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Streszczenie
W artykule zaprezentowano dzia ania armii francuskiej na obszarze Dolnego l ska, które wydarzy y si  w latach 

1806-1814. Omówiono poszczególne wydarzenia, cznie z najwa niejszymi bitwami i obl eniami. Przedstawiono tak e
skutki zawarcia traktatu pokojowego w Tyl y oraz sytuacj  w rejonie, w okresie pomi dzy kampaniami. Na ko cu tekstu
opisano skutki wojen oraz postanowienia Kongresu Wiede skiego dotycz ce Dolnego l ska. 
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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 ba  les and sieges. It Introduces also the consequences of the  peace treaty
in Tyl a, and the situation in the region in the period between campaigns. Finally it includes the contents of the e  ects of 
war and the resolutions of the Congress of Vienna , which involved Lower Silesia. 
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W 1806 r. po zwyci skich bitwach z oddzia ami pruskimi pod Jen  i Auerstedt cesarz Francji Napoleon Bonaparte
wkroczy  na l sk. Region ten zaopatrywa  pa stwo pruskie w wa ne strategicznie surowce takie jak w giel oraz  yw-
no . Szwadrony francuskie podj y prób  zaj cia tej prowincji. Nie spodziewa y si  tego, jakie konsekwencje mog a przy-
nie  ich interwencja. Okres lat 1806-1814 mia  okaza  si  bowiem bardzo burzliwy w dziejach l ska.

Kampania w latach -
W 1806 r. N. Bonaparte, któremu zale a o na opanowaniu l ska, chcia  odci  Prusy od zaopatrzenia ekonomicznego. 

W tym celu skierowa  tam wojska, pod wodz  swojego brata ksi cia Hieronima1. 14.10.1806 r. pod Jen  wojska pruskie po-
nios y druzgoc c  kl sk . W Wielkopolsce za  dosz o do wybuchu polskiego powstania, dzi ki czemu o nierze francuscy 
mogli wej  do l ska. Na dworze pruskim pora ka pod Jen  doprowadzi a do zachwiania wiary w sukces militarny. 
Stacjonuj cy oddzia ami na l sku gen. Christian Reinhard von Lindner, a tak e minister ds. l ska Karl Georg Henrich 
von Hoyn uznali, i  brak skutecznego oporu wojsk przyniesie Prusom kl sk . Cho  garnizony pruskie uleg y niewielkie-
mu wzmocnieniu, by y nadal rozproszone w twierdzach. 2.11.1806 r. armia francuska obleg a G ogów, który zdoby a po 
miesi cu zmaga . Jednocze nie na dowódc  generalnego oddzia ów pruskich na l sku zosta  mianowany ks. Ferdynand 
von Anhlat-Pless. Posuni cie to doprowadzi o do pogorszenia sytuacji korpusów pruskich2. Oddzia y francuskie par y
naprzód. 

21.10.1806 r. skapitulowa a Legnica. Miasto zosta o obsadzone za og  z o on  z o nierzy Zwi zku Re skiego, za  
w pó niejszym czasie przej li je Francuzi. W adz  w Legnicy obj  francuski gubernator. Jak podaje Stanis aw D brow-
ski, mieszka cy miasta zostali zmuszeni do sp acania kontrybucji. Musieli tak e dostarcza  pu kom cesarskim ywno  
i odzie  oraz wiadczy  us ugi zwi zane z logistyk . Trudn  sytuacj  Legnicy pogarsza y og oszona przez N. Bonaparte
blokada kontynentalna oraz po ary, które strawi y m. in. stajnie i pomieszczenia wo niców znajduj ce si  przy piekarni

1 S. Mizia, Historia l ska. Popularny zarys dziejów, Wroc aw 2000, s. 36.
2 M. Czapli ski, Wojny napoleo skie, [w:] Ten e, Historia l ska, Wroc aw 2003, s. 251; T. Ku ak, W dobie wojen napoleo skich 1806-1815,

[w:] W. Wrzesi ski (red.), Dolny l sk. MonograÞ a historyczna, Wroc aw 2006, s. 377.
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polowej3. Wkrótce mia o si  okaza , e inne miejscowo ci tak e zostan  zmuszone do sk adania danin Francuzom. Oku-
panci nie zwracali uwagi na pogarszaj c  si  sytuacj  mieszka ców. Sytuacja stawa a si  coraz powa niejsza.

Po zdobyciu Legnicy i G ogowa wojska francuskie dotar y do Wroc awia. Miasto zosta o obl one 6.12.1806 r., za  
po czterech dniach tak e i ostrzelane. Sytuacja obro ców sta a si  dramatyczna, kiedy 30.12.1806 r. piesz ce na pomoc 
za odze obl onego miasta pruskie posi ki przybywaj ce z K odzka, zosta y rozgromione przez napoleo skie kompa-
nie. Wroc aw skapitulowa  5.01.1807 r. Dwa dni pó niej, w wyniku podpisanej kapitulacji, miasto przesz o w r ce N. 
Bonapartego. Jak podaje Teresa Ku ak, mieszka com stolicy Dolnego l ska zagwarantowano bezpiecze stwo osobiste 
i materialne, prawa do wyznania oraz swobodnego opuszczenia miasta4. W adze miejskie nie uleg y zmianie. Nie dosz o 
te  do likwidacji Kamery Wojenno-Domenalnej (kamera ta zosta a jednocze nie zmuszona do zap acenia 18 mln franków 
traktowanych jako poczet przysz ych zobowi za  Prus wobec Cesarstwa Francuskiego). SkonÞ skowano zasoby material-
ne G ównego Urz du Górniczego i l skiego Generalnego Ziemia stwa. W adza we Wroc awiu przesz a w Generalnej 
Intendentury, która od razu zacz a dokonywa  egzekucji Þ nansowych i rzeczowych wiadcze . Wi kszo  z nich traÞ a 
do Warszawy, gdzie w tym czasie przebywa  Cesarz Francuzów5. Zaopatrzenie to mia o najprawdopodobniej zosta  prze-
znaczone na o d dla o nierzy oraz uzupe nienie zapasów broni, odzie y i ywno ci. 

