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    Uwagi wstępne 
 
 Kampania 1807 roku dobiegła końca. Cesarz Francuzów Napoleon I Bonaparte i Car 

Wszechrosji Aleksander I, 7 lipca w Tylży podpisali traktat pokojowy. Umowy rozbiorowe z 

lat 1772 – 1795 nie zostały jednoznacznie przekreślone. Na mocy kompromisu 

wypracowanego przez obu monarchów, z ziem II i III zaboru pruskiego, utworzono namiastkę 

państwowości polskiej – Księstwo Warszawskie, państewko liczące 104 tys. km2 powierzchni 

i ok. 2,5 mln ludności. Poza granicami Księstwa znalazła się jedna z najstarszych twierdz 

Rzeczypospolitej – Zamość. Miasto pozostało pod panowaniem austriackim jeszcze tylko 

niecałe dwa lata. W wyniku zwycięskiej ofensywy wojsk polskich, zostało zdobyte 20 maja 

1809 r. Niedługo potem wyznaczono załogę twierdzy W jej skład niemal od początku 

wchodziły oddziały mające w niedalekiej przyszłości stanowić 1 pułk piechoty armii 

galicyjsko – francuskiej, późniejszy 13 pułk piechoty Księstwa Warszawskiego. Pułk 13 

stacjonował w Zamościu do końca swojego istnienia. Związał się z twierdzą na dobre i złe. 

Stanowił trzon załogi podczas oblężenia w 1813 roku. Przez jego szeregi przewinęło się 

szereg oficerów, którzy swoją osobowością, prawością, odwagą na trwale zapisali się na 

kartach historii.  

 Historiografia polska, jak dotąd nie była dość łaskawa dla dziejów militarnych 

Księstwa Warszawskiego. Podobnie rzecz się ma z historią poszczególnych pułków. Poza 

nielicznymi wyjątkami, mało który posiada swoją monografię2. Chcąc wypełnić, choćby w 

tak niewielkim stopniu brak opracowań dotyczących polskich pułków, niniejszy szkic będzie 

                                                 
1  Autor jest Sędzią Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym w Będzinie; adres e mail – jar-nap@o2.pl 
2  Żadnemu z pułków piechoty Księstwa nie poświęcono jak dotąd choćby niewielkiej pracy. Autorzy 
skupili się na najsłynniejszych formacjach polskiej jazdy doby napoleońskiej - 1 psk, 5 psk, 1 p szwoleżerów, 
Legia Nadwiślańska czy 17 puł.  



 

próbą zarysowania dziejów 13 pułku piechoty w ciągu jego krótkiego istnienia w latach 1809 

– 1815 i jego związków z Zamościem. 

 

             Powstanie pułku – organizacja, kadry, szkolenie 

                                 ( 1809 – 1811) 

 

 Po bitwie pod Raszynem 19 kwietnia 1809 r. wojska polskie, na mocy umowy 

zawartej pomiędzy ks. Józefem Poniatowskim a dowódcą VII Korpusu armii austriackiej 

arcyks. Ferdynandem d’Este, opuściły Warszawę, udając się w kierunku Modlina. Położenie 

armii ks. Józefa było dość trudne z uwagi na dysproporcję sił własnych w stosunku do wojsk 

arcyksięcia oraz bliskość granicy austriackiej. Ks. Poniatowski zajął się reorganizacją 

podległych mu sił. Uzupełniono stany pułków, powiększono stan artylerii. Do armii przybył 

batalion strzelecki, ostrołęcki tzw. „kurpików”. Postanowiono powiększyć szeregi wojska 

zarządzając pobór w departamentach Księstwa niezagrożonych przez Austriaków. 

Przeprowadzenie nowych zaciągów mieli nadzorować wyznaczeni oficerowie3. Armia liczyła 

ok. 15 000 ludzi. Zaraz po udaremnieniu próby zdobycia Pragi przez wydzielony korpus gen. 

Mohra, 25 kwietnia pod Grochowem4, w Serocku odbyła się narada wyższych polskich 

dowódców. Nie mając widoków na powodzenie w starciu z przeważającymi siłami 

austriackimi w Księstwie, nawiązano do wcześniejszych projektów i podjęto decyzję o 

wkroczeniu armii polskiej do ogołoconej z wojska Galicji 5. Już nazajutrz wydzielone oddziały 

                                                 
3 
  R.Sołtyk, Kampania 1809r. Raport o działaniach armii pozostającej pod rozkazami ks. J. 
Poniatowskiego podczas kampanii 1809 r., Warszawa 1906, s. 81 – 83; B. Pawłowski, Historia wojny polsko – 
austriackiej1809 roku, Warszawa 1935,171 – 173. W departamencie płockim gen. Maurycy Hauke, łomżyńskim 
początkowo gen. Andrzej Karwowski, potem gen. Józef Niemojewski. 
4 Rys historyczny kampanii odbytej w roku 1809 pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego. Z 
dopełnieniami obejmującemi urzędowe akta, rozkazy dzienne, korespondencye mowy i poezye, Kraków 1905, s. 
38 – 40, 232 – 233; Czynności wojenne od rozpoczęcia wojny do 28 kwietnia 1809r., Korespondencja Księcia 
Józefa Poniatowskiego z Francyą, t. II, 1809, oprac. A. Skałkowski, Poznań 1923, s. 111; Operacje armii 
polskiej, 28 kwietnia, W. Fedorowicz, 1809. Campagne de Pologne, Paris 1911, s. 338; B. Pawłowski, Historia 
wojny…, s. 176 – 179.  
5  Ks. Józef do Davouta, Warszawa 4 lutego 1809, Korespondencja Księcia Józefa…, t. II, s. 29-30; 
Napoleon do Berthiera, Paris 30 marca 1809, W. Fedorowicz, 1809. Campagne…, s. 233; R.Sołtyk, Kampania 
1809r…., s. 90, 101. W naradzie wzięli udział, wezwani do kwatery głównej, generałowie Jan Henryk 
Dąbrowski i Józef Zajączek. Decyzja o wejściu do Galicji wyprzedziła w czasie rozkaz Napoleona, 
przywieziony 5 maja przez adiutanta marszałka Berthiera, szefa bat. Staufflet’a, który zdając się na gorliwość 
księcia, polecił wejść w kraje austriackie. Ks. Józef do Berthiera, Wiązowna 5 maja, Korespondencja Księcia 
Józefa…, t. II, s. 130; List gen. Bronikowskiego, Wiązowna 6 maja, W. Fedorowicz, 1809. Campagne…s. 363. 



 

weszły na tereny cyrkułów siedleckiego i podlaskiego, entuzjastycznie witane przez 

miejscową ludność6.  

Pierwszym aktem normatywnym będącym podstawą organizacji wojska była uchwała 

Rady Stanu z 16 kwietnia stanowiąca, że ustanowiony w departamencie naczelnik powstania 

wezwie stan rycerski do pospolitego ruszenia, organizowana będzie gwardia narodowa. Nadto 

każdy departament miał za zadanie wystawić pułk strzelców7.  

Wbrew większości opracowań, późniejszy 13 pułk piechoty nie został utworzony 

wyłącznie siłami cyrkułów siedleckiego, bialskiego i lubelskiego. To tylko część prawdy, 

aczkolwiek, zgodnie z pierwszymi rozkazami, pułk miał być sformowany na terenie 

departamentu łomżyńskiego. Rozwój wydarzeń oraz wyzwalanie kolejnych obszarów Galicji 

spowodowały, iż faktycznie pułk powstał z połączenia oddziałów formowanych w litewskich 

powiatach departamentu łomżyńskiego oraz cyrkułach siedleckim, bialskim i lubelskim w 

Galicji Zachodniej, zaś jego trzeci batalion przybył ze wschodnich krańców Galicji, gdzie 

został utworzony w toku wyprawy płk. Piotra Strzyżowskiego8. Ale……po kolei.  

Decyzją Rady z 16 kwietnia, w każdym departamencie powołano naczelników 

powstań i komendantów wojskowych. Departament łomżyński, z racji wielkości i położenia 

został podzielony na dwie części. Naczelnikiem części położonej wokół Łomży mianowany 

został prefekt W. Lasocki, zaś komendantem wojskowym gen. mjr Andrzej Karwowski. 

Pozostałe powiaty, tzw. litewskie objęli naczelnik – sędzia apelacyjny Wiszniewski i 

komendant płk Sengentin. Lasocki nie dość energicznie zajął się sprawami organizacji 

wojska, a gen. Karwowski w ogóle nie objął stanowiska. W tej sytuacji, chcąc mieć jak 

najprędzej zorganizowane oddziały, należycie zaopatrzone`, ks. Józef samodzielnie 24 

kwietnia powołał na stanowisko komendanta departamentu gen. bryg. Niemojewskiego, 

przydając mu do pomocy płk. Józefa Neymana. Komisarzem wojskowym mianował zaś 

starostę Dominika Kuczyńskiego. Jednocześnie, w dniu 25 kwietnia wydał – mianując go 

                                                 
6  Płk F. Paszkowski do Fryderyka Augusta, Wiązowna 4 maja, Korespondencja Księcia Józefa…, t. II, s. 
128; K. Koźmian, Pamiętniki, t. II, Wrocław 1972, s. 15 -16; A. Ostrowski, Żywot Tomasza Ostrowskiego, t. I, 
Paryż 1836, s. 362, 364; Rys historyczny…, s. 52. 
7  Uchwała Rady Stanu o organizacji powstań w departamentach, 16 kwietnia, § 8, Ustawodawstwo 
Księstwa Warszawskiego. Akty normatywne władzy najwyższej, t. II 1809 – 1810, oprac. W. Bartel, J. Kosim, W. 
Rostocki, Warszawa 1964, s. 46 - 47; zob. sesja 320, 16 kwietnia, Protokoły Rady Stanu Księstwa 
Warszawskiego, wyd. B. Pawłowski, T. Mencel, t. II, cz. 1, Toruń 1965, s. 231; B. Pawłowski, Historia wojny…, 
s. 122 – 124. 
8  PAN Kraków, rkps 1173. Pamiętnik Piotra Strzyżowskiego, spisany pod koniec życia autora. Został 
opracowany i wydany przez R. Żurkową, Ważniejsze pamiątki z czasów upłynnionych. Wspomnienia z lat 1794 – 
1809, cz. 1 – 2, Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, R. 10 ( 1964), 23 ( 1977); J. 
Dudziński, Działania Piotra Strzyżowskiego w Galicji Wschodniej w czasie wojny polsko – austriackiej w 1809 
roku, [w] Roczniki Humanistyczne, t. LV, z. 2, Lublin 2007, s. 143 - 173; B. Gembarzewski, Wojsko Polskie. 
Księstwo Warszawskie 1807 – 1814,Warszawa 1905, s. 100 – 101. 



 

jednocześnie ppłk. - dotychczasowemu komendantowi Modlina mjr. Augustynowi 

Sznajderowi rozkaz udania się do Myszyńca i formowania w departamencie łomżyńskim trzy 

batalionowego pułku piechoty9. Każdy nowo formowany pułk wymagał odpowiedniej kadry 

oficerskiej. Do pułku organizowanego w Departamencie łomżyńskim przeniesiono i 

awansowano m. in. na kapitanów: Lewandowskiego z 6pp; Lanckorońskiego, Mazurkiewicza 

z 8pp, Kornatowskiego z 12pp, na poruczników: Krasnodębskiego, Dąbrowskiego, 

Podczaskiego z 3pp, na podporuczników: Antoniego Podczaskiego, Jan Reiwana z 12pp10 

Konflikt pomiędzy prefektem Lasockim a gen. Niemojewskim i jego pomocnikami 

spowodował interwencję Naczelnego Wodza, Rady Stanu a w końcu samego króla, 

zmuszonego dekretem z 17 maja domagać się przywrócenia konstytucyjnego stanu11. Cała ta 

sytuacja spowodowała opóźnienie w formowaniu wojska prawie o miesiąc. Dodatkowo 

pojawiło się niebezpieczeństwo wkroczenia wojsk rosyjskich12. Dopiero w końcu maja 

podjęto normalne prace organizacyjne. Pobór rekruta odtąd przebiegał sprawnie. 

Organizowano magazyny. Już do 31 t. m. powiaty litewskie dostarczyły łącznie 3216 

żołnierzy, z czego 1000 przeznaczono do formowania 13 pułku. Cały departament łomżyński 

do 5 czerwca wystawił ogółem 9923 ludzi, w tym 8912 piechoty i 753 jazdy13.  

W zajętej północno – zachodniej części cyrkułu siedleckiego, w dniach 27 – 30 

kwietnia i pierwszych dniach maja, gen. Dąbrowski począł powoływać Komisje 

Obywatelskie, których podstawowym zadaniem miało być zabezpieczenie zaopatrzenia armii 

w żywność i furaż. Do 15 maja opanowano w całości cyrkuły siedlecki i bialski oraz 

                                                 
9  B. Pawłowski, Historia wojny…, s. 172; G. Zych, Galicyjska ofensywa wojska polskiego w czasie 
wojny polsko – austriackiej 1809 r., [w] Studia i Materiały do Historii Wojskowości,( SMHW), t. IV, Warszawa 
1958, s. 148; P. Oleńczak, Napoleońskie dziedzictwo na Mazowszu. Twierdza Modlin w latach 1806 – 1830, 
Warszawa 2008, s. 28. Batalion strzelców miał organizować kpt. 3 pp Połoński, zaś pułk jazdy płk. Augustyn 
Zawadzki. Augustyn Sznajder w latach 1797 – 1807 w Legionach Dąbrowskiego, mjr; powrócił do kraju w 
1806. Uważany za zasłużonego i dobrego oficera piechoty. 15 III 1807 mjr 7pp, od 8 VI 1807 w 8pp. Od 9 VII 
1807 instruktor wyszkolenia piechoty w II Legii. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie ( AGAD), 
Archiwum Zamojskich ( AZ), Rozkazy dzienne W.P. od 7 lutego 1807 do 8 maja 1812 [ Legion Drugi], Oletzko 
dnia 9 lipca 1807, sygn. 3132, k. 58; S. Askenazy, Łukasiński, t. I , Warszawa 1929, s. 20 – 21, 383; J. 
Pachoński, Sznajder Krystian August ( 1769 – 1830), [w] tenże, Słownik biograficzny oficerów Legionów 
Polskich 1796 – 1807, Kraków 1998 – 2003, s. 297. 
10  Dnia 8 maja 1809, Rozkaz dzienny, AGAD, AZ, sygn. 3132, k. 214. 
11  B. Pawłowski, Historia wojny…, s. 232 – 237. Sprawa miała swój dalszy ciąg zwieńczony nowym 
dekretem Fryderyka Augusta z 12 czerwca. 
12  B. Pawłowski, Historia wojny…, s. 232 – 233. 
13  Raporty Wiszniewskiego z 31 maja i Lasockiego z 5 czerwca do Rady Stanu. B. Pawłowski, Historia 
wojny…, s. 237. Ostatecznie w departamencie łomżyńskim, prócz 13 pp, sformowano także w części 2 pułk 
piechoty galicyjsko – francuskiej, późniejszy 14 pp płk. Euzebiusza Siemianowskiego oraz 1 pułk jazdy 
galicyjsko – francuskiej, czyli 7pułk ułanów Księstwa płk. Augustyna Zawadzkiego. B. Gembarzewski, Wojsko 
polskie. Księstwo Warszawskie 1807 – 1814, Warszawa 1905, s. 101 - 102, 146 – 147. 



 

lubelski14. Polskie oddziały zaczęły podchodzić pod Zamość i Sandomierz. Już 7 maja w 

Siedlcach gen. Aleksander Rożniecki, w imieniu Naczelnego Wodza, wydał odezwę, na 

mocy, której ujednolicono organizację administracyjną zajmowanych terenów Galicji. 

Pozostawiając dotychczasowe władze cyrkularne, dodano urząd prezesa – dozorcy, mającego 

zapewnić wojsku […] bezpieczeństwo i wyżywienie. Dodatkowo zarządził także, pod pozorem 

strzeżenia magazynów i utrzymywania bezpieczeństwa, powołanie w każdym cyrkule 

miejscowej gwardii w sile 100 kawalerzystów i 200 piechoty. Nowe władze w cyrkule 

bialskim utworzono 8 lub 9 maja, zaś w lubelskim 11 maja15. Opanowanie coraz większych 

obszarów Galicji sprawiło, iż koniecznością stało się powołanie organu centralnego, 

skupiającego w swym ręku zarząd magazynów i składów wojskowych, administrowanie 

dobrami publicznymi, a także nadzór nad zaopatrzeniem nowotworzonych oddziałów 

wojskowych. Opierając się na wzorach francuskich Poniatowski powołał z dniem 20 maja 

urząd intendenta generalnego, którym mianował dotychczasowego prefekta płockiego 

Rajmunda Rembielińskiego16. Zdobycie Sandomierza ( 19 maja) i Zamościa ( 20 maja) 

odsłoniło dla dalszych działań Galicję Wschodnią, a także ostatecznie przekonało ks. Józefa 

do tworzenia regularnej siły zbrojnej na zajmowanych terenach. Nie mogąc doczekać się 

instrukcji Napoleona, co do sposobów postępowania, Poniatowski 20 maja w Ulanowie 

ogłosił kolejną odezwę do Galicjan, wzywając ich tym razem do wstępowania w szeregi 

armii. Jej następstwem odezwy był rozkaz zobowiązujący wszystkie cyrkuły do tworzenia 

regularnej siły zbrojnej. Na stanowisko Generalnego Inspektora siły zbrojnej po cyrkułach [ 

siedleckim, bialskim i lubelskim - JD] ustanowionej powołał gen. Filipa Haumana17. Każdy 

cyrkuł miał obowiązek wystawić batalion piechoty, w sile czterech kompanii, po 200 ludzi 

                                                 
14  Dąbrowski do Wybickiego, 4 maja, Archiwum Wybickiego, t. II, 1802 – 1822, Gdańsk 1950, s. 338; 
R.Sołtyk, Kampania 1809r…., s. 107 – 109; K. Krzos, Z księciem Józefem w Galicji w 1809 roku, Warszawa 
1967, s. 68 – 69; J. Pachoński, Generał Jan Henryk Dąbrowski 1755 – 1818, Warszawa 1981, s. 468 – 469.  
15  Aleksander ks. Sapieha do ks. Poniatowskiego, Biała 23 maja 1809, Biblioteka Polskiej Akademii 
Nauk w Krakowie ( PAN Kraków), Korespondencja ks. Józefa Poniatowskiego z r. 1809, sygn. 134, k. 10; B. 
Pawłowski, Historia wojny…, s. 204 – 205. Prezesem cyrkułu siedleckiego mianowano Jana Grzybowskiego, 
jego zastępcą Józefa Cieszkowskiego, bialskiego zaś ks. Aleksandra Sapiehę, którego zastępcą był Aleksy 
Wężyk. Zob. J. Skowronek, Z magnackiego gniazda do napoleońskiego wywiadu. Aleksander Sapieha, 
Warszawa 1992, s. 203. Prezesem lubelskim został Joachim Owidzki jego zastępcą natomiast Kajetan Koźmian. 
K. Koźmian, Pamiętniki, t. II, s. 14; K. Krzos, Z księciem Józefem…, s. 70 – 72, 79, 186 - 187. O zajęciu 
kolejnych cyrkułów informował ks. Józef Berthiera 5 maja oraz gen. Bronikowski 6 maja. Ks. Józef do 
Berthiera, Wiązowna 5 maja, Korespondencja Księcia Józefa…, t. II, s. 130; List gen. Bronikowskiego, 
Wiązowna 6 maja, W. Fedorowicz, 1809. Campagne…s. 363. Mające formować się bataliony i szwadrony miały 
stać się zalążkiem regularnych oddziałów galicyjskich. 
16  Instrukcja dla intendenta generalnego Galicji, 20 maja, Papiery skarbowe i statystyczne tymczasowego 
Rządu Centralnego Galicyjskiego 1809 r., PAN Kraków, sygn. 136, k. 19; K. Krzos, Z księciem Józefem…, s. 80 
– 85, 87. 
17  Wychowanek Korpusu Kadetów, uczestnik wojny 1792 Zieleńce, Dubienka. Płk 1793, gen. mjr 25 IV 
1794, Chełm, Gołków, obrona Warszawy, Praga. S. Herbst, Hauman Filip Wacław ( zm. 1829), Polski Słownik 
Biograficzny ( PSB), t. IX, Wrocław 1960 – 61, s. 310. 



 

każda, oraz szwadron jazdy, złożony z 2 kompanii liczących po 150 ludzi i koni. Do  

batalionu miano dodać po 4 oficerów wojsk liniowych. Pozostałych mianować miał sam 

Hauman. Podoficerów spośród chłopów służących niegdyś w wojsku, miały wskazywać 

władze cyrkułowe. Poborowy winien był być zaopatrzony w stosowną odzież, płaszcz, 

obuwie oraz opłacony na trzy miesiące według stawek obowiązujących w armii. Do 

obowiązku cyrkułu należało również uzbrojenie rekruta w broń, jaką mieć może. Konni winni 

byli mieć dobrego konia z kulbaką, parę pistoletów, pałasz i pikę. Spośród nominowanych 

oficerów Generalny Inspektor winien był wyznaczyć płatnika. Przepisy i regulaminy miały 

obowiązywać takie, jak w wojsku Księstwa. Swoje obowiązki Hauman zobowiązany został 

objąć natychmiast, podobnie jak urzędnicy w cyrkułach, pod odpowiedzialnością osobistą. 

Każda zwłoka miała być traktowana jako wystąpienie przeciwko prawom wojskowym a 

winny uznany za otwartego nieprzyjaciela18. Ogólny nadzór nad sprawnym przebiegiem 

formowania gwardii i oddziałów regularnych w wyzwolonych cyrkułach galicyjskich 

sprawował zastępca ministra wojny – gen. Kajetan Hebdowski19. Rozwój ogólnej sytuacji na 

terenie Galicji, zajmowanie coraz to nowych obszarów przez wojska polskie, a także postawa 

Rosji tuż przed wkroczeniem korpusu gen. Siergieja Golicyna sprawiły, że ks. Poniatowski 

postanowił nadać dotychczasowym, doraźnym rozwiązaniom w zakresie administracji 

zajętych ziem, organizacji i zaopatrzenia armii, jednolitą formę. W dniu 2 czerwca w Trześni 

ks. Józef wydał rozkaz, którym powołany został Rząd Wojskowy Tymczasowy Centralny pod 

protekcją Najjaśniejszego Cesarza i Króla Napoleona Wielkiego20.   

