
 

15.05 PIĄTEK  

Temat: Legiony na ziemi włoskiej  

 

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

klasie. 

 

Zwycięskie wojny Francuzów zdawały się potwierdzać nadzieje Polaków. W miarę rozwoju wydarzeń 

budziły się jednak rozterki i rozczarowania. Legiony, uzbrojone w imię obrony wolności, zostały użyte 

do tłumienia powstań ludu włoskiego przeciw panowaniu francuskiemu. Marsz do Polski oddalał się, 

bo burżuazja francuska, rząd i Napoleon Bonaparte potrzebowali pokoju. 

 

 Na miejsce koncentracji Legionów wyznaczono Bolonię. W skład Legionów wchodziły dwie legie, z 

których każda liczyła po trzy bataliony piechoty i batalion artylerii. Ogółem służyło w nim 8000 

legionistów. Legia pierwsza i sztab główny stacjonowały w Bolonii. Legia druga w Tortonie i Mantui. 

Punkt werbunkowy mieścił się w Mediolanie. 

 

Do 1800 roku legiony brały udział w ciężkich bojach na południu Włoch w wojnie z Królestwem 

Neapolu i a północy w bitwach z wojskami austriackimi wspomaganymi przez Rosjan. A więc biły 

armię zaborców. To pozwoliło mieć nadzieję na rychłe naniesienie działań wojennych na ziemie 

polskie.  

 

W połowie 1798 roku Napoleon wyruszył na podbój Egiptu. W następnym roku powrócił do Francji i z 

pomocą wiernego sobie wojska obalił rząd,  zdobywając władzę. Ogłosił się pierwszym konsulem. 

 

 Podczas jego nieobecności we Włoszech pokonane państwa feudalne rozpoczęły walkę ze szczupłymi 

siłami francuskimi wspomaganymi przez Polaków. Na północy Włoch Austriacy postanowili odzyskać 

utracone tereny. W walkach nad rzeką Adygą uczestniczyła druga legia pod dowództwem generała 

Franciszka Rymkiewicza. Z liczącej około 2800 żołnierzy drugiej legii poległo aż 1800 wraz z dowódcą. 

Ocalałych legionistów Francuzi włączyli do załogi twierdzy Mantui. Po kapitulacji twierdzy dowódca 

wydał legionistów Austriakom. To była zapłata za krew przelaną dla Francji. Druga legia przestała 

istnieć. 

 W tym czasie pierwsza Legia dowództwem Dąbrowskiego stoczyła wiele zwycięskich potyczek z 

oddziałami nieprzyjaciela. Wojska polskie odznaczyły się w bitwie nad rzeką Trebbią. Pierwsza legia 

utraciła wówczas blisko połowę swojego stanu. Wśród rannych znajdował się generał Dąbrowski. 

 

 


