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Obilježavajući mjesta pijeteta hrvatskih postrojbi tijekom Prvoga svjetskog rata pokrenuta je 
na globalnoj razini iznimna aktivnost znanstvenih istraživanja, terenskih obilježavanja i 
manifestiranja učinaka rata na globalnoj ali i nacionalnoj razini. U tim aktivnostima je 
sudjelovao naš zamjenik gradonačelnika Nikola Tominac koji je svojim istraživanjima stekao 
međunarodnu reputaciju. Posebno je istražio do tada vrlo slabo poznate ratne putove 
hrvatskih vojnih postrojbi i o tome objavio niz znanstvenih i drugih djela koja su većinom 
objavljena u hrvatskoj i stranoj znanstvenoj literaturi.  

U sklopu provedbe nacionalnog programa obilježavanja Prvoga svjetskog rata pojedina 
ministarstva bila su nositelji pojedinih aktivnosti iz svoje djelatnosti.  Tako su naša 
veleposlanstva imala zadaću obilježavanja mjesta stradanja Hrvata izvan RH, posebno u 
Ukrajini, Poljskoj, Francuskoj i Italiji. Tim povodom, a zbog Tominčevog aktivnog 
sudjelovanja u predstavljanju i istraživanju hrvatske vojne povijesti, pokrenuta je inicijativa 
od strane našeg veleposlanstva u Poljskoj  da Grad Dugo Selo sklopi prijateljstvo  poljskom s 
općinom Greboszow gdje se nalazi najveće sačuvano hrvatsko vojno groblje  u selu Ujsczie 
Jezuickie u Južnoj Poljskoj u blizini grada Krakowa. Na tom je groblju sahranjeno 130 
pripadnika 31. lovačke bojne iz Zagreba, među njima i tri Dugoselca. Gradonačelnik Nenad 
Panian je prihvatio inicijativu i temeljem toga predlaže akt u prilogu, a sve u cilju stvaranja 
kulture sjećanja na velike žrtve Prvoga svjetskog rata. Ovaj akt je usklađen s našim 
Veleposlanstvom u Varšavi koje je iznimno pomoglo u realizaciji ovoga projekta. Ovo groblje 
hrvatskog pijeteta će u budućnosti biti centralno mjesto okupljanja Hrvata u Poljskoj i 
evociranja na teška stradanja naših vojnika u Prvome svjetskom ratu, a najviše u zbližavanju 
poljskog i hrvatskog naroda na brojnim područjima djelovanja.  


