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Krzysztof  J. Guzek 
 
 
                      Kriegsflagge  ze  swastyką  nad  Kaukazem 
 
 
      Flaga wojenna lądowa – pełniąca także drugą funkcję jako bandera polskiej marynarki 
wojennej – została wprowadzona w życie ustawą z dnia 1 sierpnia 1919 r. 
"O godłach i barwach Rzeczypospolitej  Polskiej" [1] 
 

  
 Bandera wojenna PMW – Flaga wojenna lądowa II RP 
 
      Przydzielenie temu weksylium  jako  polskiej banderze wojennej drugiej funkcji flagi wo-
jennej lądowej nie było dziełem przypadku. Odrodzona Rzeczpospolita ze względu na prawo i 
zwyczaje dyplomatyczne musiała szybko określić swoje symbole państwowe - i wprowadzić 
je w publiczną przestrzeń -  pod jakimi mogła występować na arenie międzynarodowej. 
      Prace nad projektem wspomnianej wyżej ustawy – po licznych interpelacjach poselskich – 
trwały niezwykle krótko, bo od kwietnia  do lipca 1919 r.,  kiedy to projekt ustawy został 
wniesiony do sejmu jako przedłożenie  rządowe już na początku lipca. Tak więc tenże  pro-
jekt ustawy powstał zaledwie w ciągu trzech miesięcy. 
      123 lata niewoli przerwały tworzenie systemu znaków państwowych Rzeczypospolitej, 
stąd też  zespół pracujący w Ministerstwie Spraw Wojskowych nad projektem tejże ustawy 
starał się wykorzystać aktualnie panujące w innych państwach systemy flagowe do konstruk-
cji takiego systemu polskiego. Dodajmy,  że pod koniec XVII wieku, a  praktycznie w ciągu 
wieku  XIX-go  powstało nowe zjawisko weksylologiczne  w postaci flag narodowych i  pań-
stwowych. [2].  
       Jednym z  państw  które w IXI wieku  od nowa ustanowiły system swoich weksyłiów 
była  - po zwycięskiej wojnie w Francja w 1871 r. - Rzesza Niemiecka ; 
       Niemiecka Kriegsflagge ma długą historię.  Została wprowadzona w życie  na początku 
XIX  wieku . w Prusach jako Seekririegsflagge (bandera wojenne morska)..W czasie Wiosny 
Ludów w 1848 r. Kriegsflgge została ustanowiona prze księcia  Prus Adalberta Pruskiego   
i ponownie przyjęta jako Seekriegsflange przez powstały w 1966 r. Północny Związek Nie-
miecki. W utworzonym w 1871 r. po zwycięskiej wojnie z Francją Cesarstwem Niemieckim  
powierzono temu weksylium pełnienie drugiej funkcji jako Kriegsflagge (flagi wojennej k 
lądowej). Tą druga funkcję. utrzymano w Republice Weimarskiej i potwierdzono w  akcie 
prawnym z 1932 r. [3] 
______________________________________ 
[1]  Dz.U. RP z 1919 r., Nr 68 z dnia 28 sierpnia, poz. 416, Ustawa o godłach i barwach Rzeczypospolitej  
Polskiej' z dnia 28 sierpnia 1919 r. 
[2] Neubecker  O.: "Fahnen und Flaggen", Leipzig 1939;  egzemplarz  w BUŁ. 
[3] Reichgestzblatt , Teil II, Jahrgang 1932Reichsministerium des Innern, Berlin 1932 
 
 

 



21 sierpnia 1942 r. grupa niemieckich strzelców górskich wspięła się na liczący 
przeszło 5 600 m n.p.m. szczyt górski Elbrus i zatknęła tam złowrogą flagę wojenną 
Rzeszy. Miał być to symbol triumfu Wehrmachtu. Niemiecka armia dotarła bowiem w 
najwyższe partie Kaukazu, przeszło dwa tysiące kilometrów od Bramy Brandenbur-
skiej. 
 

