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   Powstanie styczniowe – polskie powstanie 
narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, 
ogłoszone Manifestem 22 stycznia wydanym w 
Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy. 



    Herb powstańców styczniowych: herby Korony (Orzeł 
Biały, używany w wersji z koroną lub bez), Litwy 
(Pogoń) i Rusi (Michał Archanioł). Całość zwieńczona 
zamkniętą koroną. Używano również herbu w wersji 
podwójnej (tylko Orzeł i Pogoń). 



Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i  
1 lutego 1863 na Litwie, trwało do jesieni 1864, 
zasięgiem objęło ziemie zaboru rosyjskiego, 



 



  9 lutego 1863 r. Prusy i Rosja podpisały w Petersburgu 
tzw. konwencję Alvenslebena, ustalając szczegóły 
współpracy w zwalczaniu powstania w Królestwie 
Polskim. Porozumienie Prus i Rosji 
umiędzynarodowiło polski zryw, pogarszając relacje 
francusko-rosyjskie.  

   Przewidywała ona współdziałanie obu państw w celu 
zwalczania ruchów niepodległościowych w Polsce; 
zobowiązano się do udzielania sobie wzajemnej 
pomocy militarnej w przypadku zagrożenia ze strony 
powstańców, godząc się m.in. na swobodne 
przekraczanie granic w celu ich ścigania. 



– spolszczenie szkół i administracji oraz represje 
przeciwko Towarzystwu Rolniczemu i Kościołowi za 
wspieranie manifestacji patriotycznych 

 -manifestacja 8. IV. 1861 spowodowana 
niezadowoleniem z polityki Wielopolskiego – zabicie 
przez wojska rosyjskie ok. 100 demonstrantów  

-wprowadzenie stanu wojennego w Królestwie 
Polskim w październiku 1861 -ustępstwa caratu w 
związku z zaostrzającą się sytuacją w Rosji – powołanie 
Wielopolskiego na stanowisko Naczelnika Rządu 
Cywilnego Królestwa Polskiego  



Aleksander Wielkopolski 



   Brankę przeprowadzono w Warszawie 
niespodziewanie w nocy z 14 na 15 stycznia 1863 r. 
Decyzja ta była bezpośrednią przyczyną wybuchu 
powstania. Następnego dnia Komitet Centralny 
Narodowy ogłosił Wielopolskiego "wielkim 
nikczemnym zbrodniarzem i zdrajcą". 19 stycznia 
Komitet uchwalił powierzenie dyktatury i 
naczelnego dowództwa powstania gen. Ludwikowi 
Mierosławskiemu. 



   Powstańcy, mimo niewystarczającego uzbrojenia i 
braków kadrowych, atakowali rosyjskie placówki 
praktycznie na terenie całego Królestwa Polskiego. 
Władze zrywu wzywały do udziału w nim również 
"braci Litwinów i Rusinów", co spowodowało 
rozszerzenie obszaru walk na wschód. 

 

   Władze zrywu zabiegały o pozyskanie do walk 
chłopów, lecz przeszkodził w tym carski ukaz 
uwłaszczeniowy z marca 1864 r., przyznający im 
na własność uprawianą ziemię. Powstanie zaczęło 
już wtedy powoli upadać, ostatnie walki toczyły się 
miejscami jeszcze do jesieni 1864 r. 



   Ludwik Mierosławski wobec przegranej w 
prowadzonych walkach po miesiącu utracił funkcję. 
Później dyktatorami powstania byli Marian Langiewicz 
i Romuald Traugutt, który stal się tragicznym 
symbolem powstania. W nocy z 10 na 11 kwietnia 1864 
roku na skutek denuncjacji rosyjska policja 
aresztowała Traugutta w jego warszawskiej kwaterze. 
Podczas śledztwa nie zdradził towarzyszy. 

     19 lipca 1864 roku rosyjski sąd wojskowy skazał go 
na śmierć przez powieszenie. Wyrok wykonano na 
stokach Cytadeli Warszawskiej 5 sierpnia 1864 roku o 
godz. 10. Tuż przed egzekucją, której świadkiem był 
30-tysięczny tłum, dyktator ucałował krzyż.  



  grupka warszawskich inteligentów skupionych wokół 
Edwarda Jürgensa. W końcu lat 50. XIX w. sformułowali 
program, którego podstawą była długofalowa praca 
organiczna i starania o przyznanie autonomii Królestwu 
Polskiemu. Domagali się oni praw politycznych dla 
mieszczan oraz uwłaszczenia chłopów. 

