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3 Pułk Piechoty
3 Pułk Piechoty (3 pp) – oddział piechoty Legionów Polskich.
Pułk został sformowany po wybuchu I wojny światowej z żołnierzy
rozwiązanego wcześniej Legionu Wschodniego, uzupełnionego ochotnikami
ze Śląska i Galicji. Uczestniczył w działaniach wojennych już od października
1914 roku, brał udział między innymi w bitwach pod Mołotkowem, Rafajłową, I
i II bitwie pod Kostiuchnówką, starciach pod Rarańczą i Kaniowem. Rozbrojony
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w maju 1918 roku. Formowanie 3 Pułku Piechoty Legionów Polskich
rozpoczęto w Krakowie na przełomie sierpnia i września 1914. Pułk składał się
z legionistów byłego Legionu Wschodniego, a także ochotników z Galicji i
Śląska oraz żołnierzy batalionu uzupełniającego 1 pułku Legionów w Choczni..
Część kadry oficerskiej i podoficerskiej pochodziła z Oddziałów
Strzeleckich Piłsudskiego. Jesienna ofensywa rosyjska i związane z tym
potrzeby frontu uniemożliwiły zakończenie mobilizacji. Na początku września
1914 roku pułk (w niepełnym stanie etatowym) skierowano na front węgierski.
Dowództwo objął Komendant Legionów, generał Karol Durski-Trzaska..
Szczególnie ważny okazał się bój o Rafajłową (22–23 października 1914 roku).
Oddziałom 3 pułku udało się tam powstrzymać nacierające oddziały rosyjskie i
uniemożliwić im przejście Przełęcz Rogodze Wielkie, czyli przedostanie się z
zachodniej strony Karpat do Galicji.

29 października 1914 roku doszło do bitwy pod Mołotkowem. Łącznie siły
liczyły około 8000 żołnierzy. Strona rosyjska miała do dyspozycji 15 000
żołnierzy. Po kilku godzinach krwawych walk oddziały polskie rozpoczęły
odwrót, tracąc łącznie 900 żołnierzy: 200 zabitych, 300 rannych i 400 wziętych
do niewoli. Straty Rosjan były mniejsze – 100 zabitych oraz kilkuset rannych i
jeńców .
Do marca 1915 roku poszczególne bataliony pułku walczyły oddzielnie .
W marcu 1915 roku bataliony walczyły na Bukowinie i w Galicji .
Następnie przeniesiono je w rejon Kołomyi, gdzie pułk poddano
reorganizacji.
Od 15 kwietnia 1915 roku pułk włączono do nowo utworzonej II Brygady
Legionów.
Poszczególnymi batalionami dowodzili:
I batalion – kpt. Bolesław Zaleski,
II batalion – por. Józef Szczepan, ………w tym batalionie służył Wiktor
Kwarciński.
III batalion – por. Józef Zając .

