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31 lipca 1760 r. rozpoczął się kolejny, trwający do 4 sierpnia, epizod wojen śląskich. 
Wrocław został oblężony przez wojska austriackie dowodzone przez marszałka 
Gedeona Ernesta von Laudona. Przeciwko nacierającej armii cesarskiej, liczącej 
50 tys. żołnierzy, stanęła niewielka, bo zaledwie 3-tysięczna załoga pruska, 
dowodzona przez generała Fryderyka Boguslava von Tauentziena (1710–1791). 
Pamięć o słynnej potyczce na Wygonie Świdnickim i legendarnym obrońcy miasta 

przetrwała do końca niemieckiego okresu historii Wrocławia.

31 LiPca 
Wojny śląskie a Wrocław

WROcŁaWSKiE HiSTORiE 

Dowodzeni przez gen. Tauentziena żołnierze, 

choć było ich niewielu, to jednak byli dość 

dobrze przygotowani do obrony Wrocławia. 

Już wcześniej pogłębili fosy, szykując sobie  

odpowiednie stanowiska, i spalili zabudowania 

na przedmieściach utrudniające ostrzał sztur-

mujących miasto wojsk. Von Tauentzien mimo 

rażącej dysproporcji sił odrzucił wezwanie do 

kapitulacji, odmawiając tym samym poddania 

miasta. Efektem jego odmowy był ciężki ostrzał 

artyleryjski, który spowodował ogromne znisz- 

czenia w mieście, w tym uszkodzenie pałacu  

królewskiego. Zginęło także wielu mieszkań-

ców Wrocławia. Co gorsza, wybuchła również 

rewolta 9 tys. przebywających w mieście au- 

striackich jeńców. Zdecydowana postawa pru-

skiego komendanta miała jednak duży wpływ 

na opanowanie trudnej sytuacji. Po pięciu 

dniach Austriacy odstąpili w kierunku Legnicy, 

do czego w znacznym stopniu przyczyniła się 
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udana potyczka na Wygonie Świdnickim. Był 

to wypad dowodzonych przez samego von Tau-

entziena obrońców miasta poza fortyfikacje 

miejskie. Kilka dni później pod mury Wrocła-

wia od strony Psiego Pola podszedł spóźniony 

korpus rosyjski, ale ten – wobec braku wojsk  

sojuszniczych – nawet nie próbował szturmo-

wać miasta, tylko wycofał się pod Trzebnicę. 

Udana obrona Wrocławia w 1760 r. przeszła do 

tworzącej się wówczas legendy o przyłączeniu 

Śląska oraz jego przywiązaniu do pruskiej 

monarchii. U schyłku życia wierny generał von  

Tauentzien, o którym mówiono, iż gdyby wszy-

scy opuścili pruskiego króla Fryderyka, to on 

jeden by przy nim wytrwał, został mianowany 

gubernatorem miasta. Gdy w 1791 r. zmarł  

w wieku 81 lat, pochowano go na ówczesnym 

Wygonie Świdnickim, czyli obecnym placu Ko- 

ściuszki, gdzie 31 lat wcześniej triumfował nad 

Austriakami. Spoczął tuż przy nieistniejącej już  

dziś kaplicy św. Gertrudy, z której dowodził 

obroną miasta w 1760 r. Początkowo jego 

grób wieńczyła skromna kamienna tablica, ale  

w 1795 r. syn generała ufundował ojcu duży  

pomnik nagrobny według projektu Carla Got- 

tharda Langhansa i Johanna Gottfrieda Schado- 

wa. W 1807 r. podczas pobytu we Wrocławiu 

wojsk francuskich pod wodzą Hieronima Bo- 

napartego wokół pomnika pruskiego generała 

wytyczono duży plac, który nazwano jego imie-

niem, podobnie jak przebiegającą tuż obok  

ulicę. Po II wojnie światowej Tauentziena w roli  

patrona placu i ulicy szybko, bo już 1 września 

1945 r., zastąpił Tadeusz Kościuszko. Grobowiec  

w formie pomnika przetrwał tylko do jesieni 

1945 r., kiedy w obecności Bolesława Drobne- 

ra został zniszczony. Po latach w jego miejscu 

stanął kamienny obelisk, a raczej głaz narzuto- 

wy, poświęcony „bojownikom o niepodległość”,  

na którym pod koniec 1987 r. pojawił się wy- 

malowany jaskrawożółtym sprayem symbol 

Solidarności Walczącej. Utworzony w miejscu 

spoczynku gen. Tauentziena skwer w 2007 r. 

nazwano skwerem Solidarności Walczącej, 

ale to już zupełnie inna, zupełnie nie pruska 

historia...
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Polecamy artykuł wraz z krótkim filmem, w którym Juliusz Woźny, rzecznik prasowy ośrodka „Pamięć i Przyszłość”, opowiada  
o Wygonie Świdnickim i miejscu spoczynku gen. Tauentziena oraz jego przemianach. 2
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