Gdy stolica Dolnego l ska zosta a zdobyta, sformowany przez Francuzów IX Korpus Wielkiej Armii pod dowódz-
twem ks. H. Bonapartego, 16.01.1807 r. zdoby  Brzeg, za  8 II upem pad a widnica. Pod koniec lutego Francuzi przyst -
pili do obl enia Nysy. Natomiast wiosn  rozpocz li podbój Pogórza Sudeckiego oraz Kotliny K odzkiej. W tym czasie 
jednak Korpus by  n kany bitwami zaczepnymi ze strony wojsk hrabiego Friedricha Wihlema von Goetzena, który wyko-
rzystuj c s abo  wojsk napoleo skich pokona  je pod K tami Wroc awskimi. Jednocze nie legia polsko-w oska (pod do-
wództwem majora Piotra widerskiego) pokona a o nierzy pruskich pod Strug . Z kolei we Wroc awiu, Brzegu i Nysie 
dosz o do sformowania Legii Nadwi la skiej. Pod koniec maja 1807 r. wojska pruskie musia y wycofa  si  w stron  Czech.

W tym czasie po d ugich walkach Francuzi zdobyli Nys , za  16 czerwca Ko le. 25 czerwca po wielodniowym oporze 
podda o si  K odzko, jednak wobec podpisania rozejmu twierdza ta pozosta a w r kach pruskich6. Walki zosta y przerwa-
ne. Dzi ki rozejmowi straty Prus nie wzros y, cho  kampania okaza a si  kl sk . 

W wyniku wojny 9.07.1807 r. N. Bonaparte i król pruski Fryderyk Wilhelm III podpisali traktat pokojowy w Tyl y. 
W jego wyniku powsta o Ksi stwo Warszawskie. Inn  konsekwencj  stanowi  fakt, i  Prusy zosta y zobowi zane do za-
p acenia Francuzom kontrybucji wynosz cej 120 mln franków. Do czasu uregulowania zad u enia wojska napoleo skie 
mia y stacjonowa  na l sku, cho  region ten by  nadal pod panowaniem pruskim. Kontrybucja ta mia a zosta  sp acona 
do ko ca 1808 r.7. Wkrótce obecno  armii francuskiej mia a sta  si  bardziej uci liwa, ni  kiedykolwiek dla mieszka ców, 
a z czasem i dla samego króla pruskiego.

Sytuacja w okresie pomi dzy kampaniami
W celu sp acenia d ugu narzuconego przez Francuzów, Pa stwo Pruskie zacz o nak ada  na poddanych coraz to 

nowe podatki oraz zaci ga  ró norakie zobowi zania8. Mieszka com przysz o ponosi  dalsze ci ary. W 1810 r. król pru-
ski by sp aci  kontrybucj  musia  dokona  tak e sekularyzacji dóbr, które by y w asno ci  Ko cio a Rzymskokatolickiego 
oraz kasaty zakonów9. Dzia ania te obj y tak e i obszar l ska. Sekularyzacj  przeprowadzono mi dzy innymi na ob-
szarze Z otoryi, gdzie tamtejszy klasztor franciszka ski sta  si  w asno ci  pa stwa10. W wyniku tego posuni cia Ko ció  
utraci  cz  swoich dóbr. 

Pocz tkowo mieszka cy l ska odnosili si  pozytywnie do pobytu Francuzów na ich terenie. Po zdobyciu Wroc awia 
wi kszo  pruskich urz dników z o y a przysi g  na wierno  cesarzowi. Wojska francuskie zawsze korzysta y z za-
prosze  mieszczan na bale i maskarady. Wielu mieszka ców wierzy o, i  naje d cy oka  si  panaceum na ow adni t  
biurokracj  administracj  prusk . Jednak e z powodu zniszcze , wojskowych grabie y oraz ogromnych wiadcze , któ-
re skutkowa y ubo eniem ludno ci, stosunek mieszka ców Dolnego l ska do armii napoleo skiej uleg  zmianie. Przy 

3 S. D browski (red.), Legnica. Zarys monograÞ i miasta, Legnica - Wroc aw 1998, s. 229.
4 T. Ku ak, dz. cyt., s. 378
5 Tam e, s. 378.
6 M. Czapli ski, dz. cyt., s.252.
7 Tam e, s. 252; S. D browski (red.), dz. cyt., s. 229; T. Ku ak, dz. cyt., s. 379.
8 Tam e, s. 252.
9 S. Mizia, dz. cyt., s. 37.
10 R. G adkiewicz (red.), Dzieje Z otoryi, Z otoryja - Wroc aw 1997, s. 107.
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czym Francuzi nie ingerowali w rozgrywaj ce si  na l sku wydarzenia. Postanowili utrzyma  taki porz dek, jaki by  
przed kampani 11. 