W przeciwieństwie do gen. Karwowskiego, Hauman objął powierzone mu obowiązki i 

podjął energiczne działania zmierzające do formowania wojska21. Za organizację piechoty w 

cyrkule siedleckim odpowiadał ppłk Czajkowski, jazdy zaś kpt. Konstanty Dembowski. Już z 

                                                 
18  [ks. Józef] Do Wielmożnego Haumana bywszego gła w służbie polskiej, b.d. [20 maja], PAN Kraków, 
Teki Staszewskiego, sygn. 8777 (t. 62). W piśmie określone były też etaty batalionów piechoty, szwadronów 
jazdy oraz kompanii piechoty i jazdy. 
19  W wojsku od 1771r.; 1792 dowódca 7 reg. piech., Ostroróg, Dubienka; 1794 płk, Słonim, Krupczyce, 
Terespol, Maciejowice, Kamionna. 1806/7 szef sztabu ks. Józefa. A. Zahorski, Hebdowski Kajetan ( 1756 – 
1834), PSB, t. IX, Wrocław 1960 – 61, s. 325 – 326. Z dniem 3 lipca został mianowany dowódcą wszystkich 
wojski polskich i galicyjsko – francuskich w Galicji. K. Krzos, Z księciem Józefem…, s. 188. 
20  Rys historyczny…, s. 250 – 251; K. Krzos, Z księciem Józefem…, s. 113 – 114. Dopiero 10 czerwca 
Bernardotte polecał Poniatowskiemu zaciągniecie w Galicji, w imieniu Cesarza tyle wojska ile będzie możliwe, 
zorganizowanie go  na wzór francuski. Wojsko miało otrzymać orły cesarskie. Broń miano wydać z magazynów 
w Magdeburgu i Straslundzie. Zob. Bernardotte książę Ponte Corvo do Poniatowskiego, Wiedeń 10 czerwca 
1809. List został przywieziony przez kpt. armii saskiej Raaba w dniu 1 lipca. B. Gembarzewski, Wojsko 
Polskie…, s. 17; R.Sołtyk, Kampania 1809r…., s. 178. Tego samego dnia ks. Józef informował marsz. Berthiera 
o formowaniu ośmiu pułków, Korespondencja Księcia Józefa…, t. II, s. 167. 
21  Hauman był jednym z nielicznych organizatorów siły zbrojnej w Galicji, który na miarę możliwości 
powierzonych sobie cyrkułów, rzetelnie przystąpił do wykonania nałożonych nań obowiązków, a jego wysiłki 
przyniosły wymierne efekty. Zob. B. Pawłowski, Z dziejów kampanii 1809 roku w Galicji Wschodniej,[w] Od 
Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego, Warszawa 1962, s. 221. 



 

końcem maja musiały zostać zgromadzone oddziały, skoro problemem Inspektora było 

zaopatrzenie w broń, która wydana do ćwiczeń z miejscowych magazynów była całkiem 

zrujnowana i bez bagnetów. Jeździe brakowało pałaszy oraz 26 pistoletów, po które Hauman 

posłał oficera do Zamościa22. Sytuacja uległa niejakiej poprawie w pierwszej połowie 

czerwca. 16 – ego tego miesiąca Hauman informował Hebdowskiego, że gotowa jest 

kompania piechoty złożona z 200 ludzi. Narzekał, iż opornie idzie rekrutacja w cyrkule 

bialskim, z którego jeszcze ani pół kompanii zebrać nie można. Meldował nadto o 

sformowaniu oddziału jazdy w sile 240 ludzi na dobrych koniach i dobrze uzbrojonych, który 

będzie gotowy 20 czerwca. Pozostawał problem broni, która nadal mizerna, bez bagnetów i 

ładunków. W piechocie brakowało kasków. Jednocześnie Inspektor żalił się na kpt. 

Dembowskiego, który wziął 75 żołnierzy, udając się na patrol nad Wisłę, pozostawiając 

jednocześnie 300 ludzi na łaskę losu z jednym oficerem, lecz bez podoficerów i starych 

żołnierzy23. Już 21 czerwca z obu cyrkułów, do obozu w Lublinie wysłany został kolejny 

oddział (w sumie 656 żołnierzy), złożony z dwóch kompanii piechoty ( 400 ludzi) i dwóch 

jazdy ( 256). Poborowi zostali uzbrojeni w karabiny po inwalidach austriackich. Karabiny te 

zostały tylko częściowo zreperowane, choć z różnym skutkiem, natomiast w kompanii 

siedleckiej brak było bagnetów. Komenda ta miała dotrzeć na miejsce przeznaczenia 25 

czerwca. Hauman chwalił wyszkolenie, a także kadrę oficerską nowych oddziałów. Z raportu 

wydzierają jednak poważne trudności materiałowe. Inspektor informował, iż ma zebranych 

następnych sześć kompanii, jednak rekruci są nie ubrani wcale, bo brak sukna mimo usilnych 

starań we wszystkich cyrkułach. Podobnie rzecz się miała z bronią oraz pozostałym 

oporządzeniem, po które kolejny raz wysłał oficera do Jarosławia. Zwracał się też do ks. 

Józefa, aby ten wskazał gdzie zaopatrywać wojsko w broń. Mimo braków materiałowych oraz 

oficerów i podoficerów szkolenie piechoty odbywało się regularnie24. Marcin Michałowski, 

organizujący wojsko w cyrkule bialskim raportował Rządowi 21 czerwca o wystawieniu w 

cyrkule oddziałów liniowych w sile 252 jazdy i 713 piechoty, z czego do uzupełnienia pułków 

liniowych odesłano 132 konnych i 198 piechoty25. Ostatecznie cyrkuł siedlecki w pełni 

                                                 
22 Gen. Hauman, inspektor i organizator gwardii ruchomych do Kajetana Hebdowskiego, Siedlce 4 
czerwca 1809, PAN Kraków, Teki Staszewskiego, sygn. 8777 (t. 62). 
23  Gen. Hauman, inspektor i organizator gwardii ruchomych do Kajetana Hebdowskiego, Siedlce 16 
czerwca 1809 PAN Kraków, Teki Staszewskiego, sygn. 8777 (t. 62). 
24  Inspektor i organizator gwardiów w trzech cyrkułach krzyża wojskowego kawaler Gen. Hauman Do 
…..Poniatowskiego, Biała, 21 czerwca 1809, PAN Kraków, Teki Staszewskiego, sygn. 8777 (t. 62). Problemy z 
suknem na mundury występowały od samego początku. Zob. Józef Cieszkowski do Jana Grzybowskiego, 
maj/czerwiec 1809, Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku ( PAN Kórnik), rkps. 1032, k. 46. 
25  Marcin Michałowski do Rządu Centralnego, 21 czerwca 1809, K. Krzos, Z księciem Józefem…, s. 189. 
Ks. Józef informował Napoleona o formowaniu nowych pułków w Galicji, choć narzekał, że brak broni 



 

wywiązał się z nałożonego nań obowiązku i wystawił pełnoetatowy batalion piechoty i 

szwadron jazdy, należycie ubrane, uzbrojone i opłacone26. 

 Nazajutrz po zdobyciu Zamościa Strzyżowski ze szwadronem 3 pułku ułanów 

ruszył na południe w kierunku na Sokal, skąd 27 lub 28 maja przybył do Lwowa. Tam 

otrzymał instrukcje, co do dalszej marszruty i zadań, jakie miał do wykonania. Zajmując 

kolejne miasta i miasteczka Galicji Strzyżowski miał za zadanie organizować lokalne polskie 

władze oraz nowe pułki piechoty i jazdy. Przed 10 czerwca Strzyżowski pospieszył na 

uczynione od obywateli wezwanie do Tarnopola. W mieście zgłosił się do Strzyżowskiego 

chorąży krzemieniecki Gabriel Rzyszczewski, wraz z 300 konnymi, hr. Marcin Tarnowski – 

60 ludzi, Józef Dwernicki, który przywiódł 100 ochotników, hr. Adam Potocki ze 200 

konnymi, hr. Dulski oraz Augustyn Trzecieski każdy ze 100 ludźmi. Organizację piechoty w 

Tarnopolu Strzyżowski zlecił Józefowi Marchockiemu. Docelowo miał tu być formowany 

batalion strzelców. Mjr Leopold Koziobrodzki i Lanckoroński otrzymali rozkaz formować w 

Brodach pułk piechoty27. Do miasta pospieszyły powstania piesze i konne z cyrkułów 

Stryjskiego i Samborskiego zorganizowane przez kapitana Terleckiego28. Po nieudanej próbie 

opanowania Zaleszczyk ( 18 czerwca), Strzyżowski wycofał się do Tarnopola, nakazując 

Marchockiemu obsadzenie rogatek miasta świeżo uformowanym batalionem strzelców oraz 

ściągnięcie oddziaówy Koziobrodzkiego z Brodów. Tego samego dnia oddział por. 

Zakrzewskiego, w składzie którego znajdowała się kompania strzelców pod dowództwem 

Jerzego Hohendorfa, opanował Horodenkę, miasteczko położone o 2 mile od Zaleszczyk, 

bronione przez batalion piechoty i oddział jazdy pod dowództwem mjr. Harnischera, gdzie 

zdobyto sporo broni, amunicji i wyposażenia żołnierskiego. Większa część żołnierzy 

austriackich ( Polaków – Galicjanów), nie zdejmując nawet mundurów, zasiliła szeregi 

wojska polskiego29. Strzyżowski ponownie przybył do Tarnopola 27 czerwca. Stanął obozem 

                                                                                                                                                         
poważnie wstrzymuje ten proces. Zob. Ks. Józef Poniatowski do Napoleona, Pniów 10 czerwca, 17 czerwca, 
Korespondencja Księcia Józefa…, t. II, s. 169, 172.  
26 Wincenty Załuski do Rządu Centralnego, Siedlce 29 lipca 1809 r.. Cyt. za B. Gembarzewski, Wojsko 
Polskie…, s. 303 – 304. 
27   PAN Kraków, rkps 7999. Kilkunastostronicowy pamiętnik z J. Marchockiego wydany został w 
opracowaniu J. Krepiny, Relacja Józefa Marchockiegoo działalności oddziału Piotra Strzyżewskiego w kampanii 
galicyjskiej 1809 r., Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, R. 23 ( 1977), s. 16 – 17; Raport 
Gabriela Rzyszczewskiego, pułkownika i dowódcy 12Pułku Ułanów ( b. 5 Pułku Jazdy Francusko – Galicyjskiej) 
do generała Rożnieckiego, Inspektora Jazdy w Ks. Warsz., [w] Ułani podolscy. Dzieje pułku ułanów podolskich 
1809 – 1947, praca zbiorowa, Wrocław 1991, s. 9. 
28  Pamiętniki jenerała Romana Wybranowskiego, t. I, Lwów 1882, s. 3; Rzyszczewski, Raport…, s. 9. 
29  R. Wybranowski, Pamiętniki..., t. I, s. 5; J. Dudziński, Działania Piotra Strzyżowskiego… , s. 158 – 
159. 



 

pod miastem. Wówczas to powierzył dowództwo nad całą piechotą mjr. Koziobrodzkiemu30. 

W dniu 3 lipca, ok. godz. 6 – tej rano,  Bicking zaatakował miasto, usiłując wyprzeć broniącą 

go piechotę oraz jazdę. Piechota polska kontratakowała w rejonie cmentarza, kawaleria zaś 

uderzyła na lewe skrzydło ugrupowania nieprzyjaciela, rozbiła jego szyk i wzięła sporo 

jeńców. Kilkakrotne szturmy Austriaków zostały odparte przez oddziały polskie. Walki 

wygasły pod wieczór - ok. 19.0031. Straty walczących uczestnik walk oblicza na ok. 300 

poległych i 400 zabranych do niewoli po stronie austriackiej i ok. 200 poległych obrońców, 

wśród których m. in. hr. Starzyński32. Po stronie polskiej wyróżnili się J. Marchocki, ppor. 

Zakrzewski, J. Dwernicki, Mamert Dłuski i wielu innych. Większość z dystyngowanych w tej 

potyczce została później odznaczona krzyżem Virtuti Militari33. W czasie walki o miasto 

Strzyżowski zaatakował oddziały austriackie jazdą oraz oddziałami ochotników. Bicking po 

zajęciu Tarnopola ok. 21-ej oddał go Rosjanom, wycofując się na południe34. Polski dowódca, 

podobnie jak to miało miejsce w Krakowie, zajął Tarnopol w imieniu Cesarza, przejmując go 

z rąk rosyjskich. W rozkazie dziennym Strzyżowski wymienił wszystkich, którzy się 

odznaczyli. J. Dwernickiego mianował rotmistrzem w pułku jazdy A. Trzecieskiego, J. 

Hohendorfa kapitanem, a R. Wybranowskiego z 3 puł przeniósł w stopniu podporucznika do 

piechoty35. 6 lipca, po zorganizowaniu szpitali i oddziałów tyłowych w Tarnopolu, 

Strzyżowski ruszył w ślad za uchodzącym Bickingiem. W skład korpusu wchodził także 

batalion piechoty. W czasie marszu Austriacy niepokojeni byli przez polskie podjazdy, co 

umożliwiło głównym siłom Strzyżewskiego wyprzedzenie kolumny nieprzyjaciela i podjęcie 

próby zagrodzenia im dalszej drogi przemarszu w samym Chorostkowie. Po dotarciu na 

miejsce grupę Bickinga, zaatakował Strzyżowski. Zażarte walki toczyły się o umocnione 

domy na skraju miasta. Szturmował je batalion strzelców Marchockiego. Po kilku próbach 

budynki podpalono i w ten sposób Polacy zdobyli umocnioną pozycję. Prosto spod 

                                                 
30 A. Rozwadowski, Pamiętniki, Biblioteka Zakładu im. Ossolińskich we Wrocławiu ( Bibl. Ossolineum), 
rkps 7977/II. 
31  J. Marchocki, Relacja..., s. 18; R. Wybranowski, Pamiętniki..., t. I, s. 10. 
32  Co prawda żaden z pamiętnikarzy ani historyków nie podaje liczebności walczących oddziałów, jednak 
straty obu stron, zwłaszcza austriackie, podane przez J. Marchockiego (Relacja...., s. 18 ) są znacznie zawyżone. 
Z analizy bitew okresu napoleońskiego i strat osiąganych, podane liczby moim zdaniem wskazywałyby, że 
walczyły wojska o znacznej sile, być może nawet brygady czy dywizji piechoty, a takich ilości wojsk pod 
Tarnopolem raczej nie było. 
33  J. Marchocki, Relacja..., s. 19. 
34  B. Pawłowski, Z dziejów kampanii…, s. 226. 
35 W źródłach występuje też jako Jerzy Haundorf. Ostatecznie awans na kpt. potwierdzono 13 XI 1809, 
AGAD, Komisja Rządowa Wojny ( KRW), Tablica zaległego żołdu 13 pułku piechoty, sygn. 52, k.3.; P. 
Strzyżewski, Ważniejsze pamiątki..., cz. 2, s. 35 – 36; R. Wybranowski, Pamiętniki..., t. I, s. 11 – 12; cz. 2, s. 
168. Odnośnie przeniesienia autora do piechoty, był to batalion, który po zakończeniu wojny wszedł w skład 13 
pp; R.Sołtyk, Kampania 1809r…, s. 197 – 198; J. Dudziński, Działania Piotra Strzyżowskiego…., s. 162 – 163. 



 

Chorostkowa Polacy ruszyli za uchodzącą kolumną nieprzyjaciela36. Pod Chmielówkę 

oddziały polskie przybyły w dniu 15 lipca. Siły Austriaków trudno precyzyjnie oszacować, 

lecz uważam, że nie przenosiły 300 do 400 piechoty oraz niewielki oddział kawalerii i trzy 

armaty37. Strzyżowski pod Chmielówkę dotarł z piechotą w sile ok. 300 ludzi. Kawaleria 

miała liczyć 500 jeźdźców. Posiadał nadto dwie armatki 1 – funtowe i jedną żelazną o nieco 

większym wagoniarze. Do obozu wkrótce przybył hr. Skarbek z Bursztyna, który 

przyprowadził oddział 700 strzelców. W sumie Strzyżowski posiadał ok. 2700 ludzi. Piechotą 

dowodził mjr Koziobrodzki. O świcie 16 lipca piechota polska uderzyła na zabudowania 

Wieniawki i po zażartej walce wyparła stamtąd oddziały piechoty austriackiej. Następnego 

dnia trwały drobne utarczki, rozbity został szwadron huzarów zmierzający z odsieczą 

Bickingowi. Wieczorem ponownie zaatakowała piechota, zapalając część wozów taborowych, 

za którymi usytuowane był oddziały austriackie38. W takiej sytuacji generał austriacki zgodził 

się na negocjacje i 18 lipca w godzinach rannych podpisał akt kapitulacji39. Ostatecznie walki 

ustały 23 lipca na mocy rozejmu ze Znojma.  

Po zakończeniu działań wojennych korpus Strzyżowskiego przeszedł do Tarnopola, a 

po podpisaniu traktatu pokojowego w Schonbrunn 14 października, do Księstwa 

Warszawskiego. Wojsko było porządnie ubrane i zaopatrzone, głównie w zdobyczne efekta 

armii austriackiej. Zaprawione w ogniu i ożywione najlepszym duchem, wojsko to można było 

do wszystkiego użyć40. Batalion piechoty Koziobrodzkiego odebrał rozkaz udania się wprost 

do Zamościa. W czasie marszu, w Tomaszowie przeglądu batalionu dokonał - wysłany przez 

dowódcę 1 pułku piechoty galicyjsko – francuskiej ppłk. Augustyna Sznajdera - kpt. 

Bartłomiej Lanckoroński. Po dwóch dniach batalion wszedł do Zamościa, gdzie został 

                                                 
36  G. Rzyszczewski, Raport..., s. 10. 
37  B. Pawłowski, Historia wojny…, s. 494, podaje, że liczebność oddziałów cesarskich należy określić na 
600 piechoty, trzy armaty oraz jazdy na 600 ludzi. Moim zdaniem, odnośnie kawalerii, to dane mocno 
zawyżone. Przemawiają za tym dotychczasowe działania Bickinga, a przede wszystkiem wydarzenia pod 
Chmielówką. Trudno uwierzyć żeby 600 jeźdźców schroniło się w taborze złożonym z wozów, nie mówiąc o 
braku wody i wzywaniu już wcześniej na pomoc przez Bickinga właśnie kawalerii, czy wreszcie 
niewykorzystanie przewagi liczebnej nad jazdą Strzyżewskiego ( 500 koni) i zdjęcie oblężenia. Odnośnie 
piechoty, uwzględniamy straty wynikające z walk pod Grzymałowem oraz Chrostkowem a także rozbity 
batalion ariergardy austriackiej w dniu 13 lipca.  
38 A. Rozwadowski, Pamiętniki, Bibl. Ossolineum, sygn. 7977/II; R. Sołtyk, Kampania…, s. 198 – 199; 
Józef Reitzenheim, Galicja. Wyjątek z pamiętników ………., [w] Pamiętniki polskie zebrane przez K. 
Bronikowskiego, t. II, Przemyśl 1883, s. 187; J. Falkowski, Obrazy z życia kilku ostatnich pokoleń w Polsce, 
przez…, t. III, Poznań 1884, s. 209; R.Sołtyk, Kampania 1809r…, s. 198 - 199. Strzyżewski, Marchocki ani 
Wybranowski nie wskazują jakichkolwiek liczb, mogących pomóc w ustaleniu liczebności walczących wojsk. B. 
Pawłowski, Historia wojny…, s. 494. 
39  Dziennik gen. mjr. Bickinga od 28 maja do 18 lipca, Kriegs – Archiv Wiedeń, sygn. 816; J. Dudziński, 
Działania Piotra Strzyżowskiego…., s. 165 – 168. Za męstwo wykazane pod Wieniawką, Strzyżowski 
przedstawił R. Wybranowskiego do odznaczenia złotym krzyżem VM. R. Wybranowski, Pamiętniki..., t. II, s. 
168. 
40  R. Wybranowski, Pamiętniki..., t. I, s. 20. 



 

przyjęty przez komendanta twierdzy generał Maurycego Haukego oraz dowódcę pułku. Tam 

oznajmiono żołnierzom, iż z mocy rozkazu ks. Józefa Poniatowskiego batalion ma być 

wcielony do 1 pp galicyjsko - francuskiej. Sznajder, wykonując rozkazy zwierzchności, 

początkowo rozdzielił batalion pomiędzy wszystkie kompanie pułku, wywołując tym 

niezadowolenie żołnierzy i oficerów. Sytuacja taka trwała cztery tygodnie. Na przedłożenia 

obywateli galicyjskich, jak również samych żołnierzy, Poniatowski wydał rozkaz ponownego 

skompletowania batalionu w składzie galicyjskim. Dowództwo objął szef batalionu 

Koziobrodzki, który odprowadził go do Lublina, aby tam dalszych rozkazów oczekiwał 41. W 

Lublinie batalion wizytował gen. Michał Sokolnicki, który podkreślał męstwo żołnierzy i ich 

postawę. Sugerował, że batalion winien stanowić odrębną jednostkę. Tymczasem ppłk. 

Sznajder usilnie zabiegał, aby wobec braku stanu wymaganego etatem, wcielić batalion ppłk. 

Koziobrodzkiego do 1 pp galicyjsko - francuskiej. Starania te uwieńczone zostały sukcesem. 

Koziobrodzki i jego żołnierze otrzymali rozkaz powrotu do Zamościa. Dotychczasowy trzeci 

batalion ppłk. Józefa Połońskiego, złożony ze strzelców łomżyńskich, miał zostać formalnie 

rozwiązany, a oficerowie i żołnierze porozdzielani po dwóch pierwszych batalionach, 

natomiast batalion galicyjski miał stanowić trzeci batalion pułku42. Z tą chwilą zakończyła się 

formalnie organizacja 1 pułku piechoty armii galicyjsko – francuskiej.  

Skład pułku, w odróżnieniu od większości pozostałych, był bardzo niejednorodny. 

Pierwszy batalion tworzyli Francuzi, Włosi i Niemcy, którzy jeszcze w kampanii 1806/1807 

zostali ranni i potem pozostali w Księstwie, co nieraz poczytywano za dezercję. Swym 

wstąpieniem do wojska starali się zmazać wcześniejsze przewinienia. Drugi batalion złożony 

był niemal w całości z mieszkańców tzw. litewskich powiatów departamentu Łomżyńskiego, 

którzy mało co po polsku mówili, uformowany staraniem naczelnika, sędziego apelacyjnego 

Wiszniewskiego. Trzeci batalion, najbardziej doświadczony, utworzony w walce, złożony był 

w głównej mierze z mieszkańców Galicji pochodzenia rosyjskiego43. 

Jako miejsce stacjonowania, dokończenia organizacji i zaopatrzenia, przyszłemu 

pułkowi 13 przydzielono twierdzę Zamość. Miasto, w planach operacyjnych armii 

austriackiej przed wojną 1809 roku, miało spełniać, obok Sandomierza, rolę głównego 

magazynu VII Korpusu arcyks. Ferdynanda d’Este. W związku z tym zwieziono tu zapasy 

                                                 
41  R. Wybranowski, Pamiętniki..., t. I, s. 21 -22. W tym czasie odezwały się głosy, domagające się 
utworzenia na bazie batalionu Koziobrodzkiego, osobnego pułku piechoty. 
42  R. Wybranowski, Pamiętniki..., t. I, s. 23. Batalion strzelców łomżyńskich w czerwcu i lipcu walczył w 
ramach ugrupowania gen. Zajączka, m.in. pod Jankowicami 11 VI, później najwyraźniej wrócił do Zamościa. 
Taki stan rzeczy może tez potwierdzać fakt, że szef batalionu „łomżyńskiego” ppłk J. Połoński przeszedł 5 IV 
1810 r. do 12pp. Zob. Gembarzewski, Wojsko polskie …, s. 100, 300. 
43  R. Wybranowski, Pamiętniki..., t. I, s. 23; B. Gembarzewski, Wojsko polskie..., s. 101.  



