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Streszczenie

W artykule zaprezentowano dziaÙania armii francuskiej na obszarze Dolnego glska, które wydarzyÙy si¿ w latach
1806-1814. Omówiono poszczególne wydarzenia, Ùcznie z najwaČniejszymi bitwami i obl¿Čeniami. Przedstawiono takČe
skutki zawarcia traktatu pokojowego w TylČy oraz sytuacj¿ w rejonie, w okresie pomi¿dzy kampaniami. Na koÚcu tekstu
opisano skutki wojen oraz postanowienia Kongresu WiedeÚskiego dotyczce Dolnego glska.
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WiedeÚski
Napoleonic Wars in Lower Silesia in 1806-1807 and 1813-1814

Abstract
This article presents the operations of the French army in Lower Silesia, which happened from 1806 to 1814. Discussed
the various events, including the most important baĴles and sieges. It Introduces also the consequences of the peace treaty
in TylČa, and the situation in the region in the period between campaigns. Finally it includes the contents of the eěects of
war and the resolutions of the Congress of Vienna , which involved Lower Silesia.
Keywords: Napoleon Bonaparte , army, baĴle, siege, secularization, contributions, people, Congress of Vienna

W 1806 r. po zwyci¿skich bitwach z oddziaÙami pruskimi pod Jen i Auerstedt cesarz Francji Napoleon Bonaparte
wkroczyÙ na glsk. Region ten zaopatrywaÙ paÚstwo pruskie w waČne strategicznie surowce takie jak w¿giel oraz Čywnoï°. Szwadrony francuskie podj¿Ùy prób¿ zaj¿cia tej prowincji. Nie spodziewaÙy si¿ tego, jakie konsekwencje mogÙa przynieï° ich interwencja. Okres lat 1806-1814 miaÙ okaza° si¿ bowiem bardzo burzliwy w dziejach glska.

Kampania w latach ſƆžƄ-ſƆžƅ

W 1806 r. N. Bonaparte, któremu zaleČaÙo na opanowaniu glska, chciaÙ odci° Prusy od zaopatrzenia ekonomicznego.
W tym celu skierowaÙ tam wojska, pod wodz swojego brata ksi¿cia Hieronima1. 14.10.1806 r. pod Jen wojska pruskie poniosÙy druzgocc kl¿sk¿. W Wielkopolsce zaï doszÙo do wybuchu polskiego powstania, dzi¿ki czemu ČoÙnierze francuscy
mogli wejï° do glska. Na dworze pruskim poraČka pod Jen doprowadziÙa do zachwiania wiary w sukces militarny.
Stacjonujcy oddziaÙami na glsku gen. Christian Reinhard von Lindner, a takČe minister ds. glska Karl Georg Henrich
von Hoyn uznali, iČ brak skutecznego oporu wojsk przyniesie Prusom kl¿sk¿. Cho° garnizony pruskie ulegÙy niewielkiemu wzmocnieniu, byÙy nadal rozproszone w twierdzach. 2.11.1806 r. armia francuska oblegÙa GÙogów, który zdobyÙa po
miesicu zmagaÚ. Jednoczeïnie na dowódc¿ generalnego oddziaÙów pruskich na glsku zostaÙ mianowany ks. Ferdynand
von Anhlat-Pless. Posuni¿cie to doprowadziÙo do pogorszenia sytuacji korpusów pruskich2. OddziaÙy francuskie parÙy
naprzód.
21.10.1806 r. skapitulowaÙa Legnica. Miasto zostaÙo obsadzone zaÙog zÙoČon z ČoÙnierzy Zwizku ReÚskiego, zaï
w póĊniejszym czasie przej¿li je Francuzi. WÙadz¿ w Legnicy objÙ francuski gubernator. Jak podaje StanisÙaw Dbrowski, mieszkaÚcy miasta zostali zmuszeni do spÙacania kontrybucji. Musieli takČe dostarcza° puÙkom cesarskim Čywnoï°
i odzieČ oraz ïwiadczy° usÙugi zwizane z logistyk. Trudn sytuacj¿ Legnicy pogarszaÙy ogÙoszona przez N. Bonaparte
blokada kontynentalna oraz poČary, które strawiÙy m. in. stajnie i pomieszczenia woĊniców znajdujce si¿ przy piekarni
1 S. Mizia, Historia glska. Popularny zarys dziejów, WrocÙaw 2000, s. 36.
2 M. CzapliÚski, Wojny napoleoÚskie, [w:] TenČe, Historia glska, WrocÙaw 2003, s. 251; T. KuÙak, W dobie wojen napoleoÚskich 1806-1815,
[w:] W. WrzesiÚski (red.), Dolny glsk. MonograÞa historyczna, WrocÙaw 2006, s. 377.
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polowej3. Wkrótce miaÙo si¿ okaza°, Če inne miejscowoïci takČe zostan zmuszone do skÙadania danin Francuzom. Okupanci nie zwracali uwagi na pogarszajc si¿ sytuacj¿ mieszkaÚców. Sytuacja stawaÙa si¿ coraz powaČniejsza.
Po zdobyciu Legnicy i GÙogowa wojska francuskie dotarÙy do WrocÙawia. Miasto zostaÙo obl¿Čone 6.12.1806 r., zaï
po czterech dniach takČe i ostrzelane. Sytuacja obroÚców staÙa si¿ dramatyczna, kiedy 30.12.1806 r. ïpieszce na pomoc
zaÙodze obl¿Čonego miasta pruskie posiÙki przybywajce z KÙodzka, zostaÙy rozgromione przez napoleoÚskie kompanie. WrocÙaw skapitulowaÙ 5.01.1807 r. Dwa dni póĊniej, w wyniku podpisanej kapitulacji, miasto przeszÙo w r¿ce N.