Lato 1807 r. rozpocz o si  zduszeniem buntuj cej si  przeciwko swoim panom rebelii ch opskiej, domagaj cej si  znie-
sienia ci arów oraz rozdzia u gruntów folwarcznych. PacyÞ kacja obj a nast puj ce powiaty: namys owski, ole nicki, 
jeleniogórski oraz widnicki. We Wroc awiu, w wyniku zwi kszenia liczby stacjonuj cych batalionów francuskich, dosz o 
do wzrostu cen podstawowych dóbr oraz nasilenia si  monetyzacji (Þ skalizmu) Generalnej Intendentury. Wydarzenia te 
doprowadzi y w maju i czerwcu 1807 r. do wybuchu rozruchów. T. Ku ak dodaje, e uciskani mieszczanie oblegli wro-
c awski ratusz12. Podobne strajki mia y miejsce w G ogowie, Otmuchowie oraz Bystrzycy K odzkiej. W tych dwóch ostat-
nich miejscowo ciach strajki spowodowa y tak e obci enia zwi zane z pobytem okupantów. Gdy armia napoleo ska, 
zgodnie z rozkazem w adz Otmuchowa oraz Bystrzycy K odzkiej, st umi a rozruchy, ujawni a si  nienawi  mieszczan 
do Francuzów13. Mia o to du e konsekwencje dla dalszego rozwoju wydarze . Wed ug Ryszarda G adkiewicza ci ary 
zwi zane z obecno ci  Wielkiej Armii ponios a te  Z otoryja, która musia a jednocze nie p aci  kontrybucj  Prusom14. 
Z powodu najazdu na l sku bardzo mocno ucierpia  przemys  lniany oraz sukienniczy15. Mieszka com regionu przysz o 
p aci  ogromn  cen  za zaufanie stawiaj cym coraz wy sze dania naje d com. Po o enie l sków uleg o dalszemu 
pogorszeniu. N. Bonaparte, który mia  by  wybawicielem l ska, okaza  si  ciemi c  ludu. 

Fataln  sytuacj  pog bia a tak e wspomniana wcze niej blokada kontynentalna, której skutków dla innych krajów 
cesarz Francji nie zdo a  przewidzie . Cho  by a ona skierowana tylko do Anglii, odczuwa y j  tak e inne kraje europejskie. 

Cz  szlachty, mieszcza stwa oraz sfery wojskowo-urz dniczej buntowa a si  przeciwko francuskiej eksploatacji. Na-
rasta a ch  rozprawy z okupantem. Jak pisze T. Ku ak jednym z takich przyk adów by  powsta y w 1808 r. w Królewcu 
Zwi zek Krzewienia Cnót Publicznych. Do cz onków tej organizacji nale a o wielu mieszka ców miast l skich skupio-
nych wokó  pó niejszego nadprezydenta prowincji l skiej Friedricha Theodora Menckla16. Zwi zek ten stanowi  zapo-
wied  upadków rz dów napoleo skich na l sku. Mieszka cy miasta zacz li ponownie kierowa  si  w stron  pruskiego 
systemu aksjonormatynwego. Wzrós  patriotyzm pruski i niemiecki, czemu sprzyja o powo ywanie coraz to nowszych 
organizacji spiskowych, chc cych obali  rz dy francuskie zarówno na l sku, jak i w innych prowincjach pruskich17.

Gdy król pruski sp aci  ostatni  rat  kontrybucji, wojska francuskie zacz y opuszcza  l sk. Jednak e zostawi y one 
swoich o nierzy w G ogowie, gdzie nadal by y egzekwowane wiadczenia od innych dolno l skich miejscowo ci18. W tym 
samym czasie w Hiszpanii wybuch a wojna, której zarzewiem sta o si  obsadzenie przez N. Bonapartego na tamtejszym 
tronie swojego brata - Józefa Bonaparte. Odej cie okupantów zosta o przyj te w wielu miastach Dolnego l ska z ogrom-
nym entuzjazmem. Jak pisze S. D browski, w Legnicy odby a si  parada stra y miejskiej19; jej cz onkom uda o si  obsadzi  
prowadz ce do miasta bramy, sk d nast pnie odnotowywano raporty dotycz ce przybywaj cych do miasta i opuszcza-
j cych je wojsk. Do czasu nadej cia regularnych pu ków, piecz  nad g ównym odwachem sprawowali miejscowi kawale-
rzy ci. Bramy i mury miasta zosta y obsadzone z obawy przed ponownymi rozruchami. Gdy w 1809 r. g ówny garnizon 
powróci  do miasta, mieszka cy przywitali o nierzy, po czym przy udziale kleru zostali wprowadzeni do grodu20. 

Walki z Wielk  Armi  zmusi y pa stwo pruskie do przeprowadzenia reform, bowiem ujawni a si  anachroniczno  
administracji. W zwi zku z tym najpierw minister spraw wewn trznych i pierwszy minister rz du pruskiego Heinrich 
Friedrich Karl vom Stein (1807-1808), a pó niej pe ni cy od 1810 r. funkcj  kanclerza Karl August von Hardenberg, musieli 
zmierzy  si  z feudalnym systemem fryderycja skim. W celu zmniejszenia cierpie  ludno ci i pozyskania sojuszników 
do walki z Francj , zmiany zacz to dokonywa  na wzór reform napoleo skich - by  to wówczas ewenement. Jak zauwa a 
T. Ku ak, podczas rz dów F. vom Steina zosta o zniesione podda stwo osobiste ch opów oraz podzia  spo ecze stwa 
na stany. Wprowadzono wolny obrót ziemi , równo  mi dzy miastami oraz ich nowy podzia  (du e, rednie ma e), 
za  mieszka ców miast podzielono na obywateli z pe ni  praw miejskich oraz na osoby podlegaj ce ich ochronie (tzw. 

