
LEGIONY POLSKIE WE WŁOSZECH 



LEGIONY POLSKIE 

• W 1797 rząd Francji zgodził się na utworzenie Legionów 
Polskich, a ich dowódcą został gen. Jan Henry Dąbrowski 

• Legiony tworzona w północnych Włoszech 

• Legiony zgromadziły około 7 tys. Ochotników, wśród których 
byli emigranci i Polacy siłą wcieleni do armii austriackiej 

• Ochotnicy wierzyli, że Legiony spowodują, że Polska stanie się 
wolnym krajem 

• Legioniści mieli mundur podobny do tego, który nosili 
żołnierze w dawnej Rzeczypospolitej; do czapek przypinali 
sobie trójkolorową kokardę jako symbol przywiązania do 
rewolucji francuskiej 



Ciąg dalszy 

• Żołnierze uczyli się obsługi broni, czytania, pisania i historii 
Polski 

• W Legionach wszyscy żołnierze byli równo traktowani,  z 
szacunkiem; gdyby jakiś żołnierz zawinił czemuś, osądziłby go 
sąd wojskowy; za odwagę legioniści byli nagradzani awansem 
na wyższy stopień wojskowy 

• Do Legionów dołączył się także Józef Wybicki, który napisał dla 
legionistów „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”; potem 
pieśń nazwano „Mazurkiem Dąbrowskiego” 



PIEŚŃ LEGIONÓW POLSKICH WE 
WŁOSZECH 



WALKI  LEGIONÓW POLSKICH 

• W latach 1797-1801 polscy legioniści walczyli u boku armii 
francuskiej 

• W walkach zginęło wielu żołnierzy, a liczba legionistów spadła 
do ok. 800; wtedy gen. Dąbrowski ogłosił nabór ochotników 

• W 1801 Napoleon Bonaparte zawarł pokój z zaborcami; Polacy 
zaczęli wątpić, czy ta walka ma sens 

• Część polskich oddziałów została skierowana na wyspę San 
Domingo, by poradzić sobie z powstaniem przeciw Francji; po 
latach do Europy wróciło tylko kilkuset legionistów 

• Legionom Polskim nie udało się doprowadzić do wolności 
Polski,ale dla Polaków byli oni wzorem, jak powinno się 
walczyć o losy ojczyzny 



ĆWICZENIE DLA CIEBIE 

1. Proszę napisz, czego żołnierze uczyli się w Legionach i jak byli 
traktowani. 

2. Proszę napisz, dlaczego Józef Wybicki napisał „Pieśń 
Legionów Polskich we Włoszech”. 

3. Proszę porównaj oryginalny tekst „Pieśń Legionów….” oraz 
współczesny tekst „Mazurka Dąbrowskiego”, znajdź różnice 
między nimi i wypisz je. 

 

Powodzenia! 



 Dziękuję Ci 

 

za uwagę 
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