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Przyczyny 

Powstania
GŁÓWNĄ PRZYCZYNĄ POWSTANIA BYŁA TZW. BRANKA 
DO ARMII CARSKIEJ. ZOSTAŁA ONA ZORGANIZOWANA 
PONIEWAŻ WŁADZE ROSYJSKIE CHCIAŁY PRZERZEDZIĆ 
GRONO SPISKOWCÓW. W ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI 
NACZELNY ORGAN CZERWONYCH, KOMITET 
CENTRALNY NARODOWY, PODJĄŁ DECYZJĘ O 
PRZYŚPIESZENIU WYBUCHU POWSTANIA I 
PRZEMIANOWAŁ SIĘ NA TYMCZASOWY RZĄD 
NARODOWY. WYBUCH POWSTANIA (MANIFESTU) MIAŁ 
MIEJSCE W NOCY 22 STYCZNIA 1863 ROKU.



WYBRANI 

DOWÓDCY 

POWSTANIA 

STYCZNIOWEGO

 Generał LUDWIK MIEROSŁAWSKI był przewidywany przez Czerwonych na 
dyktatora powstania. Wezwany w tym celu z Paryża, nie potrafił jednak 
zdobyć autorytetu podwładni usiłowali nawet dokonać zamachu na jego 
życie. Po kilku porażkach zdecydował się na powrót do Paryża 

 Generał MARIAN LANGIEWICZ zasłynął z działań partyzanckich w Górach 
Świętokrzyskich. Wiosną 1863 r. ogłosił się dyktatorem powstania, lecz już 
tydzień później, po klęskach poniesionych w potyczkach z oddziałami 
rosyjskimi, musiał uchodzić na teren zaboru austriackiego, gdzie został 
uwięziony.

 Generał JÓZEF HAUKE-BOSAK wywodził się arystokratycznej polskiej 
rodziny spowinowaconej z carem Aleksandrem II. Na wieść o wybuchu 
powstania wystąpił z armii carskiej. Był jednym z najzdolniejszych  
dowódców powstańczych. Po rozbiciu jego oddziałów w lutym 1864 r. 
udał się na emigrację do Francji

 Generał ZYGMUNT SIERAKOWSKI pochodził z niezamożnej rodziny 
szlacheckiej. Przed powstaniem był generałem wojsk carskich, tworzył 
tajne organizacje działające na rzecz niepodległości Polski. Po wybuchu 
powstania stał się działaczem obozu Czerwonych i przywódcą powstania 
w północnej części Litwy. Po dostaniu się do rosyjskiej niewoli został 
powieszony w Wilnie



PODZIEMNE PAŃSTWO POLSKIE

Pomimo dużej dysproporcji sił powstanie styczniowe utrzymało się tak 

długo głównie z dwóch powodów:

1.Dzięki determinacji i woli walki jego uczestników,

2.Dzięki rozbudowanym strukturom powstańczego państwa 

podziemnego.

Czerwoni w mimo chaosu i działalności policji carskiej stworzyli organy 

rządu i administracji które mimo tego działały. Administracje stworzone 

przez Czerwonych otrzymały w 1863 r. dodatkowe wsparcie w postaci 

przyłączenia się Białych do powstania. Podziemne państwo polskie 
dysponowało rozbudowanym aparatem zakonspirowanej 

administracji, tajnej policji, a nawet służby medyczne, ściągał na rzecz 

powstania podatki i wydawał podziemną prasę, 



UPADEK POWSTANIA I REPRESJE W 

OBEC POLAKÓW

Ostatnim dyktatorem powstania styczniowego był Romuald Traugutt, niestety  tak jak innych 

przywódców powstania aresztowano go i powieszono go na stokach Cytadeli warszawskiej. 
Resztki powstańczych partii tułały się po lasach do lata 1864 r. Najdłużej, bo do jesieni 1864 r. 

wytrwał na Podlasiu oddział dowodzony przez księdza Stanisława Brzośkę.

Skutki upadku powstania styczniowego:

1. Całkowita utrata autonomii przez Królestwo Polskie,

2. Królestwu Polskiemu nadano nazwę Kraju Przywiślańskiego,

3. Uczestników powstania zsyłano do więzienia i na Sybir, niektórzy wyemigrowali,

4. Konfiskowano majątki powstańców,

5. Uwłaszczenie chłopów,
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