
1863 - 1864



Przyczyny powstania

 Wojna krymska (1853-1856) Rosji przeciw Turcji, klęska Rosji 
(pokazana została w ten sposób wewnętrzna słabość Imperium 
Rosyjskiego)

 Tłumienie poprzez władze rosyjskie manifestacji patriotycznych 
m.in. 27 lutego 1861 r. (na krakowskim przedmieściu) oraz 8 m.in. 27 lutego 1861 r. (na krakowskim przedmieściu) oraz 8 
kwietnia 1861 r. (Plac Zamkowy w Warszawie)

 Zamknięcie wszystkich kościołów i kaplic w Warszawie przez 
władze rosyjskie (zakaz odprawiania nabożeństw patriotycznych)

 Odradza się polska idea niepodległościowa

 Pobór do wojska rosyjskiego mieszczan i szlachciców tzw. branka 
, jako bezpośrednia przyczyna wybuchu powstania (styczeń 1683)



Scena z uroczystości pogrzebu „pięciu poległych”, zabitych 27 lutego na 
krakowskim przedmieściu. Uroczystość odbyła się na cmentarzu 

Powązkowskim w Warszawie, odbyła się wtedy wielka manifestacja 
wszystkich stanów Królestwa Kongresowego.



Aleksander Wielopolski
 Naczelnik Rządu Cywilnego

Królestwa Polskiego
 zwolennik reform, doprowadził 

do: zniesienia pańszczyzny (1861 
r.), oczynszowania (1862 r.), 
równouprawnienia Żydów, 
spolszczenia administracji, 
rozbudowy szkolnictwa; rozbudowy szkolnictwa; 

 brak poparcia społecznego dla 
Wielopolskiego. Był autorem 
słynnego powiedzenia: „Dla 
Polaków można coś dobrego 
zrobić, ale z Polakami —
nigdy". 

 jako inicjator branki 
sprowokował wybuch powstania 
styczniowego



Stronnictwa polityczne 
„czerwoni"

 sieć konspiracyjna powstająca od 
1862 r., podległa Komitetowi 
Miejskiemu przekształconemu w 
VI 1862 r. w Komitet Centralny 
Narodowy; 

 „czerwoni" dążyli do obalenia 

 na czele z Dyrekcją Krajową -
konserwatyści, liberałowie z 
Andrzejem Zamoyskim, 
Leopoldem Kronenbergiem, 
Edwardem Jurgensem, Karolem  „czerwoni" dążyli do obalenia 

cara, odzyskania niepodległości; 
Apollo Korzeniowski, Jarosław 
Dąbrowski,Ignacy Chmieleński; 

 poparcie tajnych organizacji 
młodzieżowych (koło oficerskie 
Zygmunta Sierakowskiego w 
Petersburgu); 

 współpracowano z rosyjską 
„Ziemią i Wolą", tworzono własną 
administrację, policję, pocztę, 
służby podatkowe

Edwardem Jurgensem, Karolem 
Majewskim;

 propagowali pracę organiczną, 
zwolennicy pełnej autonomii, 
celem w przyszłości było 
odzyskanie niepodległości



„Biali” był o obóz polityczny 
ziemiaństwa, arystokracji i bogatych 
mieszczan. Byli zwolennikami pracy 
organicznej, wymuszania na 
państwach zaborczych praw 
autonomii, rozbudzanie świadomości 
narodowej. Byli przeciwnikami walki 
zbrojnej.

Stronnictwo białych

Andrzej Zamoyski (l 800-1874), 
działacz gospodarczy i polityczny, 

prezes Towarzystwa Rolniczego w latach 1857-1861, 
przewodniczył stronnictwu „białych”

zbrojnej.



Symboliczny obraz branki autorstwa Artura Grottgera. Mimo że branka nie 
rozbiła ruchu spiskowego, jej kontynuacja groziła sparaliżowaniem działalności 
niepodległościowej. Przygotowane zostały w tym celu imienne listy, obejmujące 
12 tys. osób, podejrzanych o przynależność do organizacji patriotycznych. Osoby 

te miały być wcielone do wojsk rosyjskich.



