
Generał Dąbrowski w JeDlni

Postać generała Dąbrowskiego jest znana w każdym zakątku Polski, ale nie każ-
dy może poszczycić się związkami z legendarnym założycielem Legionów Polskich we 
Włoszech. Do tego elitarnego grona zalicza się Jedlnia, w której generał Dąbrowski 
stacjonował podczas wojny polsko-austriackiej w 1809 r. W obliczu 210. rocznicy warto 
przypomnieć okoliczności tego wydarzenia.

W wyniku III rozbioru Rzeczypospolitej w 1795 r. zlikwidowano państwo pol-
skie i przyłączono zachodnią Małopolskę (tj. ziemie leżące pomiędzy Wisłą a Pilicą) do 
Austrii. Jedenaście lat później na ziemie polskie wkroczył Napoleon Bonaparte, pokonał 
Prusaków i Rosjan i utworzył w 1807 r. Księstwo Warszawskie. Nie obejmowało ono 
zach. Małopolski, gdyż w tej wojnie nie uczestniczyła Austria i dlatego granicę pomię-
dzy Austrią i Księstwem Warszawskim wytyczono wzdłuż rzeki Pilicy. 

Wszystko zmieniło się w 1809 r., gdy Austria zaatakowała Francję oraz jej sojuszni-
ków: Saksonię i Księstwo Warszawskie. Armia austriacka wkroczyła na tereny Księstwa 
15 kwietnia 1809 r. i ruszyła prosto na Warszawę. Oddziały austriackie liczyły ok. 31 tys. 
żołnierzy, zaś nasze wojsko, które mogło wyjść w pole, składało się zaledwie z ok. 14 tys. 
żołnierzy. W pobliżu Warszawy, pod Raszynem, naprzeciw wojsk austriackich stanął 
Naczelny Wódz Wojsk Polskich gen. dyw. Józef ks. Poniatowski ze wszystkimi naszy-
mi oddziałami. Jak dramatyczny przebieg miała bitwa, która się rozegrała 19 kwietnia 
1809 r. świadczy fakt, że w decydującej chwili, wobec odwrotu naszych żołnierzy pod 
naporem austriackim, Poniatowski, narażając życie, w pierwszym szeregu poprowadził 
polskich żołnierzy do zwycięskiego kontrataku. 

Zwycięstwo w bitwie pod Raszynem, które uchroniło polskie wojska przed rozbi-
ciem oraz możliwość bronienia się w Warszawie były silnymi argumentami w negocja-
cjach między dowódcami obu wojsk. Książę Józef zaproponował, że odda Warszawę 
bez walki w zamian za bezpieczne przejście Wojsk Polskich na wschodnią stronę Wisły. 
Na szczęście arcyksiążę Ferdynand d’Este nie zauważył podstępu i wyraził zgodę na 
te propozycje. Od tej pory aż do końca wojny Wisła, przez którą Austriacy nie mieli 

jak się przeprawić na wschód, stała 
się naturalną przeszkodą uniemoż-
liwiającą rozbicie słabszych Wojsk 
Polskich. Warszawa stała się „wię-
zieniem” dla Austriaków – stało się 
jasne, że gdyby wojska austriackie 
opuściły Warszawę, aby podbić resz-
tę Księstwa Warszawskiego, to ich 
powrót do stolicy byłby wątpliwy 
i musieliby oblegać miasto. 

„Uwięziony” (zatrzymany) 
w Warszawie arcyksiążę Ferdynand 
wysłał kilka mniejszych oddziałów, 
aby dokonały podboju polskich 
miast, ale nie przyniosło to efektów, 
a w dodatku, zewsząd docierały wia-
domości złowrogie dla Austriaków. 
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wodzą księcia Józefa po przejściu przez Wisłę odbi-
ły z rąk austriackich Lubelszczyznę, Zamojszczyznę 
i Sandomierz. Ponadto generał Dąbrowski w Wiel-
kopolsce zorganizował dywizję liczącą około 7 tys. 
ochotników i zaczął wypierać oddziały austriackie, 
idąc w stronę Warszawy. Natomiast na froncie połu-
dniowym Napoleon Bonaparte wkroczył do Austrii 
i zajął Wiedeń. Wszystko wskazywało na to, że klęska 
Austriaków jest bliska. 

