Klasa 6 b. Historia świata w XVII i XVIII wieku.

Proszę o przesłanie zrealizowanych zadań na adres e-mail: agnieszka.321@wp.pl
lub zdjęcia wykonanych zadań na telefon (511 842 420) do dnia 19 maja 2020 r. Proszę o wpisywanie
na przesyłanych pracach imienia i nazwiska, klasy oraz numeru części.

Uwaga! Proszę o terminowe nadsyłanie prac.
Część XI. Legiony Polskie Jana Henryka Dąbrowskiego.
Przypomnienie wiadomości.
W 1795 roku, po III rozbiorze Polska przestała istnieć. Dostała się pod zabór austriacki, pruski i rosyjski na
123 lata…
1. Po upadku Rzeczypospolitej Polacy nie załamali rąk, nie płakali w mankiet mamusi. Wiedzieli, że siły
zaborców są zbyt wielkie, by Polacy bez własnej armii i pomocy z zewnątrz, mogli odzyskać niepodległość.
Okazja się znalazła we Włoszech. Generał francuski Napoleon Bonaparte walczył z zaborcą Polski –
Austrią. Zasada prosta w porozumieniu między Polakami a Napoleonem – my pomożemy Francuzom, a oni
nam.
2. W 1797 roku w Mediolanie we Włoszech Jan Henryk Dąbrowski, u boku Napoleona, tworzy Legiony –
formację wojskową złożoną tylko z ochotników. Cel: „z ziemi włoskiej do Polski”, czyli wolność dla Polski
będzie podążać drogą od Włoch. Wraz z Napoleonem mieliśmy wspólnych wrogów: Austrię, Rosję i Prusy.
Łączył nas wspólny interes: pokonać naszych zaborców i wrogów Francji. Podpisanie pokoju Francji z
Austrią spowodowało likwidację Legionów i odłożenie wspólnej walki o Polskę na późniejszy czas.
W tym czasie Józef Wybicki tworzy pieśń „Mazurek Dąbrowskiego”, która w późniejszym czasie staje się
hymnem państwa polskiego. Nie wszystko zostało stracone. W przyszłości żołnierze Legionów wstąpili do
armii Księstwa Warszawskiego, by ponownie walczyć u boku Napoleona o wolną Polskę. Ciąg dalszy
nastąpi w klasie VII…
Zapisz odpowiedź do zeszytu.
1. Gdzie, kiedy, w jakim celu utworzono Legiony Polskie?

Część XII. Historia Francji – Napoleon Bonaparte. Od konsula do cesarza.
Przypomnienie wiadomości.
Rewolucja we Francji wybuchła w 1789 roku. Obaliła władzę królewską, szlachty i duchowieństwa. Władzę
przejął stan trzeci, czyli mieszczaństwo. Francja w tym czasie przeżywała kryzys gospodarczy, była
zaangażowana w wojnę w obronie swoich granic. W 1793 roku władzę przejęli jakobini (zwano ich
jakobinami, ponieważ spotykali się w kościele p.w. św. Jakuba). To oni byli autorami terroru, skazywania
na śmierć przez ścięcie na gilotynie. W 1795 roku władzę przejął Dyrektoriat. I tu zaczyna się historia
jednego z największych ludzi w dziejach świata – Napoleona Bonaparte.
Słowniczek:
Dyrektoriat – władza we Francji powstała po obaleniu jakobinów.
Gilotyna – urządzenie służące do ścinania głowy.
1. Napoleon Bonaparte – urodzony na Korsyce (wyspie na Morzu Śródziemnym, należącej do Francji)
w 1769 roku. Pochodził z niezamożnej rodziny – była bida. Napoleon postanowił rozpocząć karierę
wojskową i zarobione pieniążki wysyłać rodzinie. Znaleźć się w odpowiednim czasie i w
odpowiednim miejscu…
Takie miejsca Napoleon miał dwa. Pierwsze w 1793 roku, kiedy pokonał Anglików w porcie
francuskim Tulon. Drugie – w 1795 roku, gdy w Paryżu obronił władzę Dyrektoriatu. Otrzymał
wtedy stopień generała. Miał 26 lat…
2. Błyskawiczna kariera. 1796 r. - na czele armii obdartusów, głodomorów, pokonał w północnych
Włoszech armię austriacką. Pokazał talent wojskowy. Zdobył zaufanie swoich żołnierzy i stawał się
coraz bardziej popularny we Francji. W 1798 roku udał się do Egiptu, by utrudnić Anglikom
komunikację z Indiami, skąd czerpali wysokie dochody. W 1799 roku, kiedy przybył z powrotem do
Francji, był osobą godną zaufania, na którą liczyli i którą popierali Francuzi.
3. Władza. W 1799 roku Napoleon dokonał zamachu stanu. Obalił Dyrektoriat. Ogłosił się pierwszym
konsulem. Przystąpił do reform w państwie. Zgodnie z hasłami rewolucji francuskiej zostało
zachowane prawo do wolności, własności prywatnej, tolerancji. Wprowadził reformy finansowe,
gospodarcze i wojskowe.
Dlaczego Francuzi poparli Napoleona? Nie był bezpośrednio związany z byłą władzą, która była
oskarżana o kradzież państwowych pieniędzy, o łamanie prawa. W 1804 roku Napoleon, na
podstawie wyborów, został cesarzem Francji. W tym samym roku wprowadził „Kodeks Prawa
Cywilnego”, który nie uznawał poddaństwa, pracy za darmo, nierówności społecznej. Własność
prywatna była własnością nienaruszalną.
Obejrzyj filmy: „Napoleon – cz. 1 – droga do władzy” i „Napoleon i pole chwały” [linki poniżej]
https://www.youtube.com/watch?v=AyHMlNtm2eU
https://www.youtube.com/watch?v=48eHdv6zhTg

Proszę przepisać obie lekcje do zeszytu lub wydrukować i wkleić, a zadane polecenia proszę
obowiązkowo przesłać do dnia 19 maja 2020 r.

