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      Lekcja 

Temat: Reformy Napoleona Bonaparte. 

Napoleon przeprowadził: 

1) reformę administracyjną państwa,  

- usprawniającą jego zarządzanie. Nowy system był trójstopniowy, państwo 

zostało podzielone na gminy, powiaty i departamenty. Ich zarządcy 

(odpowiednio merowie, podprefekci i prefekci) byli podporządkowani 

Napoleonowi i przez niego mianowani, co umacniało jego władzę.  

- rozbudował aparat policyjny państwa. Na jego czele postawił uzdolnionego 

Josepha Fouche, który czuwał nad wykonywaniem woli Napoleona i 

wprowadzaniem jego reform.  

- wraz z wprowadzeniem cenzury spowodowało to przekształcenie Francji w 

silne, scentralizowane państwo, mocno ingerujące w życie obywateli. 

 

2) równie ważne były reformy dotyczące skarbowości.  

- udało mu się zahamować proces inflacji i wzmocnić walutę państwową, 

- utworzył też Bank Francji (1800).  

- swoimi działaniami wspierał kupców francuskich,  

- zreformował giełdy handlowe (1801), 

- podjął się reformy wag i miar, jak również reformy walutowej (1803). 

- duże inwestycje rządowe i roboty publiczne dla biedoty poprawiały sytuację 

materialną obywateli,  

- jednocześnie zaś jednak Bonaparte ograniczał możliwości buntu i protestów 

wśród robotników, upatrując w nich niebezpieczny i niestabilny element.  

 

3) najważniejszym dokonaniem w kwestii reform było niewątpliwie 

wprowadzenie Kodeksu Napoleona (w roku 1804).  
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Wprowadziła ona zasadę wolności wyznania, wolności osobistej, zniesienia 

przywilejów feudalnych i równości wobec prawa.  

- wprowadzono śluby cywilne 

- uznano „świętość” własności prywatnej (nie mogła ona być naruszana, jeżeli 

nie wymagało tego najwyższe dobro państwa).  

4) wraz z wprowadzeniem Kodeksu Napoleona, utwierdzającego zdobycze 

rewolucji i jej słynne hasła (wolność, równość i braterstwo), doszło też do 

reformy i kodyfikacji prawa, wprowadzając nowe kodeksy dla prawa 

cywilnego, karnego i handlowego. 

 

5) Napoleon zawarł też konkordat z Kościołem w roku 1801, pozwalając na 

odnowienie stosunków i odbudowy zniszczonej sieci parafialnej, mimo że 

papież był zmuszony uznać rozdział państwa od kościoła i utratę majątku 

kościelnego skonfiskowanego w czasie rewolucji. 

 

Zapoznaj się z notatką, przepisz temat i wypisz 3 rzeczy z reform Napoleona, 

które zostały do dziś 
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      Lekcja 

Temat: Mit Napoleona Bonaparte wśród Polaków. 

Fot. archiwum Marcello Bacciarelli, Nadanie konstytucji Księstwu Warszawskiemu przez 

Napoleona w 1807 roku, 1809-1811  

Polacy pokochali Napoleona, choć on wielokrotnie ich zawiódł. 

Bonaparte nie tylko wykorzystał Polaków, ale dał im państwo- Księstwo 

wrszawskie. Mit Bonapartego, jako dobroczyńcy Polski narodził się jeszcze w 

XIX w. i trwa do dziś. 

Polacy byli i są zakochani w cesarzu. Mały Kapral cieszył się w naszym kraju (i 

nadal cieszy) wielkim poważaniem. Ciągle ukazują się książki o nim i o jego 

czasach, a także o ówczesnej wojskowości i polskim udziale w prowadzonych 

przez niego wojnach. Istnieją liczne grupy rekonstrukcyjne odtwarzające 

jednostki wojskowe z okresu Księstwa Warszawskiego, organizuje się 

inscenizacje bitew i potyczek z tamtych czasów. 

Bonaparte to także ważna postać w naszej sferze symboliczno-mitologicznej. W 

powszechnym przekonaniu cesarz był dobroczyńcą Polaków i wskrzesicielem 

Polski, a dowodem tego jest wszak umieszczenie go w naszym narodowym 

hymnie. Cesarz funkcjonuje, jako mąż opatrznościowy Sarmatów, któremu w 

odtworzeniu Rzeczypospolitej przeszkodził tylko nieszczęśliwy przebieg 

historycznych wypadków. 
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Przez szeregi Legionów przewinęło się 35 tys. ludzi, 20 tys. zginęło 

Nadal z Napoleonem. 

„Nigdy wcześniej Polacy nie wystawili tak licznej armii złożonej na dodatek ze 

świetnych i w dużej części zaprawionych w boju jednostek. A stworzył ją kraj, 

który pozostawał w nędzy” - pisze Leśniewski. 

Większość oddziałów polskich została rozproszona w jednostkach francuskich. 

Tylko V Korpus, liczący 35 tys. ludzi, był dowodzony przez księcia Józefa 

Poniatowskiego. Niestety, cały ten militarny wysiłek Polaków został 

zmarnowany. Fatalnie przeprowadzona przez Bonapartego kampania rosyjska 

zakończyła się całkowitą klęską i rozpadem Wielkiej Armii.?  

Narodziny mitu 

Resztki armii Księstwa wzięły udział w kampanii 1814 r. i walczyły pod 

cesarskimi orłami aż do upadku Paryża i abdykacji. Na Elbę poszedł zaś z 

Napoleonem szwadron szwoleżerów pod dowództwem Jana Jerzmanowskiego. 

Szwoleżerowie mieli udział w ucieczce z Elby, a potem walczyli podczas stu dni 

i wzięli udział w bitwie pod Waterloo. Tak zakończyła się epopeja napoleońska. 

Aby zyskać uznanie Francuzów i wywołać w nich poczucie długu wobec Polski, 

przypominali zasługi polskich żołnierzy w kampaniach napoleońskich, wspólną 

walkę pod cesarskimi sztandarami oraz polską wierność do końca. Najpierw 

sami w to uwierzyli, a potem wyrosły pokolenia karmione tymi opowieściami. 

Pisarze, poeci i malarze tworzyli dzieła sławiące udział w napoleońskiej epopei, 

a cesarz urósł do rangi półboga, któremu we wskrzeszeniu Polski przeszkodziły 

tylko wraże potęgi zaborcze. Te same potęgi, które dokonały rozbioru 

Rzeczypospolitej przyczyniły się też do upadku Napoleona. 

Zapoznaj się z notatką, przepisz temat i napisz, dlaczego dla Polaków tak ważny 

był Napoleon Bonaparte. 

1814 rok to wiek-  
 