Przebieg powstania
 19 stycznia 1683 r. powołanie przez Komitet Centralny Narodowy Ludwika

Mierosławskiego na dyktatora powstania styczniowego
 22 I 1863 r. wybuch powstania, ogłoszenie „Manifestu" Tymczasowego

Rządu Narodowego („czerwonych” z Komitetu Centralnego Narodowego);
wezwanie do walki; uwłaszczenie chłopów.

 plany zdobycia Płocka, gdzie miał ujawnić się rząd, nie powiodły się, więc
władze działały w konspiracji w Warszawiewładze działały w konspiracji w Warszawie

 Konstanty Mikołajewicz Romanow przywrócił stan wojenny, zawieszony w
drugiej połowie 1862 roku.

 nieudana dyktatura Ludwika Mierosławskiego, który opuścił kraj
 duże zasługi dla powstania miał Stefan Bobrowski - rewolucyjny naczelnik

Warszawy
 8 II 1863 r. - porozumienie Prus i Rosji, tzw. konwencja gen. Gustawa

Alvenslebena w sprawie pomocy pruskiej w stłumieniu powstania; prawo do
przemarszu wojsk obu stron przez swoje terytorium



Przebieg powstania - mapa



Bitwa pod 
Grochowiskami

 18 marca 1863 r. niedaleko Pińczowa.

 Jedna z najkrwawszych bitew powstania styczniowego zakończona 
zwycięstwem Polaków.

 Oddział powstańczy złożony z „żuawów śmierci” oraz kosynierów pod 
dowództwem Mariana Langiewicza.dowództwem Mariana Langiewicza.

 W polskich oddziałach walczył młody 18-sto letni Adam Chmielowski znany 
jako Brat Albert.

 Straty w żołnierzach po obu stronach były wyrównane.



Siły rosyjskie - kozacy

Kozak uzbrojony 
w spisę, janczarkę i 
szablę 
kawaleryjską 
„szaszkę”„szaszkę”



Siły polskie – oddziały 
„żuawów śmierci”

Oficer żuawów śmierci 
w fezie i żuawce, 
uzbrojony w rewolwer 
kapiszonowy Colt-Navy i 
karabelę (szablę)karabelę (szablę)



Widoczny jest na nim orzeł 
(Korona), pogoń (Litwa) oraz 
archanioł Michał (Ruś). Symbol 
jedności w powstaniu styczniowym.

Herb Królestwa Kongresowego z okresu 
Powstania styczniowego



Pieczęć główna Rządu Narodowego 
zawierała hasło „Równość, wolność, niepodległość" 

oraz herby Polski, Litwy i Rusi. 
„Ludzie szukają symbolu siły, symbolu wartości. W r. 1863 istniał taki 
symbol, który silnie, ba — nieraz wszechwładnie panował nad ludźmi. 

Była nim pieczęć — pieczęć Rządu Narodowego" 
—Józef Piłsudski, 1924 r.



Przebieg powstania –
c.d.

 przyłączenie się „białych" do powstania; nadzieja na pomoc 

Francji i Anglii; krótka dyktatura Mariana Langiewicza 11-18 

III 1863 r. (zwycięstwa pod Chrobrzem, Grochowiskami) 

 Śmierć Stefana Bobrowskiego z rąk Adama Grabowskiego 12  Śmierć Stefana Bobrowskiego z rąk Adama Grabowskiego 12 

kwiecień 1863r.

 walka o władzę „czerwonych" i „białych

 VIII 1863 r. namiestnikiem Królestwa został Fiodor Berg

 partyzancki charakter walk



Generał Marian Langiewicz (1927-1887)
Drugi dyktator powstania listopadowego. Wykładowca polskiej 

szkoły wojskowej w Genui, początkowo dowodził oddziałami 
powstańczymi w województwie sandomierskim, a w marcu 1863 r. był 

przez tydzień dyktatorem powstania. Aresztowany przez Austriaków (17 
marzec), siedział dwa lata w twierdzy Josephstadt, a resztę życia spędził 

na emigracji w Anglii, Szwajcarii i Turcji



Bitwa pod Żyrzynem 

 Stoczona 8 sierpnia 1863 r. klęska Rosjan

 Przejęcie rosyjskich wozów pocztowych zawierających cenne 

ładunki.

