drzewca w postaci metalowego orła, który został zamontowany na niej przed wyruszeniem na front w sierpniu 1915 r. Znak ten przejęły później władze
rosyjskie i znalazł się on w Piotrogrodzie.
Innym weksylium bojowym, używanym w formacjach powstałych w Rosji, był sztandar utworzonego w 1917 r. w Ananjewie w guberni chersońskiej szwadronu rotmistrza Konstantego Plisowskiego, który przedostał się do I Korpusu Polskiego gen. Józefa Dowbora–Muśnickiego i został włączony
do 3 PU w składzie tego korpusu. Przedmiot ten ufundowała odeska Polonia. Jego wykonana z atłasu
czerwona płachta, o dużych jak na weksylium kawaleryjskie rozmiarach (150×100 cm) obszyta wkoło
sznurkiem, z dwoma chwastami w obu rogach w części swobodnej, miała na stronie prawej malowany
olejno wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, a pod nim ułożony półkoliście napis koloru białego: POD TWOJĄ OBRONĘ! Na jej lewej stronie w centrum umieszczony został metodą aplikacji
Orzeł Biały w złotej zamkniętej koronie z krzyżykiem, ze złotym dziobem i szponami, wokół którego
rozciągał się napis: OJCZYZNĘ I WOLNOŚĆ RACZ NAM WRÓCIĆ PANIE! W dolnym narożniku
w części swobodnej dodatkowo umieszczono napis: KOLONIA POLSKA / W ODESIE [sic!]. / 1917.
W I Korpusie znajdowały się również inne weksylia, wśród nich chorągiew 8 PStrz, mająca taki
sam wygląd jak opisany wyżej sztandar, co świadczy o pochodzeniu obu przedmiotów z tego samego źródła. Warto wspomnieć, iż pojawił się projekt przekazania oddziałom wchodzącym w skład
polskich korpusów organizowanych od 1917 r. w Rosji chorągwi i sztandarów z czasów Królestwa
Polskiego, przejętych przez Rosjan po upadku powstania listopadowego i przechowywanych w Moskwie. Do realizacji tego zamierzenia jednak nie doszło. Natomiast w Kijowie w 1917 r. do Dyw.Strz.
Polskich trafiły chorągwie z powstania styczniowego (powstańców ziemi gostyńskiej), ofiarowane
jej przez Józefowicza na obchód „dnia wolności”, podczas którego odbyła się w mieście defilada.
Na fotografii, na której uwieczniony został ten moment, widoczne są białe płachty tych chorągwi, na
jednej obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, na drugiej na tarczy herb z Orłem i Pogonią. Drzewca
obu były zakończone głowicami.
2 PU w I Korpusie Polskim w Rosji za swój znak bojowy przyjął chorągiew kościelną otrzymaną
od mieszkańców Szepietówki w marcu 1918 r. Do widniejącego na niej obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej dołączono na odwrotnej stronie ukoronowanego Orła Białego w czerwonym polu na
gotyckiej tarczy.
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Wśród znaków używanych na Wschodzie w warunkach bojowych wykorzystywany był proporzec 2 szwadronu ułanów w Legionie Polskim przy armii rosyjskiej, wręczony oddziałowi w Mińsku
prawdopodobnie w maju 1916 r. lub rok później. Miał on podłużną płachtę wykonaną z sukna, amarantowo–białą, przy czym na górnej, amarantowej części był wyhaftowany Orzeł Biały (srebrny) ze
złotą otwartą koroną z trzema kwiatonami, po obu stronach zwrócony w kierunku drzewca, którym
była metalowa niemiecka lanca. Od wiosny 1917 r. funkcjonował jako sztandar sformowanego wówczas PU Polskich (późniejszy 1 PU Krechowieckich), choć zabiegano o nadanie pułkowi jednego ze
wspomnianych sztandarów jazdy polskiej sprzed powstania listopadowego, jak też przygotowano
plany nowego znaku pułkowego. W sierpniu 1917 r. sztandar przerobiono przez obcięcie części
płachty, formując z niej kwadrat o boku 66 cm i obszywając ją srebrną taśmą z frędzlą. Wówczas
też zamieniono lancę na drewniane drzewce, zwieńczone głowicą w postaci grotu, w którym ażurowo wycięty był orzeł, a nad nim krzyżyk. Sztandar został przechowany po rozbrojeniu I Korpusu
Polskiego gen. Dowbora–Muśnickiego, po czym w maju 1919 r. przekazany odrodzonemu pułkowi.
Dano mu nowe drzewce, które służyło przez cały okres międzywojenny. W I Korpusie Polskim swój
sztandar otrzymał też 2 Legion Rycerski (dowódca płk Eugeniusz Habich) jako wyraz wdzięczności
ze strony polskiej ludności Bobrujska za obronę miasta przez bolszewikami.
Wiadomo także o istnieniu weksyliów posiadanych w innych polskich zgrupowaniach w Rosji.
W II Korpusie swoją chorągiew miał m.in. 2 Pułk Inżynieryjny. Po przegranej bitwie pod Kaniowem
w maju 1918 r. jej płachtę pocięto na 960 kawałeczków i podzielono między żołnierzy pułku. W 1 PStz.
w 5 Dyw. Syberyjskiej płka Waleriana Czumy znajdowała się zaś chorągiew przysłana z Ameryki.
Pierwsza polska formacja we Francji złożona z ochotników (tzw. Legion Bajoński, formalnie
jako 2 Kompania Polska w 1 Pułku Legii Cudzoziemskiej) została powołana już na początku wojny.
Posługiwała się ofiarowaną przez mieszkanki Bajonny chorągwią, której projekt przygotował Xawery Dunikowski, być może z udziałem Jana Żyznowskiego i Jana Rotwanda. Płat jedwabny barwy
amarantowej o wymiarach 82×98 cm miał wyhaftowanego po obu stronach modernistycznego Orła
bez korony. Do płachty dołączona była wstęga z napisem: „Français et Polonais de tout temps Amis”
[Francuzi i Polacy przyjaciółmi po wszystkie czasy]. Był to znak nieformalny, nieoficjalnie poświęcony 18 października 1914 r. i używany na linii frontu jako środek agitacji wobec Polaków walczących w szeregach armii niemieckiej. Podczas walk płachta tej chorągwi została w wyniku ostrzału
trafiona 34 kulami, a opiekujący się nią jako chorąży inż. Władysław Szujski zginął w listopadzie
1914 r. Pod koniec wojny, w czerwcu 1918 r., prezydent Francji Raymond Poincaré udekorował ją
francuskim Krzyżem Wojennym z Palmą, a w Polsce została wyróżniona Orderem Virtuti Militari.
W końcowym okresie wojny zaczęto formować we Francji Armię Polską, zwaną od koloru mundurów Błękitną Armią, której dowództwo objął gen. Józef Haller. Jej oddziały otrzymały chorągwie
i sztandary według wzoru opracowanego przez Komitet Narodowy Polski. Wszystkie miały na kwadratowych płatach o boku 80 cm na prawej stronie napis czerwonym kolorem: WOJSKO POLSKIE, na
lewej zaś Orła Białego w złotej koronie zamkniętej z krzyżem, ze złotym dziobem i szponami, któremu
towarzyszył napis zawierający nazwę oddziału, np.: PIERWSZY PUŁK STRZELCÓW PIESZYCH,
PIERWSZY BATALJON SAPERÓW, czy też: PIERWSZY SZWADRON LEKKIEJ JAZDY.
Uroczystość wręczenia chorągwi organizującym się oddziałom odbyła się w Szampanii 22 czerwca 1918 r. Ich fundatorami były francuskie miasta. Paryż ufundował chorągiew 1 PSP, natomiast
dwa kolejne pułki strzelców, pułk artylerii polowej, 1 Bat.Sap. i lotnictwo (Awiacja Polska) otrzymały znaki od miast Verdun, Belfort i Nancy. Żołnierze tych oddziałów złożyli przysięgi na swoje
chorągwie, które wręczył im francuski prezydent R. Poincaré w obecności Romana Dmowskiego
jako przewodniczącego Komitetu Narodowego Polskiego. Wówczas doszło też do wspomnianej wyżej dekoracji chorągwi bajończyków francuskim krzyżem wojennym. 6 października na chorągiew
1 PSP złożył przysięgę gen. J. Haller, gdy obejmował dowództwo nad wojskiem we Francji.
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Drugim obok Francji krajem Ententy, gdzie tworzono polskie formacje, były Włochy. Pod koniec
1918 r. powstały tam obozy dla ochotników, przeważnie byłych jeńców z armii austro–węgierskiej,
w tym największy w La Mandria di Chivasso pod Turynem. Chorągiew dla 1 Pułku im. Adama
Mickiewicza została przekazana w tym obozie w styczniu 1919 r. przez przedstawicieli turyńskiego
komitetu „Pro Polonia”. Wraz z jej wręczeniem nastąpiło zaprzysiężenie pułku. Kolejne chorągwie
ufundowały inne włoskie miasta: Bergamo pułkowi im. Francesca Nulla i Mediolan — pułkowi
im. Giuseppe Garibaldiego. Chorągiew otrzymał też formujący się pułk artylerii. Miasto Chivasso
ufundowało chorągiew, która została wręczona pułkowi im. Zawiszy Czarnego. W sumie oddziały
polskie otrzymały we Włoszech siedem chorągwi. Na ich płachtach widniały wizerunki Orła Białego, zostały też zapisane po raz pierwszy w dziejach polskich formacji osoby patronów (właściwie
honorowych szefów) tych jednostek. Na jednej z tych chorągwi, znajdującej się obecnie w MWP,
widnieje na prawej stronie płachty inskrypcja: PUŁK FRANCESCO NULLO. Płachta przywiązana
jest w czterech miejscach do drzewca, którego zwieńczenie stanowi zrywający się do lotu orzeł,
oparty na kuli. Pod nią przymocowana jest trójkolorowa wstęga (w barwach włoskich) z napisem:
LEGA NAZIONALE ITALIANA.
W dniu 24 lutego 1919 r. chorągiew dla wojska polskiego osobiście poświęcił papież Benedykt XV, przekazując ją przez arcybiskupa Władysława Zaleskiego gen. J. Hallerowi. Na jej wykonanej z jedwabiu czerwonej płachcie widnieje po prawej stronie Orzeł Biały z krzyżem na piersi,
w koronie otwartej, z głową zwróconą w stronę drzewca (heraldycznie lewą). Drugą stronę zajmuje
wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, której głowę otacza 12 gwiazd. Chorągiew ta została
przekazana pułkowi im. Jana H. Dąbrowskiego.
Swój sztandar posiadał również sformowany jesienią 1918 r. przez mjra Artura Ganczarskiego
Legion Polski w Sarajewie, traktowany jako część Armii Polskiej gen. Hallera. Na płacie tego weksylium znajdował się z jednej strony Orzeł Biały na czerwonym tle, z drugiej zaś wizerunek Matki
Boskiej Częstochowskiej. Uroczystość jego poświęcenia i wręczenia odbyła się 17 listopada 1918 r.
Powstanie ludności polskiej przeciwko niemieckiemu panowaniu w Wielkopolsce rozpoczęło się
pod koniec grudnia 1918 r. i formalnie zostało zakończone rozejmem w Trewirze 16 lutego 1919 r.
W wymiarze politycznym zaowocowało ono przyłączeniem tej dzielnicy do II Rzeczypospolitej na
mocy decyzji paryskiej konferencji pokojowej, natomiast w wymiarze militarnym jego efektem było
stworzenie Armii Wielkopolskiej, której formalne wcielenie do WP nastąpiło 25 maja 1919 r. Jej
oddziały uzyskały wówczas nową numerację, jednak zachowały tradycje pierwotnej przynależności
do wspomnianej formacji.
Początek działań powstańczych w Poznaniu przypadł dokładnie na dzień 27 grudnia 1918 r., gdy
polska ludność miasta czynnie wystąpiła przeciwko Niemcom, usiłującym zakłócić manifestacyjne
przywitanie Ignacego Paderewskiego, który przyjechał tam dzień wcześniej. Tworzone w Poznaniu
i w całej Wielkopolsce oddziały powstańcze szybko opanowały większość jej terenów. Od 17 stycznia 1919 r. rozpoczęło się formowanie wojsk regularnych.
W aktywności tej od samego początku obecne były weksylia jako znaki wyróżniające polskich
oddziałów i zgrupowań, symbolizujące zarazem dążenia Wielkopolan do wyzwolenia spod niemieckiego zwierzchnictwa. Najwcześniej funkcję tę zaczęły pełnić flagi o barwach narodowych lub
chorągwie z Orłem Białym. Biało–czerwonymi flagami posługiwały się m.in. takie oddziały, jak:
1 Kompania Poznańska Bronisława Sępińskiego, kompania Grodziska, Gnieźnieńsko–Witkowska
i Krzywińska. Kompania Gnieźnieńska używała też chorągwi patriotycznej, na której podłużnym
płacie widniał Orzeł Biały w czerwonym polu z białym obrzeżem. Pierwszy sztandar, przeznaczony
dla powstańców, wykonano w Lusówku dla oddziału ppor. Andrzeja Kopy, a poświęcony on został
29 grudnia 1918 r. Użyto go 9 stycznia 1919 r. podczas składania przysięgi przez oddział powiatu
Poznań–Zachód.
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W pierwszych miesiącach 1919 r. (styczeń–luty) lokalnym oddziałom powstańczym wręczono
wiele dość podobnych do siebie chorągwi. Miały one na zbliżonych do kwadratu płatach wizerunki
Orła Białego z koroną otwartą na głowie lub ponad nią, z ogonem uformowanym trójlistnie lub pięciolistnie. Wygląd tego godła nawiązywał do pieczęci Naczelnej Rady Ludowej, towarzyszyła mu
nazwa i dewiza oddziału. Chorągwiami tego wzoru dysponowały: Kompania Gołaniecka, 1 Kompania Kcyńska, 1 Kompania Średzka, I Bat. Czarnkowski, Pułk Powstańców Jarocińskich. Różniły się
zaś od nich weksylia posiadane przez 2 Kompanię Kcyńską (flaga biało–czerwona z Orłem Białym
bez korony w dolnym, czerwonym polu) oraz Pluton Kostrzyński (Orzeł Biały w czerwonym polu).
Z kolei Kompania Przemęcka posługiwała się chorągwią wykonaną przez Polaków w Westfalii. Po
obu stronach na czerwonym polu widniał na niej Orzeł Biały z koroną otwartą, któremu z jednej
strony towarzyszył napis: CZOŁEM POD ORŁEM CZOŁEM, na drugiej zaś: BOŻE COŚ POLSKĘ.
Nad godłem po obu stronach umieszczona była data: 1. WRZEŚNIA 1918. Na tę chorągiew żołnierze
kompanii składali przysięgę 7 lutego 1919 r. w kościele w Przemęcie.
Pierwszym znakiem bojowym wojsk powstańczych po ich przekształceniu w regularną armię
w styczniu 1919 r. była chorągiew 1 PSW, ufundowały ją władze miasta Poznania, a następnie została poświęcona i wręczona owemu oddziałowi 26 stycznia 1919 r. w Poznaniu. Wówczas też żołnierze i dowództwo złożyli przysięgę na wierność Naczelnej Radzie Ludowej (NRL). Na kwadratowym
płacie omawianej tu chorągwi na czerwonym tle widnieje Orzeł Biały wzorowany na godle NRL,
pod nim data powstania pułku: 19.I.1919. Na drugiej stronie, białej, znalazł się wizerunek Złotego
Krzyża Orderu Virtuti Militari, odwzorowany z odznaki tego orderu nadanej jednemu z Wielkopolan
uczestniczących w powstaniu listopadowym, a w rogach umieszczono pojedynczo elementy cyfry
pułku: 1 P S W. Za głowicę chorągwi służył osadzony na drzewcu drewniany orzeł pomalowany na
srebrno. W lipcu 1919 r., po powrocie Grupy Wielkopolskiej z Małopolski Wschodniej do Poznania,
chorągiew ta została udekorowana pamiątkowymi odznakami, a delegat NRL Wojciech Korfanty
przypiął do niej honorową wstęgę z napisem: „Za obronę Kresów Wschodnich”.
Inaczej wyglądała chorągiew 1 Pułku Rezerwowego Strzelców Wielkopolskich, wręczona 4 lutego 1919 r. w Poznaniu. Na jej stronie głównej w czerwonym polu widniał Orzeł Biały usytuowany
po przekątnej, pod nim data: 4.2.1919, na odwrotnej zaś stronie na białym polu, też po przekątnej
napis: PIERWSZY / PUŁK / REZERWOWY / STRZELCÓW / WIELKOPOLSKICH. Oddział ten
w połowie marca 1919 r. przemianowano na 10 PSW, lecz nadal posługiwał się on opisanym wyżej
znakiem. Podobnie wyglądała chorągiew wręczona już 15 stycznia 1919 r. w Inowrocławiu 1 Pułkowi Grenadierów Kujawskich.
Jednolity wygląd miały nadać wielkopolskim znakom bojowym przepisy wydane przez „Dowództwo Główne Sił Zbrojnych w b[yłym] zaborze pruskim” w dniach 3 i 4 kwietnia 1919 r. w Rozkazach dziennych nr 89 i 90:
I b § 3. Zatwierdzam poniżej załączony opis sztandarów dla strzelców i jazdy wojsk polskich
b[yłego] zab[oru] prusk[iego].
Wobec licznych zgłoszeń zaofiarowania sztandarów poszczególnym formacjom podległych
mi wojsk podaję do ogólnej wiadomości, że sztandary mogą posiadać tylko pułki, wobec czego
ofiarodawcy, którzy chcieli przygotować sztandary dla batalionów lub formacji miejscowych,
zechcą ofiarować te sztandary pułkom, w skład których dane formacje wejdą. Każdy z ofiarodawców zechce uprzednio porozumieć się w tej sprawie z odnośnym dowódcą pułku.
Opis sztandarów:
A. Dla strzelców.
Znamiona zasadnicze.
Rozmiar 56 cm (szerokość) × 84 cm (od drzewca ku stronie w bok).
I strona.
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Orzeł (27 cm szeroki × 36 cm wysoki) Królowej Jadwigi, haftowany srebrem. Pod orłem
wieniec laurowy, haftowany złotem.
Tło po jednej i drugiej stronie oblamowano galonem haftowanym złotym. Drzewce
2 1/2 m[e]tr[a], jesionowe lub dębowe, polerowane na brązowo lub czarno, mają na wierzchołku orły napoleońskie (siedzące) srebrne, wysokości 12 cm, u dołu okucie, niżej środka
okucie srebrne z napisem fundatora.
Chorągwie przybite do drzewców 11–ma srebrnymi gwoździkami,
1, 4, 7, 10 pułk — tło amarantowe (bez krzyża), orzeł biały z laurowym wieńcem itd. jak
powyżej.
2, 5, 8, 11 pułk — tło białe z amarantowym krzyżem, na nim orzeł biały itd. jak powyżej.
3, 6, 9, 12 pułk — tło żółte z amarantowym krzyżem, na nim orzeł biały itd. jak powyżej.
II strona
Złoty krzyż (27 cm w kwadracie) „Virtuti Militari” z białą obwódką. W środku krzyża orzełek biały w amarantowym polu, wokoło złoty wieniec laurowy. Napis w krzyżu „Virtuti Militari”
biały. Nad krzyżem obrana przez fundatora dewiza pułku np. „Za wiarę i Ojczyznę” lub „Za
Wolność i Niepodległość” itp. U dołu pod krzyżem napis: 19–19 /złoty/.
W lewym dolnym rogu chorągwi napis: (np.) 4. P. (złoty).
W prawym dolnym rogu chorągwi napis: (np.) S. W. (złoty).
1, 4, 7, 10 pułk — tło białe, złoty krzyż „Virtuti Militari” itd. jak wzwyż.
2, 5, 8, 11 pułk — tło białe, złoty krzyż „Virtuti Militari” itd. jak wzwyż.
3, 6, 9, 12 pułk — tło żółte, złoty krzyż „Virtuti Militari” itd. jak wzwyż.
B. Dla jazdy.
Znamiona zasadnicze.
Rozmiar jak dla strzelców. Drzewce 2,25 m[e]tr[a], okucie u dołu ostre, chorągwie przybite
do drzewca u góry 3–ma srebrnymi gwoździami, u dołu przypięte 4–ma srebrnymi pierścieniami, podtrzymywanymi 4–ma gwoździami srebrnymi.
I strona.
Jak u sztandarów dla strzelców odnośnych pułków.
II strona.
Jak u odnośnych pułków strzelców.
W miejsce krzyża „Virtuti Militari” obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Tło obrazu jasnoniebieskie, płaszcz ciemnoniebieski, obwódka obrazu haftowana złotem. Nad obrazem w półkolu dewiza albo napis obrany przez fundatora np. „Pod Twoją obronę uciekamy się”.
Pod obrazem u dołu pośrodku napis: np. 19.6.19. W lewym dolnym rogu chorągwi
np. 3.P. (3 Pułk), w prawym dolnym rogu U.W. (Ułanów Wielkopolskich)5.

Jak wynika z treści tych przepisów, znakom bojowym Armii Wielkopolskiej nadano w nich jednolitą nazwę „sztandarów”, podczas gdy termin „chorągiew” był tam użyty na określenie samego
płata sztandarowego. Miały one przysługiwać jedynie dużym oddziałom (pułkom), podczas gdy
wcześniej — o czym była już mowa — posiadały je także mniejsze jednostki powstańcze — kompanie czy bataliony. Wygląd tych przedmiotów uległ dalszemu sprecyzowaniu. Podano treści, jakie
powinny się znaleźć po obu stronach płatów sztandarów strzelców i jazdy, rozróżniając je jako strona
I i II, bez wskazywania, która z nich powinna być uważana za główną. Analizując wygląd sztandarów, wykonanych później na podstawie zasad podanych w przytoczonych przepisach, można stwierdzić, iż „I strona” płatów była utożsamiana z ich stroną lewą, a „II strona” — z prawą.
Powszechnie za pomysłodawcę takiego wyglądu sztandarów uważany jest gen. Józef Dowbor–
Muśnicki, głównodowodzący Armii Wielkopolskiej. Pierwowzorem dla nich był opisany wcześniej
znak 1 PSW, który miał jednak płat kwadratowy, a nie prostokątny. Sztandary wykonywał w większości zakład J. Eichstaedta w Poznaniu, a projektował je artysta malarz Franciszek Tatula. Nato5

L. Kukawski, A. Jeziorkowski, Sztandary kawalerii polskiej XX wieku, Grajewo 2009, s. 40–41.
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miast projekt srebrnego (według pierwszego rozkazu miał on być złoty) orła, stanowiącego część
głowicy przepisowego sztandaru, wykonał artysta z Poznania Edward Haupt, a produkcji takich
orłów podjęła się firma Józefa Frageta w Warszawie.
Ogółem według tego wzoru wykonano ok. 20 znaków dla wojsk wielkopolskich i związanej
z nimi Dyw. Pomorskiej. Proces ten trwał do 1921 r., a więc dłużej niż utrzymała się organizacyjna
odrębność tych formacji. Jedynie kilka z nich różniło się wyglądem od określonych w przepisach:
ww. sztandary 1 PSW, 1 Pułku Rezerwowego Strzelców Wielkopolskich, a także 8 PSW (błękitna
barwa płata). Natomiast 4 PSW posługiwał się chorągwią Bat. Gnieźnieńskiego, na której umieszczono jednak monogram: 4. P. S. W.
Dopuszczona w rozkazie możliwość umieszczania na sztandarach „dobranych” przez fundatorów dewiz zaowocowała ich dużą różnorodnością. Tak więc na sztandarze 2 PSW miała ona
treść: Z BOGIEM ZA OJCZYZNĘ; 3 PSW: ŻYCIE, TRUD I MIENIE ZA PRAWO I WOLNOŚĆ
OJCZYZNY; 6 PSW: MOCĄ BÓG CELEM OJCZYZNA; 7 PSW: OJCZYZNĘ, WOLNOŚĆ
ZACHOWAJ NAM PANIE; 9 PSW: KU CHWALE OJCZYZNY; 11 PSW: ZA WIARĘ I OJCZYZNĘ; 12 PSW: ZA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ; 1 Poznańskiego Pułku Garnizonowego:
Z BOGIEM W SERCU, Z BRONIĄ W RĘKU WOBEC WROGA OJCZYZNY BEZ LĘKU.
Z kolei sztandary pułków jazdy miały napisy: KU CHWALE OJCZYZNY (1 PU Wielkopolskich); BIAŁY SZTANDAR WZNIOSŁE CZYNY (2 PU Wielkopolskich); POD TWOJĄ OBRONĘ... (1 Ochotniczy Pułk Jazdy Wielkopolskiej); POD TWOJĄ OBRONĘ UCIEKAMY SIĘ (3 PU
Wielkopolskich, 7 PSK Wielkopolskich).
Odmienne hasła znalazły się na chorągwianych płachtach pułków formowanych jako pomorskie:
WSPÓLNA MOC TYLKO ZDOŁA NAS OCALIĆ (Toruński PStrz.); ZA HONOR NARODU, ZA
WIELKOŚĆ OJCZYZNY (Grudziądzki PStrz.); AŻ DO OSTATNIEJ KROPLI KRWI (Starogardzki
PStrz.); PONAD ŻYCIE, PONAD ŚMIERĆ, PONAD SIEBIE SAMYCH (Kaszubski PStrz.).
Innym elementem treści omawianych sztandarów są umieszczone na ich płatach daty. Ten detal
znalazł się już na chorągwi 1 PSW, na którego lewej stronie płata pod wizerunkiem Orła Białego
został zapisany rok 1919, podzielony na dwie dwucyfrowe części, a pomiędzy nimi cyfry daty dziennej: 19. 1., umieszczone jedna nad drugą i oddzielone poziomą kreską. Utrwalona w ten sposób data:
19 stycznia 1919 r. oznacza dzień utworzenia pułku. Zapisane podobnie daty, zazwyczaj odnoszące
się do powstania danego pułku, pojawiły się na wielu przepisowych sztandarach wojsk wielkopolskich, zazwyczaj na prawych stronach płatów, zgodnie z zaleceniem zawartym w cytowanych wyżej Rozkazach dziennych. Do wyjątków można zaliczyć tu sztandar 1 PU Wielkopolskich, z datą
„19.I.1919” umieszczoną na lewej stronie płata pod Orłem Białym.
Poza formacjami strzelców i jazdy sztandar otrzymał w październiku 1919 r. 1 Bat.Sap. Wielkopolskich. Na lewej stronie jego płata widniał na czarnym tle czerwony krzyż kawalerski z Orłem
Białym w jego centrum i herbem Poznania w lewym górnym narożniku, na prawej zaś srebrny krzyż
Virtuti Militari w czerwonym polu wraz z dewizą u góry: TAK NAM DOPOMÓŻ BÓG. W dolnych
narożnikach tej strony płata znalazł się napis: „1 bat. Sap. W.”, a w obu górnych emblematy saperskie
w postaci skrzyżowanych narzędzi (siekiery, łopaty i kilofa) oraz płonącego granatu. Pod krzyżem
umieszczono datę: 17.1.1919.
W pułkach Dyw.Strz. Pomorskich charakterystycznym elementem na sztandarach były herby
usytuowane na lewej stronie płacht, w ich prawych górnych rogach, stanowiące godła tych formacji: Toruński PStrz. miał więc na swym znaku herb dawnego województwa chełmińskiego, Grudziądzki PStrz. — dawnego województwa malborskiego, Kaszubski PStrz. — Gryfa pomorskiego,
a Starogardzki PStrz. — jagiellońskiego Orła.
Jak już wspomniano, w rozkazach, określających wygląd znaków wojsk wielkopolskich, miejscami przeznaczonymi na uwiecznienie fundatorów były okucia na drzewcach umocowane poniżej
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ich środka. Napisy w tych miejscach miała większość chorągwi i sztandarów należących do oddziałów formowanych w 1919 r. na tamtym terenie. Przykładowo na chorągwi 2 PSW treść tego
napisu brzmiała: ZIEMIA WIELKOPOLSKA SWOIM SYNOM, natomiast na chorągwi 7 PSW:
ZIEMIA CHODZIESKA SWOIM OBROŃCOM I OSWOBODZICIELOM, na innej zaś: 6–TEMU
PUŁKOWI STRZELCÓW WIELKOPOLSKICH POWSTAŁEMU NA FRONCIE POD LESZNEM
EDWARDOSTWO POTWOROWSCY Z GOLI.
Innym elementem składowym wielu omawianych tu znaków były umieszczane na nich wstęgi
i sznury z chwastami. Wśród nich także wstęgi Orderu Virtuti Militari przyznanego tym pułkom za
waleczność (m.in. 1 PSW, 2 PSW i 1 PU Wielkopolskich) oraz wstęgi pamiątkowe.
Własne weksylia miała też Straż Ludowa, powołana do życia przez NRL 27 listopada 1918 r. na
miejsce tworzonej przez władze niemieckie Straży Obywatelskiej. Pierwszą chorągiew formacja ta
otrzymała 22 lutego 1919 r. wraz ze złożeniem przez nią przysięgi w Poznaniu. Stronę główną płata
tego weksylium zajmował Orzeł Biały w czerwonym polu, na odwrotnej zaś umieszczony był herb
Poznania na białym tle, a nad nim ramię uzbrojone w szablę i napisy: POZNAŃ 1919 oraz STRAŻ
LUDOWA.
Swoje chorągwie, wzorowane zazwyczaj na poznańskiej, otrzymały także formacje Straży Ludowej w innych miejscowościach. W Swarzędzu tamtejszemu oddziałowi tej organizacji chorągiew została wręczona także w lutym 1919 r. Na stronie głównej wokół Orła Białego widniał napis:
PAMIĄTKA PRZYSIĘGI STRAŻY LUDOWEJ SWARZĘDZA I OKOLICY 1919, na odwrotnej
zaś malowany na płótnie wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. Charakterystyczne było na tej
chorągwi wprowadzenie prostokątnych pasów odmiennej barwy na bokach płatów — na polu czerwonym pasy białe z pozostawieniem czerwonych kwadratów w narożnikach, na polu białym odwrotnie. Ten sam wzór można znaleźć na chorągwiach Straży w Kościanie i Głuszynie. Inne weksylia
tych formacji mogły mieć też odmienny wygląd. W Mogilnie wizerunek Orła Białego umieszczono
w czerwonej tarczy na białym tle. Po przekształceniu Straży Ludowej w Obronę Terytorialną złożoną
z 11 batalionów, na ich wyposażeniu znalazła się część chorągwi służących dotąd tamtej organizacji.
Podczas trzech kolejnych powstań na Górnym Śląsku w latach 1919–1921 chorągwie również
były dość powszechnie używane jako znaki bojowe i organizacyjne. W wielu przypadkach stosowano do tego celu przedmioty wykonane wcześniej dla polskich stowarzyszeń i organizacji działających na terenie Śląska, m.in. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Sporządzano również nowe
weksylia z przeznaczeniem dla organizujących się oddziałów. W muzeach znalazło się wiele tego rodzaju obiektów, przy czym zgromadzone przed wojną (głównie w Muzeum Śląskim w Katowicach)
zostały one w dużym stopniu zniszczone przez Niemców w czasie okupacji. Po wojnie, w wyniku
akcji poszukiwania pamiątek po powstaniach, wielu działającym na tym terenie muzeom udało się
zgromadzić egzemplarze weksyliów, przechowywane dotąd w zbiorach prywatnych.
W muzeum w Leśnicy znajduje się sztandar powstańczy z Goczałkowic (pow. Pszczyna), którego czerwony płat, z lekkim trójkątnym wycięciem w części swobodnej, obszyty jest ze wszystkich
stron białą taśmą. Miał on zawieszenie poziome typu labarum lub pionowe prostopadłe do drzewca.
Znajduje się na nim Orzeł Biały w koronie, wokół którego widnieje napis: NIECH ŻYJE POLSKA,
a niżej: 1919 R. i krzyż. Podobnie skonstruowany był sztandar z Osieka (pow. Strzelce), którego
czerwony płat o kształcie pięciokąta miał zawieszenie poziome (w takiej postaci został utrwalony
na fotografii z 3 maja 1920), a w swobodnym brzegu przymocowane były do niego trzy chwasty. Na
płacie metodą aplikacji umieszczono Orła Białego z koroną zwieńczoną krzyżykiem nad głową oraz
hasłem: TOBIE POLSKO.
Inne muzea śląskie także posiadają w swych zbiorach weksylia używane podczas powstań, m.in.
muzeum w Opolu sztandar z Bierkowic (pow. Opole), w Bytomiu sztandar kompanii ckm z Dąbrówki Małej (pow. Katowice), w Raciborzu sztandar wykonany w 1905 r. przez mieszkańców Kobyli
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(pow. Rybnik), pod którym walczono w okolicach Leśnicy. W Zabrzu znajduje się sztandar przekazany przez jednego z mieszkańców Rudy Śląskiej, być może związany z tą miejscowością. Jego
biało–czerwony płat, wykonany z płótna, jest prostokątem o wymiarach 113×72 cm. Z jednej strony
został na nim naszyty Orzeł Biały z napisem: ZA WASZĄ I ZA NASZĄ WOLNOŚĆ, z drugiej sam
napis: NIECH ŻYJE POLSKA.
Z kolei Muzeum w Tarnowskich Górach ma w swoich zbiorach sztandar powstańczy z Sowic,
będących obecnie dzielnicą tego miasta, wykonany w 1919 r. Został na nim umieszczony napis:
„Ojczyzno moja gdy cię mogę wspierać nie żal mi cierpieć nie żal mi umierać”. Wojnę przetrwał też
w ukryciu inny sztandar znajdujący się w tym muzeum, wykonany w 1919 r. w Dąbrówce Wielkiej
przez siostry Marię i Martę Mach.
Zabytki weksylologiczne związane z tymi powstaniami znajdują się także w MWP. Należy do
nich sztandar kompanii z Ostropy (pow. toszecko–gliwicki) wchodzącej w skład 1 Bat. 4 Pułku
Powstańców Gliwickich. Na jego płacie na stronie głównej umieszczony jest Orzeł Biały wraz z dewizą: ZA WIARĘ, WOLNOŚĆ I OJCZYZNĘ, na odwrotnej obraz Matki Boskiej Częstochowskiej
i napis: POD TWOJĄ OBRONĘ UCIEKAMY SIĘ.
O niektórych sztandarach towarzyszących powstańcom śląskim można dowiedzieć się jedynie
z zachowanych fotografii. Znajdowały się one w posiadaniu takich oddziałów, jak: grupa Polskiej
Organizacji Wojskowej Górnego Śląska w Rowieniu (pow. Rybnik), 6 Kompania Pułku Królewskohuckiego Karola Gajdzika, bat. kozielski Leonarda Krukowskiego, bat. zapasowy Edmunda Kabicza
(poświęcenie sztandaru „Kadry pow. Zabrskiego” pod Gliwicami, komendant E. Kabicz, święcił
kapelan ks. Krzoska) czy oddziały z Łabęd i Orzesza. Zostały także utrwalone wydarzenia z udziałem tego typu weksyliów, m.in.: uroczystość przekazania przez delegatów Lwowa sztandaru dla
Naczelnej Komendy Wojsk Powstańczych w Szopienicach, poświęcenie sztandaru dla powstańców
na Jasnej Górze czy też składanie przez powstańców przysięgi na sztandar w Mysłowicach.
Sztandary związane z grupami powstańczymi powstawały jeszcze w późniejszych latach, nie
można ich więc uważać za znaki bojowe w ścisłym tego słowa znaczeniu. Do najbardziej znanych
należy sztandar 4 Pułku Powstańców Śląskich im. Stefana Batorego z pow. toszecko–gliwickiego,
znajdujący się w muzeum w Gliwicach. Na jego prostokątnym (85×96 cm) jedwabnym kremowym płacie znalazło się z jednej strony w centrum popiersie króla Stefana Batorego, wzorowane
na obrazie Jana Matejki Batory pod Pskowem, nad którym widnieje ułożony półokrężnie napis:
4 PUŁK POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH / IM. ST. BATOREGO, pod nim zaś: POW. GLIWICKO–
–TOSZECKIEGO. Na drugiej stronie został umieszczony krzyż, przypominający kształtem odznakę Krzyża Walecznych z orłem usytuowanym na tarczy w jego centrum. Na ramionach krzyża
widoczne są słowa: WIERNOŚĆ WOLNOŚĆ HONOR OJCZYZNA, a między ramionami drugi
napis: NIE DAMY ZIEMI SKĄD NASZ RÓD. Treść po obu stronach jest ułożona ukośnie, z osią
po przekątnej płata. Weksylium to zostało ufundowane przez koło gliwicko–toszeckie Związku
Powstańców Śląskich w 1924 r.
Z okresu powstań pochodzi także posiadana przez to samo muzeum chorągiew Rady Ludowej
w Sośnicy z 1919 r. Na jej czerwonym, jednostronnym płacie z ukośnym układem treści widnieje
Orzeł Biały z koroną otwartą umieszczoną nad głową, nad nim zaś półkoliście w dwóch rzędach
napis: LEĆ NASZ ORLE W GÓRNYM PĘDZIE / SŁAWIE POLSCE ŚWIATU SŁUŻ. Pod orłem
znajduje się z kolei drugi napis: RADA LUDOWA W SOŚNICY / 1919. Orzeł Biały został umieszczony również na chorągwi Rady Ludowej w Królewskiej Hucie (obecnie pod nazwą Chorzów).
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2.4. ODRODZONE WOJSKO POLSKIE 1918–1939
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 r. i zorganizowaniu jej sił zbrojnych
używanie weksyliów przez formacje WP weszło w nową fazę. Niektóre oddziały posiadały już swoje
znaki z czasów wcześniejszych, posługując się nimi nadal, mimo wprowadzenia nowych form organizacyjnych, w tym nowych nazw i numeracji. Chorągiew nadana 1 Bat.Sap. we Francji była np.
używana przez ten oddział, gdy w czerwcu 1919 r. po przybyciu do Polski został on przemianowany
na 13 Bat.Sap. Gdy oddział ten został po zakończeniu wojny włączony do 2 Pułku Saperów Kaniowskich w Puławach, znak batalionu pozostawiono w tym pułku, pomimo że w 1921 r. otrzymał on
także swoją chorągiew.
Zdarzały się też wypadki doraźnego wręczania formującym się oddziałom wojskowym chorągwi już istniejących, wykorzystywanych dotąd przez inne, nawet niewojskowe podmioty. Jako znany przykład można tu wskazać chorągiew Stowarzyszenia Młodzieży Rękodzielniczej „Gwiazda”
w Krakowie, przekazana na początku listopada 1918 r. 8 PP, obejmującemu służbę w tym mieście,
później przemianowanemu na 13 PP, który posługiwał się tym znakiem aż do otrzymania przepisowej chorągwi w 1923 r. Płat tego weksylium, znajdujący się obecnie w zbiorach Muzeum Historycznego m. Krakowa, o wymiarach 117×134 cm, ma aplikowany na prawej stronie koloru białego
wykonany na płótnie obraz olejny Matki Boskiej Częstochowskiej, otoczony napisem: KRÓLOWO
KORONY POLSKIEJ — MÓDL SIĘ ZA NAMI — 15/XI 1890 — 22/I 1899, przy czym pierwsza
z tych dat odnosiła się do powstania organizacji, druga zaś do poświęcenia chorągwi. Po bokach obrazu zostały umieszczone hasła, z jednej strony: W JEDNOŚCI Z BOGIEM, z drugiej zaś: W PRACY
Z NARODEM. Po stronie lewej płat ma kolor czerwony, w jego centrum widnieje dziesięcioramienna gwiazda, której kontury zostały wyznaczone złotą taśmą, na niej zaś umieszczono Orła Białego
w koronie. Drzewce posiada mosiężną głowicę w formie gwiazdy z krzyżem.
W okresie odzyskiwania niepodległości niejednokrotnie wykorzystywano jako znaki wojskowe
chorągwie z czasów powstania styczniowego, przechowywane w różnych miejscach przez polskie
społeczeństwo, nawiązując w ten sposób ideowo do tamtego ruchu. Jedna z nich, znajdująca się
w kościele w Porytem k. Kolna, została w listopadzie 1918 r. przekazana miejscowemu oddziałowi Polskiej Organizacji Wojskowej, który prowadził akcję rozbrajania Niemców w tej okolicy.
W 1917 r., a więc jeszcze podczas I wojny światowej, chorągwie powstańcze, które znalazły się
w Kijowie, były udostępniane tworzonej w Rosji 1 Dyw.Strz. Polskich i wykorzystywane podczas
patriotycznych uroczystości. Również w czasie tej wojny wchodzący w skład Legionów 4 PP posiadał chorągiew z 1863 r., którą dysponował 2 Bat. pułku.
Chorągwie powstańców styczniowych były też w posiadaniu innych oddziałów odrodzonego
WP. Aż do 1928 r. jedna z nich była używana jako znak 1 PSPodh. z Nowego Sącza. Zwieńczenie jej drzewca stanowił grot wykonany w 1918 r., pod którym uwiązana była wstęga z napisem:
OFICEROWIE 1 P. STRZEL. PODHALAŃSKICH 1918 NIE RZUCIM ZIEMI SKĄD NASZ RÓD.
Podobnie też 2 PSPodh. z Sanoka posługiwał się wspomnianą wyżej chorągwią 4 PP, którą w końcu
1918 r. otrzymał w Bochni, gdzie była oddana na przechowywanie. Widniał na niej charakterystyczny dla okresu powstania styczniowego trójpolowy herb z napisem: BOŻE DOPOMÓŻ WIERNYM
OJCZYŹNIE, oraz dwie daty: 1863 i 1914.
Podczas wojny polsko–bolszewickiej pochodząca z tamtych czasów chorągiew została wręczona
24 sierpnia 1920 r. przez delegację Warszawy Pułkowi Strzelców Wileńskich, mimo że od 1919 r.
posiadał on już własny znak bojowy. Była to jednak forma wyróżnienia za niezwykłe męstwo okazane przez ten oddział w walkach pod Radzyminem 13–15 sierpnia 1920 r. Na jej płacie umieszczony
był ukośnie Orzeł Biały z obrazkiem Matki Boskiej Częstochowskiej na piersi, a nad orłem wizerunek Najświętszego Serca Jezusowego z promieniami wychodzącymi z prostokątnego obramowania.
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W 1922 r. została ona udekorowana Orderem Virtuti Militari za męstwo pułku w latach 1919–1920.
Służyła temu oddziałowi, przemianowanemu na 85 PStrz. Wileńskich, do 1928 r., gdy wymieniono
ją na nową, wykonaną według obowiązujących przepisów.
Pułki odrodzonego WP otrzymywały swoje znaki w bardzo różnych okolicznościach, fundowane
i nadawane w kraju, a nieraz i poza jego granicami. Sytuacja taka rzutowała w widoczny sposób na
wygląd chorągwi, sztandarów czy proporców, których projektanci i wykonawcy dążyli zazwyczaj do
utrwalenia w tych przedmiotach wyznawanych przez siebie idei i wartości, przez umieszczanie na
nich znaków i symboli otaczanych przez nich największą czcią i szacunkiem. Działo się to również
w sytuacji, gdy najwyższe władze państwowe przez urzędowe przepisy starały się uporządkować ten
proces i doprowadzić do ujednolicenia wyglądu chorągwi i sztandarów, wręczanych wojsku przez
społeczeństwo.
Aktem prawnym regulującym sprawę znaków państwowych i wojskowych w II Rzeczypospolitej
była wprowadzona przez Sejm Ustawodawczy Ustawa z 1 sierpnia 1919 r. (Dz.U. 1919, nr 69, poz.
416), która określała wzory chorągwi i sztandarów, jakie miały być używane przez pułki WP. Płachta
weksylii miała być kwadratowa, przy czym jej rozmiary były różne w chorągwiach piechoty (bok
płachty — 1 m) oraz sztandarach jazdy (bok — 65 cm). Na obu stronach płatów miał być umieszczony czerwony krzyż kawalerski na białych polach, w centrum którego w wieńcu z liści „wawrzynowych” miano zamieszczać napis: HONOR I OJCZYZNA. Między ramionami krzyża powinien
zaś w wawrzynowych wieńcach znajdować się numer pułku. Ustawa dopuszczała jednak możliwość
odstępstw od tej zasady: „Na jednej stronie sztandaru pułkowego dozwolone jest zastąpienie przepisanego godła przez emblematy szczególne i napisy, podlegające zatwierdzeniu przez naczelnika
Państwa na wniosek Rady Ministrów”.
Do przepisów dołączono rysunek prawej strony sztandaru jazdy, mającego w centrum krzyża
ww. dewizę. Podano też niektóre wymiary tego przedmiotu. Według owego rysunku zwieńczenie
(głowicę) drzewca stanowił więc metalowy orzeł w koronie, według wzoru ustanowionego tą samą
ustawą osadzony na skrzynkowym cokole, na którym widniała też liczba odpowiadająca numerowi
pułku. Wysokość całej głowicy sztandaru miała wynosić 25 cm. Obok rozmiarów płata (65 cm)
podano na tym rysunku także długość frędzli (5 cm) oraz odległość między dolną krawędzią cokołu
a górnym brzegiem płata (10 cm).
Bardziej szczegółowo określał wygląd tych przedmiotów album Godło i barwy Rzeczypospolitej,
wydany w 1921 r. przez Ministerstwo Spraw Wojskowych z tekstem Stanisława Łozy i rysunkami
Zygmunta Czaykowskiego. Na zamieszczonych tam wizerunkach centrum krzyża na prawej stronie
chorągwianej płachty zajmuje godło państwowe w postaci Orła Białego wz. 1919, natomiast dewiza
umieszczona została na stronie lewej (odwrotnej). Na tej samej stronie między ramionami krzyża
znalazły się cztery tarcze. Na nich zaczęto w praktyce umieszczać różnorodne treści heraldyczne,
ikonograficzne, a nawet napisowe, czyli takie, jakie dopuszczała cytowana wyżej ustawa z 1919 r.
Zostało to uznane oficjalnie rozkazem ministra w 1921 r. (Dz.Rozk. 1919, nr 49), gdzie postanowiono, iż na wspomnianych tarczach między ramionami krzyża na lewej stronie chorągwi lub sztandaru „za każdorazowym zezwoleniem Naczelnika Państwa i Wodza Naczelnego, można umieszczać
herby ziem, miast, wizerunki patronów, emblematy itd.” Ponadto na ramionach krzyża po tej samej
stronie wykonywano napisy, zazwyczaj zawierające nazwy miejsc, z którymi związane były dzieje
pułku, często wraz z datami ważnych wydarzeń, w których on uczestniczył (np. bitew).
Podejmowane ze strony państwa starania o ujednolicenie znaków wojskowych w oparciu o wspomniane przepisy nie były do końca skuteczne. Część formacji używała bowiem weksyliów nadanych
im wcześniej, a zdarzały się wypadki wręczania oddziałom nieprzepisowych znaków już po wprowadzeniu aktów prawnych określających ich wygląd. Wiele pułków WP przez krótszy lub dłuższy
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okres posługiwało się sztandarami bądź chorągwiami nieprzepisowymi, zanim nie zostały one wymienione na nowe, wykonane zgodnie z obowiązującymi wzorami.
Wiele weksyliów nadano oddziałom biorącym udział w walkach o Lwów, toczonych od listopada
1918 r. W grudniu z obrońców miasta sformowano trzy pułki, które 18 grudnia złożyły przysięgę.  
Wkrótce 1 PStrz. Lwowskich (późniejszy 38 PStrz. Lwowskich) otrzymał (2 lutego 1919 r.) chorągiew ofiarowaną przez obywateli Lwowa. Na jej płachcie widniał na lewej stronie wizerunek Matki
Boskiej z Dzieciątkiem wraz z inskrypcją: „Bogarodzico Dziewico / Bogiem Wsławiona Maryo”,
pod nim zaś data: „2/XI 1918 r.” W czasie jej wręczania przemówienie wygłosił płk Władysław Sikorski. Chorągiew ta została wymieniona na przepisową w 1930 r.
W 1919 r. chorągiew „Odsieczy Lwowa” otrzymały walczące w Małopolsce Wschodniej oddziały Legii Akademickiej z Warszawy. Wśród weksyliów formacji broniącej miasta przed bolszewikami
w 1920 r. pojawia się także proporzec II Szwadronu Śmierci, zorganizowanego przez rotmistrza
Romana Abrahama. Na fotografii z tamtego okresu widoczna jest lewa strona płachty tego proporca:
biało–czerwona z wcięciem, z umieszczonym w jej centrum wizerunkiem trupiej czaszki.
Chorągwie posiadała też zorganizowana w 1920 r. Armia Ochotnicza. Jednym z jej oddziałów, który
otrzymał swój znak przed udaniem się na front, był 205 PP im. Jana Kilińskiego. Prawa strona jego
płachty ma wygląd zbliżony do przepisowego. Na białym tle umieszczono na niej czerwony krzyż
kawalerski z Orłem Białym wz. 1919, otoczonym wieńcem wawrzynowym w centrum, natomiast między ramionami tego krzyża widnieją w mniejszych wieńcach numery pułku: 205. Na ramieniu górnym
wyhaftowano zaś napis: 205 / PUŁK / PIECHOTY, a na ramieniu dolnym: JANA / KILIŃSKIEGO.
Z kolei na ramionach bocznych dewizę: HONOR I OJCZYZNA. Strona lewa (odwrotna) płachty zupełnie odbiega wyglądem od obowiązujących już wówczas przepisów. Na białym tle pokrytym błękitnymi kwiatami widnieje na niej klęcząca postać bł. Andrzeja Boboli z rękami wzniesionymi w geście
modlitwy, nad głową którego w nimbie umieszczono napis: BŁ. ANDRZEJ BOBOLA, pod wizerunkiem zaś drugi: UPROŚ NAM ZGODĘ / I W WALCE ZWYCIĘSTWO. Ponadto wzdłuż drzewca
rozciąga się kolejny napis: DAR SZEWCÓW WARSZAWSKICH. Płachta obszyta jest z trzech stron
złotą taśmą i frędzlą, a drzewce zwieńczone przepisowym orłem ze srebrnego metalu.
Dyw. Ochotnicza, w skład której wchodził wspomniany pułk, została rozwiązana 28 listopada
1920 r., a jej pozostałe pułki otrzymały jesienią chorągwie ufundowane przez społeczeństwo po
uroczystej mszy św. na placu Saskim. Były to pułki piechoty: 101, 201 i 202. We Lwowie uroczyste
przekazanie chorągwi 240 PP Armii Ochotniczej odbyło się 2 sierpnia 1920 r.
W składzie Dyw. Litewsko–Białoruskiej walczył Miński PStrz., któremu mieszkańcy Mińska
ufundowali chorągiew w 1919 r. Została ona wręczona dopiero 18 września 1921 r., gdy pułk wchodził w skład III Bryg. Litewsko–Białoruskiej w ramach wojsk Litwy Środkowej. Na prawej stronie
jej płachty koloru czerwonego widniały obok siebie herby Korony (Orzeł Biały) i Litwy (Pogoń).
Na lewej zaś na białym tle umieszczony był wizerunek dawnej pieczęci Mińska z herbem miasta
przedstawiającym Najświętszą Marię Pannę w otoczeniu czterech aniołów w scenie Wniebowzięcia.
W otoku tej pieczęci jest widoczna legenda: SIGILLUM CIVITATIS MINSCENSIS ANNO 1569.
Po jej obu stronach widoczne są cyfry 19–19, nad nią napis: MIASTO MIŃSK 6MU MIŃSKIEMU
PUŁKOWI STRZELCÓW, pod nią z kolei wykonany pismem łacińskim po białorusku: MIESTO
MIENSK 6MU MIENSKAMU POŁKU STRALCOŬ. W rzeczywistości pułk ten nigdy nie miał
numeru 6. Jak już wspomniano, chorągiew ta służyła pułkowi, po przekształceniu w 86 PP WP stacjonującemu w Helenowie k. Mołodeczna, przez cały okres międzywojenny.
Innym przykładem znaku bojowego, zaprojektowanego i wykonanego z inicjatywy lokalnego
środowiska w pierwszych miesiącach po odzyskaniu niepodległości, jest chorągiew I Suwalskiego
PStrz. (późniejszego 41 Suwalskiego PP Marszałka Józefa Piłsudskiego z Suwałk), ufundowana
przez mieszkańców ziemi suwalskiej i wręczona pułkowi 13 września 1919 r. Jej płachta o wymia-
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rach 84×136 cm ma dość nietypowy kształt, gdyż w części swobodnej została zakończona sześcioma
zębami. Na stronie prawej naszyto wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, a nad nim napis: Imu
SUWALSKIEMU PUŁKOWI STRZELCÓW, pod wizerunkiem zaś dalszą część: LITEWSKO–
–BIAŁORUSKIEJ DYWIZJI / DNIA 16 Maja 1919 r. ZIOMKOWIE. Lewą stronę płachty zajmuje
koronowany Orzeł Biały w czerwonym polu tarczy, wokół której został umieszczony napis: CZEŚĆ
I SŁAWA TO WASZ CEL.
Indywidualną formę miał też znak bojowy Grodzieńskiego PStrz., przemianowanego później na
81 PP im. Króla Stefana Batorego. Jego prawa strona była podobna do przepisowej, zawierała te
same elementy co opisana wyżej prawa strona 205 PP Armii Ochotniczej. Podobnie też jak tamta na
stronie lewej koloru białego miała przedstawienie świętego patrona, w tym przypadku św. Kazimierza. Jego wizerunkowi towarzyszył otoczony złotym wieńcem herb Grodna, mający jako godło srebrnego Jelenia św. Huberta w błękitnym polu. Nad wizerunkiem umieszczono napis: NIE RZUCIM
ZIEMI SKĄD NASZ RÓD, pod nim zaś: TAK NAM DOPOMÓŻ BÓG!
Jak już wspomniano, przed uzyskaniem chorągwi bądź sztandarów, wykonanych według wzorów
ustawowych, większość pułków piechoty i jazdy WP dysponowała weksyliami nieprzepisowymi.
W niektórych wypadkach dany pułk miał ich kilka kolejno lub nawet jednocześnie. Dla przykładu,
za pierwszą chorągiew 14 PP uchodziło weksylium przekazane stacjonującemu w Icinie (Czechy)
batalionowi zapasowemu 90 pułku armii austro–węgierskiej, złożonemu w większości z Polaków.
Drugą, ufundowaną przez miasto Jarosław już w wolnej Polsce, pułk otrzymał w 1921 r. Dopiero
trzecia, ofiarowana przez społeczność Włocławka w 1923 r., była przepisowa i pozostała w pułku do
kampanii wrześniowej.
Słynny 1 PP Leg. miał kilka weksyliów już w okresie I wojny światowej, następnie 6 sierpnia
1919 r. otrzymał chorągiew od miasta Wilna w akcie wdzięczności za wyzwolenie miasta. Prawą
stronę jej płachty, obwiedzionej podwójną wstęgą, zajmował Orzeł Biały, natomiast na lewej, na
białym tle umieszczony był obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej w centrum krzyża kawalerskiego
wraz z napisami i na jego ramionach: WILNO WIELKANOC 1919, JP.
Od społeczeństwa Wilna we wrześniu 1919 r. otrzymał chorągiew wspomniany już PStrz. Wileńskich, walczący na Kresach w składzie Dyw. Litewsko–Białoruskiej. Na jej prawej stronie na białym
tle widniał wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej w kolistym polu, natomiast na lewej w czerwonym polu znalazł się Orzeł Biały w koronie, mający na piersiach tarczę z Pogonią Litewską.
Pod nim półkoliście rozciągał się napis: PUŁK STRZELCÓW WILEŃSKICH, niżej zaś poziomo:
LIT.–BIAŁ. DYW. Cały płat z tej strony obszyty był wzdłuż brzegów galonem w kształcie wężyka.
Głowica drzewca miała postać grotu.
Innym z wielu przykładów nieprzepisowych chorągwi, wręczanych wojsku w początkach niepodległości, był znak stacjonującego w okresie międzywojennym w Rzeszowie 17 PP z 1918 r. Na
prawej stronie jego płata, mającego biały kolor, pod wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej,
widniało modlitewne wezwanie: POD TWOJĄ OBRONĘ, na lewej zaś, pod sylwetką Orła Białego
na czerwonym tle, sentencja: W JEDNOŚCI SIŁA, a po jego bokach numer pułku: 17. P. P.
Nieprzepisowe sztandary otrzymywały po odzyskaniu niepodległości także formacje jazdy.
Wśród nich był też znak bojowy sławnego 1. PSzwol. Józefa Piłsudskiego, ufundowany przez Komitet Obywatelski w Warszawie przy współudziale społeczności Częstochowy i Chełmszczyzny, wręczony delegacji pułku w stolicy w listopadzie 1919 r. Na prawej stronie jego płata na białym polu widnieje wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej i napis: TUUM FAC NEC RESPICIES FINEM [Czyń,
co do ciebie należy, nie patrząc na wyniki]. Natomiast na stronie lewej, na czerwonym (karmazynowym) tle został umieszczony Orzeł Biały w koronie, a nad nim napis: 1szy PUŁK SZWOLEŻERÓW
i pod spodem: JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO. Do drzewca sztandaru obok wstęgi biało–czerwonej
i drugiej w barwach pułku (białej z amarantową żyłką) przymocowana była też wstęga Orderu Virtuti
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Militari, którym pułk został odznaczony w 1921 r. Tradycje bojowe pułku upamiętniało 36 gwoździ
wbitych w drzewce z wyrytymi na główkach nazwami miejscowości, w których pułk walczył w latach 1918–1920, a także przymocowane do niego odznaki 1 PU Polskich i jego własna.
Z kolei 2 PSzwol. uzyskał nieprzepisowy sztandar w roku 1920, poświęcony i wręczony mu na
dziedzińcu Zamku Królewskiego na Wawelu. Prawa strona płata barwy czerwonej była wypełniona
krzyżem kawalerskim koloru białego, w centrum którego znajdował się Orzeł Biały w koronie. Na
poziomych ramionach krzyża wypisana była dewiza: HONOR I OJCZYZNA, na pionowych zaś:
PUŁK / 2 / SZWOLEŻERÓW, a między ramionami krzyża w wieńcach cyfra pułku: 2. Natomiast na
stronie lewej, na białym tle widniał wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, pod nim herb Krakowa, a ze wszystkich stron wzdłuż brzegów płata biegła srebrna taśma ułożona na kształt wężyka
„generalskiego”. Pułk ten przechowywał u siebie także inny nieprzepisowy sztandar, wykonany dla
oddziału o tej samej nazwie, który miał być uformowany w Armii Polskiej we Francji. Sztandar ten
odpowiadał ogólnemu wzorowi, według którego były wykonywane znaki posiadane przez tę armię.
3 PU sformowany na nowo jesienią 1918 r. w Warszawie, który miał być kontynuacją pułku ułanów o tym samym numerze istniejącym w I Korpusie Polskim w Rosji, otrzymał w 1920 r. sztandar
z Chicago od Polonii Amerykańskiej. Obie strony jego prostokątnego płata były podzielone na amarantowo–białe pola, na których po stronie prawej widniała w centrum tarcza z Orłem Białym, pod
nią skrzyżowane szable i ułańska czapka. Nad tarczą widniał napis: BÓG, WIARA I OJCZYZNA,
a przez środek płata drugi: W JEDNOŚCI SIŁA. Stronę lewą zajmowała kompozycja heraldyczna, złożona z trójpolowego herbu z czasów powstania styczniowego z wizerunkiem Matki Boskiej
Częstochowskiej w centrum i z dewizą: BOŻE BŁOGOSŁAW POLSCE. Wokół koliście biegł napis: III PUŁK CZERWONYCH UŁANÓW ZOR[GANIZOWANY] D[NIA] 17 CZERWCA 1913
R[OKU] N[EW] Y[ORK]. Pułk, o którym mówił napis, nie był z pewnością formacją wojskową,
lecz zapewne stowarzyszeniem, niemniej jednak sporządzony dla niego sztandar, ze względu na
widniejącą na nim nazwę i numerację, mógł być wykorzystany jako znak bojowy w WP.
Inne sztandary ułańskie, projektowane i wykonane na ziemiach polskich w okresie walk o niepodległość i granice, też zazwyczaj nie odpowiadały przepisom wspomnianej ustawy z sierpnia 1919 r.,
choć często powstawały już po tej dacie. Jednym z nich był sztandar 4 PU, wręczony 30 grudnia
1919 r. w Wilnie delegacji pułku na czele z dowódcą, płk. Stanisławem Rawicz–Dziewulskim. Na
stronie prawej w centrum białego płata, pokrytego ornamentem w postaci ukośnej drobnej kratki
w kolistym polu, umieszczono wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej, na stronie lewej zaś na
czerwonym tle Orła Białego w koronie. Nad płatem przymocowano do drzewca szarfy, na których
zamieszczono napis: P. 4 UŁAN. WILEŃSKICH.
Z kolei sztandar 7 PU, wręczony temu oddziałowi w marcu 1921 r. w Kraśniku, miał stronę prawą
płata zgodną z przepisami wspomnianej ustawy (dewiza: HONOR I OJCZYZNA w centrum kawalerskiego krzyża), natomiast całkowicie niezgodną z nimi stronę lewą. Umieszczono bowiem w jej
centrum wizerunek Chrystusa z widocznym na piersiach sercem i w dolnym narożniku przy drzewcu
herb ziemi lubelskiej. Całości dopełniają zaś napisy: OTO SERCE, KTÓRE NAS TAK BARDZO
UMIŁOWAŁO, oraz: DAR ZIEMI LUBELSKIEJ.
Podobnie odbiegała od przepisów ustawy lewa strona sztandaru 10 PU Litewskich (wręczonego
4 listopada 1920), zawierająca na błękitnym tle wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej i herb Pogoń
pod nim. Wiele analogii do obu opisanych ma sztandar ufundowany 2 PSK przez społeczeństwo ziemi
łęczyckiej i wręczony mu 23 maja 1920 r. w Łęczycy. Jego strona prawa ma wygląd zbliżony do przepisowego, natomiast lewą zajmuje przedstawienie zamku w Łęczycy, nad którym został umieszczony
ryngraf z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej na skrzyżowanych biało–czerwonych flagach
i napisem pod spodem: BOGURODZICA DZIEWICA oraz herby Łęczycy i ziemi łęczyckiej.
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W omawianym okresie wykonano też dla pułków jazdy kilka sztandarów, które od przepisowych różniły się jedynie pojedynczymi szczegółami. Wymienić tu można znak bojowy 5 PU, wręczony 3 sierpnia 1919 r., gdzie na lewej stronie płata w centrum krzyża znalazła się dewiza: BÓG
I OJCZYZNA, chociaż według ustawy powinna mieć formę: HONOR I OJCZYZNA. Z kolei na
prawej stronie płata sztandaru wręczonego w marcu 1921 r. 14 PU (Jazłowieckich) w centrum krzyża
został umieszczony wizerunek Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, przepisowa dewiza znalazła się
natomiast na prawej stronie.
Charakterystyczny znak bojowy posiadał szwadron Policji Konnej z Łodzi, włączony latem
1920 r. do działań przeciwko bolszewikom w składzie Dywizjonu „Huzarów Śmierci”, dowodzonego przez por. Józefa Siłę–Nowickiego. Był to właściwie proporzec, wręczony policjantom przez
społeczność łódzką w styczniu 1919 r. Posiadał prostokątny płat wycięty w części swobodnej w jaskółczy ogon. Jego prawą stronę zajmował wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, na lewej zaś
wyhaftowano Orła Białego w koronie, pod którym widniał napis: „P. P. / w Łodzi / 13/I 19 r.” Znak
ten towarzyszył oddziałowi podczas walk na przedpolach Warszawy i uważany był za jego sztandar.
Zakończenie działań wojennych w 1921 r. oznaczało demobilizację prawie milionowego WP, które przeszło na stopę pokojową. W ramach jego struktur organizacyjnych, funkcjonujących w nowych
warunkach, prawo posiadania chorągwi bądź sztandarów przysługiwało od początku pułkom piechoty,
jazdy (od 1924 r. nazwanej oficjalnie kawalerią), saperów oraz szkołom wojskowym. Większość z nich
uzyskała te przedmioty już w okresie walk o niepodległość i granice. Ich wygląd nie odpowiadał jednak
w wielu przypadkach przepisom wprowadzonym ustawą z 1 sierpnia 1919 r., których uzupełnieniem
była wydana dwa lata później wspomniana publikacja Ministerstwa Spraw Wojskowych, Godło i barwy Rzeczypospolitej. Stąd pojawiła się praktyka wymiany starych chorągwi i sztandarów na nowe,
w co zazwyczaj angażowały się określone osoby i środowiska. Sprawa przyjmowania przez poszczególne pułki chorągwi bądź sztandarów od społeczeństwa była w związku z tym kilkakrotnie poruszana
w rozkazach Ministra Spraw Wojskowych (Dz.Rozk. 1921, nr 5 i 49; 1924, nr 33). Znalazły się w nich
postanowienia, iż może to następować jedynie za zgodą ministra i do wniosku powinien być każdorazowo dołączony projekt chorągwi lub sztandaru. Chodziło o niedopuszczenie do wręczania oddziałom
znaków niezgodnych z przepisami. Pułki mogły jednak do czasu uzyskania przepisowych weksyliów
posługiwać się dotychczas posiadanymi. Podkreślono też, iż uprawnienie do wręczania tych przedmiotów oddziałom wojskowym przysługuje jedynie Naczelnikowi Państwa, a w razie jego nieobecności
dokonuje tego Minister Spraw Wojskowych lub osoba do tego wyznaczona.
Od początku istnienia odrodzonego WP wprowadzono również zasadę, iż chorągwie i sztandary
oddziałów, które ulegną rozformowaniu bądź otrzymają nowe znaki odpowiadające wymogom ustawy, będą przekazywane do MWP. Została ona sformułowana oficjalnie w Rozkazie Ministra Spraw
Wojskowych (Dz.Rozk. 1920, nr 50). Zalecenie to było ponowione przez władze wojskowe w 1923 r.
(Dz.Rozk. 1923, nr 36), co świadczy o niewykonywaniu poprzedniego przez dowództwa niektórych
oddziałów. Jako ostateczny termin wypełnienia tego rozkazu podano datę 1 stycznia 1924 r. Dopuszczano jednak możliwość, aby w drodze wyjątku poszczególne pułki mogły przechowywać swoje
stare znaki w urządzonych u siebie muzeach pułkowych, ale jako depozyty MWP. Zgromadzone
tam weksylia były niekiedy wykorzystywane do uświetnienia ważnych wydarzeń w życiu państwa
i armii, np. 4 maja 1921 r. przed udekorowanym Orderem Virtuti Militari I Klasy marszałkiem Ferdynandem Fochem odbyła się prezentacja zgromadzonych w tym muzeum sztandarów wojskowych
od szesnastowiecznych do współczesnych, którym gość z Francji oddał honory.
Kolejne przepisy urzędowe, wydawane w ciągu dwudziestolecia międzywojennego, kilkakrotnie
odnosiły się do znaków wojskowych, zmieniając lub na nowo formułując dotychczas obowiązujące
normy. Należy wśród nich wymienić Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. (Dz.U. 1927, nr 115, poz. 980, art. 7 i 8). Nadal zachowywano w nim podział na „chorą-
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gwie”, którymi były znaki pułków piechoty (jak też wspomniane po raz pierwszy w tym kontekście
pułki saperów oraz szkoły piechoty i saperów), a także „sztandary”, które przysługiwały pułkom
i szkołom kawalerii. Wprowadzono wówczas na prawą stronę ich płatów nowy wzór godła państwowego, opracowany przez prof. Zygmunta Kamińskiego. Nadal obowiązywała też wspomniana wcześniej zasada, którą teraz określał zapis: „Wieńce w rogach i liczby pułku na lewej stronie chorągwi
mogą być zastąpione innymi emblematami, umieszczonymi na tarczach, wzory których zatwierdza
prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Ministra Spraw Wojskowych”. Wspomniane rozporządzenie
określało też wygląd innych elementów występujących w znakach pułkowych. Drzewca zakończone
u dołu metalowymi okuciami miały mierzyć 2,5 m długości, a wysokość ich głowic (mających postać metalowych orłów osadzonych na tabliczkach) miała wynosić 25 cm. Płachty chorągwi winny
być z kolei mocowane do drzewców za pomocą 21 gwoździ, podczas gdy dla sztandarów liczba
gwoździ wynosiłaby 14. Pod orłem powinna znajdować się kokarda o szerokości 15 cm w barwach
państwowych, której końce, obszyte frędzlą o długości 5 cm, winny sięgać dolnej krawędzi płacht.
Nowe, istotne postanowienia odnoszące się do weksyliów wojskowych wnosił Dekret Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1937 r., o znakach wojska i marynarki wojennej (Dz.U. 1938,
nr 5, art. 10). Wyodrębniał on znaki wojska z systemu znaków państwowych. Znacznie rozszerzał
przy tym krąg podmiotów wojskowych uprawnionych do posiadania weksyliów, które zostały określone jednolitym terminem „sztandarów”, przyznając prawo ich posiadania „formacjom liniowym
wojska, liniowym oddziałom lądowym marynarki wojennej oraz szkołom kształcącym na oficerów
służby stałej lub podoficerów zawodowych”. Nazwa i wzór tych przedmiotów miały być zastrzeżone
wyłącznie dla znaków wojska.
Jeden z ustępów Dekretu dotyczył też wyglądu lewej strony sztandarowego płata: „Pomiędzy
ramionami krzyża, w rogach płata... w wieńcach lub na tarczach mogą być umieszczane numery
lub emblematy formacji, inicjały szefa formacji, wizerunki świętych, herby lub godła miejscowości związanych z historią formacji itp. Na ramionach krzyża kawalerskiego mogą być umieszczane
nazwy miejscowości i daty związane z historią formacji”. Szczegółowo został opisany wygląd orła,
stanowiącego zwieńczenie drzewca, który „przedstawiony jest w pozycji siedzącej, głowę trzyma
zwróconą w prawo; na głowie umieszczona jest korona, skrzydła są rozchylone i wzniesione ku górze; szponami opiera się o graniastą podstawę. Na przedniej ścianie podstawy umieszcza się numer
formacji albo — zamiast numeru — inicjały (emblematy) formacji. Orzeł i podstawa wykonane są
z białego metalu (srebra); korona, dziób i szpony są złocone. Wysokość orła z podstawą wynosi
25 cm, samej podstawy 6 cm, długość podstawy 9 cm, a szerokość 4,5 cm”.
W Dekrecie była też mowa o kokardzie przymocowanej do drzewca z prawej strony płata poniżej
podstawy z orłem, uwiązanej ze wstęgi o barwach państwowych. Na wstędze mogła być umieszczana dewiza formacji po zatwierdzeniu jej przez Ministra Spraw Wojskowych.
Nadal pozostawały zróżnicowane rozmiary płatów sztandarowych, które w formacjach kawalerii,
broni pancernej, wojsk łączności i artylerii, a także szkół oficerskich i podoficerskich poszczególnych rodzajów broni miały być mniejsze, większe zaś dla piechoty, lotnictwa, saperów oraz formacji
nieuwzględnionych w poprzedniej grupie, jak też dla ich szkół. Nastąpiło tylko zwiększenie (z 14 do
16) liczby gwoździ, jakimi miały być przytwierdzane do drzewców sztandary z mniejszymi płatami.
W ten sposób oficjalnie kształtowana była w dwudziestoleciu międzywojennym zewnętrzna forma najbardziej typowych wojskowych weksyliów, jakimi były przepisowe znaki pułkowe, do 1937 r.
dzielące się na „chorągwie” i „sztandary”, potem określane już jednolicie tylko tą drugą nazwą. Ich
rozwój przez cały ten okres następował pod tym względem dość harmonijnie, a poszczególne elementy budowy i wyglądu były stopniowo coraz precyzyjniej określane przez przepisy. Dzięki temu
nawet znaczne zwiększenie w 1937 r. liczby podmiotów, którym przysługiwało prawo posiadania
sztandarów, pozwalało na dość łatwą identyfikację poszczególnych broni i konkretnych oddziałów.
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W omawianym okresie lat 1921–1939 przepisowe chorągwie (od 1937 r. sztandary) uzyskały
prawie wszystkie pułki piechoty. W sumie w formacjach tej broni przed wybuchem wojny było
95 sztandarów, w tym miały je wszystkie pułki piechoty (84), pułki strzelców podhalańskich (6),
bataliony strzelców (3), Morski PStrz. i Bat. Stołeczny. Do wyjątków należały nieprzepisowe znaki
trzech pułków: 15 PP „Wilków” z Dęblina, gdzie na prawej stronie płata w centrum krzyża widniał
wizerunek bł. Kingi, oraz opisane wcześniej chorągwie 81 PStrz. Grodzieńskich im. Króla Stefana
Batorego z Grodna (dawny 1 PStrz. Grodzieńskich) i 86 PP z Helenowa (dawny Miński PStrz.). Pozostałe pułki piechoty otrzymały nowe znaki, wycofując z użytku dotychczasowe, jeśli je posiadały.
Jak wyżej wspomniano, sztandary (wcześniej chorągwie) pułków piechoty miały płaty długości
boku 1 m, ponadto numery między ramionami krzyża na prawej stronie (czasem po obu) i na podstawie orła na głowicy. Mające te same rozmiary sztandary innych formacji często posiadały w tych
miejscach dodatkowe oznaczenia, np. pułki strzelców podhalańskich monogramy PSP, bataliony
strzelców litery BS obok cyfr, Bat. Stołeczny zaś — sam monogram BS.
Inaczej wyglądała sytuacja w pułkach jazdy (kawalerii), gdzie na 40 sztandarów aż 11 do wybuchu wojny pozostało nieprzepisowych. W tej grupie był 1 PSzwol. Józefa Piłsudskiego oraz 10 pułków ułańskich: 1, 2, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16. Ich znaki bojowe były pamiątką z czasów walk
o niepodległość i nie zostały wymienione na nowe, co świadczyło o szczególnie mocnym przywiązaniu posiadających je oddziałów do swoich tradycji. Przepisowe sztandary kawaleryjskie miały
kwadratowe płaty o boku 65 cm.
Artyleria otrzymała sztandary dopiero na mocy wspomnianego dekretu Prezydenta RP z 24 listopada 1937 r., dzięki czemu jednostkom tej broni przyznawano i wręczano tego typu przedmioty
w latach 1937–1938. Do tego czasu jedynie 13 Kresowy PAL w Równem stale dysponował sztandarem, należącym wcześniej do sformowanego w 1918 r. we Francji 1 Pułku Artylerii Polowej,
którego tradycje kontynuował. Jak już nadmieniono, sztandar ten był wręczony, wraz z kilkoma
innymi, żołnierzom tzw. Błękitnej Armii i miał wygląd typowy dla znaków tej formacji. Służył pułkowi z Równego aż do wybuchu wojny, choć zamierzano wymienić go na przepisowy. W sumie pod
koniec lat trzydziestych w formacjach artylerii pojawiło się ponad 60 sztandarów, w tym 11 należało
do dywizjonów artylerii konnej, 32 do pułków artylerii lekkiej, 10 do pułków artylerii ciężkiej, po
jednym do Pułku Artylerii Najcięższej i Pułku Artylerii Motorowej, jeden do pułku i sześć do dywizjonów artylerii przeciwlotniczej oraz jeden do Dywizjonu Pomiarów Artyleryjskich. Sztandary te
w miejscach typowych dla oznaczania oddziału (na płatach i na głowicach) miały jedynie cyfry. Do
wyjątków należał napis: 25 PUŁK ARTYLERII LEKKIEJ ZIEMI KALISKIEJ, na cokole głowicy
sztandaru tego oddziału.
Broń pancerna otrzymała w tym okresie 12 sztandarów (z tego 10 trafiło do batalionów pancernych i dwa do dywizjonów pociągów pancernych). Sztandary te miały zunifikowany wygląd. Na prawych stronach ich płatów, między ramionami krzyża, zamiast cyfr widoczny był tzw. znak pancerny
w postaci opancerzonej uskrzydlonej ręki, trzymającej miecz na tle zębatego koła. Taki sam znak
mógł być umieszczony na podstawie orła stanowiącej część głowicy (np. w 10 Bat.Panc.), chociaż
mogły tam znaleźć się także inne oznaczenia, np. 2 PANC na sztandarze 2 Bat.Panc. z Żurawicy.
Wobec dużej jednolitości w wyglądzie także lewych stron płatów tychże sztandarów (o czym mowa
w dalszej części), ich rozróżnianie było znacznie utrudnione.
Sztandarami dysponowały także szkoły wojskowe. Na ich płatach, w miejscach, gdzie na pułkowych były numery, umieszczano inicjały. Na sztandarach Szkół Podchorążych: Piechoty, Artylerii,
Broni Pancernych, Lotnictwa oraz Szkoły Podchorążych dla Podoficerów — były to inicjały SP,
Szkoły Podchorążych Kawalerii — OSK, Szkoły Podchorążych Saperów (wcześniej: Inżynierii) —
SPI, Szkoły Podchorążych Łączności — SPŁ, natomiast Szkoły Podchorążych Sanitarnych — litery
SP i między nimi emblemat w postaci węża oplatającego kielich.
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Sztandary saperskie poza samymi cyframi mogły mieć między ramionami krzyża wraz z cyframi emblematy swojej formacji (2 PSap. z Puław, 8 Bat.Sap. z Torunia, natomiast 1 Bat. Mostów
Kolejowych z Krakowa miał monogram 1 Sap. Kol.), a na podstawie orła na głowicy skrót — SAP.
Formacje saperskie miały przed wybuchem wojny 10 sztandarów. Szczególnie charakterystyczny
był sztandar 2 PSap. Kaniowskich z Puław, mający w płacie wszytych większość spośród wspomnianych już 960 kawałków płachty chorągwi 2 Pułku Inżynieryjnego, który brał udział w bitwie pod
Kaniowem w 1918 r. w składzie II Korpusu. W posiadaniu 2 PSap. Kaniowskich znajdował się też
wzmiankowany sztandar 1 Bat.Sap. z armii gen. Hallera, który w Polsce został przemianowany na
13 Bat.Sap. i wcielony do tego pułku.
W jednostkach łączności było pięć sztandarów. W narożnikach głównych stron ich płatów w wieńcach umieszczano tylko cyfry, podobnie jak na cokołach głowic. Jedynie Pułk Radiotelegraficzny
z Warszawy miał między ramionami krzyża monogram R i na skrzynce orła litery: PR.
Z kolei pułki kawalerii (wcześniej jazdy) miały na prawych stronach płatów w wieńcach między
ramionami krzyża i na głowicach same numery pułkowe (z wyjątkiem 17 PU Wielkopolskich im.
Króla Bolesława Chrobrego, gdzie między ramionami krzyża były monogramy BCh pod koroną,
natomiast liczba 17 na skrzynce pod orłem na głowicy), a na sztandarach szwoleżerów i strzelców
konnych pojawiały się dodatkowe elementy, np. 2 PSzwol. Rokitniańskich ze Starogardu miał na
tych miejscach oznaczenia: 2 SZWOL., z kolei 3 PSzwol. Mazowieckich z Suwałk w wieńcach na
prawej stronie płata cyfry: P3S, a na skrzynce 3 SZ. Podobnie było na sztandarach niektórych pułków strzelców konnych: 1 PSK z Garwolina i 9 PSK z Grajewa (litery SK z cyframi w wieńcach
między ramionami krzyża i na podstawie orła), a także 3 PSK (S3K na podstawie orła). Występowanie takich szczegółów mogło ułatwić rozpoznanie przynależności sztandaru do pułku w sytuacji, gdy
płaty wszystkich znaków w kawalerii miały wyznaczone jednakowe rozmiary.
Należy wspomnieć, iż przed wybuchem wojny, dla utrudnienia identyfikacji oddziałów wojskowych występujących ze sztandarami, wprowadzono zasłony na umieszczone na nich numery w postaci rozet przypinanych do płatów oraz pokrowców zasłaniających podstawy metalowych orłów na
głowicach (Dz.Rozk. 1938, nr 10. Dodatek Tajny).
Strony lewe przepisowych znaków miały zazwyczaj dość zróżnicowany wygląd w wyniku
umieszczania na nich indywidualnie dobranych treści, zarówno na ramionach krzyży, jak i na tarczach usytuowanych między nimi, w narożnikach płatów. Pierwsze z nich miały postać napisów,
najczęściej oznaczających nazwy miejsc, z którymi związana była historia pułku, lub jednostek,
których tradycje on kontynuował. Umieszczano obok nich także daty wydarzeń ważnych dla jego
historii i tradycji.
W piechocie napisy na ramionach krzyża miała większość chorągwi (sztandarów), podobnie jak
w artylerii. W batalionach radiotechnicznych pojedyncze napisy zajmowały jedynie dolne ramię krzyża na lewej stronie płata, np. 1 Bat. Telegraficzny z Zegrza: WARSZAWA / 21. I. 1919; 5 Bat. Telegraficzny z Krakowa: KRAKÓW / 8. VIII. 1914, podobnie też Szkoła Podchorążych Łączności:
ZEGRZE / 29. IV. 1920. Na sztandarach batalionów pancernych tego rodzaju napisy nie występowały.
W odniesieniu do znaków kawaleryjskich napisy takie widniały tylko na niektórych z nich, mianowicie na sztandarach pułków ułańskich: 17, 19, 20, 23, 25 i 27 oraz 1 PSK. Zazwyczaj dotyczyły
one bitew wojny polsko–bolszewickiej w 1920 r. (np. na sztandarze 27 PU upamiętniono pięć wykonanych przez niego szarż), ale także zajęcia Wilna w tym samym roku (sztandar 23 PU Grodzieńskich miał na górnym ramieniu krzyża napis: WILNO / 9 — X 1920, odnoszący się do opanowania
miasta przez gen. Lucjana Żeligowskiego). Pod tym względem do wyjątków należał sztandar 1 PSK,
gdzie na ramionach krzyża znalazły się napisy nawiązujące do dawnych tradycji tego oddziału, począwszy od czasów Księstwa Warszawskiego.
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Najważniejszym czynnikiem zindywidualizowania wyglądu przepisowych chorągwi i sztandarów w WP były treści znajdujące się w tarczach usytuowanych między ramionami krzyża na lewej
stronie płata. Dopuszczona została możliwość umieszczenia tam godeł heraldycznych i wyobrażeń
ikonograficznych odnoszących się do dziejów czy tradycji danego pułku, ale także wskazujących
na jego aktualne związki z określonymi miejscami. Były wśród nich herby województw, powiatów
i miast, ewentualnie historycznych jednostek terytorialnych, a także emblematy instytucji i stowarzyszeń, które ufundowały pułkowi sztandar. Obok nich występowały odznaki pamiątkowe oddziałów
oraz postacie świętych, szczególnie Matki Boskiej6. Najczęściej umieszczano przedstawienia Matki
Boskiej Częstochowskiej, ale niekiedy też innych Jej wizerunków: Ostrobramskiej, Kodeńskiej czy
Swarzewskiej. Popularne były również postacie świętych patronów, szczególnie św. Barbary, którą
umieszczano na wszystkich sztandarach pułków artylerii, oraz św. Michała Archanioła na sztandarach batalionów pancernych.
Obecne były tam również motywy falerystyczne, zazwyczaj w postaci odznak pułkowych, ale
także odznak całych formacji, np. artylerii konnej na sztandarach jej wszystkich dywizjonów. Znacznie rzadziej trafiały się też w owych tarczach napisy, dla których typowym miejscem były, jak już
zaznaczono, ramiona krzyża wypełniającego lewą stronę płata. Niemniej jednak, pojawiły się na
niektórych sztandarach także między jego ramionami. Przykładem może być znak 19 PU, na którym
na dwóch dolnych tarczach widniały inskrypcje odnoszące się do jednostek, z których pułk ten się
wywodził: DYWIZJON JAZDY KRESOWEJ 1918–1919, IV WOŁYŃSKI DYWIZJON I PUŁK
1919–1920, JAZDA OCHOTNICZA M[A]J[O]RA JAWORSKIEGO 1920 R., PUŁK UŁANÓW
WOŁYŃSKICH 1920.
Istotnym elementem składowym chorągwi i sztandarów były gwoździe wbijane w ich drzewca,
za pomocą których przytwierdzano do nich złączone z płatami tuleje, wykonane ze skóry lub mocnej
tkaniny. Wspomniano już, że przepisy określały ich liczbę na 21 dla płatów o długości 1 m lub 14 (od
1937 r. — 16) dla płatów o długości 65 cm. Główki tych gwoździ miały formę tarczek, na których
grawerowano napisy oznaczające podmioty zaangażowane w powstanie i przekazanie sztandaru pułkowi. Według przyjętego zwyczaju kolejność wbijania gwoździ, w sytuacji, gdy było ich 16, wyglądała następująco: pierwszy gwóźdź (złoty) wbijał biskup polowy w Imię Trójcy Przenajświętszej,
kolejne (srebrne): Prezydent RP (2), Generalny Inspektor Sił Zbrojnych (3), Minister Spraw Wojskowych (4), przedstawiciele władz wojskowych, cywilnych i fundatorów (5–11), dowódca pułku (12),
oficerowie sztabowi pułku (13), pozostali oficerowie (14), podoficerowie (15) i szeregowcy (16).
Wręczenie pułkowi chorągwi lub sztandaru odbywało się zazwyczaj w sposób uroczysty, z udziałem całej jednostki. Jedynie w warunkach wojennych na początku międzywojnia, gdy pułk walczył
na froncie, przekazywano niekiedy weksylium wysłanej w tym celu z pułku delegacji lub wręczano
oddziałowi zapasowemu. Zazwyczaj ceremoniał wręczania sztandaru obejmował uroczystą mszę
świętą celebrowaną przez biskupa polowego lub innego dostojnika kościelnego, który następnie
święcił sztandar. W tym obrzędzie obecny był prezydent RP lub jego reprezentant, jak też przewodniczący komitetu fundacyjnego i rodzice chrzestni sztandaru. Następnie, po ceremonialnym wbiciu
pamiątkowych gwoździ w jego drzewce, celebrans przekazywał go przewodniczącemu komitetu
fundacyjnego, ten zaś rodzicom chrzestnym, z rąk których odbierał go prezydent RP. Od niego otrzymywał ten przedmiot dowódca pułku, który po przyklęknięciu wypowiadał formułę: „Przysięgam
na wierność”, i przekazywał go pocztowi sztandarowemu. Ceremonię kończyło odegranie hymnu
narodowego oraz defilada oddziału.
Chorągwie i sztandary uczestniczyły w licznych uroczystościach o charakterze państwowym
i wojskowym. Były obecne podczas przysięgi rekrutów i pożegnania roczników odchodzących do
Treści te zostały zestawione w oddzielnej tabeli, zob. Aneks, s.238–249.
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rezerwy, jak też w momencie zmiany na stanowisku dowódcy pułku. W tym kontekście należy też
wspomnieć o znakach, jakimi w okresie międzywojennym dysponowały oddziały towarzyszące najwyższym dostojnikom w państwie. W latach 1920–1923 oddziałem tym był Szwadron Przyboczny Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza, posiadający biały proporzec z trójkątnym wycięciem
w części swobodnej. Na jego prawej stronie był umieszczony Orzeł Biały w czerwonej tarczy, natomiast na lewej inicjały „J P” w wieńcu związanym u dołu wstęgą. Kolejnym weksylium był sztandar
Oddziału Przybocznego, nadany mu w 1925 r. Prawą stronę jego płata zajmował biały krzyż kawalerski na czerwonym tle, mający w centrum Orła Białego w wawrzynowym wieńcu, natomiast na lewej, białej stronie widniała dewiza: HONOR I OJCZYZNA, także umieszczona w wieńcu. Z uwagi
na to, że oddział ten uległ rozformowaniu po zamachu majowym, sztandar przekazano w 1926 r. do
Muzeum Wojska.
Regulaminy oraz ustalone w poszczególnych pułkach zwyczaje określały sposób uroczystego
posługiwania się sztandarem, w tym skład pocztu sztandarowego. W piechocie tworzył go oficer
sztandarowy jako dowódca pocztu, podoficer sztandarowy oraz dwóch podoficerów podsztandarowych, w kawalerii podsztandarowy był jeden, natomiast mogła pocztowi towarzyszyć asysta złożona
z trzech szeregowych.
Chorągwie i sztandary oddziałów odznaczonych Orderem Virtuti Militari za okazane w walkach
męstwo, dekorowano elementami odznaki tego orderu. Zazwyczaj do drzewca przywiązywano wstęgę w barwach orderowych, natomiast metalowy krzyż mocowano na kokardzie wstęgi bądź na metalowej głowicy — na orle lub na jego podstawie. W przypadku, gdy odznaczona była formacja artyleryjska, dekorowana była jej trąbka sygnałowa, do której mocowano płomień. Odznaka orderowa
przywiązywana była wówczas na wstędze zawiązanej pod ustnikiem, której końce obwiązywano na
uchwycie trąbki. W zależności od tego, jakiej rangi oddział został wyróżniony, odznaki tego orderu
umieszczano na trąbkach pułkowych, dywizjonowych lub bateryjnych.
Różnorodność tych rozwiązań ujednolicały postanowienia ww. dekretu Prezydenta RP z 1937 r.
Zgodnie z nim sztandary jednostek odznaczonych Orderem Virtuti Militari powinny mieć pod kokardami w barwach państwowych wywiązane drugie kokardy ze wstęgi orderu mającej szerokość
10 cm, której końce miały być obszyte frędzlą. Natomiast metalowy krzyż odznaki orderowej (Orderu Virtuti Militari kl. V) powinien być przymocowany na drzewcu między pierwszym a drugim
gwoździem od góry. Ten sam dekret wprowadzał możliwość umieszczania na sztandarze odznak
orderów zagranicznych, w sposób analogiczny do Virtuti Militari, jeżeli jednostce posiadającej ten
sztandar ów order został nadany. W sytuacji, kiedy sztandar był już udekorowany orderem Virtuti
Militari, odznaki orderu obcego były mocowane pod nim.
Rozkaz Ministra Spraw Wojskowych (Dz.Rozk. 1937, nr 15) określił sposób przeniesienia odznak Orderu Virtuti Militari posiadanego przez formacje artylerii z trąbek na sztandary, które tego
rodzaju broni wówczas przyznano. Trzy pułki artylerii lekkiej (9, 14 i 19) otrzymały prawo przeniesienia na sztandary tych odznak z trąbek pułkowych, natomiast w jednym (1 PAL Leg.), którego
wszystkie baterie zostały odznaczone tym orderem, przeniesiona miała być na sztandar odznaka
z jednej tylko trąbki bateryjnej. Wszystkie wspomniane trąbki miały być przekazane do Muzeum
Wojska. Uroczyste przeniesienie wspomnianych odznak orderowych na sztandary jednostek artylerii
odbyło się w latach 1937–1938 w miejscowościach, gdzie stacjonowały wymienione pułki. Natomiast w przypadku pułków artyleryjskich, w których Order Virtuti Militari otrzymały pojedyncze
dywizjony lub baterie, według wspomnianego rozkazu odznaki tego orderu miały pozostać na trąbkach, bez przenoszenia ich na sztandary.
Ważnym elementem wyposażenia osób piastujących sztandary były bandoliery, które sztandarowi
zawieszali sobie z lewego ramienia na prawy bok. Przedmioty te miały znaczenie albo głównie dekoracyjne i wyróżniające (w piechocie), albo też praktyczne. Ten drugi aspekt istotny był w broniach
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konnych, gdzie bandoliery były dłuższe niż w piechocie i zakończone tuleją, służącą sztandarowemu
przewożącemu sztandar konno do umieszczania w nim dolnego końca drzewca. Przedmioty te miały
w poszczególnych pułkach zróżnicowany wygląd, lecz w 1938 r. wprowadzono przepis ujednolicający je pod względem zarówno formy, jak i wykonania. Przewidziano odrębne wzory dla piechoty
(bandoliery krótsze, zakończone frędzlą) i broni konnych (dłuższe, zakończone tuleją), ale w obu
przypadkach miały one być wykonane ze skóry obszytej czerwonym suknem z brzegami pokrytymi
nierdzewnymi metalowymi galonami i uformowane w kształt pętli. Jedynie dla sztandarów udekorowanych Orderem Virtuti Militari przewidziane były galony obszyte suknem w barwach wstęgi tego
orderu — niebieskim z czarnymi tasiemkami wzdłuż brzegów.
Poza sztandarami pułkowymi WP w okresie międzywojennym posługiwano się, tak jak we wcześ
niejszych epokach, także wieloma innymi rodzajami weksyliów. W jeździe w powszechnym użyciu
były proporczyki na lancach, nazywane również „chorągiewkami”, wprowadzane w polskich formacjach konnych już w czasie I wojny światowej. Ważnym elementem identyfikacji takich weksyliów
z uwagi na możliwości ich identyfikacji były przyjęte barwy — odmienne dla każdego pułku. Proporczyki, zwykle posiadające trójkątne wycięcia w części swobodnej, były zazwyczaj dwukolorowe,
niekiedy dodatkowo z barwnym paskiem („żyłką”), biegnącym wzdłuż przez środek płata. Jedna
z tych barw była barwą właściwą dla danego pułku i występowała też na otokach czapek garnizonowych służących w nim żołnierzy. Nosili oni również małe proporczyki o identycznych barwach
naszyte na kołnierzach kurtek.
Rozmiary proporczyków na lancach nie były przez długi czas oficjalnie określone, w wyniku
czego były one niejednakowe i ulegały zmianom. Dla przykładu w 14 PU miały one w 1925 r. 55 cm
długości, 22 cm szerokości, a w środku długość do wycięcia wynosiła 29 cm, w późniejszym okresie
zaś odpowiednio: 60×17,5 cm, do wycięcia 32,5 cm. Materiałem była lekka tkanina bawełniana, czasem jedwabna, ok. 1930 r. stosowano także sukno. W kwietniu 1939 r. pojawił się dokładny opis proporczyka do lancy opracowany przez Departament Intendentury Ministerstwa Spraw Wojskowych.
Jego wymiary były tam określone następująco: długość — 75 cm, szerokość — 20 cm, w środku do
wycięcia długość — 25 cm, do płata przytwierdzone były trzy podwójne tasiemki, służące do mocowania płata na lancy.
Osobną grupę weksyliów stanowiły proporce dowództw pułków, szwadronów i innych oddziałów, odznaczające się aż do 1927 r. dużą różnorodnością. Dopiero wówczas ustalono bowiem wygląd tych weksyliów dla dowództw oddziałów kawalerii i artylerii w celu ich oznaczania podczas
pochodów i postojów (Dz.Rozk. 1927, nr 8, poz. 65). Proporce dowództw szwadronów miały być
w barwach pułkowych, a przy drzewcu lancy posiadać dodatkowe kwadratowe pole w barwie szwadronu, przy czym 1 szwadron miał pole amarantowe, 2 — białe, 3 — żółte, 4 — chabrowe, szwadron
ckm — czarne z białym pionowym paskiem przez środek, pluton łączności — czarne, przekreślone
czterema liniami w formie gwiazdy. Wymiary proporców miały być następujące: długość 80 cm,
szerokość — 25 cm, kwadrat szwadronowy — 25×25 cm, długość części pozostałej (w barwach
pułku) — 55 cm, w tym wycięcie na 30 cm.
Proporzec dowództwa pułku również miał być w barwie pułkowej, długość jego całości wynosiła 120 cm, szerokość zaś 35 cm, a wycięcie 50 cm. Jego część przy drzewcu stanowił kwadrat 35×35 cm, podzielony na cztery pola w barwach czterech szwadronów liniowych. Szwadrony
samochodów pancernych miały posługiwać się proporcami czarno–pomarańczowymi z czarnymi
kwadratami z pomarańczową obwódką o wymiarach analogicznych jak w pozostałych szwadronach.
Tuż przed II wojną światową Ministerstwo Spraw Wojskowych wydało Instrukcję o znakowaniu,
z której zachował się tylko Album znaków. Na jego podstawie można stwierdzić, iż miała nastąpić
w pułkach kawalerii częściowa zmiana wyglądu i rozmiarów proporców dowództw. Proporzec dowództwa pułku miał wymiary określone następująco: długość 100 cm, szerokość 25 cm, wycięcie
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50 cm. Z kolei proporce dowództw szwadronów odpowiednio: 80 cm długości, 20 cm szerokości
i wycięcie 40 cm. Szwadronom liniowym pozostawiono proporce w dotychczasowych barwach,
a na czarnych kwadratach szwadronu ckm i plutonu łączności umieszczono znaki taktyczne tych oddziałów. Na kwadracie szwadronu liniowego, będącego szkolnym, znajdował się wizerunek oznaki
szkoły podoficerskiej.
W formacjach artyleryjskich, gdzie aż do 1937 r. właściwymi znakami oddziałów były trąbki, do
wyjątków należał proporzec podobny do kawaleryjskiego, posiadany przez 25 PAL Ziemi Kaliskiej.
Jego płat miał barwy czarno–zielone, na nim widniał napis: 25 PAL ZIEMI KALISKIEJ, natomiast
głowica drzewca miała kształt orła.
W piechocie proporce funkcjonowały od 1931 r. jako forma nagrody dla pułków uzyskujących
mistrzostwo w strzelaniu w ramach poszczególnych dywizji. Na stronie głównej płata tego weksylium w centrum w prostokątnym polu umieszczony był napis: HEJ STRZELCY WRAZ / NAD
NAMI / ORZEŁ BIAŁY!, a wokół dwadzieścia mniejszych, także prostokątnych pól oznaczonych
datami rocznymi od 1931 do 1950, w które miano wpisywać numery pułków zdobywających mistrzostwo. Przykładowo, na proporcu posiadanym w 19 DP w pierwszym polu widniała cyfra pułku:
86 P.S.M. Na stronie odwrotnej płata widniał w centrum Orzeł Biały, a po jego bokach emblematy
strzeleckie, na górze i na dole cyfra dywizji oraz napis: MISTRZOWSKI / PUŁK PIECHOTY.
Proporce były też oznaką wyróżniającą w artylerii o trakcji motorowej i w grupach pancernych.
W pierwszej z tych broni przykładem jest proporzec dla mistrzowskiej baterii w 1 Pułku Artylerii Motorowej w zbiorach MWP. Na jego sukiennym płacie o wymiarach 40×20 cm koloru zielonego z czarnymi prostokątnymi polami przy skrajach (barwy artylerii motorowej) centralnie usytuowany jest
wizerunek odznaki pułkowej, nad którą widnieje słowo: BATERIA, pod nią zaś: MISTRZOWSKA.
Z kolei proporzec nagrodowy broni pancernej, znajdujący się w tym muzeum, ma kształt kwadratu z dołączonym długim trójkątnym ogonem. Część kwadratowa jest podzielona na cztery pola:
dwa czarne i dwa pomarańczowe (barwa broni pancernej) tworzące szachownicę, tak samo czarno–pomarańczowy jest ogon. Po lewej stronie płata w kwadratowych czarnych polach widnieje
herb Rzeczypospolitej (pole górne) oraz znak pancerny (pole dolne), w pomarańczowych zaś słowa:
MISTRZOSTWO oraz GRUPY PANC. Na stronie prawej w tych samych miejscach w polach czarnych znajdują się godła w postaci srebrnego skrzydlatego smoka i żetonu strzeleckiego, górne pole
pomarańczowe jest puste, w dolnym widnieje data: ROK 1938.
W WP II Rzeczypospolitej używano też przedmiotów, które można zakwalifikować jako weksyloidy. Do takich należały w kawalerii buńczuki, które w czasach staropolskich były używane jako
oznaka dowódców, zapożyczona od tureckich i tatarskich sąsiadów. W okresie międzywojennym
były one natomiast wręczane jako nagroda przechodnia dla najlepszych pułków w dywizjach lub
brygadach kawalerii oraz najlepszych szwadronów w poszczególnych pułkach. Miały konstrukcję
bardzo zróżnicowaną, nieuregulowaną odgórnymi przepisami. Niekiedy był to jedynie pęk końskiego włosia umocowany na lancy, ale występowały też egzemplarze z ozdobami w postaci skrzydeł lub
złotej siatki, sznurów czy też dzwoneczków. Podczas uroczystości były noszone obok sztandarów
pułkowych. W 1937 r. Ministerstwo Spraw Wojskowych wprowadziło oficjalnie buńczuk jako nagrodę dla najlepszej baterii w pułkach i dywizjonach artyleryjskich posługujących się trakcją konną.
Wówczas też określono przepisowy wygląd tych przedmiotów. W MWP znajduje się buńczuk 6 PAL
przeznaczony dla mistrzowskiej baterii, wykonany według tego wzoru. Jego metalowa część wykonana jest z mosiądzu, składa się z głowicy (w kształcie kuli z osadzonymi na niej skrzyżowanymi
lufami armatnimi, na których umieszczona jest odznaka pułkowa w otoczeniu laurowego wieńca)
oraz tulei do osadzania na lancy. Do tulei został zamocowany ogon z czarnego włosia, ujęty w zieloną siateczkę z chwastami.
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Innym typem weksyloidów, obecnym w tym czasie we wszystkich głównych broniach, były
płomienie do trąb. Miały bardzo dawny rodowód, występowały także w formacjach istniejących
w okresie walk o niepodległość. Ze względu na znaczne zróżnicowanie ich wyglądu w poszczególnych pułkach, władze wojskowe wydawały przepisy, mające na celu wprowadzenie ujednoliconych
wzorów. Dla jazdy i artylerii konnej zostały one wydane w 1924 r. (Dz.Rozk. 1924, nr 11, poz. 160).
Zgodnie z tymi zarządzeniami, płomienie jazdy, wykonane z tkaniny jedwabnej (adamaszku), miały
przypominać kształtem proporce do lanc (a więc z wycięciem w części swobodnej). Ich wymiary
miały być następujące: szerokość 35 cm, długość 45 cm po rogach, w środku 30 cm. Na prawej
stronie powinien znajdować się Orzeł haftowany srebrem, ze złotą koroną, dziobem i szponami.
U dołu na jednym rogu powinien być umieszczony numer pułku zapisany cyframi, na drugim „głoski” U albo SK, oznaczające pułk ułanów bądź strzelców konnych. Wysokość cyfr i liter miała wynosić 4,5 cm. Wzdłuż brzegów płata powinien być naszyty srebrny galon szerokości 2 cm. Dla strony
lewej przewidziano te same barwy, jakie znajdowały się na pułkowym proporcu. Na niej też powinna
być wyhaftowana srebrem w dwóch wierszach nazwa pułku. Płat miał być ponadto obszyty frędzlą
o szerokości 5 cm i zaopatrzony w sznury zakończone chwastami, przymocowane do obu górnych
rogów. Mocowaniu go do trąby miały służyć cztery pary srebrnych sznurków.
Z kolei dla artylerii konnej zaprojektowano płomień w formie kwadratowej tkaniny adamaszkowej o boku 35 cm, koloru ciemnozielonego, z dolnymi rogami lekko zaokrąglonymi. Na stronie
prawej także miał znaleźć się Orzeł wraz z inicjałami oddziału, na lewej zaś same inicjały, przy czym
wysokość „głosek” i cyfr miała wynosić 4 cm. Płat, obszyty złotą frędzlą o szerokości 5 cm, miał być
mocowany do trąby za pomocą czterech par sznurków, także barwy złotej.
W rozkazie znalazło się też stwierdzenie, że ze względów oszczędnościowych dopuszczone jest
używanie dotychczas posiadanych płomieni. Nowe mogły być sprawiane oddziałom przez fundatorów, podobnie jak chorągwie i sztandary.
Przepis dotyczący płomieni do fanfar w piechocie został wydany w 1929 r. (Dz. Rozk. 1929,
nr 26, poz. 259). Powinny one mieć formę prostokąta 35×45 cm z lekko zaokrąglonymi rogami
u dołu. Na ich prawej stronie wykonanej z karmazynowego adamaszku miał być obecny państwowy
Orzeł haftowany srebrem, pod nim tą samą techniką numer i inicjał nazwy pułku, przy czym dla
liczb i liter ustalona była wysokość 5 cm. Lewa strona miała być podzielona po przekątnej na pola
granatowe i żółte, a w jej centrum powtórzony srebrny napis z numerem i skrótem nazwy pułku. Cały
płomień miał być obszyty srebrnym galonem szerokości 2 cm i frędzlą srebrną szeroką na 5 cm, na
jego obu górnych rogach na srebrnych sznurkach umocowano po dwa srebrne chwasty.
Tuż przed wybuchem II wojny światowej wprowadzono wzór jednakowych płomieni do trąb we
wszystkich broniach (Dz. Rozk. 1939, nr 10, poz. 95). Prostokątna tkanina o wymiarach 450×370 mm
miała na stronie prawej zawierać wizerunek Orła państwowego wysokiego na 174 mm, otoczonego
promieniami, na lewej zaś numer pułku otoczony wieńcem. Płomieni tego wzoru nie zdążono wprowadzić we wszystkich pułkach, stąd w większości z nich aż do wybuchu wojny używano starych.

