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Za wszystkie męki Polski, męki Litwy,

W imieniu wszystkich naszej Rusi mąk,

Do bitwy, bracia, do wytrwałej bitwy!

Zwyciężym — jeśli nie opuścim rąk.

Во biały Orzeł i pogoń z aniołem,

Opromieniony, musi lot swój wznieść;

Cześć tym, со umią z ludem walczyć!

Im Naród cały powie kiedyś: społem cześć.

Na bój, Polacy, na święty bój!

Wolności duch — to Boga miecz.

Na bój, na bój! Nikczemny zbój,

Jak zwierz spłoszony, pierzchnie precz.

Włodzimierz Wolski, Marsz powstańców
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Królestwo Polskie, tak zwana Kongresówka 
Pod koniec XVIII wieku w wyniku dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię trzech kolejnych 
rozbiorów Polska utraciła niepodległość. W roku 1795 to niegdyś olbrzymie państwo obejmu-
jące obszar miliona kilometrów kwadratowych zniknęło z mapy Europy

Historia polskiego wieku XIX to przede wszystkim historia walki o odzyskanie utraconej 
Ojczyzny – dzieje powstań. Pierwsze, zwane kościuszkowskim, wybuchło jeszcze w 1794 – rok 
przed ostatnim aktem tragedii. 35 lat później poderwało się do boju następne pokolenie – 
powstańcy listopadowi lat 1830–1831. W 1848, ale także przedtem nie raz – powstańcy w Wiel-
kim Księstwie Poznańskim. I oto nie mija wiele lat, gdy stają gotowi do walki o Polskę kolejni 
żoł nierze tej upartej sztafety pokoleń – powstańcy styczniowi: 1863–1864.

Przez wieki Polska była państwem wielu narodowości i wielu wyznań. O zdrowie króla 
modlono się w kościołach, cerkwiach, zborach i meczetach… Powstanie styczniowe stało 
się ostatnim akordem ginącego świata dawnej Rzeczypospolitej, w którym Polacy, Litwini, 
a także, choć nieliczni, Białorusini i Ukraińcy walczyli o wspólną sprawę.

Powołane na Kongresie Wiedeńskim (1814–1815) Królestwo Polskie było częścią Cesarstwa 
Rosyjskiego o znacznej autonomii – osobna koronacja, własna konstytucja, sejm, budżet, woj-
sko i sądownictwo – od początku przez władze carskie nie respektowanej, a po powstaniu 
listopadowym znacząco ograniczonej i praktycznie nieistniejącej.

Polscy patrioci stający do powstania w 1863 roku wypisali na sztandarach wolność, rów-
ność, całość, niepodległość. Pragnęli Polski rozumianej jako ogół ziem należących do 
Rzeczypospolitej przed I rozbiorem.

[...] Księstwo Warszawskie (istniejące na części ziem polskich w latach 1807–1815) 
z wyjątkiem prowincji i okręgów, którymi w następnych artykułach inaczej 
rozporządzono, połączone zostaje z Cesarstwem Rosyjskim. Związane z nim będzie 
nieodwołalnie przez swoją konstytucję, aby było posiadane przez Naj. cesarza 
Wszechrosji, jego dziedziców i następców na wieczne czasy [...]

Akt Końcowy Kongresu Wiedeńskiego z 9 VI 1815 r.

Mapa Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
z zaznaczeniem konturów Królestwa 
Polskiego i współczesnej Polski

Aleksander II Romanow
Cesarz Wszechrusi, król Polski, wielki książę Finlandii, wielki książę Litwy. 
W maju 1856 r., podczas pobytu w Warszawie powiedział do witających go Polaków: 
Żadnych marzeń, panowie, żadnych marzeń [...] Wszystko, co zrobił mój ojciec, 
dobrze zrobił i ja to utrzymam. Zginął w zamachu 13 marca 1881 r. w Petersburgu

Wilhelm I Hohenzollern
Regent, następnie król Prus, od 1871 r.

cesarz niemiecki, współtwórca II Rzeszy 
Niemieckiej. 8 lutego 1863 r. zawarł 

z Rosją porozumienie o współdziałaniu 
w tłumieniu powstania styczniowego. 

Zmarł 9 marca 1888 r. w Berlinie

Franciszek Józef I
Od 1848 r. cesarz Austrii i apostolski 
król Węgier (koronowany w 1867 r.). 
Zmarł 21 listopada 1916 r. w Wiedniu

Królestwo Polskie

Granica Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów 

Granica II RP



Boże! Coś Polskę przez tak liczne wieki

Otaczał blaskiem potęgi i chwały

I tarczą swojej zasłaniał opieki

Od nieszczęść, które przywalić ją miały

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie,

Ojczyznę, wolność racz nam wrócić 

Panie [...]

