
 W 1918 roku doświadczyliśmy cudu przywróconej 

wolności. Po 123 latach niewoli na gruzach państw za-

borczych odrodziła się Rzeczpospolita. Za jej wskrze-

szenie tysiące Polaków zapłaciło jednak cenę najwyż-

szą. Pod obcymi sztandarami ginęli na frontach I wojny 

światowej 

 

 Dzięki politykom takim jak Józef Piłsudski i Roman 

Dmowski sen o wolności spełnił się. Wymagało to jed-

nak ofiary krwi jaką złożyli żołnierze polskich formacji 

wojskowych walczący na frontach tej wojny.   

  I Wojna Światowa  zmieniła Europę i świat. Zniewolo-

ne narody dostały długo wyczekiwaną szansę by wybić 

się na niepodległość. Jednym z nich byli Polacy, pro-

wadzeni przez Józefa Piłsudskiego i Romana Dmow-

skiego. Mimo podziałów i ostrych sporów Ci dwaj wiel-

cy Polacy, jako najważniejszą wartość, stawiali wolność 

zniewolonej ojczyzny. Drogi do celu były różne, ale 

obaj zdawali sobie sprawę, że ścieżka ta będzie prowa-

dziła przez pola bitewne z całym ich okrucieństwem i 

tragizmem. 

  

Czterej żołnierze w Panteonie Bohaterów Wojska Polskiego. 
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 por. Mieczysław Kamiński. 

 por. Wiktor Kwarciński. 

 kpt. Władysław Nawrocki. 

 gen. Czesław Rybiński. 

Największe europej-

skie mocarstwa za-

warły między sobą 

system sojuszy.  
 

Państwa centralne :  
 
Niemcy, Austro-Węgry , 
Bułgaria , Turcja. 

 

Państwa ententy :  

Wielka Brytania , Francja , 

Rosja , Włochy , U.S.A. 

 
 
 

 28 czerwca 1914 r. - zamach na arcyksięcia Franciszka Ferdynarda Hausburga, na-

stępcę tronu austro-węgierskiego, stał się bezpośrednią przyczyną wybuchu  

Pierwszej Wojny Światowej. 

Polskie formacje 

wojskowe w latach 

1914-1918  

 

Narodowe Święto Niepodległości. 



Polacy skupieni wokół Józefa Piłsudskiego, po rewolucji 1905 roku 

przenieśli się do Galicji, gdzie zaczęli budować zalążki polskiej armii.  W 

1910 roku z inicjatywy Piłsudskiego powstały dwie organizacje: Zwią-

zek Strzelecki we Lwowie i Towarzystwo ,,Strzelec” w Krakowie. Ich ce-

lem było kształcenie polskiej młodzieży na żołnierzy i oficerów przy-

szłej armii polskiej, która miała walczyć u boku Austro-Węgier. Piłsud-

ski został komendantem obu Związków Strzeleckich. 
Strzelcy  mieli stać się podstawą do tworzenia najbardziej zasłużonej 

polskiej formacji wojskowej – Legionów Polskich. 

Początek Legionom dała Pierwsza Kompania Kadrowa, sformowana 3 

sierpnia 1914 w Krakowie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego. 

Narodowe Święto Niepodległości.  

Pierwsza Kompania Kadrowa jest zalążkiem  

Wojska Polskiego. 
  

   ŻYCHLIN 11 LISTOPADA 2015. 

 LEGIONY POLSKIE  
1914-1918. 

W II Rzeczpospolitej było ponad 600 miast,  ale tylko 162 żołnierzy 

miało honor i zaszczyt być żołnierzem Pierwszej Kompani Kadrowej. 

6 sierpnia Kompania Kadrowa opuściła krakowskie Oleandry kierując się ku 

granicy z Królestwem Polskim.   Celem I Kompanii było wywołanie powsta-

nia przeciw carowi Mikołajowi II.   

Wśród 162 bohaterów był żołnierz  

urodzony w Żychlinie  

Porucznik Mieczysław Anastazy Kamiński  
ps. „Marek Obotrycki” 15.IV.1894 r. 

Żołnierze!... Spotkał was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi pójdziecie 

do Królestwa i przestąpicie granicę rosyjskiego zaboru[2], jako czołowa 

kolumna wojska polskiego, idącego walczyć za oswobodzenie ojczyzny. 

