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W nocy z 29 na 30 listopada 1830 r. w Warszawie rozpoczęło się Powstanie 

Listopadowe - zryw niepodległościowy skierowany przeciwko rosyjskiemu 

zaborcy. Przez 10 miesięcy 140 tys. ludzi prowadziło walkę z największą potęgą 

militarną Europy, odnosząc w niej poważne, lecz przejściowe sukcesy. 

Rozpoczęte w listopadową noc powstanie narodowe było największym 

wysiłkiem zbrojnym w polskich walkach wyzwoleńczych XIX wieku. 



Przyczyny powstania listopadowego 
 

 

Czynniki wewnętrzne: 
Głównie łamanie konstytucji Królestwa przez cara Aleksandra 
I, a później Mikołaja I 

Szerzyła się legenda Napoleona i bonapartyzm bardzo wówczas 
modne 

Klęska zbiorów 1830 r. spowodowała drożyznę 

Młodzież działająca w organizacjach konspiracyjnych pragnęła 
odzyskania niepodległości 

Bezpośrednia przyczyną wybuchu powstania było to, że policja 
carska wpadła na trop spisku w szkole podchorążych piechoty. 

Czynniki zewnętrzne: 

Obawa, że wojska polskie zostaną użyte 
do tłumienia ogłoszenia niepodległości 
przez Belgię i rewolucji lipcowej we 
Francji. Polacy nie chcieli tłumić ruchów 
narodowowyzwoleńczych. Jednocześnie 
wymarsz wojsk polskich spowodowałby 
oddanie kraju całkowitej kontroli Rosjan  



Przebieg powstania  

Powstańcy zakładali uderzenie na Belweder w celu porwania wielkiego księcia 
Konstantego, który miał stać się kartą przetargową w rozmowach z carem. 

Jednocześnie członkowie sprzysiężenia mieli zaatakować carskie oddziały znajdujące 
się w Warszawie. Plan ten się nie powiódł. Konstantemu udało się zbiec, wyżsi 

oficerowie nie chcieli przystąpić do powstania, które ich zdaniem nie miało szans 
powodzenia i było niewystarczająco przygotowane. Wybuch powstania zaskoczył część 

społeczeństwa. Powstanie poparła głównie inteligencja, część wojskowych oraz 
głównie biedota warszawska i rzemieślnicy. Część wyższych oficerów i ziemiaństwa 
była przeciwna powstaniu zbrojnemu nie wierząc w jego powodzenie i obawiając się 

konsekwencji.  



„Atak na Belweder” 

Atak grupy cywilnych spiskowych  
na siedzibę wielkiego księcia 
Konstantego w Warszawie 

29 listopada 1830 roku 



„Atak na Arsenał” 
Marcin Zaleski 

Akcja zbrojna powstańców listopadowych 
i części ludu warszawskiego, mająca na 
celu opanowanie głównej zbrojowni        
w stolicy  

29 listopada 1830r.  



„Noc listopadowa” 
Wojciech Kossak 

Obraz przedstawia potyczkę pomiędzy 
oddziałem powstańców- podchorążych,    
a rosyjskimi kawalerzystami. Walka 
toczyła się w Warszawskich łazienkach 
niedaleko Belwederu. 

Obraz, Polska, ok. 1900 r. 



Główne bitwy Powstania Listopadowego 

Zdobycie Arsenału 
Warszawskiego -                     

29 listopada 1830r. - przejęcie 
przez powstańców tego składu 

uzbrojenia pozwoliło na 
wyekwipowanie pierwszych 

oddziałów, które wyparły Rosjan 
z Warszawy. 

Bitwa pod Stoczkiem -          
14 lutego 1831r. - zwycięstwo 

Polaków, które znacząco 
wpłynęło na poprawę morale. 

Bitwa o Olszynką 
Grochowską -                         

25 lutego 1831r. - taktyczne 
zwycięstwo Polaków (właściwie 

bitwa nierozstrzygnięta) 
uratowało kontrolę powstańców 

nad Warszawą. 

