
KLASA 6c 

- proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego: 

T: Napoleon a sprawa niepodległości.  

Cel: będę wiedział (a): kto i kiedy stworzył polski hymn państwowy, jakie były losy polskich 

legionistów, kto i kiedy stworzył Księstwo Warszawskie.  

1. Sytuacja mieszkańców byłej Rzeczpospolitej ( 1795 – 1806): 

- szlachta nie uzyskała wpływu na rządach w państwach zaborczych i poniosła straty 

gospodarcze, 

-zmalało znaczenie mieszczan, gdyż miasta znalazły się na peryferiach państw zaborczych, 

-położenie chłopów poprawiło się w zaborze austriackim, niewiele się zmieniło w pruskim i 

pogorszyło się w rosyjskim. 

2. Legiony Polskie we Włoszech: 

- powstały, by wraz z armią francuską walczyć przeciwko Austrii, 

- ich dowódcą został generał Jan Henryk Dąbrowski, 

(Legioniści mieli nadzieję, że razem z Francuzami wyzwolą Polskę) 

-w 1797 roku Józef Wybicki ułożył dla legionistów pieśń „Mazurka Dąbrowskiego” (który od 

1927 jest hymnem państwowy albo narodowym), 

-po zawarciu pokoju z Austrią Napoleon wysłał legionistów na Santo Domingo ( dziś Haiti), 

gdzie większość zginęła lub zmarła z powodu chorób. 

3. Napoleon, a sprawa polska: 

-Polscy zwolennicy Napoleona: Polacy powinni walczyć razem z Francuzami, co przekona  

cesarza, że dzięki odbudowie Rzeczpospolitej zyska cennego sojusznika 

-Napoleon: potrzebował Polaków do zapewnienia wojsku kwater, żywności, chciał też 

utworzyć sojuszniczą armię polską. Nie zamierzał odbudować Rzeczpospolitej, gdyż to 

utrudniłoby jego rozmowy z carem o przystąpieniu Rosji do blokady kontynentalnej. 

4. Księstwo Warszawskie: 

-zostało utworzone w 1807 roku przez Napoleona na mocy pokoju w Tylży, 

-objęło ziemie II – III zaboru pruskiego i było zależne od Francji, 

-było monarchią konstytucyjną, 

(księciem został Fryderyk August, z dynastii Wettinów, władca Saksonii, wnuk króla Augusta 

III; było połączone unią personalną z Saksonią) 

-obowiązywał w nim Kodeks Napoleona,  

(zastosowano w nim trójpodział władzy) 

-armia Księstwa liczyła 30 tysięcy żołnierzy (na czele stał Józef Poniatowski, bratanek 

Stanisława Augusta Poniatowskiego), 

-w wojnie z Austrią ( 1809r. ) Polacy stoczyli nierozstrzygniętą bitwę pod Raszynem i zajęli 

część Galicji, 



-dzięki zwycięstwu Napoleona nad głównymi siłami austriackimi Księstwo zostało 

powiększone o zajętą przez Polaków część Galicji, 

-żołnierze Księstwa walczyli w: Hiszpanii (szarża pod Somosierrą – dzięki jej zdobyciu 

Polacy otworzyli Napoleonowi drogę do Madrytu), z Rosją (wysławili się w bitwie pod 

Borodino, podczas zdobywania Moskwy i w bitwie nad Berezyną), 

-w 1813 roku Księstwo zostało zajęte przez wojska rosyjskie, w 1815 roku zlikwidowane. 

ciekawostki, których nie trzeba przepisać:) 

*Józef Wybicki pochodził z Będomina koło Kościerzyny.  

*Jan Henryk Dąbrowski – gdy miał 11 lat wraz z rodzicami wyjechał z Polski do Saksonii. 

Gdy miał 15 lat, wstąpił do wojska saskiego, służył w nim ponad dwadzieścia lat. Dlatego też 

ponoć lepiej mówił po niemiecku niż po polsku. Służbę w wojsku polskim rozpoczął dopiero 

w 1792 roku. Był jednym z dowódców w insurekcji kościuszkowskiej. Po upadku powstania 

odmówił przyjęcia służby w wojsku pruskim i austriackim.  

*W okresie napoleońskim istniało Wolne Miasto Gdańsk (małe, niezależne państwo, w 

rzeczywistości zależne od Francji). 

*Józef Poniatowski był marszałkiem Francji. Był to jedyny cudzoziemiec, który otrzymał ten 

zaszczytny tytuł od Napoleona. Urodził i wychował się w Wiedniu. Część dzieciństwa spędził 

w Pradze, dlatego z czeska nazywano go księciem Pepi. Dzięki Stanisławowi 

Poniatowskiemu stał się  Polakiem z wyboru. Z matką książę Józef rozmawiał po francusku, a 

z ojcem i jego rodziną po polsku. Władał też biegle językiem niemieckim. Zginął w trakcie 

bitwy pod Lipskiem, omyłkowo zastrzelony przez Francuzów.  

*Herb Księstwa Warszawskiego składał się z dwóch części: herbu Wettinów oraz białego 

orła.  

-proszę obejrzeć filmy: 

Legiony polskie we Włoszech - Lekcje historii pod ostrym kątem - Klasa 6 

https://www.youtube.com/watch?v=hTt58XHAmhM  

Księstwo Warszawskie - Lekcje historii pod ostrym kątem - Klasa 6 

https://www.youtube.com/watch?v=fGqdKhxjy5k  

-dla chętnych quiz:  

Historia Legionów Dąbrowskiego 

https://learningapps.org/1518211  

Józef Wybicki i hymn Polski 

https://learningapps.org/4816171  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hTt58XHAmhM
https://www.youtube.com/watch?v=fGqdKhxjy5k
https://learningapps.org/1518211
https://learningapps.org/4816171

