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Od czasów „Operacji Dęblińsko-Warszawskiej”, zwanej 
w literaturze niemieckiej „kampanią jesienną w Polsce”, 
która trwała od 14 września do 3 listopada 1914 r. i była 
jedną z większych bitew tej fazy I wojny światowej, minęło 
już sto lat, a więc cztery do pięciu pokoleń. To wystarczają-
co dużo, aby zapomnieć. Zwłaszcza, że trauma następnej, 
jeszcze straszniejszej wojny, przesłoniła pamięć tej pierw-
szej, nazywanej zaraz po jej zakończeniu „Wielką Wojną”. 
W tej pierwszej wojnie Polska nie brała udziału jako stro-
na, choć Polacy bili się na wszystkich jej frontach, wcieleni 
siłą do wojsk zaborczych, bądź jako ochotnicy walczący 
pod różnymi sztandarami. Walczyli też, i to z niezłym skut-
kiem, we własnych barwach, choć pod cudzą komendą. 
Ginęli tysiącami, a ich groby na cmentarzach tamtej woj-
ny przemieszane są z grobami żołnierzy innych narodów 
różnych armii. Jak zwykle, groby Polaków poległych w ob-
cych mundurach giną wśród tysięcy innych żołnierskich 
mogił. Trzeba jednak pamiętać, że większość żołnierskich 
mogił z I wojny pozostała bezimienna. System ewidencji 
poległych dopiero powstawał, a rodziny poległych nie 
otrzymywały informacji o lokalizacji grobów, często nawet 
o śmierci najbliższych. W tych warunkach kultywowanie 
rodzinnych tradycji i dbałość o groby krewnych były prak-
tycznie niemożliwe. Tym bardziej, że polegli żołnierze byli 
poddanymi trzech cesarzy i pochodzili z terenów połowy 
Europy i części Azji. Trudno sobie wyobrazić, aby po zakoń-
czonej wojnie, w nowych warunkach politycznych rodzina 
poległego chłopa z głębi Rosji (wtedy już kołchoźnika ze 
Związku Radzieckiego) odwiedzała grób swego krewnego 
znajdujący się w międzywojennej Polsce. Nawet w przy-
padku Austriaków i Niemców było to nie do pomyślenia. 
Ci ostatni przynajmniej czcili pamięć swoich poległych 
w I wojnie światowej wnosząc pomniki poległym w swych 
rodzinnych wsiach i miasteczkach. Wszystko to sprawiało, 
że żołnierskie cmentarze z tej wojny były dla miejscowej 
ludności „anonimowe”. Ich „obcość” w krajobrazie kultu-
rowym była oczywista. Podkreślają ją w swym opracowa-
niu cmentarzy z I wojny w byłym już województwie ra-
domskim Jürgen Hensel i Adam Penkalla2.

1   Słowa powszechnie znanej pieśni, będące przeróbką tekstu Wła-
dysława Tarnowskiego Marsz żołnierzy Langiewicza z czasów 
Powstania Styczniowego (autor trawestacji nieznany), opartego 

Najłatwiej było oczywiście zapomnieć o „cudzych” 
cmentarzach zapełnionych prostymi wojskowymi krzyżami 
z krótkimi napisami „poległ za ojczyznę” wypisanymi cyry-
licą bądź po niemiecku, bez względu na narodowość żoł-
nierzy. Absurdalność tej wojny, toczonej przez zaborców 
na naszych ziemiach, była jedynym z ważniejszych czynni-
ków, które ułatwiały zapominanie o wojennych cmenta-
rzach i stopniowe „wymazywanie” ich z pamięci Polaków3. 
Co innego groby żołnierzy Polskich Legionów. Te stały się 
ważnym elementem budowania tradycji narodowej.

Celem armii państw centralnych w Operacji Dęblińsko-
-Warszawskiej było opanowanie przedmościa twierdzy 
Iwangorod (dzisiejszy Dęblin), a następnie forsowanie Wi-
sły na odcinku Kozienice-Dęblin-Puławy i wyjście na pół-
nocne skrzydło armii rosyjskich w Galicji. Niemiecki plan 
operacyjny przewidywał natarcie Korpusu Gwardii gen. 
Maxa von Gallvitza, wzmocnionego 3. Dywizją Obrony 
Krajowej, 72. Brygadą Piechoty i sześcioma bateriami ar-
tylerii austriackiej. Całością 9. Armii niemieckiej dowodził 
gen. Paul von Hindenburg, zaś szefem jej sztabu był gen. 
Erich von Ludendorff. W ramach współdziałającej z nią 1. 
Armią austriacką, dowodzoną przez gen. Viktora Dankla, 
działał 1. Pułk Piechoty Legionów Polskich, dowodzony 
przez Komendanta Józefa Piłsudskiego. Pułk ten składał 
się z sześciu batalionów piechoty i szwadronu jazdy. 

