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MONUMENTELE RECUNOȘTINȚEI

În anul 1926, la ieșirea din Medgidia, exista o colină denumită 
Tabia Turcească, situată lângă cazărmile din Medgidia, la intersec-
ția șoselelor ce duceau, una la Constanța și cealaltă la Bazargic. 

Poziția dominantă și priveliștea frumoasă oferită au determinat pe 
cei care doreau să eternizeze faptele de arme ale militarilor din Divizia 
1 Voluntari Sârbi să aleagă acest loc pentru ridicarea unui impozant 
monument, demn de jertfa acestor eroi.

Vă prezint în continuare povestea frumoasă a modului în care 
autoritățile române, sârbe, cehe și engleze, împreună cu asociațiile 
urmașilor voluntarilor din Divizia 1 Voluntari Sârbi, au știut să cin-
stească memoria acestor glorioși luptători.

Participarea Diviziei 1 Voluntari sârbi la luptele 
pentru apărarea Dobrogei

 Divizia 1 Voluntari Sârbi a fost înființată pe teritoriul Rusiei în 
iarna 1915/1916, fiind formată din prizonieri de război sârbi, croați și 
sloveni din armata Austro-Ungariei aflați pe teritoriul Rusiei, militari 
sârbi aflați în insula Corfu, voluntari sârbi din SUA, voluntari sârbi refu-
giați în România, trecuți ulterior în Rusia, 75 de ofițeri cehi și slovaci.

Colonel (r) Remus MACOVEI1

Generalul Stevan Hadzici,  
primul comandant al Diviziei 1 Voluntari Sârbi
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Voluntarii au depus jurământ 
de credință regelui Serbiei, Petru 
I Karagheorghevici Eliberatorul. 
Limba folosită în unitate era limba 
sârbă, iar voluntarii diviziei respec-
tau protocolul sârbesc.

Divizia avea următoarea structură 
organizatorică: Brigada 1 Voluntari 
Sârbi cu Regimentele 1 și 2 Voluntari 
Sârbi; Brigada 2 Voluntari Sârbi cu 
Regimentele 3 și 4 Voluntari Sârbi; 
Divizionul 115 Artilerie; Divizionul 
115 Parc de Artilerie; Divizionul de 
Munte Sârb; Divizionul Parc Artilerie 
de Munte; Compania pionieri Sârbă; 
Escadronul 6 din Regimentul de 
Cavalerie Cernomorschi.

Efectivele Divizieie 1 Voluntari 
Sârbi, care a acționat în Dobrogea, 
au fost de 624 ofițeri și 18.244 
soldați.

Principalele acțiuni la care a par-
ticipat Divizia 1 Voluntari Sârbi în 
Dobrogea, în perioada 17 august 
– 16 octombrie 1916 , au fost: 
Concentrarea în raionul Medgidia 
- 17- 18 august; Acțiunile ofensive 
de la Dobrici (Bazargic) – 25 august; 
Luptele de apărare de la Hardali – 
Tekeresi – 31 august- 1 septembrie; 
Luptele de apărare de la Cocargea 
(Pietreni) – 5 – 7 septembrie; 
Luptele ofensive de la Amzacea – 19 
- 20 septembrie; Luptele de apărare 
de la Enghe Mahale (Mereni) și 
Edilkioi (Miriștea) - 7 – 8 octom-
brie; Retragerea în nordul Dobrogei 
și trecerea în Basarabia – 14-16 
octombrie.

În timpul desfășurării acestor 
acțiuni militare, pierderile suferite 
de către Divizia 1 Voluntari Sârbi au 
fost de 42 de ofițeri morți (Anexa 
nr. 1), 192 ofițeri răniți, 1689 soldați 
morți, 6.172 soldați răniți, 866 
soldați dispăruți.

