
Lekcja 

Temat: Ziemie polskie po Wiośnie Ludów – powtórzenie wiadomości 

I POWSTANIE STYCZNIOWE 

1. 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 

2. 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 

3. 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  

4. 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 

5. Polskie paostwo podziemne 

a. rozbudowa konspiracyjnego (tajnego) paostwa polskiego 

 konspiracyjna administracja 

 pobór podatków na potrzeby powstania i tajnego paostwa polskiego 

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

 

6. 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 
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      c. starał się zrealizowad uwłaszczenie chłopów 

 

7. 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.  

II PO POWSTANIU STYCZNIOWYM 

1. Represje carskie po upadku powstania styczniowego 
a. represje wobec uczestników powstania 

 konfiskaty majątków 

 wyroki śmierci 

 więzienia 

 katorga – zsyłka na Syberię 
b. częśd uczestników powstania wyemigrowała za granicę 
c. likwidacja pozostałości autonomii Królestwa Polskiego 

 zastąpienie nazwy Królestwo Polskie nazwą Kraj Przywiślaoski 

 upodobnienie administracji Królestwa Polskiego do administracji rosyjskiej 

 intensywna rusyfikacja – zastąpienie języka polskiego językiem rosyjskim w urzędach i szkołach 

 prześladowania Kościoła rzymskokatolickiego i Kościoła unickiego 
2. Rusyfikacja 

a. rusyfikacja to polityka władz carskich, której celem było wynarodowienie Polaków i innych narodów 
b. metody rusyfikacyjne 

 wprowadzenie języka rosyjskiego jako języka urzędowego 

 wprowadzenie języka rosyjskiego jako języka wykładowego w szkołach 

 likwidacja kościoła unickiego 

 wywłaszczenia (pozbawienie majątku) i wysiedlenia 
c. problem analfabetyzmu (brak umiejętności czytania i pisania) 

 do szkół elementarnych uczęszczało zaledwie 12% dzieci 

 w całym Królestwie Polskim działało tylko 120 szkół średnich 
d. działalnośd kuratora Aleksandra Apuchtina – „noc apuchtinowska” 

3. Opór społeczeostwa polskiego wobec rusyfikacji – działania zmierzające do umocnienia polskiej 
świadomości narodowej 
a. działalnośd Kół Oświaty 
b. działalnośd Polskiej Macierzy Szkolnej 
c. powstanie Towarzystwa Oświaty Narodowej 
d. prowadzenie tajnego nauczania 
e. Powstanie Uniwersytetu Latającego – nielegalnej uczelni dla kobiet 

4. Antypolska działalnośd władz niemieckich w zaborze pruskim (kanclerz Otto von Bismarck) 
a. 1871 r. – włączenie Pomorza Gdaoskiego i Wielkopolski do Cesarstwa Niemieckiego 
b. Zmiana nazwy Wielkie Księstwo Poznaoskie na Prowincja Poznaoska 
c. Germanizacja Polaków 

 Język niemiecki jako język urzędowy w Wielkopolsce 

 Usuwanie języka polskiego ze szkół 

 Likwidacja polskich nazw geograficznych i nazwisk 

 Ograniczanie prawa posługiwania się językiem polskim w miejscach publicznych 
d. Kulturkampf (walka o kulturę) – walka Bismarcka z wpływami Kościoła Katolickiego w paostwie 

niemieckim  

 Ustanowienie ustaw, które wprowadzały kontrolę paostwa nad Kościołem 

 Walka Polaków z Kulturkampfem była tożsama z walką o utrzymanie polskości (abp Mieczysław 
Ledóchowski) 



e. Rugi pruskie – deportowanie (wydalanie) Polaków, którzy nie pochodzili z zaboru pruskiego 
f. Działalnośd Komisji Kolonizacyjnej (1886): 

 Wykup polskich majątków ziemskich i sprzedawanie ich osadnikom niemieckim  
g. „Pruskie ustawodawstwo wyjątkowe” z lat 1901-1908. 

