
Klasa VI – historia (czwartek – 21 maja)

Serdecznie witam Was na następnej lekcji historii. Temat dotyczy upadku Napoleona.

Temat: Upadek Napoleona.
1. Wyprawa na Rosję.
2. Odwrót Wielkiej Armii.
3. Klęska Napoleona.

Niepodważalnie Napoleon Bonaparte był wybitnym wodzem. Pod jego rządami Francja stała się
potęgą.  Jednak,  mimo  usilnych  prób  cesarza,  nie  udało  się  jej  pokonać  Brytyjczyków.  Nawet
nałożenie  blokady  kontynentalnej  nie  przyniosło  zamierzonych  skutków  (nie  skłoniło  Wielkiej
Brytanii do kapitulacji), zwłaszcza że  wiele państw wyłamywało się z zakazu prowadzenia  handlu
z wyspami. Wśród nich była także Rosja i dlatego Napoleon postanowił wyruszyć na wschód.

W  1812  r.  zgromadził  tzw.  Wielką  Armię  (ponad  400  tys.  żołnierzy).  Służyli  w  niej,  obok
Francuzów, także: Niemcy, Austriacy, Włosi i Polacy. W czerwcu tego samego roku Napoleon wraz
ze  swoimi  wojskami  wkroczył  do  Rosji.  Niedługo  potem zajął  Smoleńsk  i  ruszył  w  kierunku
stolicy. Do większego starcia  doszło pod Borodino na przedpolach Moskwy. Rosjanie wycofali się
z miasta.  Wcześniej  wywieźli  jednak zapasy żywności,  wzniecili  też wiele  pożarów. Właściwie
przebywająca tam Wielka Armia znalazła się w potrzasku, zwłaszcza że nadchodziła zima. Na takie
warunki klimatyczne żołnierze nie byli przygotowani. Napoleon zarządził odwrót.

W czasie odwrotu wielu żołnierzy zginęło z powodu mrozu, głodu  i chorób. Rosjanie zaś, stosując
taktykę spalonej  ziemi,  niszczyli  wszystko,  co mogłoby być przydatne armii  wroga.  Nękali  też
Francuzów tzw. wojną podjazdową (atakowali znienacka i wycofywali się). Z wyprawy na Rosję
wróciło ok 30 tys żołnierzy Napoleona. On sam pozostawił ich w czasie odwrotu i podążył do
Francji,  by  organizować  kolejne  wojska.  Jednak  przeciwko  niemu  zawiązana  została  następna
koalicja państw (Rosja, Prusy, Austria, Wielka Brytania i Szwecja). Musiał stoczyć z nimi bitwę w
1813 r.  pod Lipskiem. Nazwano ją „bitwą narodów”.  Po klęsce Napoleon zmuszony został  do
abdykacji (zrzeczenia się władzy). Mimo to zachował tytuł cesarski, został zesłany na wyspę Elbę i
mógł trzymać 400 żołnierzy jako osobistą eskortę.

…………………………………………………………………………………………………………
Zapoznaj się z wiadomościami, ilustracjami i mapą w podręczniku, s. 199 – 201, jak również z
powyższą notatką, a następnie w zeszycie wytłumacz pojęcia:

Wielka Armia, „bitwa narodów”, taktyka spalonej ziemi, blokada kontynentalna, abdykacja,
koalicja.

Pozdrawiam serdecznie, I. K.