11 M. Czapli ski, dz. cyt., s. 252; T. Ku ak, dz. cyt., s. 380.
12 Tam e, s. 381.
13 Tam e, s. 381.
14 R. G adkiewicz (red.), dz. cyt., s. 107.
15 M. Czapli ski, dz. cyt., s. 252.
16 T. Ku ak, dz. cyt., s. 380-381.
17 M. Czapli ski, dz. cyt., s. 253.
18 Tam e, s. 380-381
19 S. D browski (red.), dz. cyt., s. 230
20 Tam e, s. 230.
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Schu  verwandten). Zosta a tak e wprowadzona zasada samorz du w adz miejskich, wybieranych przez obywateli. W ma-
ych i rednich miastach w adza mia a by  sprawowana przez burmistrzów, a wielkich przez nadburmistrzów. Z kolei 

K. von Hardenberg doprowadzi  do kasaty przywilejów szlachty i duchowie stwa w dziedzinie gospodarczej, poprzez 
na o enie na nich podatku przemys owego, p aconego w zale no ci od wysoko ci uzyskiwanych dochodów. Za rz dów 
K. von Hardenberga dosz o tak e do sekularyzacji maj tku ko cielnego, zrównania ydów z pozosta ymi mieszka cami 
w wykonywaniu handlu, w dost pie do sprawowania urz dów gminnych oraz funkcji nauczycielskich oraz wprowadze-
nia wolno ci wykonywania rzemios a i handlu. W 1811 r. powo any zosta  Uniwersytet Wroc awski21. Wkrótce polityka 
prowadzona przez F. vom Steina i K. von Hardenberga mia a przynie  owocne dla Prus skutki, za  na reformach i taktyce 
N. Bonaparte, mieli zacz  wzorowa  si  jego wrogowie. 

Pruska wojna wyzwole cza - 
Na wie  o kl sce N. Bonapartego, podczas wyprawy na Moskw , 17 III 1813 r. król Prus, Fryderyk Wilhelm III, og osi  

powszechny nabór do armii. Sze  dni pó niej w adca ten opublikowa  przygotowane przez gen. Gerharda Scharnhorsta 
zarz dzenie og aszaj ce obowi zkow  s u b  wojskow  w trakcie dzia a  militarnych. 10 II, na wie  o odezwie nawo uj cej 
m czyzn w wieku 17-24 lat do wst powania w szeregi oddzia ów pruskich, studenci Uniwersytetu Wroc awskiego dali 
znak do rozpocz cia „pruskiej wojny wyzwole czej”22. 17 III 1813 r. (dok adnie w dwa dni po podpisaniu sojuszu z carem 
Rosji Aleksandrem I we Wroc awiu), król pruski wyda  apel, który mia  zach ci  naród do walk z kompaniami francuskimi. 
Mieszka cy l ska przyj li t  odezw  entuzjastycznie, za  Polacy odnie li si  do niej neutralnie23. By  mo e dlatego, i  ci gle 
mieli wiar  w to, e dzi ki N. Bonapartemu odzyskaj  wolno . 19 III 1807 r. wojska pruskie wyruszy y ze stolicy Dolnego 
l ska24. M odzie  arystokratyczna, mieszcza ska oraz studencka zacz a tworzy  oddzia y ochotnicze (tzw. Freikorps), któ-
rych celem mia a by  walka z wojskami francuskimi, wycofuj cymi si  z Rosji. Od tego czasu mo na zauwa y , jak s usznie 
okre li  to Marek Czapli ski, e „podstaw  patriotyzmu pruskiego (a pó niej i niemieckiego) sta a si  walka z obcym re ime-
m”25. S. D browski zauwa a, e w Legnicy oddzia y ochotnicze zacz y by  formowane jeszcze przed wojn  przez m odzie  
gimnazjaln  (I 1813). Wraz z pocz tkiem dzia a  militarnych, mieszka cy miasta musieli zacz  dostarcza  armii pruskiej 
sukno i zapewni  jej miejsca do zatrzymania si  na popas26. Walki, marsze o nierzy, rekwizycje i kontrybucje sta y si  zno-
wu „chlebem powszednim” na Dolnym l sku. Mieszka com znów przysz o p aci  wysok  cen  za doznawane cierpienia.