 Obowiązek nauczania religii w języku niemieckim 

 Obowiązek uzyskanie specjalnego zezwolenia na budową domu 

 „ustawa kagaocowa” – obowiązek używania języka niemieckiego podczas zgromadzeo 
publicznych 

5. Walka Polaków z germanizacją 
a. Rozwój działao w ramach pracy organicznej  

 Polskie banki i spółdzielnie 

 Udzielanie pomocy finansowej w walce o utrzymanie polskich majątków 
b. Działalnośd Piotra Wawrzyniaka 

 Zakładał spółki kredytowe, spółdzielnie 

 Założył Bank Ludowy w Śremie 
c. Działalnośd kulturalno-oświatowa Towarzystwa Czytelni Ludowych 
d. Symbole polskiego oporu 

 Michał Drzymała – sprzeciw wobec zakazu wznoszenia budynków (wóz cyrkowy) 

 Strajk dzieci we Wrześni wobec nakazu modlitwy i nauki Religi w języku niemieckim - „Rota” M. 
Konopnickiej 

6. Reformy polityczne w Austrii 
a. W 1867 r. po klęsce Austrii w wojnie z Prusami Franciszek Józef  przeprowadził gruntowną reformę 

monarchii habsburskiej 
b. została utworzona dualistyczna monarchia Austro-Węgierska 
c. została przeprowadzona reforma ustroju politycznego: centralnym organem władzy ustawodawczej 

została Rada Paostwa, w poszczególnych prowincjach powołano sejmy krajowe 
7.  Autonomia Galicji –  od 1867 

a. Autonomia – ograniczona suwerennośd – częściowa niezależnośd  ludności stanowiącej mniejszośd w 
danym kraju.  

b. W 1867 r. nadano Galicji autonomię na mocy Statutu Krajowego. Namiestnikiem prowincji został Polak – 
Agenor Gołuchowski. W rządzie Austro – Węgier utworzono stanowisko ministra dla Galicji, które 
powierzano Polakom.  

c. Zakres autonomii:  

 urzędy pełnili głównie Polacy, 

 język polski był obowiązkowy w urzędach i szkołach,  

 wprowadzono wolnośd prasy i wydawnictw,  

 wprowadzono wolnośd zakładania stowarzyszeo,   

 najważniejszą instytucją autonomiczną Galicji był Sejm Krajowy, z siedzibą we Lwowie. Sejm 
mógł uchwalad podatki lokalne i wystosowad adres (list) do cesarza.  

 Organem wykonawczym był Wydział Krajowy, który zarządzał finansami, kulturą, gospodarką, 
budownictwem, opieką społeczną. Podlegały mu samorządy. 

  Na czele oświaty w Galicji  stała Rada Szkolna Krajowa,   

 przedstawiciele Galicji zasiadali w Radzie Paostwa w Wiedniu. Polak – Kazimierz Badeni – został 
nawet premierem Austro –  Węgier. 

8. Polacy wobec zaborcy austriackiego 
a. w sferach rządowych Galicji dominowały postawy ugodowe  – hasło trójlojalizmu 
b. zwolennikami postawy ugodowej byli tzw. konserwatyści galicyjscy 
c. w zaborze rosyjskim i niemieckim postawy lojalizmu oznaczałyby zgodę na rusyfikację i germanizację 
 

III ZMIANY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE NA ZIEMIACH POLSKICH 

1. Przemiany gospodarcze ziem zaboru rosyjskiego 

a. rozwojowi gospodarki Królestwa Polskiego sprzyjało zniesienie granicy celnej z Rosją w 1851 r. 

b. okręgi przemysłowe w Królestwie Polskim 

 okręg warszawki - przemysł metalowy i maszynowy 

 okręg łódzki - przemysł włókienniczy 



 okręg częstochowsko-sosnowiecki - górnictwo oraz przemysł hutniczy 

c. uwłaszczenie chłopów w Królestwie Polskim (1864 r.) 

