
Historia :klasa VI 
na tydzień : 15.06 2020

Praca klasowa: 
Przeczytaj uważnie notatkę !

 Odeślij mi pod adres  sp17soswpt@gmail.com , możesz również wysłać na Messenger. 

LEKCJA 

linki:
https://www.youtube.com/watch?v=f7Sq1t6kue8

https://epodreczniki.pl/a/polacy-a-napoleon/D1GlhPtZX 

 Temat: Napoleon a sprawa niepodległości Polski.

1. Powstanie Legionów Dąbrowskiego
2. Księstwo Warszawskie
3. Wojna 1809 roku.

Najważniejsze wydarzenia:

Emigracja polskich patriotów po upadku powstania kościuszkowskiego – tworzenie przez generała 

Jana Henryka Dąbrowskiego Legionów Polskich (1797, północne Włochy) – udział legionów w 

bitwach na froncie włoskim i na pograniczu francusko-niemieckim – wcielenie legionistów do 

wojska francuskiego i wysłanie ich na Santo Domingo, by stłumili bunt murzyńskich niewolników 

– wkroczenie oddziałów Napoleona na ziemie polskie w czasie walk z Rosją i Prusami – pokój w 

Tylży z Prusami i Rosją (1807, utworzenie Księstwa Warszawskiego z części ziem zaboru 

pruskiego) – nadanie Księstwu Konstytucji przez Napoleona (1807) – głównodowodzący armii 

Księstwa: ks. Józef Poniatowski – walki z wojskami austriackimi, zwycięska dla Polaków bitwa 

pod Raszynem (1809) – rozgromienie wojsk austriackich przez Napoleona pod Wagram (skutek: 

wcielenie do Księstwa Warszawskiego terenów zabranych przez Austrię w III rozbiorze).

Ważna postać:

Jan Henryk Dąbrowski – generał, jeden z najwybitniejszych polskich dowódców wojskowych. 

Zaciągnął się do armii saskiej, gdzie służył przez ponad 20 lat. W porozumieniu z Napoleonem 
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Bonaparte utworzył Legiony Polskie we Włoszech, opierając się na układzie podpisanym w 1797 z 

Republiką Lombardzką.

 

Ważne pojęcia:

Legiony Polskie – Polskie formacje wojskowe, utworzone za zgodą Napoleona przez generała H. 

Dąbrowskiego na mocy układu z rządem Republiki Lombardzkiej w 1797 roku. Legiony Polskie 

składały się głównie z jeńców polskich pochodzących z armii austriackiej. Po pokoju francusko-

austriackim w Lunéville (1801) część legionistów opuściła Legiony Polskie. Reszta wykrwawiła się 

w walce z powstaniem murzyńskim na San Domingo. Przez Legiony Polskie przeszło ok. 21 tys. 

Polaków. Legiony Polskie stworzyły świetną kadrę dowódczą, która była bazą armii Księstwa 

Warszawskiego, a w pewnym stopniu także Królestwa Polskiego. Pieśń Legionów Polskich 

Mazurek Dąbrowskiego (słowa: Józef Wybicki) stała się hymnem narodowym Polski (w 1918 

roku).

Księstwo Warszawskie – państwo utworzone przez Napoleona I z ziem drugiego i trzeciego 

zaboru pruskiego na mocy traktatu z Tylży (1807). Formalnie niepodległe, osobą króla i księcia 

warszawskiego Fryderyka Augusta I połączone unią personalną z Saksonią, w rzeczywistości 

podporządkowane interesom Francji. Księstwo Warszawskie przestało istnieć w 1815 wskutek 

decyzji kongresu wiedeńskiego. Z części Księstwa Warszawskiego utworzono Królestwo Polskie.

Konstytucja Księstwa Warszawskiego z 1807 r. – władza wykonawcza: monarcha

i ministrowie; władza ustawodawcza: sejm o ograniczonych kompetencjach; prawo wyborcze: 

szlachta z majątkami, mieszczanie o wysokich dochodach, oficerowie i księża; chłopi: wolność 

osobista, ale bez prawa własności do uprawianej ziemi.