Bonapartego. Jak podaje Teresa KuÙak, mieszkaÚcom stolicy Dolnego glska zagwarantowano bezpieczeÚstwo osobiste
i materialne, prawa do wyznania oraz swobodnego opuszczenia miasta4. WÙadze miejskie nie ulegÙy zmianie. Nie doszÙo
teČ do likwidacji Kamery Wojenno-Domenalnej (kamera ta zostaÙa jednoczeïnie zmuszona do zapÙacenia 18 mln franków
traktowanych jako poczet przyszÙych zobowizaÚ Prus wobec Cesarstwa Francuskiego). SkonÞskowano zasoby materialne GÙównego Urz¿du Górniczego i glskiego Generalnego ZiemiaÚstwa. WÙadza we WrocÙawiu przeszÙa w Generalnej
Intendentury, która od razu zacz¿Ùa dokonywa° egzekucji Þnansowych i rzeczowych ïwiadczeÚ. Wi¿kszoï° z nich traÞÙa
do Warszawy, gdzie w tym czasie przebywaÙ Cesarz Francuzów5. Zaopatrzenie to miaÙo najprawdopodobniej zosta° przeznaczone na ČoÙd dla ČoÙnierzy oraz uzupeÙnienie zapasów broni, odzieČy i Čywnoïci.
Gdy stolica Dolnego glska zostaÙa zdobyta, sformowany przez Francuzów IX Korpus Wielkiej Armii pod dowództwem ks. H. Bonapartego, 16.01.1807 r. zdobyÙ Brzeg, zaï 8 II Ùupem padÙa gwidnica. Pod koniec lutego Francuzi przystpili do obl¿Čenia Nysy. Natomiast wiosn rozpocz¿li podbój Pogórza Sudeckiego oraz Kotliny KÙodzkiej. W tym czasie
jednak Korpus byÙ n¿kany bitwami zaczepnymi ze strony wojsk hrabiego Friedricha Wihlema von Goetzena, który wykorzystujc sÙaboï° wojsk napoleoÚskich pokonaÙ je pod Ktami WrocÙawskimi. Jednoczeïnie legia polsko-wÙoska (pod dowództwem majora Piotra gwiderskiego) pokonaÙa ČoÙnierzy pruskich pod Strug. Z kolei we WrocÙawiu, Brzegu i Nysie
doszÙo do sformowania Legii NadwiïlaÚskiej. Pod koniec maja 1807 r. wojska pruskie musiaÙy wycofa° si¿ w stron¿ Czech.
W tym czasie po dÙugich walkach Francuzi zdobyli Nys¿, zaï 16 czerwca KoĊle. 25 czerwca po wielodniowym oporze
poddaÙo si¿ KÙodzko, jednak wobec podpisania rozejmu twierdza ta pozostaÙa w r¿kach pruskich6. Walki zostaÙy przerwane. Dzi¿ki rozejmowi straty Prus nie wzrosÙy, cho° kampania okazaÙa si¿ kl¿sk.
W wyniku wojny 9.07.1807 r. N. Bonaparte i król pruski Fryderyk Wilhelm III podpisali traktat pokojowy w TylČy.
W jego wyniku powstaÙo Ksi¿stwo Warszawskie. Inn konsekwencj¿ stanowiÙ fakt, iČ Prusy zostaÙy zobowizane do zapÙacenia Francuzom kontrybucji wynoszcej 120 mln franków. Do czasu uregulowania zadÙuČenia wojska napoleoÚskie
miaÙy stacjonowa° na glsku, cho° region ten byÙ nadal pod panowaniem pruskim. Kontrybucja ta miaÙa zosta° spÙacona
do koÚca 1808 r.7. Wkrótce obecnoï° armii francuskiej miaÙa sta° si¿ bardziej uciČliwa, niČ kiedykolwiek dla mieszkaÚców,
a z czasem i dla samego króla pruskiego.

Sytuacja w okresie pomi҄dzy kampaniami
W celu spÙacenia dÙugu narzuconego przez Francuzów, PaÚstwo Pruskie zacz¿Ùo nakÙada° na poddanych coraz to
nowe podatki oraz zaciga° róČnorakie zobowizania8. MieszkaÚcom przyszÙo ponosi° dalsze ci¿Čary. W 1810 r. król pruski by spÙaci° kontrybucj¿ musiaÙ dokona° takČe sekularyzacji dóbr, które byÙy wÙasnoïci KoïcioÙa Rzymskokatolickiego
oraz kasaty zakonów9. DziaÙania te obj¿Ùy takČe i obszar glska. Sekularyzacj¿ przeprowadzono mi¿dzy innymi na obszarze ZÙotoryi, gdzie tamtejszy klasztor franciszkaÚski staÙ si¿ wÙasnoïci paÚstwa10. W wyniku tego posuni¿cia KoïcióÙ
utraciÙ cz¿ï° swoich dóbr.
Pocztkowo mieszkaÚcy glska odnosili si¿ pozytywnie do pobytu Francuzów na ich terenie. Po zdobyciu WrocÙawia
wi¿kszoï° pruskich urz¿dników zÙoČyÙa przysi¿g¿ na wiernoï° cesarzowi. Wojska francuskie zawsze korzystaÙy z zaproszeÚ mieszczan na bale i maskarady. Wielu mieszkaÚców wierzyÙo, iČ najeĊdĊcy okaČ si¿ panaceum na owÙadni¿t
biurokracj administracj¿ prusk. JednakČe z powodu zniszczeÚ, wojskowych grabieČy oraz ogromnych ïwiadczeÚ, które skutkowaÙy uboČeniem ludnoïci, stosunek mieszkaÚców Dolnego glska do armii napoleoÚskiej ulegÙ zmianie. Przy
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czym Francuzi nie ingerowali w rozgrywajce si¿ na glsku wydarzenia. Postanowili utrzyma° taki porzdek, jaki byÙ
przed kampani11.
