
20.05 ŚRODA Temat: Jak powstało Księstwo Warszawskie?  

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

klasie. 

 

Mijał czas, zabliźniły się rany i znów zaświtała nadzieja. W 1804 roku Napoleon ogłosił się cesarzem 

Francuzów, a w następnym roku rozpoczął wojnę. Rozgromił połączone armie cara Rosji i cesarza 

Austrii w bitwie pod Austerlitz. W roku 1806 rozpoczął wojnę z Prusami, wkrótce z Rosją. A więc 

wojna ze wszystkimi zaborcami! Wśród polskich emigrantów znowu rozgorzał płomień nadziei. 

 

Po zwycięstwie nad armią pruską Napoleon wezwał do siebie generała Dąbrowskiego i Józefa 

Wybickiego. Nie obiecał wprawdzie, że odbuduje państwo polskie, ale teraz można było na to liczyć. 

Poznał on waleczność i wierność polskich żołnierzy. Byli mu potrzebni. Napoleon przebywał wówczas 

w Berlinie. Wkrótce miał wkroczyć do Wielkopolski. Zamierzał ścigać władcę Prus i zmusić go do 

przyjęcia warunków pokoju. Zaproponował Polakom, by wszelkimi sposobami pomagali armii 

francuskiej. Dąbrowski i Wybicki zapytali cesarza czego ich rodacy mogą oczekiwać w zamian. 

Napoleon odpowiedział: “Niech wpierw okażą, że godni są mieć własne państwo”. 3 listopada 1806 

roku Dąbrowski i Wybicki wydali na polecenie cesarza odezwę do narodu polskiego, która rozpoczęła 

się słowami: “Polacy! Napoleon, wielki, niezwyciężony, wchodzi w trzykroć 100 000 wojska do Polski. 

 

Nie zgłębiajmy tajemnicy zamysłów. Starajmy się być godnymi jego wspaniałości”. 

Autorzy odezwy zachęcali Polaków do służby w wojsku. Wzywali do powstania zbrojnego przeciwko 

Prusakom. W listopadzie wybuchło w Wielkopolsce powstanie. Prusacy wycofali się ich król uciekł do 

Prus Wschodnich. Wspierani przez Polaków Francuzi bardzo szybko dotarli nad Wisłę i zajęli 

Warszawę.  Na oswobodzonych ziemiach Napoleon utworzył Komisję Rządzącą - tymczasowy rząd 

polski.Wśród jej członków znaleźli się patrioci z czasów Sejmu Czteroletniego: Stanisław 

Małachowski, Stanisław Kostka Potocki, Józef Wybicki. Tworzono wojsko polskie wkrótce liczy ono 30 

000 żołnierzy.  wodzem naczelnym został książę Józef Poniatowski.  wojsko podzielono na trzy legie,  

dowodzili nimi generałowie:  Józef Zajączek,  Jan Henryk Dąbrowski i książę Józef. 

 

 Decydująca bitwa tej wojny rozegrała się latem 1807 roku pod Frydlandem w Prusach Wschodnich.  

Wojska pruskie zostały rozbite,  rosyjskie wycofały się za Niemen.  Rozpoczęto rokowania pokojowe 

w Tylży nad Niemnem.  Nie brał w nich  jednak udziału król pruski,  chociaż decydowano o ziemiach 

należących do jego państwa.  Pokój zawarto  7 lipca 1807 roku.  Obaj cesarze uzgodnili,  że z ziem 

zdobytych przez Francję na Prusach, to znaczy z ziem zabranych Polsce w drugim i trzecim rozbiorze,  

zostanie utworzone Księstwo Warszawskie. Władzę sprawować w nim będzie król saski  Fryderyk 

August.  do terytorium Księstwa nie przyłączono Gdańska,  który ogłoszono wolnym miastem pod 

opieką Francji.  Stacjonowała w nim polsko francuska załoga wojskowa.  

 Cesarz udał się następnie do Drezna.  Tutaj wezwał polityków polskich i w ich obecności nadał 

księstwu Warszawskiemu konstytucję.  Było to 22 lipca 1807 roku.  Napoleon ustanowił dziedziczną 

władzę króla,  podobnie jak w Konstytucji 3 maja.  Sejm złożony z senatu oraz z izby poselskiej miał 

zbierać się co 2 lata na 15 dni. Prawo wybierania posłów otrzymali również żołnierze pochodzenia 

chłopskiego.  Napoleon powiedział w Konstytucji: “Wszyscy obywatele są równi przed obliczem 

prawa”. 

Ale w czasach legionowych obiecywano chłopom nie tylko równość, ale także ziemię. Czy dostali ją w 

Księstwie Warszawskim? Niestety, nie! 

 



W grudniu 1807 roku król Fryderyk August wydał rozporządzenie potwierdzające niezależność chłopa 

od pana, ale nie nadał chłopom ziemi.  Uzyskali wolność,  ale z czego mieli żyć?  Powiadano wówczas, 

że “chłopom zdjęto z nóg kajdany razem z butami”. 

 Księstwo otrzymało 30 000 armię, która musiała również uczestniczyć w wojnach prowadzonych 

przez Francję poza granicami Polski na przykład w Hiszpanii.  Jednak ci,  co walczyli z dala od kraju i ci 

co przeszli służbę legionową oraz ogromna większość mieszkańców Księstwa Warszawskiego żywili 

wdzięczność dla Napoleona I wierzyli w wyzwolenie całej Polski. 

 

Uwaga! Ze względu na to, że najprawdopodobniej nie wrócimy do szkoły do wakacji, dlatego w 

następnym tygodniu w środę o 11.00 spotkam się online z każdym z waszej klasy, kto będzie chciał 

poprawić jakąś ocenę. Proszę, przez ten tydzień przygotujcie się, nauczcie, a za tydzień w środę 

uruchomcie przeglądarkę google chrome i na tej przeglądarce wejdźcie na stronę 

https://meet.jit.si/mrkachal 

Na innej przeglądarce może być problem z uruchomieniem strony. Google chrome to ta przeglądarka 

z kolorowym kółkiem. Spotkanie w następną środę nie jest obowiązkowe dla całej klasy. Podczas 

spotkania przepytam was online. Pamiętajcie, że chcąc poprawić ocenę z kartkówki, nauczcie się 

trzech tematów, zwracając przede wszystkim na tekst wytłuszczony. W razie wątpliwości i pytań 

napiszcie do mnie na adres mrkachal@onet.eu Na pewno odpiszę. 
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