W związku z tym arcyksiążę Ferdynand zarządził 
na początku czerwca 1809 r. odwrót z Księstwa Warszawskiego i przez Radom i Iłżę dotarł 
pod Sandomierz, gdzie znajdował się główny obóz wojsk księcia Józefa Poniatowskiego. 
W bitwie pod Wrzawami (12 czerwca 1809 r.) po raz kolejny spróbował rozbić polską 
armię, ale bez rezultatu. W tym czasie dowództwo armii austriackiej zdecydowało o kon-
centracji wojsk z zamiarem pokonania Napoleona Bonaparte, dlatego z końcem czerwca 
1809 r. rozpoczął się odwrót wojsk austriackich z zach. Małopolski do Czech. 

W tej sytuacji Józef Poniatowski podjął decyzję o wkroczeniu polskiej armii do 
zach. Małopolski w celu wyparcia wycofujących się oddziałów austriackich i zarządził 
koncentrację Wojsk Polskich w Radomiu. Stąd też generał Dąbrowski poprowadził 
trzon swej dywizji liczący około 4 tys. żołnierzy z Tarczyna przez Warkę (30 czerwca/ 
1 lipca 1809 r.), Ryczywół (1/2 lipca 1809 r.) do Kozienic (2 lipca 1809 r.) i z 2 na 3 lipca 
1809 r. stacjonował w Jedlni. Należy domniemywać, że obrał kwaterę główną we dworze 
w Jedlni lub na plebanii, zwykli zaś żołnierze spali w stodołach i chałupach oraz obozo-
wali wokół Jedlni. Ponieważ 2 lipca 1809 r. wypadał w niedzielę można przypuszczać, że 
część żołnierzy uczestniczyła w liturgii w kościele w Jedlni. Można też założyć, że część 
mieszkańców Jedlni zaciągnęła się do służby w dywizji generała Dąbrowskiego. 

Połączone w Radomiu oddziały polskie w kolejnych dniach wymaszerowały pod 
wodzą księcia Józefa na południe i przez Szydłowiec (6/7 lipca 1809 r.), Kielce (8–10 
lipca 1809 r.), Jędrzejów (11/12 lipca 1809 r.) i Wodzisław (12/13 lipca 1809 r.) dotarły 
do Krakowa, który odbiły z rąk austriackich 14 lipca. Wieczorem 15 lipca dotarła do 
Krakowa wiadomość, że cesarz Napoleon pokonał Austriaków w bitwie pod Wagram 
(5–6 lipca 1809 r.) i Austria kapituluje na wszystkich frontach, także wobec Księstwa 
Warszawskiego. 

W ten sposób wojna polsko-austriacka w 1809 r., która początkowo zapowiadała 
się jako przegrana, przeistoczyła się w nasze piękne zwycięstwo, które obfitowało w wie-
le sukceców. Pierwszym było ocalenie Wojsk Polskich przed rozbiciem przez silniejszą 
armię, drugim zaś szybkie powiększenie się naszej armii dzięki ochotnikom, aż do ok. 
50 tys. żołnierzy na koniec tej wojny. Trzecim sukcesem była obrona niepodległości, zaś 
czwartym sukcesem – odbicie z rąk austriackich, po 14 latach okupacji, Zamojszczyzny 
i Małopolski z Lublinem, Jedlnią, Radomiem i Krakowem włącznie. Natomiast, 
zwieńczeniem naszego zwycięstwa stało się włącznie wspomnianych ziemi, na mocy 
traktatu pokojowego zawartego 14 października 1809 r. w Schönbrunn, do Księstwa 
Warszawskiego, dzięki czemu, wspaniała tradycja napoleońska stała się również naszą 
tradycją i dziś, możemy być z niej bardzo dumni.
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Generał DywizJi Jan Henryk Dąbrowski (1755–1818)
Jan Henryk Dąbrowski herbu Panna urodził się 2 sierpnia 1755 r. w Pierzchowcu 

(dziś pow. wielicki, woj. małopolskie – patrz: mapa). W 1766 r. zamieszkał z ojcem 
w Saksonii, w tamtejszej armii otrzymał nowoczesne wykształcenie wojskowe i zasłynął 
jako zdolny żołnierz i dowódca. Król Stanisław II August sprowadził Dąbrowskiego 
do Polski i 14 lipca 1792 r. mianował wicebrygadierem w 1. Wielkopolskiej Brygadzie 
Kawalerii Narodowej. Pół roku później, podczas II rozbioru Polski, w reakcji na widok 
wojsk pruskich wkraczających do Wielkopolski, Dąbrowski podjął się obrony Gniezna 
(6–8 lutego 1793 r.), którą przerwał dopiero na rozkaz swych zwierzchników. 