Lato 1807 r. rozpocz¿Ùo si¿ zduszeniem buntujcej si¿ przeciwko swoim panom rebelii chÙopskiej, domagajcej si¿ zniesienia ci¿Čarów oraz rozdziaÙu gruntów folwarcznych. PacyÞkacja obj¿Ùa nast¿pujce powiaty: namysÙowski, oleïnicki,
jeleniogórski oraz ïwidnicki. We WrocÙawiu, w wyniku zwi¿kszenia liczby stacjonujcych batalionów francuskich, doszÙo
do wzrostu cen podstawowych dóbr oraz nasilenia si¿ monetyzacji (Þskalizmu) Generalnej Intendentury. Wydarzenia te
doprowadziÙy w maju i czerwcu 1807 r. do wybuchu rozruchów. T. KuÙak dodaje, Če uciskani mieszczanie oblegli wrocÙawski ratusz12. Podobne strajki miaÙy miejsce w GÙogowie, Otmuchowie oraz Bystrzycy KÙodzkiej. W tych dwóch ostatnich miejscowoïciach strajki spowodowaÙy takČe obciČenia zwizane z pobytem okupantów. Gdy armia napoleoÚska,
zgodnie z rozkazem wÙadz Otmuchowa oraz Bystrzycy KÙodzkiej, stÙumiÙa rozruchy, ujawniÙa si¿ nienawiï° mieszczan
do Francuzów13. MiaÙo to duČe konsekwencje dla dalszego rozwoju wydarzeÚ. WedÙug Ryszarda GÙadkiewicza ci¿Čary
zwizane z obecnoïci Wielkiej Armii poniosÙa teČ ZÙotoryja, która musiaÙa jednoczeïnie pÙaci° kontrybucj¿ Prusom14.
Z powodu najazdu na glsku bardzo mocno ucierpiaÙ przemysÙ lniany oraz sukienniczy15. MieszkaÚcom regionu przyszÙo
pÙaci° ogromn cen¿ za zaufanie stawiajcym coraz wyČsze Čdania najeĊdĊcom. PoÙoČenie glsków ulegÙo dalszemu
pogorszeniu. N. Bonaparte, który miaÙ by° wybawicielem glska, okazaÙ si¿ ciemi¿Čc ludu.
Fataln sytuacj¿ pogÙ¿biaÙa takČe wspomniana wczeïniej blokada kontynentalna, której skutków dla innych krajów
cesarz Francji nie zdoÙaÙ przewidzie°. Cho° byÙa ona skierowana tylko do Anglii, odczuwaÙy j takČe inne kraje europejskie.
Cz¿ï° szlachty, mieszczaÚstwa oraz sfery wojskowo-urz¿dniczej buntowaÙa si¿ przeciwko francuskiej eksploatacji. NarastaÙa ch¿° rozprawy z okupantem. Jak pisze T. KuÙak jednym z takich przykÙadów byÙ powstaÙy w 1808 r. w Królewcu
Zwizek Krzewienia Cnót Publicznych. Do czÙonków tej organizacji naleČaÙo wielu mieszkaÚców miast ïlskich skupionych wokóÙ póĊniejszego nadprezydenta prowincji glskiej Friedricha Theodora Menckla16. Zwizek ten stanowiÙ zapowiedĊ upadków rzdów napoleoÚskich na glsku. MieszkaÚcy miasta zacz¿li ponownie kierowa° si¿ w stron¿ pruskiego
systemu aksjonormatynwego. WzrósÙ patriotyzm pruski i niemiecki, czemu sprzyjaÙo powoÙywanie coraz to nowszych
organizacji spiskowych, chccych obali° rzdy francuskie zarówno na glsku, jak i w innych prowincjach pruskich17.
Gdy król pruski spÙaciÙ ostatni rat¿ kontrybucji, wojska francuskie zacz¿Ùy opuszcza° glsk. JednakČe zostawiÙy one
swoich ČoÙnierzy w GÙogowie, gdzie nadal byÙy egzekwowane ïwiadczenia od innych dolnoïlskich miejscowoïci18. W tym
samym czasie w Hiszpanii wybuchÙa wojna, której zarzewiem staÙo si¿ obsadzenie przez N. Bonapartego na tamtejszym
tronie swojego brata - Józefa Bonaparte. Odejïcie okupantów zostaÙo przyj¿te w wielu miastach Dolnego glska z ogromnym entuzjazmem. Jak pisze S. Dbrowski, w Legnicy odbyÙa si¿ parada straČy miejskiej19; jej czÙonkom udaÙo si¿ obsadzi°
prowadzce do miasta bramy, skd nast¿pnie odnotowywano raporty dotyczce przybywajcych do miasta i opuszczajcych je wojsk. Do czasu nadejïcia regularnych puÙków, piecz¿ nad gÙównym odwachem sprawowali miejscowi kawalerzyïci. Bramy i mury miasta zostaÙy obsadzone z obawy przed ponownymi rozruchami. Gdy w 1809 r. gÙówny garnizon
powróciÙ do miasta, mieszkaÚcy przywitali ČoÙnierzy, po czym przy udziale kleru zostali wprowadzeni do grodu20.