2.5. II WOJNA ŚWIATOWA
2.5.1. POLSKIE SIŁY ZBROJNE NA ZACHODZIE
Po klęsce wrześniowej pojawiła się potrzeba zaopatrzenia w sztandary jednostek WP tworzonych na
obczyźnie. Do Francji przewieziono z Polski 40 sztandarów, ale tylko cztery z nich zostały wykorzystane jako znaki nowo formujących się jednostek. Były to sztandary dwóch pułków kawaleryjskich:
24 PU i 10 PSK, które posłużyły oddziałom wchodzącym w skład 10 Bryg. Kawalerii Pancernej oraz
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6 Bat.Sap. (przekazany we Francji 1 Bat.Sap. w składzie 1 Dyw. Grenadierów) i 2 Kaniowskiego
Bat.Sap. odtworzonego w ramach 2 Dyw.Strz. Pieszych.
Inne sztandary wykonano już na terenie Francji, zazwyczaj odwołując się do tradycji fundowania
ich przez francuskie miasta, tak jak w przypadku tzw. Błękitnej Armii w 1918 r. Tak więc dla 1 Dyw.
Grenadierów ufundowano w ten sposób pięć sztandarów, których wykonanie powierzono Siostrom
Nazaretankom w Paryżu. Ich wygląd oparto na obowiązujących przed wojną przepisach. Sztandar 1 Pułku Grenadierów Warszawy, ufundowany przez społeczność miasta Lens w departamencie
Pas–de–Calais, został wręczony 9 maja 1940 r. na polach pod La Targette, w 25. rocznicę stoczenia
tam bitwy przez bajończyków, w pobliżu pomnika wzniesionego na ich cześć, wraz z omówionym
w dalszej kolejności sztandarem 2 Pułku Grenadierów. Płachty obu sztandarów były okryte kirem na
znak okupacji Polski. Podczas uroczystości zasłony zostały zdjęte, co miało symbolizować odrodzenie WP do walki o wolność. 25 maja nastąpiło poświęcenie sztandaru i złożenie na niego przysięgi
przez żołnierzy pułku. Sztandar ten, ukryty w ziemi w czerwcu 1940 r., nigdy nie został odnaleziony,
mimo kilkakrotnie podjętych poszukiwań.
2 Pułk Grenadierów im. Bolesława Chrobrego miał sztandar ufundowany przez Federację Inwalidów Wojennych i byłych uczestników wojny w Arras, przekazany mu 9 maja 1940 r. we ww. uroczystości pod La Targette. Został on poświęcony i wręczony pułkowi 26 maja, na niego żołnierze złożyli
wówczas przysięgę. Ukryty w ziemi 21 czerwca 1940 r., został wykopany przez kilku podoficerów
pułku w 1941 r., następnie zaś przewieziony do Anglii we wrześniu 1942 r. Był wykonany z jedwabnego rypsu, miał wymiary 96×97 cm i przepisowy wygląd, na lewej stronie jego płachty między
ramionami krzyża widniał w prawym górnym polu na tarczy Orzeł Biały, a w lewym górnym polu
napis: 9.V.1915–40 RESURGAN. W prawym dolnym rogu znajdował się herb miasta Arras, w lewym dolnym zaś herb miasta Neuville St. Vaust. Głowica miała postać metalowego orła z cyfrą „2”
na podstawie.
Niewiele wiadomości zachowało się na temat sztandaru 3 Pułku Grenadierów Śląskich. Był on
ufundowany przez towarzystwo Amis de Pologne z inicjatywy pani Rose Bailly i wręczony oddziałowi 25 maja 1940 r., a dwa dni później poświęcony i wykorzystany przy przysiędze wojskowej.
Ukryty 21 czerwca po zakończeniu walk, nie został odnaleziony przez żołnierzy pułku. Według
niektórych opracowań sztandar ten, podobnie jak wspominane w dalszej kolejności sztandary 1 PAL
i 1 PAC, nie został w ogóle wykonany. Ich płaty miały być haftowane w klasztorze Sióstr Nazaretanek w Paryżu.
Swój znak bojowy otrzymał też Oddział Rozpoznawczy 1 Dyw. Grenadierów, w 1940 r. oficjalnie uznany za 8 PU im. Ks. Józefa Poniatowskiego. Ufundowała go społeczność miasta Liévin
w departamencie Pas–de–Calais z inicjatywy polskich górników pracujących na tym terenie. Jego
wygląd był typowy dla sztandarów kawaleryjskich; płat był kwadratem o boku 64 cm, z prawą
stroną niemal w całości wykonaną już w 1940 r. Natomiast na jego stronie lewej pozostały puste
tarcze między ramionami krzyża, jedynie na prawej dolnej tarczy umieszczono herb wspomnianego
miasta i miniaturkę francuskiego odznaczenia Croix de Guerre. Sztandaru tego nie wręczono jednak
oddziałowi, został przewieziony do Anglii w formie niewykończonej i tam oddany na przechowanie OO. Marianom w Fawley Court, następnie w 1956 r. przeniesiony do Instytutu Historycznego
im. gen. Sikorskiego (od 1964 r. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego). Wówczas uzupełniono go o nowe elementy: mianowicie na stronie prawej na dolnym ramieniu krzyża wyhaftowano odznakę 1 Dyw. Grenadierów, na lewej w centrum krzyża dewizę HONOR I OJCZYZNA
uzupełniono o wyraz BÓG, na tarczach w górnych rogach płata umieszczono cyfry „8”, natomiast
w lewym dolnym rogu monogram „JP” nakryty książęcą mitrą.
W 1940 r. sztandaru, ufundowanego przez zarząd gminy Marles–les–Mines, nie otrzymał także
1 PAL. Po kapitulacji Francji przedmiot ten miał być przewieziony do Londynu. Jak wspomniano,
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istnieje wątpliwość odnośnie do jego wykonania. Natomiast z pewnością nie powstał sztandar projektowany dla 1 PAC.
W składzie 1 Dyw. Grenadierów znajdował się wspomniany już wcześniej 1 Bat.Sap., któremu
30 marca 1940 r. w Angers nadano przewieziony z Polski przez Rumunię sztandar 6 Bat.Sap. Został
on zakopany w czerwcu 1940 r., następnie wydobyty przez dwóch podoficerów tego oddziału jeszcze
w tym samym roku, po czym przez wolną strefę i Hiszpanię dostarczony do Wielkiej Brytanii.
Wśród weksyliów używanych w tej dywizji warto też wspomnieć proporzec plutonu rozpoznawczego 1 Bat. 2 Pułku Grenadierów, którego skład stanowili dawni żołnierze Legii Cudzoziemskiej
pod dowództwem kpt. Jana Zdzisława Chodźki. Przedmiot ten, wykonany przez nieznanych twórców, zakopano wraz z dokumentami dywizji i następnie wydobyto w 1945 r. Jego płat o wymiarach 48,3×56,5 cm został sporządzony z czerwonego jedwabiu, z zielonym obramowaniem, miał po
obu stronach aplikowany wizerunek bomby w kolorze zielonym z siedmioma językami płomienia,
a w środku w kole wyhaftowanego Orła wojskowego bez tarczy Amazonek, ponadto po prawej
stronie napis: ODDZIAŁ KAPITANA CHODŹKO, a po lewej: GROUPE FRANC. CHODŹKO.
Drzewce proporca było zakończone grotem z metalu, pod którym podwiązano szarfę z kokardą, a na
niej wyhaftowany napis: 2 P. GRENADIERÓW.
Wchodzący w skład 2 Dyw.Strz. Pieszych batalion saperów otrzymał nazwę i przywieziony z Polski
sztandar 2 Bat.Sap. Kaniowskich. Po walkach w czerwcu 1940 r. przedmiot ten znalazł się wraz z oddziałem na terenie Szwajcarii, gdzie zdeponowano go w Muzeum Polskim w Rapperswilu. Przewieziony po wojnie do Polski wraz ze zbiorami z tego ośrodka, został w 1957 r. przekazany do MWP.
Inne oddziały tej dywizji miały otrzymać nowe sztandary, o których ufundowanie zabiegano
u władz francuskich miast: Paryża, Nancy i Verdun. Z powodu szybkiego wojennego załamania się
Francji starania te nie przyniosły rezultatu.
Na terenie Francji powstał też sztandar Samodzielnej Bryg.Strz. Podhalańskich, ufundowany
przez biskupa polowego Józefa Gawlinę, przekazany oddziałowi 10 kwietnia 1940 r. w Malestroit,
gdzie przed wypłynięciem brygady do Norwegii odbyła się ceremonia jego poświęcenia i wręczenia.
Po kampanii norweskiej został ewakuowany do Anglii wraz z częścią brygady. Był on wykonany
według przedwojennego wzoru. Na uwagę zasługuje sposób umieszczenia na nim nazwy oddziału
na prawej stronie płata między ramionami krzyża, gdzie w poszczególnych narożnikach znalazły
się kolejno słowa: SAM., BRYGADA, STRZELCÓW, PODHAL. Na lewej stronie płata w lewym
dolnym rogu został zaś umieszczony herb biskupi J. Gawliny.
Po klęsce Francji nastąpiła ewakuacja części PSZ do Wielkiej Brytanii, gdzie dokonano ich odbudowy. Wchodzące w ich skład oddziały również dysponowały sztandarami, których podczas trwania
wojny było w sumie 10, z czego trzy pochodziły z okresu przedwojennego, trzy zostały wykonane
we Francji, dwa na terenie okupowanej Polski i dwa w Wielkiej Brytanii.
W pierwszej grupie należy wskazać wykorzystywane uprzednio we Francji sztandary dwóch pułków kawaleryjskich: 24 PU i 10 PSK, które znalazły się w składzie 10 Bryg. Kawalerii Pancernej,
a następnie utworzonej w lutym 1942 r. Dyw. Pancernej. Wchodzący także w skład tej dywizji 1 Pułk
Artylerii Motorowej posiadał sztandar noszącej tę samą nazwę formacji w armii przedwrześniowej,
ufundowany dla niej w 1938 r. przez społeczeństwo województwa stanisławowskiego.
Ze sztandarów wykonanych we Francji do dalszego użytku został wykorzystany znak bojowy
Samodzielnej Bryg. Strz. Podhalańskich, udekorowany 21 lipca 1940 r. Orderem Virtuti Militari
za walki w Norwegii, który został przekazany 1 Bat. Strz. Podhalańskich, stanowiącemu później
część 1 Dyw. Pancernej. Podczas jej działań na kontynencie w 1944 r. przedmiot ten spłonął
w Normandii w wyniku bombardowania lotniczego dokonanego omyłkowo 14 sierpnia przez samoloty amerykańskie.
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Podobnie też przekazano sformowanym w Anglii oddziałom sztandary dwóch pułków z 1 Dyw.
Grenadierów. Opisany wcześniej sztandar 2 Pułku Grenadierów im. Bolesława Chrobrego został
w Anglii przekazany sformowanemu tam 2 Bat. Grenadierów „Kratkowane Lwiątka” z 4 Dyw. Piechoty. Natomiast drugi z nich, przygotowany we Francji dla 1 PAL, lecz niewręczony temu oddziałowi, znalazł się 17 lipca 1940 r. w posiadaniu 1 PAL (potem przemianowanego na 13), wchodzącego
w skład 1 Bryg. Strz. Wtedy też umieszczono na nim dodatkowe treści, m.in. na dolnym ramieniu
krzyża znalazł się napis: COATBRIDGE, będący nazwą miasta, w którym pułk ten stacjonował.
Na Wyspach Brytyjskich nowe sztandary otrzymały 9 PU Małopolskich i 10 Pułk Dragonów.
Pierwszy z tych znaków, ufundowany przez mieszkańców Glasgow i wręczony pułkowi 31 sierpnia
1940 r., miał na prawej stronie Orła Białego i herby brytyjskich miast, na lewej natomiast wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej w centrum krzyża, na którego ramionach widniał napis: BÓG
HONOR OJCZYZNA, wraz z datą: 1940.31.VIII. Rozmiary płata były mniejsze od przepisowych,
jego bok miał długość 38 cm. W Szkocji otrzymał również swój sztandar 10 Oddział Rozpoznawczy
10 Bryg. Kawalerii Pancernej, przemianowany w 1944 r. na 10 Pułk Dragonów. Fundatorem tego
znaku była społeczność hrabstwa Lanark, a jego wręczenie nastąpiło 9 kwietnia 1941 r. w Forfar. Na
lewej stronie płata między ramionami krzyża na tarczach umieszczone zostały następujące elementy:
orzeł z datą powstania oddziału „1.VII.1938”, barwy Wielkiej Brytanii i data wylądowania na jej
terenie „22.VI.1940”, krzyż św. Andrzeja z herbem hrabstwa Lamark oraz orzeł z pustym miejscem
na wpisanie daty powrotu do Polski.
W okupowanej Polsce powstawały w konspiracji sztandary Polskich Sił Powietrznych oraz Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Weksylium dla polskich lotników stacjonujących we Francji
zostało wykonane w Wilnie przez Siostry Benedyktynki i panie z zakładu św. Kazimierza z inicjatywy grupy wileńskich Polaków, zainspirowanych listem, który dotarł do Wilna z Lyonu w grudniu
1939 r. Pomysłodawcą akcji był kpt. Jan Hryniewicz, który przygotował także projekt sztandaru.
Gotowy przedmiot został wysłany w maju 1940 r. do Francji, jednak z powodu przegranej przez nią
kampanii wrócił do kraju, po czym powtórnie przewieziono go na Zachód, przez Szwecję do Wielkiej
Brytanii. Został on przekazany Polskim Siłom Powietrznym na ręce ich dowódcy gen. Stanisława
Ujejskiego 16 lipca 1941 r. na lotnisku w Swinderby przez gen. Sikorskiego. Każdy z polskich dywizjonów lotniczych, począwszy od 300 Dywizjonu Bombowego Ziemi Mazowieckiej, otrzymywał go
na trzy miesiące, po czym przekazywał następnemu. Na prawej stronie płata sztandarowego w centrum czerwonego krzyża kawalerskiego umieszczono wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej, nad
nim zaś, na górnym ramieniu krzyża widniał Orzeł Biały, a pod spodem, na dolnym ramieniu dewiza:
BÓG HONOR OJCZYZNA. Między ramionami krzyża znajdowały się heraldyczne lilie. Na stronie odwrotnej w centrum krzyża znalazł się z kolei wizerunek św. Teresy z Lisieux, patronki Francji, a na jego dolnym ramieniu dewiza: MIŁOŚĆ ŻĄDA OFIARY, na górnym zaś: WILNO 1940.
W polach między ramionami krzyża usytuowane zostały: lotnicza szachownica oraz odznaki pilota,
obserwatora i dęblińskiej Szkoły Podchorążych Lotnictwa.
Z kolei sztandar Samodzielnej Brygady Spadochronowej został ufundowany i sporządzony
w okupowanej Warszawie w 1942 r. na prośbę żołnierzy brygady, według projektu architekta Macieja Nowickiego. W akcji gromadzenia funduszy na jego wykonanie szczególne zasługi miały pisarki
Zofia Kossak–Szczucka i Maria Kann — zostały one później matkami chrzestnymi tego sztandaru.
Po jego poświęceniu 3 listopada 1942 r. w kościele Panien Kanoniczek w Warszawie, został on
przesłany drogą lotniczą do Anglii w ramach tzw. operacji Most 15/16 kwietnia 1944 r. i uroczyście
wręczony brygadzie 15 czerwca w Cupar w Szkocji. Na prawej stronie jego płata w centrum purpurowego krzyża kawalerskiego (wykonanego z płaszcza kardynała Albina Dunajewskiego, który na
ten cel ofiarowała jego rodzina) widniał Orzeł Biały, nad nim, na górnym ramieniu krzyża wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej na tle panopliów, na dolnym zaś dewiza: BÓG I OJCZYZNA.
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Strona lewa zawierała przedstawienie walczącego ze smokiem św. Michała Archanioła w centrum
krzyża, na którego górnym ramieniu znalazł się napis: WARSZAWA 1942, oraz herb tego miasta, natomiast na dolnym słowa: SURGE POLONIA. W polach między ramionami krzyża przedstawiono
znak spadochronowy. Na prawym ramieniu krzyża po walkach brygady w Holandii utworzono zaś
napis: ARNHEM–DRIEL 18–26 IX 1944.
Brygada miała też proporce, z których jeden otrzymała 29 września 1943 r. od pań szkockich hrabstwa Fife. W centrum prawej strony jego płata znalazł się Orzeł Biały, na lewej w centrum duży inicjał
jednostki: I. S. B. S., nad nim dewiza: TOBIE OJCZYZNO, pod nim SCOTLAND / 21–IX–1941,
w górnym prawym rogu herb hrabstwa Fife, lewym — św. Michał Archanioł, a w dolnych rogach
szkockie osty.
Kolejne sztandary polskich jednostek walczących na Zachodzie w składzie 1 Dyw. Pancernej
powstały dopiero po zakończeniu wojny. 24 czerwca 1945 r. miasto Hulst w Holandii przekazało
znak bojowy Bat. Strz. Podhalańskich wykonany według przedwojennych przepisów. Prawa strona
jego płata miała umieszczone między ramionami krzyża cyfry batalionu, natomiast na lewej stronie
widniały w tym miejscu herby Norwegii oraz miast Stekene i Hulst. Jako czwarty miał być tam
umieszczony herb miasta Saint Sylvain, na który zostawiono puste miejsce.
W Holandii otrzymał także sztandar 8 Bat. Strz. Brabanckich, wręczony oddziałowi przez mieszkańców Bredy 29 listopada 1945 r. Jego płat miał rozmiary właściwe dla pułków kawalerii. Na jego
lewej stronie między ramionami krzyża znalazły się herby Normandii, Flandrii, Brabantu, Bredy
i Akcji Katolickiej. Charakterystycznym elementem tego weksylium była wstęga z dewizą w języku
niderlandzkim: DEN VADERLAND GETROUVE [Wierni Ojczyźnie].
Z kolei ufundowanie sztandaru 9 Bat. Strz. Flandryjskich było dziełem mieszkańców miasta
Galashields w Szkocji, a przekazano go uroczyście batalionowi w niemieckim mieście Leer 9 lipca
1946 r. Na odwrotnej stronie płata między ramionami krzyża widniały na nim herby Szkocji, Normandii, Flandrii i Holandii. W Szkocji powstał też sztandar 1 Pułku Artylerii Przeciwpancernej ufundowany przez miasto Mildenhall i wręczony temu pułkowi 5 listopada 1945 r. Lewa strona owego
znaku zawierała wyobrażenie Matki Boskiej Częstochowskiej i herb wspomnianego miasta, jak też
napis: MILDENHAL / SUFFOLK. Jedno z pól pozostało na nim puste. Angielskie miasto Derby
było fundatorem sztandaru 2 Pułku Artylerii Motorowej. Wręczony pułkowi 3 listopada 1945 r.,
zawierał na stronie odwrotnej wizerunki Matki Boskiej Częstochowskiej, św. Barbary, herbu miasta
Derby i pułkowej odznaki pamiątkowej, czyli wyobrażenia typowe dla przedwojennych sztandarów
jednostek artyleryjskich.
Podobne zasady uwzględniono przy projektowaniu sztandaru 1 PA Plot., ufundowanego przez
gminę Exaarde w Belgii i wręczonego oddziałowi 7 kwietnia 1946 r. Na jego odwrotnej stronie obok
ww. świętych postaci widnieje herb owej gminy i odznaka pułkowa. W Belgii powstały też sztandary
dwóch jednostek pancernych. 1 Pułk Pancerny w dniu 3 marca 1946 r. otrzymał sztandar ufundowany przez miasto Saint Niklas, mający na lewej stronie płata wizerunek herbu tego miasta i swojej
odznaki pamiątkowej, natomiast dzień wcześniej 2 Pułkowi Pancernemu wręczono sztandar od miasta Beveren Waas z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, herbu miasta i odznaki pułkowej.
Kolejna grupa sztandarów należała do oddziałów stacjonujących na Bliskim Wschodzie i we Włoszech. Spośród nich najwcześniej powstał sztandar Samodzielnej Bryg. Strz. Karpackich, ufundowany przez polskich uchodźców w Palestynie, przekazany delegacji brygady w Latrun 29 czerwca
1941 r., następnie przewieziony do Egiptu i wręczony przez dowódcę brygady gen. Stanisława Kopańskiego pocztowi sztandarowemu 27 lipca 1941 r. pod Sidi Haneish. Swoim wyglądem odbiegał on od przepisowych znaków z okresu międzywojennego. Na prawej stronie jego płachty został
umieszczony na tle białego krzyża kawalerskiego Krzyż Jerozolimski (z krzyżykami na pąsowych
polach między ramionami dużego krzyża) z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej na prze-
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cięciu ramion. Na prawym górnym polu między ramionami dodano napisy upamiętniające kampanie
odbyte przez tę formację: TOBRUK/ VIII–XII 1941/ GAZALA 15–17 XII 1941/ 5 II — 18 III 1942/
31 XII 1941 — III 1942. Stronę lewą zajął czerwony krzyż kawalerski, w którego centrum widniał
Orzeł Biały, ponadto półkoliście dewiza — nad Orłem słowo: HONOR, pod nim zaś: I OJCZYZNA,
na bocznych ramionach daty: 1940, 1941. W rogach między ramionami krzyża widniały monogramy:
SBSK w wieńcach. Od 3 maja 1942 r. przedmiot ten odgrywał rolę sztandaru 3 Dyw. Strz. Karpackich, co wpłynęło na umieszczane na nim później inskrypcje. Na stronie lewej na górnym ramieniu
krzyża znalazł się monogram 3DSK i na dolnym oznaczenie lat: 1942–1947. Natomiast na prawej,
w narożnikach pomiędzy ramionami krzyża umieszczono odśrodkowo nazwy i daty — na polu lewym
górnym: SANGRO / II–IV 1944 / MONTE CASSINO / IV–V 1944; na polu lewym dolnym: LORETO / ANCONA / LINIA GOTÓW / VII–IX 1944, APENINY / X–XII 1944; na polu prawym dolnym:
SENIO / BOLOGNA / II–IV 1945.
W dniu 29 czerwca 1941 r. w Latrun otrzymała też sztandar Legia Oficerska, został on jej wręczony 13 lipca w Agami. Na prawej, amarantowej stronie jego płata, mającego wymiary właściwe dla
jednostek kawaleryjskich, widniała dewiza: HONOR I OJCZYZNA, umieszczona koliście wokół
wizerunku Orła Białego; na lewej zaś znalazł się czerwony Krzyż Jerozolimski na białym tle i srebrny napis: LEGJA OFICERSKA W EGIPCIE. Był on w posiadaniu tej formacji aż do jej rozwiązania
na początku 1942 r.
W II Korpusie Polskim, utworzonym w lipcu 1943 r., swój sztandar miała także 5 Kresowa DP.
Ufundowany przez polskich uchodźców przebywających w Palestynie, został poświęcony na Grobie
Chrystusa i wręczony dywizji 11 listopada 1943 r. w Jerozolimie przez gen. Władysława Andersa.
Na stronie prawej jego płachty został wyobrażony Orzeł Biały w wieńcu na tle krzyża kawalerskiego, między ramionami którego w wieńcach znalazły się nazwy miejscowości: WILNO, LWÓW,
TATISZCZEW, TOCK, a na jego dolnym ramieniu napis: DYWIZJA KRESOWA 1941. Na stronie
odwrotnej na środku takiego samego krzyża widniał napis: HONOR I OJCZYZNA, a między jego
ramionami na tarczach krzyże jerozolimskie na białych polach.
Ponadto swój sztandar uzyskał w czasie wojny 13 Bat.Strz. Wileńskich „Rysie” z 5 Wileńskiej
Bryg., wchodzącej w skład 5 Kresowej DP. Znak ten był dziełem polskiej kolonii w Teheranie
w 1943 r., natomiast gen. Anders wręczył go oddziałowi w styczniu 1944 r. w obozie Quassasin
pod Kairem. Wyglądem różnił się znacznie od typowych sztandarów WP. Jego płachta miała kształt
prostokąta, na jej prawej stronie znalazł się Orzeł haftowany białym jedwabiem na czerwonym adamaszku i napis: HONOR I OJCZYZNA 1943, a w lewym górnym i prawym dolnym rogu sylwetki
rysia. Stronę odwrotną wykonano z białego jedwabiu, na niej zamieszczono wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej wyhaftowany kolorowym jedwabiem z domalowaniami, pod którymi widniał
napis: POD TWOJĄ OBRONĘ UCIEKAMY SIĘ.
Po zakończeniu działań wojennych sztandary otrzymały kolejne oddziały II Korpusu Polskiego
we Włoszech. W 3 Dyw. Strz. Karpackich były to: 12 PU Podolskich oraz 8 Bat.Strz. Karpackich
i 9 Boloński Bat.Strz. Karpackich. Sztandar dla 12 PU Podolskich ufundowali lotnicy Polskich Sił
Powietrznych. Został on wręczony pułkowi przez gen. Andersa 11 listopada 1945 r. w Cingali we
Włoszech, a wcześniej przekazał mu ten znak dowódca 318 Dywizjonu Myśliwsko–Rozpoznawczego Gdańskiego, szczególnie zaangażowany w akcję fundacyjną. Na prawej stronie płata owego
sztandaru był wyobrażony Orzeł w centrum krzyża kawalerskiego wraz z dewizą: BÓG HONOR
OJCZYZNA, a pomiędzy jego ramionami cyfry pułku: 12, wpisane w literę U. Na lewej zaś w tym
samym miejscu widniał wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej i napis: LOTNICY UŁANOM
PODOLSKIM 11.11.1945. Pomiędzy ramionami krzyża umieszczono dwukrotnie (w polu lewym
górnym i prawym dolnym) lotniczą szachownicę, ponadto w prawym górnym odznakę pilota i w lewym dolnym odznakę Dywizjonu 318.
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Z kolei sztandar dla 8 Bat.Strz. Karpackich ufundowały włoskie miasta Imola i Senigalia, a został
on przekazany oddziałowi przez gen. Andersa w dniu 1 sierpnia 1946 r. Wiele elementów jego wyglądu odbiegało od zasad obowiązujących w tym względzie w WP. Prawa strona jego płata zawierała
krzyż kawalerski z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej na przecięciu ramion, między którymi widniały odznaki batalionu, ponadto na samych ramionach zostały wyobrażone odznaki: honorowa II Korpusu (identyczna z oznaką rozpoznawczą 8 Armii Brytyjskiej), rozpoznawcza II Korpusu i oddziałów pozadywizyjnych, rozpoznawcza 3 Dyw. Strz. Karpackich, katolickiej organizacji
Catholic Welfare Conference, a ponadto herb Bolonii. Na lewej stronie środek krzyża zajmowała
dewiza: BÓG / HONOR / I / OJCZYZNA, na jego ramionach zaś nazwy miast i daty: BOLOGNA,
IMOLA 14.IV.1945, CASTEL S. PIETRO, oraz herby miast Imoli i Senigalii.
W Bolonii 21 kwietnia 1946 r. sztandar otrzymał 9 Boloński Bat.Strz. Karpackich, którego fundatorami byli mieszkańcy tego miasta, wraz z tamtejszym uniwersytetem oraz kardynał Mussali Rocca
di Corngliano. Na prawej stronie płata w centrum krzyża kawalerskiego umieszczono prostokątny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej otoczony wieńcem laurowym, a w polach między jego ramionami
czterokrotnie powtórzono wizerunek odznaki batalionu. Na ramionach krzyża umieszczono napisy —
na górnym: SENIO CASTEL / BOLOGNESE, na prawym: IDICE / SAVENA, na lewym: CASTEL /
S. PIETRO i na dolnym: BOLOGNA / 21. IV. 1945. Na stronie lewej centrum krzyża zajmuje dewiza:
BÓG / HONOR / I / OJCZYZNA, a między jego ramionami odznaki 3 Dyw.Strz. Karpackich i 8 Armii Brytyjskiej oraz herby Bolonii i San Pietro.
Wśród oddziałów 5 Kresowej DP otrzymał po wojnie swój sztandar 18 Bat.Strz. Lwowskich,
wchodzący w skład 6 Lwowskiej Bryg. Piechoty. Fundatorem tego weksylium, wręczonego batalionowi 15 września 1946 r., było włoskie miasto Predappio. Jego wygląd w wielu szczegółach odbiegał od przedwojennych przepisów. Na prawej stronie płachty między ramionami czerwonego krzyża,
na których widniały nazwy miast i daty ich wyzwolenia, umieszczono naprzemiennie herby miast
Lwów i Predappio. Na stronie lewej w centrum krzyża znalazł się wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej, dewiza BÓG HONOR I OJCZYZNA została zaś przeniesiona na jego ramiona. Pomiędzy
nimi widniały z kolei odznaki: rozpoznawcza 2 Korpusu, honorowa 8 Armii Brytyjskiej, 5 Kresowej
DP oraz batalionu, do którego sztandar należał.
Kolejny sztandar w wojskach II Korpusu Polskiego stał się własnością 2 Warszawskiej Dyw. Pancernej, która powstała wiosną 1945 r. Został on ufundowany przez Związek Byłych Wojskowych
i Obrońców Ojczyzny w Argentynie w 1942 r. i początkowo zamierzano go wręczyć 2 Samodzielnej
Bryg. Pancernej, która weszła w skład wspomnianej dywizji. Uroczystość jego przekazania odbyła się
15 sierpnia 1945 r. w Loreto. Treść napisów i wyobrażeń na płachcie tego sztandaru została przedtem
uzupełniona o dane dotyczące tej jednostki. Na stronie prawej między ramionami krzyża, w centrum
którego widniał Orzeł Biały w wieńcu laurowym, umieszczono monogramy dywizji: 2 W D PANC.
Natomiast na stronie lewej, gdzie w analogicznym miejscu widniała dewiza: HONOR / I / OJCZYZNA,
na ramionach krzyża znalazły się nazwy miejscowości, oznaczających szlak bojowy jednostek wchodzących w jej skład. Na ramieniu górnym: MONTE CASSINO / PIEDIMONTE, na dolnym:
ANCONA / LINIA GOTÓW, na lewym: APENINY i na prawym: BOLONIA. Między ramionami
krzyża na tarczach umieszczono wizerunki Matki Boskiej Częstochowskiej oraz odznak: honorowej
8 Armii Brytyjskiej, rozpoznawczej 2 Korpusu Polskiego i 2 Warszawskiej Dyw. Pancernej.
Wchodzący w skład wspomnianej dywizji 6 Pułk Pancerny Dzieci Lwowskich otrzymał 25 maja
1946 r. odrębny sztandar, którego fundatorem był Centralny Związek Polaków we Francji. Na lewej
stronie płata umieszczono znak Związku Polaków we Francji oraz odznaki rozpoznawcze 2 Korpusu
Polskiego, 2 Warszawskiej Dyw. Pancernej i pułku, do którego ten przedmiot należał.
W skład tej samej dywizji wchodził też PU Karpackich, któremu sztandar ufundowała polska społeczność w Rzymie. Tamtejszemu komitetowi organizacyjnemu przewodniczyła pani Leonia Papée,
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żona ambasadora Polski przy Stolicy Apostolskiej. Jego wręczenie odbyło się 17 listopada 1945 r.
w Macerata. Miał on na prawej stronie płata wypisane na ramionach krzyża kawalerskiego nazwy
miejscowości, przez które wiódł szlak bojowy pułku: TOBRUK, MONTE CASSINO, ANCONA,
BOLOGNA. Na stronie lewej między ramionami krzyża znalazły się natomiast odznaki: pułkowa
(pola prawe górne i lewe dolne) 8 Armii Brytyjskiej (pole lewe górne) i rozpoznawcza 2 Korpusu
Polskiego (pole prawe dolne).
Jedynym oddziałem artyleryjskim 2 Korpusu, który otrzymał własny sztandar, był 10 PAC w 2 Armijnej Grupie Artylerii. Jego wręczenie nastąpiło 5 maja 1945 r. Na stronie lewej płata, która była
zarazem jego stroną główną, na ramionach krzyża znalazły się nazwy miast włoskich, o które pułk
ten toczył walki — na górnym ramieniu: M. CASSINO, lewym: ANCONA, prawym: CESENA oraz
dolnym: BOLOGNA. Między ramionami krzyża w małych wieńcach czterokrotnie powtórzono monogram nazwy pułku: 10 PAC. Nad Orłem usytuowanym w centrum krzyża półkoliście umieszczono
dewizę: LIBERTAS SUPREMA LEX ESTO. Na stronie prawej natomiast wyobrażono herby miast
uczestniczących w fundowaniu sztandaru (Monte Granaro, Monte Urano i Sant’Elpidio a Mare) oraz
odznakę rozpoznawczą 2 Korpusu.
Po rozwiązaniu PSZ na Zachodzie posiadane przez nie sztandary znalazły się w Instytucie Historycznym im. gen. Sikorskiego w Londynie. Jedynie sztandar 2 Kaniowskiego Bat.Sap. został
przekazany do Polski. Należy wspomnieć, iż sztandary jednostek bojowych PSZ na Zachodzie powstawały jeszcze długo po wojnie. Były to: 16 Lwowski Bat.Strz., którego sztandar został wykonany
w 1968 r., 15 Wileński Bat.Strz. „Wilków” z 1969 r., 5 Kresowy Bat. CKM z 1971 r., 14 Wileński
Bat.Strz. „Żbików” i 17 Lwowski Bat.Strz. z 1972 r. oraz 2 Bat. Komandosów z 1973 r.
Ogólnie rzecz ujmując, nowe sztandary PSZ na Zachodzie były kontynuacją tych przedwojennych. Jednocześnie w ich wyglądzie i zastosowaniu można znaleźć sporo różnic w porównaniu z zasadami obowiązującym przed wrześniem 1939 r. Najważniejsza z nich polegała z pewnością na
zastąpieniu dewizy: HONOR I OJCZYZNA, nową, w brzmieniu: BÓG, HONOR I OJCZYZNA.
Na wniosek Naczelnego Wodza, gen. Kazimierza Sosnkowskiego, zmianę tę uchwalił polski rząd
w Londynie, a zatwierdził Prezydent RP (Dz.U. 1943, nr 10, poz. 27). Oprócz tego wiele sztandarów
odbiegało innymi detalami od przepisowego wyglądu obowiązującego w okresie międzywojennym,
na co niewątpliwie miały wpływ okoliczności, w jakich były one projektowane i fundowane. Rozszerzył się także krąg podmiotów posługujących się sztandarami. O ile przed wojną znajdowały się
one głównie w posiadaniu pułków, a w odniesieniu do niektórych rodzajów broni — dywizjonów czy
batalionów, to w czasie jej trwania nadawano je także brygadom, a nawet dywizjom.