 

broni, amunicji, żywności, ale także mundurów44. Poprawą umocnień Zamościa zajął się od 

18 marca 1809 r. jego nowy komendant płk Ferdynand von Csefalva Pulszky45. Po zdobyciu 

Zamościa 20 maja w ręce polskie wpadły, podobnie jak w innych miastach, magazyny. Z 

braku sukna potrzebnego do szycia mundurów postanowiono, że nowotworzony pułk zostanie 

ubrany w zdobyczne mundury austriackie46.  

Nazajutrz po zdobyciu twierdzy, komendantem Zamościa mianowany został płk art. 

Antoni Górski, którego po miesiącu zastąpił gen. Maurycy Hauke47. Załogę miał stanowić 

batalion 2pp oraz pododdziały kompanii woltyżerów 3 i 6 pp48, które pod koniec czerwca 

zastąpiły bataliony przyszłego 13 pp oraz oddziały nowotworzonego pułku Zamoyskich49. Z 

dniem 5 lipca płk. A. Sznajder został mianowany formalnie dowódcą pułku.   

W dniu 9 lipca miała miejsce w Zamościu uroczystość tymczasowego objęcia miasta 

we władanie w imieniu Cesarza Francuzów. Po uroczystych nabożeństwach i przemowach 

                                                 
44  Do chwili wybuchu wojny, w Galicji stały większe garnizony tylko w Krakowie i Lublinie. W każdym 
cyrkule stacjonowało 5 -6 kompanii piechoty, tylko w cyrkułach siedleckim i radomskim po szwadronie 
kawalerii. Dla zabezpieczenia potrzeb zaopatrzeniowych, szkoleniowych i zdrowotnych garnizonu, w miastach 
cyrkułowych zorganizowany był miejscowy sztab, magazyny i lazaret. Garnizony galicyjskie stanowiły na ogół 
tzw. zakłady pułkowe, składające się z dwóch kompanii, w których szkolono świeżo wcielonych rekrutów, 
przeważnie Polaków, zamieszkujących te tereny. Poszczególne pułki piechoty i jazdy miały ustalone rejony 
rekrutacyjne. W Zamościu stacjonowały dwa zakładowe dywizjony ( po 2 komp.) piechoty z 23 pp Würzburg, 
55pp Reiss-Greitz oraz prawdopodobnie wycofany z Lublina dywizjon 38 pp Würtemberg, oddział huzarów 
arcyks. Ferdynanda, 3 kompanie 1 wołoskiego pp – w sumie ok. 3 000 ludzi. Prócz tego w Siedlcach 
stacjonowało 8 szwadronów pułku huzarów Cesar. Poza tym w innych miastach Galicji swoje rejony miały pułki 
24 von Strauch, 30 de Ligne, 41 von Kotulinski, 46 Chasteler, 58 von Beaulieu, 63 Baillet – Merlemont. Zob. E. 
Mayerhoffer von Vedropolje, O. Criste, Krieg 1809, t. I. Regensburg, Wien 1907, s. 622; B. Pawłowski, Historia 
wojny…, s.. 68, 282; T. Mencel, Galicja Zachodnia 1795 – 1809. Studium z dziejów ziem polskich zaboru 
austriackiego po III rozbiorze, Lublin 1976, s. 428 – 429. 
45  Ferdynand von Csefalva Pulszky, ur. 1759 w Éperies, inżynier, uczestnik wojny austriacko – tureckiej 
1787 - 89 ( gdzie spotkał ks. Józefa), walk w Holandii, odznaczony małym krzyżem Marii Teresy, uczestnik 
wojny 1805. Data przybycia Pukszky’ego do Zamościa jest sporna. Część opracowań podaje datę 17 kwietnia. 
Myślę, że data 18 marca jest bardziej prawdopodobna, choćby z uwagi na plany austriackie, co do roli Zamościa 
w czasie nadchodzącej wojny i konieczny zakres prac do wykonania przy umocnieniach, chyba trudny do 
wykonania już w trakcie działań wojennych. Zob. E. Kipa, Pod Zamościem w roku 1809, [w] Studia i szkice 
historyczne, Wrocław 1959, s.104 – 105; Zamość. Z przeszłości twierdzy i miasta, pod red. A. Koprukowniaka i 
A. A. Witusika, Lublin 1980, 113; J. Feduszka, Twierdza zamojska w Księstwie Warszawskim ( 1809 – 1813) 
[w] Roczniki Humanistyczne, t. LV, z. 2, Lublin 2007, s. 211. 
46  Więcej uwag odnośnie munduru 13 pp patrz poniżej. 
47  J. Willaume, Górski Antoni ( ok. 1775 – 1835), PSB, t. VIII, Wrocław 1959 – 1960, s. 434; M. Hauke – 
1794 ppor.; 1798 – 1807 Legiony Dąbrowskiego; 1807 płk w sztabie Dąbrowskiego; XII 1807 gen. bryg.; 1809 
d-ca bryg. w dyw. Zajączka; 1815-30 w armii Król. Polskiego. Zm. 29 XI 1830, zastrzelony przez podchorążych. 
J. Pachoński, Hauke ( de Haacken, van Hauck, von Hauke) Maurycy ( 1773 – 1830), PSB, t. IX, s. 307 – 308. 
Rozkaz objęcia dowództwa nad twierdza i garnizonem Zamościa ogłoszono 21 czerwca 1809 r. Rozkaz dzienny 
21 czerwca, AGAD, AZ, sygn. 3132, k. 226 
48  Tak wspomina tylko R. Sołtyk, Kampania…, s. 127. W innych źródłach czy opracowaniach brak 
wzmianek na ten temat. B. Pawłowski, Historia wojny…, s. 292 wspomina też o I/8pp. 80-ciu woltyżerów z 6pp 
pozostawało pod dowództwem ppłk. Suchodolskiego. 
49  Ks. Józef Poniatowski do Napoleona, W kwaterze głównej w Pniowie, 21 czerwca, Korespondencja 
Księcia Józefa…, t. II, s. 181 – 182, informuje, że zostawił w Zamościu załogę 4000 ludzi spośród nowo 
zaciągniętych w Galicji; B. Pawłowski, Historia wojny…, s., 474. Co do garnizonu Zamościa latem 1809 – zob. 
przypis następny. 



 

Prezesa cyrkułu Wincentego Grzymały oraz gen. Haukego, w obecności duchowieństwa 

katolickiego i prawosławnego, władz cywilnych oraz Prezesa Rządu Centralnego Stanisława 

hr. Zamoyskiego, oddziały pułków piechoty organizowanych staraniem ordynata 

Zamoyskiego oraz ks. Konstantego Czartoryskiego złożyły przysięgę wojskową. Uroczystość 

zakończyła się defiladą całego garnizonu i odśpiewaniem Te Deum50. Z okazji urodzin 

Napoleona, 15 sierpnia 1809 r., władze cyrkułu zamojskiego oraz dowództwo garnizonu 

zorganizowały uroczystości, w których miał swój udział 1 pułk galicyjski. 

6 sierpnia ks. Józef wydał rozkaz, w którym wyszczególniono pułki, mające przejść na 

żołd cesarski w ramach armii galicyjsko – francuskiej. 22 sierpnia przekazano Napoleonowi 

listę tych pułków. Ciekawym jest, że wymieniono je według numeracji ciągłej w stosunku do 

pułków Księstwa. Tutaj po raz pierwszy 1 pp galicyjsko – francuski wystąpił jako 13 pułk 

piechoty51. Pułk z racji przynależności do armii galicyjsko – francuskiej miał być 

organizowany według etatów francuskich i składać się z czterech batalionów po 6 kompanii 

każdy oraz piątego zakładowego, w skład, którego wchodzić miały 4 kompanie. W całości 

pułk miał liczyć 3 793 oficerów i żołnierzy. Koszt wystawienia pełnoetatowego pułku 

wynosił 783 547zł 10 ½ gr52. Stan 1 pułku piechoty galicyjsko – francuskiej na dzień 1 

listopada 1809 r. wynosił 83 oficerów, 3250 podoficerów i żołnierzy, w tym 5 oficerów i 577 

żołnierzy w szpitalu oraz 24 konie. W dniu 14 listopada pułk liczył 83 oficerów, 3342 

                                                 
50  Już 3 lipca Hauke wydał odezwę do żołnierzy pułków Czartoryskiego i Zamoyskiego, w której 
podkreślał znaczenie wyrwania się spod obcego panowania, odzyskania niepodległości i roli jaka odegrali 
Napoleon, gen. Dąbrowski i ks. Józef. PAN Kraków, Materiały dot. Historii wojskowości w Polsce z l. 1677 – 
1831, rkps 698, k. 37 – 38, zaś w przeddzień uroczystości przysięgę w Zamościu złożyli m. in. Prezes Rządu 
Stanisław hr. Zamoyski oraz członkowie tegoż Tadeusz Matuszewicz i Józef Dzierzkowski. PAN Kraków, Z 
papierów politycznych tymczasowego Rządu Wojennego Centralnego Obojga Galicji, r. 1809, sygn. 135, k. 23, 
25, 29; M. L. Potocki, Zamość i jego instytucje pod względem religii, oświaty i dziejów krajowych…, Kraków 
1862, Muzeum Zamojskie w Zamościu, rkps MZ/ 1003/B, s. 227v – 228. Cyt. za J. Feduszka, Przyłączenie 
Zamościa do Księstwa Warszawskiego w 1809 roku. Wybór tekstów źródłowych i opracowań z XIX i początków 
XX wieku, Zamość 2009; S. Kunasiewicz, Lwów w roku 1809, Lwów 1890, s. 166, 175 – 176; M. Pieszko, 
Zamość w roku 1809. Szkic historyczny, Zamość 1931, s. 33 – 34; J. Feduszka, Twierdza zamojska w Księstwie 
Warszawskim ( 1809 – 1813) [w] Roczniki Humanistyczne, t. LV, z. 2, Lublin 2007, s. 221 – 223. Nie jest 
wykluczonym, że w uroczystościach brała także udział część przyszłego 13 pp. Nie jest dokładnie znana data 
wejścia pułku do Zamościa, ale skoro płk Sznajder objął dowództwo pułku 5 lipca, nie można wykluczyć takiej 
ewentualności, zwłaszcza, że osoby relacjonujące bądź opisujące uroczystości wymieniają pułki Zamoyskiego i 
Czartoryskiego (przyszłe 16 i 17 pp Księstwa Warszawskiego), używając sformułowania „oddziały”, co 
sugerować może część pułku, ale także mówią, o całym garnizonie twierdzy, w tym ułanach, artylerii. Nadto 
należy pamiętać, iż pułk Czartoryskiego formował się z głównie jeńców austriackich pochodzenia polskiego, w 
dobrach książęcych wokół Puław. Natomiast pułk Zamoyskiego faktycznie organizowany był od 3 czerwca w 
Zamościu, ale należy przypuszczać, że na początku lipca nie posiadał jeszcze pełnego stanu kadrowego. Myślę, 
że w uroczystościach uczestniczyły oba pułki z racji osób fundatorów, ale także dla podniesienia rangi 
uroczystości.  
51

 Ks. Józef Poniatowski do Napoleona, W kwaterze głównej w Krakowie, 22 sierpnia, - Korespondencja 
Księcia Józefa…, t. II, s. 248 – 249. B. Gembarzewski, Wojsko polskie..., s. 72 wymienia datę 1 sierpnia. 
Zgodnie z  art. I rozkazu z 6 sierpnia, na żołd cesarski miały przejść z dniem 1 sierpnia, oprócz 13 pp także 14, 
15, 16pułki piechoty, bataliony strzelców  łomżyńskich i poznańskich oraz 4 pułki jazdy – 7, 8, 9, 10.  
52  B. Gembarzewski, Wojsko polskie..., s. 72. 



 

podoficerów i żołnierzy, 25 koni, w tym 4 oficerów i 464 żołnierzy w szpitalu53. Na mocy 

rozkazu Naczelnego Wodza z 23 listopada, 13 pp został przydzielony do I Dywizji gen. J. 

Zajączka - 4 brygady pod dowództwem gen. Haukego54.  

Po przyłączeniu do Księstwa Warszawskiego, przyznanych na mocy traktatu 

podpisanego w Schonbrunn 14 października 1809 r. ziem Galicji, odpadła przyczyna istnienia 

armii galicyjsko – francuskiej. Postanowiono zatem wszystkie pułki galicyjskie włączyć do 

armii Księstwa. Fryderyk August w dniu 7 grudnia 1809 wydał dekret, na mocy, którego 

połączono w jeden organizm dotychczasową armię Księstwa z wojskiem galicyjsko – 

francuskim. Jednocześnie pułkom galicyjskim nadano kolejne numery w ramach armii 

Księstwa55. Tym samym 1 pp galicyjsko – francuskiej stał się oficjalnie 13 pp Księstwa 

Warszawskiego. 

Faktycznie 13 pułk nigdy nie został zorganizowany w składzie pięcio- batalionowym. 

Poza pierwszymi miesiącami, przez cały czas istnienia funkcjonował w składzie trzech 

batalionów, zgodnie z dekretem królewskim z 30 marca 1810r.56. W obliczu zbliżającej się 

wojny z Rosją, na mocy konwencji francusko – saskiej z 25 lutego 1812 oraz dekretu 

Fryderyka Augusta z 21 marca 1812, etat pułku został podwyższony do liczby 3 080 ludzi57. 

Organizacja i wyszkolenie pułku, tak niejednolitego pod względem narodowości, 

mentalności, obyczajowości czy wreszcie wyznania, wymagały od dowódcy i całej kadry 

oficerskiej niemało energii, cierpliwości i stanowczości. Wszystkie te trudności niewątpliwie 

                                                 
53  Stan i rozmieszczenie wojska w dniu 1-go listopada 1809; Stan wojska w dniu 14-go listopada 1809, 
Korespondencja Księcia Józefa…, t. II, s. 282 -283, 316 – 317; B. Gembarzewski, Wojsko polskie..., s. 73. 
Sporym problemem nowo tworzących się pułków galicyjskich była dezercja, której rozmiary dla całej armii w 
wojnie 1809 roku ( 46 500) oblicza się na 6 500 – 8 500 ludzi. Problem udało się opanować dopiero po 
zakończeniu wojny. Pułk 13 na tle innych wypada w tym względzie w miarę pozytywnie, uwzględniwszy 
choćby stany osobowe z listopada. L. A. Sułek, dezercja z wojsk Księstwa Warszawskiego ( lata 1807 1813), [w] 
Kwartalnik Historyczny ( KH), R. XCV, z. 3, Warszawa 1989, s. 190. 
54  Wojsko sprzymierzone w kwaterze głównej w Krakowie, dnia 23 listopada 1809 roku, Rys 
historyczny…, s. 271; B. Gembarzewski, Wojsko polskie..., s. 19 – 20. 
55  B. Gembarzewski, Wojsko polskie..., s. 20; K. Komaniecki, Pułk 12 ułanów 1809 – 1813, „ Kawaleria 
„, nr 1(1), V 2000, s. 13.  
56  Nie licząc momentu, gdy do pułku włączano batalion Koziebrodzkiego. Wtedy przez krótki czas pułk 
liczył cztery bataliony, ale tylko do chwili rozwiązania trzeciego batalionu ppłk. Płońskiego i rozdzielenia 
żołnierzy po pozostałych. B. Gembarzewski, Wojsko polskie..., s. 74 – 75. Zgodnie z nowym etatem pułk miał 
liczyć 2 487 oficerów, podoficerów i żołnierzy. 
57  Podwyższone zostały stany poszczególnych kompanii we 
wszystkich pułkach poza pułkami 4, 7 i 9 przebywającymi w Hiszpanii. W pułkach piechoty 5, 10 i 11miano 
utworzyć kompanie zakładowe. Kompanie miał zostać podniesione do 140 ludzi każda, docelowo zaś do 160-
ciu. Tych ostatnich 20-tu żołnierzy zobowiązał się wziąć na swój żołd Napoleon. AGAD, Rada Ministrów Ks. 
Warszawskiego ( RMKs.W), sygn. 53 Dziennik Exekucyjny Dekretów Królewskich Radzie Ministrów 
nadesłanych w Roku 1812, Dekret z 25 lutego 1812, k. 100. 



 

przerosły płk. Sznajdera. W tej sytuacji 8 stycznia 1810 r. zgłosił on rezygnację z dowodzenia 

13 pułkiem, która została przyjęta 17 lutego 1810 r.58.  

Dowództwo pułku po Sznajderze przejął z dniem 10 lipca 1810 r. płk Jakub Kęszycki, 

który po kilkumiesięcznej służbie na tym stanowisku został odwołany z dniem 30 marca 1811 

r. Tymczasowym dowódcą pułku został mjr Kalikst Zakrzewski, pełniąc jednocześnie 

obowiązki Przewodniczącego Rady Gospodarczej pułku59. Kolejnym dowódcą 13 pp 

mianowano dotychczasowego mjr. 5pp, Franciszka Żymirskiego, który wraz z nowym 

przydziałem otrzymał 17 kwietnia 1811 r. awans na stopień pułkownika60. Obowiązki 

dowódcze Żymirski objął 3 maja 1811r. i pełnił je aż do rozwiązania pułku w 1815 r. Kadrę 

pułku stanowili w większości młodzi oficerowie, którzy zostali przeniesieni z innych pułków. 

Majorem pułku był Kalikst Zakrzewski ( od 5 VII 1809), a od 27 grudnia 1811 Józef 

Obertyński. Szefami batalionu byli ppłk Bartłomiej Lanckoroński ( szef od 29 IX 1809) były 

kpt. 8 pp, ppłk Nepomucen ( Jan Nepomucen) Kąsinowski ( szef od 3VII 1809), były adiutant 

gen. Józefa Niemojewskiego61, mjr Leopold Koziobrodzki ( szef od 18 X 1809), wcześniej 

szef batalionu 1pp62. Wśród oficerów niższych pojawiają się nazwiska kapitanów Waleriana 

Łukasińskiego, Kazimierza Machnickiego, Antoniego Reszki, Józefa Dzieduszyckiego, 

Jakuba Szrödera, Władysława i Franciszka Kozakowskich63. Na czele pułkowej służby 

                                                 
58  Dymisję złożył oficjalnie dla słabości zdrowia, w rzeczywistości dokonał tego pod przymusem z 
powodów osobistych. Postrzegany jako człowiek podły, rabuś, intrygant, nikczemny, zwyrodniały okaz 
emigranta krzykacza. R. Wybranowski, Pamiętniki..., t. I, s. 27; S. Askenazy, Łukasiński, t. I, s. 20 – 21; J. 
Pachoński, Słownik biograficzny…, s. 297. Wybranowski podał oficjalna wersję jako powód rzeczywisty. 
59  W skład Rady wchodzili, oprócz mjr. Zakrzewskiego szefowie batalionu Kąsinowski, Koziobrodzki, 
kapitanowie Mazurkiewicz, Walerian Łukasiński jako płatnik oraz sierż. Święcicki. PAN Kraków, Teki 
Staszewskiego, sygn. 8770 (t. 65). 
60  AGAD, KRW, Tablica zaległego żołdu 13 pułku piechoty, sygn. 52, k.2. F. Żymirski uczestnik powst. 
1794; 1795 – 1797 na Wołoszczyźnie i w Turcji; 1797 – 1803 w Legionach Dąbrowskiego, w 1805 w kampanii 
austriackiej ( II Korpus), 1806 w Dalmacji; 1807 szef bat. 2pp, Małga; 1809 8pp od 15 VII w 5pp, W armii Król. 
Polskiego d-ca wzorowego bat. grenadierów gwardii. Zm. 25 II 1831 pod Grochowem – d-ca 2 DP. J. Pachoński, 
Żymirski Franciszek ( Jan Franciszek) ( 1779 – 1831, [w] Słownik biograficzny…., s. 366 – 367. 
61  AGAD, KRW, sygn. 52, k.2, tu Nepomucen ; J. Pachoński, Kąsinowski Jan Nepomucen ( 1779 – 
1825), PSB, t. XII, Wrocław 1966, s. 307; J. Nadzieja, Zamość1813, Warszawa 1994, s. 72 podaje, powołując się 
na AGAD, KRW, sygn. 52, k.2 imię Bartłomiej, ale najwyraźniej się pomyliła, gdyż w spisie widnieje samo 
imię Nepomucen, zaś Bartłomiej przy nazwisku Lanckoroński. 
62  Oprócz wymienionych w składzie pułku figurowali także jako szefowie batalionu A. Gąsiorowski, M. 
Suhr, I. Pruszyński, J. Dembiński, S. Mazurkiewicz, J.Winnicki oraz J. Połoński, ale głównie w początkowym 
okresie istnienia pułku. Stąd przenoszeni byli do innych pułków, co niekiedy wiązało się z awansem ( np. 
Zakrzewski do 3 pp, Winnicki do 14pp). 
63  AGAD, KRW, sygn. 52, k.2 – 4 i n. Walerian Łukasiński, późniejszy założyciel Towarzystwa 
Patriotycznego. S. Askenazy, Łukasiński, t. I - II, Warszawa 1929, passim, K. Machnicki , sędzia Trybunału w 
Łomży do 1807; do 13pp przyszedł z 5pp, por 29 V 1809, kpt. 5 VII 1809, adiutant Haukego od 12 V 1812, 
podszef sztabu dywizji Kosińskiego od 16 VII 1812, szef bat. 22 VIII 1813. S. Askenazy, Łukasiński, t. I, s. 16, 
381 – 382; H. Dylągowa, Kazimierz Machnicki ( 1780 – 1844)., PSB, t. XVIII, Wrocław 1973, s. 635 – 636. J. 
Szröder referendarz i asesor za czasów pruskich, w Księstwie patron w Trybunale łomżyńskim, od 1809 w 
13pp, dymisja 1815. S. Askenazy, Łukasiński, t. I, s. 19 – 20, 383. J. Dzieduszycki, członek Centralizacji 
Lwowskiej 1797, był w 13 pułku dwukrotnie. W 1809 r. był dowódcą kompanii grenadierów, którą własnym 



 

zdrowia stał Marcin Hildebrandt64. Jak w każdym pułku, także i w składzie 13-go widniała 

orkiestra pułkowa, na której czele stał Dyrektor muzyki Wagner65. Przez cały czas istnienia 

13 pułku, za okres od 7 maja 1809 do 26 czerwca 1813 r. w księdze kontroli zostało w sumie 

zapisanych 7 900 nazwisk wojskowych wszystkich stopni66.  

Od samego początku formowania pułku występowały ciągłe problemy z jego 

zaopatrzeniem, zwłaszcza umundurowaniem, uzbrojeniem oraz wyposażeniem w tzw. efekta. 