Bitwy pod Wawrem i Dębem 
Wielkim -                                       

31 marca 1831r. - zwycięstwa 
Polaków, które były częścią ofensywy, 

mającej za zadanie zapewnić 
Powstańcom inicjatywę w walkach. 

Niestety, działania ofensywne 
wstrzymano, tracąc szansę na rozbicie 

Rosjan. 

Bitwa pod Ostrołęką -                  
26 maja 1831r. - decydujące starcie 

Powstania Listopadowego.               
W wyniku nieudolnego dowodzenia 

generała Skrzyneckiego Polacy 
ponieśli klęskę, po której już tylko się 

bronili. 

Obrona Woli -                                
6–7 września 1831r. - 

zakończona klęską powstańców 
próba utrzymania Warszawy.     

W wyniku porażki Polacy 
poddali się, a walki trwały 
jedynie sporadycznie przez 

miesiąc. 



Przebieg powstania  

Utworzono Straż Bezpieczeństwa, która rozbroiła lud Warszawy. 3 grudnia 1830 r.        
Rada Administracyjna przekształciła się w Rząd Tymczasowy, który wyznaczył datę 
zwołania sejmu na 3 grudnia 1830 r. Rząd powierzył funkcję dyktatora generałowi 
Józefowi Chłopickiemu. Dzięki przejęciu władzy zaprowadził porządek i wysłał 
delegację na rozmowy z carem. Na czele delegacji, którą wysłano do Petersburga 

stanął książę Ksawery Drucki – Lubecki. Chłopicki nie podjął żadnych 
ofensywnych działań, wręcz opóźniał zbrojenia licząc na polubowne załatwienie 

kwestii spornych. 18 grudnia 1830 r. rozpoczął obrady sejm, który pod wpływem 
nastrojów ludu warszawskiego ogłosił powstanie narodowe. Niestety rozmowy          
z carem zakończyły się niepowodzeniem – car nie zgodził się na żadne ustępstwa         

i nakazał natychmiastowe złożenie broni, groził karą dla buntowników.  



Powstanie 
listopadowe  

 wojna polsko-rosyjska w 1830-1831r. 



Wojna polsko – rosyjska 1831 r. 

Nastroje w Warszawie zmieniły się pod wpływem 

odmownej odpowiedzi cara. Coraz więcej osób 

opowiadało się za prowadzeniem dalszej walki.       

25 stycznia 1831 r. zorganizowano manifestację     

ku czci dekabrystów (grupa rosyjskich 

spiskowców/rewolucjonistów ze sfer szlacheckich). 

Przemawiano na Placu Zamkowym. W takiej 

atmosferze sejm podjął uchwałę o detronizacji cara 
Mikołaja I – powstanie przerodziło się w wojnę 

polsko – rosyjską. 



Bohaterowie powstania listopadowego 

Józef Grzegorz Chłopicki (1771-1854) 

Polski generał, członek Rady Administracyjnej i naczelnik 
sił zbrojnych 

5 maja 1830 roku został dyktatorem Powstania, 

Zwolennik rokowań z carem, przeciwnik działań 
zbrojnych 

17 stycznia 1831 roku zrzekł się dyktatury 



Bohaterowie powstania listopadowego 

Adam Jerzy Czartoryski (1770-1861) 

Książe 

Polityk 

Dyplomata 

Był w składzie Rządu Tymczasowego 

Zamierzał rozwiązać polską sprawę odzyskania niepodległości            
w oparciu o cesarstwo rosyjskie 



Bohaterowie powstania listopadowego 

Jan Stefan Krukowiecki (1772-1850) 

Generał 

Działacz niepodległościowy 

Dowódca piechoty 

Gubernator Warszawy 

W sierpniu 1831 roku wybrany na prezesa Rządu Narodowego 

Ogłosił się dyktatorem powstania 

Podpisał akt kapitulacji Warszawy 



Bohaterowie powstania listopadowego 

Emilia Plater (1806-1831) 