  
                      Strzelcy górscy w drodze na Elbrus z Kriegsflagga III Rzeszy 
 
      Latem 1942 r. niemieckie wojska podjęły ofensywę  w stronę Kaukazu.. 1. Armia Pancer-
na von Kleista rozpoczęła  intensywny marsz w kierunku Gruzji i Azerbejdżanu po ropę Maj-
kopu. W tej operacji wzięły udział – w ramach XXXXIX Korpusu - dwie dywizje górskie 
Wehrmachtu. 
      Do sztabu XXXXIX Korpusu przyszła prośba o zgodę na wyprawę na sam szczyt Elbru-
su. Sztab przystał na nią decydując  że należy wydzielić  mieszaną grupę z dwóch dywizji 
górskich:  1. DG, i  4. DG.  
 
1 Dywizja Górska  (1. Gebirgs Division ) była formacja elitarną niemieckiego Wehrmachtu.  
Jest zapamiętana za wiele zbrodni wojennych na dużą skalę. Została  utworzona w 1938 roku 
głównie z Bawarczyków i niektórych Austriaków. Zwana też Division Edelweiss – od szarot-
ki, która była jej znakiem rozpoznawczym. 
 

                        
 
                           Znak rozpoznawczy 1 DG Wehrmachtu –  Edelweiss (szarotka): 
                          wzór, metalowa oznaka na czapkę i naszywka na rękaw munduru 
 
 
4 Dywizja Górska  - ( 4. Gebirgs-Division, inna nazwa: Dywizja Enzian) - 
utworzona w październiku 1940 roku  po inwazji Niemiec na ZSRR walczyła w południowej 
części Rosji; jej pododdziały weszły 21 sierpnia na Elbrus na Kaukazie. 
 



            
 
                   Oznaka rozpoznawcza 4 DG Wehrmachtu – stylizowana szarotka 
 
Elbrus to  najwyższy szczyt Kaukazu  w Kabardo-Bałkarii w Rosji niedaleko granicy z Gru-
zją. Jest najwyższym szczytem Rosji zwanym Dachem Kaukazu. Zaliczany do Korony Ziemi 
jako najwyższy szczyt Europy. 
Nazwa pochodzi prawdopodobnie z języka perskiego i oznacza ‛błyszczący’. Szczyt posiada 
też określenia w językach narodów zamieszkujących jego okolice. Nazwa karaczajsko-
bałkarska Mingi tau oznacza Wieczną Górę, a kabardyjska  Oszchamacho – Góra Szczęścia. 
 
      21 sierpnia 1942 r. hitlerowscy alpiniści zdobyli Elbrus i zatknęli sztandar ze swasty-
ką na szczycie najwyższej góry Europy (5642 m n.p.m.). Elitarny oddział należał do dy-
wizji górskiej „Edelweiss” (Szarotka), której żołnierzami byli tyrolscy górale (Austriacy 
!). 
 

                                            
                                          Kriegsflagga III Rzeszy na szczycie Elbrus 
 



                                       
              Kriegsflagge 1938-1945 
 
      21 sierpnia o 3 rano, wykorzystując poprawę pogody, Niemcy ruszyli na wspinaczkę  i o 
godz. 11 strzelcy dotarli do szczytu górskiej grani. Chwilę później sierż. Kümmerle z 1. DG wci-
snął między skały drzewce czerwonego sztandaru z czarnym krzyżem i swastyką. Obok posta-
wiono dwie mniejsze flagi z godłami obu dywizji. Po paru godzinach, gdy grupa wspinaczkowa 
wróciła do schroniska, nadano triumfalny meldunek: "Elbrus wzięty!". 
 