Przerobione mundury austriackie, ale także obuwie, bielizna, płaszcze itp., w miarę 

upływu czasu ulegały zużyciu. Dowódcy, przedstawiciele Rady Gospodarczej pułku stałe 

czynili monity do ks. Józefa jako ministra, przedstawiając niedostatki materiałowe jednostki. 

9 marca 1811r. mjr Zakrzewski w imieniu Rady zwracał się o zezwolenie na zakup butów i 

spodni dla żołnierzy za sumę 60 000zł. Przez półtora roku służby dotychczasowe uległy 

zniszczeniu, a poza tym każdy żołnierz dostał na początku tylko jedną parę czechczerów67. 

Podobnie miała się rzecz z bermycami dla III batalionu, o które zabiegał jego szef 

Koziobrodzki w czasie pobytu w Warszawie w kwietniu 1811 r.68. Zły stan umundurowania 

na przełomie maja i czerwca 1811 roku opisywał płk Franciszek Żymirski wkrótce po objęciu 

pułku w liście do szefa sztabu gen. Stanisława Fiszera. Żołnierze mieli tylko białe kurtki i 

płaszcze i po jednej parze czechczerów, wszystko zużyte, w złym stanie. Brakuje lejbików i 

spodni. Nieco lepiej było z oporządzeniem około mundurowym69. Sytuacja nie uległa 

zmianom, skoro Żymirski 10 lipca 1811 r. ponownie pisał w tej sprawie do gen. Fiszera, 

podnosząc wręcz nędzę, w jakiej znajduje się pułk. Informował, że Rada Gospodarcza pułku 

wysłała mjr. Zakrzewskiego, celem przedłożenia potrzeb pułku w zakresie zakupu płaszczy, 

lejbików i furażerek. Część żołnierzy z własnych pieniędzy dokupywała części 

umundurowania, ale powodowało to dużą różnorodność, zwłaszcza co do różnych kolorów 

                                                                                                                                                         
kosztem umundurował. Złożył dymisję 4 XI 1809. W roku 1812 zrezygnował z funkcji adiutanta w V Korpusie 
ks. Józefa, ponownie wstąpił do 13 pp. M. Tyrowicz, Dzieduszycki Józef Kalasanty ( 1772 – 1847), PSB, t. VI, 
Kraków 1948, s. 111; M. Tarczyński, Franciszek Żymirski generał zapomniany, Warszawa 1988, s. 82, 84 – 85.  
64  Według etatu z 30 marca 1810 r. w pułku był 1 urzędnik zdrowia I klasy, 2-ch II klasy i 3-ch III klasy. 
Lekarzami w pułku byli m. in. Jan Koniński, Karol Zauper, Szczepan Zawadzki, Małuski. AGAD, KRW, sygn. 
52, k.11; Dziennik oblężenia twierdzy Zamościa w roku 1813 [w] A. Rembowski, Spadek piśmienniczy po M. 
Hauke, Warszawa 1905, s. 277 – 278. 
65  W skład orkiestry wchodzili ponadto m.in. Benedykt Bulicki, Kajetan Głębocki, Karol Kruszyński, 
Antoni Lachowicz, Szczepan Piętkiewicz, Kazimierz Szczepanowski oraz Ksawery Wołoszyński. AGAD, 
KRW, sygn. 52, k. 44. 
66  B. Gembarzewski, Wojsko polskie..., s. 100. 
67  Rada Gospodarcza 13 pp do ks. Poniatowskiego, Zamość 9 marca 1811, PAN Kraków, Teki 
Staszewskiego, sygn. 8770 (t. 65). 
68  Ppłk Koziobrodzki do ks. Poniatowskiego, Warszawa 2 kwietnia 1811, PAN Kraków, Teki 
Staszewskiego, sygn. 8770 (t. 65). 
69  Płk Franciszek Żymirski do gen. Stanisława Fiszera, [Zamość maj/czerwiec 1811], PAN Kraków, Teki 
Staszewskiego, sygn. 8770 (t. 65). 



 

tych elementów. Jednocześnie ostrzegał, iż niezaspokojenie słusznych potrzeb pułku przed 

zimą może w konsekwencji sprowadzić wypadki, które jeżeli go nie zrujnują to przynajmniej 

ogromnie szkodzić mu mogą70. Groźba dezercji była realną, także z powodu opóźnienia w 

płatności żołdu, z którym w 1811 r. zalegano w części odnoszącej się do płatności z tytułu 

pełnionych wart. Wywołało to takie niezadowolenie, że w ciągu jednego miesiąca zbiegło z 

pułku 60 żołnierzy. Chcąc zapobiec dalszej dezercji, na rozkaz gen. Haukego, Rada 

Gospodarcza pułku wypłaciła część należności z tego tytułu z funduszu przeznaczonego na 

wyposażenie żołnierzy. Zaległości w płatnościach dotyczyły także i oficerów, w stosunku, do 

których zobowiązania za lata 1811 – 13 sięgały nawet po kilka tysięcy zł71. Dużą wagę 

przywiązywał Żymirski do orłów pułkowych, jako znaku honoru, wokół którego skupiają się 

żołnierze, a których jeszcze w 1811 roku pułk nie otrzymał72. Sytuacja w pułku ulegała 

stopniowej poprawie. We wrześniu 1811 r. wizytę w Zamościu złożył ks. Józef. Został 

przywitany o ćwierć mili od twierdzy przez jej komendanta gen. M. Haukego oraz sztabs 

oficerów 13 pp i 16 puł. Praca Żymirskiego najwyraźniej musiała zostać doceniona przez 

Naczelnego Wodza, skoro w czasie wizyty nie pojawiły się negatywne głosy odnośnie 

postawy 13 pułku73. 

   

        

  

                                                 
70  Płk Franciszek Żymirski do gen. Stanisława Fiszera, 10 lipca 1811, PAN Kraków, Teki Staszewskiego, 
sygn. 8770 (t. 65). 
71  Płk Franciszek Żymirski do gen. Stanisława Fiszera, [Zamość maj/czerwiec 1811], PAN Kraków, Teki 
Staszewskiego, sygn. 8770 (t. 65); AGAD, KRW, Tablica zaległego żołdu 13 pułku piechoty, sygn. 52, k.1 - 45. 
Zaległości w stosunku do Żymirskiego sięgały 11 334,24zł, Kąsinowskiego 9 139,09zł, Lanckorońskiego 
8 563,15zł. Średnie zadłużenie wobec kapitanów to 2 335zł - 4668zł, poruczników 1422zł - 3952zł, podoficerów 
330 – 542zł, żołnierzy 90 – 577zł. Ogółem zadłużenie Skarbu Księstwa wobec pułku  z tytułu niezapłaconego 
żołdu wyniosło 322 532,03zł. Pomyliła się J. Nadzieja w swej pracy Zamość 1813, Warszawa 1994, s. 35, 
przypisując Kąsinowskiemu sumę zaległości należną w rzeczywistości Lanckorońskiemu. Pretensje obliczała 
specjalna komisja pod przewodnictwem gen. Józefa Sierakowskiego 1 czerwca 1817 r.  
72  Płk Franciszek Żymirski do gen. Stanisława Fiszera, [Zamość maj/czerwiec 1811], PAN Kraków, Teki 
Staszewskiego, sygn. 8770 (t. 65). Pułk w końcu otrzymał sztandary. Jeden z nich, zasadniczo różny w stosunku 
do innych sztandarów pułkowych Księstwa, to biała jedwabna płachta o wymiarach 70 x 63 cm, obszyta 
motywem złotego wieńca laurowego. Na środku przedstawiona postać Romy z laską Merkurego oraz tarczą z 
literami S.P.Q.R. U stóp leżąca wilczyca karmiąca Romulusa i Remusa. Na wstędze napis Pułk…. Zamiast 
kokardy złoty kordon z frędzlami. Sam sztandar przymocowany do drzewca z orłem i numerem pułku. Do I 
wojny światowej sztandary pułku przechowywane były w Soborze Kazańskim w Petersburgu, podobnie jak i 
orły innych pułków ( np. 1, 7, 10 czy 15pp. Opis sztandarów pułku B. Gembarzewski, Wojsko polskie..., s. 113. 
A. Malibran, J. Chełmiński, L’Armèe du Duche de Varsovie, Paris 1913, s. 249, 250, 261; B. Gembarzewski, 
Żołnierz polski. Ubiór, uzbrojenie i oporządzenie od wieku XI do roku 1960, t. III od 1797 do 1814 roku, 
Warszawa 1964, tabl. 163, 164 ryc. A; H. Wielecki, R. Morawski, Orły czyli chorągwie Księstwa 
Warszawskiego, [w] Relax, br. 
73  B. Gembarzewski, Wojsko polskie..., s. 19. Sama wizyta oczywiście nie rozwiązała problemów 
materialnych pułku, niewątpliwie jednak wpłynęła pozytywnie na morale żołnierzy. 



 

Wojna 1812 roku 

 

 Niemal od następnego dnia po podpisaniu przez cara Rosji i Cesarza 

Francuzów traktatu pokojowego w Tylży, uważanego w Rosji za haniebny, rozbieżności 

pomiędzy oboma mocarstwami stawały się coraz większe. Kryzys narastał już od 1808 roku ( 

zjazd w Erfurcie – zdrada Talleyranda). Postawa „sojusznika” w czasie wojny 1809 roku 

unaoczniła Napoleonowi wiarołomność Rosji. Mimo to Cesarz, chcąc zachować sojusz, a 

wraz z nim blokadę kontynentalną, gotów był na wiele ustępstw. Konwencją z 4 stycznia 

1810r., Aleksander zażądał porzucenia przez Napoleona sprawy polskiej, który godząc się na 

nie odbudowywanie Polski, chciał dać w zamian Rosji gwarancję terytorialnego stanu 

posiadania. Jednocześnie zorientował się, że car podstępnie pragnie zrobić z niego kolejnego 

rozbiorcę Rzeczpospolitej. Także w imię utrzymania sojuszu z Aleksandrem Napoleon 

poświęcił Turcję. Elekcję marszałka Bernardotte’a jako następcy tronu Szwecji, 21 sierpnia 

1810, odebrał jako kolejne knowania Rosji. Niejako w odpowiedzi zajął 13 grudnia t. r. ks. 

Oldenburg. W odpowiedzi, 31 grudnia 1810r., Rosjanie otworzyli swoje porty dla statków 

angielskich, ostatecznie łamiąc postanowienia z 1807 roku. Wojna wydawała się być 

nieunikniona74. Początkowo zakładano atak Rosji, stąd też plany Napoleona miały 

defensywny charakter. Na terenie Księstwa najważniejszą rolę przewidywano dla twierdz w 

Modlinie, Serocku i Pradze. Zamość stanowić miał drugorzędny punkt oporu i nie 

przewidywano dlań odrębnych zadań75. Sytuacja uległa zmianie na początku 1812 roku, kiedy 

to Cesarz zdecydował się wystąpić przeciwko Rosji. Przygotowaniami w Księstwie objęto 

całą jego armię, w tym także twierdze. Opierając się na opiniach ks. Józefa i polskich 

sztabowców Napoleon zdecydował, że Zamość będzie pełnił rolę punktu powstrzymującego 

ewentualne akcje wojsk rosyjskich z kierunku wołyńskiego. Twierdza w lutym 1812 została 

zaopatrzona w żywność i furaż, a w kwietniu w zapasy amunicji76. Garnizon Zamościa miał 

stanowić, zgodnie z rozkazem szefa sztabu armii gen. Stanisława Fiszera z 11 kwietnia 

1811r., 13 pp, któremu powierzono uporczywą jego obronę77. Organizacyjnie pułk należał -  

wespół z 15 pp - do II brygady piechoty pod dowództwem gen. Franciszka Paszkowskiego, 

                                                 
74  M. Kukiel, Wojna 1812 roku, t. I, Kraków 1937, s. 4 – 19. 
75  Nie znam twierdzy Zamość. Jeżeli może się bronić, trzeba ją uzbroić, zaopatrzyć na 6 miesięcy i 
umieścić tam o ile możności najsłabszy garnizon, Napoleon Fryderyka Augusta Króla Saskiego, Paris 16 
kwietnia 1811, Correspondance de Napoléon I publiée par orde de L’Empereur Napoléon III, t.  XXII , Paris 
1867, s. 67 -68.  
76  Napoleon do ks. Neuchatel [ marsz. A. Berthiera] , Paris 26 marca 1812, Correspondance…, t. XXIII, 
Paris 1868, s. 344. 
77  Zob. Napoleon do Fryderyka Augusta Króla Saskiego, Rambouillet 17 maja 1811, Correspondance…, 
t. XXII, s. 162. 



 

wchodzącej w skład 16 Dywizji Piechoty gen. Józefa Zajączka. 24 czerwca 1812 r. Wielka 

Armia, a wraz z nią cała armia Księstwa Warszawskiego, przekroczyła Niemen. Zaczynała się 

druga wojna polska.  

Jedyną realną siłą zbrojną, jaka pozostała na terenie Księstwa, był 13 pp78. 

Początkowo nic nie zapowiadało mających pojawić się kłopotów. Jeszcze 2 lipca załoga 

Zamościa zgłosiła uroczysty akces do Konfederacji Generalnej Królestwa Polskiego. Na 

rozkaz gen. Haukego pułk trzynasty odbył rewię, a artyleria oddała salut honorowy79. Na 

początku lipca u granic Księstwa Warszawskiego od strony Wołynia stały pułki Armazaski 

pułk dragonów i pułk kozaków z dywizji gen, mjr. Iwana Chruszczowa80. Napoleon nie 

traktował poważnie ewentualnych zagrożeń z kierunków południowych, dążąc do rozbicia 

armii rosyjskiej na głównym teatrze działań. W połowie lipca wydał rozkazy przesunięcia VII 

korpusu saskiego gen. Jana hr. Reyniera i korpusu austriackiego ks. Karola Schwarzenberga 

w rejon Nieświeża81. Granice Księstwa zostały odsłonięte. Tymczasem w połowie lipca 

dywizja pod dowództwem gen. lejtn. Karola hr. Lamberta, wchodząca w skład 

koncentrującego się w okolicach Łucka korpusu gen. Aleksandra Tormasowa, wkroczyła w 

granice Księstwa, siejąc popłoch i zamęt. Rosjanie zajęli 15 lipca Włodawę a następnego dnia 

przekroczyli Bug pod Hrubieszowem82. W zaistniałej sytuacji, pełniący obowiązki zastępcy 

ministra wojny, gen. Józef Wielhorski 16 lipca rozkazał wyprowadzenie z Zamościa jednego 

batalionu 13 pp z zadaniem osłony przed podjazdami rosyjskimi. Jednocześnie 18 lipca 

powierzył gen. Amilkarowi Kosińskiemu dowództwo nad mającą się sformować dywizją 

przeznaczoną do osłony granic oraz podjęcia działań na kierunku wołyńskim. Rozkazy te 

niejako potwierdzał list ministra spraw zagranicznych, ks. Bassano, zawierający rozkaz 

                                                 
78  Nie licząc pozostawionych zakładów pułkowych oraz gwardii narodowych, które liczono etatowo na 
ok. 10 000 ludzi, faktycznie 6 000. B. Gembarzewski, Wojsko polskie..., s. 324; J. Willaume, Generał Józef 
Wielhorski ( 1759 – 1817), Poznań 1925, s. 56. 
79  Zamość dnia 2 lipca 1812, Rozkaz Okólny, Materiały dot. Historii wojskowości w Polsce z l. 1677 – 
1831, PAN Kraków, rkps 698, k. 51; M. Kukiel, Wojna…, t. I, Kraków 1937, s. 236. 
80  D.M. Buturlin, Istorja naszestvia Imperatora Napoleona na Rossju v 1812 godu, t. II, S. Petersburg 
1838, s. 377. 
81 Napoleon do ks. Neuchatel, Wilno 11 i 16 lipca 1812, Głębokie 20 lipca 1812, Correspondance…, t. 
XXIV, Paris 1868, s.50 - 51, 64, 81; M. Kukiel, Wojna …, t. II, s. 36 – 39. 
82  M. Kukiel, Wojna …, t. II, s. 35. Sytuacja ta na szczęście nie trwała długo, bo już 17 lipca Tormasow 
otrzymał rozkaz wycofania się o podążenia dla wspomożenia 2 Armii rosyjskiej gen. Piotra ks. Bagrationa. 
Napoleon bagatelizował stan i liczebność Tormasowa, uważając, iż nie liczy on więcej jak 9 000 ludzi, bardzo 
zmęczonych. Władze Księstwa powinny uzbroić 4 – 5 000 ludzi, co powinno wystarczyć do ochrony granic 
przed kozakami. Napoleon do A. M. Mareta, ks. Bassano w Wilnie, Głębokie 20 lipca 1812, Correspondance…, 
t. XXIV, s. 88. 



 

Cesarza dotyczący formowania kilkutysięcznego korpusu i współdziałanie z Korpusem gen. 

Reyniera przy osłonie granic Księstwa83. 

Trzonem dywizji Kosińskiego miał być 13 pp, batalion piechoty złożony z oddziałów 

zakładowych pułków piechoty, gwardie narodowe pospiesznie formowane w całym kraju oraz 

dwa pułki kawalerii utworzone ze szwadronów zakładowych84. 

Nie czekając na choćby częściowe sformowanie dywizji, Kosiński już 8 sierpnia 

rozkazał III/13pp pod dowództwem ppłk. Koziobrodzkiego wykonanie rozpoznania sił 

rosyjskich na prawym brzegu Bugu. Koziobrodzki przekroczył częścią batalionu rzekę w 

rejonie Matcza i pomaszerował w kierunku Korytnicy, gdzie natknął się na patrole kozackie i 

pododdziały jegrów. Podjął z nimi walkę. Zorientowawszy się jednak, że niedaleko znajdują 

się poważniejsze siły rosyjskie, wycofał się na lewy brzeg Bugu85.  

                                                 
83  J. Willaume, Generał Józef Wielhorski…, s. 55; J. Willaume, Amilkar Kosiński 1769 - 1823, [w] 
Roczniki Historyczne ( RH), R. V, z.2, Poznań 1929,s. 203; Napoleon do A. M. Mareta, ks. Bassano w Wilnie, 
Witebsk 31 lipca 1812, Correspondance…, t. XXIV, Paris 1868, s. 109; A. Kosiński – 1794 kpt., 1795 – 96 we 
Włoszech, I 1797 szef bat. Legionów Dąbrowskiego, 1798 wiceszef II Legii, ucz. kampanii 1799 Mantua, ucz. 
kampanii 1800 – 1801, 1803 dymisja, 1806 – 1807 org. wojsko na Pomorzu, dowódca Legii po ranionym 
Dąbrowskim, Gdańsk, Frydland, 1809 org. siły zbrojnej w departamencie poznańskim, guber. Warszawy, J. 
Pachoński, Kosiński Antoni, pseud. Amilkar ( 1769 – 1823), PSB, t. XIV, Wrocław 1968-1969, s. 208-212. 
Podstawowe materiały do działań dywizji Kosińskiego w 1812 r. zawierał rękopis 515 ze zbiorów Biblioteki 
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ( BPTPN), który zaginął podczas II wojny światowej. Ponieważ 
ewidencja rękopisów przedwojennych również zaginęła, wiedzę o pozycjach zaginionych czerpiemy z literatury. 
Na jej podstawie ustaliłem, że przed II wojną światową Biblioteka PTPN posiadała papiery gen. Amilkara 
Kosińskiego (sygnatury rkp.512-516). Dlatego też do opisu tych działań niezbędne było oparcie się na biografii 
generała pióra J. Willaume’a, który wykorzystał w pełni ten właśnie materiał, w połączeniu z innymi dostępnymi 
źródłami i opracowaniami. 
84  Każdy departament, zgodnie z początkowymi założeniami miał wystawić w ramach Gwardii 
Narodowej batalion piechoty i pułk jazdy. Faktycznie, na skutek złej organizacji, dużej dezercji oraz mylnych 
wyobrażeń Kosińskiego, który z gwardii chciał utworzyć V dywizję liniową Księstwa, w działaniach jego 
korpusu w 1812 r. wzięła udział tylko część gwardii. J. Staszewski, Gwardie narodowe w czasach Księstwa 
Warszawskiego, [w] Przegląd Historyczno – Wojskowy ( PHW), z. 1, 1929, s. 114 – 115; J. Willaume, Amilkar 
Kosiński …, s. 205 – 206, 209, 211, 212; G. Nafziger, M. T. Wesołowski, T. Devoe, Poles and Saxons of the 
Napoleonic Wars, Chicago 1991, s. 38 – 41. Zgoła odmienny obraz gwardii narodowej warszawskiej, jako 
wojska dobrze zorganizowanego, wyposażonego i gorliwego w służbie dał w sierpniu 1812, prefekt warszawski 
Nakwaski. B. Gembarzewski, Wojsko polskie..., s. 324 – 325. Wartość oddziałów piechoty i jazdy wystawionych 
z jednostek zakładowych była także niewielka. Braki materiałowe, kadrowe, z jakimi borykała się armia 
sprawiły, że ich liczebność, wyposażenie i wyszkolenie stały na znacznie niższym poziomie w stosunku do 
jednostek liniowych. Co do stanu i jakości zakładów pułków jazdy, Zob. raporty płk.B. Łączyńskiego. Płk 
Łączyński do gen. Rożnieckiego, Poznań 4, 8 i 16 grudnia 1811r., PAN Kraków, Teki Staszewskiego, sygn. 8798 
( t. 89). 
85  Gen. Kosiński do gen. Wielhorskiego, 12 ( 10) sierpnia, J. Willaume, Amilkar Kosiński …, s. 212, 214. 
W rejonie Łucka dla pilnowania granic Księstwa, gen. Tormasow pozostawił dwa pułki kozaków oraz XVI 
brygadę dragonów z 5 DK Korpusu gen. Lamberta, pod dowództwem gen. mjr. Iwana Chruszczowa. W samym 
Włodzimierzu stał Arzamaski pułk dragonów. Raport gen. A. Tormasowa z 14 sierpnia 1812, [w] Izwiestia o 
wojennych diejstwiach 1812 – 1814 gg. Po matieriałam periodiczeskoj pieczati, www. project 1812.ru; I. A. 
Nieswickij, Zapiski czernowo gusara. Wospominanja generała lejtnanta i kawalera kniazia….. ob 
Otieczestwiennoj wojnie 1812 goda, Moskwa 2005, s. 369. 



 

Kosiński kontynuował rozpoznanie sił nieprzyjaciela na prawym brzegu rzeki. W 

dniach 16 i 17 sierpnia poprowadził kompanię woltyżerów 13 pułku. Żołnierze spędzili czaty 

rosyjskie na tyle skutecznie, że droga do Uściługa stanęła otworem86.  

