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Temat jest w podr. str. 244-246 proszę go przeczytać, notatkę przepisać lub wydrukować i wkleić do 

zeszytu 

 

Temat: Wyprawa Napoleona na Rosję. Upadek Napoleona 1815. 

Przyczyny wyprawy Napoleona na Rosję 

Stosunki francusko- rosyjskie uległy pogorszeniu. Rosja łamała blokadę kontynentalną 

(wprowadził ją Napoleon by ekonomicznie pokonać Anglię). Rosja wbrew zakazowi 

utrzymywała stosunki gospodarcze z Anglią. Okazywała tez niezadowolenie z 

istnienia Księstwa Warszawskiego.  

Wyprawa na Rosję 1812r. 

Cesarz Napoleon już dawno myślał o zorganizowaniu wyprawy na Rosję. Zebrał liczną 

armię i w czerwcu 1812r. przekroczył granice Cesarstwa Rosyjskiego.  U boku cesarza była 

100 tysięczna armia z Księstwa Warszawskiego. Rosjanie byli zaskoczeni i to na początku 

przesądziło o sukcesie Napoleona. Po zmianie taktyki prowadzenia walk przez Rosjan, 

wojska napoleońskie zaczęły odnosić klęski. Rosjanie wciągali wroga w głąb kraju, palili za 

sobą wszystko by odciąć przeciwnika od np. dostaw żywności. W dużej mierze przeważyło 

to o klęsce Napoleona. Temu wielkiemu człowiekowi trudno było uwierzyć w to, że jego 

armia została zdziesiątkowana.   

Bitwa pod Lipskiem 1813r. 

Wrogowie Francji skorzystali z jej osłabienia i zawiązali kolejną koalicję. Sprowokowali 

Napoleona do walki. Pod Lipskiem w październiku 1813r rozegrano bitwę, tzw.,, bitwę 

narodów”. Wojska francuskie poniosły tam klęskę. Niestety w rzece Elsterze utonął ranny 

książę J. Poniatowski. 

Losy Napoleona po bitwie pod Lipskiem   

Wrogowie Francji nie dawali za wygraną i podążali spod Lipska w ślad za wojskami 

napoleońskimi. Przekroczyli granice Francji by potem wkroczyć do Paryża. Dawni 

przyjaciele cesarza opuścili go, nie miał im nic do zaoferowania. Napoleon abdykował czyli 

zrzekł się korony. Został wywieziony na wyspę Elbę .  

Sto dni Napoleona. Bitwa pod Waterloo 1815. 

Wiosną 1815 roku Napoleon z pomocą oddanych mu ludzi opuścił Elbę by przejąć władzę 

we Francji. Wkrótce przy cesarzu stanęło bardzo wielu jego żołnierzy. Wrogowie Francji 

mocno się wystraszyli. Do decydującego starcia doszło w czerwcu 1815 r. pod Waterloo. 

Bitwa zakończyła się klęską wojsk francuskich. Cesarz tym razem został wywieziony daleko 

od Europy – na wyspę Św. Heleny. Nigdy już do Europy nie zdołał powrócić . Zmarł w 

zapomnieniu w roku 1821.  

CIEKAWOSTKA     
W 1840 r. szczątki Napoleona Bonaparte pochowano w kościele du Dôme, który jest 
częścią Pałacu Inwalidów w Paryżu. Kościołem tym Bonaparte opiekował się w 
czasach konsulatu i cesarstwa. Ceremonia pogrzebowa odbyła się dopiero w 
1861 roku, czyli równo czterdzieści lat po śmierci Napoleona. Jego szczątki 
zabalsamowano i umieszczono w sześciu trumnach, które złożono w sarkofagu  
 ustawionym w centralnym punkcie świątyni.                                                                                      
Od rana do wieczora Pałac oblega tłum turystów z całego świata. 
Przyciąga ich potężny sarkofag Napoleona pod kopułą, zdobioną freskami.  

 
 