   Nazwa Millenerzy, jaką w sposób ironiczny określano tę 
grupę, nawiązywała do jej programu, zwolennicy działań 
powstańczych uważali bowiem, że jest to odsuwanie na 
tysiąc lat sprawy niepodległości Polski (łac. mille - tysiąc). 

   Przed wybuchem powstania styczniowego millenerzy 
weszli w skład obozu "białych". 



 



   Niezadowolenie społeczeństwa polskiego z rządów 
Wielopolskiego i sytuacji w Królestwie Polskim – 
radykalizacja nastrojów i podział społeczeństwa na 
dwa obozy: 

 

- Obóz Czerwonych 

 

- Obóz Białych  



Obóz Czerwonych 
– powstał na pocz. 1861,  

-zrzeszał młodzież inteligencję, 
rzemieślników 

 -dążył do szybkiego wybuchu 
powstania i podjął 
przygotowania do niego  

-powołał w Warszawie Komitet 
Miejski przekształcony w 
Centralny Komitet Narodowy 

-  Stefan Bobrowski, Ludwik 
Mierosławski, Zygmunt 
Padlewski, Ignacy Chmieleński 
Jarosław Dąbrowski 

powstał w grudniu 1861  

-zrzeszał umiarkowanych działaczy 
patriotycznych, arystokrację, 
szlachtę, burżuazję  

-opowiadał się za pracą organiczną  

-powstanie odkładał na późniejsze 
czasy i skupiał się na 
gromadzeniu środków  

 

 - Leopold Kronenberg, Andrzej 
Artur Zamoyski, Karol Ruprecht, 
Edward Jürgens, Karol Majewski 

 

Obóz Białych  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Leopold_Stanis%C5%82aw_Kronenberg


Polacy  

– ok. 6 tys. słabo uzbrojonych powstańców 

 Rosjanie  

– 100 tys. wyszkolonych żołnierzy  

– partyzancki charakter powstania  

 

   

 

 sukcesy Polaków na prowincji – wycofanie się Rosjan do 
większych miast i opanowanie przez powstańców wsi i 
małych miejscowości 



                       Polacy                                        Rosjanie 



   Francja, Anglia i Austria uzgodniły koncepcję 
dyplomatycznej interwencji w obronie praw Polaków 
i w kwietniu wystosowały noty utrzymane jednak tylko 
w tonie perswazji. RN spodziewał się, że rozwój 
powstania będzie popychał mocarstwa do konfliktu 
zbrojnego. Toteż polskie akcje dyplomatyczne 
zmierzały do skłonienia Francji, Anglii i Austrii 
do militarnego wsparcia Polski. Podkreślano 
zwłaszcza, że odbudowa niepodległej Polski jest 
warunkiem zbudowania trwałego pokoju w Europie. 



  Petersburg widząc, że nie grozi nowa wojna, pozostawiał drzwi 
otwarte do negocjacji, ale zdecydowanie negował prawo 
mocarstw do interwencji. W czerwcu 1863 mocarstwa 
zachodnie sformułowały warunki: amnestii dla 
powstańców, utworzenia przedstawicielstwa 
narodowego i rozszerzenia koncesji autonomicznych w 
Królestwie, konferencji sygnatariuszy traktatu 1815 r., a 
na czas jej trwania zawieszenie broni. I tym razem było 
to dalekie od polskich oczekiwań. Liczono jednak, że 
odrzucenie tych żądań skłoni Francję, Anglię i Austrię do 
stanowczych kroków, w tym do uznania Polaków za stronę 
walczącą. Aleksander II i jego ministrowie, świadomi ryzyka 
wojny, ale pewni poparcia społeczeństwa, odrzucili noty 
mocarstw. Francja i Anglia uznały to za obelgę, jednak 
nie odważyły się na podjęcie wyzwania. Ten brak 
stanowczości pozwolił Rosji na przeciąganie negocjacji 
do sierpnia, a następnie ich zerwanie we wrześniu, kiedy 
groźba wojny z Zachodem minęła. 