Wszyscy jesteście równi wobec ofiar, jakie ponieść macie. Wszyscy jeste-

ście żołnierzami. Nie naznaczam szarż, każę tylko doświadczeńszym 

wśród was pełnić funkcje dowódców. Szarże uzyskacie w bitwach. Każdy 

z was może zostać oficerem, jak również każdy oficer może znów zejść do 

szeregowców, czego oby nie było... Patrzę na was, jako na kadry, z któ-

rych rozwinąć się ma przyszła armia polska, i pozdrawiam was, jako 

pierwszą kadrową kompanię.  

 Pułkownik Józef Piłsudski  

 ze swoim sztabem w 1914 r. 

Przemarsz Pierwszej Kompa-

nii Kadrowej przez Kielce  

w 1914 r. 

Komendant Główny Wojska Polskiego Józef  Piłsudski. 

 
 

https://pl.wikisource.org/wiki/Przem%C3%B3wienie_do_z%C5%82%C4%85czonych_w_Kompani%C4%99_Kadrow%C4%85_Oddzia%C5%82%C3%B3w_Zwi%C4%85zk%C3%B3w_i_Dru%C5%BCyn_Strzeleckich_3_sierpnia_1914_r._w_%C2%ABOleandrach%C2%BB_w_Krakowie#cite_note-2
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 Józef Piłsudski był człowiekiem, który ponad słowa stawiał czyny. Rozpo-
czął więc budowę Legionów Polskich.   Austriacy udzielili zgody na utwo-
rzenie polskich oddziałów.   

19 grudnia 1914 roku utworzono I Brygadę Legionów Polskich, najsłynniej-
szy polski oddział I wojny światowej. Józef Piłsudski został jej dowódcą w 
stopniu brygadiera. 

8 maja 1915 roku zostały sformowane II i III Brygada Legionów. 

Wszystkie trzy brygady zostały połączone w październiku 1915 roku. 
Miały wziąć udział w walkach na Wołyniu. 4 czerwca 1916 roku Rosjanie 
podjęli największą w tej wojnie ofensywę nazwaną ofensywą Brusiłowa. 
Do przełamania frontu rzucono ok. 650 tys. żołnierzy. Trzy brygady zajęły 
pozycje pod wsią Kostiuchnówka, gdzie w dniach 4-6 lipca stoczyły swoją 
najsłynniejszą bitwę.  

  

Kostiuchnówka 1916. Największa polska bitwa I wojny światowej. 

Brygadier Józef Piłsudski.  

W tej największej bitwie Legionów, rozegrał się tragizm tamtych zmagań, 

gdzie często Polakom w siwych mundurach austriackich przychodziło sta-

wać przeciwko rodakom ubranym w rosyjski mundur. 

W bitwie tej wziął udział, chorąży Wiktor Kwarciński   

ur. 4 stycznia 1895 w Żychlinie. Zmarł z ran odniesionych   

pod Kostiuchnówką 15 sierpnia 1916 r.   

Ukończył Szkołę Handlową w Łowiczu w latach 1907-1910. 

Żołnierz 6 Pułku Piechoty 

Legionów Polskich. 
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Walki pod Kostiuchnówką na Wołyniu (4-6 lipca 1916 roku) były naj-

większą bitwą Legionów Polskich i jednocześnie pierwszym starciem w 

XX wieku stoczonym przez polskich żołnierzy, które miało polityczne 

konsekwencje. Pod wpływem oceny tego właśnie wysiłku legionistów 

został wydany przez cesarzy austro-węgierskiego i niemieckiego Akt 5 

listopada. W dokumencie tym znalazła się obietnica utworzenia Króle-

Pomimo panicznej ucieczki wojsk austro-węgierskich, Polacy nie dopuścili 

do przerwania frontu, wytrzymując kilkakrotnie ponawiany atak rosyjskiej 

dywizji . Pozbawione wsparcia artylerii i łączności brygady legionowe li-

czyły łącznie tylko 5500 żołnierzy, stawiając opór 13 000 Rosjanom. 

Żołnierze oddziału sanitarnego pod  

Kostiuchnówką w 1916 r. 

Pierwszy wygląd cmentarza w 

Kostiuchnówce . 

Ranny legionista pod  

Kostiuchnówką. 

Kopiec Chwały Legionów pod Kostiuchnówką w okresie  

międzywojennym. 

6 Pułk Piechoty Legio-

nów. Chorąży Wiktor 

Kwarciński  

ur. w Żychlinie. Zmarł  

z ran w bitwie pod  

Kostiuchówką. 

