
08.05 PIĄTEK 

Temat: Narodziny Legionów Dąbrowskiego 

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

klasie. 

 

Kiedy powstanie kościuszkowskie upadło, a zaborcy podzielili między siebie polskie ziemie, zażądano, 

by król Stanisław August Poniatowski złożył koronę. Na początku odmawiał, ale nie miał się do kogo 

zwrócić o pomoc. Na początku 1795 r. Rosjanie wywieźli go jak jeńca do Grodna. Wsiadł do karocy 

płacząc, a tłumy Warszawiaków żegnały go jakby były na pogrzebie.  

W Grodnie pod koniec listopada 1795 r. król złożył koronę. Ostatnie lata życia spędził w Petersburgu. 

Zmarł w 1798 r. w petersburskim Pałacu Marmurowym. Został pochowany w miejscowym kościele 

św. Katarzyny.  

Polacy znaleźli się pod władzą trzech państw. Polska przestała istnieć, ale istniał polski naród, który 

zaczął myśleć o odzyskaniu niepodległości. Najbardziej aktywni patrioci opuścili nasz kraj udając się 

na emigrację do państw, od których spodziewali się pomocy. 

Kiedy państwa zaborcze dzieliły nasz kraj, nikt w Europie nie zaprotestował. Jedynie Turcja nie uznała 

rozbiorów Polski (zawsze na konferencjach międzynarodowych organizowanych w Turcji, Turcy 

zostawiali wolne miejsce dla Polaków w oczekiwaniu na polską delegację).  

Polacy znaleźli schronienie w różnych państwach – w Niemczech, we Włoszech, w Turcji, ale 

najwięcej wygnańców (powstańców bojących się o życie po przegranym powstaniu kościuszkowskim) 

znalazło schronienie we Francji. Właśnie tam tworzono plany walki o niepodległość. Liczono na 

wojskową pomoc Francji, która miała tych samych wrogów co Polacy – Austrię i Prusy. 

Jesienią 1796 r. przyjechał do Francji generał Jan Henryk Dąbrowski. Francja była wówczas republiką, 

co było wynikiem rewolucji francuskiej w 1789 r., kiedy ścięto tam króla Ludwika XVI. Władzę objęli 

tam ci, którzy dotychczas nie mieli praw politycznych – bogaci mieszczanie, czyli burżuazja. Kiedy do 

Paryża przybył generał Dąbrowski, trwały rządy Dyrektoriatu. Generał wraz z emigrantami podjął 

decyzję, aby poprosić Dyrektoriat o zgodę na tworzenie Legionów Polskich przy armii francuskiej. 

Francuzi prowadzili wojnę z Austrią, pomoc Polaków była więc dla nich przydatna. Dąbrowski opisał 

wielkie korzyści, jakie Francji i Polsce przyniesie utworzenie legionów. Rząd francuski był jednak 

niezdecydowany – nie chciał stracić polskiej pomocy, ale też obawiał się zbyt wiele Polakom 

obiecywać. 

W końcu jednak Francuzi uznali, że poparciem planów odbudowy Polski można zaniepokoić Austrię, 

Prusy i Rosję. Być może wówczas państwa te nie będą groźne dla Republiki Francuskiej, bo skupią się 

na Polakach, a od czasu, gdy we Francji obalono monarchię, kraje te chciały przywrócić we Francji 

stary porządek i chciały z Francją walki. 

Ostatecznie Dyrektoriat wysłał Dąbrowskiego do Mediolanu, gdzie francuski generał Napoleon 

Bonaparte prowadził wojnę z Austriakami. Północne Włochy były pod panowaniem Austrii. 

Bonaparte dużo wiedział o Polakach, o ich waleczności i gotowości umierania za ojczyznę. Miał dla 

nich wiele współczucia, a nawet obiecywał pomoc. Mówił: „Kocham Polaków, cenię ich wysoko, 

podział Polski jest aktem nieprawości, który nie może się utrzymać. Po zakończeniu wojny we 

Włoszech pójdę sam na czele Francuzów, by zmusić Rosję do przywrócenia niepodległości Polsce”> 

Adiutantem Bonapartego był Polak Józef Sułkowski. 

W grudniu Dąbrowski zjawił się u generała Bonapartego z listem polecającym od Dyrektoriatu. 

Napoleon już częściowo oswobodził północne Włochy od Austriaków i utworzył tam Republikę 

Lombardzką ze stolicą w Mediolanie. Legiony Polskie miały być formowane u boku Lombardii, co dla 

Francji było wygodne, bo państwa rozbiorowe nie mogły mieć do niej pretensji o zbrojenie Polaków. 

9 stycznia 1797 r. została zawarta umowa między rządem Lombardii a generałem Dąbrowskim. 

Umowę zatwierdził Napoleon Bonaparte jako wódz naczelny armii. W umowie ustalono nazwę dla 



wojska polskiego: Legiony Polskie posiłkujące Lombardię. Organizacja, ubiór i znaki wojskowe miały 

być oparte na wzorach polskich. Na naramiennikach wypisane było hasło w języku włoskim: Ludzie 

wolni są braćmi”. Żołnierzom legionowym przysługiwało obywatelstwo lombardzkie. 

 

Żołnierzom legionowym przysługiwało obywatelstwo lombardzkie Żołd i obowiązujące regulaminy 

były takie jak armii francuskiej. Podpisana przez generała Dąbrowskiego umowa gwarantowała 

również legionistom prawo swobodnego powrotu Polski, w wypadku sprzyjającego rozwoju 

wydarzeń. 20 stycznia generał Dąbrowski ogłosił odezwę do wszystkich Polaków w podzielonym kraju 

i na emigracji. Zawiadamiał on o formowaniu Legionów Polskich we Włoszech wyjaśniał wspólne cele 

Polski i Francji, wzywał rodaków do wstępowania do wojska, zachęcał do dezercji z armii zaborców, 

do których zostali wcieleni przemocą. 

 

 

 


