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Temat: Legiony Polskie we Włoszech    11.05. i 13.05.2020 r. 

Cele lekcji:  

 poznasz okoliczności powstania i działalność Legionów Polskich we Włoszech, 

 dowiesz się kim byli i czego dokonali gen. Jan Henryk Dąbrowski oraz Józef 

Wybicki. 
 

 
  

„Z ziemi włoskiej do Polski”… - Legiony Dąbrowskiego. 

 

1. O ich utworzenie zabiegał gen. Jan Henryk Dąbrowski, którego 

Dyrektoriat - ówczesny rząd Francji skierował do dowódcy armii 

francuskiej Napoleona Bonapartego. 
 Generał Jan Henryk Dąbrowski w mundurze legionowym. Pod 

dowództwem Dąbrowskiego znalazło sie wielu Polaków, którzy - 

wcieleni do armii austriackiej - trafili do niewoli francuskiej i potem 

zgłosili się do Legionów. 

 Dla podniesienia na duchu żołnierzy Józef Wybicki w lipcu 1797 roku 

ułożył do prostej melodii mazurka słowa o Polsce, która ,,nie umarła", 

póki ma tak wiernych synów gotowych walczyć o jej wolność. W 1928 

roku, po odzyskaniu niepodległości przez Polskę Mazurek 

Dąbrowskiego został ogłoszony hymnem państwowym. 

 

 
Źródło ilustracji: Grzegorz Wojciechowski, Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy 6, Wyd. Nowa Era , Warszawa 

2011 
 

Umowa między gen. Janem Henrykiem Dąbrowskim 9 I 1797 r. a rządem Republiki 

Lombardzkiej przewidywała: 

 

2. Utworzenie Legionów Polskich we Włoszech 
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 Założyciel: gen. Jan Henryk Dąbrowski 

 Współzałożyciele: gen. Karol Kniaziewicz i Józef Wybicki 

 Oficerowie legionowi: uczestnicy insurekcji kościuszkowskiej oraz jeńcy 

wojenni, uciekinierzy z armii austriackiej, chłopi z Galicji i ochotnicy. 

3. Zasady funkcjonowania:  

 polskie komendy i odznaki stopni wojskowych 

 polskie mundury z napisem „Ludzie wolni są braćmi” 

 „wolność, równość, braterstwo” to hasło, które legioniści przejęli od rewolucyjnej 

Francji. 

 

4. Rząd francuski wykorzystał m.in. legiony do tłumienia zamieszek wybuchających 

wśród miejscowej ludności i do poszerzenia wpływów Francji w Europie. 

Decyzja Napoleona o wysłaniu polskich legionistów na Santo Domingo była 

zaprzeczeniem idei narodowowyzwoleńczych. Należy podkreślić, że legioniści ofiarnie 

walczyli za cudze sprawy, do kraju po latach walk na obczyźnie powróciła ich zaledwie 

garstka. Pomimo tragicznego losu, Legiony Polskie stały się legendą. 
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Źródło ilustracji: Grzegorz Wojciechowski, Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy 6, Wyd. Nowa Era , Warszawa 

2011. 

Żołnierz Legionów Polskich 

 we Włoszech 
Piechur Księstwa Warszawskiego 
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Temat: Naród bez państwa - ćwiczenia 

 

Cele lekcji:  

 kształtowanie postaw patriotycznych, 

 utrwalenie wiedzy o hymnie polskim. 

 

 
Źródło: https://www.oke.gda.pl 

 

Na podstawie tekstu I wykonaj zadania 1, 2, 3, 4, 5 i 6. 

Zadanie 1. Ułóż wydarzenia w dobrej kolejności, zaczynając od najdawniejszego. Wpisz w (....) 

cyfry od 1 do 6. 

(...) Jan Henryk Dąbrowski został dowódcą Legionów Polskich.  

(...) W 1795 r. ziemie polskie podzielono między Rosję, Prusy i Austrię.   

(...) Wielu Polaków wyjechało z kraju.  

(...)  Żołnierze często śpiewali pieśń „Jeszcze Polska nie umarła...”.   
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(...)  Dzisiaj ta pieśń jest hymnem państwowym Polski.   

(...) Napoleon Bonaparte zgodził się na utworzenie we Włoszech Legionów Polskich. 

 

Zadanie 2.  Zaznacz dobrą odpowiedź.  

Autorem słów hymnu państwowego Polski jest:  

A. Jan Henryk Dąbrowski,  

B. Napoleon Bonaparte,  

C. Józef Wybicki,  

D. nieznany żołnierz z Legionów. 

 

Zadanie 3.  Zaznacz dobrą odpowiedź.  

Słowa pieśni znaczą, że:  

A. Polacy żyją i będą walczyć o wolność Polski.  

B. Polski nie ma i nigdy nie będzie.  

C. Polska jest wolna, a ludzie są szczęśliwi.  

D. Polska jest w niewoli, ale Polacy są zadowoleni. 

 

Zadanie  4.  Zaznacz dobrą odpowiedź.  

Wielu Polaków musiało wyjechać z kraju, aby:  

A. uniknąć więzienia za walkę o wolność,  

B. za granicą zarobić pieniądze,  

C. mieszkać z rodziną w innym państwie,  

D. uczyć się w szkołach za granicą.  

 

Zadanie 5.   

Odpowiedz całymi zdaniami na pytania.  

1. Dlaczego żołnierze chętnie śpiewali pieśń „Jeszcze Polska nie umarła ...”?  

.................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

2. Kiedy śpiewa się hymn państwowy?  

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

Zadanie 6. Zaznacz dobrą odpowiedź.  

Naród to ludzie, którzy:  

A. mają określony kolor skóry, np. Indianie, Murzyni, Chińczycy,  

B. mają swój kraj, język, kulturę, godło, hymn, np. Polacy, Rosjanie, Niemcy,  

C. mieszkają w jakiejś części świata, np. Europejczycy, Afrykanie, Azjaci,  

D. wyznają jakąś religię, np. katolicy, protestanci, żydzi. 
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Zadanie 7. Zaznacz dobrą odpowiedź 

Słowa: „naród bez państwa” znaczą, że:  

A. wszyscy Polacy musieli opuścić polskie ziemie,  

B. rządzili wyłącznie chłopi i mieszczanie,  

C. w kraju nie było polskiej władzy (= króla ani sejmu),  

D. w Polsce zamknięto wszystkie szkoły.  

 

Zadanie 8. 

Dlaczego należy szanować symbole narodowe. Wypowiedź uzasadnij. 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

Dla chętnych:  

Reportaż: “Mazurek Dąbrowskiego” - od piosenki żołnierskiej do hymnu narodowego 

https://www.youtube.com/watch?v=o9KavXCl-R0 

 

IPN TV Quiz do nauki Mazurka Dąbrowskiego. 

https://www.youtube.com/watch?v=YUbQYFDvjgg 

 

https://www.gdansk.uw.gov.pl/attachments/article/2051/broszura_Hymn.pdf 

 

Uwaga! 

Jeśli nie masz możliwości wydrukowania zadań - proszę przepisz obowiązkowo odpowiedzi do 

zeszytu. Tym razem nic nie wysyłaj:) 

 