Po wybuchu insurekcji kościuszkowskiej Jan Henryk Dąbrowski przyłączył się do 
wojsk powstańczych i w okresie od lipca do września 1794 r. brał udział w zwycięskiej 
obronie Warszawy, którą oblegały połączone wojska pruskie i rosyjskie. We wrześniu 
i październiku 1794 r. odbył wyprawę do Wielkopolski: zaatakował tyły wojsk pruskich, 
wyzwolił Gniezno i Bydgoszcz oraz pokonał Prusaków w nocnej bitwie pod Łabiszynem 
(29/30 września 1794 r.). W dowód uznania otrzymał od Najwyższego Naczelnika Siły 
Zbrojnej Narodowej Tadeusza Kościuszki m.in. za obronę Warszawy – słynną złotą 
obrączkę z napisem „Oyczyzna Obrońcy Swemu”, a za wyprawę wielkopolską – tzw. 
złotą szablę (tj. szablę turecką ze złoconą rękojeścią) i nominację na generała lejtnanta 
(4 października 1794 r.). 

Po upadku powstania i III rozbiorze Polski w 1795 r. generał Dąbrowski wyemi-
grował do Paryża, gdzie podjął starania o utworzenie armii polskiej na obczyźnie. Po 
uzyskaniu od rządu francuskiego poparcia w tej sprawie, dnia 9 stycznia 1797 r. za-
warł w Mediolanie umowę z rządem Republiki Lombardii, na mocy której powstały 
Legiony Polskie we Włoszech. Niemal 10-letnia walka polskich legionistów i generała 
Dąbrowskiego po stronie francuskiej stała się argumentem przemawiającym za wskrze-
szeniem niepodległego państwa polskiego znajdującego się w sojuszu militarnym i po-
litycznym z Francją. 

Okazją stała się wojna z Prusami (1806–1807), podczas której Napoleon Bonaparte 
pokonał Prusaków w bitwie pod Jeną (14 października 1806 r.), zajął Berlin i posłał do 
Włoch po generała Dąbrowskiego. Wyznaczył go na organizatora i dowódcę polskiej 
siły zbrojnej, która była pierwszą w historii oręża polskiego formacją wojskową noszą-
cą nazwę „Wojsko Polskie”. Po odbiciu przez armie napoleońskie Wielkopolski, Kujaw 

i Mazowsza, generał Dąbrowski 
poprowadził w styczniu 1807 r. 
swą dywizję na kampanię po-
morską, której celem było po-
konanie Prusaków na Pomorzu 
Gdańskim. Dnia 23 lutego 
1807 r. dowodził zwycięskim 
oblężeniem Tczewa (patrz 
mapa), podczas którego został 
ciężko ranny w nogę i trafił do 
szpitala. Trzy miesiące póź-
niej, mimo niezagojonej rany, 
poprowadził swą dywizję do 
Prus Wschodnich i 14 czerwca 

1807 r. był głównym polskim dowódcą w bitwie pod Frydlandem (patrz: mapa). Mimo 
kolejnej rany, którą wtedy otrzymał w tę samą nogę, w decydujący sposób przyczynił się 
do zwycięstwa Napoleona Bonaparte w bitwie, która zakończyła wojnę zwycięstwem 
polsko-francuskim. Skutkiem tego w dniach 7 i 9 lipca 1807 r. podpisano traktat poko-
jowy w Tylży (patrz: mapa), na mocy którego powstało Wolne Miasto Gdańsk (patrz: 
mapa) oraz Księstwo Warszawskie, które było, jak na tamte czasy, państwem niepodle-
głym i nowoczesnym i dawało nam jedyną podczas zaborów realną szansą na odrodzenie 
Rzeczypospolitej w granicach sprzed rozbiorów. 

