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POLACY PO UTRACIE 
NIEPODLEGŁOŚCI 

 Skutkiem trzech rozbiorów było to, że Polska 
przestała istnieć. Polacy żyli pod władzą Rosji, Prus i 
Austrii- musieli słuchać się zaborców i podlegać ich 
prawu 

 Polacy byli włączani do wojsk rosyjskich, pruskich i 
austriackich 

 Ci Polacy, którzy nie pogodzili się z utratą ojczyzny i z 
byciem pod rządami Rosji, Prus i Austrii, byli przez 
nich prześladowani. Wiele z tych osób udało się na 
emigrację za granicę 



POWSTANIE LEGIONÓW POLSKICH WE 
WŁOSZECH 

 Polski dowódca, Henryk Dąbrowski , po III rozbiorze 
znalazł się na emigracji we Włoszech 

 Generał Dąbrowski wpadł na pomysł, by utworzyć 
wojsko polskie, które będzie walczyć u boku Francji; 
dowódca armii francuskiej, generał Napoleon 
Bonaparte, zgodził się na taki plan 

 W 1797r. We Włoszech utworzono Legiony Polskie, 
które miały walczyć z zaborcami Polski, czyli Rosją, 
Austrią i Prusami 



Ciąg dalszy 

 W ciągu 5 miesięcy udało się zebrać 7000 żołnierzy w 
Legionach  

 W Legionach panowała atmosfera równości i 
szacunku, czyli każdy żołnierz był tak samo 
traktowany, niezależnie od tego z jakiej rodziny 
pochodził i czy był bogaty. Żołnierze w Legionach 
uczyli się czytać, pisać i poznawali historię Polski 

 W 1797 r. Józef Wybicki napisał dla legionistów 
„Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”, którą potem 
nazwano Mazurkiem Dąbrowskiego 



JÓZEF WYBICKI 



HENRYK DĄBROWSKI/ LEGIONY 
POLSKIE 



ĆWICZENIE DLA CIEBIE 

1. Proszę uzupełnij brakujące informacje: 

• Henryk Dąbrowski urodził się w ………….roku. 

• Henryk Dąbrowski był polskim ……………………… 

• W 1797r., we Włoszech, Dąbrowski 
utworzył………………………………………………… 

• Legioniści uczyli się ……………………………………………….. 

• W 1797r. Józef Wybicki napisał dla legionistów 
……………………………………………….. 



Ciąg dalszy 

• Legiony Polskie walczyły u boku ……………………..armii. 

• Józef Wybicki współpracował z Henrykiem ……………… 

• „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech” nazwano 
potem „…………………….   ……………………………..”. 

 

2. Proszę narysuj i opisz jak wyglądał mundur żołnierza 
Legionów Polskich. 

 

Powodzenia Mateusz! 



  Dziękuję bardzo 

 

za uwagę 

 

 

Opracowała: Aneta Trojanowska 


