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 Przyczynek  do  dziejów  Proporca  Polskiej  Marynarki  Wojennej    
 

                        
Jest jeszcze jeden interesujący szczegół w 100-letniej historii proporca PMW. Otóż w 

dniu 20 lutego 1920 r. odbyła się w Pucku uroczystości o charakterze państwowym  - "Za-
ślubiny z Morzem". Ma ona już swoją bogatą literaturę, jednakże wszystkim dziejopisom  
tejże uroczystości  umyka sposób jej  flagowej oprawy ! 
        Trzeba zatem zwrócić uwagę na fakt, iż przyznany Polsce Traktatem Wersalskim skra-
wek wybrzeża Bałtyku został opanowany przez wojsko frontu dowodzonego przez gen. Józe-
fa  Hallera – wprawdzie w marszu bez prowadzenia walk, ale niewątpliwie w sposób zbrojny.  
Stąd też uroczystościom w Pucku  i towarzyszyła specjalna ekspozycja flag.  
A mianowicie: 
    - na lądzie podniesiono na maszcie nie banderę wojenną  lecz flagę wojenną lądową (sic !), 
    - natomiast  na dalbie w wodach Zatoki Puckiej podniesiono  Proporzec Polskiej Marynarki 
      Wojennej – na wodzie (!) ponieważ  ówczesna Marynarka Polska nie miała w tym momencie  
      żadnej jednostki pływającej 
 

Zacytujmy zatem stosowny artykuł ustawy "O godłach i barwach Rzeczypospolitej 
Polskiej z 1919 r.": 

 

"Art.1, ust.7. […] ustanawia się następujące chorągwie okrętowe marynarki 
                wojennej; […]  
 Flagi  wojennej  lądowej i bandery morskiej wojennej […]. 
 Za flagę wojenną lądowa oraz za banderę wojenną morską uznaje  
               się chorągiew z wycięciem o barwach  narodowych przytwierdzoną do 
               ruchomego sznurka na drzewcu z herbem Rzeczypospolitej pośrodku  
               białego  pasa  […]" 
 

  
 Bandera wojenna morska  =  flaga wojenna lądowa – wz. 1919 
 

W ten sposób weksylium zakończonemu na wolnym liku dwoma trójkątnymi języka-
mi powierzono pełnienie dwóch funkcji, przy czym  dość znamienny jest fakt, iż  w ustawo-
wym opisie przedmiotowej flagi  nazwa "flaga wojenna lądowa" została wymieniona w 
pierwszej kolejności - przed nazwą "bandera wojenna morska". Kolejność ta nie była przy-
padkowa, bowiem "flaga wojenna lądowa" była symbolem całego Wojska Polskiego, nato-
miast "bandera wojenna morska" była to flaga ograniczona do podnoszenia wyłącznie na 
okrętach wojennych gdzie de facto pełniła funkcję sztandaru okrętu jako jednostki wojskowej. 
 
 
 



 
Ustanowienie w 1919 r. flagi wojennej lądowej nie było jednak dziełem przypadku. 

 

            
Proporzec PMW podniesiony na            Flaga wojenna lądowa  (seu: bandera wojenna PMW) 
  dalbie wbitej w Zatokę Pucką                                    podniesiona na lądzie na maszcie 
              przy nabrzeżu 
 
               Zaślubiny Polski z Morzem – uroczystości państwowe w Pucku – 1920 r. 
 

Weksylium o charakterze flagi wojennej lądowej  oficjalnie funkcjonowało w nie-
mieckim systemie flagowym  już w czasach istnienia I Rzeszy Niemieckiej – bowiem usta-
nowione zostało w 1871 r. po powstaniu Cesarstwa Niemieckiego.  
 

                 
 
                  Reichskriegsflagge 1871                                  Reichskriegsflagge  1903-1918  
 

  
 
   Reichkriegsflagga 1920 
 
 



 
 

Na marginesie można dodać, iż wzór Kriegsflagge został zmieniony w III Rzeszy w 
1933 r. po objęciu władzy przez niemieckich nazistów – do wzoru, rzecz oczywista, wprowa-
dzono  powszechnie obowiązującą hitlerowska swastykę.  