 chłopi otrzymali ziemię za darmo 

 szlachta i kler za utracone ziemie otrzymali odszkodowanie 

 spór między dworem a wsią o serwituty, czyli przysługujące chłopom przed uwłaszczeniem 

prawa do korzystania z paoskich pastwisk i lasów 

2. Rozwój gospodarczy ziem polskich pod panowaniem pruskim 

a. intensywny rozwój nowoczesnego rolnictwa 

b. rozwój przemysłu maszynowego - zakłady Hipolita Cegielskiego w Poznaniu 

c. rozwój przemysłu przetwórczego – cukrownie 

d. w zaborze pruskim powstawały polskie instytucje gospodarcze 

 spółdzielnie 

 kółka rolnicze 

 banki spółdzielcze 

 Centralne Towarzystwo Gospodarcze 

 Związek Spółek Zarobkowych i Gospodarczych 

e. rozwój przemysłu ciężkiego na Górnym Śląsku 

3. Gospodarka Galicji 

a. Galicja była najbardziej zacofanym obszarem dawnej Rzeczypospolitej 

b. Rolnictwo 

 uwłaszczenie chłopów przeprowadzono w 1848  

 galicyjskie rolnictwo było zacofane, a gospodarstwa chłopskie nadmiernie rozdrobnione 

 likwidacja serwitutów wpłynęła na pogorszenie sytuacji chłopów 

c. powstanie spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych - działalnośd Franciszka Stefczyka 

d. wynalezienie przez Ignacego Łukasiewicza metody destylacji ropy naftowej i lampy naftowej przyczyniło 

się do wydobycia ropy naftowej 

4. Nowe podziały społeczne 

a. Ziemiaostwo – dawna średnia szlachta, posiadacze ziemscy 

b. Burżuazja – bogaci mieszczanie, przedsiębiorcy, bankierzy 

c. Robotnicy (proletariat) – biedniejsi mieszkaocy miast  

d. Inteligencja – grupa ludzi z wyższym wykształceniem, pracująca umysłowo 

e. Chłopi 

 gospodarowali na będących ich własnością indywidualnych gospodarstwach rolnych 

 

IV DZIAŁALNOŚD POLITYCZNA NA ZIEMIACH POLSKICH 

1. Początki ruchu robotniczego na ziemiach polskich 

a. ruch robotniczy rozwijał się przede wszystkim w zaborze rosyjskim 

 rozwojowi ruchu robotniczego sprzyjał rozwój przemysłu w zaborze rosyjskim 

 sytuacja materialna i prawna robotników była bardzo trudna 

b. w 1882 r. powstała Socjalno-Rewolucyjna Partia „Proletariat” – Wielki Proletariat 

 założycielem i przywódcą Wielkiego Proletariatu był Ludwik Waryoski 

 program Wielkiego Proletariatu nawiązywał do marksizmu 

 Wielki Proletariat szybko został rozbity przez władze carskie 

c. w 1888 r. powstał II Proletariat – również nawiązywał do marksizmu 

2. Nurt socjalistyczny ruchu robotniczego 

a. utworzenie Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) – 1893 r. 

 głównym przywódcą Polskiej Partii Socjalistycznej był Józef Piłsudski 

 znaczną rolę odgrywał również Bolesław Limanowski i Stanisław Wojciechowski 
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b. program Polskiej Partii Socjalistycznej 

 walka o poprawę warunków życia i pracy robotników oraz sprawiedliwośd społeczną 

 walka o odzyskanie niepodległości przez Polskę 

c. w Galicji powstała Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska Cieszyoskiego (PPSD) 

 założycielem i przywódcą Ignacy Daszyoski 

 PPSD pod względem programowym zbliżona była do PPS 

3. Nurt komunistyczny polskiego ruchu robotniczego 

a. powstanie Socjaldemokracji Królestwa Polskiego (SDKP) – 1893 r. 

b. program polityczny nawiązywał do idei marksistowskich 

 hasło walki klasowej 

 rezygnacja z walki o niepodległośd – uznanie jej za szkodliwą dla międzynarodowego ruchu 

robotniczego 

 przekonanie, że zwycięstwo międzynarodowej rewolucji zlikwiduje wszelkie formy niewoli i 

problem granic między narodami 

c. główni działacze 

 Julian Marchlewski 

 Róża Luksemburg 

d. w 1900 r. SDKP przekształciła się w Socjaldemokrację Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL) 

4. Narodowa Demokracja 

a. powstanie w Szwajcarii Ligi Polskiej – 1887 r. 

b. przekształcenie Ligi Polskiej w  Ligę Narodową –1893 r. 

c. powstanie Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego (SND) – 1897 r. 