Pentru a recompensa devota-
mentul și bravura de care au dat 
dovadă pe timpul luptelor duse 
pentru apărarea Dobrogei, autorită-
țile române au conferit unui număr 
impresionant de militari sârbi ordine 

și medali de război (Anexa nr. 2) 
astfel: Ordinul “Mihai Viteazu”, clasa 
a 3 – a - 11 ofițeri; Ordinul ”Coroana 
României” cu spade, în grad de 
Comandor - 3 ofițeri; Ordinul 
”Coroana României” cu spade, în 
grad de Ofițer – 10 ofițeri; Ordinul 
”Coroana României” cu spade, în 
grad de Cavaler – 61 ofițeri; Ordinul 
”Steaua României” cu spade, în 
grad de Ofițer – 6 ofițeri; Ordinul 
”Steaua României” cu spade, în 
grad de Cavaler – 33 ofițeri; Medalia 
”Virtutea Militară” de război, clasa 
a II - a – 3 subofițeri, 51 sergenți, 
36 caporali, 59 soldați; Medalia 
”Virtutea Militară” de război, clasa I 
- a – 17 sergenți, 3 caporali; Medalia 
”Bărbăție și Credință” cu spade clasa 
a II - a – 2 subofițeri, 59 sergenți, 41 
caporali, 9 soldați, 2 felceri, 1 veteri-
nar, 1 infirmieră; Medalia ”Bărbăție și 
Credință” cu spade clasa a III - a - 68 
sergenți, 108 caporali, 206 soldați, 1 
felcer. 

Realizarea 
monumentului dedicat 

militarilor sârbi

În decembrie 1925, generalul 
Ștefan Hadgici, fostul comandant al 
Diviziei 1 Voluntari Sârbi, în numele 
Societății foștilor luptători sârbi în 
Dobrogea, a cărui președinte era, 
a anunțat și a cerut sprijinul autori-
tăților române pentru construirea 
unui osuar, la Medgidia, aproape de 
câmpul de bătaie, demn de gloria 
eroilor sârbi căzuți pe câmpurile de 
luptă din zonă.

Se comunica faptul că membrii 
acestei societăți au adunat fondurile 
necesare și ar dori ca, în primăvara 
anului 1926, să înceapă construi-
rea osuarului, astfel încât, până în 
august 1926 (data la care se împli-
neau 10 ani de la luptele Diviziei 
Sârbe în Dobrogea), să se poată 
termina adunarea și reînhumarea 

osemintelor eroilor sârbi. Generalul 
Ștefan Hadgici solicita Guvernului 
Regal Român să acorde tot sprijinul 
necesar Comitetul pentru ridicarea 
unui monument în memoria volun-
tarilor morți în Dobrogea.

Guvernul României, prin 
Ministerul de Război, desemnează 
ca Societatea Mormintele Eroilor 
Căzuți în Război, condusă de gene-
ralul Ion Manolescu, să sprijine reali-
zarea proiectului iugoslav.

În ziua de luni, 22 martie 1926, 
generalul Ciolak Antici, atașat militar 
al Jugoslaviei la București și Ghioca 
Petrov, deputat de la Belgrad, înso-
țiți de reprezentanții autorităților 
locale române, au stabilit ca monu-
mentul dedicat cinstirii memoriei 
militarilor sârbi să se construiască 
pe o colină de lângă cazărmile din 
Medgidia, numită Tabia Turcească. 
Această alegere a fost făcută pe 
motivul că toate actele de eroism ale 
diviziei sârbe au fost strâns legate 
de localitatea Medgidia, unde a fost 
și Cartierul general sârbesc.

Primăria Medgidia va expropria 
un teren de 1.000 m.p., care va fi 
pus gratis la dispoziția Comitetului 
pentru construirea monumentului.

Societatea Mormintele Eroilor 
Căzuți în Război va pune la dispozi-
ția Comitetului iugoslav pe locote-
nentul Nicolae Copaciu, delegatul 
său oficial, care era însărcinat cu 
organizarea cimitirelor militare de 
onoare din Dobrogea. 

Acesta, cu sprijinul unei echipe 
formate din 2 sergenți și 30 de 
soldați, având la dispoziție șase 
căruțe cu câte patru cai și conducă-
torii necesari, va executa descoperi-
rea, exhumarea și centralizarea ose-
mintelor militarilor sârbi.

