
 

 

KLASA 7A 

- proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego: 

T: Powstanie styczniowe – przyczyny, przebieg i skutki. 

Cel: będę znał(a) przyczyny i skutki powstania styczniowego. najważniejsze wydarzenia z 

walk powstańczych z 1863-1864.  

1. Odwilż posewastopolska (albo wiosna posewastopolska): 

-jest to okres zmian po przegranej Rosji w wojnie krymskiej, te zmiany to np.: zniesienie 

poddaństwa chłopów, 

- w Królestwie Polskim zmiany te polegały między innymi na złagodzeniu represji wobec 

Polaków, zniesienia stanu wojennego, 

-nastąpił wzrost aktywności społecznej wśród Polaków  (powstały nowe zakłady, Akademia 

Medyko - Chirurgiczna, Towarzystwo Rolnicze na czele z Andrzejem Zamoyskim itp.), 

-powstanie stronnictw patriotycznych „czerwonych” ( chcieli doprowadzić do powstania 

zbrojnego) i „białych” (wybuch powstania uzależniali od pomocy zachodnich mocarstw) 

2. Przyczyny powstania styczniowego: 

-chęć odzyskania niepodległości przez Polskę,  

-organizowanie przez Polaków manifestacji dla uczczenia ważnych rocznic narodowych, w 

trakcie tych uroczystości dochodziło do starć z oddziałam carskimi, w wyniku których ginęli 

ludzie, 

- z inicjatywy Polaka, Aleksandra Wielkopolskiego władze carskie ogłosiły brankę, czyli 

nadzwyczajny pobór do wojska rosyjskiego. 

3. Przebieg powstania styczniowego: 

 -wybuch: 22 styczeń 1863 roku, 

- główni dyktatorzy powstania: Ludwik Mierosławski, Marian Langiewicz, Romuald 

Traugutt, 

-w czasie powstania głównie toczono walkę partyzancką, 

-powstanie głównie toczyło się na terenie Królestwa Polskiego ale także na terenach Litwy i 

Białorusi (z zaboru pruskiego i austriackiego przybywali głównie ochotnicy i broń), 

- Tymczasowy Rząd Narodowy (władze powstańcze) przekształca się w Rząd Narodowy, 

który stał się centralnym ośrodkiem władzy konspiracyjnej państwa polskiego ( dysponowali 

oni własną pocztą, służbą dyplomatyczną, zorganizowali policję i opiekę społeczną, wydawali 

gazety i ulotki – tworząc w ten sposób wyjątkowe w dziejach tajne państwo), 

-łącznie odbyło się ok. 1200 potyczek, 

-masowe represje wobec powstańców ( np. aresztowania), brak pomocy z zewnątrz, wydanie 

ukazu  o uwłaszczeniu (nadanie chłopom na własność użytkowanej przez nich ziemi) przez 

cara w 1864 roku przyczyniły się do upadku powstania, 



-najdłużej bronił się oddział na Podlasiu, do wiosny 1865 roku, dowodzony przez księdza 

Stanisława Brzóskę. 

4. Skutki powstania styczniowego: 

- rusyfikacja (przypominam jest to proces wynaradawiania Polaków), 

- rozstrzelania, wielu skazano na śmierć, 

- katorga  (ciężka praca, praca ponad siły), 

- służba w karnych oddziałach armii rosyjskiej, 

- zsyłka na Syberię, 

- konfiskata majątków (zabranie majątku przez państwo), 

- emigracja, 

- Kościół katolicki podporządkowano Kolegium Duchownym w Petersburgu, 

- zmiana nazwy Królestwa Polskiego na Kraj Przywiślański,  

-ciekawostki, których nie trzeba przepisać:) 

*branka była organizowana już wcześniej ale dotychczas  mężczyzn wybierano w wyniku 

losowania i mieli prawo wykupu, aby uniknąć służby. Przed powstaniem branka była 

ogłoszona ze specjalnej imiennej listy. 

*Władze powstańcze chcąc pozyskać chłopów do powstania ogłosiły dekret o uwłaszczeniu: 

ziemia, którą uprawiali chłopi, miała odtąd być ich własnością. Mimo to większość chłopów 

nie wzięła udziału w powstaniu, gdyż nie ufali szlacheckim władzom. 

* Powstańców popierała między innymi Anglia i Francja i Austria. 

*W powstaniu walczyli obcokrajowcy: Węgrzy, Francuzi, Niemcy, Włosi, Czesi, Rosjanie, 

Białorusini i Ukraińcy. 

*Romuald Traugutt – dyktator powstania ale w młodości oficer w armii rosyjskiej. Między 

innymi brał udział w tłumieniu powstania na Węgrzech podczas Wiosny Ludów. W kwietniu 

1864 roku Rosjanie go aresztowali a w sierpniu powiesili.  

- na YouTubie proszę obejrzeć filmy (nie trzeba wszystkich): 

Powstanie styczniowe w 6 minut 

https://www.youtube.com/watch?v=jdoNE-I1fys  

Rok 1863 Powstanie Styczniowe 

https://www.youtube.com/watch?v=K8rKJL9xM2k  

 

Pozdrawiam Jolanta Głodowska. 

https://www.youtube.com/watch?v=jdoNE-I1fys
https://www.youtube.com/watch?v=K8rKJL9xM2k