Walki z Wielk Armi zmusiÙy paÚstwo pruskie do przeprowadzenia reform, bowiem ujawniÙa si¿ anachronicznoï°
administracji. W zwizku z tym najpierw minister spraw wewn¿trznych i pierwszy minister rzdu pruskiego Heinrich
Friedrich Karl vom Stein (1807-1808), a póĊniej peÙnicy od 1810 r. funkcj¿ kanclerza Karl August von Hardenberg, musieli
zmierzy° si¿ z feudalnym systemem fryderycjaÚskim. W celu zmniejszenia cierpieÚ ludnoïci i pozyskania sojuszników
do walki z Francj, zmiany zacz¿to dokonywa° na wzór reform napoleoÚskich - byÙ to wówczas ewenement. Jak zauwaČa
T. KuÙak, podczas rzdów F. vom Steina zostaÙo zniesione poddaÚstwo osobiste chÙopów oraz podziaÙ spoÙeczeÚstwa
na stany. Wprowadzono wolny obrót ziemi, równoï° mi¿dzy miastami oraz ich nowy podziaÙ (duČe, ïrednie maÙe),
zaï mieszkaÚców miast podzielono na obywateli z peÙni praw miejskich oraz na osoby podlegajce ich ochronie (tzw.
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Schuĵverwandten). ZostaÙa takČe wprowadzona zasada samorzdu wÙadz miejskich, wybieranych przez obywateli. W maÙych i ïrednich miastach wÙadza miaÙa by° sprawowana przez burmistrzów, a wielkich przez nadburmistrzów. Z kolei
K. von Hardenberg doprowadziÙ do kasaty przywilejów szlachty i duchowieÚstwa w dziedzinie gospodarczej, poprzez
naÙoČenie na nich podatku przemysÙowego, pÙaconego w zaleČnoïci od wysokoïci uzyskiwanych dochodów. Za rzdów
K. von Hardenberga doszÙo takČe do sekularyzacji majtku koïcielnego, zrównania ydów z pozostaÙymi mieszkaÚcami
w wykonywaniu handlu, w dost¿pie do sprawowania urz¿dów gminnych oraz funkcji nauczycielskich oraz wprowadzenia wolnoïci wykonywania rzemiosÙa i handlu. W 1811 r. powoÙany zostaÙ Uniwersytet WrocÙawski21. Wkrótce polityka
prowadzona przez F. vom Steina i K. von Hardenberga miaÙa przynieï° owocne dla Prus skutki, zaï na reformach i taktyce
N. Bonaparte, mieli zacz° wzorowa° si¿ jego wrogowie.

Pruska wojna wyzwoleҞcza ſƆſƁ- ſƆſƂ
Na wieï° o kl¿sce N. Bonapartego, podczas wyprawy na Moskw¿, 17 III 1813 r. król Prus, Fryderyk Wilhelm III, ogÙosiÙ
powszechny nabór do armii. Szeï° dni póĊniej wÙadca ten opublikowaÙ przygotowane przez gen. Gerharda Scharnhorsta
zarzdzenie ogÙaszajce obowizkow sÙuČb¿ wojskow w trakcie dziaÙaÚ militarnych. 10 II, na wieï° o odezwie nawoÙujcej
m¿Čczyzn w wieku 17-24 lat do wst¿powania w szeregi oddziaÙów pruskich, studenci Uniwersytetu WrocÙawskiego dali
znak do rozpocz¿cia „pruskiej wojny wyzwoleÚczej”22. 17 III 1813 r. (dokÙadnie w dwa dni po podpisaniu sojuszu z carem
Rosji Aleksandrem I we WrocÙawiu), król pruski wydaÙ apel, który miaÙ zach¿ci° naród do walk z kompaniami francuskimi.
MieszkaÚcy glska przyj¿li t¿ odezw¿ entuzjastycznie, zaï Polacy odnieïli si¿ do niej neutralnie23. By° moČe dlatego, iČ cigle
mieli wiar¿ w to, Če dzi¿ki N. Bonapartemu odzyskaj wolnoï°. 19 III 1807 r. wojska pruskie wyruszyÙy ze stolicy Dolnego
glska24. MÙodzieČ arystokratyczna, mieszczaÚska oraz studencka zacz¿Ùa tworzy° oddziaÙy ochotnicze (tzw. Freikorps), których celem miaÙa by° walka z wojskami francuskimi, wycofujcymi si¿ z Rosji. Od tego czasu moČna zauwaČy°, jak sÙusznie
okreïliÙ to Marek CzapliÚski, Če „podstaw patriotyzmu pruskiego (a póĊniej i niemieckiego) staÙa si¿ walka z obcym reČimem”25. S. Dbrowski zauwaČa, Če w Legnicy oddziaÙy ochotnicze zacz¿Ùy by° formowane jeszcze przed wojn przez mÙodzieČ
gimnazjaln (I 1813). Wraz z pocztkiem dziaÙaÚ militarnych, mieszkaÚcy miasta musieli zacz° dostarcza° armii pruskiej
sukno i zapewni° jej miejsca do zatrzymania si¿ na popas26. Walki, marsze ČoÙnierzy, rekwizycje i kontrybucje staÙy si¿ znowu „chlebem powszednim” na Dolnym glsku. MieszkaÚcom znów przyszÙo pÙaci° wysok cen¿ za doznawane cierpienia.
Pocztkowo armia francuska nie stawiaÙa oporu, cofajc si¿ za Nys¿ RuČyck. Od II 1813 r. na glsk zacz¿li wkracza°
rosyjscy ČoÙnierze27. Jak wyjaïnia S. Dbrowski, legniccy cieïle dostali rozkaz budowy mostu w pobliČu gcinawy, po to by
szwadrony carskie mogÙy swobodnie si¿ przeprawi°. 13 IV w Legnicy zostaÙ utworzony VI Regiment Piechoty Landwery.
