
18.05 PONIEDZIAŁEK 

Temat: Rozpad koalicji antyfrancuskiej. Zawiedzione nadzieje Polaków 

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

klasie. 

 

 Francja ciągle prowadziła wojnę. Potrzebowała żołnierzy. Postanowiono więc utworzyć kolejne 

oddziały polskie tym razem przy armii francuskiej nad Renem. Pod koniec sierpnia 1799 roku 

powstała Legia Naddunajska. Podlegała ona Dąbrowskiemu, a jej żołnierze otrzymali obywatelstwo 

francuskie. 

Kiedy Napoleon zdobył władzę w swoim kraju, nadzieje Polaków odżyły. Sądzili, że teraz nikt nie może 

przeszkodzić znakomitemu wodzowi w wojnie z Austrią i Rosją. Droga do Polski będzie wreszcie 

otwarta. Dąbrowski przedstawił Bonapartemu projekt odbudowy legionów. Uzyskał jego poparcie i 

natychmiast przystąpił do pracy. Nowi ochotnicy napływali masowo do wojska. Rosła też liczebnie 

Legia Naddunajska. Pod wodzą generała Karola Kniaziewicza wzięła udział w wojnie z Austrią i 

przyczyniła się do zwycięstwa pod Hohenlinden w grudniu 1800 roku. 

 

  Austriacy zostali pobici. Legioniści oczekiwali na rozkaz marszu do Galicji. Nagle spadła na nich 

wiadomość: Francja kończy wojnę z Austrią. Nie zważając na losy i nadzieje Polaków, Napoleon 

Bonaparte zawarł pokój w 1801 roku z Austrią, a później z Rosją. Był to faktyczny rozpad koalicji 

antyfrancuskiej – tych krajów (naszych wrogów, którzy rozebrali nasz kraj), które walczyły z Francją. 

Francja podpisując z pokój, przestała z nimi walczyć, więc szanse na odzyskanie niepodległości u boku 

Francuzów prysły. 

 

Teraz, kiedy legiony liczyły już ponad 13000 żołnierzy okazały się niepotrzebne. Wprowadzono ich 

reorganizację. Część żołnierzy przeszła na służbę Republiki Francuskiej, a część Bonaparte wysłał na 

wyspę San Domingo (Haiti), aby stłumić tam bunt w kolonii francuskiej. Znowu Polacy walczący o 

wolność i niepodległość musieli toczyć bitwy z innymi bojownikami o wolność.  

Gorący klimat trudne górzyste tereny i tropikalne choroby stały się przyczyną śmierci wielu 

legionistów. Był to kres istnienia Legionów. Na jakiś czas załamała się wiara w pomoc Francji, a nawet 

wiara w możliwość odbudowy wolnej ojczyzny. 

 

Czy wszystko na darmo? 

 

 Plan Generała Jana Henryka Dąbrowskiego nie powiódł się. Polacy nie zdołali przejść z ziemi włoskiej 

do Polski. Czy jednak oznacza to, że wysiłek tysięcy żołnierzy był daremny? Ich  poświęcenie i walka 

wspominały światu o Polsce, a także dodawały otuchy Polakom żyjącym pod zaborami. Legiony dla 

wielu prostych chłopów oderwanych od roli były szkołą wychowania obywatelskiego. Po raz pierwszy 

chłop, szlachcic i mieszczanin mieli jednakowe prawa. Nauczyli się od Francuzów, że ludzie wolni są 

braćmi. Wszyscy legioniści czuli się synami tej samej ojczyzny. Jednakowo pragnęli jej wolności. 

Uwierzyli w to, że w wolnej Polsce zapanuje braterstwo wszystkich ludzi. 

 Chłopi- żołnierze nie umieli czytać ani pisać, niewiele wiedzieli o przeszłości swojego kraju, o 

ówczesnych wydarzeniach w Europie. W Legionach uczono ich nie tylko czytania i pisania, ale również 

historii. Legioniści dowiadywali się, że wyzwolona Polska będzie inna. Zapanuje w niej 

sprawiedliwość, równość, zniknie pańszczyzna. Chłopi dostaną ziemię. Wpierw jednak trzeba 

wywalczyć wolną Polskę. 

 

 

 


