
HISTORIA klasa VI a od 18.05. do 22.05. 

 

Witam Was 

Przesyłam Wam treści z historii do przeczytania. Pozdrawiam Was serdecznie. 

 

Temat :Epopeja legionów- Polskie wojsko pod wodzą Napoleona. (20.05.) 

 

Zagadnienia do lekcji: 

 losy Polaków po III rozbiorze 

 emigracja do Francji 

 zorganizowanie Legionów Polskich we Włoszech przez generała Jana Henryka 

Dąbrowskiego 

 stosunki społeczne w Legionach Polskich 

 walki Legionów Polskich 

 wyprawa na San Domingo 

 znaczenie terminów: emigracja, legion,  

 

Pytanie: Przypomnij okoliczności upadku państwa polskiego- odpowiedz 

ustnie. 

 

POWSTANIE LEGIONÓW  

Pokój w Tylży w 1807 roku nie był pierwszym wydarzeniem, w którym skrzyżowały się 

losy Polaków i Napoleona. Dziesięć lat wcześniej, po trzecim rozbiorze, wielu 

uczestników powstania kościuszkowskiego opuściło kraj, udając się do Francji                               

z zamiarem kontynuowania walki z zaborcami. Francja walczyła bowiem m.in. z tymi 

państwami, które odebrały Polsce niepodległość. Wśród emigrantów znalazł się także 

generał Jan Henryk Dąbrowski, który w 1796 roku zwrócił się do Dyrektoriatu                                

z propozycją utworzenia polski ch sił zbrojnych. Dyrektoriat skierował Dąbrowskiego 

do generała Napoleona Bonaparte dowodzącego w tym czasie armią francuską we 

Włoszech. Tam też zapadła decyzja o powstaniu polskiej formacji wojskowej w jednym 

z włoskich państw. Na początku stycznia 1797 roku rząd Republiki Lombardii podpisał 

z polskim generałem umowę o utworzeniu Legionów Polskich, zwanych także Polskim 

Korpusem Posiłkowym. 

 



WALKI LEGIONÓW  

Od momentu swego powstania legioniści byli kierowani głównie do walk z państwami 

włoskimi, buntującymi się przeciw okupacji francuskiej. Polakom nie podobały się te 

zadania, a kolejne wydarzenia przynosiły coraz większe rozczarowania. Jednym                           

z pierwszych było podpisanie traktatu pokojowego w Campo Formio w 1797 roku,                        

w którym w ogóle nie poruszono spraw polskich. „Nic o Polsce, nic o naszej Ojczyźnie” 

tak pisał generał Dąbrowski o tym pokoju.  

W 1798 roku legiony brały udział w okupacji Państwa Kościelnego, a walcząc z koalicją, 

stoczyły ciężkie bitwy pod Legnano, Magnano i nad Trebbią. Wraz z Francuzami 

broniły twierdzy Mantui przed Austriakami. Po jej kapitulacji  w lipcu 1799 roku 

dowódca francuski oddał Polaków w ręce Austriaków w zamian za darowanie wolności 

żołnierzom francuskim. Polacy potraktowani zostali przez Austriaków jak dezerterzy                

i straceni jako zdrajcy. Na początku 1800 roku uzupełnione legiony liczyły już 15 tys. 

żołnierzy. W tym samym czasie sformowano także nowy, liczący 13 tys. żołnierzy 

oddział wojska polskiego, tzw. Legię Naddunajską, dowodzoną przez generała Karola 

Kniaziewicza, która stacjonowała nad Renem. W połowie 1800 roku Legia 

Naddunajska zasłużyła się w wygranej przez Francuzów bitwie pod Hohenlinden. 

Niestety, i tym razem wspaniała postawa Polaków nie została nagrodzona. Układy 

Francji z koalicją w latach 18011802 znów pomijały sprawę polską. Później oddziały 

Legii Naddunajskiej wycofano z frontu i połączono ze stacjonującymi w Mediolanie 

Legionami Dąbrowskiego. 

 

                         



 

 

KRES LEGIONÓW 

Gdy Napoleon podpisywał kolejny pokój z koalicją, Legiony Polskie stały się bardzo 

niewygodnym sojusznikiem domagającym się kontynuowania walki. Aby pozbyć się 

legionów, w 1802 roku wyznaczono im nowe zadanie: 6 tys. polskich żołnierzy wysłano 

na Haiti w celu stłumienia powstania Murzynów. Polacy nie chcieli walczyć z narodem, 

który podobnie jak oni bronił swojej niepodległości. Bili się więc bez przekonania lub 

przechodzili na stronę powstańców. Straty poniesione w bitwach i w wyniku chorób 

wyniosły ok. 4 tys. ludzi. Część Polaków dostała się do niewoli, niektórzy osiedli na 

wyspie. Do Europy wróciło ok. 300 ludzi. We Włoszech pozostało jeszcze 4000 

żołnierzy polskich, którzy pełnili służbę okupacyjną. Nowe nadzieje przyniósł dopiero 

rok 1806, gdy rozpoczęła się wojna Francji z czwartą koalicją, a działania wojenne 

objęły swym zasięgiem ziemie polskie. 

 



 

 

 



Proszę przepisać do zeszytu 

1. W styczniu 1797 roku generał Henryk Dąbrowski podpisał z rządem Republiki 

Lombardii umowę o utworzeniu polskiej formacji wojskowej: Legionów 

Polskich. Legioniści mieli nadzieję, że wraz z Francuzami wyzwolą Polskę. 