W czasach Księstwa Warszawskiego generał Dąbrowski zamieszkał w majątku 
w Winnej Górze (dziś wieś w gminie i w pow. Środa Wielkopolska w woj. wielkopolskim 
– patrz: mapa), który otrzymał od cesarza Napoleona jako nagrodę za wieloletnią służbę. 
Ponadto 26 grudnia 1807 r. otrzymał Krzyż Komandorski Virtuti Militari od króla sa-
skiego i księcia warszawskiego Fryderyka Augusta. Został również jednym z najwyższych 
dowódców Wojsk Polskich Księstwa Warszawskiego i wziął udział w zwycięskiej wojnie 
polsko-austriackiej w 1809 r. Po wyparciu wojsk austriackich z Wielkopolski i Ziemi 
Sieradzkiej poprowadził swych żołnierzy z Piotrkowa Trybunalskiego przez Warkę i Jed-
lnię (z 2 na 3 lipca 1809 r.) do Radomia. Tam połączył się z oddziałami Naczelnego 
Dowódcy Wojsk Polskich gen. dyw. Józefa ks. Poniatowskiego i w dniach 5–15 lipca 
1809 r. uczestniczył w zwycięskiej ofensywie naszych wojsk, która zakończyła tę wojnę 
wyzwoleniem zachodniej Małopolski z Jedlnią, Kielcami i Krakowem włącznie. 

W 1812 r. generał Dąbrowski wziął udział w kampanii rosyjskiej i na czele 17. dy-
wizji strzegł tyłów i komunikacji połączonych wojsk napoleońskich zwanych Wielką 

Armią. Dlatego do bezpośredniej walki włączył się dopiero podczas odwrotu z Rosji 
i bił się m.in. w bitwie nad Berezyną (26–28 listopada 1812 r.), podczas której przejął 
dowództwo V Korpusu (Polskiego) Wielkiej Armii po rannym gen. Józefie Zajączku. 
Postrzelony (kula urwała generałowi Dąbrowskiemu dwa palce u lewej ręki i tra-
fiła w brzuch) wycofał się z dalszej walki i przekazał komendę generałowi Karolowi 
Kniaziewiczowi. 

W lutym 1813 r. generał Dąbrowski podążył do Saksonii, gdzie wszedł w skład 
sztabu VIII Korpusu (Polskiego) Wielkiej Armii pod dowództwem księcia Józefa 
Poniatowskiego. Jesienią 1813 r. uczestniczył w kampanii saksońskiej i wziął udział 
w bitwie pod Lipskiem (16–19 października 1813 r.), podczas której VIII Korpus zo-
stał rozbity, a książę Józef poległ na polu chwały. W tej sytuacji dnia 29 października 
1813 r. generał Dąbrowski został mianowany dowódcą VIII Korpusu Wielkiej Armii 
i poprowadził szczątki tego oddziału na leże zimowe do Francji. Tam na wiosnę 1814 r. 
odebrał wiadomość, iż 4 kwietnia 1814 r. cesarz Napoleon mianował gen. Wincentego 
Krasińskiego na nowego dowódcę VIII Korpusu i że tego samego dnia abdykował, tym 
samym pogrzebał nasze nadzieje, które wiązaliśmy z Francją. 

Ostatnie lata swego życia generał Jan Henryk Dąbrowski spędził w swoim majątku 
w Winnej Górze, gdzie zmarł 6 czerwca 1818 r. Pochowany został w parafialnym koście-
le pw. św. Michała Archanioła. Urna z sercem gen. Jana Henryka Dąbrowskiego znajdu-
je się w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan przy kościele św. Wojciecha w Poznaniu.

Mapa Księstwa Warszawskiego w 1809 r.
(1) liniami ukośnymi oznaczono ziemie po wojnie polsko-austriackiej w 1809 r. przyłączone do 

Księstwa Warszawskiego, (2) gwiazdkami oznaczono ważniejsze miasta warowne.

Chorągiew wg legendy wyhaftowana
 przez Barbarę z Chłapowskich, żonę gen. Dąbrowskiego. Generał Jan Henryk Dąbrowski na czele Legionów (obraz Juliusza Kossaka).