Din județul Constanța, în peri-
oada aprilie – iulie 1926, au fost des-
humați și transportați la Medgidia 
241 de eroi sârbi. Au mai fost des-
humați și transportați la Medgidia, 
în ziua de 12 iulie 1926, doi militari 
sârbi, căpitanul Iordan Niculici și 
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locotenentul Morovici Vasile, care fuseseră înhumați în 
Cimitirul de Onoare din Bazargic.

Transportul centralizat al sicrielor la Medgidia s-a 
executat gratuit cu mijloace asigurate de CFR. 

Concomitent cu aceste activități a avut loc construi-
rea monumentului. Acesta a fost realizat la Belgrad, apoi 
a fost transportat și instalat la Medgidia.

Monumentul, construit din marmură, are forma unei 
piramide, având un basorelief cu emblema Serbiei între-
gite și următoarea inscripție: ”Eroii Diviziei I Voluntară 
sârbă, căzuți în Dobrogea în luptele de la 25 august 
până la 12 octombire 1916, pentru eliberare și unire. 
Patria recunoscătoare. Regatul sârbo-croat-sloven”. Pe 
latura opusă a monumentului sunt însemnate localită-
țile unde au luptat soldații sârbi: ”Bazargic - Kara-Sinan, 
Hardali-Tekederesi, Kokargea, Amzacea, Enge Mahale, 
Edilchioi”.

La 25 iulie 1926, în cadrul unui ceremonial militar 
și religios deosebit de sobru, organizat de Societatea 
Mormintele Eroilor Căzuți în Război, împreună cu garni-
zoana militară Medgidia, va avea loc înhumarea în cripte 
a celor 243 de coșciuge cu osemintele eroilor sârbi. După 
acest eveniment, generalul Ciolak Antici, adresează 
următoarea scrisoare conducerii Societății Mormintele 
Eroilor Căzuți în Război: ”Domnule Director, Ținem să vă 
aducem la cunoștință cu ocaziunea aceasta că lucrările 

de exhumare și centralizarea eroilor sârbo-croato-slo-
veni în cavoul Medgidia au fost executate de vrednicul 
dumneavoastră locotenent Copaciu Nicolae. Lucrările 
au fost executate într-un mod frumos și inteligent care-l 
caracterizează pe acest generos ofițer ca un om cu 
suflet înalt, făcând prin munca sa ca sentimentele țărilor 
noastre să fie unite pe veci.

Vă mulțumim din suflet, domnule director, pentru spri-
jinul ce ați acordat și pentru frumoasa muncă depusă de 
bravul dumneavoastră ofițer, cărora vă rămân veșnic cu 
recunoștință și sentimente frumoase.

Primiți înalte expresiuni a considerațiunilor noastre, 
rugându-vă a transmite aceleași vrednicului locotenent 
Copaciu.”.

Inaugurarea Monumentului Eroilor Sârbi va avea loc 
la 8 septembrie 1926, în prezența unei delegații iugos-
lave formată din peste 300 de persoane: oficialități poli-
tice și militare, foști combatanți ai Diviziei 1 Voluntari 
Sârbi, un detașament de armată iugoslav cu muzică mili-
tară și drapelele celor patru regimente care au luptat pe 
frontul dobrogean, reprezentanți ai comunității sârbe 
din România.

Autoritățile române au fost reprezentate de genera-
lul L. Mircescu, ministru de Război, generalul I. Popescu, 
reprezentantul armatei, generalul I. Manolescu, directo-
rul Societății Mormintele Eroilor Căzuți în Război, episco-
pul Gherontie al Tomisului, A. Popovici, prefectul jude-
țului Constanța, dr. Al. Pilescu, primarul Constanței, dr. 
I. Themo, primarul Medgidiei, generali și ofițeri români 
care au participat la luptele din Dobrogea alături de 
militarii sârbi.

Serviciul religios a fost oficiat de către episcopul 
Gherontie al Tomisului, arhiepiscopul Iosif al Belgradului 
și arhiepiscopul catolic Schneder. A urmat cuvântarea 
episcopului Gherontie, care a elogiat faptele de arme 
ale militarilor sârbi care s-au jertfit pentru libertatea și 
dreptatea popoarelor.