W pierwszej fazie bitwy Rosjanie przerzucili na lewy 
brzeg Wisły korpus gen. Mrozowskiego, który począt-
kowo poniósł ciężkie straty w ludziach i sprzęcie. Od 20 
września na całej szerokości przedpola twierdzy toczyły 
się, ze zmiennym szczęściem, ciężkie boje. Kiedy 22 wrze-
śnia za wycofującą się grupą Gallvitza ruszyli Rosjanie, 

z kolei na starszej żołnierskiej pieśni powstałej ok. 1800 r. Żołnier-
ska ochota, albo A kto chce rozkoszy użyć. Piesni te były śpiewane 
do węgierskiej melodii (autor także nieznany), bardzo popularnej 
wśród legionistów w latach 1914–1918.

2    Hensel i Penkalla 1995.
3   Choć cmentarze z drugiej wojny światowej nie są tematem na-

szych rozważań, warto zauważyć, że cmentarze niemieckie i ra-
dzieckie z tego okresu także były „usuwane” z pamięci lokalnej, 
niekiedy wręcz desakralizowane, przypadkowo bądź intencjo-
nalnie. Jeszcze ostrzej wystąpiło to w stosunku do cmentarzy 
żydowskich oraz ewangelickich na tzw. Ziemiach Odzyskanych 
i prawosławnych bądź grekokatolickich cmentarzy w Beskidzie 
Niskim i Bieszczadach.

Śpij kolego w ciemnym grobie,
Niech się Polska przyśni Tobie1
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w rejonie Czarnolas-Policzna-Jedlnia doszło do spotka-
nia rosyjskich sił pościgowych z awangardą 1. Armii au-
striackiej gen. Dankla. Rozpoczęła się druga faza bitwy, 
w której początkowo przewagę osiągnęli Austriacy, ale 
Rosjanie przerzucili na lewy brzeg większość oddziałów 
z twierdzy iwanogrodzkiej i osiągnęli znaczną przewagę 
w piechocie i artylerii. W tej sytuacji, po nocnym ataku 
rosyjskim 25 września, gen. Dankl zarządził odwrót4. 

Polski pułk otrzymał 22 września zadanie opanowa-
nia przepraw na Zagożdżonce pod Płachtami i Pionkami. 
Po ich uchwyceniu, batalion mjr Śmigłego-Rydza w rejo-
nie lasów pod Anielinem stoczył krwawą bitwę z trzema 
batalionami piechoty rosyjskiej, a batalion kpt. Żymier-
skiego 23 września zdobył okopy rosyjskie na północno-
-wschodnim krańcu Lasek, ponosząc przy tym ciężkie 
straty. W nocy z 23 na 24 września pozycje te wzmoc-
nione zostały przez pozostałe polskie bataliony. Pomimo 
ciężkiego ostrzału artyleryjskiego, Polacy przez cztery dni 
powstrzymywali falowe ataki Rosjan. Polskie bataliony 
wycofały się dopiero w nocy z 26 na 27 września z Lasek, 
a następnego dnia odeszły w kierunku Czarnej, osłaniając 
austriacką 46. Dywizję5. 

Tak zakończyła się bitwa dęblińska uważana za jedną 
najbardziej krwawych na froncie wschodnim. Pozostały 
po niej setki kilometrów okopów, tysiące lejów po po-
ciskach artyleryjskich i niezliczone żołnierskie mogiły. 
Po przełamaniu frontu pod Gorlicami w maju 1915 roku 
i generalnej ofensywie sił państw centralnych, ziemie po-
wiatu kozienickiego znalazły się daleko poza linią fron-
tu. Wtedy to austriackie władze okupacyjne rozpoczęły 
prace związane z urządzeniem cmentarzy wojennych na 
tym terenie. Zakładaniem cmentarzy zajęła się powiato-
wa komenda żandarmerii w Kozienicach, wydział X sekcji 
wojskowej, która podlegał Generalnemu Gubernatorstwu 
w Lublinie. Drewniane krzyże, według standardowych 
wzorów, wykonywała stolarnia nadleśnictwa w Garbat-
ce6, co było o tyle logiczne, iż właśnie w okolicy Garbatki 
znajdowało się największe skupisko cmentarzy. Żelazne 
krzyże odlewano w Radomiu.

