
Historia dla kl. VIC na 5. 06 

 
Temat jest w podr. str. 240-244 proszę go przeczytać, notatkę przepisać lub wydrukować i wkleić do 

zeszytu 

 

Temat: Powstanie Księstwa Warszawskiego 1807r. 

 

Cesarz Napoleon na ziemiach polskich 

Mimo tragicznego losu Legionów Polskich Polacy nadal mieli nadzieje, że dzięki 

Napoleonowi państwo odzyska niepodległość. Kiedy w roku 1806 wojska napoleońskie 

rozbiły armię austriacką, a następnie wkroczyły na ziemie polskie, Napoleon został powitany 

owacyjnie. Towarzyszyli mu gen. Dąbrowski i J. Wybicki.                                                                                               

Utworzenie Księstwa Warszawskiego przez Napoleona 1807r 

W roku 1807 wojska pruskie i rosyjskie walczyły przeciwko francuskim. Sukces Francuzów 

zaowocował podpisaniem pokoju w Tylży w roku 1807 nad rzeką Niemen. Na mocy pokoju 

utworzono państewko nazwane Księstwem Warszawskim. W jego skład weszły ziemie 

polskie zabrane przez Prusy w II i III rozbiorze Rzeczypospolitej.  

Konstytucja Księstwa 1807r.                                                                                                                         

W roku 1807 Napoleon nadał Księstwu konstytucję. Parlament sprawował władzę 

ustawodawczą, wykonawczą monarcha i ministrowie. Konstytucja gwarantowała obywatelom  

równość wobec prawa , chłopi otrzymali wolność osobistą.                                               

W Księstwie obowiązywał Kodeks Napoleoński.                                                                                         

Organizacja Księstwa i powiększenie jego ziem 1809r. 

Księstwo miało swoją armię, nie mogło prowadzić samodzielnej polityki zagranicznej.  

Ministrem wojny i dowódcą armii został książę J. Poniatowski. Władzę sprawował król 

Saksonii (nawiązano tu do Konstytucji 3 maja).   

W roku 1809 armia polska dowodzona przez księcia Poniatowskiego broniła tego państewka 

przed wojskami austriackimi. Stoczono bitwę niedaleko Warszawy pod Raszynem. Polacy 

wygrali i powiększyli Księstwo o ziemie polskie zabrane przez Austrię w III rozbiorze  

O księstwie mówiono potocznie: 

 

,,Księstwo jest Warszawskie, naród polski, pieniądz pruski, książę saski a kodeks 

francuski”. 

 

Znaczenie Księstwa Warszawskiego 

Radość Polaków z istnienia Księstwa była ogromna. Wydawało się im, że niedługo odrodzi 

się niepodległe państwo polskie. Niestety tak się nie stało, czego wówczas Polacy wiedzieć 

nie mogli. Pokładali bezgraniczna nadzieję w Napoleonie. Ten bardziej myślał o sukcesach 

Francji i korzyściach dla swojego państwa. Księstwo było mu potrzebne do wyprawy na 

Rosję, która była w planach cesarza Francuzów. 

Legiony Polskie, a potem Księstwo Warszawskie to jedne z wielu etapów, które Polacy 

musieli pokonać, aby odzyskać wolność Polaków. Nie było to sprawą łatwą. 
 