În salvele de pușcă ale gărzii de onoare a avut loc 
dezvelirea monumentului. În acest moment, oaspeții 
sârbi au dat drumul unui vultur care și-a luat zborul spre 
cer, simbol al vitejiei și înălțării sufletești al celor care au 
luptat și s-au jertfit pentru patrie. A urmat depunerea a 
40 de coroane de către autorități, oficialități și invitați. 
Membrii delegației autorităților sârbe au depus și o 
mână de pământ din pământul Jugoslaviei întregite.

După cuvântările oficialităților române și iugoslave, 
ceremonialul s-a încheiat cu defilarea, prin fața tribu-
nei oficiale trecând școlile din Medgidia, delegațiile 
Societății Mormintele Eroilor Căzuți în Război, Uniunii 
Ofițerilor în Rezervă Români, Societății Văduvelor Eroilor 
din Războiul 1916-1919, Asociației Naționale a Invalizilor 
de Război și Uniunii Naționale a foștilor luptători, o 

Locotenentul Nicolae Copaciu
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companie de grăniceri, un bata-
lion de infanterie din Regimentul 
34 Infanterie, o companie din 
Marina Militară, câte o baterie 
din Regimentele 13 Artilerie și 18 
Obuziere, precum și un escadron 
din Regimentul 9 Călărași.

Realizarea 
monumentului dedicat 

femeilor scoțiene

La 16 septembrie 2011, în cadrul 
sesiunii internaționale de comu-
nicări științifice, organizată de 
Facultatea de Istorie și Științe Politice 
din cadrul Universității “Ovidius” din 
Constanța, în colaborare cu Asociația 
Națională Cultul Eroilor “Regina 
Maria”, Filiala Județeană Constanța, 

studentul Costel Coroban a prezen-
tat comunicarea “Spitalele femeilor 
scoțiene alături de Divizia1Voluntari 
Sîrbi în timpul primului război 
mondial “. În urma unei documen-
tări riguroase în arhivele din țară, 
din Marea Britanie și Scoția, acesta 
va reuși, în anul 2012, publicarea 
lucrării “Potârnichile Gri - Spitalele 
femeilor scoțiene în România 1916 
– 1917”, în care prezintă în detaliu 
extraordinara poveste a Spitalelor 
Femeilor Scoțiene și a rolului aces-
tora în sprijinirea forțelor aliate care 
au acționat în perioada septembrie 
1916-octombrie 1917 pe teritoriul 
României. 

Cele 108 voluntare scoțiene (6 
doctori, 27 asistente sanitare, 25 
infirmiere, 2 studente la medicină, 28 
șoferi, 20 personal auxiliar), conduse 
de dr. Elsie Inglis, au înființat, la 1 

octombrie 1916, Spitalul de campa-
nie din Medgidia și, la 10 octombrie 
1916, Spitalul de campanie dispus 
la Biulbiu (Ciocârlia). Acționând, de 
multe ori, sub bombardamentele 
artileriei grele sau aviației inamice, 
cu o voință de fier, acestea au salvat 
viața a mii de soldați sârbi, români și 
ruși. 

Publicarea acestei lucrări a fost 
un prim pas în aducerea în atenția 
opiniei publice din România a fap-
telor extraordinare săvârșite de 
femeile scoțiene în Dobrogea, în 
timpul cumplitei toamne a anului 
1916.

Același Costel Coroban se 
implică, la 11 noiembrie 2018, 
împreună cu locotenent-colone-
lul (r) Cornelia Prioteasa și domnul 
Alan Cumming, coordonator al 
Proiectului Internațional „Ms. Elsie 

Înhumare la Monumentul Eroilor Sârbi
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Inglis on the European Frontline of 
the First World War”, în lansarea, la 
Biblioteca municipală “I.N. Roman 
” din Medgidia, a lucrării intitulate 
„Femei în uniformă pe frontul din 
Dobrogea. Dr. Elsie Inglis și Spitalele 
femeilor scoțiene” (Scottish 
Women’s Hospitals – SWH)”. 
Lucrarea a fost realizată sub egida 
Ministerului Culturii și Identității 
Naționale, fiind dedicată membrelor 
unității Spitalele Femeilor Scoțiene 
(Scottish Women’s Hospitals – 
SWH), care au luptat de partea 
Alianței, în Marele Război, salvând 
mii de soldați răniți, sârbi, români și 
ruși, pentru apărarea Dobrogei. 