Po operacji dęblińskiej powstało na obszarze byłego 
województwa radomskiego około 60 cmentarzy polo-
wych, które następnie skomasowano7, tak że na terenie 
powiatu kozienickiego pozostało około 20 cmentarzy 
i bliżej nieokreślona liczba mogił rozrzuconych głównie 
po lasach obu puszcz, tj. Kozienickiej i Stromieckiej8. 

4  Przybyszewski 2004.
5   Wrzosek 1990. Bardziej szczegółowy opis walk legionistów pod 

Laskami i Anielinem zawarty jest np. we wspomnieniach gen. Ta-
deusza Jordana Rozwadowskiego (Rozwadowski 2015), czy mjr. 
Michała Tadeusza „Brzęk” Osińskiego (Dąbkowski 1988). 

6  Bednarczyk 1986.
7  Hensel i Pękalla 1995.
8   Dokładna ich liczba wymaga jeszcze ustalenia. I tak, np. Jürgen 

Hensel (1981) podaje z terenu powiatu kozienickiego zaledwie 14 
cmentarzy, pomijając chociażby kwaterę legionistów na cmen-
tarzu w Kozienicach. W opracowaniu z r. 1995 Hensel i Penkalla 
podają z obu puszcz 18 obiektów w 17 miejscowościach. Liczba 
ta z pewnością nie jest pełna (por. Traczyk 2015). Część tymcza-

Główne ich skupienie pokrywa się z rejonami najbardziej 
zaciekłych walk (ryc. 1). Pozostałe rozrzucone są w pasie 
szerokości około 10 km wzdłuż doliny Wisły9. Rozpoznane 
i zmapowane10 cmentarze z tego okresu to: Augustów, 
Bąkowiec, Brzeźnica, Brzustów, Chinów Stary, Grabów 
nad Pilicą, Gródek Stary, Januszno (zniszczony), Molen-
dy I, Molendy II, Kociołki (Kajzerówka), Kozienice, Krasna 
Dąbrowa (Bóbek), Słowiki Nowe, Stanisławice I (Cholerna 
Góra), Stanisławice II, Świerże Górne, Trzebień, Wysokie 
Koło, Żytkowice11. 

Także na cmentarzu „Balonna” w Dęblinie, na stoku 
dawnej reduty Zajączka, pochowani są żołnierze polskich 
oddziałów legionowych. Znajduje się tu kilka grobów pol-
skich i austriackich, a także symboliczna kwatera pole-
głych żołnierzy rosyjskich12.

Nigdy do końca nie upamiętniono poległych w tej bi-
twie. Pozostała po nich sieć prowizorycznych cmentarzy 
polowych. Jeszcze w 1918 r. wojskowa administracja au-
striacka zaprojektowała wspólny cmentarz, z oddzielną 
kwaterą legionistów „Kriegerfriedhof bei Anielin № 13”, 
ale do realizacji projektu nigdy nie doszło13. Ocenia się, 
że po obu stronach zginęło w niej około 9,5 tysięcy osób, 
w tym ok. 3,5 tys. żołnierzy z armii rosyjskiej, 3,5 tys. z armii 
austriacko-węgierskiej i 2,5 tys. z armii rosyjskiej14. Liczbę 
poległych żołnierzy Legionów Polskich ocenia się na około 
25015. Brak dokładnych danych o liczbie pochowanych na 
znanych cmentarzach, zaś szacunkowe oceny pozwalają 
sądzić, że jest ona wyraźnie mniejsza niż owe 9,5 tysiąca16. 
Dlatego też należy się spodziewać, że część poległych po-
została w bezimiennych, zatartych już przez czas mogiłach. 

Cmentarze urządzane przez austriackie władze oku-
pacyjne dla poległych żołnierzy obcych narodowości, nie 
wpisywały się w miejscowe tradycje. Tym bardziej, że sy-
tuowano je na obszarach leśnych, raczej z dala od wsi, rza-
dziej na skraju cmentarzy parafialnych, co od samego po-
czątku „spychało je na margines” krajobrazu kulturowego. 
Istniały w nim, ale były w nim elementem obcym i ulegały 

sowych mogił frontowych, jak też i część cmentarzy urządzanych 
później przez władze okupacyjne, została zniszczona; pochówki 
z niektórych przeniesione zostały w inne miejsca. Tworzone obec-
nie ogólnie dostępne bazy danych internetowych na ten temat, 
stopniowo uzupełniane, powinny z czasem ułatwić rozpoznanie 
sytuacji. Nowsze mapy, zwłaszcza seria map wydanych w ostat-
nich latach przez DPT System w Kozienicach, podają lokalizację 
cmentarzy i mogił wcześniej nie uwzględnianych.