StacjonowaÙ on w mieïcie do 24 V28. W V 1813 r. po zwyci¿stwie w Saksonii nad wojskami sprzymierzonymi Francuzi ponownie przekroczyli granice glska. UdaÙo im si¿ zdoby° WrocÙaw29. W streÞe zagroČenia znalazÙa si¿ równieČ ZÙotoryja.
16 V 1813 r. na mocy wydanego przez króla Prus edyktu o pospolitym ruszeniu, wszyscy m¿ČczyĊni w wieku 18 do 60 lat
zostali powoÙani pod broÚ. W dniu 24 V król pruski Fryderyk Wilhelm III oraz car Aleksander I zatrzymali si¿ w ZÙotoryi
na noc. Trzy dni póĊniej miejscowoï° ta zostaÙa zdobyta przez francuskich Čandarmów. Jej zajmowaniu towarzyszyÙy
wypadki pldrowania mieszkaÚ, piwnic i sklepów30. ZÙotoryja poniosÙa ogromne straty rzeczowe i materialne.
W Legnicy zaï prezydent Friedrich August von Erdmannsdorf (po zabezpieczeniu Kasy Rejencji) nakazaÙ urz¿dnikom wycofa° si¿ z zabezpieczonymi aktami w stron¿ DzierČoniowa. 26 V burmistrz Friedrich Podorě nakazaÙ urz¿dnikom i magistratowi opuszczenie miasta. PoleciÙ takČe rozwiza° zarzd i utworzy° komisj¿ majc negocjowa° z Francuzami. 27 V 1813 r. po potyczce polskich szwoleČerów pod dowództwem Dezyderego ChÙapowskiego armia napoleoÚska
wkroczyÙa do Legnicy. Cesarza Francuzów powitaÙ prof. Johann Karl GoĴhelf Werdermann, który w celu zapewnienia
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mieszkaÚcom bezpieczeÚstwa odwoÙywaÙ si¿ do „wspaniaÙomyïlnoïci i mdroïci cesarza”31. Po krótkim rekonesansie
dokonanym przez N. Bonapartego, profesor J. Werdermann zgod¿ uzyskaÙ. 28.05.1813 r. po wyjeĊdzie Cesarza z Legnicy,
radni powoÙali podporzdkowany Francuzom zarzd miejski pod egid radcy Materne32.
Na pewn wzmiank¿ zasÙuguj wydarzenia w Mirsku, opisane przez Roberta Primke i Macieja Szczerep¿. 23.05.1813
r. na wieï° o kl¿sce wojsk rosyjsko-pruskich pod Budziszynem, oddziaÙy pruskie w poïpiechu wycofaÙy si¿ z Mirska. Gdy
Francuzi zaj¿li Leïn, jej mieszkaÚcy równieČ opuïcili domy . W tym samym czasie gÙówna kwatera wojsk sprzymierzonych zostaÙa przeniesiona do Lwówka glskiego. 27 maja do Mirska przybyÙ oddziaÙ rosyjski, zÙoČony z 300 dragonów,
rozlokowujc si¿ w pobliskim Skarbkowie oraz w ogrodzie kupca KiĴelmanna33. 30 maja oddziaÙy francuskie przybyÙy do grody glskiej, zaï 1 czerwca do WrocÙawia, gdzie poïpiesznie sformowane pospolite ruszenie poddaÙo si¿. Gdy
jednak nadburmistrz WrocÙawia Friedrich von Kospoth, który staÙ na straČy porzdku w mieïcie, chciaÙ powstrzyma°
Francuzów, zwróciÙ si¿ do dowodzcego oddziaÙami napoleoÚskimi gen. Alexandre’a Lauritsona, ten poleciÙ, by magistrat
wrocÙawski udaÙ si¿ do stacjonujcego w grodzie glskiej N. Bonapartego, co F. von Kospoth uczyniÙ34. Mimo rozruchów
ČoÙnierze francuscy opuïcili WrocÙaw, nie naruszajc podpisanego kilka dni wczeïniej rozejmu (11.06.1813 r.).
4.06.1813 wojska francuskie podpisaÙy rozejm ze sprzymierzonymi siÙami prusko-rosyjskimi w Pielaszkowie. Koalicja
antyfrancuska zobowizaÙa si¿, Če nie przekroczy linii demarkacyjnej biegncej od granicy czeskiej przez Kamienn Gór¿,
Bolków, Strzegom i Kty WrocÙawskie do póÙnocnych nurtów rzeki Odry. Zaï armia napoleoÚska musiaÙa wycofa° swoje
oddziaÙy z cz¿ïci zaj¿tych terenów. ZatrzymaÙa teČ powiat lwówecko- bolesÙawiecki35.
W Mirsku miejsce rosyjskich dragonów, zaj¿Ùy siÙy francusko-neapolitaÚskie. GeneraÙ dywizji Essarts Francois des
Ledru zakwaterowaÙ si¿ u kupca Richtera, zaï komenda garnizonu zostaÙa ulokowana w domu szewca Reinharda. PowstaÙy apteka polowa, wartownia, kancelaria, magazyn furaČu, zboČa, piwa i chleba, stajnie, lazaret oraz trzy szpitale wyspecjalizowane w walce ze ïwierzbem. Pienidze na lecznice pochodziÙy z kasy mieszkaÚców miasta. Od obciČeÚ wolni
byli tylko mieszczanie przetrzymujcy w swoich domostwach Francuzów. Sytuacja ekonomiczna mieszkaÚców ulegÙa
pogorszeniu, wraz z rozpocz¿ciem przez armi¿ napoleoÚsk budowy obozu na Marcówce koÙo Mirska (22.06.1813 r.).
