
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



  



Załącznik nr 1 do decyzji 

Założyciela WSKSiM w Toruniu 

z dnia 18.10.2021 r. 

(tekst jednolity) 

 

 

WZÓR GODŁA AKSiM W TORUNIU 

- AKADEMII NAUK STOSOWANYCH 

 

 

 

  



Załącznik nr 2 do decyzji 

Założyciela WSKSiM w Toruniu 

z dnia 18.10.2021 r. 

(tekst jednolity) 

 

WZÓR SZTANDARU AKSiM W TORUNIU 

- AKADEMII NAUK STOSOWANYCH 

(awers i rewers) 

 

 

 

Sztandar jest dla społeczności akademickiej AKSiM ważnym symbolem. Jest znakiem 

łączącym tych, którzy wyznają te same wartości, których jednoczy ta sama kultura, tradycja, 

historia. Na sztandarze wypisano słowa: Wiara, Rozum, Ojczyzna. Zgodnie z zasadami sztuki 

heraldycznej: kolor biały jest symbolem wiary, kolor złoty jest symbolem rozumu, kolor 

czerwony jest symbolem miłości do Ojczyzny. Na awersie sztandaru umieszczono Orła Białego 

w koronie z krzyżem z 1919 roku, z pierwszych lat Polski odrodzonej do niepodległego bytu 

po 123 latach niewoli; serce z płomieniem (złote) – symbol wiary; koronę (złotą) - symbol 

intelektu, rozumu oraz liść lauru (złoty) – symbol poświęcenia dla Ojczyzny. Natomiast na 

rewersie, na złotym tle umieszczony został herb uczelni z hasłem Fides, Ratio et Patria. 

Wzorowany jest on na herbie Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptorystów), 

które przyczyniło się do powstania i stworzenia warunków dla działalności Uczelni. Zawiera 

on zwieńczoną koroną tarczę, na której znajdują się skrzyżowane ze sobą symbole męki 

Zbawiciela: włócznia i trzcina z gąbką na tle krzyża. Nad nimi usytuowane jest Oko Bożej 

Opatrzności. Po lewej stronie krzyża znajduje się monogram złożony ze splecionych liter JS 

oznaczający Jezusa, zaś po jego prawej stronie monogram złożony ze splecionych liter MA 

oznaczający Maryję. Tarcza otoczona jest laurem z liści oliwki z lewej strony i palmy z prawej. 

Tarczę wraz z laurem okala napis Fides, Ratio et Patria (Wiara, Rozum i Ojczyzna) oraz nazwa 

uczelni. Integralną część sztandaru stanowi również drzewiec, wykonany ze szlachetnego 

drewna, zakończony pełnoplastycznym przedstawieniem orła, wykonanym według wzoru 

rzeźby na Kolumnie Zwycięstwa, znajdującej się na Powązkach w Warszawie, na cmentarzu 

wojskowym - największej nekropolii bohaterów poległych w obronie Ojczyzny i Europy latem 

1920 roku. Orzeł, wzbijający się do lotu, na swoich skrzydłach niesie krzyż. 