  9  Hensel i Penkalla 1995.
10   Por. Powiat kozienicki 2009. Na mapie tej znajdują się ponadto 

inne obiekty związane z bitwą dęblińską. 
11   Ponadto kwatery żołnierzy poległych w I wojnie znajdują się na 

cmentarzach w Radomiu i Zwoleniu (Hensel i Penkalla 1995).
12  Łuczyński i Przedpełski 1998.
13  Penkalla 1988.
14   Hensel i Penkalla sugerują, że straty rosyjskie mogą być zaniżone.
15  Hensel i Penkalla 1995.
16  Jednym z największych jest cmentarz w Grabowie nad Pilicą. 

Ma być tu pochowanych przeszło 1500 żołnierzy niemieckich, 
austriackich i rosyjskich. Rzadziej w źródłach podawana jest do-
kładna liczba, jak np. w przypadku cmentarza w Kociołkach-Kaj-
zerówce 402 żołnierzy i 24 oficerów.
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Ryc.1. Fragment mapy powiatu kozienickiego (Powiat kozienicki. Mapa turystyczno-administracyjna 2009) z największym zagęsz-
czeniem cmentarzy i mogił żołnierskich z I wojny światowej, lokalizację zaznaczono krzyżem wojennym (za zgodą DTP System)
Fig. 1. The part of Kozienice district map (Powiat kozienicki. Mapa turystyczno-administracyjna 2009)  displayed majority of 
war cemeteries and soldiers graves. The localizations are indicated by the “war cross” (courtesy of DPT System)

niszczeniu przez czas. Nic więc dziwnego, że przeprowa-
dzona przez Referat Grobownictwa Wojennego Wydziału 
Budownictwa Kieleckiego Urzędu Wojewódzkiego w 1928 
r. inspekcja cmentarzy określiła ich stan zachowania jako 
zły. Następstwem tego były przeprowadzono wtedy na te-
renie całego województwa remonty17.

Wyjątek w tym względzie stanowiła kwatera legioni-
stów na cmentarzu w Kozienicach, która w okresie mię-
dzywojennym, zwłaszcza zaś po przewrocie majowym, 
stała się miejscem patriotycznych demonstracji, głównie 
z okazji świąt państwowych. Cmentarz ten oczywiście 
objęty był opieką, w przeciwieństwie do niszczejących 
z wolna cmentarzy wojennych rozsianych po lasach. 
W oczywisty sposób walki Legionów stały się jednym 
z ważniejszych elementów kształtowania patriotycznej 
postawy Polaków W powiecie kozienickim było to o tyle 
ułatwione, że zarówno walki Legionów, jak i późniejszy 
pobyt legionistów Zielińskiego w Kozienicach, były żywe 
w miejscowej tradycji18. Na cmentarzu w Kozienicach 
znajdują się przede wszystkim mogiły legionistów, którzy 

17  Bednarczyk 1986.
18   Prócz szpitala znajdował się tu także punkt werbunkowy Legio-

nów. Jeden z legionistów (uczestnik bitwy pod Laskami i Anieli-
nem) wyrzeźbił drewnianą ambonę dla kościoła garnizonowego 

zmarli z ran w szpitalu rezerwowym legionów w Kozieni-
cach. Według Kazimierza Mroza miały to być początkowo 
23 krzyże (obecnie jest 18). Na większości tabliczek figu-
rują oznaczenia „nieznany żołnierz”, niemniej znana jest 
lista 17 nazwisk19.

W 1930 r. rozpoczęto starania o upamiętnienie walk 
legionistów pod Laskami i Anielinem i jednoczesne upo-
rządkowanie rozrzuconych po okolicznych wydmach 
mogił polskich żołnierzy. Z inicjatywy miejscowego spo-
łeczeństwa, głównie Koła Związku Legionistów w pobli-
skich Pionkach, z niemałym poparciem władz lokalnych 
i centralnych, wzniesiony został na polu bitwy cmentarz-
-mauzoleum w Żytkowicach, odsłonięty 19 listopada 
1933 r. w obecności premiera Walerego Sławka, ministra 
Felicjana Sławoj Składkowskiego i wojewody kieleckiego. 
Pomnik wykonany z granitu wołyńskiego, według projek-
tu inż. arch. Stanisława Klonowskiego, ma formę krępego 
obelisku, na którym umieszczono krzyż i kulę zwieńczoną 
orłem legionowym. Całość otoczona granitowym murem. 
Wewnątrz obelisku umieszczono ekshumowane szczątki 
151 legionistów, spośród których udało się ustalić per-

w Kozienicach (urządzonego w byłej cerkwi), która obecnie znaj-
duje się w kościele w Brzeźnicy (Nowak 2000). 