Obóz ten zostaÙ przeznaczony dla stacjonujcych w mieïcie oraz jego okolicach czterech regimentów. Dostarczane na budow¿ drewno pochodziÙo nie tylko z pobliskich borów, ale takČe z Proszowej i gwieradowa. Zgodnie z opisem R. Primke
i M. Szczerepy, gdy budowa obozu zakoÚczyÙa si¿ - mieszkaÚcy go udekorowali36. Miejsce to miaÙo odegra° póĊniej waČn
rol¿ w dalszych dziaÙaniach.
7 sierpnia Prusy i Rosja zerwaÙy rozejm, zaï kilka dni póĊniej oddziaÙy kozackie dowodzone przez gen. Kaszarowa starÙy
si¿ z siÙami francusko-wÙoskim pod Wleniem. Mniej wi¿cej w tym samym czasie, bo 10 sierpnia we Lwówku glskim, hucznie obchodzono urodziny N. Bonapartego. Jak zauwaČaj R. Primke i M. Szczerepa: gÙówne obchody zostaÙy zorganizowane
w obozach na linii Mojesz-PÙawna oraz w obozie na Marcówce. O godzinie 15:30 dzwony koïcielne ogÙosiÙy uroczystoïci.
W tym momencie w innej cz¿ïci miasta do kwatery generaÙa Baradesa przybyli francuscy oÞcerowie, komisarze wojskowi
oraz niektórzy przedstawiciele rady miejskiej i magistratu. Nast¿pnie goïcie udali si¿ do pobliskiego koïcioÙa, gdzie odïpiewali Te Deum, po czym salwy z dziaÙ obwieïciÙy zakoÚczenie koïcielnej cz¿ïci obchodów urodzin Cesarza Francji. OÞcerowie
udali si¿ do obozu pod PÙawn, ČoÙnierze artylerii do szaÚców nad Bobrem, zaï Čandarmeria do Piwnicy Ratuszowej. Podczas
ïwi¿towania wzniesiono dwa nieudane toasty; jak stwierdzaj R. Primke i M. Szczerepa, pierwszy toast wzniesiony za N.
Bonapartego zakoÚczyÙ si¿ zgaszeniem znajdujcego si¿ w armacie prochu. Podczas drugiego za Joachima Murata, jeden z puÙkowników próbowaÙ ratowa° pÙonce w koszu fajerwerki, po czym zostaÙ przewieziony do pobliskiego lazaretu. Wieczorem
w hotelu du Roi odbyÙ si¿ bal z udziaÙem oÞcerów oraz waČniejszych elit w mieïcie. Podczas urodzin wiele budynków zostaÙo
iluminowanych37. Zabawa jednak nie mogÙa trwa° wiecznie. ZbliČaÙy si¿ walki, które wkrótce miaÙy przesdzi° o losach wojny.
17.08.1813 r. na wzgórzu koïcielnym w Rokitnicy irlandzcy ČoÙnierze z 3. PuÙku Cudzoziemskiego, pod dowództwem
puÙkownika Williama Lawlessa oraz 2. PuÙku Piechoty Ksi¿stwa Warszawskiego, ponieïli kl¿sk¿ w walce z batalionami
pruskimi. Wielu ČoÙnierzy uciekÙo w panice. W zwizku z t bitw Agnieszka MÙyÚczak opisuje legend¿ o karczmarzu
Schroeterze i dwóch wÙoïcianach, który z obawy przed rabunkiem ze strony bdĊ to francuskiej, bdĊ prusko-rosyj31
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skiej, ukryli we wn¿trzu tamtejszego koïcioÙa skrzyni¿ z kosztownoïciami38. Tego samego dnia, jak wyjaïniaj R. Primke
i M. Szczerepa, garnizon francuski opuïciÙ Mirsk. JednakČe dwie kompanie wraz ze sprzymierzonymi szwadronami wÙoskimi wróciÙy do tego miasta, po czym skierowaÙy si¿ na OrÙowice, tworzc przeznaczon dla piechoty forpoczt¿39.
W dniach 22-23 sierpnia pod ZÙotoryj doszÙo do bitwy. Zgodnie z opisem Cezarego SkaÙy miasto zostaÙo obl¿Čone
od strony póÙnocnej i poÙudniowej, zaï bitwa rozpocz¿Ùa si¿ w okolicznych wioskach: w Jerzmanicach Zdroju, Nowej Wsi
ZÙotoryjskiej i Wyskoku. W pierwszej z wymienionych osad Francuzom udaÙo si¿ zdoby° Wilcz Gór¿. 23 sierpnia mi¿dzy
Now Wsi ZÙotoryjsk, a stawami wojska napoleoÚskie rozlokowali zÙoČon z 30 ci¿Čkich dziaÙ bateri¿, która za zadanie
miaÙa ostrzeliwa° rejony Górki MieszczaÚskiej oraz Góry MikoÙaja, uniemoČliwiajc w ten sposób ucieczk¿ siÙ pruskich do
Kopacza i Rokitnicy. Cz¿ï° dziaÙ zadaÙa straty maszerujcym w stron¿ Wyskoku batalionom piechoty, wspieranym przez
póÙbateri¿ artylerii konnej. oÙnierze pruscy próbowali zaatakowa° francusk artyleri¿, jednak ČoÙnierze napoleoÚscy
powstrzymali ofensyw¿, przez co niektórzy walczcy po stronie pruskiej salwowali si¿ ucieczk. Ci, którzy zostali - formowali czworoboki zatrzymujce Francuzów. Po poÙudniu na pomoc Prusom przybyli Rosjanie, którzy jednak niewiele
mogli zdziaÙa°. VI Koalicja antyfrancuska wycofaÙa si¿ ze ZÙotoryi, po czym wyruszyÙa w stron¿ Rokitnicy40.