Wykorzystując przybliżenie się VII Korpusu Reyniera po jego zwycięstwie nad Tormasowem 

pod Horodecznem i odwrót Rosjan spod Uściługa Kosiński, wzmacniając się ostatnim 

batalionem 13 pp z pozostających dotąd w Zamościu, po otrzymaniu w dniu 25 sierpnia 

rozkazów Reyniera dotyczących zajęcia Uściługa i Włodziemierza, 26 sierpnia uszykował 

swoją dywizję na lewym brzegu Bugu. Dwa bataliony ( I i II) 13 pułku pod dowództwem 

Żymierskiego, stanowiły prawe skrzydło ugrupowania w rejonie Hrubieszowa. Po 

zbudowaniu 27 sierpnia na Bugu mostu naprzeciw Uściługa, oddziały Kosińskiego 28 

sierpnia pomaszerowały w ślad za ustępującymi oddziałami rosyjskimi. Na czele szły oba 

bataliony 13 pp, zajmując tego samego dnia Uściług, do którego reszta dywizji weszła w dniu 

następnym. 30 sierpnia oddziały polskie wkroczyły do Włodzimierza87. Tu, w czasie 

kilkudniowego postoju, Kosiński zreorganizował podległe sobie oddziały. Całość podzielił na 

dwie brygady. Jazdą, składającą się z dwóch pułków ppłk. Franciszka Pogonowskiego ( 

Pągowskiego) ( z kompanii zakładowych) i mjr. Józefa Sokolnickiego ( oddziały powstań i 

Gwardii Narodowej), dowodził gen. bryg. Walenty Kwaśniewski. Brygadę piechoty składały 

13pp, bataliony „zakładowy”, strzelców, kompanie weteranów oraz batalion Gwardii 

Narodowej. Na jej czele stanął płk. Żymirski. Artylerią dowodził ppłk Antoni Płączyński88. 

Po wydaniu zarządzeń odnośnie utworzenia władz cywilnych, Kosiński zamierzał 

kontynuować marsz na Wołyń, chcąc zająć Łuck. 4 września dywizja ruszyła w kierunku 

                                                 
86  J. Willaume, Amilkar Kosiński…, s. 213 – 214. 
87  Polskie wojsko zostało powitane przez duchowieństwo, cechy, kahał oraz całą ludność. Miasto było 
iluminowane. Kosiński z miejsca przystąpił do organizowania władz cywilnych powiatu włodzimierskiego, na 
czele, których stanął podkomorzy Wydżga. J. Willaume, Amilkar Kosiński….., s. 221 – 222. Kosiński 
informował swoich żołnierzy, że Napoleon uczynił im zaszczyt, że mogą współuczestniczyć w wyzwalaniu ziem 
kiedyś przemocą nam zabranym. Mieszkańców mają traktować jak swoich, należy informować, że przybyli jako 
wyzwoliciele. Rabunek i gwałt na osobie będzie karany śmiercią. W Głównej kwaterze, Rozkaz dzienny dnia 30 
sierpnia 1812, Bibl. Ossolineum, sygn. 3587/I, Księga rozkazów dziennych 13 pułku piechoty wojsk polskich z 
lat 1812 i 1813, k. 4. 
88  W Głównej kwaterze, Rozkaz dzienny dnia 30 sierpnia 1812, Bibl. Ossolineum, sygn. 3587/I, Księga 
rozkazów…., k. 5. Reorganizację ułatwiały korpusy Schwarzenberga i Reyniera, które w tym czasie rozłożyły się 
na linii rzeki Turii w Koszarach i Murzysku, po wycofaniu się sił rosyjskich za Styr w rejon Dubna. Kosiński 
bardzo narzekał na stan swoich nowych formacji, brak zdolnych oficerów. Jedynym „nadającym” się miał być 
Żymirski. Wydaje się, że to opinia krzywdząca i niesprawiedliwa, przynajmniej, co do niektórych oficerów, np. 
dowódców pułków jazdy Pągowskiego i Sokolnickiego, którzy byli dobrymi i doświadczonymi oficerami, co 
potwierdzili w toku wojny 1812 r. Jednocześnie list odzwierciedla charakter Kosińskiego, ale także jego 
wyobrażenia, co do wojska, którym dowodził w świetle swoich planów i ambicji w stosunku do Wołynia w 1812 
roku. A. Kosiński do J. Wielhorskiego, Pawłowice 10 września 1812, J. Willaume, Amilkar Kosiński….., s. 226. 
Mylnie odczytał datę listu M. Tarczyński, Franciszek Żymirski…, s. 88, podając 1 września, co w świetle treści 
listu, np. komentarza odnośnie decyzji Wielhorskiego o pozostawieniu gen. Haukego w Zamościu ( o czym w 
liście J. Wielhorski do A. Kosińskiego, 1 września), jednoznacznie wskazuje na inny dzień sporządzenia pisma. 



 

Łucka, jednak na polecenie Schwarzeberga zatrzymała się już tego samego dnia w 

Pawłowicach, mając osłaniać prawe skrzydło austriackie od strony Beresteczka89. Niezrażony 

rozkazem postoju, Kosiński zlecił Żymirskiemu opracowanie planu działań zaczepnych 

skierowanych przeciwko armii Tormasowa. Zakładając współpracę korpusów 

Schwarzenberga, Reyniera i dywizji Kosińskiego, Żymirski zamierzał na czele straży 

przedniej ( 13 pp) przekroczyć Styr pomiędzy Beresteczkiem a Boremlem, zabezpieczyć 

przeprawę dla głównych sił, które maszerując w ślad za polską dywizją - miały szansę 

oskrzydlić armię rosyjską. Ogólnie znana bierność i niechęć Schwarzenberga do angażowania 

się w starcia z armią rosyjską w 1812 r. nie tylko zniweczyła ten plan, lecz co gorsza, 

spowodowała bezpośrednie zagrożenie ze strony nadciągającej III Armii rosyjskiej 

dowodzonej przez gen. Aleksandra Tormasowa, wspartej przez armię naddunajską adm. 

Pawła Cziczagowa90. 21 września obie armie połączyły się. Wykonując rozkazy Kutuzowa 

przednia straż armii, pod dowództwem gen. Lamberta, w nocy 19/20 września przekroczyła 

Styr, spychając pod Czarnkowem i Nieświeczem kombinowaną austriacko – sasko – polską 

brygadę jazdy91. Główne siły przekroczyły Styr w dniach 22 i 23 września. Część sił 

rosyjskich – awangarda pod dowództwem gen. mjr. hr. O‘Rourke’a ( 6 bat. piech., 8 szw. 

jazdy, 2 pułki kozackie, 12 dział art. konnej), a za nią III korpus gen. lejtn. Wojnowa - 23 

września podeszła w rejon Markowicz92. Dywizja Kosińskiego, osłaniająca prawe skrzydło 

                                                 
89  W kwaterze głównej w Włodzimierzu. Rozkaz do marszu [ 4 września]; W kwaterze głównej 
Pawłowicach dnia 5 września 812 o godzinie 6-tej, Bibl. Ossolineum, sygn. 3587/I, Księga rozkazów…, k. 8 – 9. 
90  Np. mimo uzgodnień 12 września nie doszło do skutku rozpoznanie sił rosyjskich na linii Styru, bo 
oddziały austriackie mające wykonać zadanie nie stawiły się na umówione miejsce zbiórki. Z planem działań 
zaczepnych wysłał Kosiński Żymirskiego do Reyniera, jednak nie zyskał on akceptacji gen. Wielhorskiego, ale 
przede wszystkiem ks., Schwarzenberga, który powoływał się na rzekome zakazy Napoleona angażowania się 
korpusu austriackiego w walki a wojskami rosyjskimi. W rzeczywistości rozkazy Cesarza były wprost odwrotne. 
Napoleon do A. M. Mareta ks. Bassano w Wilnie, Możajsk 10 września 1812, Correspondance…, t. XXIV, s. 
209; A. Kosiński do J. Wielhorskiego, Pawłowice 14 września 1812, J. Willaume, Amilkar Kosiński….., s. 227 – 
228; M. Tarczyński, Franciszek Żymirski…, s. 88 – 89. Obie armie liczyły w sumie ok. 70 000 ludzi. M. I. 
Bogdanowicz, Istorja oticzestwiennoj wojny 1812 goda, t. II, S. Petersburg 1859, s. 446 mówi o ponad 60 000. 
Stany i OBB Zob. D.M. Buturlin, Istorja naszestvia t. II, s. 402 – 406; M. Kukiel, Wojna …, t. II, s. 265; G. F. 
Nafziger, Napoleon’s invasion of Russia, N. York 1988, s. 557; R. K. Riehn, 1812. Napoleon’s Russian 
Campaign, N. York 1991, s. 316, 494. 
91  Raport gen. A. Tormasowa z 23 września 1812, [w] Izwiestia …, www. project 1812.ru. Langerom 
zagarnął austriacki pułk lekkokonny O’Reilly’ego. M. I. Bogdanowicz, Istorja…, t. II, s. 443; I. A. Nieswickij, 
Zapiski czernowo gusara…., s. 383; I. N. Wasiliew, Nieskolko gromkich udarow po chwostu tigra. Operacja na 
riekie Berezynie osienjiu 1812g. ili rehabilitacja admirała Cziczagowa, Moskwa 2001, s. 29; G. F. Nafziger, 
Napoleon’s invasion…., s. 289- 290. OOB walczących stron, straty, zob. D. Smith, The Greenhill Napoleonic 
Wars data book, Londyn 1998, s. 392 – 393. Nawet Kosiński przyznawał, że przyczyną porażki było nienależyte 
rozłożenie sił i nieostrożność. W walkach wyróżniła się polska jazda, co mieli potwierdzać dowódcy austriaccy i 
sascy, a gen. Kosiński wymieniał najdzielniejszych. Rozkaz dzienny, W kwaterze głównej w Pawłowicach dnia 
22 września 812 R, Bibl. Ossolineum, sygn. 3587/I, Księga rozkazów…., k. 16. 
92  I. N. Wasiliew, Operacja na riekie Berezynie …, s. 30. Oba ugrupowania należały do Armii 
Naddunajskiej Cziczagowa. D.M. Buturlin, Istorja….., t. I, s. 408; t. II, s. 405; Gen. J. Wielhorski do ks. J. 
Poniatowskiego, Warszawa 28 września 1812, S. Askenazy, Dwa stulecia XVIII i XIX. Badania i przyczynki, t. 
II, Warszawa 1910, s. 536 – 537; R. K. Riehn, 1812…., s. 309. 



 

korpusu saskiego, zmuszona została do przyjęcia walki z kilkukrotnie silniejszym 

przeciwnikiem. Centrum ugrupowania polskiego, pomiędzy Pawłowicami a wsią Wojnica, 

stanowiły I i II/13 pp wraz z batalionem strzelców lubelskich oraz cztery działa, pod ogólnym 

dowództwem płk. Żymirskiego. Trzeci batalion 13 pułku razem z batalionem „zakładowym” i 

kolejnymi czterema armatami pod dowództwem mjr. Obertyńskiego składał lewe skrzydło 

usytuowane w rejonie wsi Wojnica, leżącej na trakcie Włodzimierz – Łuck. Osłonę lewego 

skrzydła stanowił pułk jazdy mjr. Sokolnickiego, natomiast prawe tworzyły dwa bataliony 

Gwardii pod komendą ppłk. Zambrzyckiego, rozłożone koło Łokacza i wsi Kruchenicze. 

Grobli biegnącej od Markowic do Pawłowic strzec miała kompania Gwardii, osłaniana przez 

pułk jazdy Pągowskiego. Szwadron jazdy kpt. Bogusławskiego patrolował trakt na odcinku 

od Łokacza do Włodzimierza93. Około południa pierwsze oddziały awangardy rosyjskiej 

pojawiły się od strony grobli markowickiej. Obsadzająca groblę kompania otworzyła 

bezładny ogień, a następnie pierzchła w popłochu. Jej „odwrót” przesłaniał pułk jazdy 

Pągowskiego. Rosjanie naprawiwszy mosty, podeszli pod Kruchenicze94. Widok niewielkiego 

patrolu kozaków z 3 Uralskiego pułku ( korpus Wojnowa) wywołał w I batalionie Gwardii 

Narodowej przerażenie. Bez rozkazu żołnierze zaczęli strzelać na oślep, raniąc kilkunastu 

własnych ludzi, nie czyniąc oczywiście żadnej szkody nieprzyjacielowi, po czym rzucili się 

do panicznej ucieczki. Najgorszym jednak było, że swoją postawą zdezorganizowali II 

batalion, który nie podjąwszy jakiejkolwiek walki zbiegł ze swych stanowisk wprost przez 

pola. Tym sposobem nieprzyjaciel, praktycznie bez walki, miał otwarte polskie prawe 

skrzydło i możliwość obejścia dywizji Kosińskiego. W całej tej sytuacji zorientował się 

Żymirski, który z dwoma batalionami 13 pp powstrzymał skutecznie zakusy rosyjskie aż do 

czasu zajęcia nowych pozycji koło Pawłowic przez zdezorganizowane polskie jednostki. 

Następnie zerwawszy mosty, wycofał się w ślad za dywizją95. Oddziały rosyjskie zajęły 

pozycje na wzgórzach przed Pawłowicami. Rozpoczęła się obustronna wymiana ognia 

artyleryjskiego. Po zapadnięciu zmroku, ok. 17-tej, Kosiński podjął decyzję o odwrocie w 

kierunku na Usiatycze. Ariergardę dywizji tworzył 13 pułk. Rosjanie pozostali na zajętych 

stanowiskach. Do niewoli rosyjskiej trafiło 2 oficerów i 150 żołnierzy96. W trakcie odwrotu 

Reynier 25 września rozkazał Kosińskiemu przejęcia osłony granic Księstwa w rejonie 
                                                 
93  A. Kosiński do J. Wielhorskiego, [Stawki 25 września 1812], J. Willaume, Amilkar Kosiński….., s. 231. 
94  D.M. Buturlin, Istorja….., t. I, s. 408 - 409. 
95  A. Kosiński do J. Wielhorskiego, [Stawki 25 września 1812], J. Willaume, Amilkar Kosiński….., s. 232 
– 233; D.M. Buturlin, Istorja….., t. I, s. 409; A. I. Michjłowskij – Danilewski, Opisanje otieczestwiennoj vojny w 
1812 godu, Moskwa 2008, s. 368 – 369. Rosjanie nazywają tę potyczkę bitwą pod Łokaczami. 
96  W sumie Cziczagow obliczał liczbę wziętych jeńców po starciach z 20 – 23 września na 9 starszych 
oficerów, 19 podoficerów i ok. 700 żołnierzy, Raport adm. P. Cziczagowa z 15 października 1812, [w] Izwiestia 
…, www. project 1812.ru. ; D.M. Buturlin, Istorja….., t. I, s. 409; M. I. Bogdanowicz, Istorja…, t. II, s. 447. 



 

górnego Bugu. Dywizja 29 września przekroczyła rzekę w Siedliszczach i rozlokowała się w 

rejonie Chełma, skąd następnego dnia wymaszerowała do Wojsławic. Ostatecznie oddziały 

polskie zajęły 2 października pozycje w Obrowcu pod Hrubieszowem97. W trakcie 

kilkudniowego postoju Kosiński nakazał utrzymywanie w obozie odpowiedniego porządku, 

którego na bieżąco miał dopilnowywać oddział złożony z jednego oficera i 50 żołnierzy 13 pp 

oraz oficera i 20 –stu jazdy98. Pozostawanie pułku w polu, ciągłe marsze, potyczki, wszystko 

to sprzyjało pewnemu rozprzężeniu dyscypliny. Zaopatrzenie w żywność bywało 

nieregularne, a i ilości dostarczanego prowiantu nieraz były niewystarczające. Stąd wkradł się 

nieporządek, o jakim mówi Kosiński w rozkazie dziennym, w czym przodował 13 pp.  Zatem 

generał poleca, że ma być zachowany porządek, a żywność ma odbierać najpierw artyleria, 

potem innego dnia13 pp, drugiego gwardia i sztaby, trzeciego kawaleria99. Chcąc podnieść 

poziom wyszkolenia pułku Żymirski rozkazał codzienne przeprowadzanie musztry, zwłaszcza 

z bronią, o ile pogoda pozwoli, za co odpowiedzialnymi czynił dowódców kompanii100.  

Nowym celem operacji rosyjskich stało się obecnie rozbicie korpusu austriackiego i 

VII Korpusu Wielkiej Armii na linii Muchawca. Kierunek wołyński utracił znaczenie, a wraz 

z nim zmalała rola dywizji Kosińskiego. Niepokoić Polaków z kierunku Uściługa miała 

dywizja gen. Lüdersa101.  

10 października Kosiński otrzymał wiadomość o zaatakowaniu polskiego posterunku 

w Kryłowie i zagarnięciu polskich promów102. Wskutek tego w nocy 11/12 października 

Żymirski otrzymał rozkaz rozpoznania sytuacji pod Kryłowem i ewentualne odebranie 

Rosjanom uprowadzonych środków przeprawowych. Do wykonania zadania pułkownik 

desygnował dwie kompanie woltyżerskie 13 pp, kompanię strzelców Lubelskich oraz 

szwadron 3 puł wraz z dwoma działami artylerii konnej i granatnikiem103. Żymirski 

przeprawił na prawy brzeg Bugu po kładkach kilkudziesięciu żołnierzy, rozlokowawszy 

działa oraz pozostałych w zabudowaniach na lewym brzegu. Rosjanie zwabieni możliwością 

wzięcia do niewoli nieprzyjaciela, weszli w zasięg polskich dział i karabinów. Ogień był na 

                                                 
97  Dziennik działań Dywizji zaczęty od 17 października 1812 [faktycznie od 29 września], BPTPN, rkps. 
517, k. 17; J. Willaume, Amilkar Kosiński….., s. 237. 
98  W Chełmie Dnia 30 Września 812 R, Rozkaz dzienny, Bibl. Ossolineum, sygn. 3587/I, Księga 
rozkazów…., k. 19. 
99  W Wojsławicach 1 października 812 R, Rozkaz dzienny, Bibl. Ossolineum, sygn. 3587/I, Księga 
rozkazów…., k. 20. 
100  Dnia 4 października 812 R, Rozkaz do pułku, Księga rozkazów…., k. 21 – 22. 
101  Działania na linii Muchawca 11 października, D. Smith, The Greenhill Napoleonic…, s. 394; Raport 
adm. P. Cziczagowa z 15 października 1812, [w] Izwiestia …, www. project 1812.ru. M. Kukiel, Wojna…, t. II, 
s. 271. 
102  Dziennik działań…, BPTPN, rkps. 517, k.  18; J. Willaume, Amilkar Kosiński….., s. 239 – 241. 
103  Dziennik działań…, BPTPN, rkps. 517, k. 18. Wspomniany szwadron ułanów przybył świeżo z 
Księstwa. 



 

tyle celnym, że Rosjanie stracili czterech oficerów i ok. 100 żołnierzy zabitych i rannych. 

Straty własne Polaków wyniosły jeden żołnierz zabity, jeden ranny. Wieczorem oddziały 

powróciły do dywizji. W tym samym czasie gen. Kwaśniewski ze szwadronem 3 puł i jedną 

kompanią woltyżerów stanął w miejscu gdzie na przeciwległym brzegu nieprzyjaciel 

zgromadził promy z Kryłowa. Widok polskich żołnierzy spowodował, że Rosjanie, obawiając 

się próby odzyskania promów, sami je spalili104.  

W połowie października popłoch w kraju wywołał kilkudniowy rajd oddziału płk. 

Czernyszewa105. Minister Wielhorski rozkazał Kosińskiemu przedsięwzięcie kroków 

mających na celu osłonę dolnego Bugu106. Dywizja pomaszerowała do Zamościa, gdzie 

stanęła 18 października107. Tu Kosiński otrzymał rozkaz stawienia się w Siedlcach w dniu 23 

października. Pozostawiwszy w Zamościu cztery kompanie fizylierskie 13 pp oraz bataliony 

strzelców, oddziałowy oraz pułk Gwardii, 19 października ruszył wraz z dwoma batalionami 

13 pułku, dwoma kompaniami wyborczymi batalionu pozostałego w Zamościu, pułkiem 

jazdy zakładowej, szwadronem jazdy powstania krakowskiego oraz 6 armatami. Po 

kilkudniowym marszu, kiedy Czernyszew wycofał się i zagrożenie minęło, 20 października 

otrzymał rozkaz powrotu w rejon Chełma108. Pod koniec miesiąca Kosiński powziął 

wiadomość o zamierzonej przeprawie Rosjan przez Bug w rejonie Dubienki, gdzie zresztą od 

pewnego czasu, tak jak wzdłuż całej rzeki, rozstawione były posterunki rosyjskie. W rejonie 

Włodzimierza stały wojska gen. Mussina – Puszkina109. 3 listopada meldowano Kosińskiemu 

o obecności kozaków w okolicy Dubienki. Następnego dnia kpt. Zawadzki z 3 puł wysłany z 

podjazdem kierunku Lubomla potykał się z nimi i wziął do niewoli majora i 6 kozaków. 

Zapewne od jeńców Kosiński dowiedział się, że w okolicy pojawiły się oddziały rosyjskie w 

sile batalionu piechoty, dwóch szwadronów dragonów i 1 działa110. Zasadzkę nad Bugiem 

urządził płk Żymirski z I batalionem. Pozostał na stanowisku do rana następnego dnia. Nie 

mogąc doczekać się nieprzyjaciela, Kosiński postanowił wycofać swoje siły do Dubienki i 

                                                 
104  A. Kosiński do J. Wielhorskiego, [Obrowiec] 13 października 1812, J. Willaume, Amilkar Kosiński….., 
s. 242. 
105  Raport adm. P. Cziczagowa z 21 października 1812, [w] Izwiestia …, www. project 1812.ru; M. I. 
Bogdanowicz, Istorja…, t. II, s. 456 – 457; A. I. Michjłowskij – Danielewski, Opisanje …, s. 376, M. Kukiel, 
Wojna…, t. II, s. 271 – 272; I. N. Wasiliew, Operacja na riekie Berezynie …, s. 37 - 38. 
106  J. Wielhorski do A. Kosińskiego, 13 października 1812,, J. Willaume, Amilkar Kosiński….., s. 243. 
107  Dziennik działań…, BPTPN, rkps. 517, k. 18. 
108  J. Wielhorski do A. Kosińskiego, 18 października 1812; A. Kosiński do J. Wielhorskiego, 20 
października 1812, J. Willaume, Amilkar Kosiński….., s. 244, 245. Dziennik działań…, BPTPN, rkps. 517, k. 
19; W kwaterze głównej w Chełmie 24 października 812 R o godzinie 16ej, Rozkaz do marszu, Bibl. Ossolineum, 
sygn. 3587/I, Księga rozkazów…., k. 27; A. I. Michjłowskij – Danielewski, Opisanje …, s. 376 podaje nieściśle, 
że w pościg za Czernyszewem ruszył garnizon Zamościa. 
109  M. I. Bogdanowicz, Istorja…, t. II, s. 463; J. Willaume, Amilkar Kosiński….., s. 247 - 248.  
110  Dziennik działań…, BPTPN, rkps. 517, k. 21. 