2.5.2. UGRUPOWANIA ZBROJNE W OKUPOWANEJ POLSCE
Funkcjonowanie w okupowanej Polsce struktur wojskowych w konspiracji, jak też prowadzenie działań militarnych w formie partyzanckiej, nie stwarzało warunków do używaniu znaków bojowych.
Niemniej jednak, były one obecne w wielu podziemnych ugrupowaniach zbrojnych i wykonywane
z myślą o użyciu w praktyce. Najliczniejszą grupę weksyliów wytworzono w ramach ZWZ–AK.
W większości przypadków nawiązywały one swoim wyglądem do przedwojennych, różniły się jednak od przepisowych wieloma szczegółami. Przykładem może tu być sztandar Inspektoratu Rzeszów
AK, którego projekt powstał w wyniku konkursu ogłoszonego w prasie konspiracyjnej w 1942 r.
Przedmiot ten został wykonany w 1943 r. i poświęcony jesienią tego roku. Na obu stronach jego
płata został umieszczony czerwony krzyż kawalerski na białym polu, mający na stronie prawej na
przecięciu ramion duże czerwone koło obwiedzione laurowym wieńcem z nieheraldycznym Orłem,
nad głową którego umieszczono koronę, a pod nim porwane łańcuchy. Na górnym ramieniu krzyża
przygotowano napis: INSP[EKTORAT], na dolnym: RTĘĆ, na bocznych ramionach zaś daty roczne:
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1939 i 1943. Natomiast w centrum krzyża na lewej stronie płata widnieje w kolistym polu wizerunek
Matki Boskiej Częstochowskiej na błękitnym tle, w którym dodatkowo można dostrzec rysunek
Stajenki Betlejemskiej i kościoła otoczonego domami. Na ramionach krzyża zostały umieszczone
inskrypcje — na górnym: HONOR, na dolnym: OJCZYZNA, na bocznych dwukrotnie monogram
RP. Dodatkowo między jego ramionami ukazano herby miast, będących siedzibami obwodów w Inspektoracie Rzeszów i nad nimi napisy, będące ich kryptonimami — w polu górnym lewym herb
Rzeszowa, a nad nim wyraz: RÓŻA, w górnym prawym herb Dębicy z napisem: DESER, w dolnym
lewym herb Brzozowa bez napisu, a w dolnym prawym Kolbuszowej z kryptonimem: KEFIR. Z tej
strony płat obszyty jest złotą taśmą z ornamentami roślinnymi.
Podobnie bogate treściowo są przedstawienia i napisy na sztandarze 5 Rejonu VI Obwodu Okręgu
Warszawskiego AK, obejmującego centrum Pragi. Jego projektantem był inż. Stanisław Marzyński,
a poświęcenie odbyło się 19 marca 1943 r. w kościele Księży Pallotynów przy ul. Skaryszewskiej
w Warszawie. Prawą stronę jego płata zajmuje czerwony krzyż kawalerski z Orłem Białym wz. 1927,
otoczonym wieńcem z gałązek laurowej i dębowej w centrum, mający na górnym ramieniu napis:
WOLNOŚĆ, na dolnym zaś: NIEPODLEGŁOŚĆ, a między ramionami w mniejszych wieńcach
monogramy: O.N. (Obrona Narodowa), O.W. (Organizacja Wojskowa), U. (Unia) — które odnosiły się do podziemnych organizacji w obrębie AK. Jedynie prawe dolne pole pozostało tu z pustym
wieńcem. W centrum krzyża kawalerskiego na lewej stronie płata widnieje natomiast wizerunek
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, otoczony podobnym wieńcem z gałązek laurowej i dębowej.
Na górnym ramieniu krzyża znalazło się słowo: BÓG, na dolnym: OJCZYZNA, a między ramionami w górnym prawym polu skrzyżowane pochodnie. W dolnym prawym polu widnieje z kolei herb
Warszawy, w górnym lewym data „1939” w cierniowym wieńcu, natomiast w dolnym lewym daty:
1940 / 1941 / 1942, otoczone wieńcem z gałązki palmy oraz kajdan, symbolizujących, podobnie jak
korona cierniowa, cierpienie i męczeństwo Polaków. Zachowało się też oryginalne drzewce z głowicą w kształcie orła w koronie, osadzonego na cokole z napisem: PRAGA, mające wbitych 40 gwoździ z napisami zawierającymi pseudonimy osób zaangażowanych w powstanie sztandaru. Całości
dopełnia przywiązana do drzewca biało–czerwona wstęga z monogramami organizacji konspiracyjnych wyhaftowanymi w tarczkach — poza obecnymi także na płacie skrótami: O.N., O.W. i U.,
znalazły się tam także inne: G. (Grunwald) oraz P.Z.W. (Polski Związek Wojskowy).
Przepisy obowiązujące w WP w sposób widoczny znalazły odbicie w wyglądzie sztandaru 1 Pułku
Pancernego im. Bolesława Chrobrego z Wilna, choć w wielu detalach pojawiły się tu również daleko
idące odstępstwa. Po obu stronach jego płata są bowiem czerwone krzyże na białym tle, a na stronie
prawej między ramionami krzyża w wieńcach napisy: 1 P. PANC. — IMIENIA — BOLESŁAWA
— CHROBREGO, tworzące razem nazwę tej jednostki. Jednak na stronie lewej w centrum znalazł
się wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej, z dewizą pod spodem: BÓG HONOR I OJCZYZNA,
i z napisami: WILNO 1943 (na górnym ramieniu) oraz ŻYCIE / DLA / NARODU (na dolnym). Ponadto w tarczach między ramionami widnieją orły państwowe, a na dolnym ramieniu umieszczony
był, a następnie wypruty, napis: ODDZIAŁ W MOŁODECZNIE, i zapisana ołówkiem data: 1939.
Do przedwojennych podobny jest w pewnym stopniu, wykonany latem 1943 r., sztandar Zgrupowań Oddziałów Partyzanckich AK „Ponurego” — Jana Piwnika, przechowywany w Jasnogórskim
Sanktuarium. Posiada on krzyże kawalerskie po obu stronach płata, ale jego stroną główną jest lewa,
gdzie w centrum krzyża umieszczono Orła Białego w koronie, otoczonego wieńcem złożonym z gałązek laurowej i dębowej, a na ramionach krzyża widniejącymi napisami: KIEDYW (górne), 19 (lewe),
43 (prawe), ZIEMIA KIELECKA (dolne). Stronę odwrotną zajmuje z kolei biały krzyż kawalerski na
czerwonym polu, mający w centrum w wieńcu wawrzynowo–dębowym wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, na ramionach zaś napis: BÓG (górne), HONOR (lewe), I (prawe), OJCZYZNA (dolne).
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Pomiędzy ramionami krzyża po obu stronach płata w mniejszych wieńcach widoczne są kotwice Polski
Walczącej. Ten emblemat znalazł się także pod Orłem w koronie na metalowej głowicy sztandaru.
Podobne szczegóły wyglądu posiada przechowywany w MWP sztandar z Ujanowic (pow. Limanowa), którego użytkowników nie udało się ustalić. Prawą stronę jego płata także zajmuje krzyż
kawalerski z Orłem Białym w centrum i z umieszczoną na jego ramionach dewizą: BÓG (górne),
HONOR (lewe), OJCZYZNA (prawe), lewą natomiast taki sam krzyż z wizerunkiem Matki Boskiej
Częstochowskiej i ułożonym wokół niego napisem: KROLOWO KORONY POLSKIEJ MÓDL SIĘ
ZA NAMI.
Istniały też sztandary oddziałów ZWZ–AK, na których motyw krzyża kawalerskiego występował
tylko po jednej stronie płata. Należał do nich sztandar plutonu „Grunwald” z 14 PU AK, który był
wykonywany we Lwowie od 1940, a ukończony w 1944 r. Główną stroną jego płata jest lewa, na której wykonany został czerwony krzyż kawalerski na białym tle, z Orłem Białym w centrum, mający na
ramionach napisy: BÓG (górne), HONOR (lewe), OJCZYZNA (prawe), PLUTON GRUNWALD /
LWÓW–ŁYCZAKÓW / 1940–1944 (dolne). W polach między jego ramionami znalazły się zaś
napisy: A. K. / WSCHÓD (prawe górne), ASTRA / 14 (lewe górne), PASIEKI (prawe dolne)
i KRZYWCZYCE (lewe dolne). Natomiast prawa strona płata podzielona jest pionowo, ma część
czołową pomarańczową, a swobodną niebieską, w centrum zaś wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej, a nad nim półkoliście napis: BŁOGOSŁAW–MATKO–NASZEJ–POLSKIEJ–ZIEMI. Pod napisem umieszczono herb Lwowa, a po jego obu stronach znalazły się czerwona kotwica Polski Walczącej i złota lilijka harcerska. Dorobiony po wojnie grot ma głowicę w kształcie stylizowanego orła
i na prawej stronie cokołu wyrytą dewizę: SEMPER FIDELIS, po lewej zaś: 14 P.A.K.
Na sztandarze oddziału sabotażowo–dywersyjnego Obwodu Skierniewice AK, który wykonały
w Łowiczu na przełomie 1944 i 1945 r. Siostry Niepokalanki, Orzeł Biały na głównej (lewej) stronie
płata barwy czerwonej został umieszczony na złotym krzyżu maltańskim i otoczony inskrypcjami:
ARMIA KRAJOWA (u góry) i ODDZIAŁ / MIASTA SKIERNIEWIC / I POWIATU (na dole).
W rogach płata umieszczono wieńce, z których górne pozostały puste, w dolnych widnieją zaś daty
— w lewym: 1939, a w prawym: 1945. Odwrotna strona płata białego koloru przedstawia wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, a nad nim półkoliście usytuowaną dewizę: BÓG, HONOR
I OJCZYZNA.
Jeszcze inny krzyż, nawiązujący wyglądem do odznaki Orderu Virtuti Militari, znalazł się na
prawej stronie zaginionego po wojnie sztandaru Oddziałów Partyzanckich 9 PP Leg. AK (w Inspektoracie Zamojskim Okręgu Lubelskiego AK), miał on w centrum wizerunek Orła Białego, a na
ramionach monogram oddziału: O[ddziały] P[artyzanckie] 9 P[ułku]. Lewa strona tego sztandaru
zawierała wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, nad nim półkoliście ułożonych 11 gwiazd
i po bokach gałązki drzewa iglastego, pod nimi zaś dwie gałęzie dębu. Towarzyszyła mu dewiza:
HONOR I OJCZYZNA.
Sztandary z wizerunkami Orła Białego na stronie głównej i Matki Boskiej Częstochowskiej na
stronie odwrotnej płatów występują w omawianej grupie dość licznie, różniąc się od siebie istotnymi szczegółami, zwłaszcza treścią napisów. Należy do nich zaliczyć sztandar Dzielnicy Północnej
Inspektoratu Lwów–Miasto AK, wykonany na przełomie 1943/1944 r. przez Siostry Felicjanki we
Lwowie, poświęcony 3 maja 1944 r. Posiada on płat o wymiarach 70×90 cm, z obu stron koloru czerwonego, obszyty frędzlą jedynie od dołu, być może miał on być zawieszany poziomo. Po jednej stronie w centrum widnieje na nim Orzeł Biały wz. 1927, nad nim napis: ORLE POWSTAŃ Z WIĘZÓW
RAN i pod nim: ORLE WZLEĆ NAD POLSKI ŁAN, po drugiej zaś w tym samym miejscu obraz
Matki Boskiej Częstochowskiej, pod którym umieszczono napis: BÓG HONOR I OJCZYZNA.
Podobne treści zostały umieszczone na dwóch sztandarach należących do konspiracyjnego
35 PP AK. Jeden z nich, przeznaczony dla oddziałów tego pułku formujących się w lipcu 1944 r.
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w Obwodzie Radzyń, miał na stronie głównej na pomarańczowym polu Orła Białego z koroną, pod
którym wykonano inskrypcję: 35 PP / ODDZIAŁ PARTYZANCKI. Na stronie odwrotnej płat był
biały, w centrum widniał obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej, a pod nim dewiza: BÓG HONOR
OJCZYZNA. Z kolei na drugim z nich, posiadanym przez oddział partyzancki Obwodu Łuków
(stanowiący I Bat. 35 PP AK), wykonanym i poświęconym w maju 1944 r., na stronie głównej płata
czerwonej barwy poza Orłem Białym w koronie znalazło się też oznaczenie oddziału: I/35 O.P., dwie
kotwice Polski Walczącej oraz dewiza: ZA NASZĄ WOLNOŚC I WASZĄ. Natomiast wizerunkowi
Matki Boskiej Częstochowskiej umieszczonemu na białym tle na stronie odwrotnej towarzyszy inskrypcja: KRÓLOWAŁAŚ W POKOJU — / BRONIŁAŚ W NIEWOLI — / CHROŃ NAS I TERAZ
/ W NASZEJ CIĘŻKIEJ DOLI.
W Obwodzie Łuków był też wykonany sztandar dla V Rejonu, obejmującego placówki (gminy)
Wojcieszków i Adamów, przechowywany w zakrystii w Wojcieszkowie, poświęcony latem 1942 lub
1943 r. Podobnie jak wcześniej omówione, nosił on wyobrażenia Orła Białego na prawej stronie oraz
Matki Boskiej Częstochowskiej wraz z napisem: KRÓLOWO KORONY / POLSKIEJ / MÓDL SIĘ
ZA NAMI, na stronie lewej.
Kopię jasnogórskiego obrazu z taką samą dewizą umieszczono także na prawej (odwrotnej) stronie sztandaru 27 PP AK, wykonanego na Kielecczyźnie (Radomsko) na początku 1944 r., który
został poświęcony w czasie jednej z polowych mszy świętych i wręczony oddziałowi na początku
sierpnia 1944 r. Prostokątna biało–czerwona płachta tego sztandaru (122×87 cm) zawierała także na
stronie głównej (lewej) w centrum przedstawienie Orła Białego, nad nim (na białym polu) napis złotego koloru: 1944, pod nim zaś (na czerwonym polu) dewizę: BÓG HONOR I OJCZYZNA / A. K.
Do wcześniej opisanych można też dodać wiele innych, m.in. sztandar oddziału partyzanckiego
AK „Błyskawica”, wykonany i poświęcony w 1944 r. w Zabierzowie. Orłu Białemu towarzyszą tu na
prawej stronie płachty napisy: 1939 P[ODODDZIAŁ] A[RMII] K[RAJOWEJ] 1944 oraz HONOR
I OJCZYZNA, natomiast wizerunkowi Matki Boskiej Częstochowskiej na stronie odwrotnej wezwanie: KRÓLOWO KORONY POLSKIEJ MIEJ NAS W SWEJ OPIECE.
Z kolei wykonany na przełomie 1943/1944 r. w Krężnicy Jarej przez Siostry Szarytki sztandar 8 PP Leg. AK ma poza ww. wyobrażeniami jedynie na stronie lewej napisy o treści: 8 PP
Leg. AK, oraz: BÓG I OJCZYZNA. Na sporządzonym w 1943 r. sztandarze placówki Klikowa
(Obwód Tarnowski), z którego jak dotychczas zachowała się jedynie oryginalna głowica, wokół Orła
zamieszczono napisy: ZA WIARĘ I WOLNOŚĆ OJCZYZNY PL[ACÓWKA] KUNA, POLSKIE
WOJSKO POWSTAŃCZE, 1943 i AK, a wokół wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej: KRÓLOWO KORONY POLSKIEJ, pod nim: BŁOGOSŁAW NAM. Natomiast na niewielkim rozmiarami (30×50 cm) biało–czerwonym płacie sztandaru Oddziałów Leśnych „Warta”, złożonych
z żołnierzy Okręgu Lwowskiego AK i działających w latach 1944–1945 na Rzeszowszczyźnie,
Orłu towarzyszyły napisy: D–CY „WARTY”, A.K. / BATALION A, oraz data: 1945, natomiast
wizerunkowi Matki Boskiej Częstochowskiej: POD TWOJĄ OBRONĘ UCIEKAMY SIĘ.
Także sztandar oddziału AK (Okręg Wileński), utworzonego i dowodzonego przez por. Antoniego Burzyńskiego „Kmicica”, przerobiony został w 1943 r. z przedwojennego sztandaru szkoły
powszechnej ze wsi Maciaszcze (pow. Postawy), na podłużnym płacie miał z prawej strony wraz
z Orłem Białym napisy: BÓG HONOR OJCZYZNA, oraz: ARMIA KRAJOWA / ODDZIAŁ
KMICICA / WILNO, na lewej zaś wokół wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej: KRÓLOWO
KORONY POLSKIEJ MÓDL SIĘ ZA NAMI.
Wykonany w 1944 r. i zaginiony po wojnie sztandar OP 34 PP AK Stefana Wyrzykowskiego
„Zenona”, działającego na północno–wschodnim Podlasiu, odznaczał się nietypowym wyglądem
Orła, osadzonego na tarczy Amazonek z kotwicą Polski Walczącej. Ponadto znalazły się na nim napisy: 34 PP oraz ODDZIAŁ PARTYZANCKI. Na stronie odwrotnej wizerunek Matki Boskiej Czę-
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stochowskiej otoczony był promieniami, a dodatkowy element stanowiła dewiza: BÓG, HONOR,
OJCZYZNA.
Nie zachował się także, przejęty po wojnie przez władze komunistyczne, sztandar z Obwodu
Września wchodzącego w skład Poznańskiego Okręgu AK, wykonany w latach 1942–1943, którego
wygląd znany jest tylko z relacji. Wiadomo jednak, iż na jednej stronie jego płata znajdował się Orzeł
Biały oraz napisy — na górze: HONOR I OJCZYZNA, pod spodem zaś: ZA WOLNOŚĆ I LUD, na
drugiej z kolei wizerunek Matki Bożej z rękami spuszczonymi lekko ku dołowi i prawdopodobnie
z aureolą z gwiazd nad głową.
Wyjątkowe okoliczności towarzyszyły powstaniu w 1943 r. sztandaru Ośrodka Samoobrony
Przebraże na Wołyniu, również i umieszczone na nim treści różnią się od wcześniej prezentowanych. Na jednej stronie jego płachty Orzeł Biały wz. 1927 został otoczony dewizą: NIE RZUCIM
ZIEMI, SKĄD NASZ RÓD, na drugiej zaś nad wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej znalazł
się napis: KRÓLOWO KORONY POLSKIEJ BŁOGOSŁAW LUDOWI TWOJEMU, pod nim zaś:
PRZEBRAŻE / OD KOMENDANTA S[AMO]O[BRONY] MALINOWSKIEGO L[UDWIKA] /
NA CZEŚĆ ZWYCIĘSTWA NAD BANDEROWCAMI 30–VIII 1943 R.
Zachowało się kilka obiektów z omawianej grupy, na których Orłu Białemu na stronie głównej towarzyszą na stronie odwrotnej inne wyobrażenia niż opisywane dotąd wizerunki Matki Boskiej Częstochowskiej. Należy do nich poświęcony 6 lipca 1944 r. sztandar oddziału AK „Watra IV” z Okręgu
Poleskiego AK, przerobiony z przedwojennego sztandaru Gimnazjum im. Marii Rodziewiczówny
w Kobryniu. W sąsiedztwie Orła umieszczono na nim inskrypcje: 1944 / WATRA IV, a po drugiej
stronie na białym tle półpostać św. Stanisława Kostki, a pod nim napis: BÓG — OJCZYZNA —
HONOR. Na uwagę zasługuje układ godeł i napisów na płachcie wzdłuż jej przekątnej, pod kątem
45 stopni do drzewca.
Z kolei na sztandarze 22 PP AK, obejmującego swoim zasięgiem obwody: Siedlce, Sokołów
Podlaski i Mińsk Mazowiecki, który został wykonany zapewne w 1944 r. jeszcze pod okupacją
niemiecką lub już po wkroczeniu Rosjan, prawą stronę zajmuje Orzeł Biały, nad nim widnieje mały
wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej otoczony gwiazdami, wokół którego znajduje się półkolisty napis: KROLOWO KORONY POLSKIEJ MÓDL SIĘ ZA NAMI, pod orłem data: 15 X 1945 R.,
poniżej niej: BÓG I OJCZYZNA, i w prawym rogu: ODDZ. 22 PP AK. Natomiast na stronie lewej znalazł się wizerunek św. Jadwigi otoczony napisem: ŚW JADWIGO KROLOWO UPROŚ
U BOGA SWOJĄ PRZYCZYNĄ, NIECH POLSKĘ KLĘSKI OMINĄ.
Znak bojowy wykonany przez Siostry Służebniczki NMP w Starej Wsi k. Brzozowa wiosną
1944 r. dla Oddziału Leśnego „Lech” — 6 kompanii 26 PP AK w Okręgu Lwowskim AK (Obwód
Mościska) miał w centrum lewej strony płata wyobrażony na białym tle wieniec dębowy, a w nim
monogram: O[ddział] L[eśny] / 6/II 26 P.P. (6 Kompania II Bat. 26 PP), podczas gdy na czerwonej
stronie prawej usytuowany był Orzeł Biały wraz z dewizą: BÓG HONOR OJCZYZNA.
Wieniec z hasłem: BÓG / I / OJCZYZNA na białym tle, widniał na lewej stronie sztandaru wykonanego na przełomie 1941 i 1942 r. w Rejonie Kolno (Okręg Białostocki ZWZ–AK). Jego prawą
czerwoną stronę zajmował Orzeł Biały, nad nim widniał napis: Z.W.Z., a pod nim data „13 IX 1939”,
oznaczająca początek konspiracji w Kolnie.
Z kolei prostokątny płat powstałego w 1943 r. sztandaru I Rejonu Obwodu Tomaszów Lubelski
został zaopatrzony na prawej stronie w nietypowy wizerunek Orła Białego z koroną na głowie,
lewa zaś, podzielona po przekątnej na pola o barwach granatowej i żółtej (barwy piechoty) miała
w centrum krzyż Virtuti Militari z wypisaną w okrągłym polu na przecięciu ramion dewizą: BÓG /
HONOR / I / OJCZYZNA, w górnym wewnętrznym rogu: 1 BA[TALI]ON, w górnym zewnętrznym
rogu: 9 P.P. LEG., poniżej: ZIEMI TOMASZOWSKIEJ.
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Na biało–czerwonym sztandarze zgrupowania partyzanckiego AK „Kamiennik”, wykonanym
i poświęconym w Krakowie w 1944 r., wszystkie treści umieszczono tylko na jednej stronie płata, gdzie znalazł się w polu czerwonym Orzeł Biały w koronie, pod nim dewiza: BÓG HONOR
OJCZYZNA, a w polu białym napis–dedykacja: LEŚNYM ORŁOM!
W niekompletnej postaci zachował się płat sztandaru przeznaczonego dla jednego z oddziałów
Okręgu Wileńskiego AK, prawdopodobnie dla VI Wileńskiej Samodzielnej Bryg. Partyzanckiej
AK, na którego stronie odwrotnej(?) został umieszczony wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej
w owalu, przy którego dolnej krawędzi umieszczono miecz poziomo oparty na srebrnym półksiężycu, a pod spodem napis: BÓG I OJCZYZNA. Na drugiej stronie, zapewne głównej, miał być
wyhaftowany na czerwonym tle krzyż podobny do odznaki Orderu Virtuti Militari, na jego górnym
ramieniu napis: WILNO, na dolnym „1943”, na lewym zaś: BRYGADA PARTYZANCKA, a na
prawym: NR, i miejsce zostawione na cyfrę.
Nieznane pozostają szczegóły wyglądu innych, niezachowanych do naszych czasów obiektów,
które można by zaliczyć do tej grupy. Należy tu wymienić m.in. sztandary 42 PP AK w Obwodzie
Białystok, czy 11 DP AK w Okręgu Stanisławowskim. Pierwszy z nich miał być podobny do wojskowego, być może więc miał na płacie krzyże kawalerskie.
Drugim obok sztandarów rodzajem weksyliów używanych w warunkach konspiracji i walki partyzanckiej przez struktury ZWZ–AK były proporce. Większość z nich nosi ślady doraźnego wykonania, podyktowanego potrzebami praktycznymi, bez zwracania baczniejszej uwagi na stronę symboliczną czy artystyczną umieszczanych na nich treści. Niektóre jednak, podobnie jak sztandary, mogły
wykazać się w tym zakresie istotnymi walorami.
Należał do nich proporzec 7 PU Lubelskich (AK „Jeleń”) wykonany wczesną wiosną 1944 r. na
rozkaz dowódcy pułku przez Siostry Niepokalanki. Wyglądem nawiązywał on do proporców dowódców pułków kawalerii według wzoru wprowadzonego w 1927 r., mając po obu stronach w części czołowej kwadrat podzielony na cztery kwadratowe pola w tradycyjnych kolorach szwadronowych (amarantowym, białym, żółtym i chabrowym), którego przedłużenie stanowił proporzec
w barwach pułkowych z amarantowymi skrzydłami i białym kątem. Dodatkowo na prawej stronie
został aplikowany jeleń z koroną na szyi (godło herbu Ziemi Lubelskiej) zwrócony w stronę drzewca. Całość miała wymiary 97×32,5 cm, a więc mniejsze od przewidzianych przepisem z 1927 r.
Po wojnie dołączono do proporca biało–czerwoną wstęgę z kokardą, w centrum której znalazła się
na czerwonym tle kotwica Polski Walczącej. Na wstędze zaś wyhaftowano napisy — na polu białym: SAMODZIELNY DYWIZJON: JELEŃ, na czerwonym: WYRÓŻNIONY ZA NIEZWYKŁE
MĘSTWO W BOJACH ARMII KRAJOWEJ.
Ten sam wzorzec wykorzystano przy tworzeniu proporca dowódcy 27 PU AK, działającego
w 1944 r. w Zgrupowaniu Stołpecko–Nalibockim, a następnie w Puszczy Kampinoskiej. Jego pole
również było przy drzewcu podzielone na cztery barwne kwadraty: żółty, czerwony, niebieski i biały,
natomiast część swobodna (rozcięta w jaskółczy ogon, żółto–biała z biało–granatową żyłką) stanowiła nawiązanie do barw pułkowych.
Elementem najczęściej występującym na płatach omawianych proporców był Orzeł Biały, któremu mogły towarzyszyć inne wyobrażenia. Dla przykładu można wspomnieć o proporcu Bat. „Trzask”
(III Bat. 50 PP AK) w Inspektoracie Rejonowym AK Kowel, poświęconym i wręczonym temu oddziałowi 5 marca 1944 r., następnie zaginionym podczas walk na Wołyniu. Zawierał treści spotykane na wielu wyżej opisanych sztandarach z tego okresu, mianowicie na stronie prawej jego płata
na czerwonym tle był umieszczony Orzeł Biały, być może też napis: BÓG HONOR OJCZYZNA,
na lewej natomiast wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej na białym tle, a pod nim napis: III/50
PP AK. Głowica drzewca miała postać orła osadzonego na kuli, a pod nią zawiązane były biało–czerwone szarfy.
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Podobne elementy heraldyczno–ikonograficzne występowały zapewne na proporcu OP „Grunwald” w składzie 74 PP AK (pow. radomszczański), który spłonął podczas lotniczego bombardowania pozycji partyzanckich w 2. poł. 1944 r. Według relacji dotyczących jego wyglądu, na jednej stronie trójkątnego płata o barwach biało–czerwonych znajdował się Orzeł Biały, na drugiej zaś kotwica
Polski Walczącej i napis: AK lub 74 PP AK, ale nie wykluczone, że był tam również umieszczony
wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej.
Z kolei proporzec OP „Chełm” (9 Kompania III Bat. 12 PP AK) wykonany pod koniec 1944 r.,
na prawej stronie biało–czerwonego trójkątnego płata poza Orłem w koronie miał napis identyfikacyjny: O[DDZIAŁ] W[OJSKOWY] K[ADRY] B[OJOWE] — A[RMIA] K[RAJOWA] i dewizę:
NIE RZUCIM ZIEMI / SKĄD NASZ RÓD. Jego strona odwrotna była zielono–czarna z wyhaftowanym pośrodku husarskim szyszakiem oraz inskrypcją: 9TA KOMP[ANIA] DYW[ERSYJNO]
SABOT[AŻOWA ]12 PP ODDZ[IAŁ] PARTYZANCKI.
Na niektórych tego typu przedmiotach poza Orłem Białym występowały tylko napisy na odwrocie płatów, m.in. na poświęconym 11 listopada 1940 r. proporcu Placówki Szczakowa w Obwodzie Chrzanów (na białym tle czerwony napis: BÓG HONOR I OJCZYZNA), czy wykonanym
w maju 1944 r. proporcu OP Wojciecha Rokickiego „Nerwy” — II Plutonu OP 8 (8 PP Leg. AK)
w Obwodzie AK Lublin (na białym polu napis: O[DDZIAŁ] L[OTNY] 8 PP LEG II PLUT[ON]),
jak również na powstałych w 1944 r. proporcach oddziałów z Okręgu Nowogródzkiego AK: II Bat.
77 PP AK ppor. Jana Borysewicza „Krysi” (OJCZYZNĘ WOLNĄ RACZ NAM WRÓCIĆ PANIE)
i 6 Kompanii II Bat. 77 PP AK (BÓG / OJCZYZNA / I / HONOR). Z kolei na dwóch proporcach
powstałych w Wołyńskim Okręgu AK (oddziału Władysława Cieślińskiego „Piotrusia”, po mobilizacji w składzie I Bat. 23 PP oraz Oddziału „Łuna”, potem przekształconego w I Bat. 24 PP AK),
na płatach koloru czarnego widniały napisy zarówno na stronie głównej w sąsiedztwie Orła Białego
(monogramy P.O.P., które można rozwinąć jako: Polski Oddział Partyzancki), jak i na stronie odwrotnej. Na pierwszym z nich były to wyrazy: KLIN (osada na Spaszczyźnie, gm. Werba, w której
powstał oddział) i ŚW. JERZY (patron harcerzy, z których jednostka została sformowana, a także
patron Włodzimierza Wołyńskiego), na drugim zaś: ŁUNA.
Nietypowe treści znalazły sie na dwóch proporcach, którymi posługiwał się Oddział Partyzancki
„Poraj” Władysława Rażmowskiego — I Bat. 13 PP AK, gdzie na granatowo–żółtych płatach po
obu stronach widniał w centrum herb Poraj w postaci białej róży w czerwonym polu tarczy, nad
którą zamieszczono rycerski hełm, a za nią dwa skrzyżowane miecze. Było to czytelne nawiązanie
do kryptonimu oddziału, który z kolei wywodził się od herbu jego dowódcy. Poniżej tego wizerunku
znajdowały się litery AK, pod nimi zaś numer oddziału: I/13. Jeden z tych płatów przymocowany
był do skórzanej pochwy, co pozwalało umieszczać go na bagnecie. Natomiast proporzec II Bat. OP
9 PP Leg. AK, wykonany przez siostry zakonne w Łabuniach k. Zamościa w 1944 r., miał na płacie
wyobrażenie podkowy i napis: II BAT. OP 9 PP AK, z kolei inny, należący do dowódcy tego pułku,
miał na jednej stronie na żółtej powierzchni czarny napis: OP 9 PP AK, druga zaś zawierała jedynie
biało–czerwone pola.
Zmiana barw nastąpiła na poświęconym 11 listopada 1943 r. proporcu Zgrupowania Stołpecko–Nalibockiego AK, którego dowódcą był Adolf Pilch „Góra–Dolina”. Początkowo sukienny płat
tego weksylium miał górne pole ciemnoczerwone z umieszczonym na nim Orłem Białym, dolne
zaś niebieskie. Później jednak do czerwonego dołączono od góry białe, natomiast niebieskie zostało
usunięte.
O tego typu przedmiotach posiadanych przez różne ugrupowania wchodzące w skład ZWZ–AK
niekiedy wiadomo bardzo niewiele poza samym faktem ich istnienia. Można w tym kontekście
wspomnieć o posiadaniu proporca w 1944 r. przez Oddział Partyzancki „Szczerbiec” Leszka Ma-
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słowskiego „Jerzego”, wchodzący w skład zgrupowania „Kamiennik” w Obwodzie Myślenickim,
jak też w oddziale partyzanckim „Garbnik” w Obwodzie Żywieckim AK.
W okresie p o w s t a n i a w a r s z a w s k i e g o używanie typowych weksyliów wojskowych
było bardzo ograniczone. Niemniej jednak, niektóre formacje powstańcze dysponowały tego rodzaju
znakami. Niekiedy były to np. sztandary wykonane przed wojną dla podmiotów niewojskowych,
używane podczas powstania do celów militarnych. W tym charakterze był wykorzystany sztandar
Gimnazjum im. Stanisława Staszica. Po kapitulacji został zabrany przez powstańców do obozu, a po
wojnie przywieziony znowu do Warszawy.
Znanych jest też kilka weksyliów wykonanych zapewne w czasie walk powstańczych i używanych przez oddziały biorące w nich udział. Należy tu wymienić sztandar Oddziału 993/W z Kompanii „Zemsta” AK, który został prawdopodobnie sporządzony na początku powstania (3 sierpnia) i należał do oddziału walczącego w batalionie „Pięść”. Prostokątny płat tego sztandaru (102×77 cm) jest
biało–czerwony, wykonany z płótna, z możliwością mocowania do drzewca po obydwu stronach.
Na jednej stronie widnieją na nim oznaczenia: 993/ W, na drugiej zaś: I–SZA KOMP. i „ZEMSTA”.
Sztandarem uszytym w 1944 r. dysponował również 535 pluton AK (Słowaków). Obie strony
jego płata składały się z poziomych pasów (białego, niebieskiego i czerwonego), ponadto naszyte
były na nim po jednej stronie Orzeł Biały w czerwonej tarczy, po drugiej zaś herb Słowacji.
Z powstaniem warszawskim wiązany jest też zazwyczaj sztandar 3 Plutonu AK, na którego
prostokątnym płacie z czerwonego jedwabiu widnieje z jednej strony Orzeł Biały, pod nim napis:
III PLUTON ARMII KRAJOWEJ, z drugiej zaś w centrum obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej
malowany na płótnie z napisem pod spodem: BÓG HONOR I OJCZYZNA.
Proporcem wykonanym na przełomie lipca i sierpnia 1944 r. posługiwał się podczas działań powstańczych 1112 pluton wchodzący w skład pułku „Jeleń” AK. Jego jednostronny jedwabny płat
(prostokąt 49×18,5 cm z trójkątnym wcięciem) ma na białym pasie umieszczone cyfry: 1112. Bardziej rozbudowaną treść prezentował płat proporca 205 Plutonu 21 PP AK w kształcie prostokąta
(36×46 cm), obszyty z trzech stron frędzlą. Na jego stronie głównej widnieje na czerwonym tle Orzeł
Biały w koronie, nad nim półkoliście napis ŻOLIBORZ, pod nim data: 1 VIII 1944, a po bokach
orła napisy: 21 W[ARSZAWSKI] P.P. i PLUT[ON] 205. Odwrotna strona białego koloru zawiera
wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, nad nim półkoliście napisaną dewizę: BÓG HONOR
OJCZYZNA, ponadto po przekątnej naszyty jest po tej stronie płata granatowo–żółty pasek, oznaczający tradycyjne barwy piechoty.
Weksyliami posługiwały się także f o r m a c j e o b o z u n a r o d o w e g o, wśród których największe znaczenie zyskały NSZ. W zbiorach MWP znajduje się sztandar przypuszczalnie związany
z tym ugrupowaniem, po wojnie przechowywany na terenie Lubelszczyzny, być może więc wykorzystywany tam już w czasie okupacji niemieckiej. Jego kwadratowy płat ma rozmiary 77×77 cm, po
prawej stronie widnieje na nim stylizowany Orzeł Biały na czerwonym tle, trzymający w szponach
miecz. Na lewej stronie na białym tle została umieszczona kompozycja kilku motywów, złożona
z krzyża złotego koloru, w którego centrum widnieje srebrzysty wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej w siedmiobocznym polu, nad którym usytuowano koronę. Dolne ramię krzyża połączone
jest z motywem kotwicy. Całość została otoczona ozdobną ramką, umieszczoną na czerwonym podłożu. Jej elementem jest u góry i na dole napis: W TYM ZNAKU / ZWYCIĘŻYSZ. Boczne części
ramki mają formę ornamentu naśladującego generalski wężyk. Na uwagę zasługuje wysoki poziom
artystyczny tego sztandaru, zarówno w zakresie jego projektu graficznego, jak i wykonania, które
musiało odbywać się w warunkach konspiracyjnych.
W odróżnieniu od wyżej opisanego, nie budzi wątpliwości pochodzenie sztandaru NSZ znajdującego się w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. Został on wykonany
jesienią 1944 r. dla działającego w ramach tej organizacji 204 PP Ziemi Kieleckiej im. Ignacego Jana
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Paderewskiego, a na Zachodzie znalazł się wraz z Brygadą Świętokrzyską. Wzorowany jest na sztandarach wojskowych z tamtego okresu, lecz w porównaniu z nimi ma odwrotne barwy na płacie, czyli
białe krzyże kawalerskie na czerwonym polu. W centrum krzyża na prawej stronie płata znajduje się
Orzeł Biały wz. 1927, na lewej zaś w tym miejscu widnieje dewiza: BÓG HONOR OJCZYZNA.
Ponadto na ramionach krzyża po lewej stronie znalazły się litery: N S Z, a między jego ramionami
w jednym z wieńców monogram oddziału: 204 PPZK, podczas gdy pozostałe wieńce nie zostały
wypełnione. Natomiast po prawej stronie zapełniono dwa z nich, w jednym umieszczając wizerunek
Matki Boskiej Częstochowskiej, w drugim zaś datę: 1945.
Sztandar posiadał także 1 Pułk Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ. Widniał na nim
wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej z jednej strony i Orzeł Biały z dewizą: BÓG HONOR
OJCZYZNA z drugiej. Wypisana była również na nim nazwa oddziału. Został on wręczony pułkowi
w listopadzie 1943 r. w Borowie. Kolejne weksylium NSZ należało do 1 Bat. Centrum Wyszkolenia
Szkoły Podchorążych Piechoty, poświęcone w Warszawie w grudniu 1943 r. Prawą stronę zajmował
na nim obraz Matki Boskiej Czestochowskiej z dewizą: BÓG I OJCZYZNA pod spodem, otoczony
dekoracyjną ramką w formie wężyka. Na lewej natomiast widniał Orzeł Biały w wersji historycznej
na tarczy, nad którą był napis N.S.Z. Pod tarczą natomiast półkoliście zapisano: SZKOŁA PODCH.
PIECH. / 7 — III — 1941 r. Oba wymienione wyżej sztandary zaginęły. Nie zachował się również sztandar Samodzielnego Bat. NSZ Brygadiera Mączyńskiego, którego prawą stronę zajmował
Orzeł Biały z dewizą: BÓG HONOR OJCZYZNA, lewą zaś wizerunek Matki Bożej Łaskawej ze
Lwowa i usytuowany pod nim herb tego miasta. Natomiast w MWP znalazł się sztandar oddziału
AK–NOW (Narodowej Organizacji Wojskowej) Franciszka Przysiężniaka „Ojca Jana”, mający prawą
stronę podobną do poprzedniego, natomiast na lewej obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i napis:
KRÓLOWO KORONY POLSKIEJ MÓDL SIĘ ZA NAMI.
Własnymi znakami chorągwianymi dysponowały również podziemne formacje zbrojne związane
z r u c h e m l u d o w y m. Były to przede wszystkim Bataliony Chłopskie, które zresztą w dużej
części związały się z AK w ramach „akcji scaleniowej”. Wśród zachowanych weksyliów tej organizacji na uwagę zasługuje sztandar jej Komendy Głównej, obecnie znajdujący się w MWP. Wykonany
wiosną 1943 r. z inicjatywy Ludowego Związku Kobiet, został ukryty podczas powstania warszawskiego. Płat o wymiarach 77×77 cm, obwiedziony z trzech stron frędzlą, jest po prawej stronie biało–
czerwony, po lewej zaś zielony — w kolorze symbolizującym ruch ludowy. Na jego prawej stronie
w dolnym, czerwonym polu został umieszczony Orzeł Biały wz. 1927 w złotej koronie i ze złotymi
szponami, usytuowany między inicjałami WP (Wojsko Polskie). W górnym, białym polu znajduje
się wykonany zielonymi literami napis: „Bataliony Chłopskie”. Centrum strony lewej zajmuje hasło:
ŻYWIĄ / I / BRONIĄ, w jej narożnikach zaś ukośnie umieszczono nazwy — w górnym prawym
rogu: „Ziemia Zamojska”, w górnym lewym: „Gołąb”, w dolnym prawym: „Góry Świętokrzyskie”,
w dolnym lewym: „Puszcza Solska”. Nazwy te miały upamiętniać miejsca, gdzie chłopska partyzantka działała szczególnie intensywnie.
Innym eksponatem tego muzeum jest sztandar Inspektoratu Miechowskiego BCh. Prawa, czerwona strona jego płata ma w centrum wizerunek Orła Białego wz. 1927, nad którym widnieje dewiza:
HONOR I OJCZYZNA. Pod orłem znajduje się natomiast napis fundacyjny: LUDOWY ZWIĄZEK /
KOBIET — BATALIONOM / CHŁOPSKIM INSPEKTORATU / MIECHOWSKIEGO 1939–1944.
Z kolei na stronie lewej na białym tle umieszczono wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej otoczony wezwaniem: KRÓLOWO KORONY POLSKIEJ / MÓDL SIĘ ZA NAMI. W czterech rogach
płata usytuowano zielone czterolistne koniczynki z kłosami zboża, symbolizującymi ruch ludowy.
W zbiorach Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego znajduje się sztandar BCh z Kołońca.
Jego prostokątna płachta o wymiarach 85×132 cm jest po obu stronach zielona. W centrum strony
prawej znajduje się naszyta biało–czerwonym sznurkiem pusta prostokątna ramka, a nad nią zapisa-
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na białymi literami dewiza: BÓG — HONOR — OJCZYZNA, pod ramką zaś nazwa miejscowości:
KOŁONIEC. Po obu stronach ramki dekoracja w postaci haftowanych na biało kłosów zboża. Środek lewej strony płata zajmuje białe koło, w nim zielona czterolistna koniczyna i monogram: B. Ch”,
nad kołem napis: PRZEZ WALKĘ, i pod kołem: DO ZWYCIĘSTWA. Płat obszyty z trzech stron
zieloną frędzlą, w czterech rogach ma doszyte chwasty. Całość sprawia wrażenie, że praca nad nim
nie została dokończona.
To samo muzeum posiada w swoich zbiorach także proporce BCh, przeznaczone dla lokalnych
ogniw tej formacji. Jeden z nich, wykonany w 1943 r., był własnością drużyny w Grochocicach. Ma
kształt prostokąta (38×86 cm) z trójkątnym wycięciem. Na jego górnym, zielonym polu umieszczono Orła Białego wz. 1927 ze złotą koroną, dziobem i szponami, a szare pole dolne zawiera napisy:
Bóg i Ojczyzna / 1943 / BCh. Drugi tego typu przedmiot, należący do 1 Podlaskiego Bat. BCh
w obwodzie Biała Podlaska, ma kształt trójkąta równoramiennego o bokach długości 72 cm i podstawie 55 cm. Jego prawa strona, składająca się z białego i czerwonego pola, zawiera tarczę z Orłem
Białym i dewizę: WOLNOŚĆ I RÓWNOŚĆ, natomiast na lewej na zielonym tle widnieje napis:
PODLASKI / 1 . B. CH. / W. P. oraz roślinno–kwiatowy ornament.
Z kolei weksylia należące do oddziałów partyzantki komunistycznej nie były zbyt liczne, niemniej jednak, znanych jest kilka tego typu przedmiotów. Ich posiadanie przewidywał Regulamin
Gwardii Ludowej z listopada 1943 r., postanawiając, że „na sztandarach GL o barwach narodowych
winien być z jednej strony orzeł piastowski, z drugiej zaś hasło: «Za wolność Waszą i naszą»”.
Z kolei Regulamin wewnętrzny AL, wydany w styczniu 1944 r. ustanawiał wygląd sztandarów następująco: „Na sztandarach Armii Ludowej o barwach narodowych winien być z jednej strony Orzeł
Piastowski, z drugiej zaś hasło: «Za Polskę, Wolność i Lud»”. Przyznawał także prawo do ich posiadania kompaniom, batalionom i brygadom partyzanckim.
Znane są tylko dwa znaki związane z AL. Jednym z nich jest sztandar 1 Bryg. AL im. Ziemi Kieleckiej, wykonany we wrześniu 1944 r. i przekazany przez wykonawczynię już po wojnie na zlocie
partyzantów 1 i 2 kieleckiej Bryg. AL w Radomiu w lipcu 1945 r. Na jego lewej stronie widnieje
na czerwonym tle Orzeł Biały bez korony, pod nim półkoliście aplikowany na białym materiale
napis: HONOR I OJCZYZNA. Z kolei na stronie odwrotnej biała płachta ma w centrum monogram
AL otoczony kołem, w którym został umieszczony napis: 1–SZA BRYG[ADA] ZIEMI KIELECKIEJ
w części górnej, natomiast w dolnym półkolu: ZA WOLNOŚĆ I LUD.
Drugi sztandar należał do 3 Bryg. AL im. Józefa Bema, także działającej na Kielecczyźnie. Został wykonany w 1944 r. w Częstochowie i wręczony oddziałowi w lipcu tego roku. W porównaniu z poprzednio opisanym jest on bardziej zgodny z cytowanymi wyżej przepisami. Na stronie
głównej (lewej) widoczny jest na czerwonej prostokątnej płachcie (o wymiarach 110×75 cm) Orzeł
Biały o nietypowym wyglądzie i bez korony, a nad nim półkoliście dewiza: Z TRUDU NASZEGO
I ZNOJU POLSKA POWSTANIE BY ŻYĆ!!! Odwrotna strona składa się z dwóch pasów, mając
na górnym (białym) napisy: AL i ZA, natomiast na dolnym (czerwonym): POLSKĘ WOLNOŚĆ
I LUD / K.R.N. Płachta została przymocowana za pomocą ośmiu czerwonych wstążek do drzewca
zwieńczonego czarnym drewnianym grotem.
Sztandarem dysponował także działający na Polesiu oddział im. Tadeusza Kościuszki, związany
z sowieckim ruchem oporu. Przedmiot ten został przerobiony ze sztandaru szkolnego i wręczony oddziałowi przez polską ludność w okolicach Sarn, dodano na nim dewizę i nazwę oddziału. W czerwcu 1944 r. był używany jako sztandar Zgrupowania Polskich Oddziałów Partyzanckich „Jeszcze
Polska nie zginęła”, podległego Polskiemu Sztabowi Partyzanckiemu powołanemu przez Centralne
Biuro Komunistów Polskich w Moskwie.
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2.5.3. LUDOWE WOJSKO POLSKIE
Sztandary posiadało także tzw. Ludowe Wojsko Polskie, jak potocznie nazywano formacje tworzone od 1943 r. przy boku Armii Czerwonej, podporządkowane organom władzy politycznej powstającym kolejno z inicjatywy komunistów i ściśle współpracującym ze Związkiem Radzieckim. Nazwa ta
jednak nigdy nie była wprowadzona oficjalnie, a 21 lipca 1944 r. dekretem Krajowej Rady Narodowej
ogłoszono połączenie AL z 1 Armią Polską w ZSRR w jednolite „Wojsko Polskie”. Najstarszą z tych
formacji była 1 DP im. Tadeusza Kościuszki, utworzona w 1943 r. w Sielcach nad Oką, która też
jako pierwsza otrzymała sztandar. Został on zaprojektowany przez Zenona Wasilewskiego, wykonany
w Moskwie i wręczony dywizji 15 lipca 1943 r. podczas składania przysięgi przez żołnierzy. Weksylium to swoim wyglądem przypomina do pewnego stopnia sztandary przedwrześniowe, ale odbiega
od nich w wielu szczegółach. Po obu stronach niemal kwadratowego płata (111×114 cm) zostały
umieszczone krzyże kawalerskie, z tym że na stronie prawej krzyż ma białe ramiona, a w jego centrum
na czerwonym kolistym polu otoczonym wawrzynowym wieńcem znalazł się tzw. orzeł kościuszkowski, bez korony, mający nawiązywać wyglądem do orłów wczesnopiastowskich, i nad nim półkoliście
dewiza: HONOR I OJCZYZNA. Między ramionami krzyża w małych wieńcach umieszczono monogramy: 1 DP. Na stronie lewej krzyż ma czerwone ramiona, na których w wieńcach również umieszczono monogramy: 1 DP, a w jego centrum na białym tle popiersie Tadeusza Kościuszki w wieńcu,
nad którym widnieje półkolista dewiza: ZA NASZĄ WOLNOŚĆ I WASZĄ. Zwieńczenie drzewca
ma postać orła „kościuszkowskiego”, osadzonego na skrzynkowym cokole z inskrypcją: „1 Dywizja
Piechoty”, pod nim zaś z czasem umocowane zostały wstęgi orderów: Virtuti Militari, Krzyża Grunwaldu i Czerwonego Sztandaru, ta ostatnia zakończona z obu końców chwastami.
Po rozbudowie polskich formacji w 1 Korpus Polski sztandary otrzymały kolejne jednostki wchodzące w jego skład. Należała do nich 2 DP im. Jana Henryka Dąbrowskiego zwana później Warszawską, której weksylium zostało przekazane uroczyście 26 grudnia 1943 r. Na stronie głównej (lewej)
jego płachty w centrum czerwonego kawalerskiego krzyża widnieje orzeł „kościuszkowski”, na górnym ramieniu krzyża zaś hasło: HONOR I OJCZYZNA, na pozostałych ramionach: ZA NASZĄ
I WASZĄ WOLNOŚĆ, a w rogach między ramionami krzyża w wieńcach zostały umieszczone monogramy nazw oddziałów, które wchodziły w skład tej dywizji: 4 P.P., 5 P.P., 6 P.P. i 2 P.A.L. Centrum
płachty na stronie odwrotnej (prawej) zajmuje popiersie J. H. Dąbrowskiego na białym tle w wieńcu,
pod nim w dwóch rzędach napis: 2 DYWIZJA PIECHOTY / IM. J. H. DĄBROWSKIEGO. Między
ramionami krzyża w górnych polach w wieńcach wyhaftowano inskrypcje: 1797 (rok utworzenia
Legionów Dąbrowskiego we Włoszech), w drugim zaś: 1943 / 11.XI (data złożenia przysięgi przez
żołnierzy tej dywizji), w polach dolnych wieńce pozostawiono puste. Zwieńczenie, podobnie jak
w poprzednio opisanym sztandarze, ma formę metalowego „kościuszkowskiego” siedzącego orła
na skrzynce z napisem: „2 Dywizja Piechoty im. Jana Henryka Dąbrowskiego”, pod nią zawiązano
wstęgę Orderu Czerwonego Sztandaru.
Podobny wygląd mają także sztandary kolejnych dużych oddziałów LWP, sformowanych w pierwszych miesiącach 1944 r. Pierwszy z nich, należący do 3 Pomorskiej DP im. Romualda Traugutta,
nadany jej 30 maja 1944 r. w Przebrażach na Wołyniu, na stronie głównej (lewej) ma w wieńcach
monogramy jej pułków: 7 P.P., 8 P.P., 9 P.P., 3 P.A.L, na odwrotnej zaś w centrum krzyża popiersie
Romualda Traugutta, a pod nim napis: 3 DYWIZJA PIECHOTY / IM. R. TRAUGUTTA, w górnych
polach między ramionami krzyża daty: 1863 (powstanie styczniowe) i 1944 / 26. III (dzień złożenia
przysięgi). Drugi natomiast, będący własnością 4 Pomorskiej DP im. Jana Kilińskiego, wręczony
10 września 1944 r., między ramionami krzyża na lewej stronie płata zawiera monogramy pułków
wchodzących w skład tej dywizji, na prawej zaś wizerunek popiersia Jana Kilińskiego z inskrypcją:
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4 DYWIZJA PIECHOTY / IM. JANA KILIŃSKIEGO, a w górnych polach między ramionami krzyża daty: 1794 i 1944.
Taką samą treść i układ ma także sztandar 1 Warszawskiej Bryg. Pancernej im. Bohaterów
Westerplatte, na którego lewej stronie znalazły się między ramionami krzyża napisy w wieńcach:
1 P CZOŁG, 2 P CZOŁG, 1 BAON ZMOTOR, i jedno puste pole. Natomiast na stronie prawej
w centrum krzyża została umieszczona scena walki o Westerplatte w 1939 r. otoczona wieńcem —
sylwetka pancernika „Schlezwig–Holstein” i wybuchające na wybrzeżu pociski — a w to wkomponowany herb Gdańska. Pod wieńcem półkoliście ułożono napis w dwóch wierszach: 1 BRYGADA
PANCERNA / IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE, a w górnych rogach płata w mniejszych
wieńcach daty: 1939 / 1–8.IX i 1943 / 11. XI.
Podobnie wygląda również sztandar 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa”, z tym jednak, że w wieńcach między ramionami krzyża pozostawiono puste pola, natomiast na stronie prawej
w centrum krzyża znalazł się widok płonącego warszawskiego Starego Miasta z widoczną kolumną Zygmunta, pod którym umieszczono napis: 1 PUŁK LOTNICZY / <WARSZAWA>, natomiast
między ramionami krzyża w górnych polach płata daty: 1939 / 1–27.IX (okres obrony Warszawy
w kampanii wrześniowej) i 1943 / 11. XI.
Do grupy weksyliów o tej samej kompozycji należy zaliczyć też sztandar Samodzielnego Bat.
Kobiecego im. Emilii Plater. Na jego prawej stronie w centrum krzyża widnieje popiersie patronki tej jednostki okolone wieńcem, pod nim zaś inskrypcja: BATALJON KOBIECY / IM. EMILJI
PLATER, a w polach między ramionami krzyża daty: 1831 (powstanie listopadowe) i 1943 / 15. VII
(dzień przysięgi batalionu), podczas gdy dolne pola pozostały puste.
Wyżej opisaną grupę sześciu sztandarów łączą określone cechy — wszystkie były ufundowane
przez Związek Patriotów Polskich i wykonane w ZSRR, wręczone pod koniec 1943 r. lub w roku
następnym. Stroną główną płatów była strona lewa, gdzie w centrum krzyża umieszczony był orzeł
zwany „kościuszkowskim”, jak również dwie dewizy: „Honor i Ojczyzna” oraz „Za Naszą i Waszą
Wolność”, w rogach między ramionami krzyży podano monogramy oddziałów (pułków lub batalionów) wchodzących w skład jednostek, do których sztandary należały. Na stronie prawej centrum
krzyża zajmowało popiersie patrona danego oddziału lub obraz nawiązujący do jego nazwy (Westerplatte, Warszawa), a w rogach daty odnoszące się do tychże patronów lub związanych z nimi faktów
historycznych, jak też oznaczające wydarzenia ważne w dziejach oddziałów (np. złożenie przysięgi).
Według podobnego wzoru został zaprojektowany i wykonany sztandar 1 Warszawskiej Bryg. Artylerii Ciężkiej im. Józefa Bema, także ufundowany przez Związek Patriotów Polskich w ZSRR, wykonany w Moskwie i wręczony brygadzie 11 listopada 1943 r. podczas uroczystej przysięgi. W porównaniu z wyżej opisanymi weksyliami wykazuje tę różnicę, że orzeł znalazł się na nim na prawej
stronie płata, która dzięki temu może być uznana za stronę główną, natomiast popiersie patrona (gen.
Józefa Bema) wraz z inskrypcją: 1 BRYGADA ARTYLERII / IM. JÓZEFA BEMA, na lewej stronie.
Sztandar 5 Saskiej DP, ufundowany przez mieszkańców Łukowa i powiatu łukowskiego, uroczyście przekazany jej w tym mieście 26 listopada 1944 r., w większym stopniu niż poprzednio
omówione przypominał znaki bojowe armii II Rzeczypospolitej. Przede wszystkim na stronie prawej w centrum krzyża kawalerskiego widniał na nim w wawrzynowym wieńcu Orzeł Biały wz.
1927 pozbawiony korony. Na dolnym ramieniu krzyża została umieszczona data złożenia przysięgi
przez ten oddział: „22. X. 1944.”, natomiast w polach między jego ramionami w mniejszych wieńcach monogramy oddziałów wchodzących w skład dywizji: 13. P.P., 15. P.P., 17. P.P. i 22. P.A.L.
Z kolei na lewej stronie płata w przecięciu ramion krzyża umieszczono w wieńcu dewizę: HONOR
I OJCZYZNA, natomiast na jego górnym i bocznych ramionach znalazły się słowa: PIĄTA DYWIZJA
PIECHOTY. Między ramionami umieszczono tarcze, przy czym tylko na jednej z nich znalazł się
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herb Łukowa, na pozostałych zaś widnieją puste pola. Głowica sztandaru też zbliżona jest do przedwojennych, lecz orzeł osadzony na cokole skrzynkowym z cyfrą 5 nie posiada korony.
Z kolei znak bojowy wręczony 21 stycznia 1945 r. 7 Łużyckiej DP przez społeczność Radzynia
Podlaskiego i powiatu radzyńskiego zupełnie odbiega wyglądem od wcześniej opisanych. Na adamaszkowym płacie w kształcie prostokąta (116×95 cm) prawa strona przedstawia sylwetkę Orła
Białego wz. 1926 na czerwonym tle, otoczoną od dołu złotymi gałązkami, z których jedna jest wawrzynowa, a druga dębowa, pod nimi zaś biały napis: HONOR I OJCZYZNA. Natomiast na lewej
stronie na białym tle widnieją od góry napisy: 11.XI.1944, niżej zaś monogram: 7 D.P., z gałązkami
wawrzynowymi u dołu, pod nimi zaś: DAR / POWIATU RADZYŃSKIEGO. Metalowy orzeł bez
korony na szczycie drzewca osadzony jest na cokole w kształcie kuli.
Jeszcze bardziej nietypowy jest sztandar ufundowany 9 Drezdeńskiej DP przez mieszkańców Białegostoku, wręczony jej 11 listopada 1944 r. Na jego prawej stronie na czerwonej tkaninie przedstawiony
został w centrum ukośnie ułożony wizerunek wojskowego orła, osadzonego na tarczy Amazonek, i tak
samo ukośnie biegnący po jego obu stronach napis: BÓG I / OJCZYZNA. Strona odwrotna zawiera w takim samym ukośnym położeniu aplikowany obrazek, przedstawiający Matkę Boską Częstochowską i pod nim napis: ŻOŁNIERZOWI / POLSKIEMU / MIESZKAŃCY / BIAŁEGOSTOKU.
Głowica tego sztandaru ma formę grotu, a płachta przymocowana jest do drzewca za pomocą siedmiu
tasiemek, nie posiada frędzli, a jej brzegi są jedynie obszyte sznurkiem, z kolei w dolnym rogu części
swobodnej ma ponadto umocowany chwast.
Ostatnim w grupie sztandarów dywizyjnych jest znak bojowy 10 Sudeckiej DP, ufundowany przez
mieszkańców Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego, wręczony oddziałowi 14 stycznia 1945 r. Na lewej stronie tego weksylium, będącej jego stroną główną, na czerwonym adamaszku został wyhaftowany Orzeł Biały, nad którym widnieje półkoliście umieszczona inskrypcja: ZA NASZĄ I WASZĄ
WOLNOŚĆ, pod nim zaś: 10 / SUDECKA DYWIZJA PIECHOTY / WOJSK POLSKICH. Z uwagi na to, że nazwa „Sudecka” została nadana tej dywizji dopiero po walkach toczonych przez nią
w kwietniu 1945 r., napis ten jest z pewnością późniejszy niż data wręczenia sztandaru. Na stronie
odwrotnej (prawej) na białym adamaszku umocowany był obrazek, po którym zostały jedynie ślady,
nad nim zaś wykonany złotą nicią napis: BÓG, HONOR I OJCZYZNA. Podobnie jak w poprzednio
opisanym, tak i tu do płachty został przymocowany chwast. Głowicę stanowi zaś orzeł z rozpostartymi skrzydłami, usadowiony na kuli.
Podczas wojny powstały także kolejne sztandary brygadowe. Należała do nich 5 Pomorska Bryg.
Artylerii Ciężkiej, której znak bojowy, otrzymany 29 listopada 1944 r., został ufundowany przez
mieszkańców Wawra (obecnie dzielnica Warszawy) i wykonany w tej miejscowości przez Siostry
Felicjanki. Na stronie głównej na czerwonym polu w centrum usytuowany został Orzeł wz. 1927,
pod nim skrzyżowane lufy armatnie, wokół niego zaś inskrypcje — od góry: HONOR I OJCZYZNA,
na dole: 5–TA BRYGADA ARTYLERII CIĘŻKIEJ, w narożnikach płata umieszczono z kolei nazwy czterech miejscowości wraz z datami wydarzeń, które były związane z historią tejże jednostki:
SMOLEŃSK / 12.X.43; WAKINO / 21.X.43; DOLSK / 12.VI.44 oraz PRAGA / 14.IX.1944. Na stronie odwrotnej (białej) znalazł się wizerunek św. Barbary, wokół którego umieszczono napis: ŚWIĘTA
BARBARO PROWADŹ NAS DO ZWYCIĘSTWA. Głowicy tego sztandaru nadano kształt liścia,
a w jego ażurowym wycięciu widnieje metalowa sylwetka orła z podwójnie wykonaną głową.
W kwietniu 1945 r. wręczono sztandar 14 Sudeckiej Bryg. Artylerii Przeciwpancernej im. Bartosza Głowackiego, działającej w składzie II Armii WP. Fundatorem było Towarzystwo Przyjaciół
Żołnierza w gminie Pawłów w powiecie chełmskim, gdzie jednostkę tę zaczęto formować w 2. poł.
1944 r. Płachta o wymiarach 102×100 cm, na swojej prawej stronie przypomina wyglądem sztandary przedwrześniowe. Między ramionami krzyża kawalerskiego w wieńcach znalazły się na niej
cyfry 14, natomiast w jego centrum Orzeł wz. 1927 bez korony. Jedynym dodatkiem jest dewiza:
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HONOR (na górnym ramieniu krzyża), a także: I OJCZYZNA (na ramieniu dolnym). Natomiast na
jej stronie lewej na czerwonym tle zostało w centrum wyobrażone popiersie patrona oddziału Wojciecha Bartosza–Głowackiego, nad którym znalazł się napis: 14A SAMODZIELNA BRYG. ART.
PPANC, pod nim: IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO, oraz na dole: DAR / OB. GM. PAWŁÓW /
P. CHEŁM. W narożnikach widnieją cztery tarcze, z których trzy zawierają monogramy oddziałów
wchodzących w skład brygady.
Z kolei płat sztandaru 1 Warszawskiej Bryg. Inżynieryjno–Saperskiej, ufundowanego przez mieszkańców Wawra i wykonanego tamże przez Siostry Felicjanki pod koniec 1944 r., miał po obu stronach
czerwony krzyż kawalerski na białym tle. W centrum owego krzyża na prawej stronie został umieszczony Orzeł Biały podobny do „kościuszkowskiego” w wieńcu laurowym, a nad nim półkoliście
dewiza: HONOR I OJCZYZNA, pod nim zaś: 1–A INŻYNIERYJNO–SAPERSKA / BRYGADA.
Na białych polach pomiędzy ramionami krzyża widnieje dwukrotnie herb Wawra z umieszczonym
nad nim napisem: WAWER, i skrzyżowane siekiery w wieńcach laurowych jako emblematy saperskie. Środek krzyża na lewej stronie płachty zajmuje wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej
otoczony laurowym wieńcem, wokół niego zaś umieszczono koliście dwie dewizy, mianowicie od
góry: POD TWOJĄ OBRONĘ UCIEKAMY SIĘ, od dołu: ZA NASZĄ WOLNOŚĆ I WASZĄ. Między ramionami krzyża napisy: OSTRÓW 15.VI.44; PUŁAWY 2.VIII.44; WIELKOLAS 15.VIII.44;
SASKA KĘPA 14.IX.44 i WARSZAWA 16.I.45. Ten ostatni został z pewnością dodany już po wręczeniu sztandaru jednostce, do czego doszło w grudniu 1944 r.
Inne sztandary, wprowadzone w LWP podczas II wojny światowej, były nadawane pułkom. Należy do nich znak bojowy 10 PP wchodzącego w skład 4 DP, ufundowany przez mieszkańców warszawskiej Pragi i wręczony temu oddziałowi 26 grudnia 1944 r. Na obu stronach jego płata o wymiarach 81×81 cm widniały czerwone krzyże kawalerskie na białych polach, przy czym strona lewa
była tu stroną główną. W centrum krzyża w wieńcu wawrzynowym jest na niej umieszczony Orzeł
Biały bez korony, a na ramionach dewizy: HONOR I OJCZYZNA (ramię górne), oraz: ZA NASZĄ
WOLNOŚĆ I WASZĄ (na pozostałych). Z kolei między nimi podano cyfry „10” w mniejszych
wieńcach. Na stronie prawej (odwrotnej) w centrum krzyża znalazł się herb Warszawy, na dolnym
ramieniu zaś inskrypcja: OBYWATELE / XV DZIELNICY — / 10 PUŁKOWI PIECHOTY. Między
ramionami krzyża na białych polach górnych ozdobionych gałązkami wawrzynu sporządzono napisy: 1944 / SUMY, oraz: 1944 / WARSZAWA — / — PRAGA, podczas gdy dolne pozostały niezapełnione. Do drzewca zwieńczonego metalowym orłem, osadzonym na tabliczce z napisem: 10 P.P.,
zostały przymocowane wstęgi: biało–czerwona i Virtuti Militari.
2 Berliński PP, wchodzący w skład 1 DP, otrzymał swój sztandar od mieszkańców Zielonki w dniu
11 stycznia 1945 r. Jego prostokątna płachta ma prawą stronę wykonaną z czerwonego aksamitu, na
niej zaś centralnie usytuowanego aplikowanego Białego Orła „kościuszkowskiego”, nad którym na
naszytej wstędze umieszczono dewizę: ZA WASZĄ WOLNOŚC I NASZĄ, pod nim zaś na wielobocznej naszywce napis: II P.P. I D.P. / IM. KOŚCIUSZKI / 1944 R. Sporządzona z białego płótna
strona odwrotna zawiera umieszczony metodą aplikacji obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z dewizą: BÓG (nad wizerunkiem), oraz: HONOR I OJCZYZNA (pod nim). Głowicy owego sztandaru
nadano formę grotu osadzonego na kuli.
W tym samym czasie mieszkańcy Zielonki przekazali także sztandar 1 Bat.Sap. działającemu w składzie 1 DP. Przedmiot ten jest bardzo podobny do opisanego wyżej, różni się jedynie
widniejącym pod Orłem Białym napisem na prawej stronie, mającym treść: I S[AMODZIELNY]
B. SAPERÓW I D.P. IM. T. KOŚCIUSZKI / 1944 R., jak również głowicą, która ma postać orła.
W bardzo nietypowy sposób został zaś skonstruowany sztandar 3 Berlińskiego PP, ufundowany
przez społeczność Rembertowa, wykonany przez tamtejsze zakonnice i wręczony pułkowi 12 października 1944 r. Ma on bowiem prostokątną płachtę o wymiarach 75×87 cm przymocowaną do
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drzewca w ten sposób, że umieszczone na niej treści są ustawione do niego prostopadle. Jej prawą
stronę koloru czerwonego zajmuje Orzeł Biały wz. 1927 bez korony, nad którym rozciąga się napis: ZA NASZĄ I WASZĄ WOLNOŚĆ, pod nim zaś drugi: 3 P. P. I P[IECHOTY] D[YWIZJI]
[sic!] IM. T. KOŚCIUSZKI / 1944. Strona lewa barwy białej posiada z kolei wizerunek Matki
Boskiej Częstochowskiej otoczony inskrypcją: POD TWOJĄ OBRONĘ / UCIEKAMY SIĘ.
Z kolei sztandar 17 PP, walczącego w składzie 5 DP, nie został wykonany dla tej jednostki LWP,
lecz był wcześniej znakiem bojowym sformowanego w 1918 r. pułku piechoty z Rzeszowa, mającego ten sam numer. Po wręczeniu temu pułkowi nowego, przepisowego sztandaru w 1923 r., poprzedni został wycofany z użytku, a w wyniku kampanii wrześniowej znalazł się w Śniatyniu, gdzie go
ukryto. Latem 1944 r. mieszkańcy tego miasta wydobyli go, po czym został w październiku przekazany w Trzebieszowie k. Łukowa pułkowi LWP, oznaczonemu tym samym numerem. Jego płachta
ma kształt prostokąta o wymiarach 127×90 cm, na stronie głównej (lewej) widnieje na niej Orzeł
Biały z rozpostartymi skrzydłami i koroną nad głową, a po jego obu stronach napisy: 17 i PP, pod
nim półkoliście utworzona dewiza: W JEDNOŚCI SIŁA. Strona odwrotna mieści wizerunek Matki
Boskiej Częstochowskiej, pod którym rozciąga się napis: POD TWOJĄ OBRONĘ. W rogu płachty
dodano wówczas napis: POLSKIEJ ARMII M. ŚNIATYŃ, wraz z herbem tego miasta.
Dość nietypową postać miał sztandar 34 Budziszyńskiego PP, należącego do 8 DP, nadany
mu w październiku 1944 r. w Mordach. Na prawej stronie jego prostokątnej płachty o wymiarach
124×98 cm znalazł się ustawiony prostopadle do drzewca małych rozmiarów Orzeł Biały wz. 1927,
na odwrotnej zaś na białym tle tak samo umieszczona dewiza: HONOR / I / OJCZYZNA. Po obu
stronach w jednym z narożników widniały także wyhaftowane cyfry pułku: 34.
Podobnie odbiegał swoim wyglądem od typowych weksyliów wojskowych tego okresu sztandar
36 Łużyckiego PP, otrzymany przez ten oddział w Siedlcach 23 października 1944 r. Jego prostokątna płachta (124×82 cm) podzielona jest po obu stronach na dwa poziome pasy — biały i czerwony.
Na stronie lewej (głównej) w centrum widnieje Orzeł Biały wz. 1927 bez korony umieszczony na
czerwonym kole, natomiast strona prawa mieści na sobie napis: 36 / PUŁK PIECHOTY, pod którym
znajdują się dwie skrzyżowane gałązki. Na uwagę zasługuje głowica w kształcie ażurowo wyciętego grotu, wewnątrz którego umieszczono zwrócone na obie strony metalowe figurki orłów tzw.
kościuszkowskich.
Sztandar 24 Pułku Artylerii Samochodowej wchodzącego w skład 1 Korpusu Pancernego ufundowali mieszkańcy Chełma Lubelskiego, gdzie 9 lutego 1945 r. został on przekazany tej jednostce.
Prawa strona jego płata podzielona jest poziomo na dwa pasy, z których górny jest czarny, dolny zaś
czerwony. Na nim, od góry patrząc, umieszczono dewizę: ZA WOLNOŚĆ NASZĄ I WASZĄ, niżej
zaś napis dedykacyjny: MIASTO / CHEŁM / 24 / PUŁKOWI / ARTYLERII SAMOCHODOWEJ.
Ponadto na górnym polu znalazły się dwa herby: z Orłem Białym bez korony podobnym do „kościuszkowskiego” oraz miasta Chełma, na dolnym zaś sylwetka samobieżnego działa pancernego.
Z kolei lewa strona jest identyczna z przepisowymi sztandarami z okresu II Rzeczypospolitej. W centrum kawalerskiego krzyża znajduje się dewiza: HONOR I OJCZYZNA, a między jego ramionami
cyfry pułku: 24. Drzewce zdobi głowica z metalowym orłem „kościuszkowskim”, pod nim zawiązano
jedwabny sznur zakończony z obu stron chwastami.
Innym oddziałem wchodzącym w skład 1 Korpusu Pancernego, który otrzymał sztandar w czasie
wojny, był 25 Pułk Artylerii Samochodowej Ciężkiej. Fundatorem tego znaku w kwietniu 1945 r.
byli mieszkańcy Mszczonowa, skąd przekazano go jednostce przebywającej na froncie. Jego prawa
strona płachty koloru czerwonego zawiera wyobrażenie Orła Białego wz. 1927 bez korony, nad
którym widnieje dewiza: HONOR I OJCZYZNA, pod nim zaś data: 1945 R. i dedykacja: DAR
OBYWATELI M. MSZCZONOWA. Na prawej z kolei na białym tle umieszczono rysunek krzyża
Virturi Militari, w centrum którego w obwódce otaczającej sylwetkę Orła bez korony, ale z insygnia-
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mi królewskimi w szponach, dodano napis: 25 PUŁK ARTYLERII SAMOCHODOWEJ CIĘŻKIEJ.
Między ramionami odznaki orderowej widnieją cztery puste wieńce z dębowych gałązek.
Już po zakończeniu działań wojennych został przekazany od mieszkańców Poznania sztandar
kolejnej jednostce 1 Korpusu Pancernego, jaką była 3 Drezdeńska Bryg. Pancerna. Na lewej (w tym
wypadku zarazem głównej) stronie płata został umieszczony czerwony krzyż kawalerski na białym
tle z Orłem Białym wz. 1927 w centrum, z dodaniem napisu: HONOR / I / OJCZYZNA nad godłem,
oraz: ZA / NASZĄ I WASZĄ WOLNOŚĆ, pod nim. Natomiast na jego stronie lewej widnieje podobny krzyż, ale koloru pomarańczowego na granatowym tle, mający w centrum umieszczony herb
Poznania. Wokół niego zamieszczono napis: 3. BRYGADA PANCERNA / I / KORPUSU. Na dolnych polach między ramionami krzyża w wieńcach laurowych znajduje się złożona z dwóch części
data: 22 IV 1945. Charakterystyczne dla tego weksylium jest ozdobienie jego płata z trzech stron aż
siedmioma chwastami, jak też umieszczenie nazwy fundatora (MIASTO POZNAŃ) na metalowej
tabliczce, stanowiącej wraz z osadzonym na niej orłem bez korony zwieńczenie drzewca.
Po wojnie został też wykonany, jako dar mieszkańców województwa śląsko–dąbrowskiego,
sztandar 1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego, wręczony mu w 1945 r. w Gliwicach. Swoim wyglądem nawiązuje on do przedwrześniowych, mając po obu stronach płata krzyż kawalerski, w centrum którego na prawej stronie znalazł się Orzeł Biały wz. 1927, na lewej zaś dewiza: HONOR
I OJCZYZNA, a pomiędzy jego ramionami czterokrotnie powtórzona cyfra 1 na stronie prawej
i tarczki z pustymi polami na odwrotnej. Ponadto na tej ostatniej umieszczono inskrypcję dedykacyjną — na górnym ramieniu krzyża: WOJEWÓDZTWO / ŚLĄSKO / DĄBROWSKIE, i na
dolnym: PIERWSZEMU KORPUSOWI PANCERNEMU.
Do weksyliów z okresu międzywojennego zbliżone są swoim wyglądem także inne sztandary
LWP powstałe tuż po wojnie. I tak sztandar 1 Bryg. Piechoty Zmotoryzowanej, wręczony jej 22 lipca 1945 r., którego fundatorem była społeczność Sosnowca, ma na głównej (lewej) stronie Orła
wz. 1927 w centrum krzyża, natomiast w tym samym miejscu na stronie prawej dewizę: HONOR
I OJCZYZNA, na tejże stronie pola między ramionami krzyża mają umieszczone w wieńcach cyfry 1, podczas gdy po stronie lewej pozostały puste. Dodatkowym elementem jest otoczenie boków
lewej strony płata ramką, na której u góry widnieje inskrypcja: DAR PRACUJĄCYCH MIASTA
SOSNOWCA, na dole zaś: I BRYGADZIE ZMOTORYZOWANEJ PIECHOTY, a pionowe boki
zostały ozdobione srebrno–czerwonym wężykiem.
Z kolei 30 września 1945 r. od mieszkańców Andrychowa otrzymała swój sztandar 6 Pomorska
DP, również miał on na obu stronach płata krzyże kawalerskie. Jego lewa, a zarazem główna strona,
posiada w narożnikach między ramionami krzyża monogramy nazwy oddziału: 6 P.D.P., natomiast
na stronie prawej w centrum tej figury umieszczono dodatkowo odznakę Krzyża Grunwaldu i na
jej tle dewizę: HONOR I OJCZYZNA. Tu również między ramionami krzyża znalazły się tarcze
z napisami oznaczającymi miejsca walk dywizji: WARSZAWA / 17.I. 45R., REDERICE / 5.II. 45R.,
KOŁOBRZEG 18.III. 45R., ŁABA / 3.V. 45R. Do płata przypięto też odznaki orderów Krzyża Grunwaldu i Virtuti Militari, które jej przyznano, a pod głowicą umocowano wstęgi tych orderów. Na jej
cokole widniała zaś nazwa: „6 / Pomorska Dywizja Piechoty”.
Wśród jednostek LWP, które otrzymały sztandary krótko po zakończeniu działań wojennych,
znalazły się z kolei oddziały saperskie. Treści umieszczane na płatach tych weksyliów były mocno
zróżnicowane, choć w większości przypadków nawiązywały do przepisów z okresu międzywojennego. Wskazuje na to obecność krzyża kawalerskiego na obu stronach tych płatów, którą można
zaobserwować na kilku z nich. Należy do nich sztandar 4 Łużyckiej Bryg. Saperów, fundowany
przez społeczeństwo Poznania i wręczony tej jednostce 27 grudnia 1945 r. Na lewej (głównej)
stronie płata w centrum krzyża kawalerskiego umieszczony został Orzeł Biały wz. 1927 w wieńcu, ponadto na górnym ramieniu tego krzyża widnieje napis: 4 INŻ. SAP. BRYG. / POZNAŃ, na
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dolnym zaś herb Poznania, a między ramionami krzyża w czterech narożnikach monogram: 4 ISB.
Z kolei na stronie prawej, którą tu można uznać za odwrotną, w centrum takiego samego krzyża
jest widoczna dewiza: HONOR I OJCZYZNA, między jego ramionami w polu górnym lewym
herb Lubartowa, pod spodem data: 1–IX–1944, natomiast w górnym prawym herb Warszawy,
w lewym dolnym napis: TARNÓW / BRZEG / POZNAŃ. Z kolei prawe pole dolne pozostawiono
puste, być może dla umieszczenia w nim w przyszłości treści odnoszących się do dalszych dziejów
tej brygady.
Krzyż kawalerski jest także obecny na sztandarze 5 Mazurskiej Bryg. Saperów, który został jej
ufundowany i wręczony 6 października 1945 r. przez społeczność Ełku. Na jego prawej stronie widnieje w centrum Orzeł Biały, między ramionami krzyża puste wieńce, natomiast na samych ramionach napis: DAR ZIEMI MAZURSKIEJ EŁK / 6–X–1945. Na stronie lewej środek krzyża wypełnia
pole z dewizą: HONOR I OJCZYZNA, druga dewiza została zaś umieszczona na jego ramionach:
ZA POLSKĘ WOLNOŚĆ I LUD. Z kolei między ramionami krzyża widnieją tarczki, na których kolejno umieszczono elementy skróconej nazwy tej jednostki: 5 (pole prawe górne), BR. (lewe górne),
INŻ. (lewe dolne) oraz SAP. (prawe dolne).
Z tego samego okresu (wręczony 15 października 1945) pochodzi ufundowany przez społeczeństwo Włocławka sztandar 3 Zmotoryzowanej Bryg. Pontonowo–Mostowej. Charakterystycznym
elementem umieszczonym na prawej stronie jego płata w centrum krzyża jest wizerunek kotwicy
otoczonej wieńcem, podczas gdy Orzeł Biały widoczny jest w analogicznym miejscu na stronie lewej, na kwadratowej tarczy.
Orzeł zajmował też centrum krzyża na lewej stronie płata na sztandarze 25 Bat.Sap., wręczonym
temu oddziałowi jako dar mieszkańców powiatu legnickiego 27 grudnia 1945 r. Między ramionami
krzyża w wieńcach umieszczono: 25 BAT. SAP. Natomiast na stronie prawej w tych samych miejscach znalazły się herby śląskich miast: Wrocławia (pole prawe górne), Nysy (lewe górne), Jawora
(prawe dolne) i Legnicy (lewe dolne), a w jego centrum dewiza: HONOR I OJCZYZNA.
Motyw krzyża kawalerskiego posiadał też na swojej płachcie sztandar Oficerskiej Szkoły Saperów w Przemyślu, ufundowany przez mieszkańców tego miasta już w okresie powojennym. Po
stronie prawej widnieje w jego centrum Orzeł Biały w wieńcu, między ramionami także w wieńcach
odznaki szkoły, natomiast po lewej dewiza: HONOR I OJCZYZNA. Z kolei między ramionami
w polu lewym górnym widnieje taki sam emblemat, jak na stronie prawej, w prawym górnym zaś,
w tarczy napis: SPOŁECZEŃSTWO PRZEMYŚLA, w lewym dolnym herb Przemyśla, a w prawym
dolnym w tarczy data: 27–1 / 1946.
W omawianej grupie sztandarów znajdują się też obiekty znacznie odbiegające wyglądem od wyżej opisanych, które przynajmniej w najważniejszych szczegółach nawiązują do ww. wzoru. Należy
tu wymienić sztandar 2 Warszawskiej Bryg. Saperów, ufundowany przez społeczeństwo Radomia
i wręczony jednostce w tym mieście w dniu 16 kwietnia 1946 r. Na prawej stronie płata na czerwonym polu w centrum jest widoczny Orzeł Biały wz. 1927 bez korony, nad nim dewiza: HONOR
OJCZYZNA, być może pierwotnie poprzedzona wyrazem BÓG, natomiast w dolnym rogu przy
drzewcu herb Radomia, a w górnym w części swobodnej znak saperski z kotwicą. Lewą stronę
barwy białej zajmuje wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej i napis: 2 WARSZAWSKI / PUŁK
SAPERÓW / KRZYŻA GRUNWALDU. Brygada została nazwana Warszawską i odznaczona Krzyżem Grunwaldu w dniu 5 września 1945 r., natomiast przeformowana w 2 Warszawski PSap. w 1946 r.
Podobne do siebie były również sztandary dwóch batalionów saperskich (21 i 30), ufundowane
przez mieszkańców miasta Strzelina. W obu prawą stronę płachty zajmuje Orzeł Biały, przy czym na
pierwszym z nich półkoliście rozciąga się nad nim napis: 21 SAMODZ. BATAL. SAP., pod nim też
półkoliście: 10 SUDECKIEJ DYWIZJI PIECHOTY / STRZELIN — DOLNY ŚLĄSK, natomiast
na drugim: 30 BATAL. INŻYNIERYJNO–SAPERSKIEMU — M. STRZELIN. Podobnie też na le-
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wych, białych stronach obu płatów umieszczone zostały wizerunki Matki Boskiej Częstochowskiej
wraz z napisami: POD TWOJĄ OBRONĘ / UCIEKAMY SIĘ.
Ogólnie można stwierdzić, iż sztandary LWP powstające w okresie II wojny światowej i tuż po
jej zakończeniu w większości zachowały w swoim wyglądzie wiele elementów wprowadzonych
w okresie II Rzeczypospolitej, przede wszystkim motyw krzyża kawalerskiego, dewizę HONOR
I OJCZYZNA, numery pułków między ramionami krzyża itd. W większości przypadków obecne
były też na nich motywy religijne, zwłaszcza wizerunki Matki Boskiej Częstochowskiej, wypełniające nieraz całe strony sztandarowych płatów. Dotyczy to szczególnie weksyliów fundowanych
przez lokalne społeczności, które miały wpływ na dobór treści, jakie umieszczano na sztandarowych
płatach. Przedmioty te były też zazwyczaj przekazywane oddziałom z zastosowaniem ceremoniału
religijnego, święcone i uroczyście wręczane przez przedstawicieli komitetów fundacyjnych.