Activitatea s-a încheiat cu un 
impresionant ceremonial militar și 
religios, organizat de către Primăria 
și garnizoana Medgidia, în zona 
Monumentului Eroilor Sârbi, în 
cadrul căruia a fost dezvelită o 
placă comemorativă, pe care sunt 
inscripționate numele celor 60 de 
voluntare scoțiene, doctorițe și 
asistente medicale, care au acțio-
nat pe frontul dobrogean în timpul 
Primului Război Mondial.

Realizarea 
monumentului dedicat 

voluntarilor cehi

Inițial, conform surselor cehe, în 
cadrul Diviziei 1 Voluntari Sârbi au 
acționat aproximativ 1000 de volun-
tari cehi, mare parte din ei țărani. 
Odată cu formarea primelor unități 
cehe, o parte din acești voluntari au 
solicitat să se încadreze în acestea, 
deplasându-se la Kiev. Doar un 
număr de aproximativ 75 de ofițeri, 
subofițeri și soldați cehi a rămas în 
continuare în compunerea marii 
unități sîrbe.

Din surse sârbe, este confir-
mat faptul că în cadrul Diviziei 1 
Voluntari Sârbi au fost încadrați 
”câțiva ofițeri, subofițeri și soldați 
cehi și slovaci” și se prezintă faptul 

că doar ’’75 de ofițeri cehi și slovaci” 
nu au părăsit această mare unitate, 
preferând să lupte alături de solda-
ții pe care îi instruiseră și de care se 
simțeau foarte apropiați. 

În timpul acestor lupte, alături 
de miile de militari sârbi, sloveni 
și croați, și-au pierdut viața și 13 
militari cehi (9 ofițeri și 4 gradați 
soldați): lt. Čulik Stanislav, Jindrak 
Josef, Müllner Otakar, Novotný 
Josef, Řehak Jaroslav, Šponar Josef 
František, Varta Josef, Ždimera 
Václav, Zeis František, Grégr 
Stanislav, Hájek Antonín, Salavec 
Čeněk, Sysel Jan. Dintre aceștia, 12 
sunt îngropați în locații necunos-
cute, doar locotenentul Ždimera 
Václav fiind îngropat, imediat după 
terminarea luptelor, în localitatea 
Cocargea (Pietreni). Astăzi mormân-
tul acestuia nu mai există pe terito-
riul localității.

După război, ca o recunoaștere 
a eroismului de care au dat dovadă 
pe timpul acțiunilor militare din 
Dobrogea, militarii cehi căzuți în 
luptă au fost decorați cu medalii 
sârbe, acestea fiind transmise urma-
șilor acestora de către generalul 
Stevan Hadzici, primul comandant 
al Diviziei 1 Voluntari Sârbi, promo-
vat ulterior în funcția de ministru de 
război.

De asemenea, la ceremonialul 
desfășurat la 8 septembrie 1926, în 
localitatea Medgidia, cu ocazia inau-
gurării Monumentului Eroilor Sârbi, 
alături de înalte oficialități române 
și sârbe, au participat, ca invitați de 
onoare, locotenent-colonelul Terya 
și maiorii Kasanek și Veijmeike, care 
au luptat pe frontul Dobrogei în 
Divizia 1 Voluntari Sârbi.