Polska hrabianka 

Kapitan Wojska Polskiego w czasie powstania 
listopadowego 

Córka hrabiego Franciszka Ksawerego i Anny von 
der Mohl 
  

Jedna z pierwszych inicjatorek samodzielnego 
powstania na Litwie 
 



Bohaterowie powstania listopadowego 

Dezydery Chłapowski (1790-1879) 

Polski generał 

Działacz gospodarczy 

Prekursor pracy organicznej 

Baron Cesarstwa Francuskiego 

Był patriotą czynnie biorącym udział w obronie ustroju 
Rzeczypospolitej 



Bohaterowie powstania listopadowego 

Józef  Longin Sowiński (1777-1831) 

Generał 

Szef  Wydziału Artylerii Komisji Rządowej Wojny 

Absolwent Szkoły Rycerskiej w Warszawie 

Dowódca artylerii garnizonu warszawskiego 

Zginął dowodząc obroną reduty na Woli 



Bohaterowie powstania listopadowego 

Piotr Wysocki (1797-1874) 

Podporucznik Szkoły Podchorążych w Warszawie, 

Służył w armii Królestwa Polskiego (od 1818 r.) 

W 1828 roku z jego inicjatywy powstała w Szkole 

Podchorążych Piechoty w Warszawie 



Bohaterowie powstania listopadowego 

Ignacy Prądzyński (1792-1850) 

Generał 

Znakomity strateg 

Podkomendant twierdzy Zamość 

Kwatermistrz generalny Sztabu Głównego 

Dowódca korpusu inżynierów 

16-17 sierpnia 1830 roku był naczelnym wodzem Powstania, - dowodził w bitwie pod 
Iganiami 



 Przyczyny upadku powstania 

Najważniejszą przyczyną upadku 
powstania była przewaga militarna 
Rosjan. Przeciwko 50 tys. armii polskiej 
skierowano siły liczące 130 tys. 

Oprócz tego Polacy nie potrafili 
dowodzić wielkimi grupami wojsk 

Duży wpływ na wynik powstania miał 
brak wiary we własne siły                       
i upolitycznienie powstania. 

Armia polska oddała inicjatywę            
w ręce rosyjskie. Jedynie plany generała 
Ignacego Prądzyńskiego zakładały 
uderzenie (ofensywę) na armię rosyjską 



Konsekwencje powstania listopadowego 

Zniesiono konstytucję z 1815 r. w tym: sejmu polskiego, 
armii. Zniesiono koronację cara na króla polskiego 

Armia polska uległa likwidacji, a żołnierzy polskich siłą 
wcielono do armii rosyjskiej. 

Skazańcom i emigrantom skonfiskowano majątki 

Wprowadzono cenzurę 

Nałożono wysokie cło na towary produkowane                         
w Królestwie 



Ciekawostki 

Zryw Podchorążych zakończyłby się w ciągu kilku 
godzin lub najwyżej kilku dni, gdyby mieszkańcy stolicy 
nie odpowiedzieli spontanicznie na apel Podchorążych 
„Do broni!” 

Podczas zajmowania Belwederu rosyjski książę miał 
ukryć się na poddaszu 

W trakcie powstania także kobiety z bronią w ręku biły 
się o niepodległość. Najsłynniejszą kobietą-powstańcem 
była Emilia Plater walcząca z Rosjanami na Litwie 

W okresie powstania listopadowego w Mennicy 
Warszawskiej wybite zostały nowe monety polskie, 
które zastąpiły dotychczasowe rosyjskie 

W bitwie pod Olszynką Grochowską Polacy użyli 
wczesnej formy broni rakietowej, co zaskoczyło 
rosyjską kawalerię, zmuszając ją do odwrotu 

W czasie powstania listopadowego doszło do 
kilkudziesięciu krwawych bitew 
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