Z sukcesu Francuzi nie mogli si¿ jednak cieszy°, bowiem armie sprzymierzonych planowaÙy ostateczn rozpraw¿,
do której doszÙo nad rzek Kaczaw (24-26.08.1813 r.). Dowódca Armii Bobru marszaÙek Jacques Macdonald sdziÙ Če
armia prusko-rosyjska kontynuuje odwrót. Tymczasem feldmarszaÙek G. Blücher przeszedÙ ze swoimi szwadronami do
ofensywy, myïlc, Če oddziaÙy Etienne Macdonalda wycofuj si¿, zaï wi¿kszoï° wojsk francuskich zostaÙa skierowana do
Saksonii. Pomyïlnoï° misji miaÙo zapewni° dowódcy wojsk pruskich rozproszenie oddziaÙów wrogich wojsk. 25 sierpnia
o godzinie 22:00 feldmarszaÙek wydaÙ rozkaz ataku wczesnym rankiem nast¿pnego dnia. Zgodnie z opisem R. Primke
i M. Szczerepy, plan dziaÙaÚ okazaÙ si¿ nast¿pujcy: Wartneburg von Yorck, który sforsowaÙ Nys¿ Szalon pod Krajowem
i Duninem; wraz ze swoim oddziaÙem, miaÙ obejï° prawe skrzydÙo oddziaÙu francuskiego i zaatakowa° go od tyÙu, wojska Fabiana Osten-Sackena dostaÙy zadanie bezpoïredniego ataku na puÙki napoleoÚskie, zaï wysÙane w stron¿ ZÙotoryi
oddziaÙy Andraulta de Langerona dostaÙy za zadanie osÙanianie walczcych. G. Blücher zmierzaÙ najpierw rozprawi° si¿
ze stacjonujcym pod Legnic korpusem gen. Josepha Souhama. Plany nie zostaÙy jednak zrealizowane z uwagi na opady
deszczu, który miaÙ odegra° ogromn rol¿ w trakcie walki. Do bitwy doszÙo o godzinie 12:00. Pocztkowo Francuzi odnosili sukcesy m.in.: wyparto prusk jazd¿ z jegrami do Krotoszyc, dokonano stopniowej przeprawy na PÙaskowyČ Janowicki. Jednak gdy wojska pruskie zdecydowaÙy si¿ wysÙa° posiÙki, Francuzi utracili wczeïniej zdobyte pozycje. O kl¿sce armii
napoleoÚskiej zadecydowaÙo takČe uderzenie Rosjan na TyÚczyk oraz Janowice DuČe, przybycie F. Oesten-Sackena do
Wrmtowic oraz planowane przez niego obejïcie lewego skrzydÙa oddziaÙu E. Macdonalda z planowanym wejïciem na
ich tyÙy. O ostatecznej kl¿sce Francuzów zadecydowaÙ ostrzaÙ dziaÙ umieszczonych na Górze GoÙ¿biej, który w wojskach
francuskich spowodowaÙ zam¿t i bezÙad. Wycofywanie si¿ zmieniÙo si¿ w chaotyczn ucieczk¿41.
Nie byÙ to jednak koniec dziaÙaÚ wojennych. 17 dywizja gen. Jacquesa Puthoda, która nie braÙa udziaÙu w starciu nad
Kaczaw, pod naciskiem Rosjan zostaÙa zmuszona do wymarszu z okolic Soboty. DokonaÙa odwrotu, gdy kierowaÙa si¿
w stron¿ Ptakowic przez Dworek. Ostatecznie dywizja dotarÙa do wzgórza SkaÙka w PÙakowicach, gdzie zorganizowaÙa
obron¿ oraz ponawiaÙa nieudane próby skonstruowania przeprawy przez wzburzone odm¿ty rzeki. Armia pod dowództwem ks. gen. Aleksieja Grigojewicza Szczerbatowa coraz bardziej zacz¿Ùa napiera° na wzgórza. UdaÙo jej si¿ wyprze°
Francuzów do ogrodów Dolnych Ptakowic oraz do Ùki nad Bobrem. Cz¿ï° ČoÙnierzy podj¿Ùa prób¿ przebycia rzeki, zaï
reszta skapitulowaÙa. Po bitwie Rosjanie zatopili orzeÙ 134 puÙku oraz szeï° armat. TuČ przed bitw na wzgórzach Jaglarz
lub Wietrznik zakopano kosztownoïci jednego z generaÙów, zaï w okolicach paÙacu ukryto pozostaÙoïci puÙkowej kasy42.
W r¿kach Francuzów pozostaÙ tylko okupowany juČ od 1806 r. GÙogów. Sytuacji twierdzy nie zmieniÙa przegrana przez
Francuzów „bitwa narodów” pod Lipskiem, po której N. Bonaparte zesÙano na wysp¿ Elb¿. T. KuÙak pisze, Če mimo, iČ
miasto byÙo obl¿Čone przez bataliony pruskie, wojska francuskie dokonywaÙy zakoÚczonych „pyrrusowymi zwyci¿stwami”
zbrojnych wypadów. W styczniu 1814 r. gÙogowscy mieszczanie zm¿czeni okupacj wszcz¿li protesty, jednakČe od Francuzów uwolnili si¿ dopiero 10.04.1814 r., gdy podpisali oni akt kapitulacji43. Trwajca ponad 7 lat okupacja zakoÚczyÙa si¿,
a wraz z ni wojny napoleoÚskie na Dolnym glsku, które przyniosÙy ogromne straty zarówno wïród ČoÙnierzy jak i ludnoïci
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cywilnej.