 

ruszyć z dywizją do Strzyżowa, zostawiając nad Bugiem jedynie kompanię piechoty z 

batalionu oddziałowego i szwadron jazdy dla powstrzymania bezkarnych dotąd wypraw 

kozackich na lewy brzeg rzeki. 5 listopada, ok. godz. 9 ( rano) pojawiły się zapowiadane 

oddziały rosyjskie, które rozpoczęły budowę mostu. Polski batalion, wzmocniony dwoma 

armatami, obsadził zabudowania Dubienki. Wkraczającą do miasta piechotę przeciwnika, 

niespodziewającą się zastać tu wojska, Żymirski przywitał rzęsistym ogniem piechoty i 

artylerii. Straty rosyjskie wyniosły 13 ludzi, w tym kapitan. Rosjanie wycofali się za Bug, 

uchodząc do Uściługa111. Dywizja polska przeszła 6 listopada do Strzyżowa, gdzie 

przekroczyła Bug. Kosiński postanowił rozpoznać położenie Rosjan w rejonie Uściługa i 

Włodzimierza. Żymirski na czele dwóch batalionów 13 pp, 400 koni jazdy oraz czterech 

dział, w nocy z 6/7 listopada przeszedł Bug i o świcie 7-go dotarł do Uściługa112. Kosiński z 

czterema kompaniami III/13 pp, szwadronem jazdy krakowskiej oraz dwoma działami 

artylerii konnej posuwał się drugim brzegiem rzeki, równolegle do oddziału Żymirskiego, 

dochodząc do miasta od strony zachodniej113. Siły rosyjskie w Uściługu stanowiły trzy 

bataliony piechoty, cztery działa oraz przeszło 300 jazdy. Żymirski część sił wysłał do 

obejścia miasta od strony północnej. Jednocześnie rozkazał dwóm kompaniom woltyżerskim 

zajęcie pozycji nad parowem rzeczki Studzianki, od południowej strony Uściługa. Rosjanie 

zostali oskrzydleni ze wszystkich stron. O świcie woltyżerowie sforsowali parów Studzianki, 

spędzając rosyjskie posterunki. Żymirski z resztą oddziału uderzył na zaskoczonych Rosjan i 

opanował skraj miasta. W tym czasie nadszedł Kosiński, wspierając go ogniem zza rzeki. W 

sumie wystrzelono 220 pocisków artyleryjskich. W popłochu, porzucając broń, oporządzenie 

oraz sprzęt i żywność, Rosjanie uchodzili w kierunku na Włodzimierz. Oddział Żymirskiego 

ścigał wroga aż do Piatydna, gdzie przekroczył rzekę Ług. Tutaj Kosiński nakazał odwrót, 

który Żymirski wykonał w należytym porządku, będąc stale napierany przez wzmocnione 

dwoma batalionami piechoty i sześcioma działami, powracające kolumny nieprzyjaciela. 

Straty wśród oddziału Żymirskiego wyniosły w sumie 51 zabitych i 34 rannych, w tym 1 

zabity oficer i 17 żołnierzy z 3 puł oraz 23 podoficerów i żołnierzy 13 pułku. Rannych w 

sumie 3 oficerów, 17 żołnierzy 13 pp i 14 z 3puł. Nieprzyjaciel, oprócz 100 jeńców, stracił 40 

zabitych i rannych. W zabudowaniach Uściługa Polacy zdobyli plecaki z oporządzeniem 

                                                 
111  Dziennik działań…, BPTPN, rkps. 517, k. 21; Raport A. Kosińskiego do króla Fryderyka Augusta, 7 
listopada 1812, J. Willaume, Amilkar Kosiński….., s. 248 – 249. W pościgu za wycofującymi się kozakami, 
obciążonymi zrabowanymi rzeczami brał udział szwadron 3puł, który przekroczył Bug. Wyróżnił się por. Łącki. 
Lublin 25 listopada 812 R, w kwaterze głównej, Bibl. Ossolineum, sygn. 3587/I, Księga rozkazów…, k. 30. 
112  Kosiński do Żymierskiego, 7 listopada, J. Willaume, Amilkar Kosiński….., s. 249. 
113  Odział jazdy kpt. Stokowskiego otrzymał rozkaz niepokojenia nieprzyjaciela we Włodzimierzu. Inny 
miał pomaszerować pod Kryłów. Reszta dywizji pozostała na miejscu pod Strzyżowem. 



 

trzech rosyjskich batalionów, a także zajęli 30 furgonów, 50 koni oraz 150 sztuk bydła i 300 

owiec. Kosiński w raporcie do króla wyróżniał oficerów biorących udział w wyprawie, 

zwłaszcza zaś samego Żymirskiego114. 

Po wyprawie dywizja rozłożyła się kordonem wzdłuż Bugu, wystawiając posterunki 

kawalerii w Kryłowie, Czerniczynie, Hrubieszowie, Kopyłowie i Dubience. Posterunki te 

wspierał 13 pp rozłożony w Podhorcach, Oborowcu, Nieladach i Zadubach115. Dowództwo 

nad całością przejął po złożeniu dymisji przez Kosińskiego, płk. Żymirski. 14 listopada w 

Zamościu Kosiński otrzymał szczegółową instrukcję odnośnie organizacji kordonu na Bugu. 

Instrukcja ta nieomal wykluczała jakąkolwiek samodzielność i inicjatywę dowodzącego 

dywizją. Jej wykonanie zlecił Żymirskiemu. Była to ostateczna czara goryczy dla 

Kosińskiego, który w cztery dni później otrzymał dymisję116. Rozkazem z 20 listopada 1812 

r. Kosiński pożegnał się z podwładnymi i wyjechał do Lublina i dalej do Warszawy117. 

Udzielając dymisji Kosińskiemu Wielhorski powierzył dowództwo nad kordonem płk. 

Wierzbickiemu. Rosjanie rozłożyli nad Bugiem łańcuch pikiet złożonych z kozaków i 

piechoty. W Uściługu stały oddziały 13 DP, naprzeciw Kryłowa batalion piechoty z jednym 

działem, w Łucku 3 bataliony jegrów i jeden muszkieterski118. Poza niewielkimi utarczkami 

patroli z kozakami usiłującymi przekroczyć Bug, do końca listopada nie odnotowano już 

                                                 
114  Dziennik działań…, BPTPN, rkps. 517, k. 21; Raport A. Kosińskiego do króla Fryderyka Augusta, 9 
listopada 1812, J. Willaume, Amilkar Kosiński….., s. 251 – 252. Przejęte wyposażenie posłużyło do 
uzupełnienia tegoż, zwłaszcza nowej organizacji. Jazda 7 XI pod Uściługiem będąc w przedniej straż kolumny 
ruchomej prowadzonej przez płk. Żymirskiego dopełniła świetnie swojej powinności pod d-ctwem mjr. 
Pogonowskiego. Dowódca tej wyprawy płk. Żymirski odznaczył się doświadczeniem i odwagą w boju. Żołnierze 
oddają pochwały dla kpt. 13 pp Reszki, Zawirskiego, Hamelberga, Drohojewskiego, Kozakowskiego, dla por. 
Wolanowskiego adj. mjr., dla sierż. grenadierów Mirniewskiego, dla woltyżera Franiejszki.  Artyleria pod 
dowództwem ppłk. Płonczyńskiego przez męstwo swoje potrafiła utrzymać przy szosie 10 armat nieprzyjaciela. 
przeciwko czterem swoim. Ppłk Płączyński będąc sam przy działach oddał sprawiedliwość por. art. konnej 
Rościszewskiemu […] Chirurg Winiarski dał dowody męstwa, niosąc pomoc rannym pośród największych 
niebezpieczeństw. Szef sztabu kpt. Machnicki, adj. kpt. Kosiński, adj. por. Kasparowski oraz wolontariusz 
Skarżyński wysłani z rozkazami w czasie największych niebezpieczeństw pełnili swoja służbę z męstwem i chlubą. 
Gen. dyw. oddaje sprawiedliwość […] 13 pp prowadzonemu przez ppłk. Jana Korońskiego i Kąsinowskiego, nie 
mniej czterem kompaniom III/13 pp pod dowództwem ppłk. Koziobrodzkiego. Generał wyraża swoje 
zadowolenie i obiecuje wyróżnionych przedstawić osobnym raportem Najjaśniejszemu Panu. Lublin 25 listopada 
812 R, w kwaterze głównej, Bibl. Ossolineum, sygn. 3587/I, Księga rozkazów…, k. 30 – 32. Najjaśniejszy Pan 
chcąc dać wyraz zadowolenia z postawy 13 pp w bitwie pod Uściługiem okrył ozdobami chwały podanych przez 
gen. Kosińskiego – Kozakowskiego, Machnickiego, Reszkę, Zawirskiego, Drohojewskiego kapitanów krzyżem 
kawal. VM; kpt. Hamelberga, por. Podhorodeckiego i Jędrzeja Wiśniewskiego sierż. Grenad. Krzyżem złotym 
VM. Franciszka Sztukę i Grodzkiego Jana woltyżerów krzyżem srebrnym VM. podpisał płk Franciszek Żymirski, 
Dnia 1 stycznia 1813, Rozkaz dzienny, Bibl. Ossolineum, sygn. 3587/I, Księga rozkazów…, k. 35. 
115  Dziennik działań…, BPTPN, rkps. 517, k. 21 – 22.. 
116  Nie mogąc w żaden sposób porozumieć się z Zastępcą Ministra Wojny – gen. Józefem Wielhorskim, 
nie otrzymawszy upragnionego awansu do stopnia gen. dyw., złożył dymisję 9 listopada. Za kampanię 1812 r. w 
dniu 17 listopada od króla Fryderyka Augusta Komandorię Krzyża Wojskowego Polskiego. J. Pachoński, 
Kosiński Antoni…, s. 212; J. Willaume, Amilkar Kosiński….., s. 252 – 255. 
117  J. Willaume, Amilkar Kosiński….., s. 260. 
118  J. Willaume, Amilkar Kosiński….., s. 256 – 257. 



 

poważniejszych starć, a bataliony 13 pp rozłożone były posterunkami m. in. w Grabowcu, 

Łuszczowie, Trębaczowie i Ciechankach119. Jeszcze 24 listopada Kosiński informował gen. 

Haukego, Żymierskiego, płk. Wierzbickiego oraz Koziebrodzkiego o gromadzeniu się sił 

rosyjskich nad górnym Bugiem120. 

 

Obrona Zamościa w roku 1813 

 

Z początkiem grudnia 1812 r. dalsza obrona Bugu utraciła strategiczne znaczenie. 13 

pp wycofany został do Zamościa. Wraz z II/6 pp ppłk. Rusieckiego, batalionem zakładowym, 

dwoma kompaniami weteranów, dwoma kompaniami kanonierów oraz szwadronem 3 puł 

składał garnizon twierdzy. Artyleria forteczna w grudniu 1812 r. składała się z 74 dział 

różnych wagomiarów. Cała załoga liczyła ok. 4 000 ludzi, w tym 3 000 piechoty121. 

Komendantem twierdzy był gen. Maurycy Hauke. Płk Żymirski został dowódcą całej 

piechoty122. Stosownie do dekretu Napoleona z 24 XII 1811 członkami Rady Obrony 

Twierdzy Zamościa zostali – płk Żymirski – d-ca piechoty, ppłk Antoni Płonczyński – 

komendant art., ppłk Leonard Jodko - Narkiewicz – komendant inż., por. Małecki z jazdy, 

podinspektor rewii Stanisław Kontecki z jazdy, Komisarz Wojenny Wojciech Bajer oraz 

sekretarz archiwista – por. Wolanowski z 13pp123. Komendant Hauke zgromadził w twierdzy 

zapasy żywności wystarczające na cztery miesiące. 24 stycznia 1813 r. odebrał rozkaz ks. 

Józefa z 22 stycznia stawiający Zamość w stan oblężenia124. Obwód twierdzy 23 lutego 

podzielono na cztery odcinki. Obronę pierwszego powierzono I/13 pp ppłk. Lanckorońskiego, 

drugi – II/13 pp ppłk. Kąsinowskiego, trzeci – III/13 pp ppłk. Koziobrodzkiego a czwartego 

Ii/6 pp ppłk. Rusieckiego125. Obrona twierdzy na przedpolu zorganizowana została w dwóch 

                                                 
119  Gen. Kosiński do gen. Wielhorskiego,. 19, 21 listopada; Gen. Kosiński do płk. Żymirskiego, 21 
listopada, J. Willaume, Amilkar Kosiński….., s. 260. 
120  Do samego Włodzimierza miał przyjść pułk jegrów. Gen. Kosiński do gen. Haukego, płk. 
Żymierskiego, płk. Wierzbickiego i płk. Koziebrodzkiego, Lublin 24 listopada, J. Willaume, Amilkar Kosiński….., 
s. 260. 
121  J. Jastrzębski, Obrona Zamościa w 1813 roku,[w] Przegląd Wojskowo – Techniczny ( PWT), R. VIII, t. 
15, 1934, s. 29; S. Herbst, A. Zachwatowicz, Twierdza Zamość, Warszawa 1936, s. 71; J. Nadzieja, Zamość…, s. 
61, 69 – 70. Kolejne działa nadchodziły w miarę upływu czasu. W chwili kapitulacji w twierdzy znajdowało się 
w sumie 130 armat. 
122  W Zamościu dnia 12 marca 813, Rozkaz dzienny, Bibl. Ossolineum, sygn. 3587/I, Księga rozkazów…, 
k. 62. Hauke powiadamia załogę, że Fryderyk August dekretem z 3 II 1813 mianował go generałem dywizji. 
Wojsk Księstwa Warszawskiego. 
123  W Zamościu dnia 16 lutego 813 R, Naczelny Dowódca Twierdzy Zamość, Rozkaz dzienny, Bibl. 
Ossolineum, sygn. 3587/I, Księga rozkazów…, k. 45; Protokół Rady Obrończej Twierdzy Zamościa w roku 1813, 
[w] A. Rembowski, Spadek piśmienniczy po M. Hauke, Warszawa 1905, s. 357. 
124  Dziennik oblężenia Zamościa …, s. 169. 
125  Dziennik oblężenia Zamościa …, s. 173. 



 

liniach. Pierwsza przebiegała w odległości od 3 do 9 km od murów, druga od 0,5 do 3km i ta 

obejmowała już przedmieścia. Ważniejsze posterunki zorganizowano w Horyszowie Polskim, 

Deszkowicach, Dębowcu, Jarosławcu, Wysokiem, Zawodnem i Łabuńkach, a bliżej miasta 

np. przy Cegielni Lwowskiej, na Przedmieściu Żydowskim, Janowicach, Zdanowie oraz na 

drodze łapiguzkiej. Posterunki przedmiejskie obsadzone zostały oddziałami w sile 60 – 120 

piechoty, 10 - 30  jazdy i dwa działa, w sumie 680 żołnierzy. Komendanci posterunków mieli 

zakaz  rozmów w sprawach twierdzy z wysłannikami nieprzyjaciela. Nie wolno był 

przyjmować np. gazet a przesyłki należało bezzwłoczni przekazać Komendantowi 

twierdzy126. We wszystkich oddziałach składających garnizon przez cały czas dowódcy 

oddziałów czynili wysiłki mające na celu poprawę wyszkolenia, dyscypliny czy choćby 

ochędóstwa żołnierza. Jak wszędzie zdarzały się złamania regulaminu, rozluźnienia 

dyscypliny, dezercja, brak dbałości o oporządzenie, broń itp. Dowództwo twierdzy wydawało 

szereg rozkazów dziennych tyczących się właśnie powyższych zagadnień127. 

W początkach lutego obrońcy Zamościa dowiedzieli się o zbliżaniu się korpusu 

rosyjskiego. Istotnie podjazdy wojsk gen. Walentyna Mussina – Puszkina przekroczyły Bug i 

maszerowały na Krasnystaw. Po 20 lutym dowództwo twierdzy otrzymało wiadomości, iż 

gen. Mussina – Puszkina zastąpił gen. Rath, kontynuując marsz na Zamość. Patrole kozackie 

podchodziły pod miasto, ale nie bliżej aniżeli na odległość ok. 20 km. Korpus rosyjski składał 

się z pięciu pułków piechoty z 7, 13, 15 i 16 DP ( wisłockiego, ochockiego, mingrelskiego, 

penzenskiego oraz 43 pułku jegrów). W sumie ok. 8600 ludzi. Jazdę tworzyły pułki dragonów 

perejasławskich, terespolskich oraz kozackich pułków Płatowa i Tauzyniowa. Kawaleria 

liczyła ok. 2000 jeźdźców. Oblegający dysponowali ponadto 160 działami, w tym 24 

oblężniczymi128. Napierani przez straże przednie Ratha i kozaków 22 lutego Polacy obsadzili 

                                                 
126  Zamość, d. 24 lutego 1813 r., Rozkazy niektóre wydane przez Generała Dywizyi Hauke Naczelnego 
Dowódcę Twierdzy Zamościa w czasie blokady i oblężenia tejże Twierdzy w r. 1813 , [w] A. Rembowski, Spadek 
piśmienniczy po M. Hauke, Warszawa 1905, s. 295 – 296; Zamość 19 luty 813, Rozkaz do komendantów 
posterunków; W Zamościu 21 lutego 813, Rozkaz tyczach się posterunków, Bibl. Ossolineum, sygn. 3587/I, 
Księga rozkazów…, k. 40 – 41, 52 - 53; J. Nadzieja, Zamość…, s. 74. 
127  Dnia 17 lutego 813 R w Zamościu, Rozkaz do pułku; Plac Zamość dnia 20 lutego 813 R, Rozkaz; 
Zamość 6 marca 813 R, Rozkaz do pułku, , Bibl. Ossolineum, sygn. 3587/I, Księga rozkazów…, k. 46 -47, 59, 72 
– 73, tu starsi sierżanci skontrolują rzeczywisty stan lazaretu, ponieważ na liście znajdują się ludzie, których 
faktycznie tam nie ma. Dowódcy dopilnują karności na kompaniach, do podniesienia dyscypliny i porządku, 
którym 13 pp dotąd się chlubił. Przewidziane są kary dla niestosujących się do regulaminu. Polecenie 
doprowadzenia odzieży i ładunków do należytego stanu. 
128  M. Kukiel, Dzieje Wojska Polskiego w dobie napoleońskiej1795 - 1815, t. II, Warszawa 1920, s. 228. 
Wydaje się, że dane liczbowe, co liczebności wojsk rosyjskich są zawyżone, zważywszy choćby na niedawną 
kampanię w Rosji. Są zbliżone raczej do stanów przewidzianych etatem. Według zeznań dezertera rosyjskiego z 
28 lutego siły rosyjskie pod twierdzą liczyły ok. 4000 piechoty, 500 kozaków, 200 dragonów i 12 dział. Dziennik 
oblężenia Zamościa…, s. 176. Wyliczenia historyków, co do liczebności korpusu rosyjskiego zob. Zamość. Z 
przeszłości twierdzy i miasta…, s. 140; S. Herbst, A. Zachwatowicz, Twierdza…, s. 75; J. Nadzieja, Zamość…, s. 
77 – 78. 



 

linię Janowice, Majdan, Przedmieście Żydowskie i Cegielnię Lwowską. Nie udało się zająć 

linii od Płoskiego, poprzez Siedliszcze, Wysokie, Sitaniec, Łapiguz, Szopinek po Jarosławiec, 

które to wsie w następnych dniach zajęli Rosjanie129. Następnego dnia, ppor. Bojanowski z 13 

pp będąc pod Chomeniszami został obskoczony przez oddział nieprzyjaciela. Ze swoim 

oddziałem grenadierów dał dowody męstwa i przytomności. Jazdę postawił pomiędzy 

piechotą i tak, wsparty przez kpt. Łaskiego bez najmniejszej straty złączył się z oddziałem 

głównym pod komendą kpt. Kozakowskiego, wyrządzając nieprzyjacielowi znaczną szkodę w 

rannych i zabitych130. Pod koniec lutego rozpoczęło się właściwe oblężenie twierdzy131.  

Pierwsze poważniejsze uderzenie na posterunki II linii obrony wokół Zamościa 

Rosjanie przeprowadzili 2 marca. Rano zaatakowali placówki w rejonie Cegielni Lwowskiej 

oraz pod Rożyżem od strony Łapiguza. Najpoważniejsze natarcie nastąpiło jednak we 

wczesnych godzinach rannych ( między 6-tą a 7-ą), w rejonie Przedmieścia Żydowskiego. na 

posterunek obsadzony przez oddział I/13 pp Dowodzący tu kpt. Maksymilian Łaski, pod 

naporem kozaków, ale także w obawie przed mocniejszym natarciem piechoty, wycofał się 

początkowo na Przedmieście, a następnie do twierdzy. Piechota przeciwnika zajęła 

Przedmieście. Rozkaz odparcia napastnika z zajętych pozycji otrzymał płk Żymirski, który na 

czele kompanii woltyżerskich 13 pp, będąc wspartym ogniem artylerii, zaatakował żołnierzy 

rosyjskich. Po pięciogodzinnych zażartych walkach Polakom udało się wyprzeć Rosjan z 

zajętych pozycji. Podobnie rzecz się miała na pozostałych zaatakowanych posterunkach. 

Nieprzyjaciel wycofał się z nich na linię Jarosławiec – Łabunki. Polacy nie ponieśli strat, 

natomiast chłop dowożący drzewo do obozu rosyjskiego zeznał, że w obozie widział na kupie 

kilkadziesiąt zabitych. Ponieważ Żydowskie Przedmieście w przypadku ataku dogodnem 

byłoby nieprzyjacielowi […]; zostało spalone132. Następnego dnia zauważono odchodzące na 

północ jednostki rosyjskie. 5 marca okazało się, że uszły w kierunku na Lublin. Wokół 

Zamościa pozostały jedynie posterunki obserwacyjne złożone z głównie z kozaków, z 

którymi obrońcy mieli ciągłe utarczki. Już 4 marca doszło do starciaw Wysokim i Sitańcu, 

gdzie oddziały III bat. pod dowództwem kapitanów Kozakowskiego, Szrödera i 

Brzozowskiego spędzili posterunki kozackie133. Przerwę w działaniach Hauke wykorzystał do 

                                                 
129  Dziennik oblężenia Zamościa…, s. 174. 
130  Zamość 26 lutego 813, Rozkaz dzienny, Bibl. Ossolineum, sygn. 3587/I, Księga rozkazów…, k. 55. 
131  Zamość. Z przeszłości twierdzy i miasta…, s. 140. 
132  Dziennik oblężenia Zamościa…, s. 177 – 178. 
133  W Zamościu 7 marca 813, Rozkaz dzienny, Bibl. Ossolineum, sygn. 3587/I, Księga rozkazów…, k. 60; 
Dziennik oblężenia Zamościa…, s. 179. Kpt. Brzozowski oddaje sprawiedliwość por. Raczyńskiemu, który z 20 
woltyżerami wstrzymał zapędy nieprzyjaciela. Dystyngowali się w tej utarczce woltyżery III batalionu Jan Tulio, 
Jędrzej Sożański, Józef Kościecki i Benedykt Gurniatowski. 