 powstało z przekształcenia Ligi Narodowej 

 przywódcą Ligi Narodowej był Roman Dmowski (Myśli nowoczesnego Polaka) 

d. program narodowej demokracji (endecji) 

 kształtowanie nowoczesnego narodu polskiego 

 hasło solidaryzmu narodowego – wzajemne wspieranie się wszystkich warstw społeczeostwa 

polskiego 

 kierowanie się tzw. egoizmem narodowym 

 dążenie do odzyskania niepodległości, ale bez ryzyka powstania ogólnonarodowego 

5. Ruch ludowy 

a. ruch ludowy najszybciej rozwijał się w Galicji 

b. ruch ludowy reprezentował interesy chłopów i innych mieszkaoców wsi 

c. działalnośd księdza Stanisława Stojałowskiego 

 wydawał pisma: „Wieniec” i „Pszczółka” 

 propagował oświatę, czytelnictwo 

 organizował kółka rolnicze 

d. działalnośd Bolesława Wysłoucha 

 wydawał czasopismo „Przyjaciel Ludu” 

e. w  1895 r. zostało utworzone Stronnictwo Ludowe 

f. w 1903 r. Stronnictwo Ludowe zostało przekształcone w Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) 

 Polskie Stronnictwo Ludowe dążyło do podziału ziemi dworskiej między chłopów 

 wysunięcie haseł niepodległościowych 

g. w 1913 r. Polskie Stronnictwo Ludowe uległo podziałowi: 

 prawicowe Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” (PSL-„Piast”) – Wincenty Witos 

 lewicowe  Polskie Stronnictwo Ludowe „Lewica” (PSL-„Lewica”) – Jan Stapioski 

6. Rewolucja 1905 r.  

a. Przyczyny i okoliczności 

http://portalwiedzy.onet.pl/36067,,,,polska_partia_socjalno_demokratyczna_galicji_i_slaska_cieszynskiego,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/40023,,,,daszynski_ignacy,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/32578,,,,marchlewski_julian,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/10719,,,,luksemburg_roza,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/53360,,,,socjaldemokracja_krolestwa_polskiego_i_litwy,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/33791,,,,liga_polska,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/94001,,,,liga_narodowa,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/42992,,,,stronnictwo_demokratyczno_narodowe,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/48272,,,,dmowski_roman,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/25304,,,,narodowa_demokracja,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/10277,,,,stojalowski_stanislaw,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/22519,,,,wyslouch_boleslaw,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/8155,,,,witos_wincenty,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/36536,,,,polskie_stronnictwo_ludowe_lewica,haslo.html


 Klęski Rosji w wojnie z Rosją z lat 1904-1905 i niezadowolenie społeczeostwa rosyjskiego 

domagającego się reform 

 22 I 1905 r. – krwawa pacyfikacja przez władze carskie pokojowej demonstracji przed Pałacem 

Zimowym w Petersburgu („krwawa niedziela”) 

b. Przebieg 

 Fala protestów i strajków w całej Rosji 

 Wystąpienia przeciwko władzy carskiej w Królestwie Polskim (Warszawa, Łódź, Białystok, 

Zagłębie Dąbrowskie i Staropolskie)  

 X 1905 r. – strajk powszechny w całej Rosji do którego przyłączyły się polskie fabryki 

 1905-1906 – strajki szkolne 

 Polacy uczestniczący w wystąpieniach domagali się, oprócz poprawy warunków pracy, 

większej autonomii oraz polonizacji szkół i urzędów 

c. Skutki rewolucji (ograniczone ustępstwa władz carskich wobec Polaków) 

 Możliwośd zasiadanie w rosyjskiej Dumie Paostwowej polskich posłów 

 Tolerancja religijna i zakooczenie prześladowao ze względu na wyznanie 

 Pozwolenie na zakładanie polskich szkół prywatnych (Polska Macierz Szkolna) 

 Otwarcie na Uniwersytecie Warszawskim wydziałów literatury i języka polskiego z polskim 

językiem wykładowym 

 Powrót nadziei Polaków na odzyskanie pełnej niepodległości (zmiana sojuszy międzynarodowych 

i schyłek Świętego Przymierza. 