Pieśń z 1816

W 1856 roku Rosja przegrała wojnę krymską, co zmusiło cara Aleksandra II 
do wprowadze nia choćby ograniczonych reform wewnętrznych.

Nadzieje na zmiany żywili również Polacy. Niektórzy liczyli na zwiększe-
nie autonomii Królestwa Polskiego, inni, szczególnie ludzie młodzi, nieobcią-
żeni pamięcią o klęsce powstania listopadowego – zaczęli myśleć o niepod-
ległości. Na fali owych obudzonych nadziei zaczęto organizować w Warszawie 
i innych miastach manifestacje patriotyczne – impulsem pierw szej stał się 
pogrzeb wdowy po bohaterskim obrońcy Warszawy z roku 1831 – gen. Józefi e 
Sowińskim, 11 czerwca 1860 r. 

Po tej pierwszej przyszły następne, jednak 8 kwietnia 1861 roku namiest-
nik Królestwa książę Michaił Gorczakow kazał otworzyć ogień do demon-
strujących na Placu Zamkowym warszawiaków. Padło ponad 100 zabitych…

Manifestacje przeniosły się do kościołów – ostatnich bastionów wolności 
w zniewolonym kraju. Poprzez nabożeństwa, pieśni religijne, procesje, 
pogrze by, śpiewy patriotyczne demonstrowano miłość do Ojczyzny i prote-
stowano przeciw obcemu panowaniu. Pierwiastek narodowościowy łączył się 
z reli gijnym. 

Wojsko rosyjskie 
strzela 
do manifestantów 
w Warszawie, 
8 kwietnia 1861 r.

Artur Grottger, Zamknięcie kościołów

Manifestacje

W celu spacyfi kowania Królestwa Polskiego nowy rosyjski namiestnik gen. Karol Lambert 14 października 1861 roku 
wprowadził stan wojenny z całym systemem terroru wobec społeczeństwa polskiego i Kościoła katolickiego. 
Na mocy nowego prawa z dwóch warszawskich kościołów wywleczono w czasie nabożeństwa 1500 osób, które 
następnie aresztowano. W odpowiedzi na ten bezprzykładny gwałt kuria warszawska zdecydowała się zamknąć 
świątynie w całej diecezji. Solidaryzujący się z polskim duchowieństwem  rabini zamknęli synagogi.

Na znak żałoby narodowej za utraconą Ojczyzną zaczęto ubierać się na czarno, noszono też tzw. czarną 
biżuterię – specjalnie wykonane żelazne krzyżyki i obrączki. 

Stan wojenny



Biali i czerwoni – Wielopolski
Przez Plac Saski czerkieskie sotnie pędzą

A przed zamkiem sto ognisk dzisiaj płonie

Jak pan robi to, Wasza Ekscelencjo

Że po każdej nienawidzą Cię stronie?

Pan, margrabio, nie myślisz na rozkaz

Więc u cara toś już podejrzany –

Nie uwierzy Petersburg ani Moskwa

Polakowi, co własne ma plany [...]

Jerzy Czech, 
Margrabia Wielopolski, 1991

Warszawa – centrum odrodzenia narodowego w początku lat 60. XIX wieku; miasto, w którym zbiegały 
się w jeden węzeł wszystkie nici polityki polskiej, a także siedziba władz powstania od momentu jego 
wybuchu aż po dramatyczny koniec. Plac Saski, fotografi a z epoki

Margrabia Aleksander 
Wielopolski (1803-1877). 

W 1861 r. wystosował memoriał 
do namiestnika carskiego, 

w którym proponował reformy, 
zmierzające do autonomii 

Królestwa Polskiego. 
Przeciwnik polityki 

konfrontacyjnej w stosunku 
do zaborcy, zwolennik idei 

pozytywistycznych. W lipcu 
1863 r. zdymisjonowany 
przez cara Aleksandra II 

za nieskuteczność 
w walce z ruchem 

niepodległościowym. 
Zmarł w Dreźnie

Ignacy Chmieleński 
(ok. 1840–1863), związany 

ze stronnictwem czerwonych, 
w 1862 był inicjatorem 

zamachu na namiestnika, 
wielkiego księcia Konstantego. 

Szef Rządu. Organizator 
Oddziału V Żandarmerii 

Narodowej tzw. sztyletników, 
którzy terroryzowali rosyjskie 

władze okupacyjne. 
Od 19 września 1863 r. szef 

Rządu Narodowego i naczelnik 
wojskowy miasta stołecznego 

Warszawy. Tego też dnia 
przeprowadził zamach na 

namiestnika Fiodora Berga. 
Po 1863 r. słuch po nim zaginął

Hrabia Andrzej Artur 
Zamoyski herbu Jelita 

(1800–1874), ziemianin, 
działacz polityczny 

i gospodarczy 
w Królestwie Polskim. 