2.6. OKRES POWOJENNY
W 1946 r. w LWP zostały wprowadzone sztandary nowego wzoru, które miały zastąpić dotychczas
używane. Nie jest znany akt prawny zawierający przepisy określające i wprowadzające ten wzór.
Jednakże wygląd sztandarów nadawanych oddziałom od tego roku okazał się dość jednolity.
Miały one kwadratowe płaty, obwiedzione po brzegach obu stron taśmą ułożoną w formie generalskiego wężyka i obszyte z trzech stron złotą frędzlą, z czwartej zaś zszyty ze skórzaną tuleją, nasuwaną
na drzewce i przymocowaną do niego za pomocą gwoździ. Obie strony tych płatów zajmował krzyż
podobny do zastosowanego w odznace Orderu Krzyża Grunwaldu, przy czym na prawych stronach
krzyż był czerwony, a pola między ramionami białe, na stronach lewych układ barw był zaś odwrotny.
W centrum krzyża na stronie prawej umieszczono Orła Białego bez korony w laurowym wieńcu, nad
nim na górnym ramieniu krzyża znajdował się wyraz: HONOR, na dolnym zaś dokończenie dewizy:
I OJCZYZNA. W rogach płata widniały numery i inicjały nazwy pułku. Z kolei na stronie lewej w centrum krzyża występowała w wieńcu druga dewiza: ZA / POLSKĘ / WOLNOŚĆ / I LUD, natomiast
w tarczkach w narożnikach płata umieszczano dodatkowe treści, związane z jego historią i tradycjami.
Przykładowo na wręczonym 1 Berlińskiemu PAL w styczniu 1948 r. sztandarze w miejscach tych
znalazły się na tarczach następujące napisy — w prawym górnym rogu: LENINO / 15 X / 1943, w lewym górnym: BERLIN / 2 V / 1945, w prawym dolnym: Orzeł Biały w historycznej wersji, być
może jako herb dawnego województwa mazowieckiego, w lewym dolnym zaś napis: WARSZAWA
/ 17 I / 1945. Natomiast na sztandarze 39 PP, ufundowanym przez społeczność Kamienia Pomorskiego,
w prawym górnym polu pozostawiono pustą tarczę, w lewym górnym na tarczy: 39 PP / MIESZKAŃCY /
M. / KAMIENIA, w prawym dolnym: 13. X. / 1946, a w lewym dolnym umieszczony został herb tej
miejscowości. Warto podkreślić, iż na sztandarach tego wzoru umieszczano jeszcze niekiedy treści
religijne, czego przykładem są wizerunki Matki Boskiej Częstochowskiej na sztandarach 12 i 16 Kołobrzeskich PP.
Wiele sztandarów tego wzoru miało głowice w kształcie orła osadzonego na podstawie skrzynkowej, którego skrzydła, podobne do husarskich, wzniesione wysoko do góry, łączyły się końcami,
tworząc rodzaj grotu. Pod głowicą do drzewca była uwiązywana biało–czerwona wstęga.
Pomimo dość jednolitego wyglądu omawianych sztandarów, można wskazać przypadki, gdzie
występowały w tym zakresie indywidualne rozwiązania. Na przykład sztandary 2 i 3 Pułku Kawalerii (Ułanów), wręczone tym oddziałom 20 października 1946 r., mają prawe strony płatów czerwone
z białymi krzyżami i dewizą w przecięciu ich ramion, natomiast lewe koloru białego, a umieszczone
na nich krzyże, z godłem państwowym w centrum, są barwy czerwonej. Podobnie wygląda układ
barw i treści na sztandarze 6 PP, gdzie również nastąpiło odwrócenie stron. Z kolei na lewej stronie
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sztandaru 1 Praskiego PP w centrum białego krzyża widnieje popiersie Tadeusza Kościuszki, zapewne jako patrona 1 DP, do której pułk należał.
Kolejny wzór sztandarów wojskowych wprowadzony został przez Dekret Rady Państwa z dnia
9 listopada 1955 r. o znakach Sił Zbrojnych. Znalazło się w nim postanowienie, iż sztandar przysługuje jednostkom wojskowym w wojskach lądowych, obrony przeciwlotniczej, jednostkom nadbrzeżnym marynarki wojennej oraz jednostkom wojsk lotniczych i w wojskach wewnętrznych. Za
jednostkę ustawa uważała pułk lub inną jednostkę, którą minister obrony narodowej uzna za właściwą do otrzymania sztandaru. Sztandar nadawała Rada Państwa, a wręczał go wspomniany minister
lub jego przedstawiciel. Dekret opisywał też wygląd sztandaru:
Art. 10. 1. Sztandar składa się z płata, głowicy, drzewca i kokardy.
1. Płatem sztandaru jest prostokątna tkanina o barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
o wymiarach 130×100 cm, składająca się z dwóch trójkątów koloru białego i dwóch koloru czerwonego; koloru białego są trójkąty boczne, a koloru czerwonego — górny i dolny.
Krótszy bok wszyty jest w białą skórę naciągniętą na drzewce i przymocowaną do drzewca
gwoździkami. Pozostałe boki płata obszyte są frędzlą barwy jasnego złota szerokości 5 cm.
2. Na prawej stronie płata, pośrodku, na czerwonym tle obwiedzionym dwiema gałązkami
wawrzynu ułożonymi w kształcie wieńca, haftowanymi złotym szychem, umieszczony jest
wizerunek orła białego ustalony dla godła Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, wyhaftowany
srebrnym szychem; dziób i szpony orła haftowane są złotym szychem.
3. Na lewej stronie płata, pośrodku, na czerwonym tle obwiedzionym dwiema gałązkami wawrzynu ułożonymi w kształcie wieńca, haftowanymi złotym szychem, umieszczony jest pięciowierszowy napis koloru złotego: „Za Naszą Ojczyznę Polską Rzeczpospolitą Ludową”,
ponadto na lewej stronie płata, u dołu umieszczony jest napis koloru złotego, podający pełną
nazwę jednostki.
4. Głowica sztandaru składa się z orła i podstawy, wykonanych z białego metalu. Wysokość orła
wynosi 15 cm, wysokość podstawy 4 cm, długość podstawy 6 cm, jej szerokość 3,5 cm.
5. Drzewce długości 240 cm, o średnicy 4 cm, sporządzone z drzewa toczonego i politurowanego. Na górnym końcu drzewca umieszczona jest głowica, na dolnym — stożkowate okucie.
6. Kokarda jest uwiązana ze wstęgi o barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej długości
280 cm, szerokości 10 cm. Oba końce kokardy są obszyte frędzlą barwy jasnego złota szerokości 10 cm. Kokardę umieszcza się na drzewcu poniżej głowicy, po prawej stronie płata.

Przewidziane było także umieszczanie wstęg orderowych na sztandarach odznaczonych orderami.
Dodatkowe szczegóły do wyglądu sztandarów wnosiła Ustawa z dnia 10 grudnia 1959 r. o zmianie dekretu z dnia 9 listopada 1955 r. o znakach Sił Zbrojnych (Dz.U. 1959, nr 71, poz. 447):
Art. 10a: 1. W razie ufundowania sztandaru przez społeczeństwo lub organizację społeczną,
mogą być — za zezwoleniem Ministra Obrony Narodowej — umieszczone na sztandarze herby
lub godła miast albo nazwy miejscowości lub organizacji społecznych i daty ufundowania sztandaru.
2.	Herby, godła miast albo nazwy miejscowości lub organizacji społecznych i daty ufundowania sztandaru umieszcza się na tarczach o wymiarach 12×15 cm obramowanych złotym
szychem, umieszczonych w pozycji pionowej na lewej stronie płata sztandaru. Tarcze te
umieszcza się w górnych rogach sztandaru na liniach łączących trójkąty białe z trójkątem
czerwonym w odległości 1/3 tych linii, licząc od rogu do wieńca tak, aby jeden róg tarczy
znajdował się na trójkącie czerwonym płata sztandaru, a drugi na linii łączącej trójkąty
białe z trójkątem czerwonym. Tarczę z herbem lub godłem umieszcza się w lewym rogu,
a tarczę z nazwą miejscowości lub organizacji społecznej i datą ufundowania — w prawym rogu.
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Omawiany Dekret z 1955 r. o znakach Sił Zbrojnych wprowadzał też wzory innych weksyliów
wojskowych, m.in. flagi lotnictwa wojskowego, która miała być podnoszona na lotniskach podczas
lotów i w innych okolicznościach, określonych przez ministra obrony narodowej. Miała ona niebieski prostokątny płat, którego powierzchnię od górnego lewego do prawego dolnego rogu przecinał
po przekątnej biało–czerwony pas, a w środku płata umieszczony był emblemat lotniczy koloru żółtego z szachownicą pośrodku. Stosunek długości do szerokości miał wynosić 8:5, szerokość biało–
czerwonego pasa do szerokości flagi 1:5. Emblemat lotniczy był zaś wysoki na pół szerokości flagi.
Wspomniana wyżej Ustawa z dnia 10 grudnia 1959 r. ponownie zmieniała wygląd opisanej flagi
oraz określała formę innych flag lotniczych. Według nowego wzoru (art. 12, ust. 1) flagę lotnictwa
wojskowego stanowił prostokątny biało–czerwony płat tkaniny („o barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”). Pośrodku białego pasa miało być umieszczone „godło” (w rzeczywistości herb)
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W części białego pasa między tym godłem a bokiem przeznaczonym do przymocowywania flagi do drzewca miała znajdować się szachownica lotnicza. Proporcje szerokości płata do jego długości były takie jak wcześniej, natomiast stosunek wysokości „godła”
i szachownicy lotniczej do wysokości płata ustalono na 2:5.
Po przemianach ustrojowych w 1989 r. nastąpiły zasadnicze zmiany w wyglądzie znaków wojskowych. Ustawa z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. 1993, nr 34, poz. 154) wprowadziła nowy wzór znaków wojskowych. Został w niej okreś
lony m.in. wygląd „sztandarów jednostek wojskowych”, które przysługują jednostkom liniowym,
będącym samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi zdolnymi do prowadzenia walki zbrojnej
lub bojowego zabezpieczenia działań. Są one nadawane przez prezydenta RP na wniosek ministra
obrony narodowej, a ich wręczanie dokonuje się w uroczystej formie. Zgodnie z ustawą sztandar
w czasie pokoju ma znajdować się w jednostce wojskowej, a podczas wojny w rejonie jej działań
bojowych.
Kolejne przepisy wspomnianej ustawy dotyczą budowy sztandaru, są tam wymienione i opisane
jego części składowe: płat, głowica, drzewce i szarfa. Płat z białej tkaniny ma mieć kształt kwadratu z czerwonym krzyżem kawalerskim po obu stronach. Jeden z jego boków powinien być wszyty
w białą skórę przymocowaną do drzewca siedmioma gwoździami z białego metalu po każdej jego
stronie. Trzy boki zaś obszyte frędzlą.
Na stronie głównej pośrodku krzyża winien znajdować się złoty wieniec z dwóch gałązek wawrzynu, w których widnieć powinien Orzeł Biały z głową zwróconą do drzewca, wykonany ze srebrnego szychu, ze złotymi szponami, dziobem i koroną. Pomiędzy ramionami krzyża w rogach płata
w wieńcach wawrzynu znaleźć się mają: numer jednostki lub inicjały jej nazwy. Z kolei na stronie
odwrotnej pośrodku krzyża w takim samym wieńcu napis w trzech wierszach: BÓG / HONOR /
OJCZYZNA. Pomiędzy ramionami krzyża zaś złote wieńce, jak na stronie głównej, w których
mogą być umieszczane herby miejscowości i symbole związane z historią jednostki, jak też emblematy lub inicjały fundatorów sztandaru, przy czym musi to uzyskać akceptację ministra obrony
narodowej.
Zgodnie z Ustawą z 19 lutego 1993 r. głowica sztandaru złożona jest z orła i podstawy, wykonanych z białego metalu, przy czym korona, dziób i szpony orła są złocone. W podstawie powinna
być złożona zminiaturyzowana kopia aktu jej nadania, natomiast na przedniej ścianie podstawy ma
widnieć numer jednostki lub jej inicjały. Drzewce wykonane z toczonego drewna ma być dwudzielne, a jego obie części łączy metalowa tuleja. Jego górny koniec wieńczy głowica, natomiast dolne
— metalowe okucie z białego metalu, zakończone stożkowo.
Na drzewcu mogą znajdować się pamiątkowe gwoździe. Szarfę w barwach RP umieszcza się na
nim poniżej głowicy po głównej stronie płata w ten sposób, by jej dolne końce, zakończone złotą
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frędzlą, dosięgały dolnego brzegu płata. Pod nią mogą być umieszczane wstęgi orderów wojennych,
którymi jednostka była udekorowana.
Do tekstu ustawy zostały dołączone rysunki przedmiotów, których dotyczą jej postanowienia.
Wynika z nich jednoznacznie, iż strona główna płata wprowadzonego tą ustawą sztandaru ma być
zarazem jego stroną lewą, a strona odwrotna — prawą. Zmienia to w zasadniczy sposób dotychczasowy układ treści umieszczanych na przepisowych sztandarach WP w XX w., na których zawsze
stroną główną (zawierającą godło państwa) była strona prawa. Zarządzone w 1993 r. rozwiązanie
jest więc odstępstwem od utrwalonej od dawna zasady. Sprawia ono jednak, że na wręczanych odtąd
wojsku sztandarach Orzeł Biały ma głowę zwróconą w kierunku drzewca, co z kolei odpowiada
wymogom heraldyki.
Ta sama ustawa wprowadziła nowy typ weksyliów wojskowych, jakim są flagi rodzajów Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej. Traktuje się je jako znaki honorowe, używane w rejonach stacjonowania jednostek wojskowych. Płaty tych flag są czerwonego koloru, z trójkątnymi wycięciami w części
swobodnej, co daje im zakończenie w postaci trójkątnych języków „na wolnym liku”. Stosunek szerokości do długości wynosi wg przepisów ustawy 1:2,1, co równe jest proporcjom bandery wojennej
(5:10,5). W centrum płatów tych flag umieszczone są wizerunki orłów wojskowych. Ich wygląd
jest zróżnicowany w zależności od rodzaju sił zbrojnych. W wojskach lądowych jest to tradycyjny
orzeł w koronie zamkniętej z krzyżem, ze wzniesionymi skrzydłami, osadzony na tarczy Amazonek.
W lotnictwie sylwetka orła otoczona jest husarskimi skrzydłami, natomiast w marynarce wojennej
na niebieskiej tarczy Amazonek widnieje złota kotwica i lina zwinięta w kształcie litery „S”.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 1999 r. wprowadziło z kolei
do użytku proporce, będące „znakami tytułów honorowych” dla wzorowych pododdziałów. Pododdział, który trzykrotnie otrzyma taki proporzec, zatrzymuje go sobie na własność. Istnieją cztery
rodzaje tego typu weksyliów. Główne (lewe) strony ich płatów są zróżnicowane w zakresie barwy
i godła. Na proporcu oznaczającym „Wzorowy Pododdział Wojsk Lądowych” jest ona zielona,
a w jej centrum widnieje orzeł wojsk lądowych. Proporzec „Wzorowego Pododdziału Marynarki
Wojennej” ma płat granatowy z orłem tej formacji, a „Wzorowego Pododdziału Wojsk Lotniczych
i Obrony Powietrznej” — płat błękitny z orłem lotniczym. Czwarty jest proporzec „Wzorowego
Pododdziału Żandarmerii Wojskowej”, na którego lewej stronie widnieje emblemat tej formacji
w formie hełmu dywizjonu karabinierów konnych z lat 1830–1831, umieszczony w czerwonym
polu. Natomiast strony odwrotne (prawe) omawianych proporców są białe i mają w centrum wieńca
laurowego napis: TOBIE / OJCZYZNO / ZAWSZE / WIERNI. Płaty te są prostokątami o wymiarach 55×41 cm, obszytymi z trzech stron frędzlą, natomiast z czwartej wszytymi w białą skórę,
przymocowaną do drzewca. Z każdej strony płata jest w nią wbite pięć gwoździ. Głowica ma formę
grota o długości 15 cm.
Odznakę tytułu honorowego „Wzorowy Pododdział” w jednostkach dziedziczących tradycje kawaleryjskie stanowi natomiast buńczuk, złożony z metalowej lancy (270 cm), umocowanego na nim
proporczyka biało–czerwonego (120×35 cm), z rozcięciem w części swobodnej o głębokości 40 cm,
oraz ogona z czarnego końskiego włosia zawieszonego przy grocie lancy.

2.7. WOJSKOWE WEKSYLIA MORSKIE
Obecność chorągwianych znaków na jednostkach pływających, używanych podczas walk prowadzonych przez Polskę na morzu, sięga czasów średniowiecza. W okresie wojny trzynastoletniej
(1454–1466) takimi jednostkami były uzbrojone statki Gdańska czy Elbląga, uczestniczące w działaniach zbrojnych po polskiej stronie. Z uwagi na to, że w tym okresie używano już bander miejskich,
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wykorzystywano je zapewne także podczas operacji wojennych prowadzonych na otwartym morzu
i na Zalewie Wiślanym. Widniały na nich prawdopodobnie herby wspomnianych miast, z godłami
w postaci krzyży. Miasta portowe leżące nad Bałtykiem, które od 1466 r. przeszły formalnie pod
władzę Polski, posługiwały się w dalszym ciągu tymi znakami. Należące do nich statki były podczas
wojen wynajmowane przez polskich monarchów do działań kaperskich przeciwko flotom przeciwników. Nie wiadomo, jak oznakowane były takie jednostki. Na przełomie XV i XVI w. powstało
w Gdańsku malowidło przedstawiające „Okręt Kościoła”, wyposażony w chorągwie zawieszone
na masztach. Jedna z nich, umieszczona na przednim maszcie, ma na płachcie godło w postaci Orła
Białego, następna na głównym — motywy religijne, a na dwóch ostatnich — herby Gdańska i Prus
Królewskich. Każda z płacht zawierających godła heraldyczne jest w części swobodnej przedłużona
białym polem. Nie da się rozstrzygnąć, czy takie weksylia były używane w praktyce nawigacyjnej,
czy stanowią jedynie fikcyjny element alegorycznego przedstawienia.
Rozwój polskiej floty wojennej, najpierw kaperskiej, a potem państwowej, w XVI–XVII w. wymagał stosowania weksyliów na jednostkach pływających, podobnie jak w innych krajach. Zygmunt
Stary, powołując kaprów do służby w 1517 r., określał ich mianem milites nostri maritimi. Na okrętach posługiwali się b a n d e r a m i, dzięki którym byli rozpoznawani jako pozostający w służbie króla. Być może miały one postać czerwonych płacht z Białym Orłem. W 1557 r. kaprowie zwerbowani
przez Zygmunta Augusta do blokady Inflant mieli służyć na morzu pod królewską chorągwią. Jednak
trzy lata później, ze względu na obowiązujący między Polską a Moskwą rozejm, zostali formalnie
wysłani na służbę do mistrza krzyżackiego w Inflantach Gottharda Kettlera, będącego królewskim
lennikiem i zapewne wywieszali jego banderę. Od 1562 r. w zmienionych już warunkach politycznych jako „strażnicy morza” na służbie Zygmunta Augusta mogli już z pewnością używać bandery
królewskiej. Zapewne była ona podobna do tej z czasów Zygmunta Starego, być może występował
też na niej królewski monogram SA. O obecności takich weksyliów na ich okrętach świadczy wydarzenie z 1568 r., gdy gdański dowódca usytuowanej przy ujściu Wisły „Latarni” kazał otworzyć
ogień do kaperskich okrętów, które płynęły „sub signis et velis Sacrae Regiae Maiestatis”. Wspomniane „signa et vela” były bowiem zapewne banderami, po których rozpoznawano przynależność
pływających pod nimi jednostek.
W sytuacji, gdy na okręcie było kilka bander, istotne mogło być ich rozmieszczenie. Na maszcie przednim (fokmaszcie) zawieszana była bandera królewska, na głównym (grotmaszcie) — państwowa, na tylnym zaś (bezanmaszcie) mogła być obecna bandera gdańska. Za Stefana Batorego
(1576) w użyciu była bandera z Orłem Białym na czerwonej płachcie. W czasach Wazów na okrętach
umieszczano wielką banderę państwową na grotmaszcie, natomiast tak samo wyglądająca bandera
mniejszych rozmiarów znajdowała się na maszcie tylnym, do tego dochodziła wielka bandera królewska na topie masztu przedniego.
W okresie bitwy pod Oliwą (1627) na okrętach pozostających w służbie Rzeczypospolitej podnoszono na topie grotmasztu banderę państwową z Orłem Białym na czerwonej płachcie, natomiast
na topie fokmasztu mogła znajdować się bandera królewska z białym krzyżem na karmazynowym
polu, na którym znajdował się otoczony łańcuchem Orderu Złotego Runa polski Orzeł ze Snopkiem
Wazów na piersiach. Prawdopodobnie używana była też inna wersja królewskiej bandery: z czteropolowym herbem na płachcie, na której umieszczano godła Rzeczypospolitej (Orzeł Biały i Pogoń)
oraz Królestwa Szwecji (Trzy Korony i Lew). Z racji bowiem praw Zygmunta III do władzy w tym
drugim państwie, na polskich okrętach mogły być wywieszane także bandery szwedzkie. Wskazuje
na to zachowany z okresu tej bitwy inwentarz floty, uwzględniający również chorągwie okrętowe.
Według tego wykazu na okręcie „Król Dawid” były one dwie — jedna nazwana szwedzką, druga
z herbem królewskim „polsko–szwedzkim”. Dwie lub trzy duże bandery były też na każdej z pozostałych sześciu jednostek.

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

WEKSYLIA WOJSKOWE

185

Nie wiadomo, jak wyglądały bandery floty kaperskiej organizowanej za Jana Kazimierza i Jana III
Sobieskiego. Podobnie brakuje też wiadomości o polskich banderach z okresu panowania królów
z dynastii saskiej. W Muzeum Narodowym w Poznaniu znajduje się biała płachta chorągwi, na której
z jednej strony widnieje srebrny Orzeł z koroną na głowie i tarczą Wettinów na piersiach, z drugiej
jest wyobrażony żaglowiec. Według niektórych przypuszczeń jest to bandera morska z XVIII w., ale
część badaczy identyfikuje ją jako chorągiew kupiecką.
Wizerunki polskich bander pojawiły się w czasach nowożytnych w powstających na Zachodzie
kompendiach zawierających zestawienia znaków używanych przez poszczególne floty ówczesnego świata. W tego rodzaju holenderskiej publikacji z 1700 r. znalazły się dwa wizerunki związane
z Polską. Jeden, podpisany jako: „Poolse Vlag van Heiligena”, przedstawia na czerwonej płachcie
Orła Białego bez korony. Jej brak mógł wynikać z niedokładności rysunku. Druga z obecnych w tym
zestawieniu bander, oznaczona jako: „Poolse Konings Vlag”, ma na czerwonej płachcie obnażoną
rękę, skierowaną w heraldyczną lewą stronę, trzymającą broń w postaci szabli (ewentualnie tasaka)
z otwartą rękojeścią. Militarna treść tego weksylium skłania część badaczy do przypuszczeń, że
pierwotnie była to bandera używana w celach wojennych, być może proporzec kaperski. Ich zdaniem
ręka z mieczem w okresie wcześniejszym stanowiła popularny symbol walki zbrojnej i w Polsce
mogła zachować się dłużej niż w innych krajach, utrwalając się w roli godła na banderze. O tym
przedmiocie pisał także w 1695 r. Holender Carel Allard, według którego ramię wynurzało się z niebieskiego obłoku i było do łokcia zakryte białym rękawem ze złotym mankietem. Trzymana w dłoni
szabla miała czarną rękojeść, podobnie jak to było widoczne na opisanym wyżej wizerunku. Natomiast na francuskim przedstawieniu z 1756 r. rękaw ten jest czarny ze złotym mankietem, a cała
szabla srebrna, łącznie z rękojeścią.
Po rozbiorach odrębną banderę posiadało Królestwo Polskie, jej płachtę zajmował niebieski ukośny krzyż (św. Andrzeja), a w lewym rogu Orzeł Biały na czerwonym tle. Była ona określana jako
bandera wojenna lub morska. Posługiwały się nią również dwa statki parowe uprawiające żeglugę
na Wiśle.
Podczas powstania styczniowego polska bandera morska miała związek z próbami wykorzystania
jednostek pływających do wsparcia działań powstańczych. W MWP zachowała się bandera z Orłem Białym na amarantowym polu, którą wiąże się z rejsem angielskiego parowca „Ward Jackson”,
płynącego pod dowództwem pułkownika Teofila Łapińskiego z ładunkiem sprzętu wojskowego dla
powstańców w kierunku wybrzeży Litwy w marcu 1864 r. Inna bandera okrętowa z 1863 r., przechowywana w zbiorach Muzeum Czartoryskich w Krakowie, została wykonana z czerwonego jedwabiu,
na którym zaaplikowano białą sylwetkę Orła w koronie. Płachta ta ma rozmiary 192×211 cm.
Wygląd morskich weksyliów obecnych na okrętach, które miały być wykorzystane dla wsparcia
powstania, został też określony w umowie zawartej 1 lutego 1864 r. między agentem wojskowym
Rządu Narodowego w Paryżu, płk. Eugeniuszem Dębińskim, a generalnym organizatorem floty polskiej, Władysławem Zbyszewskim. Projekty tych przedmiotów zostały tam opisane następująco:
„Flaga statków polskich będzie dwukolorowa, biała i amarantowa, z herbem państwa takim, jakiego
Rząd Narodowy na pieczęciach swoich używa. Znak — ramię białe, mieczem uzbrojone, w amarantowem polu. Banderola biała i amarantowa”. Warto zauważyć, że zostały tu wymienione trzy rodzaje
morskich chorągwi: flaga, znak i banderola. Po odzyskaniu niepodległości zostały one formalnie
wprowadzone w polskiej Marynarce Wojennej, choć pod innymi nazwami, jako bandera, proporzec
i znak okrętowy, o czym będzie mowa w dalszej kolejności.
Próby ustalenia wyglądu polskiej bandery wojennej były podejmowane jeszcze przed jej ustawowym wprowadzeniem w II Rzeczypospolitej. W 1918 r. marynarze polscy w Sewastopolu opracowali wygląd bandery, którą przeznaczono dla statku „Polonia”. Była ona wzorowana na banderze
wojennej rosyjskiej i stworzona z myślą o polskiej Marynarce Wojennej. Na jej białej płachcie wid-
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niał czerwony krzyż św. Andrzeja, w jego centrum w czerwonej tarczy umieszczono wizerunek Orła
Białego. W późniejszej wersji pole z orłem przeniesiono do lewego górnego rogu (kantonu) płachty.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w ustawodawstwie państwowym znalazło się wiele
postanowień dotyczących bandery morskiej i innych znaków używanych w żegludze. Były temu
poświęcone odrębne artykuły Ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1919, nr 69, poz. 740). Bandera wojenna morska, omówiona (wraz z innymi
znakami Marynarki Wojennej) w art. 7, miała mieć identyczny wygląd jak flaga wojenna lądowa.
Była nią „chorągiew z wycięciem o barwach narodowych, przytwierdzona do ruchomego sznurka
na drzewcu z herbem Rzeczypospolitej w pośrodku białego pasa”. Stosunek długości do szerokości
wynosić miał 8:5. Została też zdefiniowana rola bandery wojennej jako wojskowego sztandaru na
okręcie. Warto zauważyć, że w załączonym do tekstu ustawy wzorze graficznym stosunek wysokości
do długości w jej wypadku został podany jako 5:10½ z czego wynika, iż proporcja podana w tekście
nie uwzględniła długości ogonów płachty, które powstały w wyniku umieszczenia w niej wycięcia.
Wśród weksyliów okrętowych używanych w Marynarce Wojennej były też wymienione w ustawie p r o p o r z e c oraz znak. Pierwszy z nich miał być wywieszany na dziobach większych okrętów
wojennych (zaliczanych do pierwszych dwóch klas). Na jego prostokątnym płacie (o proporcjach 6:5)
znajdować się miał polski krzyż kawalerski, mający w centrum (sercu) wyobrażoną rękę z mieczem.
Dokładny wygląd tego proporca przedstawiał załączony do dokumentu wzór. Dzięki temu można
stwierdzić, że znajdujący się na proporcu krzyż kawalerski został podzielony pod względem kolorystyki na dwie części: górną czerwoną i dolną białą, odwrotnie niż płat, którego górna połowa była
biała, dolna zaś czerwona. Ręka znajdująca się w centrum krzyża, w kolistym czerwonym polu,
była obnażona aż do ramienia, a oręż w jej dłoni nie był podobny do typowego miecza, lecz do bojowego tasaka lub szabli z zakrzywioną, rozszerzającą się ku sztychowi głownią.
Natomiast z n a k i e m nazwano w tej ustawie „wstęgę o barwach narodowych z polskim krzyżem kawalerskim przy drzewcu”, której proporcje określono na 25:1. Miała być ona wywieszana
na szczycie głównego masztu na okręcie, który pozostawał „w służbie czynnej pod dowództwem
oficera polskiej marynarki wojennej”. Z załączonego do tych przepisów wizerunku wynika, iż płat
tego znaku miał być rozcięty w części swobodnej, przez co kończył się dwoma długimi, wąskimi
ogonami.
Bandera wojenna została użyta podczas zaślubin Polski z morzem, których dokonał gen. Józef
Haller 10 lutego 1920 r. Była wówczas umocowana na stałym maszcie. W maju podniesiono ją na
okręcie hydrograficznym „Pomorzanin”, stacjonującym w porcie gdańskim.
Następne akty ustawodawcze dotyczące bander dotyczyły głównie zmiany wyglądu godła państwowego, które w 1927 r. uzyskało nowy kształt. Wydane po tym fakcie Rozporządzenie Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. (Dz.U. 1927, nr 115, poz. 980, tytuł III: Flagi, bandery,
chorągwie i sztandary) wprowadziło jednak nieco uściśleń i nowych ustaleń co do weksyliów używanych na jednostkach pływających. Tak więc odnośnie do bandery wojennej w art. 6 rozporządzenia znalazł się dokładniejszy opis proporcji, jakimi mają się odznaczać te przedmioty. Według niego
herb państwowy powinien być umieszczony w środku białego pasa, to znaczy w połowie odległości
między drzewcem a wcięciem, a jego wysokość w stosunku do szerokości płachty ma wynosić 2:5.
Został też sprecyzowany na nowo stosunek długości bandery do jej szerokości (10,5:5) oraz podana
głębokość wcięcia, równa połowie szerokości.
W art. 9 omówiono proporzec marynarki wojennej tożsamy z flagą forteczną. Opisano słownie
wygląd tego weksylium, wcześniej (w 1919) ukazany jedynie graficznie. O krzyżu kawalerskim
umieszczonym na płachcie podano, iż jego „ramiona położone w białym pasie są czerwone, zaś ramiona położone w czerwonym pasie białe”. Zbrojne ramię usytuowane w centrum krzyża w czerwo-
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nej okrągłej tarczy miało być zwrócone mieczem do drzewca. Natomiast stosunek wysokości krzyża
do szerokości płachty określono na 4:5.
Znak okrętów wojennych zyskał w art. 10 owego Rozporządzenia dodatkowe szczegóły opisu,
zwłaszcza odnoszące się do układu kolorów na jego płacie, które były naprzemienne z kolorami
krzyża kawalerskiego, analogicznie jak na proporcu. Płat ten miał mieć na końcu „głębokie wcięcie”, natomiast wysokość krzyża powinna być równa połowie szerokości płata. Pewną zmianę w tym
zakresie przyniósł Dekret Prezydenta RP z 24 listopada 1937 r., który zamiast dotychczasowego
„znaku” na okręcie wprowadzał „znak dowódcy okrętu”.
W czasie II wojny światowej jednostki polskiej marynarki wojennej używały weksyliów zgodnie
z przepisami ustalonymi w okresie międzywojennym. Jedyne novum stanowiły tzw. flagi pirackie
(ang. Jolly Roger) podnoszone w 1943 r. na stacjonujących na Malcie okrętach podwodnych „Sokół”
i „Dzik”, które prowadziły działania na Morzu Śródziemnym. Dominującym motywem na ich płachtach były trupie czaszki ze skrzyżowanymi piszczelami. Zaznaczano na nich również osiągnięcia
bojowe i wywieszano je podczas powrotu z udanych akcji bojowych.
W 1946 r. zmieniono wygląd proporca marynarki wojennej, umieszczając na nim krzyż podobny
do odznaki Orderu Krzyża Grunwaldu z ramionami rozszerzającymi się na końcach i umieszczoną
w centrum czerwoną gotycką tarczą z dwoma białymi mieczami. Płat tego proporca podzielony był
na pola białe i czerwone, natomiast krzyż miał barwy odwrócone: w górnej części czerwień, w dolnej
zaś biel. Wzór ten nie był potwierdzony żadnym aktem prawnym.
Weksylia Marynarki Wojennej PRL określił dopiero Dekret z dnia 9 listopada 1955 r. o znakach
Sił Zbrojnych. Znalazło się w nim postanowienie, iż w banderze wojennej stosunek szerokości do
długości wynosi 1:2,1, a głębokość wcięcia jest równa połowie szerokości płata. Oznaczało to więc
utrzymanie dotychczasowych proporcji.
Natomiast wygląd p r o p o r c a został całkowicie zmieniony. Miał to być teraz prostokątny płat
tkaniny koloru białego, obramowany czerwonym otokiem, mający pośrodku godło PRL (właściwie
herb), przy czym szerokość tego prostokąta do jego długości miała być równa 5:6, a szerokość otoku do
szerokości płata 1:10, z kolei wysokość godła do szerokości płata 1:2. Proporzec ten nie pozostał długo wśród znaków marynarki wojennej, gdzie nie był w praktyce używany. Został wycofany na mocy
Ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o zmianie dekretu z dnia 9 listopada 1955 r. o znakach Sił Zbrojnych
(Dz.U. 1959, nr 71, poz. 447), która wprowadziła nowy wzór tego weksylium. W myśl jej postanowień proporzec marynarki wojennej powinien zachować postać prostokątnego płata tkaniny w barwach PRL, ale były one ułożone w sposób oznaczający powrót do wcześniejszego wyglądu: „Pośrodku
krzyża na okrągłej tarczy koloru czerwonego umieszczony jest wizerunek ręki z mieczem. Ręka jest
koloru cielistego, a miecz koloru srebrnego z żółtą rękojeścią. Ramię ręki ubrane jest w niebieski rękaw
z żółtym przybraniem”. Proporcje wymiarów pozostały takie jak wcześniej. Na rysunku w załączniku
ręka zwrócona jest mieczem w kierunku przeciwnym do liku z linką służącą do zawieszania proporca.
Ustawa zawierała też dokładniejszy opis znaku dowódcy okrętu, który „podniesiony na właściwym miejscu okrętu marynarki wojennej oznacza, że okręt jest dowodzony przez oficera marynarki
wojennej i znajduje się w kampanii”. Nadal była to wstęga o barwach białej i czerwonej z głębokim
wcięciem. W części wstęgi przy maszcie znajdował się wizerunek krzyża równoramiennego, którego
ramiona położone na białym pasie są czerwone, ramiona zaś położone na czerwonym pasie — białe.
Określono też proporcje, jakimi odznaczały się jego wymiary. Stosunek szerokości znaku do jego
długości był zróżnicowany w zależności od wielkości okrętu i wynosił 1:20, 1:25 lub 1:50. Stosunek
długości wstęgi do długości wcięcia był równy 3:1, a wysokość krzyża do szerokości znaku 1:2.
Należy dodać, że identyczny wygląd jak proporzec okrętowy z lat 1955–1959 miała flaga jednostek
nadbrzeżnych marynarki wojennej używana w latach 1961–1993.
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Poza banderą wojenną wprowadzono także specjalne bandery dla jednostek pływających używanych przez wojska i służby ochrony granic, a także dla statków wykorzystywanych przez marynarkę
wojenną. Dekret z 1953 r. ustanawiał banderę dla jednostek pływających Wojsk Ochrony Pogranicza.
Przypominała ona wyglądem opisaną wcześniej banderę wojenną, lecz z dodatkiem w postaci zielonego obramowania, które otaczało wszystkie skraje płata z wyjątkiem swobodnego, zaopatrzonego
w „jaskółczy ogon”. Od 1955 r. była też w użyciu bandera pomocniczych jednostek pływających
marynarki wojennej, mająca w górnym rogu granatowego płata, przy liku przydrzewcowym płachty,
wkomponowaną banderę wojenną. Przysługiwała ona pływającym jednostkom nieuzbrojonym, ratowniczym, kablowcom, tankowcom, holownikom i innym.
Po przełomie ustrojowym w 1989 r. sprawy znaków Marynarki Wojennej na nowo zdefiniowała
Ustawa z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w rozdz. 4.
Jej art. 18 przyznaje banderze rolę znaku przynależności jednostki pływającej do Marynarki Wojennej RP, a także przypisuje jej znaczenie symboliczne, jako odniesienie do tradycji Marynarki
Wojennej, męstwa, honoru oraz „gotowości załogi okrętu do obrony Ojczyzny i jej praw na morzu”. Zawarty w artykule 19 opis bandery uwzględnia zmianę w wyglądzie godła państwowego,
natomiast jej kształt i wymiary pozostały takie jak dotychczas.
Z kolei w opisie proporca (art. 20) pojawiło się stwierdzenie, iż w centrum krzyża kawalerskiego
„jest umieszczone zbrojne ramię”. Oznacza to zmianę w stosunku do wcześniejszej „ręki z mieczem”, gdyż obecnie ramię to jest w całości opancerzone, z wyjątkiem dłoni. Proporzec został okreś
lony jako „symbol męstwa i niezłomnego ducha bojowego załogi okrętu”.
Znak dowódcy okrętu zyskał w nowej ustawie odmienne od poprzednich parametry, mianowicie
szerokość wstęgi w stosunku do długości została określona na 1:25, podczas gdy poprzednio były
podane w tym względzie aż trzy wersje. Natomiast wysokość krzyża do szerokości wstęgi ustalono
na 4:5, wcześniej krzyż ten zajmował połowę jej szerokości. Zmianie uległa także bandera jednostek
pomocniczych Marynarki Wojennej, w której barwę granatową zastąpiła błękitna.
Ważną grupą weksyliów używanych na jednostkach pływających Marynarki Wojennej są także
flagi, proporce i proporczyki związane ze stanowiskami dowódczymi. Zaczęto je wprowadzać już od
1921 r., gdy rozkazem Ministra Spraw Wojskowych (Dz.Rozk. 1921, nr 2, poz. 39) zostały ustalone
flagi Ministra Spraw Wojskowych, szefa Departamentu Spraw Morskich i generała, flagi rangowe
przysługujące wiceadmirałowi i kontradmirałowi, a także proporczyki dowódców dywizjonów. Każda grupa tych weksyliów miała określony kształt. Podnoszono je na maszcie głównym, przy czym
zawsze powinien to być znak najwyższego rangą dowódcy.
Wszystkie f l a g i wchodzące w skład tej grupy są biało–czerwone i mają prostokątny kształt
z wycięciem „w jaskółczy ogon” w części swobodnej. W górnych, białych polach widnieje w nich
zawsze czerwona tarcza z Orłem Białym, którego wygląd był zgodny z obowiązującym w danym
okresie godłem państwowym. Natomiast na ich polach dolnych są umieszczane emblematy różniące
się wyglądem.
Flaga Ministra Spraw Wojskowych, a po II wojnie światowej Ministra Obrony Narodowej, ma na
owym dolnym, czerwonym polu przedstawienie białej kotwicy skrzyżowanej ze złotą lufą armatnią.
Na fladze szefa Departamentu Spraw Morskich (w latach 1921–1928), a następnie szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej (1928–1945) i dowódcy Marynarki Wojennej (w latach 1961–1990 i od
1996) widnieje w tym miejscu wizerunek samej kotwicy białego koloru. Natomiast flaga generała
ma tu dwie skrzyżowane lufy armatnie i pod nimi kulę, całość w kolorze złotym.
Z kolei flagi rangowe, oznaczające dowódców wyższych stopni w Marynarce Wojennej, podobne
kształtem do wyżej opisanych, mają na dolnym, czerwonym pasie gwiazdki białego koloru, których
liczba oznacza rangę właściciela. Tak więc jedna gwiazdka widnieje na fladze kontradmirała, dwie
— wiceadmirała i trzy — admirała.
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Wprowadzona w 1937 r. flaga Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych (Dz.Rozk. 1937) miała prostokątny płat (5:8) z białym, czerwonym i znowu białym obramowaniem, w którego czerwonym
polu widniał Orzeł Biały w zamkniętej koronie na głowie, osadzony na skrzyżowanych buławach
marszałkowskich. W 1939 r. zmieniono kształt płata na kwadratowy. W czasach PRL (od 1961) taki
wygląd miała flaga marszałka Polski, na której orzeł występował bez korony. Od 1996 r. na fladze
marszałka Polski widnieje znowu orzeł w koronie, lecz zmienione zostały jej proporcje, które wynoszą 5:6. Wprowadzono wówczas także flagę Szefa Sztabu Generalnego WP o podobnym wyglądzie,
na której jednak orzeł jest ukazany bez buław.
P r o p o r c z y k i używane w Marynarce Wojennej od 1921 r. mają charakterystyczny kształt
płatów w postaci trójkątów z trójkątnymi także wycięciami w wierzchołkach, dającymi zakończenie części swobodnych w postaci „jaskółczego ogona”. Najważniejszym obiektem w tej grupie był
z pewnością proporczyk Naczelnika Państwa, którego kontynuację stanowił proporczyk Prezydenta
RP, występujący aż do roku 1952. Pole części czołowej jego płata było czerwone z zamieszczonym
na nim Orłem Białym, którego wygląd zmieniał się jak w herbie państwa, natomiast część swobodna była biała. W latach 1968–1991 tak wyglądający proporczyk należał do Szefa Sztabu Głównego
Marynarki Wojennej. Pozostałe proporczyki miały ustalony wygląd płatów, które w części czołowej
były biało–czerwone z czerwoną tarczką z Orłem Białym w centrum białego pola. Część ta kończyła
się „jaskółczym ogonem”. Przedłużenie tych proporczyków w części swobodnej, zakończone drugim „jaskółczym ogonem” miało rozmaite zabarwienie, w zależności od funkcji, którą oznaczało to
weksylium. Tak więc według zasad wprowadzonych w 1921 r. proporczyk komodora był w części
swobodnej biały, dowódcy 1 dywizjonu morskiego — czerwony, 2 dywizjonu — zielony, 3 dywizjonu — żółty i 4 dywizjonu — fioletowy. Natomiast zgodnie z przepisami z 1928 r. białe zakończenie
proporczyka nadal oznaczało komodora, lecz czerwone — dowódcę flotylli, żółte — dowódcę obrony wybrzeża, a fioletowe — dowódcę dywizjonu. W latach 1961–1990 podobne pozostały proporczyki komodora i dowódcy dywizjonu, natomiast znakiem dowódcy flotylli był proporczyk z żółtym
zakończeniem płata, wprowadzono też proporczyki dowódcy dywizji — z czarną barwą zakończenia, brygady — czerwoną i grupy — zieloną. Według obecnych przepisów, obowiązujących od 1996
r., proporczyk z czerwoną częścią swobodną oznacza szefa sztabu Marynarki Wojennej, z białą —
dowódcę flotylli, błękitną — dowódcę dywizjonu i zieloną — dowódcę grupy.
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lotniczych, Warszawa 1978; t. 10: Z. Waśko, R. Witkowski, Regularne jednostki Wojska Polskiego. Formowanie, działania bojowe, wyposażenie, metryki okrętów i oddziałów lądowych Marynarki Wojennej, Warszawa
1976; Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Powstanie styczniowe w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego,
red. Rada Muzealna MWP, oprac. W. Bigoszewska, M. Słoniewska, Warszawa 1966; W. Sokulski, Sztandar
18 Pułku Ułanów Pomorskich, PKiBP 1966, nr 44; Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Katalog zbiorów.
Wiek XVII, red. Rada Muzealna MWP, oprac. Z. Stefańska, Warszawa 1968; Sztandary Ludowego Wojska
Polskiego ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Warszawa 1970; „Ruch” [9 pocztówek w obwolucie, wkładka z opisem, aut. K. Sulikowski]; Piechota polska 1939–1945. Materiały uzupełniające do
„Księgi chwały piechoty”, wydanej w Warszawie w 1939 r., oprac. T. Kryska–Karski, z. 1–17, Londyn 1970–
1974; P. Niekraszewicz, Sztandary I–szej Dywizji Grenadierów, Londyn 1971; S. K. Kuczyński, Dawne
bandery polskie, „Nautologia” 6, 1971, s. 1–7; Pamiątki powstańcze w zbiorach muzeów śląskich. Katalog,
Opole 1971; E. Koczorowski, J. Koziarski, R. Pluta, Zwyczaje i ceremoniał morski, Gdańsk 1972; Z. Godyń, W. Kulesza, Losy sztandarów kawalerii z 1939 roku, PKiBP 1973, nr 72, s. 625–647; L. Kukawski, Broń
i barwa kawalerii polskiej XX wieku, Wrocław 1974; Sztandary kawalerii z 1940–1945 w Instytucie Polskim
w Londynie, PKiBP 1974, nr 74; W. Bigoszewska, H. Wiewióra, Sztandary Ludowego Wojska Polskiego
1943–1974, Warszawa 1974; T. Białostocki, Fundacja sztandarów Polskich Sił Zbrojnych na obczyźnie, Londyn 1975; S. K. Kuczyński, U źródeł hasła „Za naszą i waszą wolność”, „Mówią Wieki” 1975, nr 2, s. 8–11;
K. Węgrzecki, Fundacja Sztandarów Polskich Sił Zbrojnych na Obczyźnie, Nottingham 1975; Artyleria konna w kampanii wrześniowej 1939 roku. Książka pamiątkowa, oprac. J. Boguski, Londyn 1976; E. Koczorowski, Rodowód naszej bandery, „Bandera” 1976, nr 26; S. K. Kuczyński, Pierwsza bandera Rzeczypospolitej,
„Mówią Wieki” 1977, nr 7; Chorągwie i sztandary Wojska Polskiego XVI–XVIII w. ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, [zbiór 9 barwnych pocztówek w obwolucie, tekst W. Bigoszewska, H. Wielecki],
Warszawa 1978; S. Russocki, S. K. Kuczyński, J. Willaume, Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej. Zarys
dziejów, Warszawa 1978; R. Kuliński, Banderia Polonorum czyli Polaków chorągwie grunwaldzkie, „Żoł-
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nierz Polski” 35, 1980, nr 28, s. 2, 3, 8; T. J. Kowalski, Polskie flagi lotnicze 1918–1978, cz. 1, „Skrzydlata
Polska” 36, 1980, nr 10, s. 22; K. Madej, Polskie symbole wojskowe 1943–1978: godło, sztandary, ordery,
odznaczenia i odznaki Ludowego Wojska Polskiego, Warszawa 1980; Historyczny rodowód polskiego ceremoniału wojskowego, red. L. Ratajczyk, Warszawa 1981; E. Madey, Z dziejów polskiej bandery wojennej, proporca i znaków Marynarki Wojennej, „Przegląd Morski” 36, 1982, z. 10, s. 58–67; M. Kubicka, Dzieje sztandarów LWP 1943–1945, „Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej” 12, 1983, s. 96–99; J. Łuczak, Chorągwie i sztandary Wojsk Wielkopolskich, SDDUUW 8, 1982, s. 103–123; T. Białostocki, Matka Boska na naszych sztandarach, PKiBP 14, 1983, nr 109/110, s. 147–152; K. Mosingiewicz, Chorągwie rodowe i ich dowódcy w bitwie pod Grunwaldem, w: Prace z dziejów państwa i zakonu krzyżackiego, red. A. Czacharowski,
seria: Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica, t. 2, Toruń 1984, s. 107–126; I. Grabowska, Pamiątki po generale Edmundzie Różyckim, dowódcy jazdy wołyńskiej w r. 1863, w: Powstanie niespełnionych nadziei 1863, seria: Arsenał Polski, Kraków 1984, s. 17–21; H. Wielecki, Szumią orły chorągwiane, w: Powstanie niespełnionych nadziei 1863, seria: Arsenał Polski, Kraków 1984; S. K. Kuczyński, Nieznane projekty
bandery polskiej, „Nautologia” 19, 1984, nr 3, s. 53–57; A. Bebłowski, Zasady etykiety flagowej, Warszawa
1985; H. Łowmiański, Początki Polski. Polityczne i społeczne procesy kształtowania się narodu do początku
wieku XIV, t. 6, cz. 2, Warszawa 1985, Aneks: Krakowska geneza orła piastowskiego, s. 930–943; W. Bigoszewska, M. H. Słoniewska, Chorągwie i sztandary z lat 1815–1831 w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego,
MW 3, 1985, s. 279–301; R. Matuszewski, M. Siciński, Najcenniejsze nabytki Muzeum Wojska Polskiego
w latach 1965–1980, MW 3, 1985, s. 11–44; J. Minkiewicz, Ułańskie dzieje, Londyn 1985; J. T. Petrus,
Chorągwie i sztandary z wieku XVI do początku XVIII, Warszawa 1986; J. T. Petrus, Chorągwie i sztandary
z wieku XVIII, Warszawa 1986; R. Brzezinski, Polish Armies 1569–1696 (I), seria: Men–at–Arms, 184, London 1987; L. Kukawski, M. Wroński, Dzieje sztandarów 3 Pułku Ułanów Śląskich, „Zeszyty Tarnogórskie
PTTK” 1987, nr 3, s. 65–79; M. Wroński, L. Kukawski, Dzieje sztandarów 3 Pułku Ułanów Śląskich, PKiBP
17, 1987, nr 127, s. 6–17; A. Skrobacki, Komu znane są losy sztandaru Szkoły Podchorążych Sanitarnych
w Warszawie?, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 51, 1988, z. 2, s. 251–253; J. S. Wojciechowski,
Sztandar 3 D A K, PKiBP 17, 1988, nr 128, s. 294–295; J. Łuczak, Chorągwie i sztandary, w: Barwa i broń
sił zbrojnych Wielkopolski w latach 1919–1920, Koszalin 1988, s. 91–103; K. Satora, Emblematy, godło
i symbole GL i AL. Ubiór, oznaka i godło, odznaczenia, sztandary i symbole Gwardii Ludowej i Armii Ludowej
oraz emblematy ludowej partyzantki polskiej we Francji i Jugosławii, wyd. 2, Warszawa 1988; H. Smoliński,
Sztandar 3 Pułku Strzelców Konnych, „Orzeł Biały” 49, 1989, nr 1447/1448, s. 61–62; A. Nieuważny, W tęczę
Franków Orzeł Biały… — barwa i broń Bajończyków, w: Militaria polskich formacji i Wojska Polskiego z lat
1914–1922, Warszawa 1989, s. 105–124; W. Bigoszewska, Proporzec z 1831 r. świadectwem genezy hasła
„Za naszą i Waszą wolność”, MW 4, 1989, s. 316–326; Jana Długosza chorągwie grunwaldzkich zwycięzców,
oprac. S. K. Kuczyński, ryc. S. Kobyliński, Warszawa 1989; J. Łojko, Chorągwie polskie i litewskie w bitwie
pod Grunwaldem, „Lithuano–Slavica Posnaniensia. Studia Historyczne” 3, 1989, s. 141–154; Zarys historii
wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej, z. 1–205, Pruszków 1989–2013; J. S. Wojciechowski,
Sztandary artylerii konnej, Manchester 1989; W. Jerulank, Zarys historii 9 Pułku Strzelców Konnych im.
Kazimierza Pułaskiego z Grajewa, Grajewo 1989; Wojsko Polskie 1939–1945. Barwa i broń, [tekst] S. Komornicki, Z. Bielecki, W. Bigoszewska, A. Jońca, ryc. A. Jońca, wyd. 2, Warszawa 1990; E. Madey, Krótka
historia herbu na polskich banderach, „Przegląd Morski” 44, 1990, z. 5, s. 81–84; A. Jońca, R. Szubański,
J. Tarczyński, Wrzesień 1939. Pojazdy Wojska Polskiego. Barwa i broń, Warszawa 1990; J. S. Wojciechowski, 3 Pułk Ułanów Śląskich i jego sztandary, PKiBP 18, 1990, nr 136, s. 588–590; M. Reyowa, Sztandar spod
Kocka, PKiBP 18, 1990, nr 133, s. 343–344; K. Satora, Opowieści wrześniowych sztandarów, Warszawa
1990; A. Nadolski, Znaki bojowe, w: Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350–1450, red. A. Nadolski,
Łódź 1990, s. 195–207; J. Murgrabia, Symbole wojskowe Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. 1939–1946,
Warszawa 1990; R. Morawski, H. Wielecki, Wojsko Księstwa Warszawskiego. Kawaleria, Warszawa 1990;
C. Leżeński, L. Kukawski, O kawalerii polskiej XX wieku, Wrocław 1991; M. Ney–Krwawicz [tekst],
Z. Siemaszko, M. Siemaszko [fot.], Bojowe sztandary i proporce Armii Krajowej, Warszawa 1991; M. Ney–
Krwawicz, Kresowe sztandary Armii Krajowej, „Goniec Kresowy” 1991, nr 8, s. 6–7; M. Ney–Krwawicz,
Kresowe sztandary Armii Krajowej, „Przegląd Kresowy” 1991, nr 4, s. 33–34; A. Zwierko, M. Bobowicz,
Sztandar Okręgu Nowogródzkiego, „Szlakiem Narbutta” 1991, nr 6, s. 3–29; A. Konstankiewicz, J. S. Wojciechowski, Artyleria konna, Lublin 1991; A. Wap, Proporczyk Henryka Lipkowskiego z powstania listopadowego, „ZNMWB” 6, 1992, s. 147–148; P. Borawski, Uzbrojenie, barwa i chorągwie Tatarów Wielkiego
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Księstwa Litewskiego w XVI–XVII w., MW 5, 1992, s. 206–224; L. Fabianowicz, J. S. Wojciechowski, Sztandary 4 Pułku Ułanów Zaniemieńskich, „Przegląd Kresowy” 1992, nr 1, s. 17–18; Z. Gnat–Wieteska, Szwadrony przyboczne i Szwadron Reprezentacyjny Wojska Polskiego w latach 1919–1948, Pruszków 1992; L. Fabianowicz, Sztandar dla 22 Pułku Ułanów Podkarpackich, PKiBP 19, 1992, nr 141, s. 358–361; W. Kosmala,
Wrześniowe dzieje sztandaru 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, „Szkice Lublinieckie” 3, 1992, s. 58–62;
Powrót znaków polskich z Kremla, „Żołnierz Polski” 1992, nr 9, s. 2, 51; A. R. Janczak, Miłość żąda ofiary.
Relikwia „Katoczka” kpt. pil.–obs. Jana III Hryniewicza — Sztandar Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej
Brytanii 1940–1992, Warszawa 1992; M. Dutkiewicz, Dzieje sztandaru Szkoły Podchorążych Sanitarnych,
WPH 38, 1993, nr 2, s. 296–301; E. Jaworski, Losy sztandaru Inspektoratu Armii Krajowej Lwów–Miasto
Dzielnica Północna 1943–1992, WPH 38, 1993, nr 3, s. 272–274; L. Kukawski, Sztandary, w: Broń i barwa
Wojska Polskiego w roku 1939. (Informator wystawy), red. B. Królikowski, Lublin 1993, s. 17–34; A. Jeziorkowski, L. Kukawski, Sztandary kawalerii polskiej XX w., cz. 1–22, „Arsenał Poznański” 2, 1993, nr 2–4;
3, 1944, nr 1–4; 4, 1995, nr 1–4; 5, 1996, nr 1–4; 6, 1997, nr 1,3; 7, 1998, nr 1; 9, 2000, nr 1; 10, 2001, nr 2,3;
11, 2002, nr 1; M. Karpowicz, Kilka uwag o husarskich proporcach w XVII w., „Materiały Muzeum Wnętrz
Zabytkowych w Pszczynie” 7, 1993, s. 183–188; W. Korbel, Sztandar dwóch powstań, Katowice 1993;
Z. Starzyński „Senior”, Sztandar 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, „Biuletyn Informacyjny
27 Wołyńska Dywizja AK” 1993, nr 4 (40), s. 46–59; M. Ney–Krwawicz, Sztandar Inspektoratu Rejonowego
AK Rzeszów, WPH 38, 1993, nr 4, s. 95–108; M. Ney–Krwawicz, Sztandary i proporce Armii Krajowej, Warszawa 1994; Pierwszy odnaleziony sztandar NSZ, „Szczerbiec” 4, 1994, nr 6, s. 122; Sztandary polskiego ruchu ludowego, oprac. J. Czajkowski, S. Dąbrowski, I. Zamojska, Warszawa 1994; K. Ajewski, Militaria
w zbiorach Muzeum Ordynacji Zamojskiej w Warszawie, KHKM 42, 1994, nr 2, s. 183–216; L. Kukawski, Co
się stało ze sztandarem Szkoły Podchorążych Kawalerii?, „Rocznik Grudziądzki” 2, 1994, s. 205–210; M. Ragan–Lipiński, Znaki identyfikacyjne: proporce Dowództw Jednostek Kawalerii w myśl „Instrukcji o znakowaniu” z 1939 r., PKiBP 20, 1994, nr 148, s. 425–433; W. Kuźma, Nowe opowieści wrześniowych sztandarów,
„Mars” 1994, nr 2, s. 225–254; Z. Gnat–Wieteska, Symbolika formacji wojskowych Obozu Narodowego,
MW 6, 1995, s. 474–494; Sztandary wojskowego szkolnictwa medycznego [aut. M. Dutkiewicz i in.], Łódź
1995; S. Żytniewski, Sztandar 1 Brygady Rakietowej OP Bytom [1995]; A. Znamierowski, Stworzony do
chwały, Warszawa 1995; M. Adamska, Przedmioty ze zbiorów wawelskich w Album Zamoyskim. Przyczynek
do XIX–wiecznej ikonografii zabytków sztuki w Polsce, „Studia Waweliana” 4, 1995, s. 129–142; Orzeł Biały.
700 lat herbu państwa polskiego, S. K. Kuczyński i in., red. nauk. P. Mrozowski, M. Makowski, Warszawa
1995; Bóg — Honor i Ojczyzna: napisy na sztandarach Polskich Sił Zbrojnych, oprac. M. E. Bociek, „Rzeczpospolita Podchorążacka” 1995, nr 50, s. 8–10; Dewiza „Bóg — Honor — Ojczyzna” na sztandarach wojskowych w 1943 r., „Nasza Służba” 1996, nr 3, s. 3; M. Kopczewski, Z. Moszumański, Polska obrona przeciwlotnicza w latach 1920–1939, Pruszków 1996; H. Wielecki, Rodowód sztandaru wojskowego, „Wojsko i Wychowanie” 1996: [1] Narodziny sztandaru, nr 1, s. 63–65; [2] Znaki Siły Zbrojnej Narodowej, nr 2, s. 95–96;
[3] Na początku XIX wieku, nr 3, s. 65–67; [4] Chorągwie powstańcze, nr 4, s. 83–84; [5] U progu niepodległości, nr 5, s. 82–83; [6] W wojsku II Rzeczypospolitej, nr 6, s. 67–68; Z. Moszumański, Sztandary i odznaki
jednostek przeciwlotniczych do roku 1939, „Przegląd Wojsk Lądowych” 1996, nr 9, s. 111–115; K. Satora,
O wznowienie rewindykacji wrześniowych sztandarów Wojska Polskiego z 1939 r., zagarniętych na Kresach
Wschodnich przez Armię Czerwoną, „Mars” 4, 1996, s. 111–132; L. Kukawski, Sztandar 15 Pułku Ułanów
Poznańskich, Poznań 1996; R. Morawski, H. Wielecki, Wojsko Księstwa Warszawskiego. Generalicja i sztaby, Warszawa 1996; J. Cięciara, Sztandary Wojska Polskiego III RP: (nadane w 1996 r.), „Wojsko i Wychowanie” 1997, nr 3, s. 59–62; J. Szymański, S. Zając, Nasze sztandary, Kraków 1997; T. Cichoń, Sztandary
wolnej Polski. Tradycje, „Komandos” 1997, nr 9, s. 96–97; W. Wysocki, 10 Pułk Piechoty. 1918–1939, seria:
O Wolność i Niepodległość, Warszawa 1997; W. Zawadzki, Sztandary Armii „Pomorze”, „Kronika Bydgoska” 20, 1998, s. 117–129; S. K. Kuczyński, Orzeł Biały i barwy biało–czerwone w polskich powstaniach
narodowych XIX wieku, „Niepodległość i Pamięć” 1998, nr 1, s. 37–55; K. Satora, Ślady wiodą na Wołyń...,
„Mars” 6, 1998, s. 27–40; A. Smoliński, W sprawie przywracania tradycji we współczesnym Wojsku Polskim
(sztandary, nazwy formacji, mundur), w: IV Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowych. Koszalin
16 XIII 1998 r., red. B. Polak, Koszalin 1999, s. 57–93; M. Gajewski, Huzarzy śmierci wojny 1920 r., Białystok 1999; H. Wielecki, Chorągwie i sztandary w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego, MW 7, 2000, s. 319–
350; A. Klein, N. Sekunda, K. A. Czernielewski, Banderia apud Grunwald. I. Chorągwie polskie pod Grunwaldem. Polish Banners at Grunwald, Łódź 2000; K. Satora, Kolejne opowieści wrześniowych sztandarów:
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14 pułk piechoty, 79 pułk piechoty, Szkoła Podchorążych Sanitarnych, Batalion Szkolny Żandarmerii, „Mars”
9, 2000, s. 97–118; M. Gajewski, Miniatura sztandaru 42 pułku Piechoty, ZNMWB 14, 2000, s. 173–175;
M. Gajewski, Sztandar 3 Pułku Strzelców Konnych z Wołkowyska, ZNMWB 14, 2000, s. 176–180; J. Pych,
Proporce nagrodowe i wyróżniające Wojska Polskiego, „Mundur i Broń” 2000, nr 4, s. 40–50; R. Gęsicki,
Chorągwie i sztandary jednostek Wojska Polskiego stacjonujących na terenie Okręgu Korpusu nr VIII, Toruń
2000 [mps pracy magisterskiej]; W. Markert, Sztandar 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej, „Mundur
i Broń” 2000, nr 5, s. 38–39; K. Handke, Sztandary leszczyńskich pułków, (Leszno) cz. 1, „Grot. Zeszyty
Historyczne Poświęcone Historii Wojska i Walk o Niepodległość”, nr 7, październik–grudzień 2000, s. 23–26;
cz. 2: Sztandar 69 Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego im. Gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”, nr 8,
styczeń–marzec 2001, s. 26–45; cz. 3: 80 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej — 69 Pułk Przeciwlotniczy, nr 10,
2001, s. 65–77; W. Handke, Wręczenie sztandaru Pułkowi 6 Pancernemu „Dzieci Lwowskich” 2 Korpusu
Polskiego — 25 maja 1946 r. we Włoszech (fotografie w zbiorach Instytutu), „Grot. Zeszyty Historyczne Poświęcone Historii Wojska i Walk o Niepodległość”, nr 11, 2001, s. 118–127; W. Grabowski, Polskie chorągwie z XVI–XVIII wieku w zbiorach ikonograficznych Armemuseum w Sztokholmie, „Dawna Broń i Barwa” 16,
2001, nr 23, s. 3–30; Z. Gnat–Wieteska, Symbolika formacji wojskowych obozu narodowego, Warszawa
2001; J. Pych, Tradycje chrześcijańskie w symbolice i ceremoniale sztandarowym Wojska Polskiego, w: I podaje wiek wiekowi. Tradycje chrześcijańskie w dziejach polskiego oręża, oprac. J. Macyszyn i in., Warszawa
2001, s. 70–85; K. Satora, Na tropach wrześniowych sztandarów, Warszawa 2001; A. Ziółkowski, Utracony
sztandar Pułku Lansjerów Nadwiślańskich, „Cenne, Bezcenne, Utracone” 2001, nr 2; A. Ziółkowski, Utracony sztandar Pułku Lansjerów Nadwiślańskich, „Militaria i Fakty” 2001, z. 6, s. 51–54; A. Ziółkowski, Utracone sztandary 1 Pułku Szwoleżerów–Lansjerów Gwardii Cesarskiej, „Cenne, Bezcenne, Utracone” 2001,
nr 6; L. Kukawski, Ułani Jazłowieccy. Barwa i broń. 1918–1998, Grajewo 2001; Opis płata sztandaru Akademii Obrony Narodowej, „Biuletyn Akademii Obrony Narodowej” 2001, nr 1, s. 8–9; A. Smoliński, Patrząc
krytycznie na działania w celu przywracania tradycji we współczesnym wojsku polskim: sztandary, nazwy
formacji, barwa oraz jej elementy, „Almanach Historyczny” 4, 2002, s. 181–222; L. Kukawski, Proporczyki
kawalerii polskiej XX wieku, „Nowy Przegląd Kawaleryjski” 2002, nr 1; W. Tutak, Herby miast, powiatów
i ziem na sztandarach (chorągwiach) pułkowych w Drugiej Rzeczypospolitej, w: Heraldyka samorządowa
II Rzeczypospolitej (1918–1939). Materiały sesji naukowej, Włocławek 24–25 października 2001 roku,
red. S. K. Kuczyński, Włocławek 2002, s. 235–278; K. Komaniecki, Losy sztandarów Pułku Szwoleżerów
Gwardii, „Militaria i Fakty” 2002, nr 4, s. 44–47; A. Ziółkowski, Sztandary legionistów z San Domingo,
„Cenne, Bezcenne, Utracone” 2002, nr 3; T. Jeziorowski, Nad nami Orzeł Biały... Znaki państwa w wojsku.
Symbolika państwowa w Wojsku Polskim XVIII–XX w., Poznań 2003; M. Baranowski, Ordery i sztandary
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Rozdział 3

