
SŁOWO NA DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI - W SKALI KRAJU i REGIONU…                
 

W dniu 11 Listopada, kiedy świętujemy 

rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodle-

głości pamiętać winniśmy przede wszystkim  

o tych, którym ją zawdzięczamy – o polskich 

żołnierzach, działaczach patriotycznych oraz 

tych, którzy bezpośrednio zaangażowani byli  

w wydarzenia lat 1914 - 1918.   
 

 
Józef Piłsudski dekoruje żołnierzy odznaką   

„Za wierna, służbę”, 1916 r. 
 

           Mieszkamy na tzw. Ziemiach Zachodnich, 

czyli Ziemiach Odzyskanych. Tu pamiątek 

przeszłości, które bezpośrednio  wiązałyby się z 

jakże ważną dla nas rocznicą, jest niewiele. Są 

natomiast już powojenne pomniki, pamiątkowe 

tablice i miejsca, które przypominają o tym, co 

działo się na ziemiach polskich w roku 1918, jak 

i później. Na Księżu Małym znajduje się m.in. 

granitowy pomnik z tablicą poświęconą pamięci 

żołnierzy i partyzantów Armii Krajowej pole-

głym i pomordowanym na terenie Gór Świę-

tokrzyskich ( dzisiejszej Kielecczyzny ) ufundo-

wany i postawiony staraniem Towarzystwa 

Ziemi Księskiej, uroczyście poświęcony w dniu 

11 listopada 2012 r. Pomnik ten, znajdujący się 

na Cmentarzu Parafialnym na Księżu Małym, 

odnosi się jednak do czasów II wojny światowej, 

a nie tzw. wielkiej wojny, jaką były działania 

wojenne lat 1914 – 1918.   
 

        Jeśli chodzi o Polaków służących w armiach 

trzech zaborców to w najgorszej sytuacji byli 

rekruci z ziem polskich wcieleni w szeregi armii 

rosyjskiej, gdzie służyło blisko 2 mln Polaków. 

Panował tam ciężkie warunki służby, a pobo-

rowych traktowano, jak chłopów pańszczy-

źnianych, co sprzyjały dezercjom i niskiemu 

morale całych oddziałów. 
 

 
Pomnik poświęcony pamięci Żołnierzy i Partyzantów   

Armii Krajowej na Cmentarzu Parafialnym  
przy ul. Opolskiej na Księżu Małym we Wrocławiu 

 

W armii austro-węgierskiej służyło ok. 1,5 mln 

polskich żołnierzy. W trakcie pierwszych mie-

sięcy wojny polscy żołnierze w armii austro-

węgierskiej okazywali względny patriotyzm  

oraz wierność cesarzowi i wielonarodowemu 

państwu, ale wysyłanie żołnierzy polskich na 

front włoski i bałkański, czyli z dala od  polskich 

ziem skutkować zaczęło rosnąca niechęcią  

do Austro-Węgier. W efekcie ilość dezercji  

i niesubordynacji zwiększała się, zwłaszcza 
 

 
Pomnik poświęcony ofiarom 

 I wojny światowej w Trestnie  



w roku 1918 wraz z kolejnymi klęskami Austrii  

i rosnącymi tendencjami niepodległościowymi 

Polaków i innych narodów, wchodzących  

w skład monarchii austro-węgierskiej. 
 

Z kolei w armii niemieckiej na obu 

frontach służyło ok. 850 tysięcy żołnierzy 

polskich. W porównaniu z dwoma wcześniej 

wymienionymi ( rosyjską i austro-węgierską ) 

jedynie garstka Polaków była oficerami.  
  

Mając na uwadze dbałość o naszą prze-

szłość, zarówno terenów, na których miesz-

kamy obecnie ( Dolny Śląsk, czy nasza „mała 

ojczyzna” – Ziemia Księska ), jak i miejsc,  

z których się wywodzimy, które często po- 

zostawiliśmy za naszą wschodnią granicą  

Polski, to jest Kresów Wschodnich, staramy  

się pamiętać i ratować przed zniszczenia 

pamiątki przeszłości czy to sztuki budowlanej, 

zabytkowe obiekty sakralne, przedwojenne 

grobowce, a także pomniki. Taki właśnie 

granitowy pomnik ofiar I wojny światowej 

znajduje się w Trestnie, przy tamtejszym 

Kościele filialnym. Pomnik pierwotnie stał  

przy głównej ulicy Mokrego Dworu, ale po  

roku 1945 rozebrano go. Pomnik ten został 

zrekonstruowany, odnowiony i przeniesiony  

do Trestna na teren przykościelny w roku 2010 

staraniem naszej Parafii oraz Towarzystwa 

Ziemi Księskiej.  
 

Wydarzenia wielkiej wojny lat 1914–1918 

sprawiły, że pod jednym sztandarem walczyli  

i polegli przedstawiciele wielu Narodów ( Po-

lacy, Czesi, Węgrzy, Niemcy, Austriacy i inni ), 

a pamięć należy się wszystkim poległym.  
 

Pamięć o pomnikach znajdujących się  

tu, gdzie teraz mieszkamy, stanowić będzie dla  

nas współczesnych dowód na to, że pamiętamy 

również o żołnierzach polskiego pochodzenia, 

których zawiłe losy wojenne związały na trwałe 

z tym terenem.  

Oprac. i fot.: Adam Czmuchowski 

Towarzystwo Ziemi Księskiej 

 

  

 