 

poprawy zaopatrzenia twierdzy w żywność i poboru rekruta z okolicznych wsi134. 10 marca 

szef Lanckoroński wysłał z Chomęcisk i Starego Zamościa rozpoznanie w sile dwóch 

kompanii w kierunku na Tarnogórę.135. Z zebranych wiadomości wynikało, że Rosjanie 

trzema traktami nadchodzą do Starego Zamościa. Kozacy z pułku Tauzyninowa, wzmocnieni 

batalionem piechoty i jednym działem, zaatakowali w Starym Zamościu dwie kompanie I/13 

pp, dowodzone przez kpt. Fortunata Wołowskiego. Polacy, zmuszeni do odwrotu, w rejonie 

Chomęcisk utworzyli czworobok, odpierając kolejne ataki przemagającego nieprzyjaciela. W 

międzyczasie ppłk Lanckoroński na czele kolejnych dwóch kompanii I/13 pp oraz trzech 

armat nadbiegł z odsieczą, rozbijając oddziały rosyjskie, które w nieładzie cofnęły się w 

stronę Krasnegostawu. Straty w pułku wyniosły 2 poległych i 12 rannych, w tym ppor. 

Stanisław Żebrowski. Rosjanie stracili 20-tu zabitych, kilkudziesięciu rannych oraz trzech 

jeńców136. 17 marca korpus Ratha zajął te same pozycje wokół Zamościa, jakie zajmował w 

chwili odejścia spod twierdzy 3 marca137. Następnego dnia atakowany był posterunek w 

Łapiguzie. Na odgłosy walki szef Kąsinowski ruszył na czele swego oddziału w kierunku 

Żydowskiego Przedmieścia. W trzy dni później kozacy zaatakowali posterunki na 

przedmieściach Lwowskim i Żydowskim oraz w reducie Szwedzkiej. Dowodzący placówką 

na Przedmieściu Żydowskim kpt. Wołowski nakazał podległemu sobie oddziałowi 13 pp 

sformować czworobok, który odparł nacierających nieprzyjaciół138. Ponowny atak na 

Przedmieście miał miejsce 24 marca, ale po dwugodzinnych walkach został odparty. 

Następnego dnia wypadu na rosyjski posterunek w Hyży dokonał kpt. Franciszek 

Kozakowski na czele kompanii woltyżerów 13 pp i czterech dział. Polacy wyparli wroga z 

zajmowanych pozycji, spalili zabudowania dające schronienie nieprzyjacielowi i bez strat 

                                                 
134  W sumie wybrano 170 rekruta. Część z nich była niezdolna do służby wojskowej, użyto ich jednak 
jako posługaczy przy Młynie i do innych robót w twierdzy. Dziennik oblężenia Zamościa…, s. 187. 
135 
136  Kpt .Wołoski dał dowody męstwa. Oficerowie, podoficerowie i żołnierze, którzy zostawali pod jego 
komendą lub do bitwy należeli dystyngowali się szczególnie - kpt. Kiciński, Wołoski, Szröder, por. Majewski, 
ppor. Żebrowski – ranny i Kuźmiński. St. sierż. Dąbrowski i Zabielski. Kaprale Jaszeński i Sodziewicz. Nie 
omieszkam ich wymienić w innym raporcie do Księcia Naczelnego Wodza. W Zamościu 11 marca 813,. Rozkaz 
dzienny, Bibl. Ossolineum, sygn. 3587/I, Księga rozkazów…, k. 62; Dziennik oblężenia Zamościa…, s. 182 – 
183, 278. J. Nadzieja, Zamość…, s. 83 odnośnie kpt. Wołowskiego podaje imię Jan, natomiast w stosunku do 
ppor. Żebrowskiego ( s. 84) Mikołaj. Dwa dni później wrócił z Krakowa kpt. Berezniewicz, wysłany 23 lutego 
po rozkazy ks. Józefa, który przywiózł Hankemu nominację na gen.. dywizji. Dziennik oblężenia Zamościa…, s. 
183.  
137  Korpus oblężniczy wówczas składały: Penzeński pp, Nisłocki pp, Ochocki pp, bat. Mingrelskiego pp, 
43 pułk jegrów, Perejasławski pułk dragonów, Tyraspolski pułk dragonów, pułki kozackie Płatowa 5 – go i 
Tauzynina oraz 24 działa pod komendą płk. Kałamincowa. W sumie ok. 11 000 ludzi. Dziennik oblężenia 
Zamościa…, s. 184 – 185. 
138  Za okazane męstwo w walkach w pierwszej połowie marca w pułku nominowano 23 podoficerów i 
żołnierzy na wyższe stopnie. Rozkaz do Pułku dnia 21 marca 813 w Zamościu; Rozkaz dzienny do pułku 24 
marca 1813, Bibl. Ossolineum, sygn. 3587/I, Księga rozkazów…, k. 65 – 66, 68; Dziennik oblężenia 
Zamościa…, s. 187 – 188. 



 

własnych wycofali się na pozycje w Janowicach. Ranny został jeden żołnierz 13 pp139. 

Następnego dnia kpt. Kozakowski na czele kompanii woltyżerów 13 pp – 120 ludzi wraz z 

czterema działami, zaatakował posterunki rosyjskie w Chiży. Wyparł je ze wsi, spalił część 

chałup umożliwiających skryte działania przeciwnika, po czym bez strat powrócił do 

Janowic140. 26 marca oddział 13 pułku, wsparty artylerią wałową, wyparł działa rosyjskie 

wraz z osłona ze stanowisk na Zamczysku Szwedzkim. Pod koniec marca Rosjanie przystąpili 

do rozbudowania baterii artylerii wokół twierdzy. W sumie ulokowano osiem stanowisk 

obsadzonych działami141. W Wysokiem stacjonowały dwa bataliony piechoty. Rozpoczęto 

ostrzał miasta, któremu odpowiadała polska artyleria. Musiał on być na tyle dokuczliwy, że 

dowództwo polskie zdecydowało o wykonaniu wypadów na pozycje wroga. O świcie 4 

kwietnia kpt. Kozakowski i kpt. Drohojowski na czele kompanii grenadierów oraz por. 

Wójcikiewicz z 6 pp dokonali wypadu na baterie nieprzyjaciela w rejonie Cegielni Płoskiej. 

Dwustu Polaków starło się z obsługą dział i oddziałami osłonowymi. Zagwożdżono dwa 

działa. Poległo i zostało rannych kilkudziesięciu Rosjan, a trzech dostało się do niewoli. 

Polacy odnotowali stratę 19 zabitych, w tym por. Wójcikiewicz, oraz 11 rannych. W trakcie 

wypadu z 13 pp szczególnie wyróżnili się kapitanowie Kozakowski, Drohojowski oraz por. 

Brzozowski, a także grenadierzy Ziółczyński i Szczerbliński. W tym samym czasie kpt. 

Kiciński powiódł 200 ludzi z 13 pp na Kalinowice. Śmiałym uderzeniem zmusił 

nieprzyjaciela do odwrotu. Przez jakiś czas prowadził pościg za uchodzącymi. W czasie 

wypadu zginęło 7 żołnierzy, ranny został por. Karczewski oraz 8 żołnierzy142. W tym czasie 

sytuacja zaopatrzeniowa w twierdzy była stosunkowo dobra, jednakże problemem stał się 

dość gwałtowny wzrost zachorowań wśród żołnierzy garnizonu. Wysoka też była 

śmiertelność, sięgająca średnio 8 – 10 osób dziennie143. Gen. Hauke wydał rozkaz, w którym 

podkreślał dotychczasowe męstwo i odwagę żołnierza, podkreślając, iż Zamość zdobyty 

został krwią braci naszych. Zapowiedział rychłe nadejście wojsk Napoleona144. Tymczasem 

Rosjanie wznosili kolejne baterie i po otrzymaniu posiłków 10 kwietnia rozpoczęli regularny 

ostrzał Zamościa. W okresie od 18 do 25 kwietnia trwało bombardowanie twierdzy non stop, 

                                                 
139  Dziennik oblężenia Zamościa…, s. 190 - 191. 
140  Dziennik oblężenia Zamościa…, s.191. 
141 Dziennik oblężenia Zamościa…, s. 192 – 193. Na początku kwietnia do obozu Rosyjskiego przybyło 
kolejnych 12 dział i 40 wozów z amunicją. 
142  Dziennik oblężenia Zamościa…, s.195 – 196. 
143  21 marca w lazarecie było 600osób, drugie tyle rekonwalescentów na kwaterach. 1 kwietnia Hauke 
zanotował Liczba chorych w lazaretach nie zmniejsza się, zawsze mamy około 600 chorych i tyluż 
konwalescentów w kompaniach, którzy służby pełnić nie mogą. Dziennik oblężenia Zamościa…, s. 188, 194; M. 
Kukiel, Dzieje Wojska Polskiego…, t. II, s. 228. 
144  w Zamościu 7 kwietnia 813 Roku, Bibl. Ossolineum, sygn. 3587/I, Księga rozkazów…, k. 73 – 74. 



 

które wywołało jednakże stosunkowo niewielkie straty145. Prócz ostrzału Rosjanie próbowali 

tez podważyć morale polskiej załogi poprzez rozrzucanie ulotek nakłaniających do dezercji ( 

7, 23 kwietnia). Oczywiście przez cały ten czas gen. Rath wysyłał listy do gen. Haukego z 

wezwaniami do kapitulacji twierdzy. Odpowiedzią polskiego dowódcy na rosyjskie 

propozycje był przygotowany na 27 kwietnia wypad polskich oddziałów na rosyjską redutę nr 

10 w rejonie Janowic. Po rozpoznaniu reduty 26 kwietnia przez kpt. Hamelberga z oddziałem 

13 pp146, wieczorem 27 – go, ok. godz. 18-tej, przez Bramę Lubelską wyruszył ppłk 

Kąsinowski na czele 300 grenadierów i woltyżerów 13 pp, kompanii 100 ludzi z 6 pp, 60 

jazdy i czterech dział. Prawe skrzydło kolumny od strony Majdana i Łapiguza zabezpieczał 

por. Niewęgłowski z 50 żołnierzami 13 pp i dwoma armatami. Wspierał go por. Małecki z 20 

kawalerzystami. Z kierunku Hyży i Reduty Chmielnickiego wypad ubezpieczał 100 – 

osobowy oddział z 6 pp na czele z kpt. oraz działa por. Polakiewicza. Polska kolumna 

podzieliła się na trzy oddziały, na czele, których stanęli, kpt. Zawidzki, kpt. Reszka oraz sam 

Kąsinowski147. Po osiągnięciu pozycji wyjściowych ok. 800 kroków od linii rosyjskich, 

Polacy uderzyli na redutę nieprzyjaciela z trzech stron. Mimo zażartej obrony Polacy redutę 

zdobyli, zabijając w walce ok. 300 żołnierzy rosyjskich, w tym dowódcę, trzech oficerów 

artylerii i pięciu z pułku jegrów. Nadto wzięli do niewoli czterech oficerów i 280 żołnierzy, 

głównie artylerzystów i z 43 pułku jegrów, w większości rannych. Zdobyto dwie armaty 12 – 

funtowe, dwa jednorogi 6 – calowe razem z wozami. Trzy zdobyte działa zdołano uprowadzić 

do twierdzy. Z naszej strony poległ ppor. 13 pułku Bojarski i 18 szeregowych. Rany odnieśli 

Kąsinowski, por. Szczuka, adj. mjr Bagiński ( zm. 29 kwietnia) oraz 59 żołnierzy148. Od 

strony Majdana, Łapiguza i Sitańca nadciągała odsiecz dla reduty nieprzyjacielskiej w sile 

kilku batalionów piechoty, pułku kozaków oraz kilkunastu dział. Odwrót Polaków 

przesłaniała jazda por. Małeckiego oraz artyleria poruczników Turskiego, Polakiewicza i 

                                                 
145  Pod Zamościem Rosjanie zgromadzili w sumie 45 – 48 dział oblężniczych, skupionych w brygadach 
pułkowników Pohla, Kolatynskiego, Bogosławskiego i Butowicza. Do tego należy dodać 20 dział polowych 
przydzielonych do pułków piechoty. Dziennik oblężenia Zamościa…, s. 198 - 204. 
146  Na skutek ostrzału kartaczami, rannymi w tej akcji zostali kpt. Hamelberg, por. Trzciński i 10 
żołnierzy. 
147  Do oddziału Kąsinowskiego dołączyła jeszcze załoga posterunku naprzeciw Janowic złożona z 60 
żołnierzy z 13 pp z kpt. Brzozowskim. 
148 Zamość 30 kwietnia Rozkaz dzienny, Bibl. Ossolineum, sygn. 3587/I, Księga rozkazów…, k. 78 – 79; 
Dziennik oblężenia Zamościa…, s.205 – 207, 209. Por. Szczuka dowodzący tymczasowo kompanią woltyżerów 
w III batalionie, na kilkanaście godzin oddalił się od kompanii. dla widzenia z kobietą. Ta lekkomyślność 
zasługuje na naganę i trzeba dużo czasu, aby odbudować zaufanie. Do kompanii woltyżerów przeniesiony 
zostaje por. Trzciński – tymczasowy dowódca por. Szczuka przeniesiony zostaje do 1 kompanii III batalionu, 13 
stycznia 1813, Rozkaz do Pułku, Bibl. Ossolineum, sygn. 3587/I, Księga rozkazów…, k. 37. 



 

Rudzkiego149.Najbardziej wymiernym efektem wypadu na Janowice było odejście Rosjan z 

dotychczas zajmowanych stanowisk na przedpolach Zamościa poza zasięg polskich 

wycieczek, co jednak nie zmieniło faktu, że twierdza była nadal blokowana. Rath oczekiwał 

dział oblężniczych z Kijowa150. W dniach 6 i 16, 22, 23 maja oddziały jegrów i kozacy 

atakowali posterunki rozłożone na Przedmieściu Żydowskim. We wszystkich przypadkach 

nieprzyjaciel został odparty ze stratami własnymi151. Prócz opisanych, w maju nie 

odnotowano poważniejszych starć, co umożliwiło oblężonym podjęcie prac wokół twierdzy, 

produkcję wódki itp. Zmniejszyła się liczba zachorowań, jednakże zaczęły dawać o sobie 

znać pierwsze braki żywności i amunicji. Pojawiła się dezercja152. 

Tymczasem nadeszła wiadomość o rozejmie w Pläswitz z 4 czerwca, którą 12  t. m. 

przywiózł adiutant Cesarza płk Hipolit Falkowski. Następnego dnia gen. Hauke w 

towarzystwie m. in. płk. Żymirskiego udał się na rozmowy do gen. Ratha dotyczące 

warunków rozejmu, ustalenia strefy neutralnej oraz dostarczania prowiantu do twierdzy153. 

Przerwę w działaniach polski garnizon wykorzystał na uzupełnienie zapasów żywności, 

furażu. Uruchomiono produkcję mydła, garnków, naczyń glinianych. Uruchomiono browar, 

gorzelnię i młyn, ale także garbarnię. Niestety narastał problem zdrowotności garnizonu, 

szerzył się szkorbut. Rosjanie jak mogli utrudniali dostawy żywności., a nawet usiłowali je 

zablokować całkowicie. Poprawiano i rozbudowywano fortyfikacje154. 3 sierpnia nadszedł 

rozkaz od marszałka A. Berthiera o przyznaniu 12 krzyży Legii Honorowej155. We wtorek 15 

sierpnia uroczyście obchodzono imieniny Cesarza. Odprawiono mszę polową, oddano salut 

artyleryjski a w kolegiacie odśpiewano Te Deum 156. O świcie 21 sierpnia gen Rath 

zawiadomił, że zawieszenie broni wygasło157. Rozpoczęła się ostatnia faza oblężenia.  

                                                 
149  W trakcie wypadu z 13 pp wyróżnili się zwłaszcza ppłk Kąsinowski, adj. mjr Bagiński, kpt. Reszka, 
Zawidzki, Łaski i Skrzetuski, por. Masłowicz, Sakowski, Staszewski, Szczuka, Niewęgłowski oraz sierż. 
Wiśniewski, kpr. Karpiński i grenadier Burzyński, Tulis, Ruszkowski. 30 kwietnia Rozkaz dzienny, Bibl. 
Ossolineum, sygn. 3587/I, Księga rozkazów…, k. 80; Dziennik oblężenia Zamościa…, s. 209 – 210. 
150  Rosjanie opuścili do końca kwietnia reduty nr 1, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. W rejonie Jarosławiec – Jatutow 
wznieśli natomiast nowe reduty oznaczone nr. 11 – 14. Część dział nadeszła 27 maja wieczorem. Dziennik 
oblężenia Zamościa…, s. 211, 212, 216. 
151  Dziennik oblężenia Zamościa…, s. 212, 214, 215, 216. 
152 Zamość 21 maja Rozkaz dzienny, Bibl. Ossolineum, sygn. 3587/I, Księga rozkazów…, k. 84. 
153  Dziennik oblężenia Zamościa…, s. 219 – 220. 
154  Dziennik oblężenia Zamościa…, s. 224 – 234; J. Nadzieja, Zamość…, s. 105 – 109. 
155  Kawalerami Legii zostali m. in. płk Żymirski, ppłk Kąsinowski, kpt. Reszka, F. Kozakowski, 
Zawidzki,  
 Łaski, Brzozowski. Dziennik oblężenia Zamościa…, s. 236; Rozkaz dzienny, dnia 4 sierpnia, Rozkazy 
niektóre…, s. 312. 
156  Dziennik oblężenia Zamościa…, s. 238; Rozkaz dzienny, dnia 14 sierpnia, Rozkazy niektóre…, s. 314.  
157  Dziennik oblężenia Zamościa…, s. 240. 



 

 Siła armii oblężniczej w czasie rozejmu wzrosła do 12 600 piechoty, 500 jazdy, 4 200 

kozaków. Część oddziałów stanowiły oddziały pospolitego ruszenia158. Od wznowienia 

działań gwałtownie wzrosła zachorowalność w garnizonie. W sierpniu w lazaretach 

przebywało 600 chorych, w kompaniach 595, z czego zmarło 148 osób. We wrześniu liczba 

chorych w lazaretach podwoiła się, zmarło 346 ludzi159. Innym problemem załogi stała się 

dezercja, nasilająca się w miarę upływu czasu. Od lipca do września zdezerterowało w sumie 

123 żołnierzy. Ograniczono racje żywnościowe, zwłaszcza odnośnie mięsa i wódki160. W 

batalionie oddziałowym czy jeździe wystąpiły braki w umundurowaniu, które starano się 

wypełnić przekazaniem stosownej ilości płaszczy i spodni z komory pułkowej 13 pułku161. 

Poważniejszych starć w tym czasie nie odnotowano. Rosjanie ograniczali się do ścisłego 

blokowania twierdzy. Od 26 września nieprzyjaciel wznowił stały ostrzał posterunku w 

Wysokiem, od 6 października Zamościa z nowoutworzonej baterii w Hyżej i Reduty 

Chmielnickiego, 7-go posterunku na trakcie lubelskim162. Polska artyleria nie pozostawała 

dłużna, a wypad oddziału ppłk. Koziobrodzkiego 8 października w rejonie Przedmieścia 

Żydowskiego spowodował wycofanie się Rosjan i udaremnił ich plany założenia tu baterii. 

Przez cały październik trwały mniej lub bardziej intensywne starcia oddziałów rosyjskich z 

polskimi posterunkami, poparte ostrzałem artyleryjskim twierdzy. 10 października Rosjanie 

zajęli Zdanów a 14-go Mokre163. Kontrakcja polskiej piechoty wyparła przeciwnika raz 

jeszcze. W trakcie walk nieprzyjacielskiej piechoty z posterunkami na drodze lubelskiej, 19 

października zginął jeden żołnierz z 13 pułku, zaś 21 – go w czasie ataku na Przedmieście 

Zdanowskie zginęło czterech żołnierzy a do niewoli wzięto trzech. Wszyscy chorowali na 

szkorbut164. Prócz ostrzału artylerii i ataków piechoty Rosjanie próbowali także w inny 

sposób osłabić morale załogi. 22 października na trakcie do Płoskiego żołnierze 13 pp 

znaleźli ulotki wzywające do dezercji. Częściowo odniosły skutek, skoro do końca 

października zdezerterowało dalszych 42 żołnierzy. Nadal trwał ostrzał artyleryjski165. W 

dalszym ciągu poważne żniwo zbierały choroby. W końcu października 450 żołnierzy 

przebywało w lazaretach, przeszło 500 chorowało w swych kompaniach, zmarło 452 

                                                 
158  Dziennik oblężenia Zamościa…, s. 222 – 224; M. Tarczyński, Franciszek Żymirski…, s. 96. 
159  Dziennik oblężenia Zamościa…, s. 242, 248. 
160  Z dniem 25 sierpnia. Dziennik oblężenia Zamościa…, s. 241. 
161  Rozkaz do Rady Gospodarczej Pułku 13 Piechoty, dnia 16 września, Rozkazy niektóre…, s. 322 – 323. 
Przekazano wówczas w sumie 164 płaszcze i 62 pary spodni. 
162  Dziennik oblężenia Zamościa…, s. 248 – 249. 
163  Dziennik oblężenia Zamościa…, s. 251, 252. 
164  Dziennik oblężenia Zamościa…, s. 252, 253. Na skutek ostrzału artylerii wałowej i pojawienia się 
polskich patroli, Rosjanie wycofali się w nieładzie, porzucając jednego z jeńców. 
165  Dziennik oblężenia Zamościa…, s. 252 – 255. 



 

osoby166. Początek listopada zdawał się być bardziej spokojny, choć faktycznie sytuacja 

obrońców uległa dalszemu pogorszeniu. Po przegranej bitwie pod Lipskiem, śmierci ks. 

Józefa w nurtach Elstery i odwrocie Wielkiej Armii za Ren, praktycznie zgasła nadzieja 

przyjścia Zamościowi z odsieczą167. Stale pogarszała się sytuacja aprowizacyjna twierdzy. 7 

listopada Rosjanie ostrzeliwali miasto z baterii w Zdanowie, a 9-go późnym popołudniem 200 

żołnierzy zaatakowało posterunek przy trakcie lubelskim. Po dwugodzinnej wymianie ognia 

nieprzyjaciel wycofał się168. Dwa dni później atak został ponowiony z rejonu Baterii 

Chmielnickiej. Nieprzyjaciel jeszcze raz spróbował 13 – go października, siłami kilkuset 

piechoty, mając w odwodzie cztery bataliony. Obrońców z kpt. Jakubem Szröderem 

wspomógł posterunek z folwarku janowickiego oraz artyleria forteczna. Por. Biegacki wraz z 

oddziałem sierż. Gołębiowskiego podciągnęli dwa działa od strony baterii janowickiej, 

skutecznie ostrzelali nieprzyjaciela, zmuszając Rosjan, po 3 – godzinnych walkach i tym 

razem do ustąpienia. Nie zdołali jednak Polacy zdobyć stanowisk na wzgórzu169.Rosjanie 

stracili oficera i kilku żołnierzy, zaś obrońcy trzech rannych. 14 listopada skończyły się w 

twierdzy zapasy mąki, żyta, otrąb i leguminy170. Gen. Rath 16 listopada ponownie wezwał do 

kapitulacji. Dalsza obrona nie miała właściwie sensu. Jednakże 17 listopada Hauke 

poinformował gen. Ratha, że bez instrukcji Króla Fryderyka Augusta nie może podjąć 

żadnych decyzji171. Na dzień 19 listopada zwołał posiedzenie Rady Obrony Twierdzy. Po 

zreferowaniu stanu załogi i zapasów przez płk. Żymirskiego, ppłk. Jodko i Płonczyńskiego 

oraz prefekta departamentu zamojskiego Zarębskiego, podjęto decyzję o kapitulacji 

Zamościa172. Następnego dnia przedstawiciele obrońców mieli domagać się honorowej 

kapitulacji i odejścia załogi z orłami i bronią, celem połączenia się z mającymi nadciągać z 

zachodu hufcami Cesarza. Gen. Rath rozwiał te nadzieje, odmawiając wszelkich rozmów. 

