
Lekcja 

Temat: Upadek Napoleona i Księstwa Warszawskiego. 

 

Dziś dowiecie się, jak Polacy zasłużyli się w wojnach prowadzonych przez Napoleona. 

Wskażemy również, czym był mit napoleoński. 

 

Polacy byli pozytywnie nastawieni do Napoleona, ponieważ mieli nadzieję, że pomoże 

od w odbudowie Rzeczypospolitej. W związku z tym wojska polskie często uczestniczyły w 

wojnach u boku cesarza Francuzów. Jedną z nich była wojna w Hiszpanii, która zbuntowała się 

przeciwko rządom Napoleona. W historii zapisała się szarża polskich szwoleżerów w wąwozie 

Samosierra, która otworzyła Napoleonowi drogę do Madrytu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Suchodolski, Bitwa w wąwozie Samosierra 

 

W 1809 r. wybuchła wojna Francji z Austrią. Silna armia austriacka przekroczyła 

granicę Księstwa Warszawskiego i kierowała się do Warszawy. Na przedpolach stolicy, pod 

Raszynem, doszło do bitwy z wojskami polskimi dowodzonymi przez Józefa Poniatowskiego. 

Polska armia opuściła Warszawę, do której wkroczyli Austriacy. Polscy żołnierze kierowali się 

na ziemie polskie znajdujące się pod zaborem austriackim i wyzwolili wiele miast, np. Lublin 



i Kraków. Po zwycięskiej przez Napoleona bitwie, zawarł on pokój z Austrią, na mocy którego 

Austria utraciła na korzyść Księstwa Warszawskiego ziemie zdobyte w wyniku III rozbioru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W. Kossak, Bitwa pod Raszynem 

 

Wyruszając na wojnę z Rosją, Napoleon obiecał Polakom, że odbuduje Królestwo 

Polskie w przedrozbiorowych granicach. Na wyprawę na Moskwę wyruszyło 100 tys. Polaków 

dowodzonych przez Józefa Poniatowskiego.  

Polsce żołnierze wyróżnili się w wielu bitwach – podczas zdobywania Smoleńska, w 

bitwie pod Borodino. Wzięli także udział w tragicznym odwrocie spod Moskwy. Do Księstwa 

wróciła tylko garstka żołnierzy.  

Józef Poniatowski nie opuścił Napoleona i zginął w bitwie pod Lipskiem. 

 

Zadanie 1. 

Zapiszcie argumenty za udziałem armii Księstwa Warszawskiego w wyprawie na Rosję i 

przeciwko uczestnictwu w tych działaniach. 

 

Klęska Napoleona doprowadziła do zlikwidowania Księstwa Warszawskiego w 1815 r. 

 

W historii Polski Napoleon zapisał się jako wielki orędownik sprawy polskiej w czasie 

rozbiorów. To przekonanie, że był on przyjacielem Polaków określano mianem mitu 

napoleońskiego. 

 



Zadanie 2. 

Pragnę, aby oświadczył Pan dzielnym Polakom, że jestem zadowolony z ich dobrej i wiernej 

służby. Kończąc ten list proszę Boga, aby miał Was w swojej Świętej Pieczy – pisał Napoleon 

w pożegnalnym liście do gen. Wincentego Krasińskiego w 1814 roku. Zastanówcie się 

dlaczego wojsko polskie do końca było wierne Napoleonowi i stało u jego boku mimo 

klęski w 1812 roku.  


