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Temat: Księstwo Warszawskie     18.05 i 20.05.2020 r. 
(dwie jednostki lekcyjne) 

 

Cele lekcji: /nie przepisuj/ 
 Przyczyny niezadowolenia Polaków po utworzeniu Księstwa Warszawskiego 

(zależność Księstwa Warszawskiego od Francji). 

 Okoliczności utworzenia Księstwa Warszawskiego i jego upadku. 

 Obszar Księstwa w 1807 i po 1809 r. 

 Cechy ustrojowe Księstwa Warszawskiego.  

 Mocne i słabe strony Księstwa Warszawskiego. 

 Polityka Napoleona wobec sprawy polskiej. 

 Postawa Polaków wobec Napoleona. 

Przypomnij sobie losy kampanii napoleońskiej przeciwko Rosji. Zastanów się, jaka rolę 

miało odegrać Księstwo Warszawskie  i wojsko polskie w polityce Napoleona? 

 

1. Napoleonowi I Bonapartemu zależało, by powstało państwo polskie i to na tyle silne, 

by stanowić przedział północy od południa, czyli oddzielić Rosję od reszty Europy. 

Powołał więc do życia podległe Francji Księstwo Warszawskie i nadał mu konstytucję 

sprzeczną w wielu punktach z polska tradycją. 

 

Zobacz: Księstwo Warszawskie - Lekcje historii pod ostrym kątem - Klasa 6 

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

 

Czy to mogło zadowolić Polaków wypatrujących z utęsknieniem wolności? 

-7 lipca 1807 r. - Napoleon ostatecznie upokorzył wrogów i zawarł z Prusami oraz 

Rosją pokój w Tylży.  Wskutek porozumienia cesarzy powstało Księstwo Warszawskie - 

namiastka państwa polskiego. Niewielki twór państwowy, który miała zamknąć usta 

niepokornym Polakom. 

 

Marzenia sie spełniły? 

Zdecydowanie nie. Państwo o powierzchni 104 tys. km2, z królem saskim na czele, 

pozostające w sferze wpływów francuskich nie mogło zadowolić Polaków. Jakby było 

tego mało Napoleon I nie pozostawił Polakom nawet prawa decydowania  

o własnym ustroju. 

 

 

 

 

 

 

 

Opinia o powstaniu Księstwa Warszawskiego. 

Księstwo Warszawskie Królestwo Polskie 

1807 r. 2,6 mln 

104 tys. km2 

1815 r. 2,7 mln 

127 tys. km2 

1809 r. 4,3 mln 

142 tys. km2 
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Nie takiego rezultatu spodziewali się nasi ojcowie. Z tym wszystkim nadrabiano miną, 

dziękowano za dobrodziejstwa, a tym rozgłosem wdzięczności chciano wywołać dalsze skutki 

w miarę wypadków, jakie w przyszłości zdarzyć się mogą. Byli tacy, którzy ślepo wierzyli  

w Napoleona, i można zrozumieć ich obłęd, porównując ówczesny rząd Księstwa 

Warszawskiego z zupełnym rozpostarciem się niemczyzny za czasów pruskich. Zimniejsi 

milczeli i narzekali po cichu. Opowiadano, że jakiś cudzoziemiec, przyjechawszy za Wartę  

i Prosnę, zapytał się: 

– Cóż to za kraj? 

– Księstwo Warszawskie – odpowiedziano. 

– Któż tu panuje? 

– Król saski. 

– Jakież tu wojsko? 

– Polskie. 

– Jakież prawa? 

– Francuskie. 

– A jakież pieniądze? 

– Pruskie. 

– To jakaś wieża babilońska – odpowiedział podróżny. 
Źródło: Polska w latach 1795–1864. Wybór tekstów źródłowych do nauczania historii, wyd.  

I. Rusinowa, Warszawa 1986, s. 59. 

 

2. Nadana przez Napoleona konstytucja znosiła niewolę chłopów, wprowadzała równość 

wobec prawa i wzorowany na Francji ustrój zapewniający silną pozycję władzy 

wykonawczej. 

Zapoznaj się z poniższą  mapą mentalną ilustrującą ustrój Księstwa Warszawskiego w 

myśl konstytucji z 1807 r. /Zapisz do zeszytu/. 

 

 
Źródło: Kubacka M., Panimasz K., Historia III, Poradnik dla nauczyciela historii, Gdańskie 

Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2011, s. 79. 
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Napoleon I nadaje konstytucję Księstwu Warszawskiemu, autor Marcello Bacciarelli 

 

3. Armia Księstwa Warszawskiego 

Niewielkie Księstwo Warszawskie miało być jedynie zalążkiem odrodzonego państwa 

polskiego. Dla odzyskania dawnych ziem i na wyraźne życzenia Napoleona Bonapartego 

utworzona została liczna i silna jak na warunki małego państwa armia. Dzięki owej sile 

miała ona odegrać znaczącą rolę w kolejnych wojnach napoleońskich. 
 

