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Moi drodzy! 

Bardzo się cieszę, że mimo wystawionych ocen  dalej 

poważnie traktujecie nasze zadania z historii. A było to 

interesujące zadanie, aby znaleźć w naszym regionie ślady 

epoki napoleońskiej. 

Podsumujmy więc Wasze najciekawsze spostrzeżenia. 

Pamiętając, że na naszych terenach w epoce napoleońskiej 

były  Prusy, nie Polska, nie zdziwiła Was obecność pruskich 

pamiątek. Warto wiedzieć o tych miejscach i odwiedzić je w 

nadchodzące wakacje. 



Zapraszam zatem do tych miejsc: 

1. W Krobielowicach (droga pomiędzy Gniechowicami, a 

Kątami Wrocławskimi), znajduje się pałac, który naród 

pruski ofiarował wodzowi, który w bitwie nad Kaczawą 

pokonał Napoleona. Był nim Feldmarszałek Gebhardt 

Leberrechcht von Blucher. Jego mauzoleum znajduje się 

po prawej stronie wspomnianej drogi, na zakręcie. Są 

tam często wypadki, a lokalna legenda głosi, że to 

Feldmarszałek mści się po śmierci za to, że Rosjanie w 

1945 roku obrabowali i zbezcześcili jego grób. Przed 

wojną pomnik Feldmarszałka Bluchera znajdował się na 

Placu Solnym we Wrocławiu (dziś jest tam fontanna).  

      

2. W Sobótce aktywnie działa grupa rekonstrukcyjna 1 Pułk 

Strzelców Konnych im. Ks. Józefa Poniatowskiego, pod 

komendą pana Krzysztofa Franaszczuka 

Co więcej członkowie tej grupy, zbierają pamiątki z epoki 

napoleońskiej. A Pan Bogusław Apathy ma ich tyle, że 

utworzył własne domowe muzeum Napoleona. Swoje 

zbiory użyczył Muzeum Ślężańskiemu kilkakrotnie na 

wystawy tematyczne. 



 

3. 17 marca minęło dwieście lat od czasu, gdy we Wrocławiu 

wydana została patriotyczna odezwa króla pruskiego Fryderyka 

Wilhelma III „do mojego ludu”, wzywająca całe społeczeństwo 

do walki z wojskami Napoleona.Tak rozpoczął się werbunek do 

korpusu majora Ludwiga Adolfa Wilhelma von Lützowa. 

27 marca 1813 roku, 260 kawalerzystów i około 900 strzelców, 

po złożeniu przysięgi w nieistniejącym kościele protestanckim w 

Rogowie Sobóckim, po nabożeństwie i błogosławieństwie 

pastora Petersa, wyruszyło do walki z okupantem. 

 

4. W samej Sobótce, w Rynku za kościołem św. Jakuba, 

znajduje się tablica informująca, że z Sobótki wyruszył 

Korpus Lutzowa, umieszczona tam kilka lat temu. 



 

A tak wyglądał ten pomnik przed II wojną światową 



 

5. Pomnik zwycięstwa nad wojskami napoleońskimi nad rzeką Kaczawą. A na pomniku 

wiersz całkiem zabawny- przeczytajcie, może ktoś zapamięta        



Pierwszy pomnik poświęcony wydarzeniom z 26 sierpnia 1813 r. odsłonięto tam w 1908 r., 

rok później utworzono w Duninie Muzeum Bitwy nad Kaczawą w którym przechowywano 

różne pamiątki związane z bitwą i jej uczestnikami.  

  Pomnik z 1908 r. zlokalizowany został na nadrzecznym wale u ujścia Nysy Szalonej 

(Wütende Niesse) do Kaczawy. Jest to zbudowany z częściowo ociosanych kamiennych 

bloków masywny, czworoboczny monument, ozdobiony na narożach i szczycie zebranymi 

z pobojowiska armatnimi kulami. Z przodu pomnika umieszczono dwie tablice z brązu, 

przedzielone krzyżem z kul karabinowych. Napis na górnej tablicy głosił: Bei Gelegenheit 

der Flussregulierung im Jahre 1908 errichtet zum Andenken an die Schlacht an der 

Kaztbach am 26. August 1813 (Przy okazji regulacji rzeki w roku 1908 wzniesiony dla 

upamiętnienia bitwy nad Kaczawą 26 sierpnia 1813). Na dolnej tablicy znajdował się 

dłuższy tekst dotyczący samej bitwy. Z kolei po przeciwległej stronie pomnika 

umieszczono tablicę z fragmentem wiersza Ernsta Moritza Arndta "Pieśń o feldmarszałku": 

Am Wasser der Katzbach er sich auch hat bewhärt,  

Da hat er den Franzosen das Schwimmen gelehrt:  

Fahrt wohl, ihr Franzosen, zur Ostsee hinab!  

Und nehmt ohne Hosen, den Walfisch zum Grab.  

 

(A nad Kaczawą, nie szczędząc guzów,  

Nauczył Blücher pływać Francuzów:  

Płyńcie Francuzy, bez portek w dal!  

Niech was wieloryb połknie wśród fal) 

 
 

Na Dolnym Śląsku mamy mnóstwo miast, gdzie 

Napoleon stacjonował, prowadził działania zbrojne, 

przemarsze wojsk. 



Rekonstruktorzy chętnie odtwarzają bitwy napoleońskie. 

Taką właśnie bitwę można było oglądać w Sobótce w 

2012 roku (w 100 rocznicę wyprawy Napoleona 

Bonaparte na Moskwę ). Młodzież Powiatowego 

Zespołu Szkół nr 3 w Sobótce, wraz z uczniami z 

partnerskiej szkoły w Rosji przygotowała pod moim 

kierunkiem Piknik Napoleoński. Zapraszam Was do 

obejrzenia tego filmu. Dzięki temu co przygotowali 

wówczas moi licealiści, możecie się zorientować jak 

wyglądała moda, jak tańczono kadryla i poloneza, jak 

wyglądał obóz  i musztra napoleońska. Zapraszam do 

obejrzenia filmu, aby poczuć klimat epoki 

napoleońskiej. Filmik w zakładce dołączam zupełnie 

osobno. W tym tygodniu, nie robimy notatek tylko 

uważnie oglądamy. 

 

 

 


