
21.05 CZWARTEK Temat: Wojna z Austrią w 1809 r. Przyłączenie III rozbioru do Księstwa 

Warszawskiego 

Bardzo proszę przeczytajcie ten tekst. To jest to, co chciałbym wam powiedzieć, gdybyśmy byli w 

klasie. 

 

W obronie młodego państwa 

 

 Wkrótce dla Księstwa Warszawskiego nastały trudne dni. W 1809 roku Austria,  korzystając z 

niepowodzeń wojennych Napoleona w Hiszpanii,  rozpoczęła wojnę z Francją i jej sojusznikami. Armia 

austriacka wkroczyła w granice Księstwa i maszerowała na Warszawę.  Książę Józef Poniatowski, 

mając o połowę mniej wojska niż Austriacy, postanowił stawić im opór.  Pierwsza bitwa rozegrała się 

19 kwietnia pod Raszynem niedaleko Warszawy.  Szczególnym męstwem odznaczyli się w niej 

żołnierze 1 i 8 pułków piechoty.  Z pomocą szczupłym siłą polskim przybył od strony Raszyna sam 

wódz naczelny. Walka skończyła się z zapadnięciem nocy.  Po stronie polskiej zginęło 450 ludzi, wśród 

nich prozaik i poeta Cyprian Godebski; dwa razy tyle było rannych.  Austriacy ponieśli straty 

dwukrotnie większe. 

 

 Nocą w Warszawie książę Józef zwołał generałów na naradę.  Postanowiono zorganizować obronę 

stolicy.  Nazajutrz Austriacy rozpoczęli szturm,  ale wkrótce ich dowódca zaproponował księciu 

rozmowy.  Polski wódz przyjął propozycję i zgodził się oddać Warszawę.  Wojsko Polskie mogło 

opuścić miasto,  wywożąc ze sobą magazyny broni amunicji i żywności.  Ludność przyjęła tę 

wiadomość wrogimi okrzykami.  Mówiono o zdradzie,  wiele koszki słów padało pod adresem księcia.  

On jednak miał swoje plany których nie mógł ujawnić. 

Gdy dowódca austriacki cieszył się z łatwego zajęcia stolicy,  Poniatowski na czele dzielnych pułków 

maszerował na południe,  wkroczył na ziemie zaboru austriackiego - do Galicji.  Zajął Lublin, Zamość, 

Sandomierz . Oddziały jazdy opanowały Lwów. 

 Dowódca austriacki musiał opuścić Warszawę, by ścigać armię polską. Doszło do dalszych walk w 

Galicji.  Toczyły się one ze zmiennym szczęściem,  ale ostatecznie zwyciężyli Polacy i zajęli Kraków.  

Austriacy nie dostali żadnych posiłków z kraju, ponieważ tam również toczyła się wojna.  Napoleon 

rozbił ich główne siły w wielkiej bitwie pod Wagram  niedaleko Wiednia.  Następnie podpisał z Austrią 

pokój,  którym zmusił ją do oddania księstwu Warszawskiemu ziem zabranych w trzecim rozbiorze.  

Powiększone Księstwo po wojnie w 1809 roku żyło nadzieją na rychłą, całkowitą odbudowę państwa 

polskiego. 

 

 