                                                 
166  Dziennik oblężenia Zamościa…, s. 255. 
167  Chyba tylko w celu utrzymania ducha żołnierzy gen. Hauke 22 października ogłosił rozkaz dzienny, z 
którego wynikało, że wojska cesarza Napoleona, a z nimi wojska polskie zwycięskim krokiem ku nam postępują. 
Rozkaz dzienny, dnia 22 października, Rozkazy niektóre…, s. 329. 
168  Dziennik oblężenia Zamościa…, s. 257. 
169  Dziennik oblężenia Zamościa…, s. 258. 
170  Dziennik oblężenia Zamościa…, s. 259. Sytuacja w twierdzy, stan zapasów, liczbę chorych i zmarłych 
w połowie listopada wyziera tak z Dziennika oblężenia Zamościa, jak również z rozkazów dziennych i 
protokołów posiedzeń Rady Obrony.  
171  Generał Rath do gen. Hauke, z Sitańca 16 listopada 1813; Odpowiedź gen. Hauke, 17 listopada 1813, J. 
Paszkowski, Wspomnienie o jenerale Hauke [w]  Przegląd Narodowy (PN), R. VI, nr 7, T.XII, Warszawa 1913, 
s. 31.  
172  Protokół Rady Obrończej Twierdzy Zamościa w roku 1813, [w] A. Rembowski, Spadek 
piśmienniczy…, Posiedzenie piąte, 19 listopada, s. 367 – 375. Hauke zdawał sobie sprawę z powagi sytuacji. 
Zresztą Rath usłużnie zawiadomił polskiego dowódcę, iż Król Fryderyk August jest jeńcem wojennym koalicji, 
a jeńcy wojenni nie wydają rozkazów. Odpowiedź gen. Ratha, z Sitańca 17 listopada 1813, PN, R. VI, nr 7, 
T.XII, s. 31; J. Nadzieja, Zamość…, s. 129 – 133. 



 

Polacy zagrozili obroną twierdzy do końca173. Znając stan twierdzy i posiadanych środków 

obrony, oraz kierując się dobrem załogi, gen. Hauke zdecydował podjąć rozmowy 

kapitulacyjne bez określania warunków. Konwencja podpisana została 23 listopada i 

zatwierdzona przez obu dowódców174. Wykonując postanowienia kapitulacji 25 listopada, ok. 

godz. 11, garnizon Zamościa opuścił mury twierdzy, wychodząc przez Bramę Lwowską z 

honorami wojskowymi i zapalonymi lontami przy armatach, przy dźwiękach bębnów. 

Oficerowie mieli prawo zachowania broni białej i koni, szeregowcy i podoficerowie 

oporządzenia osobistego. W chwili kapitulacji 13 pp liczył 47 oficerów, 544 podoficerów i 

żołnierzy. Niemogących stanąć w polu 5 oficerów oraz 307 podoficerów i żołnierzy. W 

lazarecie 248 podoficerów i żołnierzy. W sumie 52 oficerów i 1099 podoficerów i 

żołnierzy175. Żołnierze, zgodnie z warunkami kapitulacji, mieli prawo pozostać na terenie 

Księstwa, a ci, co chcieli - udać się do swoich domów rodzinnych. 

Po zakończeniu kampanii 1814 r., za wstawiennictwem Cesarza, w myśl art. 19 aktu 

abdykacji z 11 kwietnia wojska polskie, służące do końca pod sztandarami francuskimi 

zostały zwolnione ze służby, a także otrzymały zapewnienie powrotu zwartym korpusem do 

Księstwa, z zachowaniem wszelkich praw nabytych w czasie służby w Wielkiej Armii. Prawo 

to potwierdził art. 29 Traktatów paryskich176. Po powrocie do kraju, powołany 13 maja 1814r. 

Komitet Organizacyjny, zajął się sprawami przekształcenia wojska napoleońskiego w armię 

Królestwa Polskiego177. Pułk 13 piechoty liczył na dzień 14 listopada 1814 r. w sumie 51 

oficerów i 723 podoficerów i żołnierzy, w tym 1 płk., 1 mjr, 3 ppłk., 16 kpt., 17 por., 13 ppor., 

151 podoficerów, 572 żołnierzy178. Pułk formalnie istniał do 21 maja 1815 roku, kiedy to car 

Aleksander oficjalnie ogłosił powstanie Królestwa Polskiego179. Dowódca pułku płk. 

Franciszek Żymirski został mianowany dowódcą wzorowego batalionu piechoty, nowo 

tworzonej armii Królestwa Polskiego180. 

                                                 
173  Gen Rath odmówił jakichkolwiek rozmów o honorowej kapitulacji i przejściu oddziałów polskich na 
zachód, z powodu jak się wydaje dotychczasowego uporu gen. Hauke. Rath wcześniej wielokrotnie wzywał do 
poddania twierdzy, obiecując w zamian korzystne warunki dla żołnierzy i oficerów. W razie odmowy groził 
zesłaniem na Sybir, jako buntowników. [Gen. Rath do gen. Hauke], 15 lutego, 28 marca, 26 kwietnia, PN, R. VI, 
nr 7, T.XII, s. 25, 26, 27; Korespondencja Księcia Józefa…, t. V, s. 343; Dziennik oblężenia Zamościa…, s. 192; 
M. Łukasiewicz, Armia księcia Józefa, Warszawa 1983, s. 325. 
174  Dziennik oblężenia Zamościa…, s. 260 – 263. Tekst konwencji, s. 264 – 272. 
175  Stan Garnizonu Twierdzy Zamościa w dniu 25 listopada 1813 Roku, [w] A. Rembowski, Spadek 
piśmienniczy…, s. 273; B. Gembarzewski, Wojsko polskie..., s. 101.  
176  M. Sokolnicki, Generał Michał Sokolnicki 1760- 1816, Kraków 1912, s. 261 i n.; M. Kukiel, Dzieje 
Wojska…, t. II, s. 246. 
177  S. Askenazy, Ministerium Wielhorskiego [w] tenże, Dwa stulecia XVIII i XIX. Badania i przyczynki, t. 
II, Warszawa 1910, s. 124 – 172; J. Willaume, Generał Józef Wielhorski…, s. 68 i n. 
178  B. Gembarzewski, Wojsko polskie..., s. 101. 
179  B. Gembarzewski, Wojsko polskie. Królestwo Polskie 1815 – 1830, Warszawa 1903, s. 17. 
180  M. Tarczyński, Franciszek Żymirski…, s. 104. 



 

 

Mundur 13 pułku piechoty 

 

Wiedza na temat munduru 13 pp w stosunku do innych pułków Księstwa 

Warszawskiego jest stosunkowo niewielka. Jedyną informacją, jaką się w zasadzie podaje jest 

to, że pułk różnił się od reszty armii kolorem munduru. W materiałach archiwalnych 

praktycznie nie ma na ten temat żadnych materiałów. Dysponujemy nielicznymi rycinami, 

rozsianymi po publikacjach dotyczących dziejów wojen i munduru tej epoki181. Najwięcej 

informacji dotyczących wyglądu żołnierzy 13 pułku zawarli w swojej pracy G. Nafziger, M. 

Wesolowski i T. Devoe182. Przegląd dostępnych rycin w opracowaniach tak polskich, jak i 

zachodnich, nasuwa istotne niejasności, nieścisłości i różnice. Podejmę zatem próbę 

usystematyzowania posiadanych informacji, starając się przedstawić wygląd munduru 13 pp 

w sposób, mam nadzieję, najbardziej zbliżony do stanu rzeczywistego. 

Pułk po wejściu do Zamościa umundurowano w białe mundury z niebieskimi 

wypustkami, z sortów armii austriackiej183. Zachowano kołnierze, mankiety oraz złote guziki, 

dodając jednocześnie niebieskie wyłogi 184. Spodnie, podobnie jak płaszcze, też były białe. Na 

głowie czako w kolorze czarnym z pomponem i kordonami w kolorach odpowiadających 

kompaniom wyborczym, woltyżerskim i fizylierskim. Grenadierzy nosili czaka z pomponem 

koloru czerwieni w odcieniu makowym. Podobnej barwy były sznury i kita. Na przedzie 

czaka umieszczona była mosiężna blacha z numerem pułku, zwieńczona emblematem 

mosiężnego granatu. Czarny daszek czaka obity był mosiężną blachą185. Epolety czerwone. 

Woltyżerzy mieli zielone pompony u czaka, takież sznury i epolety. Na blasze mocowanej na 

czaku nad numerem pułku umieszczona była trąbka woltyżerska. Saperzy pułkowi ubrani byli 

w grantową kurtkę, czapy z niedźwiedziego futra ( bermyce) z purpurowym piórem, białą kitą 

                                                 
181  A. Malibran, J. Chełmiński, L’Armèe…., s. 46; B. Gembarzewski, Żołnierz polski…, t. III, tabl. 146, 
147; H. Wielecki, R. Morawski, Orły czyli chorągwie…; O. von Pivka, M. Roffe, Napoleon’s Polish troops, N. 
York 1974, tabl. F; G. Nafziger, M. T. Wesolowski, T. Devoe, Poles and Saxons…, po s. 138; J. R. Elting, H. 
Knӧtel, Napoleonic uniforms, t. IV, Chicago 2000, s. 353. 
182  G. Nafziger, M. T. Wesolowski, T. Devoe, Poles and Saxons…, s. 35 – 36. 
183  B. Gembarzewski, Wojsko polskie..., s. 101. Spośród pułków austriackich mających na terenie Galicji 
swoje oddziały zakładowe granatowe bądź niebieskie wyłogi miały pułki 24 von Strauch - niebieskie, 30 de 
Ligne – błękitne, 46 Chasteler – granatowe, 55 Reuss Greitz – niebieskie. Ponieważ w samym Zamościu 
stacjonował zakład 55 pułku, można przyjąć, iż to z magazynów tego właśnie pułku został umundurowany 13 
pułk.  
184  Mundur piechoty austriackiej liniowej był jednorzędowy z kolorową wypustką. 
185  J. R. Elting, H. Knӧtel, Napoleonic…, s. 353 podaje, że grenadierzy w 13 pp mieli tylko czaka, zaś 
bermyce mieli mieć tylko saperzy. A zatem kiedy ppłk Koziobrodzki w kwietniu 1811 mówił o bermycach dla 
III batalionu, mogły one być przeznaczone dla saperów tegoż batalionu. Ppłk Koziobrodzki do ks. 
Poniatowskiego, Warszawa 2 kwietnia 1811, PAN Kraków, Teki Staszewskiego, sygn. 8770 (t. 65). 



 

i białymi kordonami. Nosilibiałe skórzane fartuchy sięgające praktycznie do szyi, a na 

rękawach naszyte skrzyżowane dwie siekiery i emblematy granatu z czerwonego materiału. 

Do tego białe skórzane rękawice. Siekiera sapera spoczywała w czarnej skórzanej torbie. 

Każdy saper uzbrojony był w tasak i dragoński karabin z bagnetem. Nosili tradycyjny pełny 

zarost. Powyższy opis, choć stosunkowo obszerny, nie zawiera jednak przedstawienia np. 

mundurów oficerskich, doboszy, orkiestry czy chorążych. Mundur oficerski znaleźć można na 

rycinie Gembarzewskiego, który na podstawie miniatury wyobrażającej W. Łukasińskiego w 

1813 r. przedstawił kapitana w ubiorze małym. Frak granatowy ze złotymi guzikami, epolety 

złote, czapka czarna typu „pieróg”, spodnie białe, wysokie czarne buty186. Zupełnie inaczej 

oficer 13 pułku – chorąży wygląda na akwareli autorstwa H. Knӧtela. To oficer z 1812 r. w 

mundurze galowym. Biały frak z niebieskimi wyłogami, kołnierzem i łapkami. Na głowie 

czarna polska czapka z mosiężną blachą z numerem pułku, białym orłem. Kordony złote, 

biała kita. Na szyi ryngraf. Chorąży przepasany czarno – złotym pasem. Buty wysokie czarne 

węgierskie ze złotymi kutasikami. Bulion i kontrepolet - złote. W ręku trzyma chorągiew z 

orłem i nazwą pułku na szczycie drzewca. Do drzewca przyczepiona chorągiew – na 

czerwonym tle biały orzeł, pod spodem napisy. R. Morawski przedstawił orłowego – sierżanta 

grenadierów pułku z 1813 r. w kurtce białej krótkiej, czarnym czaku z czerwonymi 

pomponem, kordonami i epoletami. Kołnierz i mankiety niebieskie. Mundur dobosza 

grenadierów 13 pp namalował J. Chełmiński. W czworokątnej czarnej czapce z mosiężną 

blachą z numerem pułku i białym orłem na froncie. Kita, kordony w kolorze czerwonym. 

Kurtka krótka z niebieskimi wyłogami, kołnierzem i łapkami przy mankietach, z żółtą 

wypustką. Spodnie białe187. W pracy O. von Pivka, znajdziemy rycinę autorstwa M. Roffe ‘a 

nieomal identyczną z Chełmińskim, tyle, że ta wg autora przedstawia grenadiera 13 pp. W 

pracy Nafzigera na rycinie zamieszczonej po s. 138, przedstawiono fizyliera 13 pułku w 

polskiej czapce z orłem na czapce, białym pomponem, biało – czerwonymi kordonami, 

białym kołnierzem i takimi naramiennikami z niebieską wypustką, złotymi guzikami? 

Autorzy nie podają źródła na podstawie, którego powstała rycina. Ciekawym jest, iż wygląd 

owego fizyliera znacznie odbiega od powyżej przedstawionego opisu munduru 13 pp.  

                                                 
186  Granatowym oficerskim mundurze służbowym wspomina też J. R. Elting, H. Knӧtel, Napoleonic…, s. 
353.  
187  Chełmiński wzorował się na pracy Lienharta i Humberta, Les uniformem de l’armèe francaise, t. V, s. 
495. 



 

Według amerykańskich autorów monografii armii Księstwa Warszawskiego w pułku 

na czakach w całym pułku nie umieszczano polskiego orła. Natomiast wszelkie dystynkcje w 

pułku oznaczane były na sposób francuski188. 

Mimo zmiany regulaminu mundurowego z 3 września 1810 r., do końca istnienia 

pułku, moim zdaniem, nie wprowadzono mundurów nowego typu. Uważam, że na taki stan 

rzeczy miało wpływ szereg okoliczności, ale przede wszystkiem powszechny brak środków 

finansowych w armii w latach 1811 – 12, a później rozpoczęte działania wojenne. 

Niewątpliwie zmiana mundurów nie nastąpiła w 1811 roku, kiedy to Żymirski zawiadamiał o 

złym stanie mundurów pułku, twierdząc, że pułk posiada tylko białe kurtki i płaszcze. 

Jednocześnie informował, iż na skutek zużycia i zniszczenia elementów umundurowania i 

oporządzenia oficerowie i żołnierze często kupowali na własną rękę, z żołdu, brakujące 

detale, powodując tym samym swoistą niejednolitość munduru w pułku, także pod względem 

kolorystycznym189. Ale, jakkolwiek kompleksowa wymiana mundurów nie nastąpiła, to 

można przypuszczać, że każde kolejne, wypełniające braki, zakupy elementów 

umundurowania i oporządzenia, siłą rzeczy w jakiejś części zmieniały wygląd pułku. Np. 

saperów pułkowych było stosunkowo niewielu, więc nie jest wykluczone, że zakupiono dla 

nich granatowe kurtki190. Cały pułk miał czarne okrągłe czaka, ale na wyposażenie np. 

orkiestry czy doboszy prawdopodobnie przekazano, z polskich przecież magazynów, rogate 

czapki, do których przymocowywano polskie orły. Przedstawiony przez B. Gembarzewskiego 

granatowy frak oficerski W. Łukasińskiego ani nie potwierdza teorii o wymianie mundurów 

w pułku na granatowe, ani też nie stoi w sprzeczności z poglądem o pozostawieniu białych 

mundurów. Na przełomie 1812 i 1813 roku Łukasiński przebywał w Warszawie i tutaj mógł 

sobie sprawić nowy mundur, zgodny z obowiązującym regulaminem.  

Epoka napoleońska charakteryzowała się niezwykłą barwnością, ale i różnorodnością 

munduru. Istniejące regulaminy tak w Wielkiej Armii, jak i innych armiach rzadko były 

przestrzegane w należyty sposób. Powodów takiego stanu rzeczy było wiele. Ciągły nieomal 

udział wojska w działaniach wojennych nie sprzyjał całościowej wymianie umundurowania. 

Trzeba było wykorzystać zalegające zapasy w komorach pułkowych. Nie raz po prostu 

brakowało pieniędzy. Pułk 13 piechoty Księstwa Warszawskiego skupia w sobie, moim 

zdaniem, wszystkie te cechy. Stąd też dość duża różnorodność munduru. Omówione powyżej 

                                                 
188  G. Nafziger, M. T. Wesolowski, T. Devoe, Poles and Saxons…, s. 35 – 36. 
189  Płk Franciszek Żymirski do gen. Stanisława Fiszera, 10 lipca 1811, PAN Kraków, Teki Staszewskiego, 
sygn. 8770 (t. 65). 
190  Granatową kurtkę saperów podaje B. Gembarzewski ( tabl. 147). Wspomina o niej także J. R. Elting, 
H. Knӧtel, Napoleonic…, s. 353. 



 

ryciny, jak i przytoczony opis munduru pozwalają uznać, że Nafziger, Wesolowski i Devoe 

wzorując się na rycinach B. Gembarzewskiego ( tabl. 146)191, podali wygląd munduru, który 

może odpowiadać temu właściwemu. Ciekawie uzupełnia je rysunek R. Morawskiego. Nie 

stoi z powyższymi w sprzeczności obraz Chełmińskiego. Natomiast należy odrzucić rycinę 

autorstwa M. Roffe’a, który nieomal przerysował mundur z Chełmińskiego, jednakże mylnie 

wskazał na to, że jest to grenadier. Trudno ustosunkować się do ryciny „ fizyliera” w pracy 

Nafzigera, która stoi w sprzeczności wcześniejszym opisem w sposób zasadniczy. Pompony 

fizylierów w armii Księstwa były czarne, kordony zaś nie biało czerwone, ale białe, 

naramienniki są ewidentnie austriackie, podobnie jak i biały kołnierz z niebieską wypustką, 

do tego czapka z orłem, podczas gdy na wyposażeniu kompani liniowych były czaka, do 

których nie doczepiano orła. Te elementy mogą wskazywać na licentia poetica autora. 

Dodatkowym mankamentem jest niewskazanie źródła, na podstawie, której rycina powstała. 

Podobnie rzecz się ma z akwarelą H. Knӧtela, który jako jedyny przedstawia mundur niemal 

całkowicie inny od pozostałych. Także tu brak źródła, a informacja zawarta pod ryciną w 

żaden sposób nie wyjaśnia skąd taki a nie inny mundur chorążego. 

 

Zakończenie 

 

Przedstawiony powyżej zarys dziejów 13 pp Księstwa Warszawskiego, mimo 

pozornie sporej objętości, jest w swej istocie tylko szkicem. Charakter wydawnictwa oraz 

jego ramy objętościowe nie pozwoliły na zamieszczenie ważnych i ciekawych zagadnień 

dotyczących choćby życia codziennego pułku, troski dowódcy – płk. Żymirskiego o 

wyszkolenie żołnierza, wpojenie mu poszanowania broni, zaopatrzenia, dbałości o wygląd itp. 

Ciekawym epizodem w dziejach pułku jest działalność loży masońskiej, żeby wymienić tylko 

nazwiska Machnickiego czy Łukasińskiego. W czasie oblężenia Zamościa w twierdzy 

funkcjonowały dwa sądy wojskowe, których członkami byli oficerowie 13 pułku. Trudno 

było w pełni przedstawić bohaterstwo i dzielność podoficerów i żołnierzy pułku, czego 

wyrazem były awanse na wyższe stopnie. Nie można zapomnieć, że prócz blasków były i 

cienie, zwłaszcza problem dezercji. To tylko przykładowe problemy i problemiki, których z 

podanych przyczyn nie udało się zmieścić w tekście. Wydarzenia, w których brał udział 13 

pułk to także te mniej znane karty historii oręża polskiego doby napoleońskiej. Kampania 

                                                 
191  Gembarzewski opierał się na na opracowaniu Lienharta i Humberta, Les uniformem de l’armèe 
francaise, t. V, s. 495 oraz obrazach J. Chełmińskiego, ale przede wszystkiem na akwareli Kosińskiego z 1810 r. 
 



 

1812 roku na Wołyniu to ciekawy, a zarazem mało zbadany fragment wojny 1812 roku, choć 

tutaj niezbędna byłaby poważniejsza kwerenda w archiwach rosyjskich. Oblężenie Zamościa 

w 1813 roku także, moim zdaniem, czeka na swego historyka. Wszak praca J. Nadziei w 

żaden sposób nie może być uznana za monografię tematu. W tych wszystkich wydarzeniach 

niepośledni udział miał 13 pp i niechże ten skromny szkic będzie przyczynkiem do 

wydobycia z zapomnienia tej zasłużonej jednostki dla dziejów armii Księstwa 

Warszawskiego i hołdem złożonym żołnierzom pułku w 200 – ną rocznicę wyzwolenia 

Zamościa z rąk austriackich. 

 

 

 

 

 

  



 

 

55. Inf Rgt 

Propriétaires  

• 1803 FZM Fürst H. XIII Reuss-Greitz 
• Dissous en 1809 

Colonels commandant  

• 1805 F. von Koller 
• 1809 C. von Gober 

District de recrutement  

 

 

• Galicie (allemand) 

Garnison  

• 1802 Lublin  
o 1806 Krakau  

• 1809 Tyrnau  

Distinctive  : bleu clair 

Bouton   

 

Mundur 55 pp Reuss – Greitz, 1809 - Austria 



 

 

 

Lienhart i Humbert, Les uniformem de l’armèe francaise, t. V 

 

 



 

 

J. Eling, H. Knӧetel, Napoleonic Uniforms…, t. IV 

 

 

 



 

 

Gembarzewski, Żołnierz polski…., t. III 

  



 

 

Gembarzewski, Żołnierz polski…., t. III 

 

 



 

 

 
 
 oprac. – J. Dudziński 
 
                  rys. – G. Musialik – Dudzińska 
 
              Poniższe szkice - oprac. J. Dudziński, mapy wg J. Nadzieja, Zamość… 
 

 

 
 
  



 

 
Józef Chełmiński 
  



 

 
 

 



 

 

 