Pocz tkowo armia francuska nie stawia a oporu, cofaj c si  za Nys  u yck . Od II 1813 r. na l sk zacz li wkracza  
rosyjscy o nierze27. Jak wyja nia S. D browski, legniccy cie le dostali rozkaz budowy mostu w pobli u cinawy, po to by 
szwadrony carskie mog y swobodnie si  przeprawi . 13 IV w Legnicy zosta  utworzony VI Regiment Piechoty Landwery. 
Stacjonowa  on w mie cie do 24 V28. W V 1813 r. po zwyci stwie w Saksonii nad wojskami sprzymierzonymi Francuzi po-
nownie przekroczyli granice l ska. Uda o im si  zdoby  Wroc aw29. W streÞ e zagro enia znalaz a si  równie  Z otoryja. 
16 V 1813 r. na mocy wydanego przez króla Prus edyktu o pospolitym ruszeniu, wszyscy m czy ni w wieku 18 do 60 lat 
zostali powo ani pod bro . W dniu 24 V król pruski Fryderyk Wilhelm III oraz car Aleksander I zatrzymali si  w Z otoryi 
na noc. Trzy dni pó niej miejscowo  ta zosta a zdobyta przez francuskich andarmów. Jej zajmowaniu towarzyszy y 
wypadki pl drowania mieszka , piwnic i sklepów30. Z otoryja ponios a ogromne straty rzeczowe i materialne. 

W Legnicy za  prezydent Friedrich August von Erdmannsdorf (po zabezpieczeniu Kasy Rejencji) nakaza  urz dni-
kom wycofa  si  z zabezpieczonymi aktami w stron  Dzier oniowa. 26 V burmistrz Friedrich Podor   nakaza  urz dni-
kom i magistratowi opuszczenie miasta. Poleci  tak e rozwi za  zarz d i utworzy  komisj  maj c  negocjowa  z Francu-
zami. 27 V 1813 r. po potyczce polskich szwole erów pod dowództwem Dezyderego Ch apowskiego armia napoleo ska 
wkroczy a do Legnicy. Cesarza Francuzów powita  prof. Johann Karl Go  helf Werdermann, który w celu zapewnienia 

21 T. Ku ak, dz. cyt., s. 381-388.
22 Tam e, s. 389.
23 S. Mizia, dz. cyt., s. 37.
24 Tam e, s. 390
25 M. Czapli ski, dz. cyt., s. 253.
26 S. D browski (red.), dz. cyt., s. 233.
27 Tam e, s. 253.
28 S. D browski (red.), dz. cyt., s. 230.
29 M. Czapli ski, dz. cyt., s. 253.
30 R. G adkiewicz (red.), dz. cyt., s. 107-108.
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mieszka com bezpiecze stwa odwo ywa  si  do „wspania omy lno ci i m dro ci cesarza”31. Po krótkim rekonesansie 
dokonanym przez N. Bonapartego, profesor J. Werdermann zgod  uzyska . 28.05.1813 r. po wyje dzie Cesarza z Legnicy, 
radni powo ali podporz dkowany Francuzom zarz d miejski pod egid  radcy Materne32. 

Na pewn  wzmiank  zas uguj  wydarzenia w Mirsku, opisane przez Roberta Primke i Macieja Szczerep . 23.05.1813 
r. na wie  o kl sce wojsk rosyjsko-pruskich pod Budziszynem, oddzia y pruskie w po piechu wycofa y si  z Mirska. Gdy 
Francuzi zaj li Le n , jej mieszka cy równie  opu cili domy . W tym samym czasie g ówna kwatera wojsk sprzymierzo-
nych zosta a przeniesiona do Lwówka l skiego. 27 maja do Mirska przyby  oddzia  rosyjski, z o ony z 300 dragonów, 
rozlokowuj c si  w pobliskim Skarbkowie oraz w ogrodzie kupca Ki  elmanna33. 30 maja oddzia y francuskie przyby-
y do rody l skiej, za  1 czerwca do Wroc awia, gdzie po piesznie sformowane pospolite ruszenie podda o si . Gdy 

jednak nadburmistrz Wroc awia Friedrich von Kospoth, który sta  na stra y porz dku w mie cie, chcia  powstrzyma  
Francuzów, zwróci  si  do dowodz cego oddzia ami napoleo skimi gen. Alexandre’a Lauritsona, ten poleci , by magistrat 
wroc awski uda  si  do stacjonuj cego w rodzie l skiej N. Bonapartego, co F. von Kospoth uczyni 34. Mimo rozruchów 
o nierze francuscy opu cili Wroc aw, nie naruszaj c podpisanego kilka dni wcze niej rozejmu (11.06.1813 r.).

4.06.1813 wojska francuskie podpisa y rozejm ze sprzymierzonymi si ami prusko-rosyjskimi w Pielaszkowie. Koalicja 
antyfrancuska zobowi za a si , e nie przekroczy linii demarkacyjnej biegn cej od granicy czeskiej przez Kamienn  Gór , 
Bolków, Strzegom i K ty Wroc awskie do pó nocnych nurtów rzeki Odry. Za  armia napoleo ska musia a wycofa  swoje 
oddzia y z cz ci zaj tych terenów. Zatrzyma a te  powiat lwówecko- boles awiecki35.

W Mirsku miejsce rosyjskich dragonów, zaj y si y francusko-neapolita skie. Genera  dywizji Essarts Francois des 
Ledru zakwaterowa  si  u kupca Richtera, za  komenda garnizonu zosta a ulokowana w domu szewca Reinharda. Po-
wsta y apteka polowa, wartownia, kancelaria, magazyn fura u, zbo a, piwa i chleba, stajnie, lazaret oraz trzy szpitale wy-
specjalizowane w walce ze wierzbem. Pieni dze na lecznice pochodzi y z kasy mieszka ców miasta. Od obci e  wolni 
byli tylko mieszczanie przetrzymuj cy w swoich domostwach Francuzów. Sytuacja ekonomiczna mieszka ców uleg a 
pogorszeniu, wraz z rozpocz ciem przez armi  napoleo sk  budowy obozu na Marcówce ko o Mirska (22.06.1813 r.). 
Obóz ten zosta  przeznaczony dla stacjonuj cych w mie cie oraz jego okolicach czterech regimentów. Dostarczane na bu-
dow  drewno pochodzi o nie tylko z pobliskich borów, ale tak e z Proszowej i wieradowa. Zgodnie z opisem R. Primke 
i M. Szczerepy, gdy budowa obozu zako czy a si  - mieszka cy go udekorowali36. Miejsce to mia o odegra  pó niej wa n  
rol  w dalszych dzia aniach.