2. Lata 1787–1805 to okres bitew Legionów we Włoszech. 

3. Po zawarciu pokoju z Austrią (1801) Napoleon wysłał legionistów na Santo 

Domingo (dziś Haiti), gdzie większość zginęła lub zmarła z powodu chorób. 

 

Pytania podsumowujące lekcję (odpowiedz ustnie): 

1. Kiedy i w jakich okolicznościach powstały Legiony Polskie we Włoszech?  

2. Jakie nadzieje wiązali Polacy z Legionami?  

3. Jak rozumiesz napis, który nosili na mundurach legioniści: „Ludzie wolni są braćmi”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat :Dzieje zapisane w hymnie. (22.05.) 

 

Zagadnienia do lekcji: 

 okoliczności powstania Mazurka Dąbrowskiego 

 

Proszę zapoznać się z podanymi informacjami 

 

MAZUREK DĄBROWSKIEGO  

Wśród oficerów, którzy zajmowali się nauczaniem legionistów, był przyjaciel generała 

Dąbrowskiego Józef Wybicki. Pod wpływem panujących wśród żołnierzy 

patriotycznych nastrojów ułożył on słowa do popularnej wówczas melodii ludowej. 

Powstała w ten sposób Pieśń Legionów Polskich we Włoszech, czyli Mazurek 

Dąbrowskiego. W krótkim czasie pieśń ta zyskała ogromną popularność zarówno na 

emigracji jak w kraju, dokąd bardzo szybko dotarła. To spowodowało, że po odzyskaniu 

niepodległości Mazurek Dąbrowskiego został uznany oficjalnie polskim hymnem 

narodowym. 

Pierwotna wersja tekstu pieśni składała się z 6 zwrotek i jej zapis różnił się nieco od 

obecnie obowiązującego tekstu hymnu. Obowiązującą wersję polskiego hymnu 

narodowego określa ustawa sejmowa o godle, barwach i hymnie, z 31 stycznia 1980 r. 

 

                 



Dzieje zapisane w hymnie- krótki opis 

Autor pieśni podkreśla (w pierwszej zwrotce), że Polsa- ojczyzna- to nie tylko 

terytorium, które zagarnęli zaborcy, ale Polska to coś więcej. To naród, Polacy i ich 

przywiązanie do języka, tradycji, historii. Dlatego mimo starań zaborców, polska nie 

przestała istnieć, a Polacy staną do walki zbrojnej z zaborcami i odbiorą ziemie 

utracone w wyniku rozbiorów.  

Refren pieśni określa kierunek marszu Legionów, które pod dowództwem gen. Jana 

Henryka Dąbrowskiego miały dotrzeć z Włoch, gdzie zostały utworzone i walczyły                          

u boku wojsk francuskich o wolność Włochów, do Polski, by wspólnie z całym narodem 

stanąć do walki o niepodległość. 

Zwrotka druga- Legiony podążając, z Włoch do Polski, więc od strony południowo- 

zachodniej- przekroczą Wartę i Wisłę, a walcząc z zaborcami będą wzorować się na 

odwadze i sukcesach wojskowych francuskiego generała Napoleona Bonaparte. 

W zwrotce trzeciej autor wspomina Stefana Czarnieckiego- wielkiego wodza z czasów 

wojen ze Szwecją. Wsławił się on niezwykłym bohaterstwem podczas walk toczonych              

o wyzwolenie ojczyzny okupowanej przez Szwecję. Hetman zasłynął także z wyprawy 

do Danii przeciwko Szwedom. Spiesznie z niej powróci na wezwanie króla polskiego 

(zaniepokojonego zagrożeniem najazdu na wschodnie granice Polski), przeprawiając 

się wraz z konnymi oddziałami przez półkilometrową cieśninę morską. Ten brawurowy 

wyczyn rozsławił talent wojskowy hetmana Czarnieckiego. W drodze na wschodnie 

krańce kraju, oddziały zatrzymały się n odpoczynek w Poznaniu. Dla wielu Polaków 

postawa hetmana Stefana Czarnieckiego była wzorem bohaterstwa i miłości do 

ojczyzny. 

Zwrotka czwarta- na przybycie Legionów do Polski czekać będą z utęsknieniem wszyscy 

Polacy. Ich nadejście oznajmia odgłos wojskowych bębnów, czyli tarabanów. Na 

powitanie oddziałów polskich legionistów wychodzą ze swych domów Polacy, nie 

kryjąc wzruszenia i łez. 

 

 

Proszę zapisać do zeszytu 

W 1797 r. Józef Wybicki ułożył dla legionistów Mazurka Dąbrowskiego, który dziś jest 

polskim hymnem państwowym (narodowym). 

 

 

Pytanie podsumowujące lekcję- odpowiedz ustnie 

Czy Legiony Polskie osiągnęły cele zawarte przez Józefa Wybickiego w tekście Pieśni 

Legionów Polskich we Włoszech? 

 

 



ZADANIE DO WYKONANIA- odpowiedź odeślij do nauczyciela do 29.05. 

Pierwotnie Pieśń Legionów Polskich we Włoszech liczyła sześć zwrotek; dwie z nich nie 

znalazły się jednak w oficjalnym tekście polskiego hymnu. Przeczytaj dwie pominięte 

zwrotki, a następnie odpowiedz na pytania i wykonaj polecenie.  

 

 


