DOKUMENT
AUTENTYCZNOŚCI ZIEMI
POBRANEJ DO URNY Z POLA BITEWNEGO
I BRYGADY LEGIONÓW POLSKICH
POD ŁOWCZÓWKIEM 24 GRUDNIA 1914 R .

Wszystkim i każdemu z osobna, którzy będą czytać to pismo, oświadczamy, że jako dar przekazujemy
ziemię pobraną do urny z pola bitewnego I Brygady Legionów Polskich pod Łowczówkiem 24 grudnia 1914 roku.
Odzyskanie niepodległości po 123 latach niewoli dla narodu Polskiego nie było dane w prezencie. Jednym
z ważnych czynników odzyskania niepodległości była walka zbrojna żołnierzy narodowości polskiej. Jako pierwsi
do tej walki stanęły Legiony pod dowództwem Józefa Piłsudskiego. Legiony utworzono w 1914 roku z Polaków za
zgodą rządu austriackiego. Walczyły w pierwszej Wojnie Światowej na froncie wschodnim po stronie armii AustroWęgier przeciwko armii Rosji carskiej. W pierwszej fazie wojny Rosja planowała wyeliminować z wojny AustroWęgry. Efektem tych planów była ofensywa wojsk rosyjskich na kresach polskich, w Galicji. W pierwszym okresie
Rosjanie zostali powstrzymani pod Łopanowem. Jednakże kolejny atak groził przerwaniem frontu. Zadanie
powstrzymania ataku otrzymała 1 Brygada Legionów Polskich. Oddziałami polskimi dowodził ppłk Kazimierz
Sosnkowski. Legioniści po zajęciu pozycji bojowych w dniu 23 grudnia 1914 roku o świcie przystąpili do
kontrataku. Kontratakiem dowodził dowódca 1 pułku mjr Rydz–Śmigły. Walki były ciężkie, dochodziło często do
walk wręcz. Bitwa trwała do zmroku. Wojska rosyjskie zostały odrzucone. W nocy Rosjanie wzmocnili siły
odwodami i ruszyli 24 grudnia do kolejnego natarcia. Morderczy pojedynek trwał przez cały wigilijny wieczór.
Legioniści musieli się cofnąć przed naporem Rosjan. Walki trwały również i 25 grudnia. Legioniści odzyskali
utracone pozycje. W sytuacji gdy znajdujące się na skrzydłach austriackie armie wycofały się, utrzymanie przez
legionistów pozycji stało się niemożliwe. Około godz. 13.00 Brygada rozpoczęła odwrót do Lipnicy Murowanej.
W czasie walk wyróżnili się kapitanowie Berbecki i Rylski. Brygada walczyła pod Łowczówkiem 4 dni i 3 noce,
przeprowadziła 5 wielkich ataków, odparła 16 kontrataków, wzięła do niewoli ponad 600 jeńców. W walkach
zginęło 168 legionistów, 342 zostało rannych. Wzięty do niewoli rosyjskiej legionista ppor. Stanisław Kaszubski
został przez nich powieszony jako zdrajca, gdyż był obywatelem zaboru rosyjskiego. Ofiary tej bitwy spoczywają
na Cmentarzu Legionistów Polskich w Łowczówku. Pułkownik Gustaw Świderski za dzielność został odznaczony
Orderem Virtuti Militari, za wzięcie do niewoli całego dowództwa rosyjskiego pułku. O znaczeniu tej bitwy
w historii Polski świadczy umieszczenie napisu „Łowczówek 24 XII 1914” na tablicy przy Grobie Nieznanego
Żołnierza w Warszawie.
Składając w postument pomnika WOLNOŚĆ KRZYŻAMI SIĘ MIERZY ziemię z pola bitewnego
legionistów pod Łowczówkiem oddajemy hołd bohaterskim żołnierzom odradzającej się Rzeczypospolitej.
Ziemię pobrała w 2018 roku delegacja Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników
RADAR. Osobiście ziemię pobierał st. chor. szt. Jerzy Pawlak wraz z małżonką Haliną oraz wnuczkami Lilianą

i Amelką.

Tą ziemię, pobraną z autentycznego miejsca bitwy żołnierzy polskich,
umieściliśmy ze czcią w pomniku
WOLNOŚĆ KRZYŻAMI SIĘ MIERZY.
Jelenia Góra, 15 sierpnia 2020 r.

