
27.05 ŚRODA Temat: Marsz na Rosję i upadek Napoleona 

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

klasie. 

 

owym czasie stosunki między Napoleonem a carem Aleksandrem I bardzo się popsuły,  chociaż od 

kilku lat trwało między nimi przymierze.  Napoleon Bonaparte uważał,  że jedynym rozwiązaniem 

konfliktów jest wojna.  Wierzył w niezwyciężoność swojej Wielkiej Armii.  

Przygotowując się do wojny z Rosją,  duża nadzieję pokładał w wojsku polskim.  Aby zachęcić Polaków 

organizowania nowych oddziałów,  wyraźnie powiedział o zamiarze utworzenia Królestwa Polskiego,  

wojnę z Rosją nazwał wojnę polską,  jak gdyby jej celem było odebranie carowi ziem zajętych podczas 

rozbiorów. 

 

 Nic dziwnego,  że wśród mieszkańców Księstwa nowa ogromny entuzjazm.  Również ludność Litwy i 

Białorusi z nadzieją oczekiwała zapowiadanego nadejścia Francuzów. 

Latem 1812 roku Wielka Armia złożona z Francuzów i żołnierzy wszystkich narodów uzależnionych od 

Francji wyruszyła na wojnę z Rosją. Polacy dali Napoleonowi prawie 100 000 doskonałego wojska!  Na 

wieść o rozpoczętej wojnie na Litwie wybuchło powstanie przeciwko Rosji. 

 

 Napoleon szedł w głąb Rosji pragnął spotkania z armią cara.   Dowódcy rosyjscy wiedzieli,  że nie 

mogą mierzyć się z potęgą napoleońską,  dlatego postanowili unikać bitwy.  Wycofujący się Rosjanie 

pozostawiali za sobą spaloną ziemię.  Napoleon dał się wciągnąć w tę pułapkę.  Cesarz zamierzał 

dotrzeć do Moskwy to spędzić zimę, zgromadzić zapasy,  dać wojsku wypoczynek,  a wiosną uderzyć 

na armię carską.  Po drodze doszło do krwawej bitwy pod wsią Borodino. Wielka Armia poniosła 

ogromne straty, ale wciąż Perła naprzód. 

 

 Cesarz zastał Moskwę spaloną i opustoszałą. Nastały tęgie mrozy,  Kiedy Napoleon zarządził odwrót 

armii. Teraz Rosjanie byli górą. zmusili przeciwnika do wycofywania się tą samą drogą, przez spalone 

wsie i opustoszałe miasteczka, gdzie nie było ani pożywienia, ani dachu nad głową. resztki 

półmilionowej armii przedstawiały straszliwy obraz. żołnierze w poszarpanych mundurach, bez 

ciepłego odzienia, często bez butów, nogi owijali szmatami. Ilu było chorych, rannych, z 

odmrożeniami. 

 W czasie całej kampanii najdzielniejsi i najodporniejsi okazali się Polacy. Wyróżnili się męstwem we 

wszystkich bitwach,  wspierali też odwrót, staczając boje z nacierającymi Rosjanami.  Ze 100 000 

Wojska Polskiego ocalały niespełna 24000. 

 

 

 

 