19  Zając i Maj 2015.
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Ryc. 2. Symboliczna brama prowadząca do kwatery legio-
nistów na cmentarzu parafialnym w Kozienicach (fragment) 
(fot. K. Piasecki 2015)
Fig. 2. The symbolic gate to the Polish Legionaries’ gravey-
ard on the parish cemetery in Kozienice (fragment) (photo by 
K. Piasecki 2015)

Ryc. 3. Jeden z grobów legionistów na cmentarzu w Kozieni-
cach oznaczony jako „Legionista bezimienny”. W rzeczywisto-
ści znane są nazwiska pochowanych tam legionistów zmarłych 
w szpitalu w Kozienicach (Zając i Maj 2013), brak jednak iden-
tyfikacji grobów (fot. K. Piasecki 2015)
Fig. 3. One of Polish Legionaries’ grave in the parish ceme-
tery in Kozienice labelled “The Unknow Legionary”. However, 
the names of legionnaires buried there are known (they died 
in Kozienice hospital; Zając and Maj 2013) but their individual 
graves are not identified (photo by K. Piasecki 2015)

sonalia 51 poległych. Po bokach pomnika umieszczono 
tablice z nazwiskami i stopniami. Warto dodać, że rok 
później, 21 października 1934 r. w Laskach upamiętniono 
miejsce, gdzie stacjonował dowodzący polskim pułkiem 
Komendant Józef Piłsudski, ustawiając kamień z brązo-
wą tablicą i stosownym, acz nieco mylącym20 napisem: 
„Tu stał na kwaterze komendant Józef Piłsudski Kierując 
walką I-szej Brygady Legionów Polskich w bitwie z Mo-
skalami w dniach 22–26 października 1914 r.” 

Zarówno pomnik-mauzoleum, jak kamień z tabli-
cą w Laskach przetrwały szczęśliwie II wojnę światową 
i czasy PRL-u. Pierwszy zawdzięczał to solidnej konstruk-

20   Legiony Polskie w bitwie pod Laskami i Anielinem miały rangę 
pułku. Dopiero później zostały rozbudowane do brygady. Ponad-
to w owym czasie Józef Piłsudski nie był jeszcze marszałkiem. 
W wielu źródłach, zwłaszcza popularnych, dotyczących bitwy 
pod Laskami i Anielinem spotykamy nieścisłości wynikające z nie-
uwzględniania tych faktów.

cji i ustronnej lokalizacji, drugi eksponowanemu miejscu 
przed szkołą w Laskach, skąd nie dawało się go usunąć 
po kryjomu. Mauzoleum, usytuowane nieopodal linii 
kolejowej Dęblin-Radom, jest dobrze widoczne z okien 
pociągu i było przed II wojną miejscem uroczystości pa-
triotycznych. Prowadził do niego i do szkoły w Laskach 
szlak turystyczny wytyczony przez pionkowski oddział 
PTTK. Władze powojenne, aby stworzyć swego rodzaju 
przeciwwagę, wybudowały po drugiej stronie toru kole-
jowego tablicę upamiętniającą poległych w okolicy party-
zantów GL21, co było typowym przykładem peerelowskiej 
propagandy, bowiem rzeczywiście w okolicy, ale nie w sa-
mych Żytkowicach, zginęło wielu partyzantów, ale byli to 
praktycznie wyłącznie partyzanci z oddziałów AK i BCh.

Sakralny charakter cmentarzy z I wojny sprawiał, że 
w kilku przypadkach podczas okupacji hitlerowskiej po-

21  Przewodnik po upamiętnionych miejscach 1980.
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Ryc. 4. Pomnik-mauzoleum legionistów w Żytkowicach, gm. 
Garbatka-Letnisko. Widok ogólny (fot. K. Piasecki 2015)
Fig. 4. The Mausoleum of the Polish Legionaries at Żyt-
kowice, community of Garbatka-Letnisko. The general view 
(photo by K. Piasecki 2015)

