
Lekcja  

Temat: Powstanie styczniowe. 

 

1. Sytuacja w Królestwie Polskich w połowie XIX w. 

a. dzięki zniesieniu granicy celnej z Rosją w Królestwie Polskim nastąpił okres ożywienia gospodarczego 

b. klęska Rosji w tzw. wojnie krymskiej przyczyniła się do złagodzenia polityki caratu – tzw. „wiosna 

posewastopolska” 

 zgoda cara Aleksandra II na utworzenie Towarzystwa Rolniczego – prezesem hrabia Andrzej 

Zamoyski  

 ogłoszenie amnestii (darowanie kar) dla osób zesłanych na Syberię 

2. Nasilenie się nastrojów patriotycznych w Królestwie Polskim 

a. organizowanie manifestacji patriotycznych 

 manifestacje upamiętniały ważne rocznice 

 podczas stard manifestantów z policją i wojskiem dochodziło do ofiar śmiertelnych 

b. utworzenie tzw. Delegacji Miejskiej 

 reprezentowała różne grupy społeczne 

 celem jej działania była walka o odzyskanie autonomii  dla Królestwa Polskiego 

3. Działalnośd Aleksandra Wielopolskiego  

a. Aleksander Wielopolski był zwolennikiem polityki ugodowej wobec caratu i przeciwnikiem powstania 

b. za zgodą cara w Królestwie powstał Rząd Cywilny z Aleksandrem Wielopolskim na czele 

c. utworzenie Szkoły Głównej w Warszawie 

4. Czerwoni i Biali 

a. organizacja Białych  

 miała program umiarkowany  

 walkę o niepodległośd odkładała na późniejszy bardziej dogodny moment 

 głównymi przywódcami byli hrabia Andrzej Zamojski i Leopold Kronenberg  

b. organizacja Czerwonych 

 miała radykalny program reform społecznych – m.in. uwłaszczenie chłopów 

 dążyła do natychmiastowego wybuchu antycarskiego powstania zbrojnego 

 tworzenie sieci tajnych kółek spiskowych 

 na czele organizacji stał Komitet Centralny Narodowy 

 jednym z przywódców był Jarosław Dąbrowski  

5. Wybuch powstania 

a. ogłoszenie przez Aleksandra Wielopolskiego branki (poboru) do wojska – chciał w ten sposób rozbid 

organizację czerwonych i przerwad przygotowania do powstania 

b. ogłoszenie powstania przez Czerwonych – 22 I 1863 r. 

 Komitet Centralny Narodowy przekształca się w Tymczasowy Rząd Narodowy 

 Tymczasowy Rząd Narodowy ogłosił „Manifest” wzywającego do udziału w powstaniu 

 zapowiedział uwłaszczenia chłopów i przyznanie ziemi bezrolnym uczestnikom powstania 

c. walki miały charakter partyzancki – uczestniczyły w nich małe partie (oddziały), które starały się 

atakowad z zaskoczenia 

d. do powstania przyłączyła się również organizacja Białych 

e. Marian Langiewicz  został dyktatorem powstania – po kilku dniach walk musiał wycofad się do Galicji 

f. powstanie wybuchło również na ziemiach zabranych – na Litwie, Białorusi i Ukrainie 

6. Polskie paostwo podziemne 

a. rozbudowa konspiracyjnego (tajnego) paostwa polskiego 

 konspiracyjna administracja 

 pobór podatków na potrzeby powstania i tajnego paostwa polskiego 

http://portalwiedzy.onet.pl/77129,,,,aleksander_ii_nikolajewicz_romanow,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/6868,,,,towarzystwo_rolnicze,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/41705,,,,amnestia,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/74181,,,,wielopolski_aleksander_ignacy,haslo.html


b. w maju 1863 r. Tymczasowy Rząd Narodowy przekształcił się w Rząd Narodowy  

 

7. Ostatnim przywódcą powstania był Romuald Traugutt  (X 1863 – IV 1864 r.)  

      a. miał doświadczenie wojskowe – wcześniej był zawodowym oficerem w armii rosyjskiej 

      b. podjął decyzję o przekształceniu oddziałów partyzanckich w regularna armię 

      c. starał się zrealizowad uwłaszczenie chłopów 

 

8. Upadek powstania styczniowego 

      a. 2 III 1864 r. car Aleksander II wydał ukaz o uwłaszczeniu chłopów – odciągnęło to chłopów od udziału w 

powstaniu 

      b. dużą stratą było rozbicie przez Rosjan oddziału gen. Józefa Hauke-Bosaka 

      c. w kwietniu 1864 r. został aresztowany i skazany na śmierd Romuald Traugutt 

      d. jednym z ostatnich oddziałów powstaoczych była partia księdza Stanisława Brzózki, która walczyła do 

wiosny 1865 r.  

 

 