CHORĄGWIE KOŚCIELNE

3.1. CHORĄGWIE PROCESYJNE
W działalności Kościoła, zarówno w Bizancjum, jak i na łacińskim Zachodzie, chorągwi używano
od wczesnego średniowiecza w celach liturgicznych, w oprawie ceremonii i obrzędów. Szczególnie ważną rolę odgrywały one w procesjach odbywanych z masowym udziałem wiernych. Według
niektórych ówczesnych pisarzy, komentujących obrzędy liturgii, ich obecność upodobniała te zgromadzenia do oddziałów dobrze zorganizowanego wojska, w tym przypadku prowadzącego walkę
duchową, była też znakiem triumfu Chrystusa i Kościoła.
To skojarzenie, wyrażone w XII w. przez Honoriusza z Autun następującymi słowami: „Pontificis
namque et cleri populique processio est quasi imperatoris, et cuiusdam exercitus ad bellum progressio”
(Gemma animae sive de divinis officiis et antiquo ritu missarum deque horis canonicis et totus anni solemnitatibus, Cap. LXXII), było żywe w Kościele przez wieki. W wydanym w Kaliszu w 1780 r. dziele
Ceremonie czyli obrządki i zwyczaje które bywają w Kościele katolickim w przypadających różnych
okolicznościach zażywane..., znalazły się bardzo podobne do tamtych sformułowania: „krzyże i chorągwie na takich procesjach napominają zgromadzonych chrześcijan, żeby się jako będący pod chorągwią krzyża Chrystusowego mężnie z nieprzyjacielem dusznym potykali”. Autor twierdzi następnie, że
nie jest możliwe ustalenie momentu, odkąd chorągwie używane są w Kościele, neguje jednak pogląd,
że przypada on na czasy Konstantyna Wielkiego i papieża Sylwestra. Następnie wyjaśnia, dlaczego te
przedmioty są obecne w kościelnych ceremoniach: „Kościół Boski jest dwojaki — jeden triumfujący,
który zawisł w wybranych Pańskich w niebie, drugi wojujący na ziemi, w którym my, żyjący katolicy
z Łaski Boskiej jesteśmy. Chorągwie tedy służyć mogą dla oświadczenia publicznego, że lud katolicki
na procesję niby jako uszykowane wojsko pod chorągwie Chrystusowe, jest zgromadzony. Chorągwie
też przypominają zwycięstwo Chrystusa z grzechu w dzień Zmartwychwstania Jego”.
Wywodzenie kościelnych chorągwi ze starożytności było z pewnością inspirowane tym, że od
początku miały one formę rzymskiego labarum, co mogło być spowodowane zarówno względami
praktycznymi, jak i świadomym nawiązywaniem do tradycji Konstantyna Wielkiego. Potrzeba nadawania takiej właśnie formy chorągwiom używanym w procesjach została podkreślona w Rytuale
Rzymskim1, gdzie znalazło się stwierdzenie: „Na początku powinien być niesiony krzyż oraz tam,
gdzie istnieje taki zwyczaj, chorągiew oznaczona świętymi wyobrażeniami, jednak nie może być
podobna do wojskowej ani w kształcie trójkąta”.
W Polsce chorągwie używane do celów kościelnych zostały odnotowane już w czasach Bolesława Krzywoustego w Inwentarzu skarbca katedry krakowskiej z 1110 r. (vexillum auro paratum) oraz
wśród darów złożonych przez pewną niewiastę z Polski, znajomą żony tego księcia, klasztorowi
w Zwiefalten w Niemczech. W źródłowych zapiskach nie ma jednak danych na temat przeznaczenia
i wyglądu tych przedmiotów. Można jedynie domniemywać, że przedstawiały dużą wartość materialną. Ślady używania owych artefaktów na ziemiach polskich do celów religijnych pojawiają się
dopiero w XIII stuleciu. W napisanym przez Wincentego z Kielczy Żywocie większym św. Stanisława
mowa jest o wizji mieszkańca Sławkowa, w której św. Stanisławowi towarzyszyła procesja z wielo1

Rituale Romanum Pauli V. Pont. Max. jussu editum, Antwerpiae 1688, s. 304.
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ma chorągwiami. Datowana na 1295 r. bulla Bonifacego VIII dla kolegiaty sandomierskiej zawiera
postanowienie o urządzaniu przez tę świątynię w każdy piątek uroczystych procesji z chorągwiami
i relikwiami świętych. Za udział w nich miały przysługiwać odpusty. Chociaż autentyczność tekstu
tej bulli w obecnie znanej nam wersji jest podawana w wątpliwość, to zawarte w niej postanowienia
uznano za wiarygodne. W późnym średniowieczu tego rodzaju ceremonie z użyciem chorągwi były
już zjawiskiem bardzo rozpowszechnionym. Obecność weksyliów uświetniała przebieg obrzędów
religijnych i podnosiła ich rangę.
Chorągwie były obecne przede wszystkim podczas uroczystości kościelnych, w ramach których
organizowano procesje. Wśród nich do najważniejszych należały obchody święta Bożego Ciała,
udokumentowane na ziemiach polskich od XIV w. Podczas tego święta używano oprócz procesyjnych także chorągwi cechowych, brackich i miejskich. Wskazują na to zapisy we wrocławskiej
księdze brackiej pod 1399 r. o wydatkach poniesionych na wieńce dla ludzi niosących chorągwie
podczas takiej uroczystości oraz o zapłatach za noszenie chorągwi, odnotowanych w rachunkach
rady miejskiej Poznania z końca XV w., zapewne także w związku ze wspomnianym świętem.
O dawnym zwyczaju urządzania w okresie Bożego Ciała odrębnych procesji przez poszczególne
świątynie w Krakowie informuje siedemnastowieczny kronikarz z klasztoru kanoników regularnych
w krakowskim Kazimierzu. Weksylia były używane w każdej z nich, np. z kościoła św. Floriana chorągiew z wizerunkiem tego świętego niesiona była zazwyczaj przez człowieka ubranego w zbroję.
Od końca XVI stulecia, w celu zaprowadzenia lepszego porządku podczas tej uroczystości, władze
kościelne zarządziły, iż chorągwie z krakowskich świątyń miały być obecne na czele jednej procesji, odbywającej się z udziałem wszystkich parafii. Nie budzi wątpliwości także obecność chorągwi
w uroczystych procesjach urządzanych z okazji świąt patronalnych przez poszczególne bractwa,
o czym często wspominały ich statuty.
Odgrywając znaczącą rolę w życiu religijnym, chorągwie już w średniowieczu stały się powszechnie obecnym elementem wyposażenia świątyń w Polsce. W rejestrze ruchomości należących do kościoła Bożego Ciała w Krakowie z 1399 r. zostały wymienione m.in. cztery tego rodzaju przedmioty.
Jedną odnotowuje wykaz res ecclesiae z kościoła w Nowym Targu, sporządzony w 1411 r. Z kolei
z ok. 1490 r. zachowała się wiadomość o wykonaniu chorągwi do kościoła w Mysłowicach przez
krakowskiego malarza Stanisława Starego na zamówienie tamtejszego proboszcza. W następnym
stuleciu zasób wiadomości o tych znakach znacznie się powiększa. Chorągwie i obrazy nabył w 1530 r.
dla swojej parafii proboszcz z Mucharza, ofiara na zakup chorągwi została też odnotowana
w 1541 r. w Częstochowie. Przed 1531 r. Mikołaj Szydłowiecki ufundował dla kościoła parafialnego
w rodzinnym Szydłowcu chorągwie procesyjne (vexilla pro processionibus) z czerwonej materii malowanej złotem. O chorągwiach zniszczonych przez pożary świątyń w Trzemesznie w 1512 r. i w Wilnie w 1530 r. informują zapiski z tamtych lat.
Chorągwi używano od wieków także w obchodach wielu innych świąt i uroczystości religijnych,
zarówno w ośrodkach miejskich, jak i wiejskich. Należały do nich obrzędy Triduum Paschalnego,
o czym świadczą chociażby utrwalone w początkach XVI w. zapiski na temat odbywających się
w tym czasie ceremonii w kościele św. Marii Magdaleny w Poznaniu, jak też pochodzące z poprzedniego stulecia miniatury w pontyfikałach Zbigniewa Oleśnickiego z ok. 1430 r. i Tomasza Strzempińskiego, wykonane w Krakowie w latach 1455–1460. W innych pontyfikałach uwzględnione są
także kolejne obrzędy z udziałem biskupa, któremu towarzyszą chorągwie, np. poświęcenie murów
budowanego kościoła (pontyfikał kardynała Fryderyka Jagiellończyka z 1494) czy błogosławienia
dzwonu (tzw. Pontyfikał Jana Rzeszowskiego). Przy konsekracji kościoła na miniaturze w Pontyfikale Erazma Ciołka z ok. 1515 r. obecna jest chorągiew wywieszona na murze tego obiektu.
Masowe wykorzystywanie weksyliów do celów kultowych spowodowane było rozwojem korporacji i konfraterni, które brały w nich czynny udział. Oprócz cechów rzemieślniczych, których
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chorągwie zostaną omówione oddzielnie, były to bractwa kościelne, bujnie rozwijające się od średniowiecza, a w późniejszych czasach sodalicje i stowarzyszenia religijne. Występując w sposób
zorganizowany w ceremoniach i uroczystościach, posługiwały się one posiadanymi przez siebie
weksyliami, które zazwyczaj podobne były do typowych chorągwi procesyjnych i w analogiczny
sposób wykorzystywane.
Posiadanie i używanie własnych chorągwi w praktykach religijnych było dla bractw jednym
z ważnych zadań, co znajdowało wyraz w ich założeniach organizacyjnych. Jako przykład można przytoczyć zalecenia, sformułowane przez Waleriana Andrzejowicza dla bractw różańcowych
w książce Ogród różany abo opisanie porządne dwu szczepów wonney Różey Hierychuntskiey, to jest
o dwu Świętych Różańcach, Dwoyga Bractw Błogosławionej: Panny Mariey y Naswietszego: Imienia Pana Iezusowego, wydanej w 1627 r. Dotyczyły one m.in. potrzeby posiadania przez bractwo
niezbędnych dla jego działalności utensyliów, w tym chorągwi:
Maią mieć y dwa krzyża z chorągwiami miernymi — jedną białą abo czerwoną dla miesięcznych
processiy z Naswiętszym Sakramentem, także y dla inszych processiy świętych tak swoich, iako
też; iesliby od kogo inszego byli na to wezwani: — druga zaś czarna; dla umarłych prowadzenia.
A te chorągwie maią być z obrazem Panny Mariey Rożanego wianka.

Autor określił także sposób organizowania ceremonialnego pochodu, w którym weksylium miało
być obecne:
Naprzod poydą dwa marszałkowie z laskami malowanymi, czyniąc miejsce: Potym chorąży ieden chorągiew poniesie, ktorej się imą 2 koadiutorowie z kraiow a w pośrzodku drugi chorąży,
przemianek czyniąc w noszeniu dla ciężkości…

Jak z tego wynika, chorągiew sytuowano na przedzie procesji, a niosący ją chorąży miał dwóch
koadiutorów, którzy postępowali po jego bokach, zapewne pomagając mu utrzymywać ten przedmiot w pozycji pionowej. Obecny był przy nim także zmiennik, zastępujący go w niesieniu chorągwi
ze względu na jej znaczny ciężar. Dopiero za tym pocztem ustawiali się parami wszyscy inni bracia,
niosąc zapalone świece. Pośrodku nich znajdowała się muzyka, a na ostatku przeor z subprzeorem
z krzyżami w ręku. Taki sposób ceremonialnego posługiwania się chorągwiami w obrzędach religijnych był zapewne typowy w tamtej epoce i kontynuowano go w następnych wiekach.
Chorągwie stanowiły też nieodłączny atrybut pielgrzymek organizowanych do słynących łaskami
sanktuariów. Posługiwały się nimi grupy pielgrzymkowe, zwane często kompaniami.
Odrębnym obszarem zastosowania kościelnych chorągwi były różnego rodzaju przedsięwzięcia
związane z obyczajowością religijną, wykraczające poza ramy typowych obrzędów liturgicznych.
Już w średniowieczu używano ich w tego rodzaju działaniach, na co wskazuje zapiska w czternastowiecznym Roczniku małopolskim, mówiąca o obecności krzyży i chorągwi podczas połowu monstrum w jednym z jezior2. Przedmioty te w zamyśle użytkowników miały ich niewątpliwie chronić
przed złymi mocami.
Weksylia były również wykorzystywane przez grupy podejmujące zbiorową aktywność na pograniczu ortodoksji i herezji, np. przez biczowników. Na czele organizowanych przez nich pochodów
niesione były chorągwie. Miały one zapewne wygląd zbliżony do typowych chorągwi procesyjnych,
co pokazuje piętnastowieczna niemiecka miniatura. Widoczna na niej chorągiew trzymana przez
biczowników ma płachtę z wycięciami w dolnej części, zawieszoną poziomo na poprzeczce przymocowanej do drzewca zwieńczonego krzyżykiem. Na płachcie jest też wyobrażony krzyż. Ruch ten
2

Rocznik małopolski, wyd. A. Bielowski, w: Monumenta Poloniae historica, t. 3, Lwów 1878, s. 177–179.
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obejmował swoim zasięgiem wiele krajów, można więc założyć, że także w Polsce używane przez
jego uczestników weksylia miały wygląd podobny do utrwalonego na terenie Niemiec.
Kościelne chorągwie odgrywały dużą rolę w obrzędowości ludowej, rozwijającej się w powiązaniu
ze sferą sakralną, ale przyjmującej własne, nieraz bardzo specyficzne formy. Można podać tu jako
przykład obyczaje ludowe związane ze świętowaniem Wielkanocy w różnych regionach Polski. W Łowickiem zachował się zwyczaj chodzenia z chorągwiami w wielkanocny poniedziałek przed świtem do
kopców wyznaczających granice wsi. W tym samym dniu na Śląsku w niektórych okolicach odbywają
się konne procesje, w których także (zwłaszcza dawniej) powszechnie używano weksyliów.
Panuje pogląd, iż we wczesnym średniowieczu chorągwie kościelne i świeckie były do siebie
podobne, chociaż ich wygląd w tamtych czasach trudno obecnie odtworzyć. Z czasem jednak płachty tych drugich zaczęto przytwierdzać bezpośrednio do drzewca, podczas gdy kościelne zachowały
dawną konstrukcję, polegającą na mocowaniu płacht do poprzecznych drążków przyczepianych poziomo do drzewców, dzięki czemu tkanina zwieszała się ku ziemi. Zwieńczenie drzewca miało zazwyczaj postać krzyża, w wielu przypadkach z ramionami zakończonymi trójlistnie. W takiej formie
były też używane na ziemiach polskich.
O wyglądzie najstarszych z nich brak jest informacji, nie licząc wzmianki o chorągwi przechowywanej w skarbcu katedry krakowskiej na początku XII w., której płachta była przetykana złotem.
Późniejsze dane na ten temat można czerpać z przedstawień ikonograficznych i opisów w kościelnych inwentarzach, a z czasów późniejszych są już zachowane oryginalne egzemplarze tych przedmiotów. Występujące na wizerunkach kościelne weksylia najczęściej mają formę labarum, przy
czym zwieszające się z poziomego drążka płachty mają wycięcia, powodujące powstawanie w ich
dolnych częściach „zębów”. Niekiedy, gdy są one ostro zakończone, uzupełniają je jeszcze dołączone chwasty. Czasami płaty chorągwi obszyte są frędzlą. Przez bardzo długi czas jedynym motywem
umieszczanym na nich był krzyż, różniący się barwą od tła. Dopiero w czasach nowożytnych na
płachtach upowszechniają się inne wyobrażenia. Także i samo drzewce wraz z poziomą belką, z której zwisała płachta, tworzyły rodzaj krzyża.
W inwentarzach i protokołach powizytacyjnych chorągwie są zazwyczaj odnotowywane w ramach wyposażenia świątyń parafialnych. Wymienia się je z podaniem kolorów płacht, jak też materiałów, z których zostały sporządzone. Niekiedy osobno pojawiają się w spisach same krzyże
przeznaczone do osadzenia na chorągwianych drzewcach, szczególnie gdy zostały wykonane z drogiego metalu, np. srebra. W inwentarzu kościoła Mariackiego w Krakowie zostały odnotowane już
przed 1417 r. Charakterystyczne w tych spisach bywa często występujące wyliczanie chorągwi
parami. Zapewne w uroczystościach liturgicznych również niesiono je po dwie obok siebie. Można
to dostrzec także w ikonografii, np. na miniaturach w piętnastowiecznych pontyfikałach, czy na
nowożytnych obrazach.
Inwentarz wyposażenia katedry na Wawelu z roku 1563 zawiera informacje o przechowywanych
tam chorągwiach z zielonego i czerwonego adamaszku, przy czym te pierwsze pochodziły z daru
króla Zygmunta Starego. Drążki, do których były poziomo mocowane, miały z obu stron zakończenia w postaci srebrnych, pozłacanych kul. Inne płachty, wykonane z tego samego materiału, były
barwy białej i czarnej.
Z biegiem czasu na płachtach chorągwi procesyjnych zaczęto umieszczać coraz bogatsze treści
ikonograficzne, jak też napisy. W epoce renesansu znalazły się na nich wizerunki świętych, które
najwcześniej pojawiły się w Italii. W późniejszych czasach utrwalił się typ chorągwi procesyjnej
z haftowanym obramieniem i umieszczonymi po obu stronach płacht wizerunkami, zazwyczaj w postaci obrazów wykonanych w całości lub w części (twarze, dłonie) techniką olejną bądź też haftem.
W późniejszych czasach pojawiły się aplikowane na płatach wizerunki wykonane techniką oleodruku. Na chorągwiach tych obecne są również napisy, najczęściej wyhaftowane.
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Najwcześniejsze zachowane dotąd chorągwie procesyjne w Polsce pochodzą z początków XVII w.
Można przypuszczać, iż reprezentują one typową dla swojej epoki formę kościelnych weksyliów,
dlatego są warte opisania. Jedną z nich jest dominikańska chorągiew procesyjna ze zbiorów Muzeum
Narodowego w Warszawie, dokąd trafiła w nieznanych okolicznościach, wcześniej zaś znajdowała
się w kościele św. Jacka w Warszawie. Jej płachta o wymiarach 171×122 cm ma kształt stojącego
prostokąta, u dołu zakończona jest trzema trójkątnymi, lekko zaokrąglonymi zębami. W jej środkowym polu znajduje się postać Matki Boskiej Różańcowej w typie Niewiasty Apokaliptycznej.
Maryja trzyma na lewej ręce Dzieciątko, a w prawej różaniec. Adorowana jest przez św. Dominika
przyjmującego wspomniany różaniec i św. Katarzynę ze Sieny trzymającą krucyfiks z kwiatami lilii.
Na wysokości głowy Maryi widoczne są dwa anioły w geście podtrzymywania korony. Na pionowych bokach płachty umieszczono bordiury w formie nici roślinno–kwiatowej, a na jej dolnych
zębach symbole maryjne w postaci gałązek lilii, kwiatu róży, a także ręki z gałązką różaną o trzech
kwiatach. Postacie i ozdoby wykonane zostały techniką haftu wypukłego. Obecność tej chorągwi
w kościele św. Jacka miała związek z działalnością istniejącego przy tej świątyni od 1604 r. Bractwa
Różańcowego. Na płachcie umieszczono datę „1571”, która z pewnością nie oznacza roku wykonania tego przedmiotu, lecz nawiązuje do zwycięskiej dla chrześcijan bitwy pod Lepanto, po której
zostało ustanowione święto Matki Boskiej Różańcowej.
Druga chorągiew z omawianej grupy przechowywana jest w klasztorze Dominikanów w Lublinie.
Ona także ma kształt stojącego prostokąta (190×128 cm) i w zakończeniu wycięte zęby, z których
środkowy jest dłuższy i szerszy od bocznych. Do zębów doszyte są chwasty, a brzegi płata obszyte
dekoracyjnym sznurem. Jego górną krawędź przymocowano do poprzecznego drążka o długości
150 cm, ten zaś z kolei do oryginalnego siedemnastowiecznego drzewca. W centrum płata została
przedstawiona Matka Boża z Dzieciątkiem na lewej ręce i z berłem w prawej, stojąca na półksiężycu
i otoczona promienistą glorią. Ten typ przedstawienia, podobnie jak na wcześniej omówionym wizerunku nawiązujący do Niewiasty Apokaliptycznej (obecność słońca, księżyca i gwiazd), symbolizuje
Niepokalane Poczęcie. Zachowane na płacie ślady po dziesięciu rozetkach mogą odnosić się do symboliki różańcowej lub oznaczać Dziesięć Cnót Najświętszej Maryi Panny. Pod spodem znajduje się
data: 1618. Na zębach zostały umieszczone godła o typie mieszczańskich gmerków. Może to wskazywać na ufundowanie chorągwi przez lubelskich mieszczan dla bractwa różańcowego. Haft użyty
przy wykonywaniu chorągwi jest bardzo wysokiej klasy, charakterystyczny raczej dla końca XVI w.
Inne przedmioty z tej grupy wykonane zostały podobną techniką. W zbiorach Czartoryskich zachowała się chorągiew kościelna tzw. Myszkowskich z ok. 1615 r., gdyż zostały na niej wyobrażone
herby tej rodziny, do której zapewne należał fundator owego weksylium. Podobnie jak omówione
wyżej, ma ona formę stojącego prostokąta z wycięciami i czterema zębami u dołu. Tu również widnieje wizerunek Matki Bożej, która stoi na księżycu i depcze smoka. Poniżej wokół widoczne są
postacie papieży, biskupów, duchownych niższego stopnia i króla w zbroi. Płat jest obwiedziony dekoracyjną ramą, a w dolnych zębach umieszczone zostały motywy heraldyczne, w tym wspomniany
herb rodziny Myszkowskich i herb franciszkański.
Na kolejne zachowane zabytki tego typu składają się: chorągiew z przedstawieniem św. Zofii,
ufundowana w 1611 r. przez bractwo pod wezwaniem tej świętej, działające przy krakowskim kościele św. Marka (obecnie w Muzeum Narodowym w Krakowie); chorągiew z wizerunkiem Matki
Bożej z Dzieciątkiem adorowanej przez św. Jacka i Dominika z 1636 r. (w klasztorze Dominikanów
w Krakowie); weksylium z przedstawieniem Niepokalanego Poczęcia w typie Arbor Virginis z przełomu XVII i XVIII w. (obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie).
W katalogu prezentującym eksponaty z wystawy Mariańskiej, urządzonej w Warszawie w 1905 r.,
zostało też wymienionych kilka innych zabytków weksylologicznych z czasów staropolskich. Była
wśród nich wielka chorągiew z klasztoru Dominikanów w Gidlach, wykonana w 2. poł. XVII w.,
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z wizerunkiem Matki Boskiej Różańcowej. Maryja, ze złotą koroną ozdobioną kamieniami na głowie, okrywała na niej swoim płaszczem klęczące postacie świętych. Jej głowa i ręce rzeźbione były
w drewnie i polichromowane. Na drugiej stronie płata został umieszczony malowany na płótnie
obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Tę samą proweniencję miała siedemnastowieczna chorągiew
z obrazem przedstawiającym historię wyorania figurki Matki Boskiej Gidelskiej. Odwrotną stronę
płata zajmował wizerunek Maryi przemawiającej do św. Jacka, z herbem Odrowąż u góry.
Sam św. Jacek przedstawiony jest na kilku chorągwiach zachowanych w klasztorze dominikańskim w Krakowie, powstałych między końcem XVI a 2. poł. XVII w. Jedna z tych chorągwi, datowana na 1594 r., ukazuje świętego w pozycji klęczącej, ze złożonymi rękami, skierowanego w stronę
Matki Bożej ukazanej w górnej części płata, którego dolny brzeg zakończony jest pięcioma jednakowymi zębami. Za postacią świętego widnieje w ozdobnym kartuszu jego herb Odrowąż. Podobne
ujęcie widnieje na innej chorągwi, wykonanej przypuszczalnie na początku XVII w., która różni się
od poprzedniej ornamentyką bordiury na płacie i kształtem zębów u dołu płata. Na trzeciej z omawianych obecnie chorągwi św. Jacek zajmuje w obrazie miejsce centralne, klęcząc z rozłożonymi
w geście modlitwy rękami, Jego głowę otacza promienisty nimb, a po bokach i na dole postaci
świętego rozciąga się obłok. W górnych rogach obrazu widoczna jest w półpostaci Matka Boża
z Dzieciątkiem oraz monstrancja, na dole zaś leży przed świętym zamknięta księga. Całość została
wykonana techniką haftu, twarze i dłonie postaci zrobiono z polichromowanego drewna. Pole obrazu
jest obwiedzione dekoracyjną ramą z roślinnym ornamentem, dolne zakończenie płata tworzą trzy
zęby, a w środkowym widnieje godło herbu Odrowąż. Obszyty frędzlą płat przymocowany jest górną krawędzią do poziomego drążka, na którego obu końcach zostały uwiązane sznury zakończone
chwastami. Przedmiot ten, datowany na 1648 r. lub na 2. poł. XVII w., został być może wykonany we
Włoszech, a niektóre jego elementy dołączono podczas późniejszych renowacji. Omówiony wyżej
zbiór chorągwi może być też doskonałym przykładem, jak zmieniał się wygląd weksyliów procesyjnych w XVII stuleciu.
W związku z rozwojem bractw i form lokalnego kultu wzbogacała się różnorodność motywów
przedstawianych na chorągwiach. Przykładowo Bractwo Krzyża Św. przy kościele Dominikanów
w Lublinie miało chorągiew z wizerunkiem relikwiarza, w którym umieszczono cząstkę Krzyża
Świętego. Według inwentarza z 1888 r. wśród dziewięciu chorągwi przechowywanych w tej świątyni
jedna z 1816 r. miała na płachcie właśnie ten wizerunek. Nie ulega jednak wątpliwości, iż stanowiła
ona kontynuację istniejącego wcześniej weksylium o takiej samej treści. Świadczy o tym pochodzące z 1. poł. XVIII w. malowidło w tymże kościele, przedstawiające pożar Lublina w 1719 r., gdzie
widoczna jest odbywająca się wówczas procesja z relikwiami Drzewa Krzyża Świętego. Na jej czele
niesiona jest chorągiew z poziomym zawieszeniem, mająca na czerwonej płachcie wizerunek relikwiarza w kształcie krzyża. Dolna krawędź tej płachty zakończona jest trzema zębami, do których
przymocowane są chwasty, natomiast drzewce chorągwi ma zwieńczenie w postaci krzyża.
Wyjątkową formę posiada chorągiew z kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Barbary w Ulanowie nad Tanwią, datowana na 2. ćwierć XVIII w. Na wykonanym z aksamitu płacie zostały umieszczone po obu stronach wizerunki wykonane na posrebrzanej mosiężnej blasze metodą trybowania.
Na stronie głównej obraz przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem, w koronie na głowie i z berłem
w ręku. Tematem wizerunku na stronie odwrotnej jest święty Kazimierz z głową nakrytą mitrą oraz
krucyfiksem i lilią w rękach. Sam płat, wycięty na dole w trzy zęby, pokryty jest bogatym ornamentem roślinnym, haftowanym złotymi nićmi. W jego górnej części widnieje monogram Chrystusa,
w dolnej zaś monogram Maryi. Jest to jedyny zachowany przedmiot tego typu z obrazami wykonanymi w metalu, podczas gdy typową techniką ich sporządzania było haftowanie lub malowanie.
Według zapiski z 1764 r. w ulanowskim kościele znajdowała się jeszcze jedna taka chorągiew,
mająca na obrazach postacie św. Anny Samotrzeć i św. Barbary. Powstanie tych weksyliów miało
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związek z istnieniem w Ulanowie ważnego ośrodka flisackiego, o czym świadczy choćby działalność na jego terenie cechu retmanów i bractwa św. Barbary. Zawodowi flisackiemu patronował obok
niej także św. Jan Chrzciciel, co bez wątpienia przyczyniło się do zamieszczenia wizerunków tych
świętych na wyżej omówionych chorągwiach.
Pamięć o innych kościelnych chorągwiach z XVI–XVIII w. została utrwalona w aktach wizytacji
i inwentarzach spisywanych dla celów urzędowych. Wzmianki na temat tych przedmiotów są jednak
zazwyczaj bardzo lakoniczne i nie pozwalają na dokładniejsze odtworzenie ich wyglądu. Niemniej
jednak nawet stwierdzenie samego faktu ich istnienia czy choćby bardzo pobieżna charakterystyka
nie są bez znaczenia dla weksylologii.
W materiałach przeprowadzonej w 1599 r. wizytacji kościołów krakowskich, obecność chorągwi została odnotowana w wielu z nich. W kościele pw. Wszystkich Świętych było pięć par tych przedmiotów,
z czego cztery pary dużych (trzy adamaszkowe i jedna kamlotowa) i jedna para małych z adamaszku.
W kościele św. Anny także było pięć par, z czego trzy pary dużych i dwie małych, część
z adamaszku, część ze zwykłego jedwabiu; w kościele św. Floriana aż dziewięć par, z czego sześć
dużych (trzy starsze i trzy nowsze) oraz trzy pary mniejszych. W kościele św. Mikołaja siedem par
(pięć dużych i dwie małych), z dużych cztery pary adamaszkowych, a jedna nowa jasnego koloru;
na Skałce cztery pary — dwie dużych i dwie małych. Trudno rozstrzygnąć, czy brak informacji na
temat chorągwi w innych krakowskich świątyniach spowodowany był nieposiadaniem przez nie tych
przedmiotów, czy też ich pominięciem podczas spisu. Tam, gdzie zostały uwzględnione, z reguły
występowały w liczbie kilku, zawsze były liczone parami, miały różne rozmiary i były wykonane
z wartościowych materiałów.
Wraz z upływem czasu spisy stawały się bardziej szczegółowe, dzięki czemu można dowiedzieć
się więcej na temat chorągwi posiadanych przez poszczególne parafie czy inne ośrodki kultu. Dla
przykładu można przytoczyć fragmenty protokołu powizytacyjnego parafii Niżankowice w archidiecezji lwowskiej z 1721 r.:
Chorągiew bracka z obrazami z jednej strony Ś. Trójcy, z drugiej Najśw. Panny Różańca, z listwą
adamaszkową, z sznurem włóczkowym i z kutasami jedwabnymi dużymi.
Item chorągiew stara Praesenta[tio]nis B[eatae] V[irginis] Mariae. Listwa atłasowa zielona
z sznurem włóczkowym i kutasami 3 jedwabnymi.
Item chorągie[w]ek czerwonych rewersowych n[ume]ro 2[.]
Item chorągiewek zielonych małych n[ume]ro 2[.]
Item chorągiew czarna bracka kromraszowa z frędzlą i sznurem prostym włóczkowym3[.]

Natomiast z wizytacji przeprowadzonej w 1775 r. w parafii w Nadwórnej, leżącej w tej samej
archidiecezji lwowskiej, powstał zapis wymieniający następujące weksylia:
Chorągiew adamaszkowa czerwona, nowa, z obrazem Najśw. P. Różańcowej, z drugiej strony
Najświętszej Trójcy, kompanką srebrną obmalowana numero 1.
Chorągwi pomniejszych, takichże jak powyższa, z obrazami ś. Stanisława Biskupa, Najświętszej
Panny, świętego Antoniego i św. Jana Nepomucena numero 2[.]
Chorągiew rekwialna na płótnie malowana numero 14.

Jak z tego wynika, w obu wykazach na pierwszych miejscach wymieniono chorągwie mające
na płachtach identyczne treści. Obecność na nich wizerunków Matki Boskiej Różańcowej mogła
3
4

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 4, Kraków 1996, s. 137.
Tamże, s. 115.
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być spowodowana tym, że zapewne stanowiły one własność bractw różańcowych, co jednak tylko
w pierwszym z cytowanych spisów zostało podane expressis verbis. Natomiast umieszczenie na ich
odwrotnych stronach przedstawień trynitarnych mogło być odbiciem faktu, że oba te kościoły były
pod wezwaniem św. Trójcy. W przytoczonych zestawieniach występują też chorągwie używane do
celów pogrzebowych, wykonane z materiału dość niskiej jakości — z kromraszu i płótna.
Niezwykle trudne jest oszacowanie liczby chorągwi używanych w Kościele na terenie Rzeczypospolitej w czasach staropolskich, mimo istnienia protokołów z przeprowadzanych dość systematycznie wizytacji w poszczególnych diecezjach. Zastanawiające jest zjawisko odnotowywania obecności tych przedmiotów tylko w części wizytowanych parafii, podczas gdy w przypadku pozostałych
brakuje wzmianek na ten temat. Istnieje prawdopodobieństwo, że wynika to z nieuwzględniania tej
kategorii kościelnych paramentów przez niektórych wizytatorów, a nie z ich braku w danym ośrodku
kościelnym. Badania przeprowadzone nad obecnością chorągwi procesyjnych na terenie archidiakonatu włocławskiego między końcem XVI a 2. poł. XVIII w. wykazały, iż w parafiach, gdzie zostały
odnotowane, było ich średnio po 5–6 sztuk. Jak się wydaje, wielkość tę można uznać za typową dla
przeciętnej parafii w całym kraju.
Z akt wizytacyjnych wspomnianego archidiakonatu włocławskiego wynika jednocześnie, że
w parafiach znajdowały się chorągwie duże i małe, także często odnotowywane parami. Jako materiał, z których zostały wykonane, podawany jest tylko jedwab lub adamaszek. W kolorystyce płatów
dominowała czerwień, ale były też białe, niebieskie i zielone. Osobno wymieniane były czarne, zapewne służące do obrzędów żałobnych. Część z nich odnotowywano z kolei jako chorągwie brackie,
m.in. Bractwa Aniołów Stróżów w Bobrownikach (1647), Bractwa Różańca św. w Radziejowie,
Izbicy i Włocławku (1711), ponadto św. Anny, św. Józefa, św. Barbary czy Dobrej Śmierci.
Chorągwie, używane w ceremoniach liturgicznych, były też obecne na ziemiach Rzeczypospolitej w cerkwiach, zarówno prawosławnych, jak i unickich. Ich konstrukcja była również wzorowana
na rzymskim labarum. Zawieszane na poziomych drążkach płachty miały najczęściej kolor czerwony, biały lub złoty. Umieszczano na nich obrazy (ikony), często na obu stronach. Niekiedy tkaninę
zastępowała blacha, na której malowano odpowiednie treści. W dolnych krawędziach płatów robiono wycięcia, nadając im formę zębów, analogicznie jak w łacińskich. Przykładem mogą być chorągwie procesyjne z parafii Grodzisk w powiecie siemiatyckim. Mają one płaty wykonane z aksamitu,
z ornamentami wzbogaconymi skórzanymi aplikacjami. Wycięcia od dołu sięgają połowy ich wysokości, przez co zęby (po trzy w każdej z nich) mają znaczną długość. Na jednej znajdują się obrazy przedstawiające Matkę Boską Kazańską oraz chrzest w Jordanie, na innej św. Mikołaja i Zmartwychwstanie Chrystusa. Wyobrażenia te należały do najpopularniejszych motywów ikonicznych
na cerkiewnych chorągwiach, gdzie oprócz tego umieszczano często obrazy ukazujące zstąpienie
Jezusa do piekieł, podniesienie Krzyża św., a także postacie św. Michała Archanioła, ojców Kościoła
czy innych świętych, zwłaszcza patronów parafii. Na jednej z nich, wykonanej w 1839 r. (obecnie
w Muzeum Narodowym w Krakowie) widnieją obrazy św. Pawła Pustelnika i trzech patriarchów.
W cerkwiach używano też chorągwi malowanych na lnianym płótnie, o czym świadczą egzemplarze zachowane w muzeach okręgowych w Nowym Sączu i w Łańcucie, pochodzące z 1. poł.
XVII w. Natomiast na przełomie XVII i XVIII w. wykonano tego rodzaju przedmioty będące obecnie w posiadaniu Muzeum Historycznego w Sanoku. Znajdują się na nich przedstawienia Ukrzyżowania, Matki Boskiej Hodegetrii i św. Mikołaja, a także św. Michała Archanioła i św. Paraskewy.
Odnotowywane w parafialnych inwentarzach chorągwie zazwyczaj składały się z malowanych
obrazów, naszywanych na płaty wykonane z różnych materii, np. z adamaszku. Reprezentują je
np. pochodzące być może jeszcze z końca XVIII w. cztery chorągwie zachowane we Frydmanie na
polskim Spiszu. Umieszczone na nich obrazy o wymiarach 50×70 cm przedstawiają wizerunki świętych, dobrane parami. Są one dziełem prowincjonalnego cechowego malarza.
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Oddzielną grupę wśród kościelnych weksyliów ze względu na treść i zastosowanie tworzą chorągwie żałobne, używane w ceremoniach pogrzebowych. Sposób wykorzystywania ich podczas uroczystości funeralnych zmieniał się w ciągu wieków. Niemniej jednak, sama ich obecność w tego
rodzaju obrzędach nie budzi wątpliwości. Podobnie też kolorystyka płatów tych chorągwi i umieszczane na nich treści były bez wątpienia odzwierciedleniem żałobnego charakteru owych ceremonii.
W parafialnym kościele w Winnej Poświętnej (obecnie diecezja drohiczyńska) zachowała się
jedna z takich chorągwi, pochodząca z 1. poł. XIX w., określona jako „ludowa […] o charakterze
barokowym”, wykonana techniką malowania5. Na jednej stronie płata ukazany został Ukrzyżowany
Chrystus nad otchłanią. Znajdujący się pod krzyżem obnażeni ludzie ze złożonymi do modlitwy rękami zapewne oznaczają tam dusze czyśćcowe. Natomiast na drugiej stronie widnieje śmierć przedstawiona w postaci szkieletu okrytego płachtą, trzymającego w prawej ręce kosę. U jej stóp walają
się korony, widać też chorągiew, pastorał, krzyż insygnialny. Scena ta miała zapewne propagować
przekonanie o potędze i nieuchronności śmierci.
W XIX i XX w. obok obrazów olejnych pojawiły się na chorągwiach ich imitacje w formie oleodruków. Stale jednak na weksyliach służących do celów kultowych, zarówno napisy, jak i motywy
ikoniczne starano się wykonywać techniką haftu, uważaną za najbardziej odpowiednią. Ich sporządzaniem zajmowały się wyspecjalizowane warsztaty, w dużej części prowadzone przez zakony
żeńskie. Parafie czy stowarzyszenia kościelne zamawiały tego typu przedmioty na swoje potrzeby,
były one też fundowane przez rodziny czy pojedyncze osoby. Przykładem takich działań może być
procesjonalna chorągiew prezentowana na wspomnianej już wystawie Mariańskiej w Warszawie
w 1905 r., będąca własnością parafii w Kolnie. Na jej białym jedwabnym płacie widniał z jednej
strony wizerunek Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, z drugiej zaś napis: NA CHWAŁĘ MARYI
NIEPOKALANIE POCZĘTEJ. DNIA 8 MAJA 1854–1904. WIEŚNIACY. W katalogu wystawy
podano, iż jest to „wyrób nowoczesny, paryski”. Okazją do sprawienia chorągwi był niewątpliwie
jubileusz pięćdziesięciolecia ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP. Z kolei z akt
wspomnianej parafii w Nadwórnej w archidiecezji lwowskiej wynika, iż w 1933 r. zakupiła ona we
Lwowie dwie chorągwie procesyjne z motywami Serca Jezusowego i różańcowymi.
Obecnie chorągwie znajdują się na wyposażeniu niemal wszystkich kościołów parafialnych. Mają
tradycyjną, utrwaloną w ciągu wieków formę. Pomimo że charakteryzują się wielością motywów
ikonicznych, symbolicznych czy napisowych, można wskazać pewne wspólne cechy występujące
tak w ich konstrukcji, jak i treści. Zazwyczaj płaty tych chorągwi są dwustronne, zawieszone górnymi krawędziami na poziomych drążkach przymocowanych do drzewców. Mocowanie to polega
na zaczepieniu owego drążka wraz z płatem na umieszczonym w drzewcu haku, dzięki czemu jest
możliwe odwracanie płata w ten sposób, by jego jedna lub druga strona była wystawiona do przodu.
Najczęściej są na nich nadal umieszczane wizerunki o treści religijnej, którym towarzyszą napisy
o charakterze modlitewnym, ale także pamiątkowym.
Jako weksylia tego rodzaju można wymienić chorągwie znajdujące się w kościele św. Aleksego
w Przedborzu (diecezja radomska). Najstarsza z zachowanych chorągwi została sprawiona dla tej
parafii tuż przed wojną jako pamiątka pielgrzymki na Jasną Górę, odbytej przez członków III Zakonu franciszkańskiego w lipcu 1939 r. Płat tej chorągwi, w kolorze brązowym po obu stronach, ma
u dołu dwa prostokątne wycięcia, dzięki czemu jest zakończony trzema zębami. Do środkowego
przyczepiono chwast. Na stronie głównej płata został umieszczony oleodrukowy obraz św. Franciszka z Asyżu, a nad nim wykonany złotymi literami napis: ŚWIĘTY O[JCZE] FRANCISZKU,
w dole zaś: MÓDL SIĘ ZA NAMI. Na drugiej stronie widnieje godło franciszkańskie, ujęte w ramkę
Katalog zabytków sztuki w Polsce, seria nowa, t. 9, Województwo łomżyńskie, z. 2: Ciechanowiec, Zambrów, Wysokie Mazowieckie i okolice, oprac. M. Kałamajska–Saeed, Warszawa 1986, s. 83–84.
5
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w kształcie krzyża, z towarzyszącym mu napisem: ZGROMADZENIE III ZAKONU (nad wizerunkiem godła) PARAFJI PRZEDBÓRZ (pod nim).
Następna pod względem chronologicznym chorągiew w tej parafii została sprawiona przy okazji pielgrzymki jej mieszkańców na Jasną Górę w 1948 r. Świadczy o tym trzyczęściowy napis na
jednej ze stron płata: DAR PIELGRZYMKI PRZEDBORSKIEJ / DO CZĘSTOCHOWY / D[NIA]
15 — VIII — 1948 r. Nad nim umieszczono imię MARIA i złotą otwartą koronę. Na drugiej stronie
widnieje zaś wizerunek Matki Boskiej stojącej na obłoku, obramowany dekoracją kwiatową. Ta strona płata ma kolor niebieski, który zapewne został nieprzypadkowo dobrany jako kolor uznawany za
maryjny, podobnie jak przyczepione do tej chorągwi wstęgi w kolorze białym i niebieskim.
Z kolei inna chorągiew znajdująca się w posiadaniu przedborskiej świątyni została zapewne ufundowana z racji obchodów millenijnych w polskim Kościele w 1966 r. Wskazują na to treści zamieszczone na jednej ze stron jej płata, gdzie na białym tle widnieje wizerunek drewnianego krzyża
stojącego wśród ciernistych gałązek wijących się u jego stóp. Na nich są widoczne daty roczne: 966
i 1966. Po drugiej stronie płat zajmuje wizerunek Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej
okrytej błękitnym płaszczem, stojącej na obłokach i miażdżącej stopami węża. U góry płata znajduje
się napis: MATKO DOCHOWAMY WIERNOŚĆ, u dołu zaś: ŚLUBOM NASZYM. Jest to z pewnością nawiązanie do Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, składanych w ramach obchodów
milenijnych.
Mimo częstokroć powtarzających się motywów ikonicznych i napisowych na kościelnych chorągwiach, na wielu z tych przedmiotów znajdują też odzwierciedlenie indywidualne pomysły i koncepcje ich projektantów czy twórców. Przejawiają się one m.in. w doborze elementów dekoracyjnych, treści o znaczeniu symbolicznym czy nawet głównych wizerunków na płatach. Przykładem
może tu być chorągiew w zbiorach parafii NMP Królowej Polski w Tomaszowie Mazowieckim. Na
jednej stronie jej płata widać obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z napisem: MATKO BOSKA
NIEUSTAJĄCEJ POMOCY WSPOMAGAJ NAS, i dekoracją w postaci gałązek róż, natomiast na
drugiej znajduje się u góry napis: PARAFIA ŚW[IĘTEGO] WACŁAWA, a pod nim wizerunek drewnianego kościoła na tle drzew, usytuowany na fragmencie planu miasta z naniesionymi nazwami
ulic. Ten topograficzny motyw symbolizuje zapewne terytorialny zasięg parafii, która istniała pod
tym wezwaniem w latach 1960–1983, a jej główną świątynią był wówczas ukazany na chorągwi
kościół. Jest to więc przypadek, gdy ważne fakty z dziejów lokalnego Kościoła zostały utrwalone na
chorągwi, będącej dzięki temu ich trwałą pamiątką.
Warto wspomnieć, że do celów liturgicznych używano też w Kościele chorągwi mających nieco
inną konstrukcję niż te dotychczas omawiane. Ich płachty były bowiem mocowane bezpośrednio
do drzewca jedną z bocznych krawędzi. Swoim wyglądem przypominały więc one typowe chorągwie świeckie. W terminologii kościelnej bywają nieraz z tego powodu nazywane p r o p o r c a m i
bądź s z t a n d a r a m i, choć nie są nimi w ścisłym tego słowa znaczeniu. Kilka egzemplarzy takich
weksyliów, pochodzących zapewne z okresu międzywojennego, posiada m.in. parafia św. Józefa
w Klimontowie (diecezja sandomierska). Każda z nich ma kwadratowy płat, obszyty z trzech stron
frędzlą, a pozostałą stroną przytwierdzony do drzewca. Poszczególne płaty, bez napisów i różniące
się barwami, mają po obu stronach naszyte ukośnie (pod kątem 45°) obrazy wykonane techniką oleodruku. Na jednym są to przedstawienia Zwiastowania i Świętej Rodziny, na drugim Matki Boskiej
Częstochowskiej i Niepokalanego Serca Maryi, a na jeszcze innym — św. Floriana i św. Wacława.
Służyły one zapewne do wzbogacania oprawy uroczystości liturgicznych, podobnie jak typowe chorągwie procesyjne, ale z pewnością nie miały zbliżonej do nich rangi.
Od średniowiecza w ceremoniach religijnych obok procesyjnych noszono też chorągwie należące do zorganizowanych grup uczestniczących w takich uroczystościach. Były to także cechy rzemieślnicze, spełniające w dużym stopniu również zadania religijne. Ich weksylia zostały w tej pracy
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omówione oddzielnie. Natomiast warto tu poświęcić nieco uwagi znakom chorągwianym posiadanym przez wspólnoty o charakterze ściśle kościelnym. Chorągwie brackie zostały już częściowo
scharakteryzowane razem z procesyjnymi. Wypada jednak wspomnieć także o weksyliach innych
stowarzyszeń i organizacji, powstających licznie w ramach Kościoła od XIX w.
Jednym z nich była Akcja Katolicka, dynamicznie rozwijająca się w Polsce w okresie międzywojennym. Jej poszczególne człony (tzw. kolumny: mężczyzn, kobiet, młodzieży męskiej i młodzieży żeńskiej) tworzące struktury organizacyjne różnych szczebli, w tym także parafialnego, często
dysponowały własnymi sztandarami. Jako przykład można podać egzemplarze tych przedmiotów
zachowane we wspomnianej parafii w Klimontowie. Jeden z nich ma na stronie głównej (lewej)
kwadratowego płata na czerwonym tle napis wzdłuż górnego i dolnego brzegu: KATOLICKIE
STOWARZYSZENIE MĘŻÓW / ODDZIAŁ W KLIMONTOWIE 1938 R., w centrum zaś wizerunek oznaki tego związku w postaci złotego krzyża, nałożonego na mocno stylizowanego Orła Białego w koronie. Odwrotna (prawa) strona płata jest biała, widnieje na niej złoty krzyż z usytuowanym
na przecięciu ramion Najświętszym Sercem Jezusa otoczonym cierniową koroną. Na górze został
zaś umieszczony napis: PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE.
Z kolei płat drugiego sztandaru, białego koloru, ma na stronie głównej usytuowany wzdłuż
przekątnej złoty emblemat w postaci krzyża z nałożoną na górne ramię literą P (jedna z wersji
monogramu Chrystusa) z pierścieniem łączącym jego ramiona. Emblemat jest pokryty napisami
— na krzyżu: PRO CHRISTO ET PATRIA, na pierścieniu: STOWARZYSZENIE KATOLICKIE
KOBIET. Nad nim w czerwonej tarczy widnieje stylizowany Orzeł Biały. Całości dopełnia ornament w postaci kwiatów maku i kłosów zboża. Natomiast strona odwrotna zawiera napis:
ODDZIAŁ W KLIMONTOWIE / 1938 R., nad którym umieszczono obrazek Zwiastowania z kwiatami lilii po jego obu bokach.
Takie przedstawienia na sztandarach Akcji Katolickiej są z pewnością dość typowe w odniesieniu
do zamieszczonych na nich emblematów, choć jednocześnie inne elementy zostały tam indywidualnie dodane przez projektantów. Natomiast weksylia niektórych stowarzyszeń religijnych wykonywano według ustalonych odgórnie projektów. Należały do nich np. chorągwie masowej organizacji
o nazwie Krucjata Eucharystyczna, skupiającej dzieci i młodzież. W publikacji z 1930 r. autorstwa
ks. Józefa Boka TJ Przewodnik Krucjaty Eucharystycznej czyli Rycerstwa Jezusowego znalazła się
dokładna instrukcja określająca wygląd chorągwi lub sztandarów, jakie miały być używane przez
szkolne koła tej organizacji. Płat takiego weksylium miał był podzielony w słup na pole białe i niebieskie, określone jako barwy eucharystyczne, na nim na stronie głównej: „biały krzyż, na którym
umieszczony z jednej strony złocisty kielich z wystającą białą Hostią — a z drugiej strony Serce
Jezusa (wyszyte czerwonym jedwabiem). Obwódka kolista, łącząca ramiona krzyża, koloru czerwonego […]. Na niej złocisty napis: Oto chleb Aniołów, a z drugiej strony hasło Krucjaty: Króluj nam
Chryste. […] Na wolnym polu pod krzyżem należy umieścić napis miejscowej krucjaty np.: Szkoła
powszechna — a z drugiej strony: Kraków 1930 r. […] Sztandar może mieć kształt zwisającego
proporca lub chorągwi”. Do tych zaleceń zostały dodane rysunki z wzorami obu stron opisanego
weksylium. Zalecenia te były dokładnie realizowane przy wykonywaniu chorągwi owej organizacji,
o czym świadczą ich zachowane egzemplarze, m.in. w Klimontowie czy w Jaśle.
Specyficzną formą procesji eucharystycznej było przenoszenie Najświętszego Sakramentu do
chorych, praktykowane od wieków w chrześcijaństwie. Czynność tę wykonywał kapłan w odpowiedniej asyście, wyposażonej w akcesoria służące do podkreślenia wagi tego obrzędu, m.in. w latarnie na długich drzewcach, do których były przymocowane małe płachty chorągwiane. W Polsce
przedmioty te były używane już w średniowieczu. Wspominają o tym dokumenty z 1468 i 1471 r.,
mówiące o przeznaczeniu przez płockiego kanclerza Racibora z Golejewa pewnych sum dla miasta
Płocka na określone cele religijne, w tym dla takiej właśnie asysty. Miała ona składać się z czte-
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rech scholarzy niosących dwa dzwonki i dwie chorągwie z purpurowymi płachtami na pozłacanych
drzewcach, z latarniami na szczycie.
Podobnie też w 1529 r. dokument erekcyjny kolegiaty i kapituły pw. Wszystkich Świętych w Bobowej nakazywał rektorowi tamtejszej szkoły wyznaczenie dwóch uczniów, którzy z chorągiewkami
i świecami na latarniach mieli towarzyszyć kapłanowi udającemu się do chorych, a także z tym samym wyposażeniem uczestniczyć w procesjach w święcie i w oktawie Bożego Ciała.
Jak wynika z akt wspomnianej wizytacji z roku 1599, tego rodzaju przedmioty były przechowywane w wielu krakowskich kościołach, np. w kościele św. Szczepana znajdowała się para „latarń
z chorągwiami”, w innych były ich pojedyncze egzemplarze. Odgrywały one istotną rolę w uroczystym przenoszeniu Najświętszego Sakramentu w miastach, a być może też wsiach, wraz z zapalonymi w latarniach świecami, dzwonieniem dzwonkami, czasami też śpiewem ludzi asystujących
kapłanowi.
Chorągwie znajdujące się na wyposażeniu kościołów były nie tylko noszone podczas uroczystości, ale także wywieszane na świątyniach. Już na średniowiecznych zabytkach ikonograficznych,
zwłaszcza w malarstwie książkowym, były przedstawiane budynki sakralne z zatkniętymi na nich
bądź zwieszającymi się z okien chorągwiami. Swoim wyglądem przypominają one ówczesne chorągwie procesyjne, mając poziome zawieszenie, płaty z wyobrażeniem krzyża i zwieńczenia drzewców także w formie krzyży. Natomiast z zapisek wydatków katedry krakowskiej wynika, iż w jej posiadaniu były małe chorągiewki, które wywieszano na wieżach tej świątyni. Eksponowanie chorągwi
w taki sposób uświetniało niektóre uroczystości, zwłaszcza święto dedykacji kościoła.

3.2. CHORĄGWIE OKOLICZNOŚCIOWE
Niektóre weksylia tworzono w celu wykorzystania w określonym, konkretnym momencie, z reguły
w ramach przygotowań do planowanej ceremonii czy uroczystości lub też jako narzędzie w realizacji
doraźnych działań. Po ich zakończeniu niektóre tego rodzaju przedmioty mogły być nadal wykorzystywane, ale zdarzały się i takie, które stawały się głównie pamiątkami po przedsięwzięciach, na
okoliczność których zostały wykonane i w których uczestniczyły. W wielu przypadkach ich przeznaczenie wskazują umieszczone na nich treści. Z uwagi na to, że w polskich warunkach, w ciągu całej
historii tego typu wydarzenia miały przeważnie charakter sakralny albo przynajmniej odbywały się
w religijnej oprawie, przedmioty te zostaną pokrótce scharakteryzowane w tym rozdziale.
Najwcześniejszym znanym wydarzeniem związanym z Polską, w którym użyto chorągwi okolicznościowej, jest kanonizacja św. Stanisława w Asyżu w 1253 r. Jak podaje Wincenty z Kielczy
w Żywocie większym św. Stanisława, w czasie tej ceremonii, odprawianej przez papieża Innocentego IV, została rozwinięta chorągiew z wizerunkiem biskupa ogłaszanego świętym i jego imieniem.
Jej płat był czerwony, co miało symbolizować męczeńską śmierć św. Stanisława. Po uroczystościach
pozostała ona w miejscu ceremonii — kościele św. Franciszka, jako cenna pamiątka. Był to pierwszy
w historii Kościoła przypadek posłużenia się podczas kanonizacji takim przedmiotem w celu ukazania zgromadzonym portretu osoby wynoszonej na ołtarze. Od tamtej pory zwyczaj przygotowywania chorągwi na uroczystości kanonizacyjne jest stale obecny w Kościele. Umieszczane na nich
wizerunki świętych służą też zazwyczaj jako archetypy ikonograficzne dla artystów wykonujących
ich wizerunki.
Kolejna kanonizacja Polaka, z okazji której wykonano okolicznościowe weksylium, nastąpiła
w 1594 r., gdy został wyniesiony na ołtarze dominikanin Jacek Odrowąż. Według anonimowej relacji
współcześnie żyjącego kronikarza, którym mógł być Joachim Bielski, wracający z tej uroczystości
wojewoda łęczycki, Stanisław Miński, rozwinął przy wjeździe do Krakowa chorągiew, „na którey
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był wymalowany S. Jacek”. Wręczył ją następnie sufraganowi krakowskiemu, przez którego została
zaniesiona, zapewne w uroczystej procesji, do dominikańskiego kościoła Świętej Trójcy. Trudno
określić pochodzenie tego weksylium. Być może był to przedmiot, którego użyto w Rzymie podczas
ceremonii kanonizacyjnej i potem oddano polskiej delegacji albo też inny, wykonany z tej okazji
w kraju. Warto zaznaczyć, iż wśród chorągwi posiadanych przez krakowskich dominikanów jest kilka przedstawiających św. Jacka, wykonanych w okresie jego kanonizacji. Niewykluczone, że któraś
z nich była użyta we wspomnianej ceremonii.
Jest natomiast pewne, iż zachowana w Krakowie w kościele św. Floriana chorągiew kanonizacyjna św. Jana z Kęt (Kantego) jest tym samym egzemplarzem, który był użyty w czasie rzymskiej ceremonii w dniu 16 lipca 1767 r., a potem sprowadzony do Polski. Wygląd tej chorągwi podczas uroczystości opisał obecny wtedy w Rzymie Józef Alojzy Putanowicz. Kanonizowanych było wówczas
sześć osób, niesiono więc tyleż chorągwi. Były one „przecudnie odmalowane, bramowane bławaty
i złotemi brandzlami”. Nieśli ją Bracia św. Mikołaja degli Incoronati, czterej polscy duchowni szlacheckiego pochodzenia podtrzymywali ją za sznury, sześciu innych szło z zapalonymi pochodniami.
Procesji asystowało wojsko papieskie. Rok po tej uroczystości chorągiew znalazła się w Krakowie,
dokąd sprowadzono ją „z niemałym kosztem”. Miała być użyta w planowanych uroczystościach ku
czci świętego.
Z pewnością liczne weksylia wykonywano dla potrzeb ceremonialnych związanych z uroczystościami religijno–dworskimi, z udziałem mieszkańców miast, w których się odbywały. Jak wcześniej
wspomniano, już w XIV w. społeczność Krakowa witała Ludwika Andegaweńskiego ze specjalnie
na ten cel przygotowanymi chorągwiami. W okresie staropolskim masowo były też sporządzane
chorągwie, mające upamiętniać zmarłych należących do stanu szlacheckiego, zwane nagrobnymi,
scharakteryzowane w innym miejscu. Warto natomiast zauważyć, iż w ceremoniach pogrzebowych
oprócz chorągwi nagrobnych mogły brać udział też inne, z pewnością przynajmniej niekiedy przygotowywane na pojedynczy pochówek. Wskazuje na to opis pogrzebu hetmana Jana Amora Tarnowskiego w 1561 r. W kondukcie pogrzebowym za marami jechał jeździec, niosący czarny proporzec ze
złotym krzyżem i napisem: IN HOC SIGNO VINCES. Płat tego proporca był na odwrocie pokryty
tekstem opisującym żywot zmarłego. Nie była to z pewnością chorągiew nagrobna, gdyż funkcję tę
pełnił tam inny proporzec, także obecny w żałobnym orszaku. Posiadał on czerwony płat pokryty
złotym pismem i został później zawieszony nad grobem Tarnowskiego. Tak więc czarny proporzec
można określić jako chorągiew pogrzebową, użytą prawdopodobnie tylko w trakcie samej ceremonii.
W okresie zaborów chorągwie przygotowywane na określone okoliczności miały niejednokrotnie
do odegrania ważną rolę jako instrument doraźnych działań polskiego społeczeństwa w warunkach
niewoli narodowej. Bardzo wyraźnie świadczy o tym ich obecność w manifestacjach poprzedzających wybuch powstania styczniowego. Wystąpienia te miały charakter religijno–patriotyczny,
w pierwszym okresie ich uczestnicy nieśli ze sobą krzyże i zwykłe kościelne chorągwie. Jednak
bardzo szybko pojawiły się nowe weksylia, na których obok treści religijnych pojawiły się także
patriotyczne.
Jednym z nich jest z pewnością chorągiew przechowywana w kościele parafialnym w Zagnańsku.
Kształtem przypomina chorągwie procesyjne ze względu na poziome zawieszenie (typ labarum)
i wycięcie dolnej części płata w trzy zęby. Na jego stronie głównej na białym tle umieszczono wizerunek Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, a pod nim napis: NIEPOKALANA PRZECZYSTA
PANIENKO ZMIŁUJ SIĘ ZMIŁUJ NAD POLAKÓW MĘKĄ. Niżej pod napisem widnieje Orzeł
Biały w koronie. Na stronie odwrotnej, również białego koloru, usytuowana jest zakończona półokrągło tarcza, w której mieści się złamany krzyż z cierniową koroną, na którym ułożono palmową
gałązkę. Pod tarczą znalazł się napis: DNIA 8 KWIETNIA 1861 ROKU. Symboliczna wymowa
przedstawień widocznych na obu stronach tej chorągwi była dla ówczesnych Polaków z pewnością
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bardzo czytelna. Do typowych treści religijnych i narodowych doszła data masakry, której dokonało
rosyjskie wojsko na warszawskich manifestantach. Krzyż złamany podczas tłumienia wcześniejszej
manifestacji w stolicy (27 lutego 1861) był powszechnie wówczas rozpoznawalnym symbolem martyrologii polskiego społeczeństwa, na którą wskazywały też korona cierniowa i gałązka palmy.
Kilka chorągwi z tego okresu znajduje się w internetowym katalogu Muzeum Narodowego w Krakowie. Na jednej z nich został przedstawiony na czerwonym polu Orzeł Biały w zamkniętej koronie
na głowie, trzymający w szponach złamany krzyż i gałązkę palmową. Od strony rogów płata widnieją ukośnie ułożone daty: D[NIA] 27 LUTEGO / D[NIA] 8 KWIETNIA / D[NIA] 18 SIERPNIA /
1861 ROKU. Oznaczają one, jak wyżej wspomniano, tragiczne dla Polaków wydarzenia w okresie
masowych wystąpień i manifestacji. Strona odwrotna zawiera z kolei wizerunek Oka Opatrzności na
białym tle i napis: BOŻE! ZBAW POLSKĘ.
Inna z tych chorągwi ma na lewej (głównej) stronie płata koloru czerwonego obraz Matki Boskiej
Częstochowskiej, pod którym znajduje się napis: O! MATKO PRZYCZYŃ SIĘ ZA / NAMI, i niżej
Orzeł Biały. Na stronie odwrotnej (prawej) na białym tle wyobrażone zostały czarnym kolorem obok
siebie: korona cierniowa, złamany krzyż i skrzyżowane palmowe gałązki. Nad nimi widoczne jest
wezwanie: BOŻE RATUJ NAS, a pod wspomnianym wizerunkiem daty: D[NIA] 25. 27 LU[TEGO]
8. 9 KW[IETNIA] 18. SIER[PNIA] 1861 R[OKU]. Jeszcze inna ma na czarnym płacie w wieńcu
napis: BRACIOM / MĘCZENNIKOM / ROK 1861. Na koniec warto też wspomnieć o chorągwi,
która prezentuje na białym płacie krzyż z koroną cierniową i datą: 1862. Być może sporządzono ją
na obchody rocznicy wydarzeń z poprzedniego roku.
Wiele takich przedmiotów, przygotowywanych na organizowane w 1861 r. uroczystości patriotyczno–religijne, jest wspomnianych w relacjach dotyczących tamtych wydarzeń. Na używanych
wówczas chorągwiach widniały obok treści religijnych także narodowe, szczególnie w formie
przedstawień Orła Białego, czasem też innych herbów i godeł, takich jak litewska Pogoń czy ruski
św. Michał Archanioł. Można przypuszczać, iż niektóre z tych przedmiotów, wykonane w 1861 r. dla
celów religijno–manifestacyjnych, były później wykorzystywane jako sztandary oddziałów zbrojnych w czasie powstania styczniowego. Należały zapewne do tej grupy omówione wśród weksyliów
powstańczych w poprzednim rozdziale chorągwie z terenów Witebszczyzny. Jedna z nich, należąca
do oddziału Leona Platera, ma na jednostronnym płacie pod herbem Orła i Pogoni umieszczoną datę
roczną: 1861. Na drugiej natomiast, noszonej przez Szymona Wizunasa, widnieje z jednej strony
trójdzielny herb z Orłem, Pogonią i św. Michałem Archaniołem oraz wizerunkiem Matki Boskiej
Częstochowskiej, z drugiej zaś przedstawienie św. Kazimierza Królewicza. Ona również wedle tradycji wykonana była na potrzeby uroczystości w 1861 r., na co też wskazuje jej pierwotny kształt
stojącego prostokąta, charakterystyczny dla weksyliów kościelnych, na których były najczęściej
wzorowane te manifestacyjne.
Okolicznościowe chorągwie były używane w narodowych uroczystościach urządzanych w Galicji w dobie autonomicznej. Jeden z tych przedmiotów, znajdujący się obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie, został ufundowany przez krakowską młodzież i wykonany przez tamtejsze
panie na ceremonię przeniesienia szczątków króla Kazimierza Wielkiego do odnowionego grobowca
na Wawelu, zorganizowaną 8 lipca 1869 r. Na adamaszkowym płacie tej chorągwi, o wymiarach
167×150 cm, widnieje po prawej stronie Orzeł Biały bez korony, aplikowany z małych wycinków
jedwabnej tkaniny, któremu towarzyszą po jego obu stronach daty: [1]370 i 1869. Centrum lewej
strony zajmuje głowa króla Kazimierza Wielkiego w wieńcu laurowym, otoczona napisem: OD
NARODU POLSKIEGO CZEŚĆ KRÓLOWI KAZIMIERZOWI WIELKIEMU, wokół niego usytuowany jest podwójny wieniec złożony z 51 polskich i litewskich herbów państwowych i ziemskich,
a nad całością korona królewska na skrzyżowanym berle i mieczu. W projektowanie tego weksylium
zaangażowani byli Jan Matejko i Walery Eljasz. Chorągiew nie została jednak dopuszczona przez
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ówczesne władze do udziału w uroczystości, po czym jako dar Władysława Bełzy trafiła do Muzeum
Lubomirskich we Lwowie, skąd została w 1977 r. przekazana ówczesnym polskim władzom.
W tym samym muzeum znajdowała się też inna pamiątkowa chorągiew, wykonana przez lwowskie Polki na setną rocznicę Konstytucji 3 Maja. Miała ona na prawej stronie czerwonego płata
wizerunek Białego Orła z rozpostartymi skrzydłami, trzymającego w szponach podzieloną na trzy
części cierniową gałązkę, wyobrażającą symbolicznie ówczesną Polskę, z napisem: WZLEĆ BIAŁY
ORLE! WZLEĆ! Na odwrotnej stronie znajdował się krzyż i hasło: BOŻE ZBAW POLSKĘ! Na
szarfie umieszczono napis: PAMIĄTKA KONSTYTUCYI Z R. 1791 — OD POLEK R. 1891.
Z kolei w skarbcu katedry na Wawelu znajduje się chorągiew przygotowana na pielgrzymkę
z okazji osiemsetlecia śmierci św. Stanisława, przypadającego na 9 maja 1879 r. Ma ona typową dla
kościelnych chorągwi formę labarum, z wykonanym z czerwonego adamaszku płatem w kształcie
stojącego prostokąta, zaopatrzonym u dołu w trzy zęby, do których przytwierdzono chwasty. Na jej
stronie głównej umieszczono namalowany olejno wizerunek św. Stanisława w stroju biskupim, pod
nim zaś napis: ŚWIĘTY STANISŁAWIE / PATRONIE POLSKI / MÓDL SIĘ ZA NAMI. Strona
odwrotna przedstawia Orła Białego w koronie, umieszczonego w czerwonej tarczy, nad którą też
widnieje królewska korona, a pod tarczą napis: PAMIĄTKA PIELGRZYMKI ODBYTEJ W MAJU
1879 R. / Z POWODU OSIEMSETLETNIEJ ROCZNICY ŚMIERCI MĘCZEŃSKIEJ / ŚWIĘTEGO
STANISŁAWA / NARÓD POLSKI W POKORNEJ OFIERZE.
Okolicznościowe i pamiątkowe weksylia wykonywano z różnych okazji także w czasach najnowszych. Za przykład mogą posłużyć tego typu przedmioty powstałe w latach osiemdziesiątych
XX stulecia w Stalowej Woli jako wyraz wolnościowych dążeń tamtejszej społeczności i jej więzi
z papieżem Janem Pawłem II. Inicjatorem tej akcji byli solidarnościowi działacze Samodzielnego Oddziału Wykonawstwa Inwestycyjnego Zakładu Inwestycji Budowlanych Huty Stalowa Wola
–– Stanisław Herdzik i Władysław Walicki. W warunkach konspiracyjnych, wymuszonych stanem
wojennym, zgromadzono fundusze i przygotowano projekt specjalnej chorągwi, którą zamierzano wręczyć papieżowi Janowi Pawłowi II. Jej płat miał na stronie prawej (głównej), przedzielonej
wzdłuż przekątnej na dwa pola: czerwone i czarne (kolory hutnicze), wizerunek krzyża, a po jego
bokach dwa kłosy zboża i napisy: W TYM ZNAKU ZWYCIĘŻYSZ, oraz na dole: SOLIDARNOŚĆ
1982. W centrum lewej strony, podzielonej po przekątnej na dwa pola: niebieskie i zielone, został
usytuowany obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i napis: NA 600 LECIE / TOBIE MARYJO /
1983 STALOWA WOLA. Głowica chorągwi miała postać piastowskiego orła trzymającego miecz
w szponach. Weksylium to zostało przekazane papieżowi podczas uroczystej mszy św. na Błoniach
Krakowskich 22 czerwca 1983 r.
Kolejną chorągiew przygotowaną przez to samo środowisko, wręczono papieżowi Janowi Pawłowi II w Tarnowie w 1987 r. Według zamiarów jej projektantów miał to być „Błękitny Sztandar Wiary
i Pokoju”, jednak od strony funkcjonalnej przedmiot ten nie miał cech sztandaru, gdyż nie był znakiem tożsamości żadnej wyodrębnionej instytucji ani zbiorowości. Strona główna (lewa) jego płata
była biało–czerwona. W jej centrum znajdowała się tarcza, a w niej Orzeł Biały w wersji upodobnionej do średniowiecznej, z otwartą koroną na głowie, trzymający obu szponami poziomo miecz. Pod
tarczą umieszczono zaś półwieniec z laurowych gałązek, a wokół niej koliście napis: POKÓJ TOBIE
POLSKO OJCZYZNO MOJA. W czołowej części płata, w dwóch symetrycznie rozmieszczonych
okrągłych polach, zostały wyobrażone popiersia papieża Jana Pawła II (w górnym) i ks. Jerzego
Popiełuszki (w dolnym). Natomiast na jego odwrotnej (prawej) stronie barwy błękitnej widniało na
tle koła oznaczającego kulę ziemską wyobrażenie budowli zwieńczonej kopułą, która miała przedstawiać Bazylikę św. Piotra w Rzymie. Na jej bryle znalazł się monogram M, nad nim sylwetka
ptaka z rozpostartymi skrzydłami (zapewne gołębicy jako symbolu Ducha Św.), a pod nim papieska
dewiza: TOTUS TUUS. Całość została ujęta od spodu laurowym półwieńcem i otoczona napisem:
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ŁĄCZMY WSZYSTKIE NARODY DLA CHWAŁY BOŻEJ. W umieszczonych, analogicznie jak
na stronie głównej, okrągłych medalionach znalazły się wizerunki Matki Boskiej Częstochowskiej
i prymasa Stefana Wyszyńskiego.
W przypadku owych dwóch chorągwi na uwagę zasługuje sama koncepcja wykorzystania ich
jako swego rodzaju przedmiotów wotywnych, z myślą o przekazaniu ich pielgrzymującemu do ojczyzny papieżowi, a także złożenia mu za ich pomocą swoistej deklaracji wiary i patriotyzmu.
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Rozdział 4

