
POWSTANIE STYCZNIOWE

22 STYCZNIA 1863



Czas nadziei i wielkich rozczarowań

Nadzieja wielu Polaków na odzyskanie niepodległości 

przy osłabieniu Rosji i sukcesach innych państw 

europejskich w walce o zjednoczenie w konsekwencji 

doprowadziły do wybuchu Powstania Styczniowego.

22 stycznia 1863



BIALI i CZERWONI

„Biali” chcieli przesunąć wybuch powstania na bardziej sprzyjający czas i 

zainteresować sprawą polską państwa Europy,przywrócić Królestwu Polskiemu 

pełną autonomię i zamiast walki zbrojnej wdrażać stopniowo reformy wraz z 

uwłaszczeniem chłopów.

„Czerwoni” opowiadali się za podjęciem walki w celu odzyskania 

niepodległości , odbudowy Polski w granicach przedrozbiorowych,  

nawiązaniem ścisłej współpracy z rewolucjonistami z państw zachodnich i 

przeprowadzeniem reform w tym uwłaszczenie chłopów.”



Walczyli o naszą wolność

Romuald Traugutt (1826-1864)

Marian Langiewicz   

(1827 - 1887) Józef Hauke-Bosak 

(1834-1871)

Jarosław Dąbrowski(1836-1871)



Herb Powstania Styczniowego

Herb Powstania Styczniowego to symbol Orła  - godło Polski; 

symbol Pogoni – godło Litwy; wizerunek Michała Archanioła –

symbol Rusi



Tajemnicze oddziały powstańcze
Żuławi śmierci to jeden z najbardziej tajemniczych oddziałów 

Powstania Styczniowego , w szeregi których przyjmowani byli ci, 

którzy złożyli przysięgę, że nigdy się nie poddadzą.

Na mundurach mieli charakterystyczne białe krzyże.

Sztyletnicy to tajemnicza formacja , którą w dzisiejszych 

czasach określilibyśmy jednostką sił specjalnych.     

Ich główne zadanie polegało na ochronie władz powstania, 

dokonywaniu zamachów i likwidowaniu zdrajców.



Nierówna walka

W czasie powstania stoczono 
ponad 1200 bitew i potyczek 
Powstańcze działania miały 
charakter partyzancki a pomimo to 
stawiały dumnie czoła siłom 
regularnego wojska Imperium 
Rosyjskiego .

Powstanie zostało ostatecznie 
krwawo stłumione. Kilkadziesiąt 
tysięcy osób poległo w walce a 
około 38 tysięcy zostało skazanych 
na katorgę.



Skutki porażki

●Zniesiono odrębność i autonomię Królestwa Polskiego

●Wiele tysięcy ludzi doznało represji, konfiskaty majątków, 
prześladowań i zsyłki na Sybir

●Zlikwidowano uczelnie wyższe i prowadzono politykę 
rusyfikacji

●Skasowano klasztory katolickie



Czy było warto?

Powstanie Styczniowe choć nie doprowadziło do 

odzyskania niepodległości   to wielu historyków 

uważa, że właśnie dzięki niemu Polska utrzymała 

tożsamość narodową                  i podtrzymała opór 

wobec zaborców.

Polacy pokazali innym narodom ,że nigdy nie 

pogodzą się z utratą niepodległości      i zawsze 

będą walczyć  o swój kraj .



1863 -1864

Polak pada dla narodu,

dla matki Ojczyzny.

Chętnie znosi głód i trudy,

A najczęściej blizny.