4. Napoleon Bonaparte a sprawa polska 

Postać Napoleona Bonapartego kojarzono w Polsce z szansą na odbudowe państwowości 

polskiej. Jednak wielki wódz troszczył sie głównie o interesy swojego imperium, a losy 

kraju nad Wisłą były dla niego drugorzędne. Potrafił za to umiejętnie wykorzystać 

Polaków do ujarzmienia innych narodów. 
 

5. Upadek Księstwa Warszawskiego 

Księstwo było nękane przez kolejne kryzysy. Te o podłożu gospodarczym były 

powodowane przez zamykanie granic rosyjskich dla polskich towarów  

i przełamanie przez Brytyjczyków blokady kontynentalnej. Znacznie niebezpieczniejsze 

były kryzysy militarne. Księstwo musiało bronić się w 1809 roku podczas wojny  

z Austrią. Dzięki talentom księcia Józefa Poniatowskiego udało się nie tylko zachować 

istnienie, ale powiększyć swój obszar. W 1812 roku Napoleon ogłosił drugą wojnę 
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polską – Wielka Armia ruszyła na Rosję. Około stutysięczne wojsko wystawiło Księstwo 

Warszawskie w nadziei, że wyprawa doprowadzi do oswobodzenia zajętych przez 

zaborcę terenów i pełne odrodzenie Polski. Tak się jednak nie stało... 

Po kilku latach wojen u boku Napoleona ziemie polskie zostały zrujnowane, a kwiat 

polskiej młodzieży wraz z prowadzącym ja do boju księciem Józefem Poniatowskim 

wyginął. Jednak istnienie Księstwa Warszawskiego i polski czyn zbrojny tej doby 

zmusiły mocarstwa rozbiorowe do rozpatrzenia kwestii polskiej. 

Napoleon poniósł klęskę, która stała się początkiem jego końca. Księstwo Warszawskie 

przestało istnieć wskutek postanowień kongresu wiedeńskiego. Z jego ziem stworzone 

zostało połączone z Rosją unią personalną Królestwo Polskie oraz podległe Prusom 

Wielkie Księstwo Poznańskie.  
 

 

Praca domowa 

 

 

Uwaga! 

 Zadania wykonujecie do zeszytu. Odpowiedzi nie przesyłacie. Uczniowie, którzy nie mają 

 możliwości wydrukowania zadań przepisują pytania i odpowiedzi.  

 
Z tego działu przewiduje test online. Będzie jeszcze lekcja powtórzeniowa.  
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Zadane 1  

Księstwo Warszawskie powstało w 1807 r. na podstawie pokoju zawartego w Tylży 

pomiędzy:  

A. Saksonią i Rosją. 

B. Francja i Wielka Brytanią. 

C. Prusami i Saksonią.  

D. Francją i Rosją. 

 

Zadane 2  

Określ, czy podane zdania w odniesieniu do Księstwa Warszawskiego są fałszywe, czy 

prawdziwe. W tym celu wpisz „P” przy zdaniu prawdziwym, a „F” przy zdaniu  

fałszywym. 

 

Stwierdzenie P- prawda/ F- fałsz 

Księstwo Warszawskie zostało połączone z Francją unią 

personalną. 

 

Wodzem Naczelnym Wojsk Księstwa Warszawskiego był 

Józef Poniatowski. 

 

 

Zadane 3  

Która z ilustracji przedstawia herb Księstwa Warszawskiego?       
 

 
 

 

Zadane 4  

Który malarz jest autorem przedstawionego poniżej obrazu „Nadanie konstytucji 

Księstwu Warszawskiemu”?   
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A. Jan Matejko.  

B. Wojciech Kossak.   

C. Marcello Bacciarelli.   

D. Meno Haas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadane 5  

Dokument ten, jak pisze Barbara Grochulska „spisany w oryginale po francusku, 

przetłumaczony został na polski i następnie opublikowany w obu językach w „Dzienniku 

Praw Xsięstwa Warszawskiego”. Jest krótki, zwięzły, całość zawiera się w 12 tytułach, 

podzielonych na 89 artykułów”.  

..................................................................................................................................... 
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Literatura nauczyciela: 

Historia Polski 06-2 w Niewoli - Księstwo Warszawskie 

Kubacka M., Panimasz K., Historia III, Poradnik dla nauczyciela historii, Gdańskie Wydawnictwo 

Oświatowe, Gdańsk 2011, s. 79.  

Polska w latach 1795–1864. Wybór tekstów źródłowych do nauczania historii, wyd. I. Rusinowa, 

Warszawa 1986. 
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https://www.kuratorium.opole.pl/category/konkursy/konkursy-przedmiotowe/ 

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

http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/ksiestwo_warszawskie/ksiestwo_warszawskie.pdf 