Ryc. 5. Pomnik-mauzoleum legionistów w Żytkowicach, gm. 
Garbatka-Letnisko. Jedna z tablic bocznych (fot. K. Piasecki 2015)
Fig. 5. The Mausoleum of the Polish Legionaries at Żytko-
wice, community of Garbatka-Letnisko. One of side plaques 
(photo by K. Piasecki 2015)

chowano na nich, w tajemnicy, poległych partyzantów, 
co chroniło przed dekonspiracją, jaką mógł wywołać ofi-
cjalny pogrzeb. I tak, na cmentarzu w Kociołkach Kajze-
rówce pochowano ppor. Michała Gumińskiego „Cezara” 
z AK, który zginął w przypadkowej strzelaninie w gajówce 
Kobyli Las22, zaś na cmentarzu w Molendach, położonym 
przy drodze Molendy – Garbatka-Letnisko pochowano 
partyzantów z oddziału AK „Graba”, którzy zginęli w cza-
sie bitwy pod Molendami w dniu 7 kwietnia 1944 r. Pa-
mięć mieszkańców Grabowa nad Pilicą poległych w czasie 
wojny bolszewickiej 1920 r. połączono z pamięcią I wojny 
światowej wystawiając przed cmentarzem wojennym po-
mnik zawierający tablicę z nazwiskami. Podobny zabieg 
przeprowadzono także w przypadku jednego z cmentarzy 
urządzanych przez Austriaków, którzy usytuowali go na 
wzgórzu koło wsi Aleksandrówka, noszącym nazwę Cho-
lerna Góra. Tu wykorzystano teren dawnego cmentarza 
cholerycznego (stąd nazwa wzniesienia), zacierając pier-
wotny jego kształt. Niektóre cmentarze wykorzystywano 
też jako miejsca pochówków żołnierzy września 1939 r. 

22  Abramczyk 1975.

Z kolei przed cmentarzem w Grabowie nad Pilicą znajduje 
się kopiec i cokół betonowy z tablicą upamiętniającą po-
ległych mieszkańców gminy Grabów w latach 1918–1920.

Po II wojnie światowej opieka instytucjonalna nad 
cmentarzami z I wojny była czysto formalna, i jeśli już 
ktoś dbał o groby, to jedynie miejscowa ludność, i to 
zwykle przy okazji Święta Zmarłych. Władze lokalne nie 
były zupełnie zainteresowane tą częścią pamięci krajo-
brazu, zwłaszcza że w Puszczy Kozienickiej wiązała się ona 
z legendą legionową, którą chciano całkowicie wymazać. 
Pomnik-mauzoleum w Żytkowicach niszczał stopniowo, 
ulegał dewastacjom, ale nie na tak dużą skalę, jak w przy-
padku innych obiektów. Cmentarz w miejscu dzisiejszej 
oczyszczalni ścieków w Pionkach (w pobliżu Januszna) zo-
stał zniszczony podczas budowy, a szczątki ekshumowane 
na Stary Cmentarz w Pionkach, gdzie nie ma nawet tabli-
cy upamiętniającej pierwotną lokalizację23. W przypadku 
kilku cmentarzy rozebrano ogrodzenia, cmentarz w Bą-
kowcu dłuższy czas służył jako nielegalna piaskownia, etc. 

23  Traczyk 2015.
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Jednakże przez cały czas groby na cmentarzu w Ko-
zienicach otaczane były doraźną opieką i z okazji świąt 
dekorowane, a nierzadko harcerze pełnili przy nich wartę 
honorową. Komunistyczne władze obok kwatery legioni-
stów i poległych w czasie II wojny światowej zaczęły cho-
wać funkcjonariuszy MO, ORMO i UB oraz dostojników 
partyjnych. Utworzyła się w związku z tym swego rodzaju 
„aleja zasłużonych”. 

Opieka nad grobami legionistów i cmentarzami 
z I wojny światowej spontanicznie poprawiła się w dru-
giej połowie lat 80. zeszłego stulecia24, aby po transfor-
macji ustrojowej zyskać oficjalny charakter. Nazwy ulic 
w Kozienicach i w Pionkach upamiętniają Legiony, liczne 
są nowe tablice i pomniki. Należy podkreślić rolę, jaką 
w przypominaniu pamięci walk pod Laskami i Anielinem 
odgrywają uroczystości rocznicowe, święta państwowe, 
etc. Od wielu lat takie uroczystości odbywają się 3 maja 
i 11 listopada na cmentarzu w Kozienicach, gdzie orga-
nizowany jest uroczysty przemarsz ulicami na cmentarz 
oraz przed pomnik-mauzoleum w Laskach. Niebagatelną 
rolę w kultywowaniu pamięci o wydarzeniach I wojny 
odgrywają rekonstrukcje historyczne. Na podkreślenie 
zasługuje rekonstrukcja bitwy pod Laskami i Anielinem 
przeprowadzona w 2014 r. w setną jej rocznicę. 

