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Sztandar Polskich Sił 

Powietrznych na Zachodzie 

Co to jest sztandar 

Sztandar jest przedmiotem robionym 

na przykład dla miasta lub organizacji. 

Sztandar jest przedmiotem, 

dzięki któremu rozpoznasz miasto lub organizację. 
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Co to są Polskie Siły Powietrzne na Zachodzie  

Polskie Siły Powietrzne to żołnierze lotnicy. 

Polskie Siły Powietrzne na Zachodzie działały 

podczas Drugiej Wojny Światowej w Anglii i Francji. 

Więcej informacji o sztandarze   

Sztandar jest bardzo ważnym przedmiotem dla żołnierzy. 

Robi się go tylko w 1 egzemplarzu. 

Jest on pokazywany podczas uroczystości i bitew. 

Jak wygląda sztandar 

Sztandar ma kształt podobny do flagi.   

Sztandar jest zrobiony z drogich materiałów.  

Na sztandarach, są wyszyte różne symbole i napisy. 

Sztandar jest zawieszony na długim kiju. 

Ten kij jest nazywany drzewcem. 

Jak wygląda sztandar Polskich Sił 

Powietrznych na Zachodzie 

Po obu stronach sztandaru są duże, 

czerwone krzyże. 
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Na środku pierwszej strony sztandaru znajduje się 

wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej. 

Matka Boska Ostrobramska jest patronką  

miasta Wilna i lotników.  

Na górze krzyża jest srebrne godło Polski.  

Na dole krzyża jest napis: Bóg Honor i Ojczyzna.  

Na białych polach, między ramionami krzyża, widać złote lilie.  

Są one symbolem Francji. 

Lilie kojarzą się z Polską, która walczyła o wolność Francji. 

Kto zrobił sztandar   

Sztandar zrobiły siostry zakonne w Wilnie. 
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Kiedy zrobiono sztandar 

Sztandar zrobiono w 1940 roku. 

 Gdzie teraz można zobaczyć sztandar 

Polskich Sił  Powietrznych na  Zachodzie 

Sztandar jest w mieście Dęblin. 

Dęblin to miasto niedaleko Warszawy. 

Sztandar jest w Muzeum Sił Powietrznych  

w Dęblinie. 

Sztandar jest na wystawie w muzeum.  

Symbole: http://www.arasaac.org/ 

udostępnione na licencji CC (BY-NC-SA) 


	Sztandar Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie
	Co to jest sztandar
	Co to są Polskie Siły Powietrzne na Zachodzie
	Więcej informacji o sztandarze
	Jak wygląda sztandar
	Jak wygląda sztandar Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie
	Kto zrobił sztandar
	Kiedy zrobiono sztandar
	Gdzie teraz można zobaczyć sztandar Polskich Sił  Powietrznych na  Zachodzie
	Gdzie teraz można zobaczyć sztandar Polskich Sił  Powietrznych na  Zachodzie