CHORĄGWIE I SZTANDARY WYBRANYCH
KORPORACJI, ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ

4.1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Weksylia były zazwyczaj znakiem zorganizowanych zbiorowości, przez co ich obecność uwidoczniała się w tych dziedzinach życia, w których ważną rolę odgrywały jego zinstytucjonalizowane
formy. Niektóre z nich miały wpływ na rozwój odrębnych typów tych przedmiotów, do których
można zaliczyć ich rodzaje omówione w poprzednich rozdziałach. Pozostaje jednak duży obszar
zastosowań chorągwi dotąd nieanalizowany, który grupuje bardzo rozmaite podmioty. Są to różnego
rodzaju instytucje, organizacje, korporacje, stowarzyszenia, zrzeszenia czy związki. Część z nich
można by włączyć do tych dziedzin, które już były uprzednio wzięte pod uwagę. W gruncie rzeczy
bowiem charakter wspólnotowy czy korporacyjny można np. przypisać społecznościom miejskim
i terytorialnym, oddziałom zbrojnym czy kościelnym bractwom. Ich weksylia zostały tu jednak wyodrębnione z racji wyraźnej specyfiki i omówione jako państwowo–terytorialne, wojskowe bądź
kościelne. Stąd obecnie pozostaje zajęcie się tymi, które dotąd nie były charakteryzowane.
Duża liczebność i różnorodność podmiotów, posiadających i użytkujących weksylia w ramach
swojego funkcjonowania, powoduje istotną trudność w ujęciu tych znaków w jedną całość. Można
jedynie zauważyć, że ich właściciele zazwyczaj posługują się nimi dla uzewnętrznienia swojej tożsamości czy zaznaczenia obecności w określonej przestrzeni życia społecznego. Z tego wynikają
podstawowe cechy ich wyglądu, zwłaszcza treści umieszczane na płatach, jak też określone sposoby
wykorzystywania ich w wymiarze praktycznym i symbolicznym.
Posiadanie chorągwi przez wyodrębnione grupy, funkcjonujące w społeczeństwie polskim, ma
bardzo długą tradycję, której początków trzeba szukać w organizacjach cechowych w średniowiecznych miastach. Jednakże na szerszą skalę zjawisko to rozwinęło się w całej Europie, w tym także na
ziemiach polskich, dopiero w XIX w. Tworzące się wówczas bardzo licznie instytucje i organizacje
skupiające pod względem formalnym określone grupy ludzi, często o charakterze korporacyjnym,
wyposażały się w weksylia dla celów bardziej reprezentacyjnych niż praktycznych, ułatwiając sobie
funkcjonowanie w sferze ceremonialnej i ideowej, podkreślając swoją obecność czy nawet podnosząc swój prestiż w różnych kręgach społeczeństwa. Weksylia używane przez takie podmioty były
sztandarami w pełnym tego słowa znaczeniu, lecz w języku polskim bardzo długo nazywano je
c h o r ą g w i a m i, szczególnie, że zgodnie z dekretem z 1937 r. nazwa s z t a n d a r była formalnie
zastrzeżona wyłącznie dla znaków wojskowych. Niemniej jednak, z czasem upowszechniła się ona
także w odniesieniu do weksyliów organizacyjnych i obecnie jest w praktyce jedyną nazwą używaną
na ich określenie.
Proces rozpowszechniania się tych przedmiotów na ziemiach polskich przebiegał w kilku etapach. Jego początki sięgają niewoli narodowej Polaków, skutkującej ograniczeniami dotyczącymi organizowania się, posługiwania się symboliką narodową, a nawet używania własnego języka.
Warunki te były zróżnicowane w poszczególnych zaborach, w 2. poł. XIX stulecia wspomniane
ograniczenia były z pewnością najmniej dotkliwie odczuwalne w Galicji.
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Jednakże zarówno rozwój różnych organizacji społecznych, jak też posługiwanie się przez nie
znakami chorągwianymi miały wówczas szczególnie doniosłe znaczenie. Rekompensowały one
w pewnym stopniu brak rodzimych instytucji państwowych, stąd przykładowo ochotnicze straże
pożarne mogły być traktowane jako namiastka wojska, którego Polacy nie mieli. W tworzeniu stowarzyszeń kulturalnych widziano sposób na obronę tożsamości narodowej, a w rozwoju organizacji
młodzieżowych upatrywano szansy na wychowanie patriotyczne młodego pokolenia. Treści widniejące na weksyliach ówczesnych polskich organizacji są wyraźnym odzwierciedleniem tych tendencji. Ich bardzo wymowną ilustracją może być historia chorągwi posiadanej przez polskie Towarzystwo Śpiewacze w wielkopolskim Koźminie. Ubiegając się o zgodę władz rejencji na jej wykonanie,
fundatorzy podali, że na jej płacie znajdzie się herb miasta. Po uzyskaniu urzędowego zezwolenia,
zrealizowano w 1892 r. projekt, przy czym okazało się, iż w herbie tym występuje biały orzeł w czerwonym polu, podobnie jak w dawnym polskim herbie państwowym. Raz wyrażona aprobata władz
sprawiła, że Towarzystwo, mimo zastrzeżeń ze strony lokalnej pruskiej administracji, mogło publicznie używać tej chorągwi, co sprawiało dużą satysfakcję tamtejszej polskiej społeczności.
W okresie międzywojennym sytuacja całkowicie się zmieniła. W niepodległym państwie nastąpił dynamiczny rozwój instytucji życia społecznego, szkół, organizacji młodzieżowych, ugrupowań
politycznych, stowarzyszeń kulturalnych, religijnych itp. Powstające lub kontynuujące swoją działalność w nowych warunkach organizacje zazwyczaj starały się posiadać własne weksylia, których
liczebność gwałtownie wzrosła.
II wojna światowa, w czasie której polskie ziemie znalazły się pod kilkoma okupacjami, przyniosła
spustoszenie w krajowym życiu organizacyjnym i w związku z tym — także w zasobach chorągwianych. Okupanci konfiskowali lub niszczyli te przedmioty, słusznie dopatrując się w nich symboli polskiego oporu. Już w październiku 1939 r. Niemcy przeszukiwali miejsca, gdzie mogły być one ukrywane, np. kościoły i plebanie, po czym znalezione weksylia, zwłaszcza mające na płatach wizerunki
Orła Białego, zazwyczaj palili na miejscu. Okupant sowiecki traktował tego rodzaju przedmioty jako
zdobycz, o czym świadczy fakt, że wśród zwróconych Polsce w 1992 r. kilkunastu chorągwi i sztandarów przechowywanych w Centralnym Muzeum Sił Zbrojnych Rosji, obok kilku wojskowych były też
sztandary kombatanckie i młodzieżowe (szkolny, harcerski i sokoli). Polskie społeczeństwo podjęło
akcję ich zabezpieczania i ukrywania, co w wielu przypadkach przyczyniło się do ich ocalenia.
W czasach powojennych, w warunkach narzuconych ograniczeń ideologiczno–ustrojowych, organizacje czy stowarzyszenia społeczne mogły rozwijać się jedynie w ściśle określonych ramach.
Wynikiem tego było ilościowe uszczuplenie podmiotów posługujących się weksyliami, jak też zubożenie umieszczanych na ich płatach treści. Odrzucano też wcześniejsze formy inauguracji użytkowania sztandarów, szczególnie w wymiarze religijnym, rezygnując z ich święcenia. Nową jakość
przyniosło w tym zakresie powołanie w 1980 r. do życia Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego „Solidarność”, który stał się największą w dziejach Polski organizacją społeczno–zawodową. Ogniwa tego związku zaczęły otrzymywać sztandary, wręczane im w oparciu o ceremoniał
religijny. W ich wyglądzie pojawiły się elementy treściowe dotąd nieobecne w życiu publicznym
w warunkach ustroju komunistycznego.
Otwarciem nowego etapu rozwoju omawianej tu grupy weksyliów był przełom ustrojowy zapoczątkowany w 1989 r. W warunkach demokratycznych nastąpił rozwój instytucjonalny różnych form
aktywności społecznej. Obok istniejących dotąd czy powoływanych dopiero do życia podmiotów
zaczęto też odbudowywać niektóre dawne organizacje, sięgając do ich założeń ideowych. Zaowocowało to szybkim wzrostem zasobu sztandarów posiadanych przez te instytucje czy ugrupowania, dla
których są one doskonałymi znakami tożsamości.
W prezentowanym rozdziale zostały pokrótce omówione weksylia kilku organizacji, które w sposób szczególny zaznaczyły swoją obecność w życiu zbiorowym na ziemiach polskich. Są to jedynie
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wybrane przykłady takich podmiotów spośród ich niezwykle dużej liczby. Można by obok nich wymienić wiele innych, wskazując na charakterystyczne cechy posiadanych przez nie chorągwi i sztandarów.
Do tego typu podmiotów należy z pewnością zaliczyć partie i ugrupowania polityczne, działające
na ziemiach polskich zarówno w okresie międzywojennym, jak i po II wojnie światowej. Zazwyczaj
miały one swoje weksylia z charakterystycznymi, łatwo rozpoznawalnymi motywami. Mogły być
nimi barwy, np. czerwień na płatach sztandarów ugrupowań socjalistycznych i komunistycznych,
czy zieleń dominująca w tym miejscu na sztandarach partii ludowych. Innymi elementami treści,
właściwymi dla danej organizacji politycznej, są hasła i motywy ikoniczne. Dla przykładu na sztandarach P.P.S. powszechnie występowało hasło „Proletariusze wszystkich krajów łączcie się!”, a na
sztandarach ugrupowań narodowych charakterystyczny emblemat w postaci miecza z owiniętą wokół jego pochwy biało–czerwoną wstęgą.
Dokonany w tym rozdziale przegląd weksyliów znajdujących się dawniej i obecnie w posiadaniu wybranych organizacji jest oczywiście tylko rekonesansem w tym niezwykle bogatym i różnorodnym zasobie, jakim są chorągwie, sztandary i niekiedy też proporce należące do instytucji,
organizacji czy stowarzyszeń. Należy podkreślić, iż da się z niego wyodrębnić następne grupy tego
typu przedmiotów, będące własnością kolejnych kategorii ich użytkowników. Zazwyczaj mają one,
podobnie jak omówione w tym rozdziale, swoje specyficzne cechy w zakresie wyglądu, symboliki
czy sposobów użytkowania. Są też charakterystycznym elementem wydarzeń o charakterze ceremonialnym, współtworzących oblicze naszej kultury duchowej i społecznej.

4.2. WYBRANE ORGANIZACJE MŁODZIEŻOWE
Bardzo liczna grupa weksyliów związana jest z Polskim Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół”,
utworzonym we Lwowie w 1867 r. na wzór „Sokoła” czeskiego, po czym rozpowszechnionym we
wszystkich trzech zaborach, a w okresie międzywojennym i od 1989 r. działającym w państwie polskim. Jego głównym celem było krzewienie w polskim społeczeństwie kultury fizycznej, ale spełniał
też wiele innych zadań w dziedzinie oświatowej, społecznej i patriotyczno–wychowawczej. Ważnymi elementami jego organizacyjnego funkcjonowania były stroje, odznaki i sztandary, używane podczas uroczystych przemarszów, pokazów i innych ceremonii. Katechizm sokoli głosił, że sztandar ma
być „widocznym znakiem idei sokolej”. Sztandary przysługiwały poszczególnym ogniwom (gniazdom), jak też strukturom wyższego stopnia. Regulamin pochodowy, wydany we Lwowie w 1897 r.,
w § 5 postanawiał, iż sztandar może być niesiony w pochodzie, w którym uczestniczy co najmniej
24 druhów. Mogły to być pochody gniazd, okręgów, jak i całego Związku. Chorążowie powinni być
wyposażeni w przewieszoną przez lewe ramię amarantową szarfę o szerokości 15 cm.
Z kolei Statut Związku polskich gimnastycznych Towarzystw Sokolich w Austryi, wydany w Zbiorze ustaw Sokolich we Lwowie w 1900 r., dokładnie opisywał wygląd związkowego weksylium.
W § 2 stwierdzał, iż godłem związku na sztandarze i pieczęci jest sokół w locie. Postanawiał też,
że będzie się używać sztandaru „o dwóch licach: karmazynowém i białém. Na pierwszém sokół
w locie otoczony herbami miast, które są siedzibą towarzystw związkowych, dodawanymi w miarę
przybywania tych towarzystw i złączonymi u dołu tarczą z orłem i pogonią, na drugiém wizerunek
Matki Boskiej Częstochowskiej”. Znalazło się w nim nawet postanowienie, iż chorąży musi posiadać białe łosiowe rękawiczki. Przepisy Towarzystwa zalecały również, aby opisany projekt każdego
sztandaru, wraz z wnioskiem o pozwolenie jego używania i posługiwania się nim podczas pochodów
i uroczystości, był składany do odnośnych władz.
Autorem projektu sztandaru najstarszego polskiego gniazda „Sokoła” we Lwowie był Jan Matejko. Na prawej stronie płata widniała tam na karmazynowym tle sylwetka sokoła zrywającego się
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do lotu, natomiast na stronie odwrotnej wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, wraz z napisem:
POD TWOJĄ OBRONĘ. Sokół, jako godło organizacji, symbolizował takie walory, jak sprawność
i zwinność, był także namiastką orła, oznaczającego Polskę. W późniejszych przedstawieniach sokół
zazwyczaj trzyma w szponach hantlę z kulistymi ciężarkami, natomiast na odwrotnych stronach
płatów, poza wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, umieszczano wyobrażenia bohaterów
narodowych, najczęściej Tadeusza Kościuszki. Wśród dewiz widniejących na sztandarach sokolich
często występowały słowa: BÓG HONOR OJCZYZNA, jak również inne, np.: W ZDROWYM
CIELE ZDROWY DUCH. Głowice drzewców tych sztandarów najczęściej miały postać figurki sokoła z rozpostartymi skrzydłami.
Związek „Sokoła” w Galicji posługiwał się sztandarem, na którym wokół wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej ułożone były koliście 22 herby, a następnych 46 znajdowało się na brzegach
płachty, wzdłuż jej wszystkich skrajów. W 1921 r. został on przekazany związkowi ogólnopolskiemu, utworzonemu w listopadzie 1920 r.
Weksylia „Sokoła” były bardzo liczne, wiele z nich zachowało się do obecnych czasów, inne
znane są z fotografii czy opisów. Dzięki temu można poznać widniejące na nich treści. Mimo przestrzegania pewnych ogólnych wzorców, wygląd tych przedmiotów bywał dość zróżnicowany. Jednym z nich jest sztandar ufundowany i poświęcony w 1910 r. dla gniazda w Busku na terenie Galicji.
Prawa strona tego weksylium była koloru czerwonego, widniał na niej Orzeł Biały w koronie, towarzyszył mu napis wykonany ozdobną majuskułą: CZOŁEM OJCZYŹNIE / SZPONEM WROGOM.
Na lewej, na białym tle umieszczono wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej w prostokątnej ramce oraz napis: POD TWOJĄ OBRONĘ / UCIEKAMY SIĘ.
W Muzeum Wojska w Białymstoku znajdują się części sztandaru Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół” w Wilnie, którego gniazdo powstało w tym mieście w grudniu 1915 r. Jest to lewa strona
płata (59×51 cm) wykonana z fioletowego rypsu z wyhaftowanym sokołem z hantlą w szponach
i z umieszczonym po jego bokach ukośnie napisem: WILNO / GNIAZDO. Natomiast ze strony prawej zachował się tylko wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej.
Innym przykładem takiego przedmiotu jest przechowywany w Muzeum Miejskim w Żywcu sztandar Towarzystwa z Łodygowic. Jego stronę główną zajmuje umieszczony na czerwonym tle srebrny
sokół z hantlą, nad nim na wstędze dewiza: WIARĄ PRAWDĄ I MĘSTWEM PRACUJMY W MIŁOŚCI, u dołu zaś data: 5./VII. 1925. Na stronie odwrotnej widnieje na nim wizerunek Matki Boskiej
Częstochowskiej i napis: POD TWOJĄ OBRONĘ UCIEKAMY SIĘ, w otoczeniu różanych gałązek.
Określając ogólnie wygląd sztandarów tej organizacji, można stwierdzić, że na większości z nich
widnieją te same motywy ikoniczne w postaci figurki sokoła, zazwyczaj trzymającego w szponach
hantle, jak również wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej. Występują jednak też na nich treści
rzadziej spotykane, zwłaszcza jeśli chodzi o hasła towarzyszące przedstawieniom ikonograficznym.
Na sztandarze z Sierakowa (1908) wizerunkowi Tadeusza Kościuszki towarzyszy napis: ZAPAŁ
— KARNOŚĆ I MĘSTWO DA SOKOŁOM ZWYCIĘSTWO. Na sztandarze z Sierszy (1909) widnieje hasło: JEDNOŚCIĄ SILNI. Z kolei sztandar ufundowany w 1923 r. dla „Sokoła” w Skarżysku
(obecnie w Muzeum Orła Białego w Skarżysku–Kamiennej) zawiera fragment Roty Marii Konopnickiej: ORĘŻNY STANIE HUFIEC NASZ / DUCH BĘDZIE NAM HETMANIŁ. Te elementy,
jak też wiele innych, są odbiciem indywidualnych koncepcji i pomysłów projektantów sztandarów,
którzy być może chcieli nadać im cechy niepowtarzalności.
Inna grupa weksyliów, również tworząca niezwykle charakterystyczny zespół, związana jest
z r u c h e m h a r c e r s k i m , zapoczątkowanym na ziemiach polskich jeszcze przed odzyskaniem
niepodległości, gdy w latach 1910–1911 pojawiły się jego pierwsze formy organizacyjne, nawiązujące do rozwijanego na Zachodzie skautingu. Różne nurty tego ruchu zostały w listopadzie 1918 r.
zespolone w Związek Harcerstwa Polskiego. Organizacja ta funkcjonowała przez cały okres mię-
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dzywojenny, w latach 1939–1945 przyjmując formy konspiracyjne. Po II wojnie światowej ruch
harcerski podlegał presji ze strony komunistycznego państwa, co skutkowało zmianami organizacyjnymi oraz negatywnymi wpływami na jego oblicze ideowe. Po 1989 r. utrzymuje się w nim wyraźny
podział na kilka nurtów, tworzących odrębne organizacje.
Od zarania swego istnienia ruch harcerski posługiwal się bogatą symboliką, której częścią były
weksylia. Najstarsze z nich pojawiły się jeszcze przed odzyskaniem niepodległości. Jako przykład
może tu posłużyć sztandar wykonany w Poznaniu w 1916 r. przez członkinie Drużyny im. Królowej Jadwigi dla potrzeb Głównej Kwatery Skautowej na Rzeszę Niemiecką. Po obu stronach jego
płata o wymiarach 140×165 cm, wykonanego z czerwonego sukna, naszyto sylwetki Orła Białego
w zamkniętej koronie, osadzonego na napisie: CZUWAJ! Z czasem jego drzewce otrzymało głowicę
w formie lilijki.
W okresie międzywojennym weksylia stały się powszechnym elementem wyposażenia jednostek
harcerskich różnych stopni. Dla zastępów były to proporce, natomiast wyższe szczeble organizacyjne dysponowały sztandarami. Zachowane egzemplarze tych przedmiotów z owego okresu świadczą
o tym, że ich wygląd nie był regulowany ściśle określonymi wzorami czy przepisami. Można jednak
zazwyczaj znaleźć na nich elementy harcerskiej symboliki czy tradycji. Jednym z wielu jest sztandar hufca ze Skierniewic. Jego prawa strona przedstawia na czerwonym tle Orła Białego w koronie
otwartej, nad którym widnieją litery: Z.H.P., pod nim zaś data: 1913, oznaczająca zapewne początek
harcerstwa w tym mieście. Natomiast w centrum strony lewej widnieje kontur harcerskiej lilijki,
któremu towarzyszy słowo: CZUWAJ, podzielone na dwie części. Do tego dochodzi drugi napis,
rozmieszczony u góry i u dołu płata: HUFIEC HARCERZY / W SKIERNIEWICACH.
Lilijka występuje też na prawej stronie sztandaru I Drużyny Harcerskiej w Pińczowie, podczas
gdy jego druga strona ma w centrum datę: 1919, a w czterech narożnikach małe sylwetki Orła Białego. Na harcerskim weksylium z Łowicza lilijka, znajdująca się w owalnym polu na lewej stronie
płata w układzie ukośnym, jest otoczona napisem: OJCZYZNA NAUKA CNOTA. Ta sama dewiza
towarzyszy wizerunkowi Orła Białego w czerwonej tarczy na białej powierzchni prawej strony płata
sztandaru I Żeńskiej Drużyny Harcerskiej im. Narcyzy Żmichowskiej w Skierniewicach, podczas
gdy na jego stronie lewej na niebieskim tle widnieje Krzyż Harcerski. Ta oznaka jest obecna zresztą
na większości harcerskich sztandarów.
Bardzo okazale prezentuje się sztandar I Hufca Harcerzy w Częstochowie. Jego prawa strona
jest bliźniaczo podobna do ówczesnych sztandarów wojskowych, gdyż ma na prawej stronie płata
czerwony krzyż kawalerski, w centrum którego w czerwonym kolistym polu znajduje się Orzeł Biały
wz. 1927 w wieńcu laurowym. Natomiast w białych polach między ramionami krzyża w mniejszych
wieńcach widnieją kolejno — herb Częstochowy oraz daty: 1910, 1912 i 1938. Oznaczają one niewątpliwie ważne dla harcerstwa lata, a ostatnia z nich odnosi się zapewne do powstania sztandaru.
Pośrodku jego strony lewej usytuowano Krzyż Harcerski, pod którym półkoliście rozciąga się napis:
I HUFIEC HARCERZY / W CZĘSTOCHOWIE. W górnych narożnikach płata w tarczach zostały
umieszczone wizerunki Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Jerzego, w dolnych zaś bez tarcz złote
harcerskie lilijki. Warto podkreślić, iż nawiązanie do wyglądu sztandarów wojskowych, przejawiające się głównie w umieszczaniu na płatach krzyży kawalerskich, widoczne jest na wielu harcerskich
weksyliach z tamtego okresu.
W pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej utrzymywały się w harcerstwie tradycyjne zasady, wypracowane w okresie międzywojennym, co było widoczne także na jego weksyliach.
Przykładowo na prawej stronie sztandaru hufca w Rawie Mazowieckiej z 1947 r. widnieje Orzeł
Biały z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej na piersiach, a pochodzący z tego samego roku
sztandar hufca z Pabianic ma na tej stronie czerwony krzyż kawalerski na białym tle z Orłem Białym
w centrum. Orły na obu tych sztandarach nie mają koron (być może zostały z nich usunięte później),
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ale element ten widnieje jeszcze w godle umieszczonym na sztandarze 10 Poznańskiej Drużyny
Harcerzy im. Leszka Białego z roku 1948, na którym został też wyobrażony w jednym z rogów płata
wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej.
Zgoła inaczej wyglądają już sztandary z lat pięćdziesiątych XX w., całkowicie pozbawione
wielu wcześniej używanych w harcerstwie elementów treści. Przykładem jest weksylium jednego
z ogniw Organizacji Harcerskiej, działającej w latach 1950–1956 w ramach Związku Młodzieży
Polskiej. Prawa strona jego płata jest biało–czerwona, w jej centrum znajduje się oznaka organizacyjna, a wokół niej koliście napis: POWIATOWA ORGANIZACJA HARCERSKA WĄBRZEŹNO.
Na czerwonym polu lewej strony dominuje poziomy napis: CZUWAJ, nad nim: W NAUCE, pod
nim: PRACY WALCE.
Po przełomie październikowym i powrocie do wcześniejszych ram organizacyjnych ZHP, sztandary tej organizacji odzyskały wiele tradycyjnych szczegółów. Sprawa posiadania sztandarów i ich
wyglądu była regulowana nowymi przepisami. Ich przykładem są chociażby Zasady przyznawania,
wzory i zasady postępowania ze sztandarami w Związku Harcerstwa Polskiego z 1982 r., będące
załącznikiem do Uchwały nr 39 Rady naczelnej ZHP z 7 XI 1982. Prawo posiadania sztandaru miały
wszystkie ogniwa ZHP, począwszy od samego Związku, przez chorągwie, hufce, szczepy aż do drużyn. Związek otrzymał w 1968 r. sztandar z płatem biało–czerwonym (podział wzdłuż przekątnej) na
stronie prawej, na której znajdował się także złoty Krzyż Harcerski z kolistym napisem: ZWIĄZEK
HARCERSTWA POLSKIEGO, i godłem państwowym na czerwonej stronie lewej.
Te same motywy (Orzeł na stronie prawej, Krzyż Harcerski na lewej) były umieszczane na pozostałych sztandarach, które charakteryzowały się różnicami w rozmiarach i wyglądzie w zależności
od rangi jednostek, do których należały. Sztandary chorągwi i hufców miały kwadratowe płaty o długości boku 125 cm. Kolory obu stron płatów były czerwone, przy czym pierwsze z nich obszywano
złotą frędzlą, drugie zaś srebrną. Z kolei sztandary szczepów i drużyn miały boki o długości 100 cm,
a ich strony lewe mogły być koloru czerwonego, zielonego albo właściwego dla danej jednostki.
Napisy określające właściciela sztandaru rozmieszczano na jego stronie lewej, wokół Krzyża Harcerskiego. Głowice drzewców w sztandarach miały postać orła lub lilijki.
Po przełomie 1989 r. wygląd tych weksyliów uległ znacznym zmianom. Orły umieszczone na
ich prawych stronach otrzymały korony, które niekiedy dołączano na dotychczasowych egzemplarzach tych przedmiotów, nadal się nimi posługując. Wydane też zostały nowe przepisy, zmieniające
częściowo wcześniejsze, cytowane wyżej postanowienia. Znalazły się one w Instrukcji w sprawie
sztandarów w ZHP z 2005 r. Według niej prawa strona z godłem państwowym ma być czerwona na
sztandarze Związku i sztandarach chorągwi, natomiast na pozostałych może być czerwona lub biało–
czerwona. W drugiej sytuacji pola białe i czerwone mogą być oddzielone poziomo lub po przekątnej.
Natomiast strona lewa tych weksyliów ma być biało–czerwona z wizerunkiem Krzyża Harcerskiego na sztandarze Związku i o dowolnym kolorze „charakterystycznym dla środowiska” z krzyżem
albo lilijką na pozostałych. Powinna też zawierać napisy podające nazwę jednostki organizacyjnej.
Rozmiary płatów miały być zróżnicowane. W zależności od rangi jednostek, do których należały,
długość ich boków wynosi 125 cm (sztandary Związku, centralnych jednostek organizacyjnych, chorągwi), 100 cm (hufców) lub 75 cm (drużyn, szczepów).
Sztandary posiadane przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej również są określone przepisami. Zawiera je Instrukcja w sprawie zasad przyznawania, przechowywania sztandarów i występowania ze sztandarami oraz wzorów sztandarów, opracowana na podstawie uchwał Naczelnictwa ZHR
z 1994 i 2012 r. Poza sztandarem Związku zostały w niej określone parametry sztandarów chorągwi,
hufców i drużyn. Na ich prawych stronach powinien znajdować się Orzeł Biały na czerwonym tle
wraz z napisem: OJCZYZNA NAUKA CNOTA, natomiast na stronach lewych Krzyż Harcerski i pełna nazwa jednostki. Dopuszczone zostało umieszczanie w narożnikach obu stron płatów innych ele-
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mentów treści. Rozmiary kwadratowych płatów nie są jednakowe, z długością boków od 80 (sztandar
drużyny) do 90 cm (hufca i chorągwi). Głowica ma kształt lilijki osadzonej na podstawie.
Jak wynika z dokonanej analizy, wygląd weksyliów obu największych organizacji harcerskich
jest poddany dość ścisłym przepisom, podczas gdy wcześniej, zwłaszcza w okresie międzywojennym, ta grupa znaków była tworzona w miarę dowolnie, bez trzymania się jednego, określonego
wzoru. Występowały w nich jednak zazwyczaj te same motywy, związane z harcerską symboliką:
lilijka, Krzyż Harcerski, hasło: OJCZYZNA NAUKA CNOTA, czasem też wizerunek patrona harcerzy — św. Jerzego.

4.3. ORGANIZACJE KOMBATANCKIE
Dość specyficzną grupę weksyliów tworzą sztandary (przed wojną: chorągwie) organizacji skupiających k o m b a t a n t ó w i w e t e r a n ó w w o j e n n y c h. Za ich odległy pierwowzór w Polsce
może być uważana konfraternia spiskowców mieszkańców Krakowa, którzy w czasie potopu zawiązali tajne porozumienie przeciwko Szwedom okupującym miasto. Po wyzwoleniu król Jan Kazimierz wynagrodził ich poświęcenie nadaniem specjalnej chorągwi wraz z przywilejem pozwalającym używać jej w czasie królewskich wjazdów i wesel, na sejmach koronacyjnych, przy zabawach i ćwiczeniach, a także w święta Bożego Ciała w procesji katedralnej. Chorągiew posiadała
po obu stronach płata bogatą treść, na którą składały się wizerunki Matki Bożej z Dzieciątkiem,
korony polskiej oraz świętych Jana Chrzciciela i Kazimierza, a także Snopek Wazów i dłoń z palcami ułożonymi do przysięgi. Przedstawieniom tym towarzyszyły łacińskie napisy o charakterze
emblematycznym i informacyjnym, odnoszące się do zasług członków konfraterni. Chorągiew tę
Kraków podarował w 1809 r. księciu Józefowi Poniatowskiemu, którego wojska wyzwoliły miasto
spod władzy austriackiej.
Właściwy ruch kombatancki rozwinął się w okresie międzywojennym, skupiając weteranów walk
o niepodległość z lat 1914–1921, nie mówiąc o specjalnie honorowanych, żyjących jeszcze uczestnikach powstań narodowych w XIX w. Przez całe dwudziestolecie środowisko kombatanckie było
bardzo podzielone organizacyjnie, zarówno ze względu na rozmaitość formacji, w których wcześniej
walczyli uczestnicy tego ruchu, jak i z powodu różnic politycznych i ideowych utrzymujących się
w polskim społeczeństwie. Rzutowało to na różnorodność w wyglądzie i w funkcjonowaniu weksyliów, powszechnie używanych przez ogniwa tych organizacji.
Wiele z nich zachowało się do naszych czasów w zasobach muzealnych, m.in. chorągwie weteranów powstania wielkopolskiego w zbiorach Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego czy uczestników walk o Górny Śląsk w muzeach tamtego regionu. Chorągwie kombatanckie znalazły się też
w grupie weksyliów oddanych Polsce przez Federację Rosyjską w 1992 r. Jedna z nich na prawej
stronie płata ma biały krzyż kawalerski na czerwonym polu, którego centrum zajmuje otoczony
wieńcem Orzeł Biały na tle skrzyżowanych mieczy. Ramiona krzyża pokrywa napis: ZWIĄZEK /
OCHOTNIKÓW / WOJENNYCH / WOJSK / POLSKICH / ODDZIAŁ / GDYNIA ORŁOWO.
Lewa strona płata jest natomiast zielona, z umieszczonym na niej wizerunkiem odznaki Krzyża Niepodległości, za którą także widnieją skrzyżowane miecze. Po obu stronach dolnego ramienia tego
krzyża umieszczone są daty: 1914 i 1921. Ponieważ odznaczenie to zostało utworzone w 1930 r.,
chorągiew powstała zapewne między tymże rokiem a wybuchem wojny w 1939 r. Właścicielem drugiej z tych chorągwi był Związek Powstańców Śląskich — Grupa Lwów. Na obu stronach jej płata
również widnieją krzyże kawalerskie, przy czym na stronie lewej jest to krzyż czerwony na białym
tle, z Orłem Białym w centrum, na prawej zaś krzyż ma barwę białą, a tło jest błękitne. W przecięciu
jego ramion został umieszczony wizerunek Matki Boskiej Kochawińskiej.
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Trzecie tego typu weksylium należało do Legii Inwalidów Wojennych Wojsk Polskich im. gen.
Józefa Sowińskiego, Kompanii w Grodnie. Prawa strona płata jest koloru czerwonego z umieszczonym centralnie Orłem Białym wz. 1927, otoczonym koroną cierniową. Strona lewa przedstawia na
białym tle scenę przenoszenia rannego żołnierza przez dwóch innych, nad którymi unosi się w obłoku postać gen. Sowińskiego. Pod wizerunkiem został umieszczony napis: DLA CIEBIE POLSKO
I DLA TWEJ CHWAŁY. Warto podkreślić, że postać gen. Sowińskiego jako patrona tej organizacji
była częstym motywem na jej chorągwiach. Występuje ona m.in. na egzemplarzach posiadanych
przez Muzeum Wojska w Białymstoku. Podobnie też wspomniana dewiza, wraz z orłem otoczonym
koroną cierniową, jest obecna współcześnie na weksyliach Związku Inwalidów Wojennych RP (bądź
też wcześniej PRL).
Czasy PRL przyniosły unifikację ruchu kombatanckiego pod nadzorem władz komunistycznych,
w wyniku której w 1949 r. powstał Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. Jego sztandary
miały zazwyczaj dość podobny wygląd. Prawa strona płata miała kolor czerwony, na nim w wieńcu
umieszczano nazwę organizacji i lokalnego koła, a po lewej stronie na zielonym tle oznakę ZBoWiD
i dewizę: ZA WASZĄ / WOLNOŚĆ / I NASZĄ. W tamtych warunkach działalność podejmowana
przez niezależne od owej organizacji środowiska kombatanckie była niezwykle utrudniona, jednakże
i tak do niej dochodziło. Należy wspomnieć w tym kontekście o byłych partyzantach świętokrzyskich
zgrupowań AK „Ponurego” i „Nurta”, którzy organizowali spotkania od lat pięćdziesiątych XX stulecia w miejscu swojej dawnej bazy na Wykusie. W 1969 r. ujawniony został dotąd pozostający
w ukryciu partyzancki sztandar, ufundowany dla zgrupowania „Ponurego” w 1943 r., który następnie
w 1977 r. przekazano do Sanktuarium na Jasnej Górze. Sporządzono jednak jego wierną kopię, wykorzystywaną podczas spotkań i uroczystości religijno–patriotycznych jeszcze w czasach PRL.
Podobnie też sztandary uzyskiwały inne środowiska byłych żołnierzy i partyzantów, np. związanych z 15 PP „Wilków”, działającym w strukturach AK. Sztandar tego środowiska nawiązuje w wyglądzie do oryginalnego znaku bojowego pułku, znajdującego się od 1947 r. w MWP. Pojawiły się
jednak na nim nowe, nieobecne tam elementy, w postaci tarcz z napisami w górnych rogach lewej
strony płata między ramionami krzyża. Zawierają one nazwy miejsc, w których pułk ten walczył
o niepodległość po I wojnie światowej, jak też w czasie kampanii wrześniowej. Zaznaczono również
jego udział w działaniach partyzanckich AK do 1947 r. Została jednocześnie zmieniona w stosunku
do przedwojennej dewiza na tej samej stronie płata, która tu zyskała brzmienie: BÓG / HONOR /
I / OJCZYZNA. Ponadto w jego dolnym prawym rogu umieszczono datę: 1966, a na cokole metalowej głowicy w postaci orła w koronie wyryte zostały po jednej stronie litery: AK, po drugiej zaś:
15 p p WILKÓW.
Od końca lat osiemdziesiątych XX w. ruch kombatancki, nawiązujący do struktur WP II Rzeczypospolitej i ugrupowań podziemnych z czasów okupacji, przeżywa bardzo intensywny rozwój.
Poszczególne koła i środowiska posiadają liczne sztandary i proporce, z którymi występują podczas
świąt i uroczystości. Większość z nich nawiązuje wyglądem do weksyliów wojskowych, głównie
przez obecność krzyża kawalerskiego i dewizy: BÓG HONOR OJCZYZNA. Często występują też
na nich emblematy i symbole Polski Walczącej, wizerunki o treści religijnej, przedstawienia falerystyczne itp.

4.4. CECHY RZEMIEŚLNICZE
Poza bractwami kościelnymi również cechy rzemieślnicze zaliczają się do najstarszych korporacji
działających na ziemiach polskich. Ich początki sięgają okresu średniowiecza, gdyż w lokowanych
miastach życie zawodowe i społeczne od początku przyjmowało zorganizowane formy, oparte na
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zachodnich wzorcach. W podanym przez Janka z Czarnkowa opisie powitania Ludwika Andegaweńskiego przez władze Krakowa w 1370 r. wzmiankowana została także obecność chorągwi cechowych. Na ich płachtach znajdowały się wyobrażone godła ich właścicieli (signa propria), zapewne oznaczające poszczególne organizacje cechowe, skupiające rzemieślników jednej specjalności.
Niestety nie zostały tam wymienione z nazwy ani też nie podano ich liczby. Wiadomo jednak, iż
w miastach leżących na ziemiach polskich, takich jak: Kraków, Gdańsk, Poznań, Wrocław czy Legnica, tego typu organizacje funkcjonowały już od XIII stulecia. W 1303 r. we Wrocławiu było już
29 cechów, w Poznaniu zaś 15. W 1400 r. w Krakowie rzemiosło zorganizowano w 18 cechów, pół
wieku później ich liczba sięgała 31, w 1650 r. było ich 44, w 1787 r. — 48. W mniejszych ośrodkach
liczby te były zazwyczaj niższe.
Wewnętrzną organizację i funkcjonowanie tych korporacji najczęściej określały statuty cechowe, z których najstarsze znane pochodzą z początku XIV w. Cechy miały nie tylko znaczenie gospodarcze, odgrywały także ważną rolę w życiu społeczności miejskich w wymiarze religijnym,
kulturalnym, społecznym i wojskowym. W działalności na tych płaszczyznach istotne znaczenie
miały chorągwie, których obecność, a czasem też sposób używania i wygląd zostały udokumentowane w różnego rodzaju źródłach. Można przypuszczać, że już w średniowieczu większość cechów
dysponowała własnymi weksyliami, a w czasach późniejszych ich liczba stale wzrastała. Kodeks
prawa średzkiego z Poznania wymieniał w końcu XIV w. 14 wyspecjalizowanych grup kupców
i rzemieślników, które posiadały prawo posługiwania się własnymi chorągwiami. Natomiast na tzw.
Rolce sztokholmskiej, obrazującej uroczystości z roku 1605, znalazły się wizerunki chorągwi pięciu
krakowskich cechów. Liczba znaków cechowych użytych w tej ceremonii mogła być w rzeczywistości o wiele większa, a przedstawiono ich zaledwie kilka jako pars pro toto.
Chorągwie cechowe często były przedmiotem postanowień wydawanych przez władze poszczególnych miast, a nawet monarchów. Wilkierze poznańskiej rady miejskiej nakładały w 1599 r. na
cech miechowników i kaletników obowiązek sprawienia na własny koszt takiej chorągwi (labanum
seu vexillum). Z kontekstu wynika, że wspomniany cech zaniedbał wypełnienia ciążącego na nim
w tym zakresie obowiązku. Posiadanie chorągwi było bowiem nie tylko wyróżnieniem i powodem
do dumy, ale pociągało także za sobą określone zadania, przede wszystkim związane z uczestnictwem w życiu miasta, zarówno w sferze militarnej (ćwiczenia wojskowe, obrona miasta podczas
wojen), jak i ceremonialno–religijnej (uczestniczenie w uroczystościach kościelnych, zwłaszcza
w pogrzebach i procesjach) oraz państwowej (obecność podczas ważnych uroczystości, np. powitania monarchów).
Niewiele można ustalić szczegółów dotyczących wyglądu tych chorągwi w ich najdawniejszym
okresie. Nie zachowały się bowiem żadne oryginalne egzemplarze tych przedmiotów, a przekazy
ikonograficzne są dość nieliczne. Być może do cechów należały ukazane na jednej z miniatur Kodeksu Baltazara Behema z początku XVI w. dwie chorągwie, trzymane przez zakutych w zbroje rycerzy, którzy towarzyszą mieszczanom strzelającym z kusz do celu. Niestety, płachty tych weksyliów
zwinięte są wokół drzewców, więc można jedynie ustalić, iż jedna z nich jest purpurowa, ze złotym
ornamentem wzdłuż krawędzi, druga natomiast zapewne podzielona na trzy poziome pasy: czerwoną, złotą i niebieską. Z kolei w dokumencie Zygmunta Augusta z 1552 r., ustanawiającym cech
słodowników w Wilnie i nadającym mu statut, znaleźć można fragment, w którym określone zostało
godło, jakie korporacja ta mogła zamieścić na swojej chorągwi (ventilabrum) i pieczęci. Miało ono
przedstawiać dwie strzały, a ich wygląd precyzował zamieszczony w dokumencie rysunek.
W miarę dokładnie ukazany został wygląd krakowskich chorągwi cechowych na wielokrotnie
wspominanej tzw. Rolce sztokholmskiej. Pierwsza z owych pięciu ma na płachcie godło cechu malarzy w postaci trzech tarcz w wieńcu na czerwonym tle, następna zaś jest chorągwią złotników,
o czym świadczy umieszczony na niej złoty kielich także w wieńcu, na tle białych i niebieskich
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pasów, na których rozciąga się czerwony ostrzewiowy „krzyż św. Andrzeja”. Kolejna należała do
cechu krawców, o czym świadczy umieszczony w jej centrum, na przecięciu ramion krzyża św. Andrzeja, wizerunek nożyc w wieńcu. Po niej następna jest chorągiew kuśnierzy mająca za godło skórę
lamparta rozdzieraną przez lwy. Ostatnia w tej grupie należała natomiast do kołodziejów (ringmacherów), z trzema splecionymi ze sobą kołami na płachcie.
Z innych ośrodków miejskich z czasów przedrozbiorowych znany jest wygląd pojedynczych weksyliów cechowych lub ich ogólne wyliczenie. W Poznaniu na płacie chorągwi cechu krawieckiego
widniał żółty lew trzymający nożyce. Z kolei w Warszawie złotnicy mieli na chorągwi wizerunek
swego patrona — św. Eligiusza. W Muzeum Historycznym Miasta Lwowa przechowywane były weksylia tamtejszych cechów, których wiek sięgał połowy XVIII stulecia. Wśród nich była chorągiew
ślusarzy przedstawiająca św. Piotra trzymającego klucz z napisem: TU ES PETRUS TIBI DABO.
Inna, należąca do cechu krawców, miała wyobrażone na płachcie Przemienienie Pańskie i patrona
tego zawodu — św. Homobonusa. Towarzyszyła mu mała figurka lwa, oznaczającego godło Lwowa.
W dokumentach dotyczących Wilna mowa jest o chorągwiach, jakimi dysponowały w tym mieście cechy: słodowników (1552), czapeczników (1582), rzeźników (1607, 1647), kuśnierzy (1648),
ślusarzy i nożowników (1648), szewców (trzy chorągwie, 1655), iglarzy i blachowników (1663),
rybaków (1664), kupców (1669), krawców (1681), złotników (1581), safianików (1668) czy kowali
(1698). Zazwyczaj jest tam mowa o chorągwiach już istniejących, więc ich początki mogły być
znacznie wcześniejsze od daty wystawienia każdego z nich. Wśród obowiązków, jakie wiązały się
z używaniem tych przedmiotów, zazwyczaj podawany był udział członków cechu w procesjach Bożego Ciała, uczestnictwo w akcjach wojennych i popisach, a także w zbrojnych paradach, np. z okazji przyjazdu króla do miasta.
Podczas zbiorowych wystąpień cechów z chorągwiami istniał ustalony porządek. Jego nieprzestrzeganie przez władze miasta było powodem złożenia skargi w sądzie grodzkim w 1681 r. przez
starszych cechu krawieckiego, którego członkowie zawsze szli podczas popisów za złotnikami,
a w czasie jednego z nich ustawiono przed nimi wileńskich Żydów. Przy tej okazji skarżący się
wspomnieli o wyglądzie chorągwi cechowych („z znakiem krzyża świętego i obrazami Matki Bożej
i świętych Bożych”), jak też chorągwi żydowskich, pokrytych „znakami niedowiarstwa”. Wiadomość ta jest więc ważna ze względu na informacje o posiadaniu przez społeczność żydowską tego
miasta własnych weksyliów, jak też może informować o ich wyglądzie. Wspomniane znaki zdają się
bowiem wskazywać na obecność tam napisów w języku hebrajskim, być może o treści religijnej. Jak
wiadomo, rzemieślnicze cechy żydowskie podległe kahałom zaczęły powstawać na terenie Rzeczypospolitej na przełomie XVI i XVII w.
Inny z kolei dokument, wystawiony przez władze Wilna w 1684 r., wspomina o cechu magierników, pończoszników, sukienników i kiecarzy, który nie mógł mieć swojej chorągwi z powodu zbyt
małej liczebności członków. Wskazuje to na istotny czynnik, warunkujący prawo do dysponowania
własnym weksylium przez tego rodzaju korporacje.
Opisany wyżej epizod z chorągwią wileńskich krawców jest przykładem sytuacji, które z pewnością zdarzały się częściej. W 1684 r. w Przemyślu w trakcie uroczystych ceremonii w kościele
OO. Dominikanów doszło do zwady między kuśnierzami i piwowarami, gdy ci drudzy rozścielili
swoją chorągiew na ziemi przed kapłanem idącym z Najświętszym Sakramentem. Dotąd bowiem to
znak cechu kuśnierskiego miał ten przywilej. Tak więc postępowanie z weksyliami było traktowane
przez korporacje zawodowe jako sprawa szczególnie prestiżowa.
Zachowały się też niektóre oryginalne egzemplarze chorągwi z tamtego czasu, dzięki czemu
można ustalić dokładnie ich wygląd. Do najstarszych z tej grupy należy zaliczyć chorągiew cechu
piwowarskiego ze Środy Wielkopolskiej. Na jej podłużnej prostokątnej płachcie umieszczono po
każdej stronie cztery ozdobne medaliony. Na stronie głównej widnieją w nich Chrystus Ukrzyżowa-
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ny, Orzeł Biały, łopata piwowarska i św. Stanisław. Na odwrotnej zaś Matka Boska z Dzieciątkiem,
herby — Grzymała (właścicieli miasta Grzymułtowskich) i miasta Środy oraz ponownie św. Stanisław. Pod tymi wyobrażeniami po obu stronach wykonany został napis: AD GLORIAM DEI ET
HONOREM B. VIRGINIS MARIAE HOC VEXILLUM EX FRATERNITATE BRAXATORUM
SREDENSIUM A[NNO] 1641.
Grupę osiemnastowiecznych zabytków tego typu reprezentuje m.in. chorągiew cechu rybaków
w Krakowie. Na jej dużej (240×258 cm) płachcie z amarantowego jedwabiu widnieją wizerunki
Matki Boskiej stojącej na półksiężycu, Orła Białego w koronie oraz szczupaka. Do tego dołączona
jest data: 1769. Zwieńczenie jej drzewca zostało wykonane ze srebra w formie rokokowego ażurowego kartusza z rybą pośrodku. Z kolei chorągiew cechu stelmachów i kołodziejów ma płachtę
z różowego jedwabiu o wymiarach 209×258 cm, na której został wymalowany u góry na obłoku
rydwan ciągniony przez dwoje uskrzydlonych dzieci, a w nim kobieta z lilią w ręku, poniżej św. Florian siedzący na obłoku i wylewający wodę z naczynia na płonący dom, u dołu zaś data: A. D. 1757.
W jednym z rogów płata została ponadto wyszyta ciesielska kątownica.
W następnych stuleciach zasób chorągwi cechowych w miastach stale się powiększał. Dzięki
zachowanym coraz liczniej tego rodzaju przedmiotom możliwe jest określenie najczęściej występujących motywów, które były na nich umieszczane. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych grup
wizerunków stanowiły przedstawienia religijne. Szczególnie często występowały na nich portrety
świętych patronów. Były to postacie od wieków kojarzone z określonymi zawodami czy specjalnościami. Poza wizerunkami o treści religijnej, na chorągwiach cechowych stale występowały także
przedstawienia i symbole odnoszące się do sfery zawodowej. Bardzo często były to emblematy złożone z narzędzi pracy lub materiałów wykorzystywanych przy produkcji.
Świadczy o tym ich zestawienie pt. Godła, chorągwie i patronowie różnych stowarzyszeń i cechów
rzemieślniczych, przygotowane w 1871 r. przez autora podpisującego się „Ks. M. S.” (ks. M. Smoleński)1. Uzasadnił on potrzebę ich zaprezentowania dynamicznie rozwijającym się wówczas procesem tworzenia różnorodnych organizacji i stowarzyszeń, głównie w krajach niemieckich („mnogie Vereiny”), skąd tendencja ta rozszerzała się też na ziemie polskie. W zestawieniu tym umieścił
on ponad 50 zawodów, wskazując dla każdego z nich osobę świętego patrona, atrybuty w postaci
przedmiotów związanych z poszczególnymi profesjami, które mogą uchodzić za ich godła, a także
kolory ich płacht chorągwianych. Nie podał jednak źródła tych informacji, nie wiadomo więc nawet,
w jakim stopniu wyrażają one ówczesną praktykę tworzenia chorągwi cechowych, a w jakim mają
charakter jedynie teoretyczny.
Według tego zestawienia kowale powinni mieć chorągiew czarno–białą, ich godłem jest podkowa w czarnym polu, a patronem św. Eligiusz, „majster kowalski”. Z kolei księgarze mają za patrona św. Bonifacego z księgą przeciętą mieczem, za godło czerwonego raka na srebrno–złotym
polu, a chorągiew czerwoną, przetykaną złotem i srebrem. Patronką piekarzy jest w tym zestawieniu
św. Elżbieta, córka króla Węgier Andrzeja, która karmiła głodujących. „Na błękitnej, srebrem przetykanej chorągwi, wyobrażaną bywa ta święta z koszem pełnym chleba i bańką z winem”. Godłem
tego zawodu jest natomiast srebrny obwarzanek w błękitnym polu.
Rozszerzenie się wolności gospodarczej w Europie na początku XIX w. doprowadziło do kryzysu
ustroju cechowego i związanego z nim spadku popularności weksyliów używanych przez tego rodzaju korporacje. Na fali ideologii oświeceniowej zaczęto też kwestionować religijny wymiar cechowej symboliki, zwłaszcza kult świętych patronów, opiekunów poszczególnych dziedzin rzemiosła.
Jednakże w 2. poł. XIX stulecia nastąpiło ponowne ożywienie wcześniejszych tradycji, widoczne
zarówno w rozwoju organizacji rzemieślniczych, jak i w używanych przez nie znakach i symboli. Za
1

„Przegląd Katolicki” 9, 1871, nr 18, s. 278–282.
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przykładowy materiał, obrazujący zasób treści obecnych na cechowych weksyliach w XIX i XX w.,
mogą posłużyć przedmioty tego typu pochodzące z różnych ośrodków, które przetrwały dość licznie
do naszych czasów. We wspomnianym lwowskim muzeum przechowywano jedwabną chorągiew
z 1837 r. z wizerunkiem św. Urbana w szatach pontyfikalnych, patrona winiarzy i bednarzy. Znajdująca się tam chorągiew krawiecka miała natomiast na płachcie przedstawienie Adama i Ewy.
W środowisku rzemieślników warszawskich na używanej w tym samym czasie chorągwi cechu ciesielskiego widniał na prawej stronie płata jego patron św. Józef, otoczony wieńcem, natomiast lewą zajmował napis: ZGROMADZENIA CIESIELSKIEGO / DNIA 30. MAIA ROKU 1820,
a w rogach części swobodnej emblematy zawodu w wieńcach. Z kolei cech piwowarów w tym
mieście posługiwał się chorągwią, której jedna strona pokryta była napisem: ZGROMADZENIE /
PIWOWARÓW / W WARSZAWIE / 1836, z dekoracją w rogach w formie gałązek chmielu, na drugiej
zaś umieszczono półpostać mężczyzny z długimi włosami i brodą, wokół której widniał półwieniec
z jęczmienia i chmielu, a nad nią napis: WYNALAZCA PIWA. Był nim legendarny król Gambrynus.
Z nieco późniejszego okresu pochodzą też dwie jednostronne chorągwie, będące własnością cechu szewców w Łodzi. Na jednej z nich, ufundowanej w 1851 r., na zielonym jedwabiu o wymiarach
175×138 cm w centrum płata umieszczono czarny but z wysoką cholewką, podtrzymywany z boków
przez dwa lwy jasnobeżowego koloru. Nad butem widnieje korona z krzyżykiem, pod nim zaś monogramy: E.W. oraz I.A., wraz z datą: 1851. Druga z tych chorągwi ma podobną treść, lecz brakuje
tam lwów, natomiast but został otoczony wieńcem z gałązek wawrzynu i dębu, od góry zamkniętych
koroną. Po bokach buta widnieją cyfry tworzące datę 18–73, a pod wieńcem nazwiska: E. Heidrick
i J. Steigert.
Sprzed I wojny światowej pochodzi zaś chorągiew fryzjerów łódzkich (150×130 cm), mająca na
stronie głównej pośrodku żółtego płata krzyż łaciński, od którego odchodzą promienie, otoczony
po bokach półwieńcem z gałązek wawrzynu i dębu. Nad nim na czerwonej wstędze widnieje napis: BOŻE BŁOGOSŁAW PRACY NASZEJ, pod nim zaś, na drugiej wstędze: ZGROMADZENIE
MAJSTRÓW FRYZJERSKICH, a pod nią z kolei: ŁÓDŹ 22/7 1908. Na stronie odwrotnej na czerwonym płacie został umieszczony techniką aplikacji wizerunek świętej Marii Magdaleny z długimi,
rozpuszczonymi włosami, modlącej się przed krzyżem, otoczony ozdobną ramą z liści akantu.
Niemal w tym samym czasie (1909) została ufundowana chorągiew cechu brukarsko–betoniarskiego, mająca na stronie głównej narzędzia używane przez rzemieślników tej specjalności otoczone napisami: BOŻE BLOGOSŁAW PRACY NASZEJ oraz ZGROMADZENIE CECHU BRUKARSKO–
BETONIARSKIEGO / 19 — W ŁODZI — 09, na odwrotnej zaś aplikowany obraz przedstawiający
ukamieniowanie św. Szczepana z napisem pod spodem: „Panie nie poczytaj im tego za grzech”, oraz
wezwaniem: ŚWIĘTY SZCZEPANIE / MÓDL SIĘ ZA NAMI.
Okres międzywojenny reprezentuje wiele zabytków tego typu, do których należy chorągiew cechu chemicznego czyszczenia i farbowania odzieży w Łodzi, mająca po prawej stronie na białym tle
w centrum godło cechowe w postaci tzw. kipy farbiarskiej z zanurzonymi w niej skrzyżowanymi mieszadłami, trzymanej przez dwa lwy stojące na tylnych łapach. Nad kipą widoczne są kłębki przędzy.
Całość otoczona jest półkoliście ułożonym napisem: CHRZEŚCIJAŃSKI CECH CHEMICZNEGO
CZYSZCZENIA I FARBOWANIA ODZIEŻY / W ŁODZI, zamkniętym od góry półpostacią patrona cechu, św. Celestyna, z mieczem i księgą w rękach. Lewa strona płata ma kolor czerwony,
w jej centrum widnieje Orzeł Biały w otwartej koronie, otoczony od dołu półkolistym napisem:
PRACUJEMY DLA DOBRA OJCZYZNY / 1920–1938 r. Na obu stronach treść ułożona jest po
przekątnej, a obrzeża płata zdobią ornamenty roślinno–kwiatowe.
Inne weksylium z tej grupy należało do cechu szewskiego. Na jego stronie głównej, sporządzonej z żółtego jedwabiu, znajdują się w centrum postacie świętych Kryspina i Kryspiniana, otoczone
otwartym od góry wieńcem z liści dębu. Nad nim widnieje napis: CECH MISTRZÓW SZEWSKICH,
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pod nim: W ŁODZI, po bokach zaś daty: 1868 i 1925. W rogach płachty znalazły się wieńce z dębowych liści z rozciągniętymi wzdłuż skrajów wstęgami. Centrum strony odwrotnej wypełnia nieheraldyczny wizerunek białego orła z rozpostartymi skrzydłami, osadzony na panopliach w postaci armatniej lufy, szabli i dwóch sztandarów. Nad nim widoczne jest popiersie wąsatego mężczyzny w rogatywce na głowie, na dole płata znajduje się zaś napis: JAN KILIŃSKI / SZEWC PUŁKOWNIK.
Mamy tu więc do czynienia z umieszczeniem na chorągwi zarówno świętych patronów, jak i postaci
historycznej — bohatera narodowego, który reprezentował ten sam zawód, co posiadacze owego
przedmiotu.
Z kolei cech siodlarsko–rymarski miał na stronie głównej swej chorągwi z 1931 r. Orła Białego
umieszczonego nad siodłem, na odwrotnej zaś wizerunek Chrystusa w otoczeniu aniołów, unoszącego
wieniec nad klęczącym św. Jerzym. Niespotykane na innych weksyliach treści prezentuje chorągiew
Stowarzyszenia Monterów Elektryków Chrześcijan, gdzie w centrum strony głównej widniał Orzeł
Biały wz. 1927, a w dwóch tarczach usytuowanych na dole płachty znalazło się godło Łodzi i narzędzia elektryków, podczas gdy na stronie odwrotnej zostały umieszczone Oko Opatrzności i silnik
elektryczny wraz z datą: 30 maja 1935.
Weksylia cechowe używane w tym okresie w innych miastach również miały zazwyczaj na swoich płatach tradycyjne motywy. Przykładem jest tu chorągiew cechu szewców w Krakowie, poświęcona w 1925 r. w sześćsetletnią rocznicę jego istnienia. Prawą stronę jej płata zajmuje centralnie usytuowany wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, a jego górny swobodny róg Orzeł
Biały bez tarczy, w dolnym zaś znalazł się emblemat cechu. Pod wizerunkiem został umieszczony
napis: W SZEŚĆSETLETNIĄ ROCZNICĘ ISTNIENIA CECHU. Na lewej stronie przedstawiono
dwóch świętych przy pracy w warsztacie szewskim (Kryspiniana i Kryspina), nad nimi krzyż, w górnym rogu części swobodnej herb Krakowa, u dołu narzędzia szewskie i napis: CECH SZEWCÓW
W KRAKOWIE 25/X 1925.
Na chorągwiach cechowych pochodzących z okresu powojennego często występuje Orzeł Biały
bez korony, ale też nadal obecne są motywy religijne, zarówno w postaci wizerunków świętych patronów, jak i odpowiednich napisów. Jest to widoczne także na sztandarach cechów łódzkich. Tak
więc np. chorągiew Wojewódzkiego Cechu Kapeluszników i Czapników z 1946 r. miała na stronie
odwrotnej wizerunek św. Jakuba Apostoła i towarzyszące mu wezwanie: PRZEZ ŚWIĘTEGO /
JAKUBA NIECH / DARY LUDU TWE/GO BĘDĄ CI MIŁE. Z kolei Sekcja Szczotkarzy Cechu
Rzemiosł Różnych na wykonanej w 1958 r. chorągwi miała św. Józefa w półpostaci z napisem:
ŚW. JÓZEFIE BŁOGOSŁAW / NAM W PRACY. Ten sam święty znalazł się na chorągwi Zgromadzenia Majstrów Stolarskich (1949), co z pewnością miało związek z jego kultem opiekuna
ludzi pracy, a szczególnie wykonujących zajęcia związane z obróbką drewna. Cech Malarzy i Lakierników zamieścił w 1947 r. na swej chorągwi św. Łukasza Ewangelistę w scenie malowania
obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.
Na chorągwi Zgromadzenia Tapicerów pojawił się natomiast święty w stroju biskupim, zapewne
Stanisław ze Szczepanowa, który znalazł się także na chorągwi Cechu Rzeźników i Wędliniarzy.
Mistrzom cukierniczym patronował na ich chorągwi z 1945 r. św. Mikołaj, natomiast św. Klemens
został w 1965 r. umieszczony na chorągwi piekarzy. Znalazł się na niej także emblemat tego zawodu,
w którym widoczne są dwa lwy wspięte na tylnych łapach, a w przednich trzymające precel i krzyżujące się miecze. Między nimi widnieje bochenek chleba, a nad wszystkim widoczna jest korona
królewska.
Powojenne zmiany ustrojowe znalazły też odzwierciedlenie w wyglądzie rzemieślniczych weksyliów. Pomimo iż na wielu z nich utrzymały się — jak już nadmieniono wyżej — tradycyjne
motywy religijne i emblematy, to inne zawierały nowe treści, związane z przekształceniami ustrojowymi wpływającymi na funkcjonowanie rzemiosła. Na sztandarach cechowych pojawił się znak
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Cechu Rzemiosł Różnych w postaci ręki trzymającej młotek pionowo ku górze, umieszczonej
w kole, w którego górnej połowie widnieje napis: RZEMIOSŁO, ułożony półkoliście. Emblemat
ten widoczny jest m.in. na lewej stronie sztandaru tej organizacji cechowej w Toruniu. Widnieje
on w jej centrum w czerwonym kole umieszczonym na granatowym tle, otoczony napisem: CECH
RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W TORUNIU. Pod spodem znajduje się pięć emblematów oznaczających
poszczególne gałęzie rzemiosła. Z kolei strona prawa ma odwrotny układ barw. Na czerwonym tle
usytuowano granatowe koło, w centrum którego widoczny jest herb Torunia, otoczony tym samym
napisem. Na tej stronie płata również jest obecnych pięć kolejnych emblematów. Po obu stronach
koła znajdują się zaś daty: 1235 i 1974. Pierwsza z nich oznacza początki organizacji cechowych
w Toruniu, druga zapewne datę ufundowania sztandaru.
Jak z przytoczonych przykładów wynika, chorągwie cechowe stanowią niezwykle cenną pod
względem treściowym i historycznym grupę weksyliów, stanowiąc odzwierciedlenie nie tylko stosunków społecznych i gospodarczych panujących w przeszłości w obrębie miast, ale także świadomości religijnej posiadaczy i użytkowników tych artefaktów, jak również funkcjonującego w danej
epoce zasobu wyobrażeń ikonicznych i symbolicznych.