„Pożegnanie powstańca”  Artur Grottger 



 Ludwik Mierosławski pierwszym dyktatorem 
powstania 

 Przegrane bitwy z Rosjanami pod Krzywosądzem i 
nową Wisłą 

 Konflikt z  generałem Marianem Langiewiczem 

 Złożenie dyktatury i wyjazd do Paryża 

 Zwycięska bitwa o dworzec w Sosnowcu 6/7 luty 1863, 
przejęcie władzy w regionie przez administrację 
powstańczą na okres 2 tygodni, zdobycie koni, broni, 
97 tys. rubli 



 Atak zgrupowania gen. Langiewicza na Rosjan w Jedlni, 
Bodzentynie i Szydłowcu  

 Powstanie w Wąchocku obozu powstańców pod 
dow.Langiewicza 

 Zwycięstwo powstańców w bitwie pod Świętym Krzyżem 
(12 luty 1863) 

 Klęska w bitwie pod Małogoszczem  (24 luty 1863) 
 Objęcie przez Stefana Bobrowskiego władzy nad 

powstaniem 
 Ogłoszenie się Mariana Langiewicza dyktatorem 

powstania na skutek nieporozumienia i intrygi części 
obozu „Białych” 

 Zwycięstwa Langiewicza pod Chrobrzem i 
Grochowiskami okupione ogromnymi stratami - załamanie 
się Langiewicza i przejście przez granicę austriacką 



                           gen. Marianem Langiewiczem 

 

 

 Ludwik 
Mirosławski                                                      Stefan Bobrowski 



 płk. Francesco Nullo *1826 -1863 dowódca ochotników 

włoskich, zginał w bitwie pod Krzykawką k. Olkusza 5 V 1863 

 

 

 

 

 Andrij Potebnia *1838 +1863 Ukrainiec, oficer rosyjski, walczył 

po stronie polskiej zginął w b. pod Skałą 5 III 1863  



- ogłoszenie przez cara Aleksandra II  
uwłaszczenia chłopów  
w Królestwie Polskim 2. III. 1864 

– odciągnięcie chłopów od powstania  
car Aleksander II  

- aresztowanie gen. Romualda Traugutta w kwietniu 
1864 i stracenie go na stokach Cytadeli Warszawskiej  
5. VIII. 1864  

– stopniowy upadek powstania  
i zakończenie walk  
gen. Romuald Traugutt  



  W swoich kazaniach ks. Brzóska  nawiązywał często 
do roli ojczyzny w dziejach narodu. Podkreślał, że 
w planach bożych każdy naród na swoje miejsce 
na ziemi. Tak jak Izraelici dostali Ziemię Obiecaną 
do Boga, tak „ziemia nasza ojczysta to dar Boży dla 
naszego narodu!”. Polska została podarowana 
Polakom przez samego Boga: „Rozpala w sercach 
naszych miłość ku niej; miłość na śmierć i życie! 
Ziemia ta wrosła nam w dusze tak, że nie ma 
mocy, która by zdolna była zniweczyć ten 
związek”. 



 22 stycznia 1863- wybuch powstania styczniowego, 
ogłoszenie Manifestu przez Tymczasowy Rząd Narodowy 

 marzec 1863- dyktatura Mariana Langiewicza, 
przystąpienie „białych” do powstania 

 16 września 1863- opanowanie władzy przez „czerwonych” 

 17 października 1863- objęcie władzy dyktatorskiej przez 
Romualda Traugutta 

 10/11 kwietnia 1864– aresztowanie Romualda Traugutta 

 wiosna 1864- zakończenie walki zbrojnej w większości 
rejonów objętych działaniami partyzanckimi 

 5 sierpnia 1864- stracenie Romualda Traugutta i jego 
towarzyszy  



 



-  śmierć i rany 30-40 tys. powstańców w około 1200 
bitwach i potyczkach  

-  represje wobec powstańców i ich rodzin: zsyłki na 
Syberię, w głąb Rosji i do guberni wschodnich, 
aresztowania i wieszanie, konfiskaty majątków, 
nasilenie rusyfikacji, represje wobec Kościoła 
katolickiego i unickiego, kasaty klasztorów. 



    rusyfikacja – wynarodowienie Polaków poprzez zmuszanie 
ich do przyjmowania kultury i języka 
rosyjskiego, 

- zamykano polskie instytucje kulturalne i naukowe, 
-  język polski usunięto z administracji i oświaty i zastąpiono 

rosyjskim, 
-  Szkołę Główną w Warszawie zamieniono na Uniwersytet 

Cesarski z rosyjskim językiem wykładowym, 
-  polityka kuratora Aleksandra Apuchtina miała na celu 

bezwzględną rusyfikację polskich szkół. 
Okres gdy pełnił on funkcję kuratora szkolnego nazywano „nocą 
apuchtinowską”. Podjęte 
działania:  wyrzucano polskich nauczycieli ze szkół, język polski 
został przedmiotem nadobowiązkowym uczonym po rosyjsku, 
szpiegowano i nadzorowano uczniów,  pomniejszano osiągnięcia 
polskiej kultury i historii,  surowo karano używanie języka 
polskiego w szkole nawet na przerwach 



   germanizacja – wynarodowienie Polaków poprzez zmuszanie ich 
do przyjmowania kultury i języka 
niemieckiego 