7. Aktywnośd polskich partii politycznych na fali rewolucji 1905 roku 

a. SDKPiL – realizacja postulatów robotniczych przy współpracy z robotnikami rosyjskimi 

b. Rozłam w PPS:  

 PPS – Lewica („młodzi”), którzy dążyli do rewolucji proletariackiej i nie uznawali potrzeby 

niepodległości Polski 

 PPS – Frakcja Rewolucyjna („starzy”), dążyli przede wszystkim do niepodległości Polski 

(Józef Piłsudski) 

c. Narodowa Demokracja – uważała, że kryzys imperium rosyjskiego należy wykorzystad do 

uzyskania autonomii Królestwa Polskiego (Roman Dmowski) 

d. Polskie orientacje niepodległościowe 

 PPS – Frakcja Rewolucyjna – sojusz z Austro–Węgram i Niemcami przeciwko Rosji 

 Narodowa Demokracja – sojusz z Rosją przeciwko Niemcom 

8. Powstanie organizacji niepodległościowych w Galicji 

a. Związek Walki Czynnej – Lwów (inicjatywa J. Piłsudskiego, Kazimierz Sosnkowski dowódca) 

b. Związek Strzelecki – Lwów, Władysław Sikorski 

c. Towarzystwo ”Strzelec” – Kraków, J. Piłsudski 

V KULTURA POLSKA PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU 

1. Okoliczności kształtowania się kultury polskiej przełomu XIX i XX stulecia 

a. Germanizacja i rusyfikacja narodu polskiego 

b. Walka o utrzymanie polskiej tożsamości narodowej 

 Zachowanie języka polskiego, kultury i tradycji i wyznania katolickiego jako przejawu polskości 

c. Galicja (zabór austriacki)– ośrodek polskiej tożsamości 

 Polskie uczelnie wyższe (Kraków, Lwów) 

 Ośrodki kulturalne i naukowe (np. Akademia Umiejętności w Krakowie) 

d. Ośrodki polskiej kultury poza Galicją 

 Warszawa, Poznao, Wilno 

2. Polski pozytywizm 



a. Odrzucenie romantycznej idei walki zbrojnej o niepodległośd 

b. Praca organiczna 

 Rozwój i umacnianie polskiego społeczeostwa pod względem gospodarczym, kulturalnym i 

oświatowym (społeczeostwo jak jeden organizm) 

c. Praca u podstaw 

 Krzewienie oświaty i kształtowanie postaw patriotycznych wśród najniższych warstw 

społecznych (przede wszystkim mieszkaocy wsi) 

d. Literatura jako narzędzie w umacnianiu polskiej tożsamości 

 Literatura postyczniowa – nawiązywała do wydarzeo z powstania styczniowego (Eliza 

Orzeszkowa, Bolesław Prus) 

3. Rola historii w umacnianiu polskiej tożsamości 

a. Polskie badania naukowe, podważające zaborczą wizję samozawinionego upadku Polski 

b. Sztuka ku pokrzepieniu serc  

 Henryk Sienkiewicz – literatura historyczna (Trylogia, Krzyżacy) 

 Jan Matejko – malarstwo historyczne 

 Stanisław Wyspiaoski – dramaty historyczne (Warszawianka, Noc listopadowa) 

 Maria Konopnicka – poezja historyczna (Rota) 

4. Kultura Młodej Polski 

a. Modernizm – nurt w kulturze, który usuwał z twórczości idee polityczne, narodowe i społeczne (sztuka 

dla sztuki) 

b.  Młoda Polska (neoromantyzm) – kultura polskiego modernizmu 

 Swoboda w twórczości artystycznej i w stylu życia 

c. Przedstawiciele Młodej Polski:  

 Poezja - Stanisław Przybyszewski, Jan Kasprowicz  

 Literatura – Stefan Żeromski, Władysław Reymont 

 Malarstwo (impresjonizm, realizm) – Władysław Podkowioski, Aleksander Gierymski 

5. Początki kultury masowej na ziemiach polskich 

a. Okoliczności 

 Rozwój techniki (rejestracja dźwięku i obrazu) 

 Prasa 

b. Przejawy 

 Literatura popularna i czasopisma 

 Kino (Kazimierz Prószyoski) 

 Rozwój kultury fizycznej (ogródki jordanowskie – Henryk Jordan, skauting – Andrzej Małkowski) 

 