24   Już w 1986 roku została zorganizowana w Kozienicach sesja 
z prelekcją na temat Bitwa Legionów Polskich pod Laskami 
przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej.

Dla podtrzymania krajobrazu historycznego w pamię-
ci społecznej, zwłaszcza w skali regionalnej, niezmiernie 
ważny jest ruch krajoznawczy. Już w okresie międzywo-
jennym pojawiły się pierwsze przewodniki turystyczne 
po regionie25, w których znajdujemy zarówno opis bitwy 
pod Laskami i Anielinem, pomnika-mauzoleum i szlaków 
turystycznych do nich prowadzących26. Przedwojenny zna-
kowany szlak turystyczny wyznaczony przez oddział  PTTK 
w Pionkach prowadził z Pionek przez Laski do pomnika 
mauzoleum w Żytkowicach27, natomiast sieć powojen-
nych znakowanych szlaków turystycznych omijała pole 
bitwy pod Anielinem i Laskami, choć niektóre ze szlaków 
prowadziły obok cmentarzy z I wojny, takich jak Bugucin, 
Stanisławice, Gródek, czy Kociołki28. Pod koniec lat 80. 
ubiegłego stulecia wyznakowano w końcu szlak do pomni-
ka-mauzoleum w Żytkowicach, a niektóre odcinki dotych-
czasowych szlaków zmodyfikowano, tak aby przebiegały 
obok cmentarzy wojennych. Przez dłuższy czas powojen-
ne regionalne przewodniki turystyczne nie wspominały 
o bitwie pod Anielinem i Laskami29, a przy opisie miej-
scowości, gdzie znajdowały się cmentarze z I wojny świa-
towej fakt ten pomijano30. Brak na ten temat wzmianki 
także w publikacjach studenckich31. Nie wnikając w to, 
czy było to wynikiem cenzury czy autocenzury, należy 
podkreślić, że miejscowe środowisko krajoznawcze było 
dość dobrze zorientowane w sytuacji i pamięć historyczna 
o cmentarzach z I wojny, a zwłaszcza o mogiłach legioni-
stów funkcjonowała w tzw. drugim obiegu.

Sytuacja zaczęła się zmieniać się od połowy lat 80. 
zeszłego stulecia. Prócz spontanicznych akcji środowiska 
patriotycznego, porządkowania grobów, zapalania zniczy, 
etc., pojawiają się publikacje krajoznawcze, które przypo-
minają nie tylko bitwę dęblińską i udział w niej Polskich 
Legionów, ale opisując region próbują przywrócić pamięć 
o cmentarzach z I wojny światowej32. Sprzyjają temu nie 

25   W książce Pawła Klimczuka Nasz Powiat wydanej w 1928 
r., będącej swego rodzaju przewodnikiem metodycznym 
dla nauczycieli i uczniów szkół powszechnych powiatu 
kozienickiego, autor informuje o bitwie pod Laskami 
i Anielinem, brak natomiast wzmianki o cmentarzach 
wojennych z I wojny, pomimo że autor szczegółowo opisuje 
każdą gminę powiatu. Brak też informacji o kwaterze 
legionistów na cmentarzu w Kozienicach, choć wspomina 
się o kwaterowaniu w mieście legionistów płk. Zielińskiego 
(Klimczuk 1928). O cmentarzach wojennych w Stanisławicach 
wspomina natomiast w zwoleńskim „Głosie Młodej Wsi” 
w 1938 r. Kazimierz Mróz (Mróz 1998). Ten sam autor 
w wydanej we wrześniu 1939 r. książce wspomina o kwaterze 
legionistów na cmentarzu w Kozienicach (Mróz 1939).

26  Szmid 1933, 1936.
27  Szmid 1933, 1936.
28  Piasecki 1990.
29   Tadeusz Błahuciak (Błahuciak 1956) jako jedyny poświęca 

bitwie dęblińskiej jedno, zresztą bardzo ogólnikowe zdanie, 
w którym nie wspomina o Legionach; Jankowski i Sadowski 
1973; Zwolski 1980.

30  Zwolski 1980.
31  Kaniewski 1973, Puszcza Kozienicka. IV Rajd 1972.
32   Penkalla 1985,1988; Piasecki 1985, 1990a, 1990b, 1990c; 

Dębkowski 1988 i inne.