- usunięcie języka polskiego ze szkół, urzędów, sądów, 

- zniemczenie imion, nazwisk, nazw miejscowości, 

- powołanie Związku dla Popierania Niemczyzny na Kresach 
Wschodnich, tzw. Hakaty w 1894 roku, który za pomocą prasy i 
odczytów miał wpływać na antypolskie nastroje wśród Niemców. 

Kolonizacja, czyli popieranie osadnictwa niemieckiego na ziemiach 
polskich: 

- powołanie Komisji Kolonizacyjnej w 1886 roku, która posiadała 
fundusze na wykup ziemi od Polaków, 

- tzw. „rugi pruskie”, czyli wydalanie osiadłych Polaków, którzy uciekli z 
zaboru rosyjskiego i nie mieli obywatelstwa pruskiego. 

Na ziemiach polskich w zaborze pruskim obwiniano Kościół katolicki o 
podtrzymywanie ducha polskości, a Bismarck wypowiedział mu wojnę, 
tzw. Kulturkampf, czyli walkę o kulturę, oczywiście niemiecką. Celem 
Kulturkampfu było podporządkowanie Kościoła katolickiego państwu. 
W tym celu duchowieństwo poddane zostało ścisłej kontroli państwa, 
zlikwidowano szkolnictwo zakonne i seminarium duchowne w 
Poznaniu, wprowadzono zakaz wygłaszania kazań i nauki religii w 
języku polskim. 

 

 



Galicja ośrodkiem życia narodowego Polaków: 

- rozwój szkolnictwa z polskim językiem wykładowym od 
szkoły ludowej, przez średnią do szkoły wyższej, 

- możliwość uroczystego obchodzenia rocznic narodowych, 

- swoboda drukowania i wydawania dzieł polskich pisarzy, 

- dostęp do polskich uczelni wyższych; kształcili się tu także 
Polacy z dwóch pozostałych zaborów, uniwersytety w 
Krakowie i Lwowie, 

- utworzenie w Krakowie Akademii Umiejętności, która 
organizowała i finansowała badania naukowe, 

- rozwój nauk historycznych (dzieje Polski) i matematyczno-
przyrodniczych. 

 
 
 



 



 



    Ja niżej podpisana oświadczam, że jestem autorką prezentacji pt:  
„Powstanie Styczniowe” 
i zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach  
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 roku nr 90, poz. 631 z późn. zm.) dysponuje 
prawami autorskimi osobistymi do tejże publikacji.  
Jednocześnie oświadczam, że nieodpłatnie przenoszę na I Liceum Ogólnokształcące im. 
Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej prawa autorskie  
na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności na polach obejmujących:  
- wydruk utworu (w tym dodruk, przedruk),  
- umieszczenie utworu w bibliotece cyfrowej,  
- zwielokrotnienie techniką cyfrową,  
- wprowadzanie do pamięci ogólnie dostępnego komputera,  
- wprowadzanie do pamięci komputera dostępnego w bibliotece (na terenie  
campusu),  
- zezwolenie na przeglądanie treści,  
- udostępnianie w sieciach komputerowych (Internecie),  
- rozpowszechnianie on-line dla wszystkich,  
- przekazywanie w moim imieniu utworu do repozytoriów tradycyjnych i  
elektronicznych 
 
Emilia Wiekiera 
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 https://brzesko.ws/_brzesko/documents/historia/brzesko/jf_1863.html 

 http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=1342 
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 https://dzieje.pl/postacie/romuald-traugutt-1826-1864 

 S. Kieniewicz, Powstanie Styczniowe, 

 Warszawa 2009 S. Kieniewicz,A Zahorski,W. Zajewski,  

 Trzy Powstania Narodowe,Warszawa 1997 J. Zdrada,  

 Historia Polski 1795-1914,Warszawa 2007 

 http://powstanie1863.zsi.kielce.pl/index.php?id=p06 

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Francesco_Nullo 

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_styczniowe 
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 https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Mieros%C5%82awski 

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Bobrowski 
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