Skutki dziaҝaҞ wojennych. Ustalenia Kongresu WiedeҞskiego
Zniszczenia wojenne byÙy ogromne. Wiele miast wyceniaÙo je na kilka tysi¿cy talarów, zaï WrocÙaw - na milion. Pienidze które zostaÙy wydane na kontrybucje i stacjonowanie oddziaÙów, pocign¿Ùy za sob lawinowe dÙugi spÙacane nast¿pnie przez kilka dziesi¿cioleci. Na wsiach z powodu dziaÙaÚ militarnych zniszczone zostaÙy zabudowania, inwentarze,
gospodarskie i zasiewy. Ludnoï° Dolnego glska zmniejszyÙa si¿ o 25%44.
15.04.1814 r. prezydent cywilnego rzdu dla glska Theodor Merkel, przedstawiÙ kanclerzowi K. Hardenbergowi pomysÙy zwizane z przyszÙymi rokowaniami pokojowymi m. in. z likwidacj Ksi¿stwa Warszawskiego. Jednak zgodnie
z wol cara Rosji, powrót do stanu sprzed pokoju w TylČy okazaÙ si¿ niemoČliwy. W sprawie glska Prusy proponowaÙy
oddzielenie Saksonii od ziem ÙuČyckich aČ po rzek¿ Rab¿, ustalenie granicy prusko-austriackiej w rejonie ziemi kÙodzkiej,
Czech i Moraw, a takČe obj¿cie granicami caÙego biskupstwa wrocÙawskiego. Podpisany 9.06.1815 r. w Wiedniu traktat
pokojowy, cho° dawaÙ Prusom Nadreni¿, nie pozwoliÙ im na odzyskanie ziem polskich, które staÙy si¿ zaleČne od Rosji
tworzc Królestwo Polskie (tzw. Kongresówk¿). JednakČe Prusy odniosÙy równieČ korzyïci: saksonia utraciÙa Dolne RuČyce na rzecz Brandenburgii, zaï Górne RuČyce zostaÙy przyÙczone do glska. Na nowych terenach zostaÙy utworzone
powiaty lubaÚski i zgorzelecki (na prawym brzegu Nysy RuČyckiej) oraz powiaty z miastami Rothenburg i Wojerecy (po
zachodniej stronie Nysy RuČyckiej)45.
Wojna wyzwoleÚcza wpÙyn¿Ùa teČ na przekonanie, Če Dolny glsk jest równorz¿dn prowincj w paÚstwie pruskim.
Sami mieszkaÚcy glska poczuli si¿ mocno zwizani z paÚstwem Hohenzollernów. gwiadczy° o tym moČe obchodzone
w dniu 18.01.1816 r. ïwi¿to zakoÚczenia wojny wyzwoleÚczej, podczas którego na caÙym Dolnym glsku podkreïlano
szczególn wag¿ tych wydarzeÚ w historii Niemiec46. Obchodzono takČe kilka mniejszych ïwit zwizanych, z konkretnymi wydarzeniami lub wodzami (np. we Lwówku glskim ïwi¿to generaÙa G. Blüchera).

ZakoҞczenie

Wojny napoleoÚskie w latach 1806-1807 oraz 1813-1814, odcisn¿Ùy ogromny ïlad w historii zarówno niemieckiej, francuskiej jak i na glsku. Cho° mieszkaÚcy pocztkowo odnosili si¿ pozytywnie do armii napoleoÚskiej, z czasem bardzo
mocno odczuli skutki nakÙadanych na nich kontrybucji.
glsk zostaÙ ogarni¿ty zniszczeniami spowodowanymi przez bitwy, dziaÙania wojsk napoleoÚskich oraz rozboje. PotencjaÙ gospodarczy glska zostaÙ znacznie osÙabiony. Zacz¿Ùo brakowa° podstawowych produktów, mieszkaÚcy uboČeli
z powodu coraz to nowych obciČeÚ i kontrybucji oraz stacjonowania wojsk francuskich, zaï samo paÚstwo pruskie zostaÙo zmuszone do przeprowadzenia reform, które miaÙy poprawi° sytuacj¿ zarówno na glsku jak i samych Prusach.
Pierwsza kampania na glsku byÙa dla N. Bonapartego ogromnym sukcesem uwieÚczonym pokojem w TylČy. Natomiast druga przyniosÙa mu kl¿sk¿, b¿dc niejako konsekwencj nieudanej wyprawy na Rosj¿ z 1812 r. Zawarty mi¿dzy królem pruskim Fryderykiem Wilhelmem III a carem Rosji Aleksandrem I sojusz, pogrzebaÙ dČenia cesarza Francji
o podporzdkowanie sobie glska, a co za tym idzie caÙej Europy. Sojusz ten przyczyniÙ si¿ takČe do uwolnienia od róČnych obciČeÚ zwizanych z pobytem Francuzów. Wïród mieszkaÚców glska doszÙo do wzrostu patriotyzmu pruskiego. poczuli si¿ bardzo mocno zwizani z Prusami. Ustalenia Kongresu WiedeÚskiego oznaczaÙy takČe i dla tego regionu
now kart¿ w dziejach. Prowincja ïlska mogÙa spokojnie wejï° w kolejny etap historii.
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