 Pentru eternizarea memoriei 
militarilor cehi căzuți în luptele 
din Dobrogea, Institutul Pamatnik 
Osvobozeni, cu ocazia sărbătoririi 
a 20 de ani de la proclamarea inde-
pendenței Cehoslovaciei, a solicitat 
autorităților române să le fie înain-
tați saci cu pământ din localitățile 

românești în care au luptat legio-
nari cehi. Conform ordinului M.St.M, 
primăriile din localitățile Deleni și 
Cobadin au expediat doi saci cu 25 
kg de pământ fiecare, pământ luat 
din tranșeele în care luptaseră mili-
tarii cehi.

În perioada 31 august – 2 sep-
tembrie 2016, Asociația Națională 
Cultul Eroilor ”Regina Maria”, Filiala 
Constanța și Liga de prietenie 
româno-sârbă au organizat și des-
fășurat Proiectul ”100 de ani de la 
luptele pentru apărarea Dobrogei. 
Frăția de arme româno-sârbo-
cehă”. Cu această ocazie, la Muzeul 
Militar Național ”Ferdinand I” Filiala 
Constanța, a fost inaugurată foto-
expoziția cu tema ”Acțiunile Diviziei 
1 Voluntari Sârbi pentru apărarea 
Dobrogei”, organizată de către 
Muzeul de Istorie din Novi Sad.

În Aula “Adrian Rădulescu” a 
Universității “Ovidius” s-a desfășurat 
sesiunea de comunicări științifice 
cu participarea unor istorici sârbi și 
români. Evenimentul s-a încheiat 
cu un concert al Coralei “Armonia ” 
a Arhiepiscopiei Tomisului și al gru-
pului vocal ”Zvuci s Kamena” din 
Serbia.

De asemenea, au fost vizi-
tate localitățile Amzacea, Mereni, 
Cobadin și Pietreni, unde voluntarii 
sârbi și cehi au luptat în perioada 
august-octombrie 1916. Au fost ofi-
ciate slujbe religioase la Cobadin și 
Plopeni.

La Monumentul Eroilor sârbi din 
Medgidia s-a desfășurat un ceremo-
nial militar și religios, slujba religi-
oasă fiind oficiată de IPS Calinic, arhi-
episcopul Argeșului și Muncelului.

La evenimentele desfășurate cu 
această ocazie au participat repre-
zentanți ai Ministerelor Apărării 
Naționale și ambasadorii Serbiei 
și Cehiei în România, o delegație 
formată din 32 de urmași ai luptăto-
rilor din Divizia1 Voluntari Sârbi și 41 
de militari cehi, reprezentanți ai Ligii 
Veteranilor de Război.
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Cu această ocazie s-a discutat 
posibilitatea realizării unei plăci 
comemorative dedicată militarilor 
cehi care și-au jertfit viața în luptele 
pentru apărarea Dobrogei, care să 
fie amplasată la Medgidia, în apro-
pierea Monumentului Eroilor Sârbi.

La 11 noiembrie 2019, în pre-
zența ambasadorului Republicii 
Cehia la București, E.S. Vladimir Valki 
și a reprezentantului Ministerului 
Apărării Republicii Cehia, domnul 
Pavel Filipek, a fost dezvelită o placă 
comemorativă dedicată voluntarilor 
cehi care și-au jertfit viața în luptele 
din Dobrogea. 

După oficierea slujbei religioase, 
ambasadorul Republicii Cehia, E.S. 
Vladimir Valki, a amintit în alocuțiu-
nea sa despre sacrificiul acestor mili-
tari, încheind cu precizarea: ”Sper că 
adunarea festivă de azi, în Medgidia, 

să fie începutul unei noi tradiții și că 
ne vom mai întâlni împreună pentru 
acte de pietate și în anii următori.”.

Cinstirea memoriei 
militarilor jertfiți 

pentru apărarea 
Dobrogei

Pe parcursul timpului, la 
Monumentul Eroilor Sârbi din 
Medgidia s-au organizat perma-
nent ceremoniale militare și religi-
oase, organizate de către ambasada 
Iugoslaviei/Republicii Serbia, repre-
zentanții ai asociațiilor sârbilor din 
România și de către Primăria și gar-
nizoana Medgidia. 