 

  

OSTATNIE CHWILE ŻYCIA, UMIERAJĄCEGO CHOR.WIKTORA KWARCIŃSKIEGO 

Śpij kolego. 
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Chor. Wiktor Kwarciński na kartach  historii  

6 Pułku Piechoty Legionów. 

Mieczysław Norwid-Neugebauer  

Dowódca 6 Pułku Piechoty Legionów.  

Mieczysław Norwid  

Neugebauer  

Niektóre z zawodów między pułko-

wych zaszczycił nawet swą obecno-

ścią  Komendant Piłsudski wraz z  

całą starszyzną legionową, jak widać 

na zdjęciu obok. 

Z pośród uprawianych tu sportów wspomnieć należy przede wszystkim  

strzelanie z kb. i pistoletów,  postawione w pułku na wysokim poziomie. 

W rozgrywkach brał udział osobiście i ppłk  Norwid, walcząc o pierwsze 

miejsce w pistolecie z ppor.  Kwarcińskim, który osiągnął duże rezultaty 

w strzelaniu z tej broni. ( z historii 6PP Legionów). 



Str. 6 Chor. Wiktor Kwarciński na kartach  historii  

6 Pułku Piechoty Legionów. 

Podchor.  Wacław Drojowski, 
ostatni zszedł  

z pola waliki i pod ogniem 
karabinów przeniósł  

chor. Wiktora Kwarcioskiego   
z mostu do okopów  
dn. 15 lipca 1916 r. 

Tekst Apelu Pamięci, podpisał Mieczysław Norwid-Neugebauer   

Dowódca 6 Pułku Piechoty Legionów.  



Str. 7 Chor. Wiktor Kwarciński na kartach  historii  

6 Pułku Piechoty Legionów. 

 



Str. 8 Chor. Wiktor Kwarciński na kartach  historii  

6 Pułku Piechoty Legionów. 

 



Str. 9 Chor. Wiktor Kwarciński na kartach  historii  

6 Pułku Piechoty Legionów. 
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Czas najwyższy przenieść się na drugą stronę okopów. Tu przewod-

nią rolę grała Narodowa Demokracja Romana Dmowskiego, partia 

kojarzona z ruchem nacjonalistycznym. Endecy, jak zwykło się ich na-

zywać, byli opcją prorosyjską. Ponadto uważał, że Niemcy, z powodu 

wyższości swojej kultury, są naturalnym wrogiem Polaków i nie wi-

dział możliwość współpracy z nimi. W momencie wybuchu wojny, 

jeszcze gdy Warszawa była w rękach Rosjan,  konserwatyści Króle-

stwa Polskiego założyli Komitet Narodowy Polski. Jego przywódcą 

został Dmowski. Dzięki orientacji prorosyjskiej KNP miał pełną apro-

batę Wielkiej Brytanii i Francji. Również tu pojawiła się idea utworze-

nia polskiej formacji wojskowej. Powstał tzw. Legion Polski nazwa-

ny Legionem Puławskim. 

Początek jego formowania to 21 listopada 1914 r. Miejscem, które 

wyznaczono na miejsce zgrupowania ochotników były Puławy. Jak 

nietrudno się domyślić, stąd nazwa. Początki nie były udane. Zgło-

siło się 70 ochotników. Wśród ochotników znalazł się znany nam w 

Żychlinie, kierownik Zakładów  inż.. Karola Fabiana, buchalter cu-

Druga strona okopów i Armia rosyjska. 

Roman Dmowski. 

UWAGA!   „cały czas na froncie z wojskami niemieckimi”.  W wojsku niemieckim  

i austro-węgierskim byli wspomniani wcześniej bohaterowie z Żychlina: por Mieczysław Kamiński 

z Pierwszej Kompani Kadrowej i chor. Wiktor Kwarciński z Legionów Polskich.  

Tu widać tragizm tamtych zmagań, gdzie często Polacy w siwych mundurach stawali walczyć  

przeciwko rodakom ubranym w rosyjski mundur. 