  

     
                                         Kriegsflagge III Rzeszy   1935 - 1945 
 

W tej formie flaga wojenna lądowa z hitlerowską swastyką była  używana przez cały 
okres  II wojny światowej na terenach zajętych zbrojnie przez niemiecki Wehrmacht.  
 

        
          Kriegsflagge w Łowiczu                  Podnoszenie Kriegsflagge na Akropolu (Grecja) 
          na Adolf Hitler Strasse 
         (obecnie ul. Podrzeczna) 
 
      Również w innych nacjach używano flagi państwowej jako flagi wojennej lądowej. Przy-
kładem może być w tej mierze Imperium Brytyjskie. 
       Poniżej wzór flagi Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (na-
zywana Union Jack lub Union Flag – czyli flagi państwowej Wielkiej Brytanii). 
 

  
                    Union Flag 
 
 
 



 
 
             Jednocześnie od początku XIX wieku Union Flag zaczęła być używana także na lą-
dzie jako flaga wojenna, tzn. flaga podnoszona nad miejscami zakwaterowania wojska i 
obiektami wojskowymi. Red Ensign był natomiast w XIX wieku często traktowany jako flaga 
cywilna, podnoszona prywatnie przez  Brytyjczyków na lądzie. Dodajmy, iż postrzeganie i 
traktowanie Union Jack (Union Flag) jako flagi narodowej Wielkiej Brytanii i Brytyjczyków 
zaczęło się dopiero w okresie panowania królowej Wiktorii w końcu XIX wieku. 
 
 
 

P o s ł o w i e 
 
           Bandera wojenna morska wz. 1919 nie była pierwszą banderą tego typu w Odrodzonej 
po latach niewoli Rzeczypospolitej. 
  

               Bandera Marynarki Polskiej z 1918 r. wg projektu Bogumiła Nowotnego 
 
              28 listopada 1918 roku, a więc zaledwie w kilka dni po odzyskaniu niepodległości, 
ukazał się dekret Józefa Piłsudskiego powołujący do życia Polską Marynarkę Wojenną z puł-
kownikiem marynarki Bogumiłem Nowotnym na czele. 
               Flotylla Wiślana - Warszawa , powstała formalnie 23 grudnia 1918 r. z paru licz-
nych jednostek byłej niemieckiej flotylli wiślanej i zmilitaryzowanej grupy żeglugowej, prze-
jętych, z polecenia gen. T. Rozwadowskiego, 8-10 listopada tegoż roku w portach Warszawy i 
Modlina przez  płk. mar. Bogumiła Nowotnego, następnie decyzją premiera J. Moraczew-
skiego  przekazanych władzom cywilnym, a odzyskanych częściowo skutkiem interwencji w 
dniu 23 grudnia 1918 r., przyjętym za datę utworzenia flotylli. Jednym z pierwszych portów 
polskiej floty została Twierdza Modlin. 
            Jednostki pływające modlińskiej Flotylli Wiślanej zostały niemal natychmiast użyte 
do transportu personelu niemieckiego z Modlina do Torunia. W tej sytuacji  płk. marynarki 
Bogumił Nowotny rozkazał  podnieść na ich flagsztokach  banderę według własnej koncepcji. 
o przedstawionym  powyżej wzorze. 

Więcej o tej pierwszej banderze marynarki wojennej Odrodzonej Rzeczypospolitej 
można przeczytać w publikacjach:  

1/. Guzek K.J." Bandera dla Marynarki Polskiej projektu Bogumiła Nowotnego", 
                         [miesięcznik] Morze, Nr 8/sierpień 1989. 

      2/. Guzek K.J.: "Bandera dla Marynarki Polskiej projektu Bogumiła Nowotnego", 
                                 webside Polskiego Tow. Weksylologicznego – www.weksylologia.pl –  
                                 w linku "Publikacje". 
 
 
 



 

S u p l e m e n t 
 
 Pierwsze podniesienie oficjalnej bandery Polskiej Marynarki wojennej ustanowionej  
w 1919 r. MW nastąpiło dopiero na  ORP  POMORZANIN  - w dniu 1 maja 1920 r.!  
 

                    
 
                 ORP "Pomorzanin" – ryc. A. Werka 
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