4.5. NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY
„SOLIDARNOŚĆ”
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy (NSZZ) „Solidarność”, który został utworzony na
mocy „porozumień sierpniowych” w 1980 r., uformował swoje struktury w ten sposób, że regiony,
będące jego jednostkami organizacyjnymi, skupiały zakłady pracy na danym terenie. Znalazło to
odbicie również w posiadanych przez tę organizację weksyliach, którymi posługiwały się zarówno
jej instancje regionalne, jak i ogniwa zakładowe. Od początku istnienia związku jego członkowie
podjęli starania o posiadanie własnych sztandarów, organizując zbiórki środków na ten cel, przygotowując projekty tych przedmiotów i zabiegając o ich wykonanie.
Dzieje sztandarów „Solidarności”, podobnie jak samego związku, można podzielić na trzy etapy.
Pierwszy z nich obejmuje okres od jego początków w 1980 r. do wprowadzenia stanu wojennego
13 grudnia 1981 r., drugi przypada na czasy stanu wojennego i schyłek rządów komunistycznych,
zakończony przemianami politycznymi w 1989 r., trzeci rozpoczyna się wraz z formalną reaktywacją związku po „okrągłym stole” i trwa do czasów obecnych. Przed wprowadzeniem stanu wojennego, w okresie legalnej działalności NSZZ „Solidarność”, zdążono wykonać sporo sztandarów. Ich
przyjmowanie do użytku związkowego miało zazwyczaj uroczystą formę, odbywało się w oprawie
religijno–patriotycznej, obejmującej m.in. ceremonialne święcenie owych przedmiotów podczas organizowanych w tym celu nabożeństw. Tego rodzaju wydarzenia stanowiły w tamtym czasie wyraźne novum w życiu zbiorowym, ponieważ wręczanie weksyliów organizacjom społecznym miało
(z pewnymi wyjątkami) w PRL zdecydowanie świecki charakter.
Kolejny etap powstawania solidarnościowych weksyliów przypada na czasy podziemnej działalności zdelegalizowanego przez władze komunistyczne związku. Dążyły one wówczas, z niewielkim zresztą skutkiem, do wyrugowania z życia zbiorowego wszelkich oznak jego wcześniejszego
funkcjonowania. Przejawiło się to również w poszukiwaniu i konfiskowaniu przez MO i SB sztandarów „Solidarności”. Większość z nich została jednak uchroniona przez działaczy związkowych
przed utratą, zabezpieczona i przechowywana w ukryciu, zazwyczaj w obiektach kościelnych lub
w prywatnych domach. Niekiedy używano ich w latach osiemdziesiątych XX w. podczas uroczystości kościelno–patriotycznych, mimo zagrożenia konfiskatą przez funkcjonariuszy komunistycznego
państwa. W tym okresie powstawały także nowe weksylia struktur związkowych, przygotowywane
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i święcone w konspiracji. Rok 1989 oznaczał kolejny przełom w sytuacji NSZZ „Solidarność”, kiedy związek uzyskał możliwość formalnej reaktywacji i legalnego działania. Odzyskał on wtedy też
większość sztandarów, które udało się władzom przejąć po 13 grudnia 1981 r. Związek nie skupił już
jednak wielomilionowych rzesz członkowskich w swoich szeregach, jak w latach 1980–1981, a wiele jego ogniw zakładowych przestało istnieć w wyniku przemian gospodarczych, powodujących
m.in. masowe zamykanie przedsiębiorstw przemysłowych. Niemniej jednak, w nowych warunkach
struktury związku kontynuują działalność, są także fundowane nowe sztandary.
Dynamikę powstawania tych przedmiotów w owych trzech okresach w pewnym stopniu może
ilustrować ich zbiór prezentowany w ramach internetowej akcji „Dumni z naszych sztandarów”,
zainicjowanej przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” w 2010 r. Na ok. 300 egzemplarzy, jakie zostały tam pokazane, niecałe 40% pochodzi z pierwszego okresu, z drugiego zaledwie kilka
(5–6%), znacznie ponad połowa zaś z ostatniego. Są to oczywiście bardzo niepewne szacunki, oparte
na niekompletnym materiale, ale być może odzwierciedlające strukturę zasobu weksyliów związkowych ze względu na czas ich wytworzenia. Warto też podkreślić, że powstawanie niektórych z nich
można by zaliczyć do kilku epok. Przykładowo sztandar Zakładu Utrzymania Ruchu PZL Mielec
wykonany był w okresie legalnej działalności związku, lecz jego poświęcenie nastąpiło kilka dni po
wprowadzeniu stanu wojennego (18 grudnia 1981) już w warunkach konspiracyjnych. Zdarzały się
sytuacje, że weksylia przygotowywane w pierwszym okresie mogły być przyjęte przez odradzające
się struktury związkowe dopiero w 1989 r.
Najwcześniej wykonano sztandar Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, zaprojektowany
ok. 26 sierpnia 1980 r., a więc jeszcze podczas trwania strajku w Stoczni Gdańskiej. Inicjatorem sporządzenia tego weksylium i jego projektantem był ks. Henryk Jankowski. Na prawej stronie płata tego
sztandaru widnieje wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, któremu towarzyszy kontur stoczniowych dźwigów oraz napisy: WIARA NADZIEJA MIŁOŚĆ POLSCE, MIĘDZYZAKŁADOWY
KOMITET STRAJKOWY GDAŃSK 1980. Drugą stronę zajmuje biały krzyż kawalerski na czerwonym tle, mający w centrum Orła Białego bez korony, jak w ówczesnym herbie państwowym.
Wokół niego ułożony jest napis: WOLNOŚĆ + SPRAWIEDLIWOŚĆ + POKÓJ + OJCZYŹNIE,
a w polach między jego ramionami widnieją emblematy trzech największych zakładów biorących
udział w strajku. Sztandar ten był później używany przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”.
Nie ma jednak na nim nazwy związku, gdyż w czasie tworzenia jego projektu jeszcze nie była ona
używana. Z kolei brak korony na głowie Orła mógł wynikać z chęci unikania zadrażnień między
tworzącym się niezależnym ruchem związkowym a władzami państwowymi.
Powstające od 1980 r. zazwyczaj z inicjatywy samych członków NSZZ „Solidarność” sztandary
były własnością struktur związkowych różnych szczebli, poczynając od zarządów regionów, na które został podzielony kraj, aż do komisji zakładowych. Niektóre z nich wraz z likwidacją podmiotów,
w których działały organizacje związkowe, były przejmowane przez nowych użytkowników, zwykle
przez komórki „Solidarności” w przedsiębiorstwach powstałych w wyniku przekształceń na miejscu
dotychczas istniejących. Inne przekazywano władzom regionów, niektóre trafiły nawet do muzeów.
Wygląd weksyliów posiadanych przez NSZZ „Solidarność” jest dość zróżnicowany. Jednakże na
większości z nich występują podobne treści ikoniczne i napisowe, a ich symboliczna wymowa jest
wszędzie w zasadzie taka sama. Miały one bowiem jasno wyrażać przesłanie dotyczące wartości patriotycznych i religijnych, na których oparto ideowe fundamenty ruchu solidarnościowego. Ze sferą
patriotyczną były związane m.in. takie elementy treściowe na sztandarach, jak barwy płatów i godła
heraldyczne. Na wielu z nich dominuje biel i czerwień, niekiedy w najbardziej typowym układzie
dwóch poziomych pasów, a w innych przypadkach w postaci bardziej skomplikowanych podziałów
ich powierzchni. Zdarzają się też na płatach wizerunki biało–czerwonych wstęg czy chorągiewek.
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Najczęściej umieszczanym na tych przedmiotach godłem heraldycznym jest bez wątpienia Orzeł
Biały, bądź w czerwonym polu tarczy, bądź też na czerwonej powierzchni płata, tworząc polski herb
państwowy. Wygląd orłów jest niejednolity. W większości przypadków mają one kształt wprowadzony w 1927 r. do herbu państwowego, ale zdarzają się też wizerunki tego godła nawiązujące do
wzoru z 1919 r. albo też dość dowolnie komponowane, niekiedy nawet nieodpowiadające regułom
heraldyki. Ważną kwestią była też obecność na głowie orła korony. W pierwszym okresie na wielu
sztandarach orzeł jej nie posiadał, co z pewnością uwarunkowane było obowiązującym wówczas
wyglądem godła państwowego. Na części z nich jednak ten element się pojawił, stanowiąc swego
rodzaju wyzwanie rzucone komunistycznej władzy, m.in. widnieje na sztandarze Regionu Ziemia
Sandomierska z siedzibą w Stalowej Woli. Warto podkreślić, że po 1989 r. uzupełniano korony na
głowach orłów także tam, gdzie ich wcześniej nie było. Do wyjątków należą sztandary organizacji
związkowej z Leżajska, czy też NSZZ „Solidarność” Ziemia Sławieńska, na których nadal widnieje
orzeł bez korony. Jest oczywiste, że na tworzonych od 1989 r. nowych sztandarach wizerunki Orła
Białego zawsze są ukoronowane. Podobnie wyglądają one na egzemplarzach wykonywanych wcześ
niej w konspiracji po zdelegalizowaniu związku.
Poza godłami czy herbami państwowymi treści heraldyczne często były tam także obecne w postaci herbów miejskich albo ziemskich. Przykładowo na sztandarze Regionu Ziemia Sandomierska widnieje historyczny herb tej ziemi (także i województwa) z czasów przedrozbiorowych, na co
wskazuje także wstęga z napisem: +ZIEMIA SANDOMIERSKA+, otaczająca od góry i z boków
tarczę herbową.
Inną grupą przedstawień na omawianych weksyliach są motywy religijne. Występują one na
płatach niemal wszystkich solidarnościowych sztandarów, odzwierciedlając ścisłe powiązanie tego
ruchu z chrześcijańskimi wartościami. Jednym z często używanych tam znaków, najbliżej kojarzących się ze sferą wiary, jest niewątpliwie krzyż. Występuje on na płatach sztandarowych w różnych
wersjach. Jedną z nich jest krzyż z ramionami sięgającymi krawędzi płata. Taki wzór krzyża był od
wieków wykorzystywany na weksyliach wojskowych w formie tzw. krzyża kawalerskiego i zapewne nieprzypadkowo do niego tu nawiązywano. Kojarzył się on bowiem z najlepszymi tradycjami
narodu, strzegącego honoru i niepodległości. Poza opisanym wyżej sztandarem Międzyzakładowego
Komitetu Strajkowego w Gdańsku jego wizerunek mają na swoich płatach m.in. sztandary z Głuchołazów, Czarnej Białostockiej, Ostrowa Wielkopolskiego, a także Huty Stalowa Wola.
Krzyż występuje na omawianych przedmiotach także w innych wersjach, np. na sztandarze Zakładów Mechanicznych MESKO w Skarżysku Zachodnim widnieje na piersiach Orła Białego, a na
sztandarze Zakładu Utrzymania Ruchu PZL Mielec ma nałożoną cierniową koronę. Z umieszczonymi na nim datami społecznych zrywów znalazł się również na sztandarze Komisji Regionu Rzeszowskiego, a w prostej formie — Regionu Ziemia Sandomierska czy Zakładów Porcelany Ćmielów. Jednak najbliżej kojarzy się z „Solidarnością” na Pomniku Poległych Stoczniowców w Gdańsku, który
ma formę trzech krzyży z zawieszonymi na nich kotwicami. Obiekt ten, łączący w sobie pamięć
o martyrologii robotników Wybrzeża z odniesieniami religijnymi, znalazł się na wielu związkowych
sztandarach, m.in. Elektrowni Kozienice, Zakładów Azotowych w Kędzierzynie, Zastalu w Zielonej
Górze czy Podregionu Ozorków. Specyficzną odrębność wykazuje w tym zakresie sztandar Regionu
Białystok, na którym także widnieją trzy krzyże, ale odmienne od gdańskich, nawiązujące do wzniesionych w Wilnie w 1916 r. przez Antoniego Wiwulskiego, których replikę zamierzano zbudować
w Białymstoku jako monument „Solidarności”. Ten sam motyw widnieje na weksylium związkowców z Przedsiębiorstwa Produkcji Elementów Budowlanych FADOM w Białymstoku.
Niezbyt wiele można znaleźć na płatach sztandarów z tej grupy wyobrażeń Osób Boskich. Na
jednym z takich obiektów, należącym obecnie do Delegatury Regionu Rzeszowskiego w Leżajsku,
umieszczono wykonany techniką malowania wizerunek Jezusa Miłosiernego. Ten sam obraz znalazł
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się na sztandarze organizacji związkowej Zakładu Przeładunkowego PKP Żurawica. Natomiast głowa Chrystusa widnieje na sztandarach Fabryki Przyrządów i Uchwytów „Ponar–Bial” w Białymstoku i Zakładów Azotowych w Tarnowie–Mościcach.
Najczęstszym motywem religijnym na chorągwianych znakach „Solidarności” jest bez wątpienia
obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z Jasnej Góry. Jest on obecny na ich znacznej części jako
najpopularniejszy wizerunek Maryjny na ziemiach polskich, towarzyszący doniosłym wydarzeniom
religijno–narodowym także w najnowszej historii Polski.
Drugim pod względem częstotliwości występowania na tych przedmiotach jest obraz Matki Boskiej Miłosierdzia z Ostrej Bramy w Wilnie. Widnieje on na kilku sztandarach dawnego Regionu
Białystok (m.in. komisji zakładowych Białostockiego Kombinatu Budowlanego, Białostockich Zakładów Przemysłu Wełnianego im. Sierżana, „Transbudu”, Białostockich Zakładów Podzespołów
Telewizyjnych „Unitra–Biazet”), ponadto też Zarządu Regionu Słupskiego i Delegatury Zarządu
Regionu Świętokrzyskiego w Skarżysku–Kamiennej. Wybór tego wizerunku na sztandary miał zapewne związek z jego kresowymi konotacjami, żywymi w niektórych regionach Polski, choć w wypadku Skarżyska–Kamiennej w grę wchodziła raczej obecność w tym mieście Sanktuarium Matki
Bożej Łaskawej, z obrazem będącym kopią ostrobramskiego.
Na związkowych weksyliach znaleźć można także wiele innych przedstawień Maryjnych, ale występują one tam zazwyczaj w pojedynczych przypadkach. Najczęściej było to związane z sanktuariami istniejącymi na terenach, na których działały ogniwa związku, chcące mieć za patronów święte
osoby czczone w tych miejscach. Dla przykładu na sztandarze organizacji związkowej działającej
w Tarnobrzeskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego został umieszczony wizerunek
Matki Boskiej Dzikowskiej czczony w Tarnobrzegu, na sztandarach z Janowa Lubelskiego (Fabryki
Maszyn i Nadleśnictwa) obraz Matki Boskiej Różańcowej Łaskawej otoczony kultem w tym mieście,
Matka Boska Łaskawa Kielecka widnieje też na sztandarze Regionu Świętokrzyskiego, Matka Boska Opolska — Regionu Opolskiego, Matka Boska Łaskawa (Lwowska) — Ziemi Lubaczowskiej,
Matka Boska Łaska — Podregionu Łaskiego, Matka Boska Łańcucka na związkowym sztandarze
Fabryki Śrub w Łańcucie, Matka Boska Ropczycka — Cukrowni Ropczyce, Matka Boska Rokitniańska — Zielonogórskich Zakładów Energetycznych SA, Matka Boska Głogowiecka — Polfy Kutno,
Matka Boska Pięknej Miłości — Zakładu Transportu Samochodowego Poczty Polskiej w Bydgoszczy,
Matka Boska Różanostocka — Okręgowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego w Białymstoku.
Z kolei na płacie sztandaru dawnego Regionu Południowo–Wschodniego z siedzibą w Przemyślu, wykonanego w 1981 r., została wyobrażona Matka Boska Zbaraska, a na nowym weksylium tego regionu
z 2007 r., noszącym obecnie nazwę Ziemi Przemyskiej, znajduje się czczona w tym mieście Matka
Boska Jackowa. Natomiast sztandar Sekcji Krajowej Przemysłu Lotniczego prezentuje kopię obrazu
Matki Boskiej Loretańskiej, ogłoszonej patronką lotników.
Maryjne przedstawienia występują na solidarnościowych sztandarach albo samodzielnie, albo
w kompozycji z innymi motywami, np. na piersiach Orła Białego. Szczególnie złożoną formę ma
tego typu przedstawienie na weksylium Regionu Chełmskiego. W centrum jego płata widnieje błękitny krzyż maltański z pękami złotych promieni między ramionami, na nim zaś został osadzony
Orzeł Biały w klasycystycznej wersji z koroną na głowie, a na jego piersiach w owalnym medalionie
obraz Matki Boskiej Chełmskiej. Całość przypomina wyglądem dystynktorium noszone przez członków kapituł katedralnych.
Kolejną grupę wizerunków na sztandarach NSZZ „Solidarność” tworzą święci patroni. W dużym
stopniu dobór tych postaci wynika z tradycyjnego kojarzenia ich jako opiekunów pewnych profesji
czy dziedzin ludzkiej działalności. Stąd św. Barbara występuje nagminnie na płatach związkowych
weksyliów w zakładach górniczych, św. Florian — hutniczych, św. Katarzyna Aleksandryjska — ko-
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lejowych, czy św. Krzysztof — komunikacyjnych. Podobnie na sztandarach służby zdrowia widnieje
św. Łukasz, a na niektórych zakładowych św. Józef jako patron robotników.
Charakterystycznym zjawiskiem w tym zakresie jest obecność na kilku z tych weksyliów wizerunku św. Maksymiliana Kolbego, m.in. na sztandarach należących do Podregionu Zduńska
Wola i Podregionu Pabianice, a więc obejmujących tereny, z którymi święty ten był związany pochodzeniem, a także Elektrowni Dolna Odra i przedsiębiorstwa Energa w Słupsku. Nie mogą budzić wątpliwości powody, dla których na związkowych weksyliach zostają umieszczone portrety
bł. ks. Jerzego Popiełuszki, znanego szeroko kapelana „Solidarności”. Dotyczy to takich ogniw
związku, jak podregiony Brzeziny i Sieradz, Ziemia Kluczborska Cerpol Kozłowice, a także
WSK Gorzyce i Narzędziownia Huty Stalowa Wola. Z kolei Region Rzeszowski umieścił na swoim
sztandarze wizerunek bł. ks. Władysława Findysza, który był ofiarą systemu komunistycznego. Nie
mogło zabraknąć na tego typu przedmiotach postaci papieża Jana Pawła II, który pojawił się m.in. na
sztandarach Regionu Leszczyńskiego i Kuźni Matrycowej w Stalowej Woli.
W niektórych przypadkach można dostrzec jednak bardziej zindywidualizowany wybór przedstawianych postaci. Przykładowo na sztandarze związkowców z „Solidarności” w Zakładach Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi został umieszczony św. Franciszek jako patron ekologów, św. Marek jako
opiekun rolników na sztandarze Kombinatu Rolnego Kietrz, św. Roch (patron chorych) — Spółdzielni Jubilat w Białymstoku, nauczycielom zaś patronują obecni na ich weksyliach św. Jan Kanty
(Pracownicy Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego) i św. Jan de la Salle (Regionalna Sekcja
Oświaty i Wychowania w Koninie). Niektórzy święci zostali wybrani na omawiane sztandary ze
względu na patronowanie przez nich poszczególnym terenom, a nawet parafii, na terenie której znajduje się zakład pracy, np. św. Wojciech widnieje na sztandarze Regionu Warmińsko–Mazurskiego,
św. Kazimierz — Ziemi Radomskiej, św. Mikołaj zaś — Zakładów Papierniczych w Krapkowicach.
Ważną grupę motywów ikonicznych stanowią wyobrażenia związane z branżami i specjalnościami, które reprezentują związkowcy skupieni w zespołach pracowniczych. Są to treści odnoszące się
zarówno do całych gałęzi aktywności zawodowej, jak i do konkretnych instytucji czy poszczególnych zakładów pracy. Mogły one przybierać formę emblematów bądź też przedmiotów symbolizujących daną dziedzinę, np. wagonowe koło ze skrzydłami resorowymi w branży kolejowej, otwarta
księga i zapalony kaganek w oświacie, skrzyżowane narzędzia górnicze (perlik i żelazko) w przemyśle wydobywczym itd. W innych przypadkach pojawiały się na weksyliach oznaki i emblematy,
którymi oficjalnie posługiwały się instytucje i zakłady. Jako ich przykład można podać obecność
znaku w postaci złotej trąbki ze srebrnym sznurem i błyskawicą w niebieskim owalnym polu z napisem: POCZTA POLSKA, na związkowym sztandarze Rejonowego Urzędu Poczty w Koszalinie
czy sylwetki rybackiego kutra wpisanej w koło sterownicze z napisem: STOCZNIA PÓŁNOCNA
IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE, na sztandarze tego zakładu w Gdańsku.
Oprócz godeł, obrazów i znaków symbolicznych, na solidarnościowych weksyliach występują zawsze również napisy. Część z nich określa przynależność tych przedmiotów do określonych
ogniw związku. Można jako przykłady wymienić choćby takie: NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY /
ZWIĄZEK ZAWODOWY/ SOLIDARNOŚĆ / REGION SŁUPSKI, czy też: REGION / ŚRODKOWO–
–WSCHODNI / SOLIDARNOŚĆ / ODDZIAŁ TOMASZÓW LUBELSKI; NIEZALEŻNY
SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY / SOLIDARNOŚĆ / UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO,
jak również: MIĘDZYZAKŁADOWA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA / NSZZ SOLIDARNOŚĆ /
PRACOWNIKÓW ENERGETYKI CIEPLNEJ / ŚLĄSKA OPOLSKIEGO. W wyglądzie większości tych napisów słowo SOLIDARNOŚĆ znacząco się wyróżnia, gdyż jest złożone z liter wykonanych specjalnym krojem, przypominających grupę ludzi wzajemnie się wspierających, nad którymi
powiewa biało–czerwona flaga. Ma on nie tylko znaczenie informacyjne, ale jest też nośnikiem idei,
jakie od początku związane były z tą nazwą. Projekt graficzny tego napisu, sporządzony w 1980 r.
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przez Jerzego Janiszewskiego, zajął główne miejsce w symbolice związku i jest stale używany na
jego sztandarach. Krój tworzących go liter określany jest nawet „solidarycą”.
Inne treści napisowe, które są na nich obecne, mają często charakter hasłowy, służąc manifestowaniu oraz propagowaniu celów i wartości tej organizacji. Na wielu płatach sztandarowych są to
wezwania modlitewne, zazwyczaj towarzyszące wizerunkom świętych postaci, np. wraz z przedstawieniami Matki Bożej — POD TWOJĄ OBRONĘ UCIEKAMY SIĘ; POD TWOJĄ OBRONĘ
ODDAJEMY „SOLIDARNOŚĆ” NASZĄ; KRÓLOWO POLSKI MÓDL SIĘ ZA NAMI;
KRÓLOWO POLSKI BŁOGOSŁAW NAM W PRACY; O RÓŻANOSTOCKAWSPOMOŻYCIELKO /
POZOSTAŃ Z NAMI / ZE SWĄ MOCĄ WIELKĄ itp. Podobne sformułowania występują przy
świętych patronach: ŚW. KATARZYNO PATRONKO KOLEJARZY MÓDL SIĘ ZA NAMI;
ŚW. FLORIANIE MÓDL SIĘ ZA NAMI; ŚW. BARBARO MÓDL SIĘ ZA NAMI. Niektóre weksylia pokryte są napisami zawierającymi fragmenty wystąpień na uroczystościach głośnych w czasach kształtowania się niezależnego ruchu związkowego. Należą do nich słowa Jana Pawła II, wygłoszone w 1979 r. na placu Zwycięstwa w Warszawie: NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ I ODNOWI
OBLICZE ZIEMI, TEJ ZIEMI!, albo ustęp psalmu czytanego podczas uroczystości odsłonięcia
Pomnika Poległych Stoczniowców: PAN DA SIŁĘ SWOJEMU LUDOWI.
Wielokrotnie pojawia się też tradycyjne hasło religijno–patriotyczne: BÓG HONOR
OJCZYZNA, a niekiedy też inne zestawienia wyrazów: BÓG HONOR PRACA OJCZYZNA;
WIARA OJCZYZNA NADZIEJA; PRAWDA RÓWNOŚĆ GODNOŚĆ SOLIDARNOŚĆ;
GODNOŚĆ SPRAWIEDLIWOŚĆ RÓWNOŚĆ, czy nawet historyczne hasło rewolucji francuskiej: WOLNOŚĆ RÓWNOŚĆ BRATERSTWO.
Należy też zwrócić uwagę na często występujące na płatach solidarnościowych weksyliów treści
chronologiczne. Niekiedy są to pełne daty dzienne, odnoszące się zazwyczaj do wydarzeń istotnych
dla związkowych ogniw, np. momentu ich powstania czy uzyskania sztandaru, jak w przypadku Węzła PKP Białystok, na którego weksylium widnieje zapis: „25 XI. 1981 R.” Z kolei same daty roczne
często mają charakter symboliczny, związany z najnowszą historią Polski. Najczęściej w funkcji
tej występują zapisy lat: 1956 (czerwcowe wystąpienie robotnicze w Poznaniu), 1970 (wydarzenia
na Wybrzeżu), 1976 (starcia robotników z władzą komunistyczną w Radomiu i Ursusie) oraz 1980
(strajki sierpniowe dające początek „Solidarności”). Czasem pojawia się też rok 1968, gdy na fali
„wydarzeń marcowych” konfrontację z władzą podjęła młodzież akademicka.
Zasób sztandarów NSZZ „Solidarność” jest dość obszerny i ciągle może wzbogacać się o nowe
elementy. Tworzące go weksylia w większości są stale używane w życiu publicznym, część jednak,
wraz z upadkiem ogniw związkowych w likwidowanych zakładach pracy, przestaje pełnić swą dotychczasową funkcję i nabiera już tylko wartości historycznej.
Wygląd tych przedmiotów jest, jak wynika z przeprowadzonej wyżej charakterystyki, dość zróżnicowany i nie stanowi raczej efektu odgórnie formułowanych zaleceń. Jedynym elementem wspólnym dla niemal wszystkich sztandarów należących do tej grupy jest obecność na nich słowa „Solidarność” pisanego charakterystyczną wspomnianą „solidarycą”. Wszystkie inne elementy napisowe
czy ikoniczne były dobierane w zależności od potrzeb i przekonań projektantów. Niemniej jednak,
łączy je chęć wyrażenia wspólnych dla całego związku idei i postaw.

4.6. STRAŻE POŻARNE
Dzieje ochotniczych straży pożarnych na ziemiach polskich sięgają XIX w. Mimo że w poszczególnych zaborach możliwości ich organizowania były zróżnicowane, to w 2. poł. tamtego stulecia zaczęto
je masowo tworzyć na terenie każdego z nich. W zaborze pruskim najwcześniej powstała ochotnicza
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straż pożarna w Poznaniu (1845), następnie w Lesznie (1847), Wronkach (1857), Toruniu, Brodnicy
i Starogardzie Gdańskim (1862), Bielsku i Rawiczu (1864) oraz w Środzie Wielkopolskiej (1865)
i w Grudziądzu (1872). Na Górnym Śląsku jako pierwsza została utworzona straż pożarna w Raciborzu (1858), potem w Gliwicach i Głogówku (1860), Opolu (1862), Strzelcach Opolskich (1863)
i Mysłowicach (1864). Na terenie zaboru austriackiego najwcześniej organizacje zrzeszające strażaków–ochotników powołano do życia m.in. w Krakowie i Tarnowie (1865), Wadowicach i Mielcu
(1867), Lwowie i Stanisławowie (1868), Bochni i Strzyżowie (1869) oraz w Przemyślu i Żywcu (1871).
Pierwszą organizację strażacką w Królestwie Polskim pod panowaniem rosyjskim utworzono w Kaliszu (1864), następne powstały w Częstochowie (1871), Kielcach (1873), Białej Podlaskiej, Koninie, Turku i Zgierzu (1874). Władze rosyjskie przez długi czas nie godziły się natomiast na organizowanie straży w środowisku wiejskim.
W późniejszych dziesięcioleciach nastąpił szybki rozwój organizacyjny oraz liczebny straży we
wszystkich częściach kraju, które w poszczególnych zaborach stworzyły swoje struktury wyższego
rzędu, skupiające jednostki strażackie o różnym charakterze: zawodowe, ochotnicze, a w zaborze
pruskim także przymusowe. Ten stan utrzymywał się po odzyskaniu niepodległości, gdyż oprócz
Związku Floriańskiego, obejmującego straże na terenie byłego Królestwa Polskiego, funkcjonowały także Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Galicji i Lodomerii oraz Cieszyński
Związek Straży Pożarnych w byłym zaborze austriackim, a na ziemiach wyzwolonych spod panowania pruskiego działały: Wielkopolski Związek Straży Pożarnych, Śląski Związek Straży Pożarnych
oraz Pomorski Związek Straży Pożarnych. W 1921 r. na specjalnym zjeździe z udziałem przedstawicieli 742 straży pożarnych reprezentujących wspomniane związki powołano Główny Związek
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, w 1933 r. przemieniony na Związek Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej.
Od najwcześniejszych etapów swojej działalności organizacje strażackie posiadały sztandary,
stanowiące ważny atrybut ich funkcjonowania, jako znak, pod którym występowały w uroczystych
momentach, a jednocześnie symbol ich gotowości do służby, ofiarności i poświęcenia w ratowaniu
zagrożonych.
W Królestwie Polskim Ustawa normalna straży ogniowych z 1898 r. w art. 3 postanawiała: „Towarzystwo może posiadać sztandar z wyszczególnieniem nazwy towarzystwa, według rysunku zatwierdzonego przez gubernatora. Sztandar przechowuje się w lokalu zarządu lub u prezesa towarzystwa straży ogniowej i wynoszony być może tylko podczas przeglądu straży i parady”.
W zestawieniu opracowanym przez Tadeusza Olejnika znalazły się informacje o ufundowaniu
na tym terenie do I wojny światowej ok. 30 sztandarów, co z pewnością jest liczbą minimalną, gdyż
o niektórych z nich może brakować informacji. Najwcześniejsza wiadomość dotyczy straży w Pułtusku, która otrzymała sztandar w 1881 r. Wręczanie tych przedmiotów poszczególnym organizacjom
strażackim nie musiało odbywać się wraz z początkiem ich działalności. Następowało zwykle później, niekiedy z okazji okrągłych rocznic ich istnienia. Z okazji dziesięciolecia działalności otrzymały sztandary straże w Miechowie (1891), Łodzi (1895) i Sochaczewie (1910), na dwudziestopięciolecie we Włocławku (1900), Nieszawie (1904) i Łomży (1905). W Radomiu wręczono straży sztandar
w 1907 r. na trzydziestolecie powołania jej do życia, a w Częstochowie w 1911 r. na czterdziestą
rocznicę. Na tym ostatnim weksylium umieszczony był obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, natomiast na wielu innych wizerunek św. Floriana. Do tego dochodził często herb miasta, przedstawiano
też elementy strażackiego wyposażenia. Szczególna inicjatywa w dziedzinie tworzenia takich znaków pojawiła się w 1914 r., gdy 190 organizacji strażackich z całej Kongresówki postanowiło w Kaliszu wspólnie ufundować nowy sztandar najstarszej w Królestwie Ochotniczej Straży Ogniowej na
pięćdziesiątą rocznicę jej utworzenia. Wydarzenia I wojny światowej uniemożliwiły wówczas jego
przekazanie, do którego doszło dopiero w 1921 r.
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Podobnie też otrzymywały swoje sztandary straże w pozostałych zaborach. Na ziemiach należących
do Prus umieszczano na nich napisy w języku niemieckim. Przykładem może być sztandar z Księżego
Młyna (niem. Pfaffendorf) z 1884 r., którego płat na stronie głównej miał umieszczony na czerwonym
tle napis złotymi literami: FREIWILLIGE FEUERWEHR PFAFFENDORF, a pod nim w takim samym kolorze półwieniec. Na stronie odwrotnej przedstawiono czarny hełm strażacki na skrzyżowanych toporkach, pod nimi białą wstęgę z napisem: MUTH BESONNENHEIT AUSDAUER KRAFT.
Całość otaczał napis: EINER FÜR ALLE / ALLE FÜR EINEN. Po bokach zostały zaś umieszczone
cyfry tworzące datę roczną: 18–84.
Inny sztandar sprzed I wojny światowej, znajdujący się, podobnie jak wyżej opisany, w zbiorach
Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, jest natomiast zupełnie pozbawiony napisów,
z wyjątkiem daty „1912” na lewej stronie płata. Rozdziela ją w połowie kompozycja złożona z elementów strażackiego wyposażenia: hełmu, drabiny, skrzyżowanych bosaków i toporków. Natomiast na
stronie prawej widnieje wizerunek św. Floriana. Istnieje tradycja, iż niektóre straże w tamtym okresie
w zaborze pruskim i rosyjskim rezygnowały z napisów na swoich weksyliach, gdyż nie chciały używać
do ich formułowania obowiązującego tam języka niemieckiego lub rosyjskiego. Niewykluczone jednak, iż brak inskrypcji na tym konkretnym płacie mógł wynikać z innych powodów.
Wydarzeniem stanowiącym doskonałą ilustrację znaczenia ochotniczych straży w życiu społeczności galicyjskiej było poświęcenie sztandaru Straży Pożarnej Ochotniczej w Wadowicach, utrwalone w lokalnej kronice. Sztandar ufundowano tej jednostce w 1888 r., a więc po niemal dwudziestu
latach od jej powstania. Uroczystość wyznaczono na 4 maja, dzień, w którym czczony jest św. Florian. Ceremonia miała bardzo bogaty program, obejmujący kolejno dekorowanie sztandaru szarfą
przez matki chrzestne, wbijanie gwoździ w jego drzewce, poświęcenie przez kapłana i wygłoszenie
okolicznościowego kazania. Poświęcone weksylium zostało wręczone strażakom przez burmistrza,
po czym nastąpiła ich defilada, a na zakończenie uroczysty obiad. Było to więc wydarzenie ważne
w skali całego miasta, a nawet o szerszym zasięgu, gdyż uczestniczyły w nim delegacje straży pożarnych z sąsiednich miejscowości. Sztandar wadowickiej straży miał na jednej stronie płachty wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, na drugiej zaś św. Floriana. Na szarfie umieszczono napis:
WSZYSCY ZA JEDNEGO, JEDEN ZA WSZYSTKICH.
W okresie międzywojennym nastąpił dynamiczny wzrost liczby ochotniczych straży pożarnych.
W 1921 r. było ich 2874, w 1924 — 3100, w 1933 — 9142, a w 1938 r. — 13 323. Jest rzeczą oczywistą, że nawet w sytuacji, gdy tylko część z nich miała swoje sztandary, ich liczba i tak musiała być
imponująca. Wygląd tych weksyliów częściowo nawiązywał do wcześniejszych wzorów, wypracowanych jeszcze przed odzyskaniem niepodległości, ale pojawiły się w nim też nowe elementy. Podjęto również próby ujednolicenia jego wyglądu. Główna strona płata miała być koloru czerwonego
i zawierać godło państwowe, a wokół niego napis z nazwą jednostki, Na stronę odwrotną, mającą
kolor biały lub żółty, przewidziany był wizerunek św. Floriana wraz z odpowiednią dewizą, mogły
też znaleźć się tam odznaki lub emblematy strażackie.
Mimo takich ustaleń, wygląd sztandarów straży pożarnej w II Rzeczypospolitej był dość zróżnicowany. Jedynym elementem występującym niemal zawsze na ich płatach, było wyobrażenie
św. Floriana. Ten męczennik z czasów rzymskich, czczony w Kościele jako opiekun ludzi pracujących z ogniem, m.in. hutników i strażaków, w średniowiecznej ikonografii przedstawiany był w rycerskim uzbrojeniu, z proporcem. Natomiast w okresie nowożytnym nadano mu wygląd rzymskiego
oficera w antycznej zbroi, z hełmem zwieńczonym kitą albo pióropuszem i z czerwonym płaszczem
na ramionach, trzymającego w jednej ręce proporzec z krzyżem, drugą zaś wylewającego z cebrzyka
wodę na płonący budynek. W takiej postaci był też obecny na strażackich sztandarach. Umieszczane
na nich dewizy miały różną treść. Część z nich była używana jeszcze w czasach zaborów, niektóre
odznaczały się częstym występowaniem, inne miały niepowtarzalne brzmienie.
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Wygląd międzywojennych sztandarów i występujące na nich treści można poznać dzięki dość
licznie zachowanym egzemplarzom tych przedmiotów, przechowywanym w muzeach lub innych kolekcjach. Stanowią one dużą część spośród ok. 50 weksyliów zgromadzonych w zbiorach Centralnego
Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Należy do nich sztandar z Grodźca, będącego dziś dzielnicą
Będzina. Na jego prawej stronie, wykonanej z czerwonego wzorzystego materiału, jest umieszczony
w centrum Orzeł Biały, pod nim napis: W JEDNOŚCI SIŁA. Natomiast strona lewa jest biała, zajmuje
ją św. Florian w owalnej ozdobnej ramce, którą otacza napis: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
ZAKŁADÓW SOLVAY W GRODŹCU, pod spodem umieszczono zaś datę: 1923.
Bardzo charakterystycznymi szczegółami odznacza się przechowywany w tymże muzeum
sztandar z Brzezinki, będącej obecnie częścią Mysłowic. Na prawej stronie jego płata widnieje
obraz św. Floriana otoczony ozdobnymi gałązkami, któremu od góry towarzyszy napis: BOGU
KU CHWALE, od dołu zaś: LUDZIĄ [sic!] KU OBRONIE. Na lewej stronie na niebieskim tle
w wieńcu zostały umieszczone strażackie akcesoria: hełm, skrzyżowane toporki, trąbka i zwinięte
liny. U dołu wieńca na białej wstędze widniał napis: STRAŻ POŻARNA BRZEZINKA, a po obu
stronach wieńca: DOBRZE BROŃ. W rogach płata na mniejszych wstęgach widnieje kolejny, czteroczęściowy napis: JEDYN WSZYSTKIEM WSZYJSCY JEDNYMU. Jest to rzadko spotykane
zjawisko umieszczenia na sztandarze napisów w wersji regionalnej.
Bliski wyżej podanemu wzorcowi jest kolejny eksponat z mysłowickiego muzeum, który ma
po jednej stronie płata na czerwonym polu Orła Białego bez korony (zapewne usuniętej po wojnie)
i wokół niego napis: STRAŻ POŻARNA WALCOWNI HR. RENARD W SOSNOWCU 1937 R., po
drugiej natomiast na białym tle przedstawienie św. Floriana i emblematy strażackie wraz z napisem:
ŚWIĘTY FLORIANIE BŁOGOSŁAW NAM. Na innym sztandarze miejsce Orła Białego zajął na
czerwonym płacie emblemat strażacki w postaci złotego hełmu na skrzyżowanych toporkach, okolony napisem: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PRZYBYSŁAWICACH / ZAŁ. 12–XII–1924/
1930, podczas gdy drugą stronę zajmuje jak zawsze św. Florian, tym razem z napisem wokół wizerunku: BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA POŻYTEK.
Dużą różnorodność w doborze treści i jej układzie na sztandarach ukazują też eksponaty zgromadzone w Wojewódzkiej Izbie Tradycji Pożarniczych w Kraśniku (woj. lubelskie). Jeden z nich
reprezentuje nadrzędną wobec placówek strażackich jednostkę szczebla wojewódzkiego. Prawa strona jego płata jest barwy białej, na niej znajduje się św. Florian oraz napis: ZWIĄZEK / STRAŻY
POŻARNYCH / WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. Stronę lewą zajmuje czerwony krzyż kawalerski jak na sztandarach wojskowych, w centrum którego widnieje szary hełm strażacki na skrzyżowanych szarych toporkach ze srebrnymi ostrzami, otoczony wieńcem ze splecionych gałązek wawrzynowych i dębowych. Na górnym ramieniu krzyża został usadowiony Orzeł Biały w koronie, na
ramionach bocznych daty: 1922 i 1927. Na białych polach między ramionami krzyża umieszczono
splecione litery ZSP w mniejszych wieńcach.
W tym samym zbiorze znajdują się też międzywojenne weksylia jednostek straży pożarnej z terenów Lubelszczyzny. Jest wśród nich płat sztandaru mający z jednej strony na białym tle obraz św.
Floriana, nad którym półkoliście rozciąga się napis: OCHOTNICZA STRAŻ, na dole zaś PUŁAWY /
1904. Drugą stronę zajmuje Orzeł Biały z pięknie zarysowaną sylwetką, mający koronę na głowie.
Nie towarzyszy mu żaden napis. Można przypuszczać, iż utrwalony na tym sztandarze rok 1904 oznacza datę powołania straży w tym mieście, a nie wykonania sztandaru. Jest bowiem nie do pomyślenia,
by władze zaborcze zgodziły się na obecność polskiego orła na tym artefakcie. Istnieje też ewentualność, iż sztandar rzeczywiście pochodzi z utrwalonego na nim roku, ale orzeł został dodany później,
po ustąpieniu Rosjan z Królestwa Polskiego.
Z pewnością natomiast na okres międzywojenny przypada powstanie sztandaru jednostki pożarniczej z Gościeradowa. Po jego prawej stronie został wyobrażony na czerwonej powierzchni znak
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strażacki w formie krzyża z ramionami połączonymi zielonym wieńcem wawrzynowym. W jego
centrum znajduje się Orzeł Biały w koronie z krzyżem w czerwonym polu, otoczony czerwonym
pierścieniem ze złotym napisem: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GOŚCIERADOWIE. Na
lewej stronie płat jest biały, na nim widnieje św. Florian otoczony wawrzynowym wieńcem, z napisem wokoło: BOGU NA CHWAŁĘ BLIŹNIEMU NA RATUNEK. Do tego dochodzą po bokach
daty: 1926 i 1934.
Po II wojnie światowej w wyglądzie strażackich weksyliów nastąpiły znaczące zmiany. Wizerunek św. Floriana był na nich umieszczany jeszcze w pierwszych latach powojennych, ale potem
zastąpił go emblemat w postaci hełmu na skrzyżowanych toporkach. Wprowadzono też nową dewizę: W SŁUŻBIE OJCZYZNY LUDOWEJ. Przykładem takiego sztandaru jest egzemplarz, także
eksponowany w Wojewódzkiej Izbie Tradycji Pożarniczych w Kraśniku, należący do straży w tym
mieście. Na głównej stronie jego płata (lewej) niebieskiego koloru został umieszczony ww. emblemat, otoczony napisem: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KRAŚNIKU, a w jej dolnych rogach daty: 1907 i 1977, zapewne oznaczające lata utworzenia straży i nadania jej owego weksylium.
Stronę prawą zajmuje znak w postaci krzyża z Orłem Białym w centrum, otoczonym pierścieniem
z napisem: ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH i wieńcem z wawrzynu, położonym pod krzyżem blisko końców jego ramion. Od góry i od dołu towarzyszy temu znakowi wspomniana wyżej dewiza, podzielona na dwie części. Warto podkreślić, iż w niektórych strażach starano
się zachować na sztandarach wyobrażenie świętego patrona, umieszczając na płacie zatrzaski, za
pomocą których wpinano tam jego wizerunek w uroczystych chwilach.
Przełom 1989 r. spowodował kolejne zmiany w treściach umieszczanych na strażackich weksyliach. Zanim wprowadzono nowe wzory, zdarzały się przypadki przerabiania dotychczasowych egzemplarzy. Przykładem tego jest sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z Ptaszkowej, na którego płacie w miejsce umieszczonego tam pierwotnie strażackiego emblematu wszyto obraz św. Floriana. Znalazł się on także na nowym sztandarze tej jednostki, wykonanym w 2005 r. Od 1991 r. mógł
on być oficjalnie obecny na strażackich weksyliach.
Wygląd sztandarów OSP jest szczegółowo określony w Regulaminie sztandarów wprowadzonym
Uchwałą Zarządu Głównego nr 67/XVIII/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. Utrwala on zmiany, jakie
wprowadzono w tym zakresie po transformacji ustrojowej.
Według tego regulaminu sztandary mogą posiadać oddziały Związku Ochotniczych Straży Pożarnych (gminne, powiatowe, wojewódzkie) oraz poszczególne ochotnicze straże pożarne. Na głównej
stronie płata (lewej) czerwonego koloru powinien znajdować się znak OSP podobny do poprzednio
opisanego, z tym że orzeł, nazwany w dokumencie „jagiellońskim”, odzyskał koronę. Ma mu towarzyszyć dewiza umieszczona częściowo nad nim, częściowo pod nim, w brzmieniu: W SŁUŻBIE /
OJCZYZNY, została też dopuszczona wersja: W JEDNOŚCI / SIŁA, a na sztandarach poszczególnych straży mogą być umieszczane także inne.
Niebieską stronę odwrotną (prawą) zajmuje wizerunek św. Floriana w polu mającym kształt krzyża z krótkimi ramionami. Nad nim i pod nim jest miejsce na napis informujący o podmiocie posiadającym chorągiew, natomiast w pobliżu dolnych rogów powinny znaleźć się daty roczne: utworzenia straży (z lewej strony) i nadania sztandaru (z prawej strony). Możliwe jest zastąpienie obrazu
tego świętego emblematem strażackim w postaci hełmu i skrzyżowanych toporków. Dozwolone jest
także umieszczanie na tej stronie symetrycznie tarcz z herbami jednostek terytorialnych, z którymi
jest związana dana jednostka strażacka, bądź też innych — o treści religijnej — albo strażackiego
emblematu.
Jako jeden z wielu sztandarów wykonanych po transformacji ustrojowej można wskazać sztandar OSP w Mściowie koło Sandomierza. Na głównej stronie jego płata wokół znaku OSP widnieje
dewiza: BOGU NA CHWAŁĘ / LUDZIOM NA RATUNEK. Na stronie odwrotnej nad obrazem
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św. Floriana brakuje przewidzianego Regulaminem napisu OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, są
zaś pod tym wizerunkiem same nazwy miejscowości: MŚCIÓW / NOWY KAMIEŃ. W rogach tej
strony płata widnieją u dołu daty: 2002 i 2005, natomiast u góry wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej i strażacki emblemat.
Na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. zmianie uległ też wygląd sztandarów Państwowej Straży Pożarnej (PStrP), określony w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1992 r.
w sprawie określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej
Straży Pożarnej (Dz.U. 1992, nr 62, poz. 309). Ich posiadaczami mogą być obecnie jednostki organizacyjne różnego szczebla, począwszy od Komendy Głównej przez komendy rejonowe i wojewódzkie aż
do jednostek ratowniczo–gaśniczych oraz szkoły i jednostki badawczo–rozwojowe PStP.
Główną stroną sztandarowego płata jest jego strona lewa. Powinien być na niej umieszczony biały
krzyż równoramienny „kształtem podobny do krzyża zasługi”, mający w centrum w okrągłym czerwonym polu z białym obramowaniem wizerunek Orła Białego w wersji ustalonej w roku 1990, otoczony złotym wieńcem laurowym. Pola między ramionami krzyża są koloru czerwonego. W górnej
i dolnej części płata jest miejsce na dewizę, podzieloną na dwie części: W SŁUŻBIE / OJCZYZNY,
lub też: RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Odwrotna strona (prawa) płata jest błękitna. Jej centrum
zajmuje wizerunek św. Floriana w okrągłym polu, wokół którego przewidziano miejsce na napis z nazwą jednostki i jej siedziby. W dolnych rogach płata mają być usytuowane daty powstania tej jednostki i wręczenia jej sztandaru. Natomiast w górnych rogach dopuszczona jest obecność dodatkowych
elementów treściowych w formie herbów miejscowości i ziem, oznaki pożarniczej, emblematów czy
inicjałów fundatora.
Przykładem realizacji tego przepisu jest sztandar Komendy Powiatowej PStP w Sandomierzu.
Jego strona odwrotna zawiera wokół wizerunku św. Floriana napis: KOMENDA POWIATOWA PSP
W SANDOMIERZU, w dolnych rogach ma daty: 1957 i 2002, w górnych herb powiatu sandomierskiego (identyczny z herbem dawnej ziemi sandomierskiej) i oznakę PStP w tarczy heraldycznej.
Sztandary strażackie odgrywały w przeszłości i nadal odgrywają ważną rolę jako znaki gotowości do ratowania ludzkiego życia i mienia, a jednocześnie skupiające wokół siebie najbardziej
aktywnych i skłonnych do poświęceń ludzi. Były stale obecne w lokalnych uroczystościach, także
kościelnych, co w czasach systemu komunistycznego w pewnym stopniu świadczyło o niezależności
i niepodporządkowywaniu się zasadom narzucanym odgórnie przez władze państwowe.
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Zaprezentowana Czytelnikowi książka Weksylologia polska. Zarys problematyki jest pierwszą na
polskim gruncie próbą możliwie całościowego ujęcia i rozważenia problemów badawczych z zakresu tytułowej dyscypliny. Być może jej efekty nie będą się całkowicie pokrywać z przyjętymi we
wstępie założeniami. Trudno jest twierdzić, że zostały w niej uwzględnione wszystkie zagadnienia,
jakie mogą być podejmowane w ramach tej nauki. Niektóre poruszane sprawy nie zostały też z pewnością omówione w niej w sposób całościowy, a niekiedy dochodziło jedynie do ich zasygnalizowania. Inne z kolei mogą w opinii Czytelników być sformułowane wadliwie albo niejasno. Niemniej
jednak, pozostaje mieć nadzieję, że zawarte w prezentowanej pracy ustalenia będą przydatne dla
dalszego rozwoju tej dyscypliny.
Tak jak zostało to zadeklarowane na początku publikacji, jej celem było zebranie dotychczasowej
wiedzy weksylologicznej i pogrupowanie występujących w jej obrębie problemów w pewne odrębne
całości. Chodziło o dostrzeżenie możliwości badawczych, stwarzanych przez tę naukę, jak też perspektyw dla dalszych działań w jej obrębie. Z dotychczas zrealizowanych prac badawczych, a także
z poddawanego analizie materiału źródłowego dotyczącego chorągwi, wyłonił się obraz interesujących weksylologię zagadnień i sposobów ich realizacji. Wiele z nich z pewnością wymaga jeszcze
udoskonalenia i lepszego zdefiniowania.
Wydaje się, że badania w zakresie tej dyscypliny mogą być zakrojone szerzej niż dotychczas
i prowadzone na kilku płaszczyznach. Na pewno niezbędne jest analizowanie pojedynczych obiektów, które traktowane są jak źródła historyczne, lecz nie przebadano ich jeszcze w ujęciu weksylologicznym. Zazwyczaj zajmowali się tymi przedmiotami muzealnicy, którzy dokonywali istotnych
ustaleń na ich temat, jednak nie podejmowali wszystkich kwestii związanych z ich wyglądem i funkcjonowaniem, choćby takich jak ich wymiar ideowy i symboliczny czy rola historyczna. W odniesieniu do weksyliów, które dopiero powstają, ważny głos należy z kolei do osób zajmujących się ich
projektowaniem, jak też ocenianiem poprawności gotowych projektów. Uprawiana przez nich dziedzina, nazywana weksylografią, jako sztuka praktyczna bazuje na wiedzy z zakresu weksylologii,
lecz nie zajmuje się jej uprawianiem w wymiarze teoretycznym.
Na tym poziomie badań niezbędna wydaje się dalsza kwerenda, umożliwiająca odkrywanie dla
nauki nowych obiektów w postaci nieznanych dotąd weksyliów czy weksyloidów, przechowywanych
w różnych miejscach, takich jak muzea czy kolekcje , ale także będących w posiadaniu i użytkowaniu
różnych innych podmiotów: szkół, stowarzyszeń, parafii, organizacji czy instytucji. W wielu przypadkach są one znane jedynie ludziom mającym z nimi bezpośredni kontakt albo zupełnie zapomniane,
traktowane jako już nieużyteczne. Z pewnością mogą one stać się przedmiotem zainteresowania nie
tylko zawodowych historyków, ale także regionalistów czy miłośników historii, rozumiejących znaczenie problematyki weksylologii i potrafiących użytkować jej narzędzia badawcze. Może jest to
szansa na rozwój ruchu o charakterze hobbistycznym, skupiającym ludzi, których Whitney Smith
określił mianem vexillophiles? Byłby on z pewnością doskonałym wsparciem dla badań stricte naukowych jako ich swego rodzaju awangarda. Jego uczestnicy niejednokrotnie mieliby bowiem potencjalnie znacznie większe możliwości wyszukiwania i prezentowania w różnej formie mało znanych
obiektów występujących w ich regionie niż badacze działający np. w ośrodkach akademickich.
Kolejny układ odniesienia do badań tego typu powinien dotyczyć całych zespołów przedmiotów,
które można wyodrębnić według określonych kryteriów, np. dziedzin życia (w których znajdowały
zastosowanie) albo regionów czy okresów dziejowych (w których były użytkowane). W polskiej li-
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teraturze przedmiotu w zakresie tym dominują prace poświęcone chorągwiom i sztandarom wojskowym z różnych epok historycznych, ale niewiele jest takich, które dotyczyłyby np. weksyliów należących do instytucji, szkół, klubów sportowych, zakładów pracy, Kościoła, organizacji politycznych,
społecznych, młodzieżowych, kombatanckich, strażackich, jednostek policyjnych, ratowniczych itd.
Rola tych znaków jest niekiedy zauważana w pracach historycznych, ale brakuje całościowych analiz dotyczących ich wyglądu czy sposobów funkcjonowania, jak też losów dziejowych. Rzadko są
również podejmowane badania nad ich wykorzystywaniem w wymiarze ideowym i praktycznym.
Niewiele też wiadomo o ceremonialnym kontekście używania tych przedmiotów.
Problematyka weksylologii wymaga realizowania tej dyscypliny także w najszerszym znaczeniu,
związanym z wieloaspektową obecnością chorągwi w rozległych obszarach życia zbiorowego bądź
w długich przedziałach chronologicznych. Tu również istnieją duże możliwości badawcze, których
efekty mogą okazać się przydatne dla różnych gałęzi nauki historycznej, wzbogacając obraz politycznego, społecznego i kulturalnego rozwoju Polski w dalszej i bliższej przeszłości.
Reasumując, weksylologia z pewnością ma duże perspektywy rozwoju jako osobna dyscyplina
badań naukowych. Pozostając stale w zespole nauk pomocniczych historii, może w niedługim czasie
dorównać tym spośród nich, które od dawna mają wyodrębniony swój obszar badawczy i znaczny
dorobek. Wynika to z roli, jaką od wieków odgrywają badane przez tę naukę przedmioty, będące
stale niezwykle ważnym narzędziem organizacji wielu dziedzin ludzkiego życia.
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ANEKS
Tabela. Wizerunki na przepisowych chorągwiach i sztandarach WP z okresu międzywojennego
w polach między ramionami krzyża na lewej (odwrotnej) stronie płatów (wybór)
Nazwa pułku

Rok
nadania

Wizerunki w polach między ramionami krzyża
Pole prawe górne

Pole lewe górne

Pole prawe dolne

Pole lewe dolne

K a w a l e r i a (do 1924 r. jazda)
2 PSzwol. Rokitniańskich

1934

odznaka 2 PU
Leg. Polskich

herb Krakowa

Matka Boska Częstochowska

odznaka pułkowa

3 PSzwol. Mazowieckich

1922

herb Płocka

herb Płocka

herb Płocka

herb Płocka

3 PU Śląskich

1921

cyfra: 3

cyfra: 3

cyfra: 3

cyfra: 3

4 PU Zaniemieńskich

1922

cyfra: 4

cyfra: 4

cyfra: 4

cyfra: 4

1

5 PU Zasławskich

1919

cyfra: 5

cyfra: 5

cyfra: 5

cyfra: 5

6 PU Kaniowskich

1924

cyfra: 6

cyfra: 6

cyfra: 6

cyfra: 6

9 PU Małopolskich

1920

herb Drohobycza

Orzeł Biały z herbem
Drohobycza na piersi

Orzeł Biały z herbem
Drohobycza na piersi

herb Drohobycza

12 PU Podolskich

1923

cyfra: 12

cyfra: 12

cyfra: 12

cyfra: 12

14 PU Jazłowieckich

1921

cyfra: 14

cyfra: 14

cyfra: 14

cyfra: 14

17 PU Wielkopolskich

1939

Matka Boska Częstochowska

św. Jerzy

herb Gniezna

herb Wielkopolski

18 PU Pomorskich

1923

Gryf Pomorski

Matka Boska Częstochowska

św. Wojciech

19 PU Wołyńskich

1924

herb książąt Ostrogskich

herb Wołynia

napis w tarczy

napis w tarczy3

20 PU im. Jana III Sobieskiego

1925

herb Rzeszowa

inicjały: I[oannes] 3 R[ex]
pod koroną

św. Jan Ewangelista

Matka Boska Częstochowska

21 PU Nadwiślańskich

1924

napis w tarczy

napis w tarczy4

herb Wołynia5

Matka Boska Nieustającej
Pomocy

Gryf Pomorski
2

Sztandar częściowo nieprzepisowy.    
Treść: JAZDA OCHOTNICZA / MJR. JAWORSKIEGO / 1920; 19 PUŁK / UŁANÓW WOŁYŃSKICH / 1920.
3
Treść: DYWIZJON / JAZDY KRESOWEJ / 1918–1919; IV WOŁYŃSKI DYWIZJON / 1 PUŁK STRZEL. KON. / 1919–1920.
4
Treść: 3-go LIPCA 1920 / 11 PUŁK STRZELCÓW / KONNYCH GRANICZNYCH / 30-go PAŹDZIERNIKA 1920 / 21 PUŁK UŁANÓW / NADWIŚLAŃSKICH.
5
Pod herbem napis: OD / POLAKÓW / ZIEMI WOŁYŃSKIEJ / 18/IX 1923.
1
2
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Wizerunki w polach między ramionami krzyża
Pole prawe górne

Pole lewe górne

Pole prawe dolne

Pole lewe dolne

22 PU Podkarpackich

1923

herb Lublina

herb Lwowa

św. Barbara i data: 1923

emblematy górnicze8

23 PU Grodzieńskich

1922

napis w tarczy: 8 / XII / 1918

herb Grodna

Matka Boska Ostrobramska

napis w tarczy: ZIEMIA
GRODZIENSKA - / SWOIM / SYNOM

24 PU

1923

odznaka 214 PU

odznaka 214 PU

odznaka 214 PU

odznaka 214 PU

25 PU Wielkopolskich

1923

odznaka pułkowa

herb Wołynia

Matka Boska Częstochowska

herb Wielkopolski

26 PU Wielkopolskich

1925

herb Brodnicy

herb Wielkopolski

Matka Boska Częstochowska

herb Poznania

27 PU im. Króla Stefana
Batorego

1922

herb Nieświeża

Matka Boska z Dzieciątkiem9

napis w tarczy10

napis w tarczy11

1 PSK

1924

herb Podlasia

herb Podlasia

Matka Boska Częstochowska

herb Podlasia

2 PSK

1925

oficerska odznaka pułkowa

herb Hrubieszowa

Matka Boska Częstochowska

herb Lublina

3 PSK

1923

cyfra: 3

cyfra: 3

Matka Boska Kodeńska

cyfra: 3

4 PSK

1938

Matka Boska Ostrobramska

św. Jerzy

herb ziemi łęczyckiej

odznaka pułkowa

5 PSK

1923

herb Sanguszków

herb Tarnowa

Matka Boska Częstochowska

odznaka pułkowa

6 PSK

1925

herb Sokala

herb Rawy Ruskiej

Matka Boska Częstochowska

herb Żółkwi

7 PSK Wielkopolskich

1936

herb USA

herb Poznania

herb miasta Passaic
(New Jersey, USA)

Matka Boska Różańcowa

8 PSK

1924

herb dawnego woj.
chełmińskiego

herb dawnego woj.
chełmińskiego

herb dawnego woj.
chełmińskiego

herb dawnego woj.
chełmińskiego

9 PSK

1928

symbole rolnictwa

herb Podlasia

Matka Boska Nieustającej
Pomocy

herb Szczuczyna

10 PSK

1923

św. Stanisław

Matka Boska Leżajska

herb Łańcuta

herb Leżajska

6

7

12

Pod herbem napis: 212 PUŁK UŁANÓW LUBELSKICH.
Pod herbem napis: 22 PUŁK UŁANÓW PODKARPACKICH / 10.I.1921.
8
Pod spodem napis: 209 PUŁK UŁANÓW PODKARPACKICH / ARMII OCHOTNICZEJ / 25.VII.1920.
9
Kopia obrazu z Bramy Słuckiej w Nieświeżu.
10
Treść: DLA 27 / P. UŁANÓW / 8–VIII 1922.
11
Treść: OD LUDNOŚCI / POWIATU / NIEŚWIESKIEGO.
12
Pierwotnie w tym miejscu widniała cyfra: 3, lecz później (po 1927) umieszczono tam wizerunek Matki Boskiej Kodeńskiej.

ANEKS

Rok
nadania

Nazwa pułku

6
7
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240

Nazwa pułku

Wizerunki w polach między ramionami krzyża
Pole prawe górne

Pole lewe górne

Pole prawe dolne

Pole lewe dolne

Piechota
1922

cyfra: 1

cyfra: 1

cyfra: 1

cyfra: 1

2 PP Leg.

1924

herb dawnego woj.
sieradzkiego

herb Radomska

herb Piotrkowa
Trybunalskiego

Matka Boska Częstochowska

3 PP Leg.

1924

herb Ostrowca
Świętokrzyskiego

odznaka pułkowa

Krzyż Kaniowski

herb Opatowa

4 PP Leg.

1923

herb dawnego woj.
sandomierskiego

herb Kielc

napis: BŁOGOSŁAW BOŻE

Matka Boska Częstochowska

5 PP Leg. Józefa  Piłsudskiego

1920

cyfra: 5

cyfra: 5

cyfra: 5

cyfra: 5

6 PP Leg. J.  Piłsudskiego

1922

pusta tarcza

pusta tarcza

pusta tarcza

pusta tarcza

7 PP Leg.

1921

cyfra: 7

cyfra: 7

cyfra: 7

cyfra: 7

8 PP Leg.

1920

cyfra: 8

cyfra: 8

cyfra: 8

cyfra: 8

9 PP Leg.

1922

napis: W OBRONIE
OJCZYZNY

napis: 1921

godło Akademii Zamojskiej

napis: ZIEMIA ZAMOJSKA
SYNOM SWOIM

10 PP

1925

herb Cieszyna

herb Polski

herb Łowicza

Matka Boska Częstochowska

11 PP

1922

św. Barbara

św. Barbara

św. Barbara

św. Barbara

12 PP

1924

herb Wadowic

herb Andrychowa

Matka Boska Częstochowska

herb Kalwarii

13 PP

1923

herb Pułtuska

herb Mazowsza

Matka Boska Częstochowska

herb Krakowa

14 PP Ziemi Kujawskiej

1923

herb Kujaw

herb Włocławka

herb Włocławka

herb Kujaw

15 PP „Wilków”

1921

puste pole

puste pole

herb Bochni

Orzeł Biały

16 PP

1927

herb Brzeska

herb Dąbrowy Tarnowskiej

Matka Boska Częstochowska

herb Tarnowa

17 PP

1924

herb Pilzna

herb Ropczyc

herb Rzeszowa

herb Mielca

1921

herb Słupcy

w tarczy daty: 21.6.1919 /
10.7.1921

herb Koła

herb Konina

13

18 PP

15

14

Wygląd chorągwi częściowo niezgodny z przepisami.
Jak stwierdził Wojciech Tutak, jest to raczej symbol kopalni soli, gdyż herb Bochni ma inny wygląd, zob. tenże, Herby miast, powiatów i ziem na sztandarach (chorągwiach)
pułkowych w Drugiej Rzeczypospolitej, w: Heraldyka samorządowa II Rzeczypospolitej (1918–1939), Włocławek 2002, s. 241.
15
Stroną odwrotną chorągwi jest strona prawa.
13
14
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ANEKS

1 PP Leg. Józefa Piłsudskiego

Wizerunki w polach między ramionami krzyża
Pole prawe górne

Pole lewe górne

Pole prawe dolne

Pole lewe dolne

19 PP

1928

odznaka pułkowa

herb Warszawy

herb Lwowa

Matka Boska Łaskawa
ze Lwowa

20 PP

1924

herb Bochni

herb Będzina

herb Wieliczki

herb Krakowa

21 Warszawski PP „Dzieci
Warszawy”

1932

odznaka pamiątkowa POW

napisy: 6.I.1831 / 11.XI.1918

herb Warszawy

pusta tarcza

22 PP

1922

pusta tarcza

pusta tarcza

pusta tarcza

pusta tarcza

23 PP

1924

herb Włodzimierza
Wołyńskiego

herb Lublina

herb Włodzimierza
Wołyńskiego

Matka Boska Częstochowska

24 PP

1922

napis: BEREZYNA

herb Suwałk

napis: LWÓW ŚLĄSK /
CIESZYŃSKI

Napis: OD /
SPOŁECZEŃSTWA /
SUWALSKIEGO

25 PP

1928

herb dawnego woj.
sieradzkiego

herb Piotrkowa Tryb.

Matka Boska
Częstochowska16

herb Kielc

28 PStrz. Kaniowskich

1927

odznaka pamiątkowa
I Korpusu Wschodniego

odznaka pamiątkowa
28 PS Kaniowskich

odznaka pamiątkowa
4 dywizji gen. Żeligowskiego

odznaka pamiątkowa
Kaniowczyków

29 PStrz. Kaniowskich

1921

odznaka pamiątkowa bitwy
pod Kaniowem

odznaka pamiątkowa
4 dywizji gen. Żeligowskiego

herb Warszawy

herb Kalisza

30 PStrz. Kaniowskich

1928

odznaka pamiątkowa
4 dywizji gen. Żeligowskiego

herb Warszawy i odznaka
Warszawskiego Oddziału
Polskiego Białego Krzyża

herby Łowicza i Łodzi

Matka Boska Częstochowska

31 PP17

1927

wśród kłosów zboża napis18

odznaka pamiątkowa bitwy
pod Kaniowem

Matka Boska z Dzieciątkiem

herb dawnego woj.
łęczyckiego

32 PP

1932

odznaka pułkowa

herb Mazowsza

herb Mazowsza

odznaka pułkowa

33 PP

1925

herb Łomży

pusta tarcza

pusta tarcza

herb Łomży

34 PP

1920

cyfra: 34

cyfra: 34

cyfra: 34

cyfra: 34

35 PP

1923

pusta tarcza

pusta tarcza

pusta tarcza

pusta tarcza

Wizerunek ten został usunięty w okresie używania sztandaru przez 25 PP LWP, prawdopodobnie w latach 1952–1953, obecnie jest tam puste pole.
Stroną odwrotną tej chorągwi jest strona prawa.
18
Treść: OD OBYWATELI POWIATU ŁÓDZKIEGO R. 1927.

ANEKS
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Nazwa pułku
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17
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Nazwa pułku

Wizerunki w polach między ramionami krzyża
Pole prawe górne

Pole lewe górne

Pole prawe dolne

Pole lewe dolne

1921

herb Uniwersytetu
Warszawskiego

herb Politechniki
Warszawskiej

herb Szkoły Głównej
Handlowej

herb Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego

37 PP Ziemi Łęczyckiej

1933

odznaka pułkowa

odznaka pułkowa

herb ziemi łęczyckiej

herb Łęczycy

38 PStrz. Lwowskich

1930

herb Lwowa

herb ziemi przemyskiej

herb Przemyśla

herb Dobromila

39 PStrz. Lwowskich

1924

herb Lwowa

Matka Boska Częstochowska

herb Jarosławia

Matka Boska Lubaczowska

40 PP Dzieci Lwowskich

1924

herb Lwowa

herb Lwowa

herb Lwowa

herb Lwowa

41 Suwalski PP
Marszałka Józefa Piłsudskiego

1923

napis: LIDA / 16.IV.1919

napis: SEJNY / 28.VIII.1919
/KIJÓW / 8.V.1920

Pogoń oraz herb Lidy

napis: NAREW 30.VIII.1920
/ BORKÓW / 13.VIII.1920

42 PP19

1921

Matka Boska Ostrobramska

herb Białegostoku

herb Krzemieńca20

odznaka 18 DP

43 PStrz. Leg. Bajończyków

1929

chorągiew Bajończyków

herb Dubna

herb Paryża

Matka Boska Częstochowska

44 PStrz. Legii Amerykańskiej

1931

herb miasta Verdun

herb Wołynia

Matka Boska Częstochowska

chorągiew 2 PSP

45 PP Strz. Kresowych

1931

herb Paryża

herb Nancy

Matka Boska Częstochowska

herb miasta Równe

48 PP Strz. Kresowych

1924

herb USA

herb Nancy

Matka Boska Częstochowska

herb Stanisławowa

49 Huculski PStrz.

1922

Matka Boska Częstochowska

pusta tarcza

pusta tarcza

herb Kołomyi

50 PP

1925

herb Mediolanu

herb Bergamo

herb Wołynia

herb Kowla

51 PP Strz. Kresowych

1928

herb Brzeżan

herb Rohatyna

herb Podhajec

Matka Boska Częstochowska

52 PP Strz. Kresowych

1924

strzelecka trąbka

pusta tarcza

Matka Boska Częstochowska

herb Złoczowa

53 PP Strz. Kresowych

1925

herb Stryja

Orzeł hallerowski i trąbka
2 PStrz.