7 sierpnia Prusy i Rosja zerwa y rozejm, za  kilka dni pó niej oddzia y kozackie dowodzone przez gen. Kaszarowa star y 
si  z si ami francusko-w oskim pod Wleniem. Mniej wi cej w tym samym czasie, bo 10 sierpnia we Lwówku l skim, hucz-
nie obchodzono urodziny N. Bonapartego. Jak zauwa aj  R. Primke i M. Szczerepa: g ówne obchody zosta y zorganizowane 
w obozach na linii Mojesz-P awna oraz w obozie na Marcówce. O godzinie 15:30 dzwony ko cielne og osi y uroczysto ci. 
W tym momencie w innej cz ci miasta do kwatery genera a Baradesa przybyli francuscy oÞ cerowie, komisarze wojskowi 
oraz niektórzy przedstawiciele rady miejskiej i magistratu. Nast pnie go cie udali si  do pobliskiego ko cio a, gdzie od pie-
wali Te Deum, po czym salwy z dzia  obwie ci y zako czenie ko cielnej cz ci obchodów urodzin Cesarza Francji. OÞ cerowie 
udali si  do obozu pod P awn , o nierze artylerii do sza ców nad Bobrem, za  andarmeria do Piwnicy Ratuszowej. Podczas 
wi towania wzniesiono dwa nieudane toasty; jak stwierdzaj  R. Primke i M. Szczerepa, pierwszy toast wzniesiony za N. 

Bonapartego zako czy  si  zgaszeniem znajduj cego si  w armacie prochu. Podczas drugiego za Joachima Murata, jeden z pu -
kowników próbowa  ratowa  p on ce w koszu fajerwerki, po czym zosta  przewieziony do pobliskiego lazaretu. Wieczorem 
w hotelu du Roi odby  si  bal z udzia em oÞ cerów oraz wa niejszych elit w mie cie. Podczas urodzin wiele budynków zosta o 
iluminowanych37. Zabawa jednak nie mog a trwa  wiecznie. Zbli a y si  walki, które wkrótce mia y przes dzi  o losach wojny. 

17.08.1813 r. na wzgórzu ko cielnym w Rokitnicy irlandzcy o nierze z 3. Pu ku Cudzoziemskiego, pod dowództwem 
pu kownika Williama Lawlessa oraz 2. Pu ku Piechoty Ksi stwa Warszawskiego, ponie li kl sk  w walce z batalionami 
pruskimi. Wielu o nierzy uciek o w panice. W zwi zku z t  bitw  Agnieszka M y czak opisuje legend  o karczmarzu 
Schroeterze i dwóch w o cianach, który z obawy przed rabunkiem ze strony b d  to francuskiej, b d  prusko-rosyj-

31 S. D browski (red.), dz. cyt., s. 234.
32 Tam e, s. 233-234.
33 R. Primke, M. Szczerepa, Wojenne epizody Dolnego l ska, Kraków 2010, s. 104-105.
34 T. Ku ak, dz. cyt., s. 390.
35 R. Primke, M. Szczerepa, dz. cyt., s. 105.
36 Tam e, s. 108.
37 Tam e, s. 104-109.
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skiej, ukryli we wn trzu tamtejszego ko cio a skrzyni  z kosztowno ciami38. Tego samego dnia, jak wyja niaj  R. Primke 
i M. Szczerepa, garnizon francuski opu ci  Mirsk. Jednak e dwie kompanie wraz ze sprzymierzonymi szwadronami w o-
skimi wróci y do tego miasta, po czym skierowa y si  na Or owice, tworz c przeznaczon  dla piechoty forpoczt 39. 

W dniach 22-23 sierpnia pod Z otoryj  dosz o do bitwy. Zgodnie z opisem Cezarego Ska y miasto zosta o obl one 
od strony pó nocnej i po udniowej, za  bitwa rozpocz a si  w okolicznych wioskach: w Jerzmanicach Zdroju, Nowej Wsi 
Z otoryjskiej i Wyskoku. W pierwszej z wymienionych osad Francuzom uda o si  zdoby  Wilcz  Gór . 23 sierpnia mi dzy 
Now  Wsi  Z otoryjsk , a stawami wojska napoleo skie rozlokowali z o on  z 30 ci kich dzia  bateri , która za zadanie 
mia a ostrzeliwa  rejony Górki Mieszcza skiej oraz Góry Miko aja, uniemo liwiaj c w ten sposób ucieczk  si  pruskich do 
Kopacza i Rokitnicy. Cz  dzia  zada a straty maszeruj cym w stron  Wyskoku batalionom piechoty, wspieranym przez 
pó bateri  artylerii konnej. o nierze pruscy próbowali zaatakowa  francusk  artyleri , jednak o nierze napoleo scy 
powstrzymali ofensyw , przez co niektórzy walcz cy po stronie pruskiej salwowali si  ucieczk . Ci, którzy zostali - for-
mowali czworoboki zatrzymuj ce Francuzów. Po po udniu na pomoc Prusom przybyli Rosjanie, którzy jednak niewiele 
mogli zdzia a . VI Koalicja antyfrancuska wycofa a si  ze Z otoryi, po czym wyruszy a w stron  Rokitnicy40. 