De la inaugurarea sa, în anul 
1926, Monumentul eroilor sârbi 

a fost vizitat de numeroase per-
sonalități din țara vecină, precum 
Regele Alexandru I (1933), Dragisa 
Pasici, premierul Iugoslaviei (2001), 
Boris Tadici, președintele Serbiei 
(2009), Slavisa Grujici, ministrul 
pentru cultură și informare publică 
în guvernul provinciei autonome 
Voivodina/Republica Serbia (2015) și 
Branko Brankovic, ministrul Muncii, 
Afacerilor Sociale și Veteranilor de 
Război din Serbia.

După 1990, a devenit o tradiție ca, 
la 11 noiembrie - Ziua Armistițiului, 
la acest monument să fie organizate 
ceremoniale militare și religioase, 
la care au participat ambasadorii 
Iugoslaviei / Serbiei, însoțiți de un 
număr impresionant de urmași ai 
luptătorilor din Divizia 1 Voluntari 
Sârbi, dar și de membri ai asociațiilor 
de prietenie româno-sârbe.

2016. Ceremonial la Monumentul Eroilor Sârbi
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În anul 2016, cu ocazia comemorării a 100 de ani 
de la desfășurarea luptelor pentru apărarea Dobrogei, 
la multitudinea de evenimente organizate în județul 
Constanța au participat, pentru prima dată împreună, 
urmași ai voluntarilor sârbi și reprezentanți ai asociați-
ilor veteranilor din Cehia. Momentul cel mai impresio-
nant a constat în vizitarea tranșeelor din zona localității 
Pietreni (Cocargea), locul unde Divizia 1 Voluntari Sârbi 
a înregistrat cele mai multe pierderi. Cu această ocazie, 
membrii grupului sârb “Zvuci s Kamena” au interpre-
tat cântece de război sârbe, specifice Primului Război 
Mondial.

După realizarea plăcii comemorative dedicată mem-
brelor unității “Spitalele Femeilor Scoțiene” și plăcii 
comemorative dedicată voluntarilor cehi, la ceremoni-
alele militare și religioase organizate în fiecare an la 11 
noiembrie, participă împreună reprezentanți ai ambasa-
delor Republicii Serbia, Regatului Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord și ai Republicii Cehia.

Mândri că pe teritoriul municipiului Medgidia sunt 
amplasate aceste trei monumente ridicate în memoria 
celor care au făcut atâtea sacrificii alături de militarii 
români în timpul luptelor pentru apărarea Dobrogei, 
reprezentanții Primăriei Medgidia vor continua acti-
vitatea de aducere în atenția generației actuale, dar 
și a posterității, a faptului că pământul binecuvântat 
dintre Dunăre și Marea Neagră este îmbibat de sângele 
acestora.
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Eugen Stănescu, Gavrilă Preda, Mircea Cosma, Iulia 
Stănescu, „Cavaleri ai Ordinului Militar de Război «Mihai 
Viteazul»”

Colonel (r) Petre Stoica, România. Asociația Națională 
“Cultul Eroilor”

Colecția revistei „Arma Pontica”

Colecția „Revistei Forțelor Terestre”

Colecția revistei „România Eroică”

Colecția „Dobrovoljački glasnik”

Colecția cotidianelor „Cuget Liber”, „Independentul”, 
„Timpul” și „Ziua de Constanța”.

MONUMENTS OF GRATITUDE
Abstract: During the period from September to October 

1916, in the battles for defending Dobrogea also took part 
The First Serbian Volunteers Division, composed of Serbs, 
Croatian, Slovenian and Czech nationals. Their action was 
supported by the Scottish Women’s Hospital. In honor of the 
thousands of military men from this unit who had lost their 
lives on the battle fields from Dobrogea, a Monument for the 
Serbian Heroes (1926), a Commemorative Plate for the Czech 
soldiers (2019) and a Commemorative Plate for the Scottish 
Women (2018) were built in Medgidia, on the Medjidi Tabia. 
On the 11th of November each year (the Day of the Armistice) 
military and religious ceremonials are organized at these 
monuments. 

Keywords: The First Serbian Volunteers Division, heroes, 
monuments, ceremonial.
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