Matka Boska Częstochowska

herb Sabaudii

54 PP Strz. Kresowych

1921

cyfra: 54

cyfra: 54

cyfra: 54

cyfra: 54

55 Poznański PP

1929

herb Poznania

herb Rawicza

herb Leszna

Matka Boska Częstochowska

56 PP Wielkopolskiej

1929

pusta tarcza

herb Krotoszyna

Matka Boska Częstochowska

pusta tarcza

57 PP Karola II, Króla Rumunii

1929

herb Wielkopolski

herb Poznania

Matka Boska Częstochowska

odznaka pułkowa

58 PP

1929

herb Budzynia

herb Wągrowca

herb Poznania

herb Szubina

59 PP Wielkopolskiej

1924

herb Inowrocławia

herb Kujaw

Matka Boska Częstochowska

herb Łomży

Treści w tarczach po przerobieniu sztandaru w 1939 r., wcześniej w prawej górnej data: 21.VIII.1920; w lewej górnej napis: BIAŁYSTOK, w prawej dolnej herb Białegostoku,
a w lewej dolnej data: 19.II.1919.
20
Wg Marka Gajewskiego jest to herb włoskiego miasta Santa Maria Capua Vetere, zob. tenże, Miniatura sztandaru 42 pułku Piechoty, ZNMWB 14, 2000, s. 174.
19
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ANEKS

36 PP Legii
Akademickiej

Nazwa pułku

Rok
nadania

Wizerunki w polach między ramionami krzyża
Pole prawe dolne

Pole lewe dolne

odznaka pamiątkowa byłych
Wojsk Wielkopolskich

napis: 6. STRZ. WLKP.

herb Gostynia

herb Ostrowa
Wielkopolskiego

61 PP

1924

herb Chodzieży

herb województwa
poznańskiego

św. Kazimierz

odznaka pułkowa

62 PP

1924

herb Łabiszyna

herb Bydgoszczy

Matka Boska Częstochowska

herb województwa
poznańskiego

63 Toruński PP

1937

herb Torunia

herb dawnego woj.
chełmińskiego

herb dawnego woj.
chełmińskiego

herb Torunia

64 Pomorski
PStrz. Murmańskich

1929

herb Grudziądza

herb dawnego woj.
malborskiego

herb dawnego woj.
malborskiego

herb Grudziądza

65 Starogardzki PP

1929

herb Królestwa Italii

herb Republiki Francuskiej

Matka Boska Częstochowska

Orzeł jagielloński

66 PP

1929

inicjały JP

Gryf Pomorski

Gryf Pomorski

inicjały JP

67 PP

1924

herb Pomorza

Wielkopolski Krzyż
Powstańczy

Matka Boska Częstochowska

herb Brodnicy

68 PP

1928

herb Konina

herb Słupcy

herb Koła

herb Wrześni

69 PP

1929

św. Wojciech

herb Gniezna

Matka Boska Częstochowska

odznaka pułkowa

70 PP

1930

herb Jarocina z napisem:
JAROCIN

herb Środy z napisem:
ŚRODA

Matka Boska Częstochowska

herb Pleszewa z napisem:
PLESZEW

71 PP

1923

herb Węgrowa

herb Węgrowa

herb Ostrowi Mazowieckiej

herb Sokołowa

72 PP

1923

herb Radomia

herb ziemi sandomierskiej

odznaka byłej Armii Polskiej
we Francji

Orzeł Biały

73 PP

1922

herb Kępna

napis: POWIAT KĘPIŃSKI

napis: 4 / STYCZEŃ / 1922

napis: 4 / SIERPIEŃ / 1919

74 Górnośląski PP

1922

w tarczy data: 1/10 1919

herb Lublińca

herb Lublińca

w tarczy data: 14/5 1922

75 PP

1922

herb Poznania

napis: RYBCZANY / 2
CZERWCA / 1920

napis: DAR /
OBYWATELSTWA /
POZNAŃSKIEGO

herb Poznania

76 Lidzki PP

1923

brak

brak

brak

brak

77 PP

1922

herb Żmudzi

herb Żmudzi

herb Żmudzi

herb Żmudzi

78 PP

1923

herb Litwy i Białorusi

Matka Boska Ostrobramska

Matka Boska Ostrobramska

herb Litwy i Białorusi
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Pole lewe górne

1929

ANEKS

Pole prawe górne

60 PP

Rok
nadania

244

Nazwa pułku

Wizerunki w polach między ramionami krzyża
Pole prawe górne

Pole lewe górne

Pole prawe dolne

Pole lewe dolne

1923

herb dawnego województwa
nowogródzkiego

herb Słonimia

Matka Boska Ostrobramska

herb Nowogródka

80 PP

1923

herb dawnego województwa
nowogródzkiego

herb Nowogródka

bł. Ładysław z Gielniowa

Matka Boska Ostrobramska

83 PP Strz. Poleskich

1923

odznaka 5 Dyw.Strz.
Polskich na Syberii; pod nią
litery: SYB

odznaka 5 Dyw.Strz.
Polskich na Syberii, pod nią
litery: SYB

odznaka 5 Dyw.Strz.
Polskich na Syberii; pod nią
litery: SYB

odznaka 5 Dyw.Strz.
Polskich na Syberii; pod nią
litery: SYB

84 PStrz. Poleskich

1936

herb Łomży

herb Pińska

Matka Boska Kodeńska

herb Polesia

85 PStrz. Wileńskich

1928

Pogoń

Słupy Gedymina

Matka Boska Ostrobramska

herb Wilna

1 Morski PStrz.

1937

Matka Boska Swarzewska

herb Wejherowa

herb Pucka

Gryf Kaszubski

1 PStrz. Podh.

1928

herb Nowego Sącza

herb Limanowej

herb Nowego Targu

herb Gorlic

2 PStrz. Podh.

1923

herb Sanoka

herb byłej Galicji

herb Leska

herb Krosna

3 PStrz. Podh.

1927

Orzeł Biały

herb Bielska

Matka Boska Częstochowska

herb Kęt

4 PStrz. Podh.

1924

herb Cieszyna

herb miasta Lure

Matka Boska Częstochowska

herb Śląska Cieszyńskiego

1924

herb Turki

herb Starego Sambora

herb Sambora

Matka Boska Częstochowska

1928

herb Drohobycza

odznaka pułkowa

herb Borysławia

Matka Boska Częstochowska

1 Bat.Strz.

1938

Matka Boska Swarzewska

herb Chojnic

herb Mostów Wielkich

Gryf Pomorski

2 Bat.Strz.

1938

Matka Boska Częstochowska

herb Pelplina

odznaka batalionu

herb Tczewa

3 Bat.Strz.

1937

Matka Boska Częstochowska

odznaka batalionu

odznaka Związku Oficerów
Rezerwy

św. Tomasz

Bat. Stołeczny

1936

Matka Boska Częstochowska

herb Warszawy

herb Warszawy

herb Warszawy

21

5 PStrz. Podh.
6 PStrz. Podh.

22

Artyleria
1 DAK

1938

Matka Boska Ostrobramska

św. Barbara

herb Warszawy

odznaka pamiątkowa
artylerii konnej

2 DAK

1938

Matka Boska Ostrobramska

św. Barbara

herb Wołynia

odznaka pamiątkowa
artylerii konnej

21
22

Pułk utworzono w 1939 r. z Bat.Strz. Morskich, do którego pierwotnie należał sztandar.
Stroną odwrotną tej chorągwi jest strona prawa.
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ANEKS

79 PP

Wizerunki w polach między ramionami krzyża
Pole lewe górne

Pole prawe dolne

Pole lewe dolne

3 Lubelski DAK

1938

Matka Boska Ostrobramska

św. Barbara

herb Lublina

odznaka pamiątkowa
artylerii konnej

4 DAK

1938

Matka Boska Ostrobramska

św. Barbara

herb Płocka

odznaka pamiątkowa
artylerii konnej

5 DAK

1938

Matka Boska Częstochowska

św. Barbara

herb Krakowa

odznaka pamiątkowa
artylerii konnej

6 DAK

1938

Matka Boska Częstochowska

św. Barbara

herb Radziechowa

odznaka pamiątkowa
artylerii konnej

7 DAK

1938

Matka Boska Częstochowska

św. Barbara

herb Poznania

odznaka pamiątkowa
artylerii konnej

9 DAK

1938

Matka Boska Ostrobramska

św. Barbara

herb ziemi
nowogródzkiej

odznaka pamiątkowa
artylerii konnej

11 DAK

1938

Matka Boska Ostrobramska

św. Barbara

herb Koronowa

odznaka pamiątkowa
artylerii konnej

13 DAK

1938

Matka Boska Częstochowska

św. Barbara

herb Kamionki
Strumiłowej

odznaka pamiątkowa
artylerii konnej

1 PAL Leg. Józefa Piłsudskiego

1937

Matka Boska Ostrobramska

św. Barbara

herb Wilna

odznaka pamiątkowa pułku

2 PAL Leg.

1938

Matka Boska Częstochowska

św. Barbara

herb Kielc

odznaka pamiątkowa pułku

3 PAL Leg.

1938

Matka Boska Ostrobramska

św. Barbara

herb Zamościa

odznaka pamiątkowa pułku

4 PAL

1938

Matka Boska Ostrobramska

św. Barbara

herb Inowrocławia

odznaka pamiątkowa pułku

5 Lwowski PAL

1938

Matka Boska
Domagaliczowska

św. Barbara

herb Lwowa

odznaka pamiątkowa pułku

6 PAL

1938

Matka Boska Częstochowska

św. Barbara

herb Krakowa

odznaka pamiątkowa pułku

7 PAL

1938

Matka Boska Częstochowska

św. Barbara

herb Częstochowy

odznaka pamiątkowa pułku

8 Płocki PAL

1938

Matka Boska Częstochowska

św. Barbara

herb Płocka

odznaka pamiątkowa pułku

9 PAL

1938

Matka Boska Kodeńska

św. Barbara

herb ziemi podlaskiej

odznaka pamiątkowa pułku

10 Kaniowski PAL

1938

Matka Boska Tumska

św. Barbara

herb Łodzi

odznaka pamiątkowa pułku

11 Karpacki PAL

1938

Matka Boska Częstochowska

św. Barbara

herb ziemi stanisławowskiej

odznaka pamiątkowa pułku

12 Kresowy PAL

1938

Matka Boska Podkamieńska

św. Barbara

herb dawnego
woj. podolskiego

odznaka pamiątkowa pułku
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Pole prawe górne

ANEKS

Rok
nadania

Nazwa pułku
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Wizerunki w polach między ramionami krzyża

Rok
nadania

Pole prawe górne

Pole lewe górne

Pole prawe dolne

Pole lewe dolne

14 Wielkopolski PAL

1938

Matka Boska Częstochowska

św. Barbara

herb Poznania

odznaka pamiątkowa pułku

15 Wielkopolski PAL

1938

Matka Boska Częstochowska

św. Barbara

herb Bydgoszczy

odznaka pamiątkowa pułku

16 Pomorski PAL

1938

Matka Boska Częstochowska

św. Barbara

herb Pomorza

odznaka pamiątkowa pułku

18 PAL

1938

Matka Boska Częstochowska

św. Barbara

herb Ostrowi Mazowieckiej
i napis: MIASTO OSTRÓW
MAZOWIECKA

odznaka pamiątkowa pułku

19 PAL

1938

Matka Boska Ostrobramska

św. Barbara

herb Wilna

odznaka pamiątkowa pułku

Nazwa pułku

1938

Matka Boska Ostrobramska

św. Barbara

herb Prużany

odznaka pamiątkowa pułku

1938

Matka Boska Częstochowska

św. Barbara

herb Bielska i Białej

odznaka pamiątkowa pułku

22 PAL

1938

Matka Boska Częstochowska

św. Barbara

herb Przemyśla

odznaka pamiątkowa pułku

23 PAL

1938

Matka Boska Częstochowska

św. Barbara

godła miast: Będzina,
Czeladzi, Dąbrowy Górniczej
i Sosnowca

odznaka pamiątkowa pułku

25 PAL Ziemi Kaliskiej

1938

Matka Boska Częstochowska

św. Barbara

herb ziemi kaliskiej

odznaka pamiątkowa pułku

26 PAL

1938

Matka Boska Częstochowska

św. Barbara

herb Skierniewic

odznaka pamiątkowa pułku

27 PAL

1938

Matka Boska Częstochowska

św. Barbara

herb Włodzimierza
Wołyńskiego

odznaka pamiątkowa pułku

28 PAL

1938

Matka Boska Częstochowska

św. Barbara

herb Kozienic

odznaka pamiątkowa pułku

29 PAL

1938

Matka Boska Ostrobramska

św. Barbara

herb Grodna

odznaka pamiątkowa pułku

31 PAL

1938

Matka Boska Częstochowska

św. Barbara

herb Torunia

odznaka pamiątkowa pułku

32 DAL

1938

Matka Boska Częstochowska

św. Barbara

herb Mazowsza

odznaka pamiątkowa
dywizjonu

1 PAC

1938

Matka Boska Częstochowska

św. Barbara

herb Płońska

odznaka pamiątkowa pułku

2 PAC Ziemi
Chełmskiej

1938

Matka Boska Chełmska

św. Barbara

herb ziemi chełmskiej

odznaka pamiątkowa pułku

4 PAC

1938

Matka Boska Częstochowska

św. Barbara

herb pow. brzezińskiego23

odznaka pamiątkowa pułku

5 PAC

1938

Matka Boska Częstochowska

św. Barbara

herb Krakowa

odznaka pamiątkowa pułku

23

Wg W. Tutaka jest to herb dawnego woj. łęczyckiego, zob. tenże, dz. cyt., s. 245.
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ANEKS

20 PAL
21 PAL

Wizerunki w polach między ramionami krzyża

Rok
nadania

Pole prawe górne

Pole lewe górne

Pole prawe dolne

Pole lewe dolne

6 PAC Obrońców
Lwowa

1938

Matka Boska Ostrobramska

św. Barbara

herb ziemi lwowskiej

odznaka pamiątkowa pułku

7 PAC

1938

Matka Boska Częstochowska

św. Barbara

herb Poznania

odznaka pamiątkowa pułku

8 PAC

1938

Matka Boska Swarzewska

św. Barbara

herb Pomorza

odznaka pamiątkowa pułku

9 PAC

1938

Matka Boska Kodeńska

św. Barbara

herb Włodawy

odznaka pamiątkowa pułku

10 PAC

1938

Matka Boska Częstochowska

św. Barbara

herb Przemyśla

odznaka pamiątkowa pułku

1 PA Najcięższej

1938

Matka Boska Ostrobramska

św. Barbara

herb dawnego Księstwa
Mazowieckiego

odznaka pamiątkowa pułku

1 PA Motorowej

1938

Matka Boska Kochawińska

św. Barbara

herb Stryja

odznaka pamiątkowa pułku

1 Dywizjon Pomiarów Artylerii

1938

Matka Boska Swarzewska

św. Barbara

herb Pomorza

odznaka pamiątkowa
dywizjonu

Nazwa pułku

Artyleria przeciwlotnicza
1938

Matka Boska Częstochowska

św. Barbara

herb Warszawy

odznaka pamiątkowa pułku

2 DA Plot.

1938

Matka Boska Ostrobramska

św. Barbara

herb Grodna

odznaka pamiątkowa
dywizjonu

3 DA Plot.

1938

Matka Boska Ostrobramska

św. Barbara

herb Wilna

odznaka pamiątkowa
dywizjonu

5 DA Plot.

1938

Matka Boska Ostrobramska

św. Barbara

herb Krakowa

odznaka pamiątkowa
dywizjonu

6 DA Plot.

1938

Matka Boska Ostrobramska

św. Barbara

herb Lwowa

odznaka pamiątkowa
dywizjonu

7 DA Plot.

1938

Matka Boska Częstochowska

św. Barbara

herb Poznania

odznaka pamiątkowa
dywizjonu

8 DA Plot.

1938

Matka Boska Częstochowska

św. Barbara

herb Torunia

odznaka pamiątkowa
dywizjonu

ANEKS

1 PA Plot.

Broń pancerna
1938

Matka Boska Częstochowska

św. Michał Archanioł

herb woj. poznańskiego

odznaka pamiątkowa

2 Bat.Panc.

1938

Matka Boska Kodeńska

św. Michał Archanioł

herb ziemi przemyskiej

odznaka pamiątkowa

3 Bat.Panc.

1938

Matka Boska Częstochowska

św. Michał Archanioł

herb Warszawy

odznaka pamiątkowa
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1 Bat.Panc.

248

Wizerunki w polach między ramionami krzyża

Rok
nadania

Pole prawe górne

Pole lewe górne

Pole prawe dolne

Pole lewe dolne

4 Bat.Panc.

1938

Matka Boska Kodeńska

św. Michał Archanioł

herby Brześcia n. Bugiem
i Polesia

odznaka pamiątkowa

5 Bat.Panc.

1938

Matka Boska Piekarska

św. Michał Archanioł

herby Krakowa i Śląska

odznaka pamiątkowa

6 Bat.Panc.

1938

Matka Boska Ostrobramska

św. Michał Archanioł

herb Lwowa

odznaka pamiątkowa

Nazwa pułku

1938

Matka Boska Ostrobramska

św. Michał Archanioł

herb Grodna

odznaka pamiątkowa

1938

Matka Boska Częstochowska

św. Michał Archanioł

herb Pomorza

odznaka pamiątkowa

10 Bat.Panc.

1938

Matka Boska Częstochowska

św. Michał Archanioł

herb Zgierza z napisem:
MIASTO ZGIERZ

odznaka pamiątkowa

12 Bat.Panc.

1938

Matka Boska Kazimierska

św. Michał Archanioł

herb Łucka

odznaka pamiątkowa

1 Dywizjon Pociągów
Pancernych

1938

Matka Boska Częstochowska

św. Michał Archanioł

herb Mazowsza

odznaka pamiątkowa
dywizjonu

2 Dywizjon Pociągów
Pancernych

1938

Matka Boska Częstochowska

św. Michał Archanioł

herb Małopolski

odznaka pamiątkowa
dywizjonu

Saperzy
2 PSap. Kaniowskich

1921

napis: 14.7.18 /
SZAMPANIA

napis: 11.5.18 / KANIÓW

napis: WARSZAWA / 18.8.20

napis: LWÓW / 12.2.19

4 PSap.

1922

odznaka pułkowa

herb ziemi sandomierskiej

Matka Boska Częstochowska

herb Sandomierza

24

1925

napis: 30 B.Sap.

napis: 20 B.Sap.

herb Brześcia nad Bugiem

napis: 9 B.Sap.25

8 Bat.Sap.26

1924

Gryf Pomorski

Gryf Pomorski

Gryf Pomorski

Gryf Pomorski

1 Bat. Mostów Kolejowych

1929

emblemat broni pancernej

herb Krakowa

Matka Boska Częstochowska

w tarczy widok Wawelu

2 Bat. Mostów Kolejowych

1928

odznaka 2 PSap. Kolejowych

herb Warszawy

Matka Boska Częstochowska

w tarczy Zamek Królewski
i Kolumna Zygmunta
w Warszawie

10 PSap.

1923

herb ziemi przemyskiej

herb Przemyśla

św. Michał Archanioł

Matka Boska
Częstochowska

6 Bat.Sap.

27

Batalion ten został utworzony w 1929 r. w wyniku reorganizacji 9 PSap. i posiadał chorągiew tego pułku.
9, 20 i 30 Bat.Sap. wchodziły w skład 9 PSap. w latach 1921–1922.
26
Do 1929 r. funkcjonował jako 8 PSap.
27
Tak podaje K. Satora, Opowieści wrześniowych sztandarów, Warszawa 1990, s. 357, wg innych autorów był to rok 1925.
24
25

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

ANEKS

7 Bat.Panc.
8 Bat.Panc.

Nazwa pułku

Rok
nadania

Wizerunki w polach między ramionami krzyża
Pole prawe górne

Pole lewe górne

Pole prawe dolne

Pole lewe dolne

Łączność
Pułk Radiotelegraficzny

1937

Matka Boska Częstochowska

odznaka wojsk łączności

herb Warszawy

odznaka pułku

1 Bat. Telegraficzny

1937

Matka Boska Częstochowska

odznaka wojsk łączności

herb Mazowsza

odznaka 1 Pułku Łączności

5 Bat. Telegraficzny
Leg. Polskich

1937

Matka Boska Częstochowska

odznaka wojsk łączności

herb Krakowa

odznaka batalionowa

6 Bat. Telegraficzny

1937

Matka Boska Częstochowska

odznaka wojsk łączności

herb Jarosławia

herb Przeworska

7 Bat. Telegraficzny

1937

Matka Boska Częstochowska

odznaka wojsk łączności

herb Poznania

odznaka batalionowa

Szkoły wojskowe
1921

inicjały: SP

inicjały: SP

inicjały: SP

inicjały: SP

Oficerska Szkoła Kawalerii
w Grudziądzu28

1925

herb Grudziądza

szabla i lanca

Matka Boska Częstochowska

św. Jerzy

Szkoła Podchorążych Łączności
w Zegrzu

1937

Matka Boska Częstochowska

odznaka wojsk łączności

herb Warszawy

odznaka szkoły

Szkoła Podchorążych Lotnictwa
w Dęblinie

1937

Matka Boska Częstochowska

znak pilota I klasy

znak obserwatora I klasy

odznaka pamiątkowa
szkoły

Szkoła Podchorążych
Sanitarnych w Warszawie

1935

herb Uniwersytetu
Warszawskiego

odznaka szkoły

święci Kosma i Damian

herb Uniwersytetu
Warszawskiego

Szkoła Podchorążych Saperów
w Warszawie29

1929

przyrządy saperskie w tarczy

narzędzia saperskie w tarczy

św. Krzysztof

odznaka pamiątkowa
szkoły

Szkoła Podchorążych Artylerii w
Toruniu

1938

Matka Boska Swarzewska

św. Barbara

herb Pomorza

odznaka pamiątkowa
szkoły

28

W 1928 r. przemianowana na Szkołę Podchorążych Kawalerii. Odwrotną stroną sztandaru była jego strona prawa.
Do 1928 r. Oficerska Szkoła Inżynierii, w latach 1928–1939 Szkoła Podchorążych Inżynierii, a w okresie 1935–1939 Szkoła Podchorążych Saperów.
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29

ANEKS

Szkoła Podchorążych Piechoty
w Komorowie

INDEKS OSOBOWY
(współcześni autorzy i redaktorzy publikacji są zapisani kursywą)

Adamska Magdalena 192
Ajewski Eugeniusz 235
Ajewski Konrad 192
Albrecht Hohenzollern, książę pruski 74, 76,
Albrecht Fryderyk Hohenzollern, książę pruski 75
Aleksander I, cesarz Rosji 87, 124
Aleksander, hospodar mołdawski 74
Aleksander Jagiellończyk, król polski 67, 93
Allard Carel 185
Altomonte Marcin 56
Anders Władysław 161
Andrulewicz Henryk 101
Andrychowicz–Biegacz Jadwiga 102
Andrzej Apostoł, św. 92, 93, 159, 185, 186, 220
Andrzej Bobola, św. 145
Andrzejowicz Walerian 197
Anna, św. 78, 200, 201
Anna Cylejska, królowa polska 92
Anna Habsburżanka, królowa polska 91
Anna Jagiellonka, król polski 118
Antoni, św. 201
Antos Jan 235
Arłamowski Kazimierz 234
August II Mocny, król polski 53, 56, 111–113,
119
August III, król polski 34, 53, 94
Azulewicz Jakub 117
Bailly Rose 157
Bakaj Władysław 235
Balzer Oswald 100
Baranowski Jerzy 58
Baranowski Marcin 193
Barbara, św. 49, 152, 160, 200, 201, 227, 229,
240, 245–247
Bartkiewicz Artur 102
Bartków–Domagała Jadwiga 49, 234
Bartos Głowacki Wojciech 176
Barzy Stanisław 80
Bator Wiesław 210
Bażyński Gabriel 75
Bąkowski Klemens 234
Beauplan Guillaume le Vasseur de 118
Bebłowski Andrzej 16, 17, 101, 102, 191
Bełza Władysław 209
Bełżecki Mikołaj 80

Bem Józef   174
Benda Jan 56
Benedykt XV, papież 137
Bętkowski Witold 100
Białek Piotr 29
Białostocki Tadeusz 190
Biegański Witold 190
Bielecki Zygmunt 191
Bielowski August 197
Bielski Joachim 34, 55, 119, 206
Bielski Marcin 34, 55, 107, 282
Biergiel Konstanty 189
Bigoszewska Wanda 24, 25, 30, 41, 49, 50, 190,
191
Bimler–Mackiewicz Elżbieta 25, 235
Birecki Piotr 102
Biskupski Romuald 101
Boberska z Wasilewskich Felicja 129
Bobowicz Modest „Wircz” 191
Bocheński Zbigniew 56
Bochnak Adam 210
Bociek Maksymilian 192
Bock Franz 210
Bodniak Stanisław 189
Bogucki Andrzej 49, 234
Boguski Jerzy 190
Boguszowicz Szymon 56
Bok Józef 203, 210
Bolesław III, książę mazowiecki 74
Bolesław IV, książę mazowiecki 65
Bolesław Chrobry, król polski 64, 151, 157, 159,
164
Bolesław Kędzierzawy, książę polski 103
Bolesław Krzywousty, książę polski 103, 195
Bolesław Śmiały, król polski 103
Bolesław Wysoki, książę śląski 104, 281
Bonasewicz Andrzej 101
Boner Seweryn 77
Bonifacy, św. 221
Bonifacy VIII, papież 196
Bonusiak Andrzej 235
Borawski Aleksander 47, 285
Borawski Piotr 191
Borelowski Marcin („Lelewel”) 130
Borkowska Urszula 101, 210
Boroń Piotr 193
Borysewicz Jan „Krysia” 169
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INDEKS OSOBOWY

Brachvogel Eugen 100
Braun Joseph 210
Broniewska Janina 190
Brückner Aleksander 36, 56, 61, 190, 284
Brzezinski Richard 191
Buczek Anna 194
Bujak Grzegorz 29, 210
Burzyński Antoni „Kmicic” 166
Campbell Gordon 15
Celestyn, św. 222
Chalecki Jan 129
Celestyn, św. 222
Charewiczowa Łucja 234
Chełmicki Zygmunt 210
Chmarzyński Gwido 100
Chmiel Adam 15, 38, 40, 45, 72, 100
Chmielewski Wiesław 235
Chmielnicki Bohdan 59, 76
Chodkiewicz Jan Karol 119
Chodźko Jan Zdzisław 158
Chranicki Jan 129
Chromiński Michał Jerzy 194
Chrościcki Juliusz Antoni 102
Cichoń Tadeusz 192
Cieśliński Władysław „Piotruś” 169
Cięciara Jarosław 192
Cwołek Klaudia 101
Czacharowski Antoni 191
Czachowski Dionizy 131, 132
Czajkowski Józef 49, 192
Czajkowski Michał (Sadyk–Pasza) 127
Czapla Bruno 58
Czartoryska Izabela 93, 121,
Czartoryska Zofia z Sieniawskich 113
Czartoryski August 113
Czaykowski Zygmunt 54
Czechowski Leon 133
Czernielewski Konrad A. 192
Czerwiński Aleksander 24
Czerwiński Julian 190
Czop Edyta 235
Czuma Walerian 136
Dall Lesław 193
Damian, św.  249
Danckerts Cornelius 15
Daniel Gabriel 40
Dawidowicz Ignacy 130
Dąbrowska Barbara 123
Dąbrowski Jan Henryk 123, 137, 173
Dąbrowski Stanisław 49, 192
Dembiński Ryszard 190

251

Denhoff Stanisław Ernest 112, 264
Derda Józef 235
Derwich Marek 48
Dębiński Eugeniusz 185
Długosz Jan 14, 26, 33–35, 59, 67, 69, 73, 74, 83,
93, 105, 106, 191
Dmowski Roman 136
Dobrogost z Szamotuł 105
Dominik, św. 199
Dowbor–Muśnicki Józef 135, 136, 139
Drelicharz Wojciech 57, 101, 102
Drewniak Wanda 49, 234
Dunajewski Albin 158
Dunikowski Xawery 136
Durink Stanisław 26
Dusiewicz Andrzej 194
Dutkiewicz Marek 192
Działyński Jan Paweł 81
Dziewanowski Władysław 190 , 210
Dziewulski Jerzy 101
Dziewulski Stanisław Rawicz– 147
Dzikiewicz Lech 235
Eichstaedt J. 139
Eliasz, hospodar mołdawski 74
Eligiusz, św. 220, 221
Eljasz–Radzikowski Walery 208
Elżbieta, św. 129
Elżbieta Węgierska, św. 221
Elżbieta Habsburżanka, królowa polska 91
Eminowicz Władysław 132
Erazm Ciołek 67, 69, 196
Erlach Franz Ludwig von 59, 132
Estreicher Karol 24, 234, 284
Evans Idrisin Oliver 15
Ewert Lukas 120
Fabianowicz Lucjan 192
Ferdynand Kettler, książę kurlandzki 76
Fietkiewicz Olgierd 235
Filipow Krzysztof 194
Florian, św. 196, 203, 221, 227, 230–234
Foch Ferdinand 148
Franciszek Józef I, monarcha Austro–Węgier 134
Franciszek z Asyżu, św. 203, 228
Frankoniusz Maciej 84
Fryderyk August, król saski, książę warszawski 121
Fryderyk Jagiellończyk 196
Fryderyk Kettler, książę kurlandzki 76
Fuiński Zbigniew 49, 235
Gadacz Tadeusz 210
Gaetani Enrico 118
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INDEKS OSOBOWY

Gagatek Jan 59
Gajewski Marek 53, 192, 193, 242
Galica Andrzej 134
Gall Anonim 34, 64, 77, 103
Gall Stanisław 210
Gambrynus 222
Gamrat Piotr 108
Ganczarski Artur 137
Gańko Adam 101
Gapski Henryk 24, 210
Garibaldi Giuseppe 137
Garliński Bohdan 190
Gasztołd Wojciech 78
Gawlina Józef 158
Gembarzewski Bronisław 15, 47, 50, 189, 190
Gęsicki Radosław 193
Gepner Stanisław 15, 25, 190
Gierszewski Stanisław 101
Gieysztor Aleksander 14
Głuchowski Jan 55
Gmitruk Janusz 46, 49, 190
Gnat–Wieteska Zbigniew 192, 193
Godyń Zdzisław 190
Gołasz Zbigniew 193
Gołąb Julian 59
Gorczyński Witold 135
Gordon William John 15
Gostomski Hieronim 117, 118
Goślicki Walenty 78
Gotard Kettler, książę kurlandzki 75, 184
Górski Karol 26, 41
Górzyński Sławomir 282, 283
Grabowska Irena 191
Grabowski Ambroży 33
Grabowski Waldemar 56, 58, 193,
Grochulska Barbara 234
Grodecki Roman 100
Groeben Fryderyk von der 82
Grys Iwona 49
Gryzelda Batorówna 108
Grzeszna Anna 50, 235
Guzek Krzysztof 101
Gwagnin Aleksander 84, 107, 108, 117
Haczewska Bogumiła 55
Habich Eugeniusz 136
Haller Józef 136, 137, 151, 186, 189
Handke Krzysztof 193
Handke Waldemar 193
Hasior Władysław 29
Hauke–Bosak Józef 127
Haupt Edward 140
Heidrich Andrzej 101

Heidrick E 222
Henryk II (IV), książę głogowski i żagański 66
Henryk III Biały, książę śląski 65
Henryk VI Stary, książę żagańsko–krośnieński
66, 104
Henryk Brodaty, książę śląski i krakowski    281
Henryk Pobożny, książę śląski 55, 118
Henryk Walezy, król Polski 92
Herdzik Stanisław 209
Hinczko 66
Hoffman Olof 56, 284
Homobonus, św. 220
Honoriusz z Autun (Honorius Augustodunensis)
195
Hreczyna Jakub 80
Hryniewicz Jan 159, 192
Hubert Witold 189, 190
Hulme Frederick Edward 15
Innocenty IV, papież 206
Iwanowska Teresa 49
Jabłonowski Aleksander Jan 69
Jabłonowski Józef Aleksander 38
Jacek Odrowąż, św. 199, 200, 206, 207
Jadwiga, królowa polska, św. 167, 215
Jadwiga, księżna śląska, św. 55
Jakub Apostoł, św. 223
Jan III Sobieski, król polski 56, 92, 94, 111, 119,
185, 238, 276
Jan Chrzciciel, św. 200, 217
Jan Ernest Biron, książę kurlandzki 76
Jan Ewangelista, św.    238
Jan de la Salle, św. 228
Jan Hohenzollern 74
Jan (Janko) z Czarnkowa 66, 67, 91, 219
Jan Kazimierz Waza, król polski 24, 59, 76, 110,
111, 185, 217, 284
Jan Luksemburski, król czeski 74
Jan Nepomucen, św. 201
Jan Olbracht, król polski 186
Jan Paweł II, papież, św. 209, 228, 229
Jan z Kęt (Kanty), św. 207, 210
Jan z Jičina 105
Jan z Wiślicy 61
Janczak Andrzej Robert 192
Janicki Marek 101
Janiszewski Jerzy 229
Jankowski Henryk 225
Janusz, książę mazowiecki 78
Januszajtis Andrzej 101
Jaworski Edward 192
Jaworski Feliks 152
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Jaworski Jacek 194
Jaworski Józef 30
Jełowicki Aleksander 60
Jerulank Wiesław 191
Jerzy, św. 215, 223, 238, 243
Jerzy Hohenzollern–Ansbach, książę karniowski
74
Jerzy Fryderyk Hohenzollern 75
Jerzy Popiełuszko, bł. 209, 228
Jeziorański Antoni 130
Jeziorkowski Andrzej 24, 43, 50, 192, 194
Jeziorowski Tadeusz 102, 193, 194
Joachim II Hohenzollern, margrabia Brandenburgii 75
Joachim Fryderyk Hohenzollern, margrabia Brandenburgii 75, 283
Jonsson Jonas 56
Jońca Adam 191
Józef, św. 201, 222, 223, 228
Jurkowski Jan 61
Kajzer Józef 132
Kalita Karol „Rębajło”) 133
Kallas Marian 101
Kałamajska Saaed Maria 203
Kamieniecki Mikołaj 107
Kamocki Franciszek 15
Kamiński Zygmunt 149
Kaniszewska–Mincer Barbara 49, 234
Kann Maria 159
Karpowicz Mariusz 192
Karwatka Włodzimierz 235
Katarzyna Aleksandryjska, św. 227, 229
Katarzyna Habsburżanka, królowa polska 68
Katarzyna ze Sieny, św. 199
Kazimierz II Jagiellończyk, król polski 66, 92,
93, 106, 120
Kazimierz, książę kujawski 103
Kazimierz, książę opolski 103
Kazimierz Hohenzollern, margrabia brandenburski
74
Kazimierz (Kaźko), książę słupski 66, 74,
Kazimierz królewicz, św. 128, 200, 208, 217
Kazimierz Sprawiedliwy, książę polski 103
Kazimierz Wielki, król polski 66, 73, 84, 105,
208
Kica Zdzisław 194
Kiersnowski Ryszard 27
Kieszkowski Jerzy 283
Kiliński Jan 145, 173, 223
Kiszka Jan 107
Kinga, św. 15
Kitowicz Jędrzej 33, 34
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Klein Andrzej 192
Klein Stanisław 50, 235
Klemens, harfarz 66
Klemens, św. 223
Klepacka Jadwiga 234
Kleszczyński Bogusław 235
Kmita Jan Achacy 92
Kmita Mikołaj z Wiśnicza 10
Kmita Piotr 77
Knapiński Ryszard 210
Kobyliński Szymon 191
Kochanowski Jan 35, 40, 61, 75
Kochowski Wespazjan 81
Koczorowski Eugeniusz 50, 190
Koeler Dawid 15
Kola Jan z Dalejowa 80
Koliński Izydor 190
Kołodziejczyk Arkadiusz 235
Kołyszko Benedykt 125
Komaniecki Krzysztof 193
Komornicki Stanisław 190
Konrad I, książę głogowski 65
Konrad I, książę mazowiecki 65, 104
Konrad III, książę mazowiecki 65, 104
Konstancja Habsburżanka, królowa polska 56,
68
Konstankiewicz Andrzej 191
Konstantyn Wielki, cesarz rzymski 41
Kopa Andrzej 137
Kopczewski Marian 192
Kopera Feliks 58, 100
Korabiewski Aleksander 81
Korbel Witold 192
Korzeniowski Tomasz 24, 210
Korzon Tadeusz 36, 190
Kosma, św. 249
Kosmala Wojciech 192
Kossak–Szczucka Zofia 159
Kossuth–Ruttkay Luiza 126
Kostrzewski Józef 36
Kościałkowski Stanisław 235
Kościuszko Tadeusz 53, 93, 117, 173, 190, 214
Kotecki Andrzej 194
Kotwicz Augustyn 77
Kowalski Robert 193
Kowalski Tomasz J. 191
Kownatzki Hermann 100
Koziarski Jerzy 190
Kozietulski Jan 193
Kozina Irma 101, 190
Koziński Jerzy 50
Kozolubski Juliusz 189
Krasiński Wincenty 121
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INDEKS OSOBOWY

Kreczetnikow Piotr 115
Kruszyński Tadeusz 47
Krůl Martin 49, 235
Królikowski Bohdan 192
Kryska–Karski Tadeusz 190
Kryspin, św. 222, 223
Kryspinian, św. 222, 223
Krzycki Andrzej 107
Krzysztof, św. 228, 249
Kubiciel Romuald 57
Kubicka Małgorzata 191
Kucharski Jan 80
Kucharski Szymon 194
Kuczyński Stefan Krzysztof 26, 28, 30, 50, 57,
101, 102, 108, 190–192, 194, 195
Kukawski Lesław 24, 43, 44, 50, 190–194
Kulesza Władysław 190
Kuliński Rajmund 190
Kuzicki Jerzy 235
Kuźma Włodzimierz 17, 192
Kwiecień Elżbieta 49, 235
Langiewicz Marian 132
Laskowski Otton 189
Legat Jan 49
Lelewel Joachim 14
Lenartowic Adam 77, 281
Leszek Biały, książę krakowski i sandomierski 104
Leszek Czarny, książę sieradzki, krakowski sandomierski 65, 281
Leśniewski Sławomir 194
Leżeński Cezary 44, 191
Linde Samuel Bogumił 37
Linder Karol 50, 190
Lisowski Witold 101, 193
Listosz Jan 49, 235
Lubomirski Hieronim Augustyn 119
Lubomirski Jan Tadeusz 58
Lubomirski Jerzy Sebastian 119
Lubomirski Stanisław 119
Luboń Agnieszka 24, 235
Ludkiewicz Elizeusz 129
Ludwik Andegaweński, król węgierski i polski 74, 91, 207, 219
Ludwik I, książę brzesko–legnicki 66, 104
Łakiński Józef 129
Łapiński Teofil 185
Łojko Jerzy 191
Łopatecki Karol 194
Łowmiańska Maria 235
Łowmiański Henryk 58, 191, 235
Łoza Stanisław 54, 100, 189

Łoziński Władysław 100
Łuczak Jarosław 22, 31, 37, 49, 191, 194, 235
Łukasz Ewangelista, św. 223
Maciej Boguszyc 77
Maciej z Miechowa 107, 282
Maciejowski Samuel 35, 59, 67, 69, 75, 84
Mackiewicz Antoni 129
Macyszyn Jacek 50, 193, 194
Madej Kazimierz 191
Madey Ewa 191
Maisel Witold 58, 101,
Makowski Marek 101, 192,
Maksymilian Kolbe, św. 228
Malczewski Juliusz Jerzy 190
Malinowski Ludwik 167
Malinowski Mikołaj 61
Małachowski Kajetan 17
Małolepszy Eligiusz 235
Mańkowski Tadeusz 210
Marek, św. 228
Maria Magdalena, św 222
Markert Wojciech 193
Markiewicz Marek 235
Maryja, Matka Boska 23, 43, 81, 82, 108,
110–113, 115, 126, 129–132, 134, 135,
137, 139, 143, 145–148, 152, 159–162,
164–171, 177, 179, 180, 197, 199–204,
207–210, 213–217, 221, 223, 225, 227,
229–231, 238–249
Marzyński Stanisław 164
Masłowski Leszek „Jerzy” 170
Matejko Jan 208, 213
Matliński Józef („Janko Sokół”) 129
Matuszczak Ignacy 194
Matuszewski Roman 191
Matysik Stanisław 101
Matwiejczyk Witold 210
Mazurek Jerzy 46, 49
McLuhan Herbert Marshall 29
Meuss Johann Friedrich 15
Mężyk Jan z Dąbrowy 105
Michałowski Jakub 59
Michta Jerzy 101
Mickiewicz Adam 38, 126, 127, 137
Miecław 77
Mierosławski Ludwik 126, 128
Mieszko II, król Polski 64, 77
Mieszko Stary, książę polski 103, 281
Mikołaj, św. 201, 223, 228
Mikołaj I, cesarz Rosji 124
Milerski Bogusław 210
Milewska Danuta 24, 190
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Milewski Tadeusz 32, 33
Miller Jan 16, 28, 101
Minkiewicz Jan 191
Miniewski Józef 133
Miński Stanisław 206
Mitek Tadeusz 102
Mock Johann Christian 56, 112, 119
Morawski Ryszard 191, 192, 194
Morsztyn Jerzy 79
Mosingiewicz Krzysztof 191
Moszumański Zbigniew 192
Możejko Beata 101
Mrozowski Przemysław 101, 192
Mrugalska–Banaszak Magdalena 235
Mrukówna Julia 58
Murgrabia Jerzy 191
Nadolski Andrzej 41, 191
Nagielski Mirosław 59
Nalewajko Semen 76
Napoleon I, cesarz Francuzów 121, 122, 194
Neodicus Jan 79
Neubecker Ottfried 15
Ney–Krwawicz Marek 25, 45, 50, 52, 60, 191,
192, 194
Niebelski Eugeniusz 194, 297
Niebelski Michał 235, 297
Niekraszewicz Paweł 190
Niemsta Jerzy 78
Niesiecki Kasper 43
Nieuważny Andrzej 191, 194
Nowacki Jan 133
Nowicki Maciej 159
Nowicki Tomasz 29, 210
Nowodworski Michał 210
Nowowiejski Antoni Julian 210
Odrowąż ze Sprowy Eustachy 78
Oelsnitz Ernst von der 41
Olejnik Tadeusz 230, 235
Oleśnicki (z Oleśnicy) Dobiesław 77, 104, 105,
283
Oleśnicki Zbigniew 196
Olszewski J. 234
Opałek Mieczysław 100
Oremus Franciszek 194
Orłowski Mikołaj 78
Ossowski Tomasz 15
Ostrogski Konstanty 118
Ostrowski Jan 101, 102
Oszejko Stanisław 79
Otton III, cesarz rzymsko–niemiecki 64

255

Paczuski Adam 194
Paderewski Ignacy Jan 137, 171
Padlewski Zygmunt 132
Pampowski Ambroży 80
Panfil Tomasz 25, 102, 210, 235
Papée Leonia 162
Paprocki Bartłomiej 34, 40, 60, 76, 80, 81, 108
Paprocki Franciszek 40
Paradowski N. 234
Paraskewa, św. 201
Parnowska Eleonora 101
Paruch Waldemar 235
Pasch Georges 14
Paweł V, papież 195
Paweł Pustelnik, św. 201
Pawlikowski Michał 190
Pelech Markian 58
Petrus Jerzy Tadeusz 101, 191
Pezacki Wincenty 235
Piech Zenon 55, 57, 101, 102
Piekosiński Franciszek 36, 58, 281
Pieniążek Prokop 60, 108
Pilch Adolf („Góra–Dolina”) 169
Piłsudski Józef 61, 133, 145, 146, 150, 240, 242,
245, 287
Piotr Apostoł, św. 220
Piotr Biron, książę Kurlandii 76
Piotr z Dusburga 103
Piotrowska–Andruszków Ewa 49, 234
Piotrowski Jan 119
Piramowicz Grzegorz 60
Pius IX, papież 126
Piwnik Jan „Ponury” 164
Plater Emilia 173
Plater Leon 128, 208
Plisowski Konstanty 135
Pluta Ryszard 50, 190
Płaza–Opacka Dagmara 101
Pociej Antoni 114
Poincaré Raymond 136
Pokropek Marian 48
Polášek Jaromír 49, 235
Polkowski Roman L. 190
Pollak Roman 61,
Poniatowski Józef 51, 157, 217
Poniatowski Stanisław 119
Porembski Zygmunt 107
Potocka Zofia 122
Potocki Józef 114
Potocki Wacław 61, 109
Półćwiartek Dariusz 235
Prądzyński Ignacy 125
Preble Georg Henry 15

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

256

INDEKS OSOBOWY

Prendowska Jadwiga 132
Pruss Witold 235
Przecławski Jan 78
Przecławski Wiktor 47, 189
Przedpełski Andrzej 101
Przemysł I, książę wielkopolski 104
Przemysł II, król Polski 65
Przemysł Ottokar II, król Czech 103
Przetocki Ludwik Nałęcz– 133
Przysiężniak Franciszek („Ojciec Jan”) 52, 170
Ptak Jan 15, 21, 25, 29, 55, 102, 193, 194, 210,
235
Puciata Maria 101
Pułaski Kazimierz 115, 191
Putanowicz Alojzy 207
Pych Jarosław 26, 50, 108, 193, 194
Pyrka Małgorzata 49, 235
Quirini Eugeniusz
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Radziszewska Julia 61
Radziwiłł Albrycht Stanisław 76
Radziwiłł Karol 113, 116
Radziwiłł Krzysztof 108
Radziwiłł Michał Kazimierz 114
Radziwiłłowicz Dariusz 102
Ragan–Lipiński Mieczysław 192
Rakoczy Eustachy 52
Ratajczyk Leonard 191
Rażmowski Władysław „Poraj” 169
Reychman Jan 190
Reyowa Maria 191
Riquer Martin de 14
Roch, św. 228
Rochenbrune François 130
Rogiński Roman 133
Rohozińska Maria 41, 49, 190
Rotwand Jan 136
Różycki Edmund 129, 191
Ruciński Kazimierz 101
Rudolf II Habsburg, cesarz rzymsko–niemiecki 76
Russocki Stanisław 26, 101, 191,
Rybak Jarosław 102
Rymsza Andrzej 61, 107,
Rzempołuch Andrzej 102
Rzepka Wojciech Ryszard 61
Rzeszowski Jan 196
Rzewuski Stanisław Mateusz 112
Sajkowski Alojzy 61
Samostrzelnik Stanisław 56, 67, 78
Sapieha Paweł 82

Sarnicki Stanisław 33
Satora Kazimierz 16, 25, 47, 60, 191–193, 248
Saxo Grammaticus 36
Seidel Paul 283
Sekunda Nicolas 192
Semkowicz Władysław 210
Serwatowski Władysław 17
Sępiński Bronisław 137
Sibora Janusz 25, 102
Siciński Mieczysław 191
Siegel Rudolf 15
Siemaszko Maciej 50, 191
Siemaszko Zbyszko 50, 191
Siemowit, książę mazowiecki 103
Siemowit III, książę mazowiecki 73
Siemowit V, książę mazowiecki 74
Sierociński Józef 189
Sierżan Józef 227
Sikora Karolina 46, 49
Sikorski Władysław Eugeniusz 17, 152, 159,
163, 170
Siła–Nowicki Józef 148
Siwicki Piotr 29, 210
Siwiec–Cielebon Michał 193
Skarbek Jan 101
Skimborowicz Hipolit 210
Skłodowski Krzysztof 193
Skorupa Ewa 102, 210
Skorupski Jacek 17, 101
Skotnicki Jan 134
Skotnicki Mariusz 49
Skowron Czesław 58
Skowron Ryszard 101
Skrobacki Andrzej 191
Skrzynecki Jan 125
Sławiński Jan 109
Słoniewska Maria Halina 25, 41, 49, 190, 191
Smereka Jan 61
Smith Whitney 15, 16, 18
Smoleński M. 221, 234
Smoliński Aleksander 18, 54, 192, 193
Smoliński H. 191
Snayers Pieter 119
Sobieski Jakub 119
Sokołowski Marian 210
Sokulski Włodzimierz 190
Sosnkowski Kazimierz 163
Sowiński Józef 218
Spyra Janusz 49, 235
Spytko z Jarosławia 105
Stachurska Monika 24, 210
Stanisław, biskup, św. 26, 67, 68, 107, 108, 201,
206, 209, 221, 223
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Stanisław, książę mazowiecki 78
Stanisław August Poniatowski, król polski 37,
53, 93, 94, 114, 115
Stanisław Kostka, św. 167
Stanisław Leszczyński, król polski 53, 114,
Stanisław Stary 196
Starzyński Zbigniew („Senior”) 192
Stawarz Andrzej 30, 194
Stefan I Święty, król węgierski 64
Stefan Batory, król polski 61, 69, 76, 79, 85, 93,
94, 108, 142, 146, 150, 184, 239
Stefan Wielki, hospodar mołdawski 74
Stefańska Zofia 41, 49, 108, 190
Steigert J. 222
Stopka Krzysztof 15
Struś Feliks 80
Struś Jerzy 80
Stryjkowski Maciej 36, 61, 69, 91, 106
Strzempiński Tomasz 196
Sulikowski K. 190
Sylwester, papież 195
Szamotulski Andrzej 78
Szczepan, św. 222
Szczurzyński Stanisław 78
Szczygieł–Gajewska Monika 29
Szelągowski M. M. 190
Szot Adam 25, 61, 235
Szubański Rajmund 191
Szudek Przemysław A. 193
Szujski Władysław 136
Szumborski Bernard 80
Szydłowiecki Jakub 78
Szydłowiecki Krzysztof 78, 79, 283
Szydłowiecki Marcin 78
Szydłowiecki Mikołaj 68, 196, 282   
Szydłowiecki Piotr 78
Szymański Jan 192
Szymański Józef 16, 19, 28, 73
Śliwański Jan 210
Śliwiński Błażej 101
Ślusarczyk Walenty 131
Śmietańska S. 29
Świerczowski Janusz 107
Świerz–Zaleski Stanisław 210
Świętopełk, książę gdański    281
Świstak Zdzisław 50
Taczanowski Edmund 128
Tarczyński Jan 191
Tarło Adam 114
Tarnowski Jan 78, 79, 107, 118, 207
Taszycka Maria 24, 210
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Tatula Franciszek 139
Teresa z Lisieux, św. 159
Tetmajer Włodzimierz 134
Tęczyński Andrzej 77, 79
Thietmar z Merseburga 103
Tłomacka Elwira 193
Tokarski Jan 45
Tokarz Wacław 59
Tomasz Apostoł, św.  244
Tomczyk Damian 101
Tomicki Mikołaj 77
Tretius Jan 79
Traugutt Romuald 173
Trzecieski Stanisław 77
Tutak Wojciech 27, 28, 57, 193, 194, 240, 246
Tyssowski Jan 126
Ujejski Kornel 131
Ujejski Stanisław 159
Urban, św. 222
Wacław, książę płocki 74, 281
Wacław, św. 203
Wacław I, książę legnicki 66, 104
Wacław II, król czeski i polski 104, 281
Walicki Władysław 209
Wap Anatol 191
Wapowski Bernard 34, 74, 106
Wałęsa Lech 47, 53
Warschauer Adolf 100
Wasilewski Zenon 173
Waśko Zdzisław 190
Wąsowicz Zbigniew 134
Weber Ludwik 133
Wejnert Aleksander 100
Węgrzecki Kazimierz 17, 190
Wielecki Henryk 29, 42, 101, 108, 190–192
Wiewióra Henryk 24, 50, 190
Wilhelm Kettler, książę kurlandzki 76
Willaume Juliusz 26, 101, 190
Wincenty Kadłubek 34, 103
Wincenty z Kielczy 195, 206
Wisłocki Jerzy 234
Witecka Helena 235
Witkowski Rafał 190
Witold, wielki książę litewski 80
Wiwulski Antoni 226
Wizunas Szydłowski Szymon 128, 206,
Władysław I, książę opolski 104
Władysław I Łokietek, król polski 65, 104
Władysław II, książę opolski 66, 74
Władysław II Jagiełło, król polski 35, 66, 92,
Władysław III Warneńczyk, król polski 74
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INDEKS OSOBOWY

Władysław IV Waza, król polski 68, 110, 120
Władysław Biały, książę gniewkowski 66, 74
Władysław Findysz, bł. 228
Władysław (Ładysław)  z Gielniowa, bł.   244
Władysław Odonic, książę wielkopolski 65
Wojciech, św. 228, 238
Wojciechowski Jerzy S. 191, 192
Wojdacki Józef 132
Wolski Mikołaj 78
Wolski Stanisław 78
Wolski Włodzimierz 130
Woronicz Jan Paweł 60
Woźnicki Tomasz 50, 190
Wrona Jerzy 26
Wroński Marek 191
Wróbel Aleksandra 24, 210
Wyrzykowski Stefan („Zenon”) 166
Wysocki Józef 126, 129
Wysocki Wiesław 192
Wysocki Wiesław Jan 30, 194
Wzorek Józef 210
Zając Dariusz Mariusz 49, 235
Zając Stanisław 192
Zaklika z Korzkwi 105
Zaleski Władysław 137
Zalewski Zbigniew 210
Zalplachta Zapałowicz Jan 129
Zamojska Iga 49, 192
Zamoyski Jan 108, 119
Zamoyski Tomasz 113

Zawadzki Wojciech 192, 194
Zawisza Czarny z Garbowa 79, 137
Zbaraski Jerzy 111
Zborowski Piotr 81
Zborowski Samuel 76
Zbylut Straszewic 77
Zbyszewski Władysław 185
Zieliński Chwalisław 210
Zieliński Józef 194
Ziółek Jan 101
Ziółkowski Andrzej 193
Znamierowski Alfred 17, 18, 26, 31, 35, 40, 41,
45, 101, 102, 192, 193
Zofia, św. 199
Zwierko Aleksander („Okoń”) 191
Zygmunt I Stary, król polski 35, 59, 67, 74, 76,
84, 94, 184, 198
Zygmunt II August, król polski 68, 74, 75, 76,
84, 184, 219
Zygmunt III Waza, król polski 68, 75, 76, 80, 91,
94, 108, 110, 111, 184, 261
Zygmunt Korybutowicz, książę litewski 105
Żarkowski Paweł 102
Żeligowski Lucjan 151, 241
Żmichowska Narcyza 215
Żychliński Ludwik 59, 132
Żygulski Zdzisław jun. 26, 43, 44
Żytniewski Stanisław 192
Żyznowski Jan 136
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ILUSTRACJE

1. Szesnastowieczna chorągiew z herbem woj. pomorskiego (nr inw. 88*)

1–37. Wszystkie ilustracje pochodzą ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego
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2. Chorągiew powiatu słonimskiego, wykonana za panowania Zygmunta III Wazy, prawdopodobnie dla tzw. żołnierza
powiatowego w okresie wojny z Moskwą (nr inw. 24254*)
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3. Chorągiew z wizerunkiem św. Michała Archanioła z 1649 r. (nr inw. 565*)
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4. Chorągiew regimentu piechoty „buławy polnej” Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1718 r. z herbami i monogramami hetmana polnego litewskiego Stanisława Ernesta Denhoffa (nr inw. 892*)
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5. Chorągiew gwardii pieszej koronnej z czasów saskich (lata 1697–1763) (nr inw. 24588*)
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6. Chorągiew konfederatów barskich (nr inw. 2051*)
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7. Sztandar brygady Kawalerii Narodowej (nr inw. 944*)

8. Chorągiew 1 Regimentu Grenadierów Krakowskich z czasów powstania kościuszkowskiego 1794 r. (nr inw. 1054*)
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9. „Orzeł” Pułku 2 Piechoty z czasów Księstwa Warszawskiego (nr inw. 24491*)

10. Chorągiew 4 PP Liniowej z 1831 r. (nr inw. 2182*)
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11. Proporzec propagandowy z 1831 r. nr inw. 2397*)

12. Chorągiew Leg. Polskiego na Węgrzech z okresu Wiosny Ludów (nr inw. 2384*)
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13. Sztandar 2 PU Leg. Polskiego na Węgrzech z okresu Wiosny Ludów (nr inw. 3019*)

14. Chorągiew upamiętniająca rocznicę Unii Lubelskiej z okresu manifestacji poprzedzających wybuch powstania styczniowego (nr inw. 18511)
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15. Chorągiew z czasów powstania styczniowego (nr inw. 2395*)

16. Chorągiew z powstania styczniowego (nr inw. 2831*)
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17. Chorągiew „strzelców i kosynierów” z powstania styczniowego (nr inw. 2867*)

18. Chorągiew z powstania styczniowego (nr inw. 32986)
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19. Chorągiew 1 PP Leg. Polskich z datą 1914 na płacie (nr inw. 27555)

20. Chorągiew 1 PP Leg., ofiarowana mu w 1919 r. przez Wilno (nr inw. 51820)
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21. Sztandar 11 PU — (od 1937 r. 11 PU Legionowych im. Marszałka Rydza–Śmigłego z Ciechanowa) — płat pierwotnie biały, zniszczony i przebarwiony w wyniku długotrwałego ukrycia w ziemi, w latach 1939–1960 (nr inw. 30815*)

22. Chorągiew 6 PSW, wykonana według przepisów wydanych w kwietniu 1919 r. przez Dowództwo Główne Sił Zbrojnych w b. zaborze pruskim (nr inw. 51821)
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23. Chorągiew 11 PSW, wykonana wg tego samego wzoru, co w poz. 22. Na uwagę zasługuje inna kolorystyka tła na
płatach i odmienna (inna dla każdego pułku) dewiza (nr inw. 30529*)

24. Nieprzepisowa chorągiew 53 PP Strz. Kresowych, ufundowana w 1920 r. (nr inw. 33378)
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25. Chorągiew 205 PP Armii Ochotniczej (nr inw. 1037)

26. Chorągiew 4 Pułku Powstańców Gliwickich (prawa strona) (nr inw.
54969)
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27. Przepisowy sztandar 20 PU (od 1926 r. im. Króla Jana III Sobieskiego) z Rzeszowa, ufundowany przez społeczeństwo ziem rzeszowskiej i ropczyckiej, wręczony pułkowi w 1925 r. (nr inw. 33956*)

28. Chorągiew 2 PSPodh. z Sanoka, ufundowana przez mieszkańców powiatów Sanok, Lesko, Jasło i Strzyżów, nadana
pułkowi w 1923 r. (nr inw. 34477*)
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29. Sztandar 9 PAC z Włodawy (lewa strona), ufundowany i wręczony w 1938 r. (nr inw. 51290)

30. Sztandar 10 BAT. Panc. ze Zgierza, ufundowany przez Automobilklub Łódź, wręczony w 1938 r. (nr inw. 51816)
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31. Sztandar BCh Inspektoratu Miechowskiego „Chata” (nr inw. 31491*)

32. Sztandar 5 Rejonu VI Obwodu Okręgu Warszawskiego AK (nr inw. 51289)
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33. Sztandar 1 Pułku Pancernego AK, wykonany konspiracyjnie w Wilnie (nr inw. 32887*)

34. Sztandar NSZ z terenów Lubelszczyzny (nr inw. 54798*)

35. Sztandar 3PP z 1 DP LWP, ufundowany przez społeczność Rembertowa w październiku 1944 r. (nr inw. 36984*)
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36. Sztandar 26 PP, wchodzącego w skład 9 Drezdeńskiej
DP LWP, ufundowany przez społeczeństwo Rzeszowszczyzny
w 1948 r. (nr inw. 54661)

37. Sztandar wz. 1993 17 Gnieźnieńskiego PA Przeciwpancernej, rozformowanego w 1998 r. (nr inw. 59005*)
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38. Książę Mieszko Stary z proporcem trójstrefowym w ręce na konnej
pieczęci z 1145 r.

39. Bolesław Wysoki książę śląski na
pieszej pieczęci z 1175 r., trzymający
miecz i czterostrefowy proporzec

40. Książę Świętopełk gdański
na konnej pieczęci z trójstrefowym
proporcem z 1220 r.

41. Książę śląski i krakowski Henryk
Brodaty na pieszej pieczęci z 1234 r.
— proporzec czterostrefowy

42. Konna pieczęć kasztelana krakowskiego Adama Lenartowica
z 1257 r.

43. Pieczęć Leszka Czarnego z 1281,
za księciem proporzec trójstrefowy
z herbem kujawskim

44. Konna pieczęć (rewers) Wacława
II, króla czeskiego, księcia krakowskiego i sandomierskiego z 1292 r.,
proporzec prostokątny, szerokość
znacznie góruje nad długością,
na płacie Lew czeski

45. Władysław Łokietek jako książę
krakowski, sandomierski, sieradzki,
łęczycki i kujawski na pieszej pieczęci z 1315 r. — w ręku ma chorągiew
z Orłem w koronie

46. Piesza pieczęć Wacława księcia mazowieckiego i płockiego
z 1326 r., proporzec trójstrefowy

38–46. F. Piekosiński, E. Diehl, Pieczęcie polskie wieków średnich, Kraków 1899, s. 21, 30, 58, 79, 107, 124, 141,
181, 200
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47. Przedstawienie walki wojska polskiego z orientalnym przeciwnikiem
(Turkami, Tatarami?) — na chorągwi polskiego oddziału widnieje Orzeł
Biały, natomiast nieprzyjaciel posługuje się chorągwią (zapewne fikcyjną)
z wyobrażeniem skorpiona na płacie

48. Przeprawa polskich oddziałów z chorągwiami przez Dniepr — fragment drzeworytu
przedstawiającego bitwę pod Orszą (1514 r.)

49. Oddział polskiej konnicy z chorągwią mającą herb
Leliwa na płacie — fragment drzeworytu przedstawiającego bitwę pod Obertynem w 1531 r.

50a. Nagrobek Mikołaja Szydłowieckiego w Szydłowcu

50b. Płyta nagrobna chorążego
poznańskiego Mikołaja Tomickiego z chorągwią (fragment), kościół
św. Barbary w Tomicach, gm. Stęszew

47. Maciej z Miechowa Chronica Polonorum, Kraków 1521 (frontispis); 48–49. M. Bielski, Kronika tho
iesth Historya swiátá na sześć wiekow, a cztery monarchie rozdzielona…, Kraków 1564; 50a. Fot. S. Górzyński,
50b. Zabytki Wielkopolski, z. 5: Odrodzenie, wiek XVI, Poznań 1917

Digitalizacja i udostępnienie w internecie finansowane w
ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

283

ILUSTRACJE

51a,b. Pruska chorągiew lenna, użyta podczas składania hołdu przez elektora Joachima Fryderyka w Warszawie w 1605 r.

52. Dobiesław Oleśnicki z chorągwią (fragment
tablicy fundacyjnej z 1442 r. w kościele parafialnym w Siennie)

53. Wizerunek Krzysztofa Szydłowieckiego z chorągwią

51a,b. P. Seidel, Preussisch–polnische Lehnsfahne, „Hohenzollern–Jahrbuch”, 6, 1902; 52. Fot. S. Górzyński;
53. Liber geneseos Illustris familie Schidlovicie 1531, w: J. Kieszkowski, Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki.
Z dziejów kultury i sztuki Zygmuntowskich czasów, Poznań 1912
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54. Chorągiew z monogramem
króla Jana Kazimierza

55. Chorągiew z wizerunkiem Chrystusa
Ukrzyżowanego

57. Chorągiew ze znakiem krzyża otoczonego słońcem

56. Siedemnastowieczna chorągiew z herbem Wazów na piersiach Orła Białego, umieszczonego
w centrum „krzyża burgundzkiego” i z małymi herbami Gdańska

58. Chorągiew z herbami Korony i Litwy
oraz Wazów na piersiach Orła Białego,
któremu ręka wyłaniająca się z obłoku
podaje wieniec chwały

60. Chorągiew z krzyżem kawalerskim i wizerunkiem Matki Boskiej
Bolesnej

59. Chorągiew (proporzec) z ręką zbrojną
w miecz

54–60. Wizerunki polskich weksyliów przejętych przez Szwedów (wykonał O. Hoffman w pocz. XVIII w.) w:
A. Brückner, Encyklopedia staropolska, materiałem ilustr. opatrzył K. Estreicher, t. 2, Warszawa 1939.
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61. Lewa strona chorągwi I Batalionu Fizylierów Legionów
Polskich we Włoszech

62. Lewa strona chorągwi 1 Pułku Piechoty Księstwa
Warszawskiego, rys. B. Gembarzewski

63. Sztandar 1 Pułku Strzelców Konnych Księstwa Warszawskiego
— strona prawa

64. Lewa strona sztandaru 3 Pułku Strzelców Konnych armii Królestwa Polskiego

61–62. E. Łuniński, Napoleon (Legiony i Księstwo Warszawskie). Ilustracje podług obrazów, portretów, rzeźb, rycin,
pamiątek i t. p., Warszawa 1911; 63. A. I. Gekkel’, Trofei vojny 1812–1813–1814 g. chranjaščiesja v Kazanskom Sobore, S–Peterburg 1909; 64. A. Borawski, Sztandary polskie w Rosji, „Tygodnik Ilustrowany”, 1920, nr 15
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65. Pocztówka z czasów pierwszej wojny światowej — przykład wykorzystania motywu sztandaru w akcji propagandowej

66. Legionista ze sztandarem ofiarowanym przez węgierską młodzież II Brygadzie Legionów

67. Obie strony chorągwi 2 Pułku Strzelców Lwowskich z 1919 r.

68. Nieprzepisowa chorągiew 31 Pułku
Strzelców Kaniowskich z Łodzi wręczona pułkowi 31 maja 1919 r.

65. Zbiory Autora; 66. „Świat”, 10: 1915, nr 34; 67. Jednodniówka 39 P.P. „Strzelców Lwowskich” (przedtem
2 P. Strz. Lw.): wydana na pamiątkę uroczystości poświęcenia sztandaru Pułku na polanie pod kopcem „Unii lubelskiej” we Lwowie w dniu 25 maja 1919 r., red. A. Łukasiewicz, A. Medyński, Lwów 1919; 68. Jednodniówka z okazji wręczenia chorągwi 31 Pułkowi S. K. przez obywateli pow. łódzkiego w dniu 27 lutego 1927 roku
w Zgierzu, Łódź 1927
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69a,b. Sztandar 4 Pułku Ułanów, nieprzepisowy, wręczony pułkowi 6 stycznia 1920 r.

70. Sztandar 9 Pułku Ułanów, przepisowy, wręczony pułkowi w 1920 r.

71. Obie strony
nieprzepisowego
sztandaru 1 Pułku
Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego

69a,b. „Tygodnik Ilustrowany”, 1920, nr 8; 70. Tamże, nr 31; 71. Dziesięciolecie odrodzenia polskiej siły zbrojnej,
1918—1928, red. H. Mościcki, W. Dzwonkowski, T. Bałaban, Warszawa 1928
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72. Przepisowa chorągiew (z odwrotnym układem stron prawej i lewej) 31 Pułku
Strzelców Kaniowskich z Łodzi

74. „Chorągiew pułkowa w piechocie” — prawa strona wg
ustawy z 1919 r.

73. Orzeł wieńczący drzewce
chorągwi pułkowej wg ustawy
z 1919 r.

75. „Chorągiew pułkowa w jeździe” (sztandar) — prawa
strona, wg ustawy z 1919 r.

72. Jednodniówka z okazji wręczenia chorągwi 31 Pułkowi S. K.; 73–75. Dz.U. 1919, nr 69, poz. 416
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76a,b. Wzór prawej i lewej strony chorągwi pułkowej

77a,b. Rysunek chorągwi pułkowej wraz z wymiarami jej elementów według przepisu z 1919 r.

76a,b–77a,b. Rys. Z. Czaykowskiego w: S. Łoza, Godło i barwy Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 1921
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78a,b. Wzór prawej i lewej strony chorągwi pułkowej, po zmianie godła państwowego w 1927 r.

79. Prawa strona sztandaru odznaczonego Orderem Virtuti Militari według Dekretu Prezydenta RP z 24 listopada
1937 r.

78a,b. Dz.U. 1927, nr 11,5 poz. 980; 79. Dz.U. 1938, nr 5, poz. 32
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80a,b. Wzór obu stron płatu wprowadzonego w 1931 r. proporca nagrodowego dla mistrzowskiego pułku
piechoty w dywizji

81.Wzór proporca nagrodowego dla mistrzowskiej baterii
w pułku artylerii o trakcji motorowej

82. Wzór płomienia na trąbki wprowadzony w 1939 r.

83a,b. Wzór obu stron sztandaru jednostki wojskowej, wprowadzony Dekretem Rady Państwa w 1955 r.

80a,b. Dz.Rozk. 1931, nr 33, poz. 423; 81. Dz.Rozk. 1937, nr 7, poz. 91; 82. Dz.Rozk. 1939, nr 10, poz. 95;
83a,b. Dz.U. 1955, nr 47, poz. 315
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85. „Flaga wojenna lądowa oraz
bandera wojenna morska” Rzeczypospolitej wg ustawy z 1919 r.

84. Zdjęcie żołnierza na tle sztandaru
jednostki wojskowej jako forma wyróżnienia za wzorową służbę — lata
siedemdziesiąte

87. Proporzec marynarki wojennej wg ustawy
z 1919 r.

90. Znak Marynarki Wojennej
wg ustawy z 1919 r.

86. Bandera wojenna według wzoru z 1927 r.

88. „Flaga forteczna
i proporzec marynarki
wojennej” według wzoru z 1927 r.

89. Proporzec marynarki wojennej wg ustawy
z 1993 r.

91. Bandera pomocniczych jednostek pływających
w wersji wprowadzonej w 1996 r.

84. Zbiory Autora; 85. Dz.U. 1919, nr 69, poz. 416; 86. Dz.U. 1927, nr 115, poz. 980; 87. Dz.U. 1919, nr 69,
poz. 416; 88. Dz.U. 1927, nr 115, poz. 980; 89. Dz.U. 1993, nr 34, poz. 134; 90. Dz.U. 1919, nr 69 poz. 416;
91. Monitor Polski 1996, nr 14, poz. 178
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92. Flaga wojskowych portów lotniczych i balonowa według
wzoru wprowadzonego w 1937 r. (Dz. U. 1938 nr 5 poz. 32)
W latach 1930–1937 flaga wojskowych portów lotniczych
o podobnej treści miała wcięcie w części swobodnej (Dz. U.
1930 nr 17 poz. 129)

94. Flaga lotnisk (lądowisk) wojskowych według zarządzenia ministra Obrony Narodowej z 1996 r.

96. Chorągiew wprowadzona w 1919 r. jako „godło
Rzeczypospolitej przysługujące naczelnikowi Państwa

93. Flaga wojskowych statków żeglugi śródlądowej według Dekretu Prezydenta RP z 24 listopada 1937 r.

95. Flaga aeronautyczna wprowadzona w 1919 r.

97. „Chorągiew Rzeczpospolitej przysługująca wyłącznie
Prezydentowi Rzeczpospolitej”, wprowadzona Rozporządzeniem Prezydenta RP w 1927 r.

92. Dz.U. 1938, nr 5, poz. 32). W latach 1930–1937 flaga wojskowych portów lotniczych o podobnej treści miała
wcięcie w części swobodnej (Dz.U. 1930, nr 17, poz. 129); 93. Dz.U. 1938, nr 5, poz. 32; 94. Monitor Polski 1996,
nr 14, poz. 178; 95. Dz.Rozk. 1919, nr 99, poz. 4386; 96. Dz.U. 1919, nr 69, poz. 416; 97. Dz.U. 1927, nr 115 poz. 980
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98. Wprowadzona ustawą w 1919 r. „flaga poselstw i konsulatów oraz bandera handlowa morska”

99. Bandera Oficerskiego Yacht–Klubu R. P. z 1932 r.

100a,b. Dwie strony sztandaru środowiska kombatanckiego byłych żołnierzy i partyzantów związanych z 15 PP „Wilków” w Dęblinie. Nawiązuje on do sztandaru 15 PP z okresu II RP, od którego różnią go dodatkowe szczegóły w wyglądzie lewej strony jego płata i głowicy

98. Dz.U. 1919, nr 69, poz. 416; 99. Dz.Rozk. 1932, nr 11, poz. 142; 100a,b. Fot. M. Staromłyński
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101. Sztandar Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
Samborze

102. Sztandar „Sokoła” w Cieszynie

103a,b. Obie trony płatu sztandaru Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet, Oddział w Klimontowie, z 1938 r.

101. Sokół w Samborze 1890–1930. Czterdziestolecie, Sambor 1930; 102. Jednodniówka wydana z okazji 40–lecia
„Sokoła” w Cieszynie: 1891–1931, red. J. Szczurek, Cieszyn 1931; 103a,b. Obiekty udostępnione dzięki uprzejmości Ks. Proboszcza Andrzeja Nowaka, fot. autor
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104a,b. Obie strony sztandaru Katolickiego Stowarzyszenia Mężów, Oddział w Klimontowie, z 1938 r.

104c. Gwóźdź z drzewca sztandaru Katolickiego Stowarzyszenia Mężów, Oddział w Klimontowie

105. Kościelna chorągiew procesyjna ufundowana przez
parafię w Klimontowie z okazji Millenium Chrztu Polski

104a,b,c,–105. Obiekty udostępnione dzięki uprzejmości Ks. Proboszcza Andrzeja Nowaka, 104a,b — fot. autor;  
104c–105 — fot. E. Niebelski
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106a. Chorągiew koła Krucjaty Eucharystycznej w Klimontowie z okresu międzywojennego

106b. Odwrotna strona płata chorągwi
z kościoła parafialnego w Przedborzu
(wyk. w 1939 r.)

107a,b. Sztandar harcerski
z okresu międzywojennego

106a. Obiekt udostępniony dzięki uprzejmości Ks. Proboszcza Andrzeja Nowaka, fot. E. Niebelski; 106b. Fot. M. Niebelski;  107a,b. Archiwum Parafii Rzymsko–Katolickiej pw. Świętego Michała Archanioła w Lublinie
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108. Proporzec jako nagroda przechodnia Prezydenta RP dla Pierwszej Drużyny Rzeczypospolitej

109. Chorągiew młodzieży cechu krawców i kuśnierzy we Lwowie (1759 r.) — przykład chorągwi cechowej z czasów staropolskich

110a,b. Obie strony sztandaru Zakładowej Organizacji NSZZ „Solidarność” w Fabryce Samochodów Ciężarowych
w Lublinie z 1981 r.

108. Harcerstwo polskie, red. S. Sedlaczek, L. Grabowski, Warszawa 1925, s. 31; 109. Ł. Charewiczowa, Lwowskie
organizacje zawodowe z czasów Polski przedrozbiorowej, Lwów 1929, tabl. po s. 10; 110a,b. Fot. M. Paluch
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111. Przykład weksylium samorządowego — sztandar powiatu sandomierskiego

112. Przykład flagi miejskiej — flaga Sandomierza

113. Flaga województwa świętokrzyskiego

114. Flaga województwa lubelskiego
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115. Chorągiew województwa lubelskiego

116. Sztandar województwa lubelskiego — strona lewa (główna)
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