 Zyski w postaci ok. 400 karabinów oraz 140 tys. Rubli Zyski w postaci ok. 400 karabinów oraz 140 tys. Rubli

 Oddziały powstańcze dowodzone przez generała Michała 

Heydenreich’a

 Wiadomość o wygranej bitwie rozszerzyła się nie tylko po 

Królestwie Kongresowym ale również po całej Europie.

 Wielki sukces Polaków



Przebieg bitwy pod Żyrzynem



Oddziały Żyrzyńskie - Rosja

Rosyjski żołnierz piechoty 
liniowej z karabinem z liniowej z karabinem z 
gwintowaną lufą oraz 
bagnetem



Oddziały Żyrzyńskie - Polska

Kosynier – powstaniec w 
krakusce uzbrojony w krakusce uzbrojony w 
drzewce z osadzonym na 
sztorc nożem od sieczkarni 
z hakiem i pistolet.



Francuska karykatura krytykująca opieszałość 
europejskiej dyplomacji wobec sprawy polskiej



Francuska karykatura przedstawiająca nieudolność 
carskiej policji w Warszawie, 

nie mogącej wytropić tajnych organizacji powstańczych



Przebieg Powstania – c.d.

 dyktatura Romualda Traugutta (X 1863 - IV 1864) -
próbował ratować powstanie, opierając się na 
„pospolitym ruszeniu”

 ukaz carski o uwłaszczeniu (2 III 1864 r.);

 aresztowanie Traugutta 10/11 kwiecień 1864 r.

 egzekucja ostatniego dyktatora powstania 
styczniowego na stokach Cytadeli warszawskiej (5 
sierpień 1864 r.)

 upadek powstania jesienią 1864 r., chociaż walki 
prowadzono do wiosny 1865 r. (ostatni oddział 
księdza Stanisława Brzóski na Podlasiu); 



Romuald Traugutt
 Ostatni dyktator i męczennik powstania 

styczniowego
 Stał się symbolem obywatelskiej ofiary na 

ołtarzu niepodległości
 Stwierdził w zeznaniu przed carską komisją 

śledczą, 22 IV - 4 V 1864 r.: „Będąc 
przekonanym, że niezależność jest 
koniecznym warunkiem prawdziwego koniecznym warunkiem prawdziwego 
szczęścia każdego narodu, zawsze jej 
pragnąłem dla swojej ojczyzny, a to tym 
bardziej, że oswobodzenie się Rosji od 
ciężaru panowania nad Polską liczyłem za 
również konieczny warunek do zwrócenia 
całej  działalności rządu i ludu rosyjskiego 
na rzeczywisty pożytek tego obszernego 
państwa". 

 Traugutt zapłacił za swój wybór najwyższą 
cenę - zginął na szubienicy na stokach 
warszawskiej Cytadeli.



Patrol powstańczy 
obraz Maksymiliana Gierymskiego (1846 – l874)

Warto się zastanowić, jakie cechy tego obrazu oddają klimat powstania 
styczniowego



Znaczenie powstania
 stoczono ok. 1200 potyczek 

 represje po powstaniu – rusyfikacja, zsyłki na Syberie

 największy zryw całego narodu; na pomoc przybyli powstańcy z innych 
zaborów, zginęło około 20 tyś. powstańców 

 uwłaszczenie chłopów 

 zakończenie epoki romantycznych zrywów; początek nowoczesnego  zakończenie epoki romantycznych zrywów; początek nowoczesnego 
narodu; hasła pozytywizmu 

 na bardzo dobrej organizacji państwa podziemnego będą wzorować się 
władze okupowanej Polski w II wojnie światowej 

 powstanie styczniowe odbiło się echem wśród rewolucjonistów Europy: 
udział ochotników z Europy (Andrzej Potiebnia, Francesco Nullo), 
poparcie I Międzynarodówki i „Kołokoła" Aleksandra Hercena; z 
apelami o solidarność z Polakami wystąpili Victor Hugo, Laios Kossuth, 
Giuseppe Garibaldi

 Likwidacja resztek autonomii Królestwa Polskiego i utworzenie Kraju 
Przywiślańskiego