Władysław Nawrocki : Warszawa i Żychlin. Miał 22 lata gdy wstąpił do pierwszej polskiej 

Formacji wojskowej. Na początku było ich 70-ciu. Później tysiące. 
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Bitwa pod Husiatynem zostaje opisana przez Władysława Nawrockiego w Kalendarzu „Zorza”  

z 1922 roku. Z krwawego boju pod Husiatyniem, ze 100 osobowej 10 kompanii wychodzi cało  

jedynie około 20 żołnierzy. Kiedy Władysław Nawrocki, ranny ciężko wcześniej podczas bitwy  

w nogę, leży nieprzytomny na polu bitwy, niemiecki żołnierz usiłuje go dobić bagnetem. Wówczas, 

przytomnieje i osłania twarz ręką, która zostaje przebita tymże bagnetem, łamiąc mu nos i szczęki. 

Mimo, że ciężko ranny, strzela do Niemca z drugiej ręki, z pistoletu, zabijając go. Tak też zostaje 

znaleziony na polu bitwy i zabrany do szpitala jenieckiego 

w Szombathely  na Węgrzech.  

W niewoli przebywa przez 14 miesięcy, w tym 10 miesię-

cy w szpitalu, co świadczy o rozległości ran. Stąd też na 

późniejszych zdjęciach, twarz majora Nawrockiego wyglą-

da odmiennie niż przed ranieniem, a okaleczona noga po-

zostaje o 4 centymetry krótsza. 

Sztab Dywizji Strzelców Polskich . 

Pośrodku  Józef Dowbor-Mośnicki. 
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Po wydostaniu się z niewoli zostaje, rozkazem 

pułkownika Bolesława Roji z 28.10.1918, po-

wołany do szeregów Wojska Polskiego w Kra-

kowie. Następnie, rozkazem Polskiej Komendy 

Wojskowej w Krakowie rozbraja 1.11.1918 ro-

ku Austriacką Flotyllę Wiślaną i zostaje miano-

wany 1.11.1918 roku dowódcą Polskiej Flotylli 

Wiślanej. Jest zatem, na 9 dni przed odzyska-

niem niepodległości przez Polskę, pierwszym 

dowódcą Polskiej Marynarki Wojennej.  

Pułkownik Bolesław Roja w mundurze austriackim. 

Kapitan Władysław Nawrocki w mundurze rosyjskim. 

Dawni  oficerowie  przeciwnych armii. 

1 listopada 1918 roku   płk Roja mianuje kpt. Nawroc-

kiego Komendantem Polskiej Flotylli Wiślanej. 
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Czesław Ludwik Rybiński (ur. 1 listopada 1872  

w Dobrzelinie, zm. 1 października 1928 w Warsza-

wie) – generał brygady inżynier Wojska Polskiego. 

 

W 1914 kiedy otrzymał stopień podpułkownika.   

Studiował na Mikołajewskiej Akademii Inżynieryj-

nej w Petersburgu, po jej ukończeniu został skierowany do Turkiestanu na Dalekim 

Wschodzie, w celu odbycia służby wojskowej. Brał tam czynny udział w życiu  

miejscowej Polonii. 

 

Podczas I wojny światowej walczył na froncie kaukaskim z armia turecką, sojuszni-

kiem Niemiec i Austro-Węgier. W 1918 roku wyjechał do Odessy gdzie został przy-

wódcą Związku Wojskowych Polaków. Następnie w randze pułkownika dowodził od-

działem mikulinieckim (nazywanym oddziałem pułkownika Rybińskiego), który 

przedostał się do wschodniej Małopolski i kierował się do Lwowa. Oddział stoczył 

pod Mikulińcami nierówny bój z Ukraińcami i został tam rozbity. Czesław Rybiński 

wraz z innymi dostał się do niewoli i był więziony do czerwca 1919, kiedy to więzie-

nie zostało rozbite podczas walk w zachodniej Galicji. 

Generał Czesław Ludwik Rybiński z Dobrzelina. 
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KOLUMNA GROBU NIEZNANEGO  

ŻOŁNIERZA  

PAKOSŁAW 19-20  MAJA 1915.  Chrzest bojowy kpt. Władysława Nawrockiego w mundurze rosyjskim. 

 

KOSTIUCHNÓWKA 4-6  LIPCA 1916. Ostatni bój chor. Wiktora Kwarcińskiego w mundurze austriackim. 

 

W tamtych czasach  walczyli o wolną Polskę we wrogich i przeciwnych sobie armiach, - byli   Polakami. 

 

Dziś wspólnie uhonorowani w Grobie Nieznanego  Żołnierza   -  Panteonie  Żołnierskiej  Sławy. 
 

 