Z sukcesu Francuzi nie mogli si  jednak cieszy , bowiem armie sprzymierzonych planowa y ostateczn  rozpraw , 
do której dosz o nad rzek  Kaczaw  (24-26.08.1813 r.). Dowódca Armii Bobru marsza ek Jacques Macdonald s dzi  e 
armia prusko-rosyjska kontynuuje odwrót. Tymczasem feldmarsza ek G. Blücher przeszed  ze swoimi szwadronami do 
ofensywy, my l c, e oddzia y Etienne Macdonalda wycofuj  si , za  wi kszo  wojsk francuskich zosta a skierowana do 
Saksonii. Pomy lno  misji mia o zapewni  dowódcy wojsk pruskich rozproszenie oddzia ów wrogich wojsk. 25 sierpnia 
o godzinie 22:00 feldmarsza ek wyda  rozkaz ataku wczesnym rankiem nast pnego dnia. Zgodnie z opisem R. Primke 
i M. Szczerepy, plan dzia a  okaza  si  nast puj cy: Wartneburg von Yorck, który sforsowa  Nys  Szalon  pod Krajowem 
i Duninem; wraz ze swoim oddzia em, mia  obej  prawe skrzyd o oddzia u francuskiego i zaatakowa  go od ty u, woj-
ska Fabiana Osten-Sackena dosta y zadanie bezpo redniego ataku na pu ki napoleo skie, za  wys ane w stron  Z otoryi 
oddzia y Andraulta de Langerona dosta y za zadanie os anianie walcz cych. G. Blücher zmierza  najpierw rozprawi  si  
ze stacjonuj cym pod Legnic  korpusem gen. Josepha Souhama. Plany nie zosta y jednak zrealizowane z uwagi na opady 
deszczu, który mia  odegra  ogromn  rol  w trakcie walki. Do bitwy dosz o o godzinie 12:00. Pocz tkowo Francuzi odno-
sili sukcesy m.in.: wyparto prusk  jazd  z jegrami do Krotoszyc, dokonano stopniowej przeprawy na P askowy  Janowic-
ki. Jednak gdy wojska pruskie zdecydowa y si  wys a  posi ki, Francuzi utracili wcze niej zdobyte pozycje. O kl sce armii 
napoleo skiej zadecydowa o tak e uderzenie Rosjan na Ty czyk oraz Janowice Du e, przybycie F. Oesten-Sackena do 
W rm towic oraz planowane przez niego obej cie lewego skrzyd a oddzia u E. Macdonalda z planowanym wej ciem na 
ich ty y. O ostatecznej kl sce Francuzów zadecydowa  ostrza  dzia  umieszczonych na Górze Go biej, który w wojskach 
francuskich spowodowa  zam t i bez ad. Wycofywanie si  zmieni o si  w chaotyczn  ucieczk 41. 

Nie by  to jednak koniec dzia a  wojennych. 17 dywizja gen. Jacquesa Puthoda, która nie bra a udzia u w starciu nad 
Kaczaw , pod naciskiem Rosjan zosta a zmuszona do wymarszu z okolic Soboty. Dokona a odwrotu, gdy kierowa a si  
w stron  Ptakowic przez Dworek. Ostatecznie dywizja dotar a do wzgórza Ska ka w P akowicach, gdzie zorganizowa a 
obron  oraz ponawia a nieudane próby skonstruowania przeprawy przez wzburzone odm ty rzeki. Armia pod dowódz-
twem ks. gen. Aleksieja Grigojewicza Szczerbatowa coraz bardziej zacz a napiera  na wzgórza. Uda o jej si  wyprze  
Francuzów do ogrodów Dolnych Ptakowic oraz do ki nad Bobrem. Cz  o nierzy podj a prób  przebycia rzeki, za  
reszta skapitulowa a. Po bitwie Rosjanie zatopili orze  134 pu ku oraz sze  armat. Tu  przed bitw  na wzgórzach Jaglarz 
lub Wietrznik zakopano kosztowno ci jednego z genera ów, za  w okolicach pa acu ukryto pozosta o ci pu kowej kasy42. 

W r kach Francuzów pozosta  tylko okupowany ju  od 1806 r. G ogów. Sytuacji twierdzy nie zmieni a przegrana przez 
Francuzów „bitwa narodów” pod Lipskiem, po której N. Bonaparte zes ano na wysp  Elb . T. Ku ak pisze, e mimo, i  
miasto by o obl one przez bataliony pruskie, wojska francuskie dokonywa y zako czonych „pyrrusowymi zwyci stwami” 
zbrojnych wypadów. W styczniu 1814 r. g ogowscy mieszczanie zm czeni okupacj  wszcz li protesty, jednak e od Fran-
cuzów uwolnili si  dopiero 10.04.1814 r., gdy podpisali oni akt kapitulacji43. Trwaj ca ponad 7 lat okupacja zako czy a si , 
a wraz z ni  wojny napoleo skie na Dolnym l sku, które przynios y ogromne straty zarówno w ród o nierzy jak i ludno ci 

38 A. M y czak, Rokitnica 1813-2011, „Echo Z otoryi” 2011, nr 9(70), s. 20.
39 R. Primke, M. Szczerepa, dz. cyt., s. 109-110
40 C. Ska a, Pomnik bitwy o Z otoryj , „Echo Z otoryi” 2012, nr 2(75), s. 13.
41 R. Primke, M. Szczerepa, Wojenne tajemnice Dolnego l ska, Kraków 2006, s. 59-61.
42 Tam e, s. 63-65.
43 T. Ku ak, dz. cyt., s. 391.
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cywilnej. 