                             
          Krriegsflagga III Rzeszy nad szczytem Elbrusu 
 
 

          
 
     Proporczyk dowódcy dywizji                     Proporczycyk d –cy dywizji  SS  
       Wehrmachtu  - wzór                                           "Grossdeutschland" 



             
  
                           Proporczyk d-cy dywizji strzelców górskich  Wehrmachtu 
                                       na szczycie  Dachu  Kaukazu 

      Niemiecka ofensywa na Kaukaz  wkrótce ugrzęzła, lecz zdobycie najwyższej góry Kau-
kazu miało ogromny wydźwięk propagandowy. Wkrótce na miejsce zaczęli przybywać foto-
reporterzy i sprawozdawcy prasowi - najpierw ze sztabu korpusu, potem armii, wreszcie  z 
samej Rzeszy. Strzelcy górscy jeszcze wielokrotnie "zdobywali Elbrus" [5], pozując do serii 
zdjęć i kronik filmowych. Przy dobrej pogodzie okazało się także, iż pierwsza wyprawa błęd-
nie zlokalizowała najwyższą część góry, wbijając flagę o 38 m poniżej faktycznego wierz-
chołka. 

      Była jednak również ciemna strona  hitlerowskich  "szarotek", jak nazywano strzelców 
górskich z racji ich kwiecistych odznak. [4]  Dziwnym zrządzeniem losu to właśnie z tych 
jednostek często rekrutowali się najwierniejsi a zarazem  najbardziej fanatyczni oficerowie 
Hitlera. Sam  Fuehrer urodził się w górzystej Austrii i zawsze odnosił się do formacji gór-
skich z wyraźną życzliwością. A niemieckie 2. Dywizja Górska oraz 3. Dywizja Górska skła-
dały się niemal wyłącznie z Austriaków, chętnie wstępujących do Wehrmachtu. Strzelcy gór-
scy  III Rzeszy stanowili zatem jeszcze jedną odmianę gwardii Hitlera, nie ustępującą odda-
niem najlepszym oddziałom Waffen-SS.  Nie przez przypadek zatknęli na Elbrusie złowrogą 
flagę ze swastyką. 
 
      Elbrus pozostał pod okupacją niemiecką do początku stycznia 1943.   
 
      Analogiczna sytuacja zaistniała w wojnie na Pacyfiku –  w bitwie o Iwo Jimę.  Po zdoby-
ciu szczytu góry Surabachi  przez  Marines w dniu 23 lutego 1945 r.  spontanicznie podnie-
siono na zaimprowizowanym maszcie  amerykańską The Flag, a w następnych dniach powtó-
rzono tą scenę  na użytek fotoreporterów. Miał bowiem ten akt olbrzymie znaczenie propa-
gandowe [5] 
__________________________________ 
[4] Wizerunek stylizowanej szarotki jest od wielu lat  międzynarodowym symbolem piechoty górskiej w wielu 
armiach świata. Szarotkę  m. innymi . noszą  formacje górskie w Bundesrepublik  Deutschland. 
[5] Podniesienie The Flag nad szczytem Surabachu ma olbrzymią literaturę. Syntetyczne omówienie przebiegu i 
znaczenia tego historycznego wydarzenia zawarte jest [w]: Guzek K.J.: "Stars and Stripes a sprawa polska", 
www.weksylologia.pl  



                    
                   Egzemplarz drugiej The Flag podniesionej   na nad górą Surabachi. 
                                 Zachowany w National Museum of the Marine Corps. 
 
      Zwróćmy uwagę na fakt, iż w tej scenerii amerykańska flaga państwowa  zwana również 
"Star and Stripes"  pełniła funkcję flagi wojennej lądowej USA. 
 
  

             
    The Flag nad szczytem góry Surabachi na Iwo Jimie.  
Foto pierwszej,  autentycznej ekspozycji flagi USA  oraz znaczek pocztowy  z obrazem 
                             reżyserowanej na propagandowe zamówienie sytuacji 
 
 Podsumowując powyższe, syntetyczne rozważania na niemiecką Kriegsflagge  za-
mieszczamy faksymile okładki książki poświęconej niemieckiej marynarce wojennej II Rze-
szy. Widnieje na niej znamienny tytuł " Unter Deutscher Kriegslagge" oraz  rycina tegoż 
weksylium. 
 
 
 
 



                                     
    Ex  Libris  KJG 
          
 Rzecz oczywista, iż w tym przypadku Kriegsflagga pełni swoją   d r u g ą  funkcję –  
a mianowicie funkcję bandery wojennej. 

Krzysztof  J. Guzek 
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