Ryc. 6. Laski, gm. Pionki. Tablica ku czci Józefa Piłsudskiego 
przed miejscową szkołą (fot. K. Piasecki 2015)
Fig. 6. Laski, community of Pionki. The memorial plaque of Jó-
zef Piłsudski in front of the local school (photo by K. Piasecki 2015)
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Ryc. 7. Augustów, gm. Pionki. Cmentarz 
wojenny z 1914 roku (fragment) (fot. K. Piasec-
ki 2015)
Fig. 7. Augustów, community of Pionki. The 
war cemetery from 1914 (fragment) (photo by 
K. Piasecki 2015)

Ryc. 8. Kociołki (Kajzerówka), gm. Kozie-
nice. Cmentarz wojenny z 1914 roku. W głębi 
(z czerwonej cegły) – nagrobek Michała Gumiń-
skiego „Cezara” (fot. K. Piasecki 2015)
Fig. 8. Kociołki (Kajzerówka), community 
of Kozienice. The war cemetery form 1914 
(detail). At the back is visible the tombstone of 
Michał Gumiński ps. “Cezar” built of red bricks 
(photo by K. Piasecki 2015)

tylko ogólna transformacja ustrojowa, ale przede wszyst-
kim aktywizacja patriotycznie nastawionej części społe-
czeństwa. Społeczna aktywizacja pozwala na remonty 
cmentarzy wykonywane z reguły z pomocą władz lokal-
nych, ale też częściowo w ramach czynu społecznego33. 
Rozwój lokalnej prasy i regionalnego piśmiennictwa krajo-
znawczego34 sprawia, że nie tylko mogiły legionistów stają 
się powszechnie znane, ale i obce dotąd cmentarze z cza-
sów zapomnianej już wojny znów stają się widoczne nie 
tylko w krajobrazie historycznym, ale także w tym realnym. 

Nie oznacza to oczywiście, że pamięć historyczna 
cmentarzy z I wojny światowej na tym terenie będzie 
odtąd czymś trwałym w świadomości społecznej i w re-
gionalnym krajobrazie kulturowym. Współczesne regu-
lacje prawne i rozwój służb konserwatorskich zapew-
niają prawną opiekę nad tymi obiektami. To, czy będą 

33   Np. w remoncie pomnika-mauzoleum w Żytkowicach brali 
udział społecznej penitencjariusze tamtejszego zakładu 
karnego.  

34   Porównaj artykuł autora o roli krajoznawstwa w tym zakresie 
(Piasecki 2015).

one funkcjonować w tradycji regionalnej, zależy już od 
aktywności społeczności lokalnych. Obserwując jednak-
że wzrost zainteresowań historią I wojny i rozwój tzw. 
ruchu rekonstrukcyjnego, który wydatnie przyczynia się 
do popularyzacji historii w najszerszym tego słowa zna-
czeniu, można mieć nadzieję, że wydobyte z „mroków 
niepamięci” cmentarze żołnierskie I wojny światowej po-
zostałe po operacji dęblińskiej nie zostaną już powtórnie 
zapomniane.

Kozienickie cmentarze, już chociażby ze względu na 
liczbę pochowanych na nich poległych, nie są tak mo-
numentalne, jak np. cmentarze w Beskidzie Niskim, 
związane z walkami o Przełęcz Dukielską, niemniej mogą 
stanowić przykład funkcjonowania pamięci historycznej 
w krajobrazie, zwłaszcza że na niektórych z nich pocho-
wani są żołnierze Legionów Polskich. Inne z kolei wy-
korzystywane były następnie jako cmentarze wojenne 
w czasie II wojny (także i partyzanckie). Interesujące są 
ich dzieje, pokazujące że warto jest dbać o całość prze-
szłości naszych ziem, także i o historię „obcych”, która 
w końcu jest i naszym udziałem.
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Karol Piasecki 

Memory of the Great War.  
First World War graveyards in the Kozienice and Stromiec Forests 

Summary

The paper discusses the history of the origin of cemeteries of 
those who fell in the Dęblin Operation during the I World War. 
The Polish Legions soldiers also participated in those fights. The 
memory of the graveyards scattered in the Kozienice Forest 
(Puszcza Kozienicka) and Stromiec Forest (Puszcza Stromiecka), 

and of the mausoleum monument of the Polish Legionaires at 
Żytkowice forms an important element of the historical mem-
ory and landscape of the region.

Translated by Karol Piasecki
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