Skutki dzia a  wojennych. Ustalenia Kongresu Wiede skiego
Zniszczenia wojenne by y ogromne. Wiele miast wycenia o je na kilka tysi cy talarów, za  Wroc aw - na milion. Pie-

ni dze które zosta y wydane na kontrybucje i stacjonowanie oddzia ów, poci gn y za sob  lawinowe d ugi sp acane na-
st pnie przez kilka dziesi cioleci. Na wsiach z powodu dzia a  militarnych zniszczone zosta y zabudowania, inwentarze, 
gospodarskie i zasiewy. Ludno  Dolnego l ska zmniejszy a si  o 25%44.

15.04.1814 r. prezydent cywilnego rz du dla l ska Theodor Merkel, przedstawi  kanclerzowi K. Hardenbergowi po-
mys y zwi zane z przysz ymi rokowaniami pokojowymi m. in. z likwidacj  Ksi stwa Warszawskiego. Jednak zgodnie 
z wol  cara Rosji, powrót do stanu sprzed pokoju w Tyl y okaza  si  niemo liwy. W sprawie l ska Prusy proponowa y 
oddzielenie Saksonii od ziem u yckich a  po rzek  ab , ustalenie granicy prusko-austriackiej w rejonie ziemi k odzkiej, 
Czech i Moraw, a tak e obj cie granicami ca ego biskupstwa wroc awskiego. Podpisany 9.06.1815 r. w Wiedniu traktat 
pokojowy, cho  dawa  Prusom Nadreni , nie pozwoli  im na odzyskanie ziem polskich, które sta y si  zale ne od Rosji 
tworz c Królestwo Polskie (tzw. Kongresówk ). Jednak e Prusy odnios y równie  korzy ci: saksonia utraci a Dolne u-
yce na rzecz Brandenburgii, za  Górne u yce zosta y przy czone do l ska. Na nowych terenach zosta y utworzone 

powiaty luba ski i zgorzelecki (na prawym brzegu Nysy u yckiej) oraz powiaty z miastami Rothenburg i Wojerecy (po 
zachodniej stronie Nysy u yckiej)45.

Wojna wyzwole cza wp yn a te  na przekonanie, e Dolny l sk jest równorz dn  prowincj  w pa stwie pruskim. 
Sami mieszka cy l ska poczuli si  mocno zwi zani z pa stwem Hohenzollernów. wiadczy  o tym mo e obchodzone 
w dniu 18.01.1816 r. wi to zako czenia wojny wyzwole czej, podczas którego na ca ym Dolnym l sku podkre lano 
szczególn  wag  tych wydarze  w historii Niemiec46. Obchodzono tak e kilka mniejszych wi t zwi zanych, z konkret-
nymi wydarzeniami lub wodzami (np. we Lwówku l skim wi to genera a G. Blüchera). 

Zako czenie
Wojny napoleo skie w latach 1806-1807 oraz 1813-1814, odcisn y ogromny lad w historii zarówno niemieckiej, fran-

cuskiej jak i na l sku. Cho  mieszka cy pocz tkowo odnosili si  pozytywnie do armii napoleo skiej, z czasem bardzo 
mocno odczuli skutki nak adanych na nich kontrybucji.

l sk zosta  ogarni ty zniszczeniami spowodowanymi przez bitwy, dzia ania wojsk napoleo skich oraz rozboje. Po-
tencja  gospodarczy l ska zosta  znacznie os abiony. Zacz o brakowa  podstawowych produktów, mieszka cy ubo eli 
z powodu coraz to nowych obci e  i kontrybucji oraz stacjonowania wojsk francuskich, za  samo pa stwo pruskie zo-
sta o zmuszone do przeprowadzenia reform, które mia y poprawi  sytuacj  zarówno na l sku jak i samych Prusach. 

Pierwsza kampania na l sku by a dla N. Bonapartego ogromnym sukcesem uwie czonym pokojem w Tyl y. Na-
tomiast druga przynios a mu kl sk , b d c  niejako konsekwencj  nieudanej wyprawy na Rosj  z 1812 r. Zawarty mi -
dzy królem pruskim Fryderykiem Wilhelmem III a carem Rosji Aleksandrem I sojusz, pogrzeba  d enia cesarza Francji 
o podporz dkowanie sobie l ska, a co za tym idzie ca ej Europy. Sojusz ten przyczyni  si  tak e do uwolnienia od ró -
nych obci e  zwi zanych z pobytem Francuzów. W ród mieszka ców l ska dosz o do wzrostu patriotyzmu pruskie-
go. poczuli si  bardzo mocno zwi zani z Prusami. Ustalenia Kongresu Wiede skiego oznacza y tak e i dla tego regionu 
now  kart  w dziejach. Prowincja l ska mog a spokojnie wej  w kolejny etap historii. 
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