Od 1842 r. organizował w swej 
rezydencji w Klemensowie 

zjazdy ziemian. 
Inicjator i prezes Towarzystwa 

Rolniczego (1858–1861). 
Przywódca obozu białych. 

We wrześniu 1862 r. 
na rozkaz cara 

Aleksandra II musiał 
opuścić Królestwo Polskie. 

Przebywał w Paryżu 
i Dreźnie

Jeszcze przed wybuchem powstania, a potem także w jego toku, 
istniały dwa obozy polityczne.

Pierwszy z nich – stronnictwo czerwonych, reprezentowany głów-
nie przez zubożałą i średnią szlachtę, nierzadko ofi cerów rosyjskiej 
Akademii Sztabu Generalnego – wzywał do szybkiego rozpoczęcia 
walk w przekonaniu, że jest to jedyna droga do niepodległości. Jednak 
by ją osiągnąć, nie wystarczy chwycić za broń, ale trzeba zrealizować 
radykalny program społeczny. Jego fundament to uwłaszczenie chło-
pów, którzy, gdy tylko otrzymają ziemię na własność, poczują się 
zobowiązani, by jej bronić – staną się obywatelami. W stronnictwie 
czerwonych znaleźli się między innymi Stefan Bobrowski, Jaro sław 
Dąbrowski, Ignacy Chmieleński, Zygmunt Sierakowski.

Obóz drugi – stronnictwo białych, skupiony był wokół bogatej 
burżua zji, posiadaczy ziemskich i aparatu urzędniczego. Głoszono 
program odłożenia walki do momentu, w którym społeczeństwo będzie 
do niej lepiej przygotowane. Do tego czasu – argumentowano – należy 
wymuszać na władzach rosyjskich rozszerzanie autonomii, nie 
wychodząc jednak poza granice legalizmu. Równie umiarkowany był 
program społeczny obozu białych: postulowano jedynie zamianę 
pańszczyzny na czynsze. Patronem tego środowiska był Andrzej 
Zamoyski, związani z białymi byli Edward Jürgens, Karol Majewski 
i początkowo – Romuald Traugutt.

Jeszcze inne stanowisko reprezentował margrabia Aleksander 
Wielopolski, naczelnik rządu cywilnego Królestwa Polskiego w latach 
1862–1863, zwolennik ugody z caratem. Powiedział kiedyś: „Dla Polaków 
można coś dobrego zrobić – z Polakami nigdy”.

Klemensów – rezydencja Andrzeja Zamoyskiego



W latach 1861–1864 istniało na terenie dawnej Rzeczypospolitej niemające precedensu państwo pod-
ziem ne obejmujące Kongresówkę i ziemie zabrane.

Pierwszy organ wykonawczy pod nazwą Komitetu Miejskiego powstał już w październiku 1861 roku 
z inicjatywy kilkunastu działaczy stronnictwa czerwonych, m.in. Apollona Korzeniowskiego i Igna cego 
Chmieleńskiego. W lutym 1962 roku wstąpił do niego Jarosław Dąbrowski. Komitet funkcjonował 
na zasa dzie współczesnej rady mini strów – poszczególni jego członkowie byli odpowiedzialni za po-
szczególne resorty.

Na wiosnę roku 1862 Komitet Miejski został przemianowany na Komitet Centralny Narodowy, który 
pełnił funkcję rządu polskiego jako jedyna legalna władza naczelna w Polsce. W odezwie z 1 września 
1862 roku ogłosił się prawowitym Rządem Narodowym Polski i dał wykładnię prawną swego legity-
mizmu. Miał własny organ prasowy „Ruch”, posługiwał się kancelarią.

22 stycznia 1863 roku w specjalnym manifeście KCN ogłosił się Tymczasowym Rządem Narodo-
wym – główną rolę odgrywał w nim Stefan Bobrowski. 10 maja TRN wydał dekret o zmianie swej 
nazwy na Rząd Narodowy oraz o zmianie pieczęci na trójherbową, z godłami Korony, Litwy i Rusi 
i z napisem w otoku: „Rząd Narodowy, Wolność – Równość – Niepodległość”. Nowej pieczęci, przed-
stawiającej godło ówczesnego państwa polskiego i określającej jego program, Rząd używał aż do 
końca swego istnienia.

W skład Rządu wchodzili ministrowie, którym podlegały wydzia ły: wojny, skarbu, spraw wewnętrz-
nych i spraw zagranicznych oraz prasy. Powołane były też formacje policyjne, kontrwywiad i straż 
narodowa. Poza władzami cywilnymi istniały struktury wojskowe. Rząd w terenie był reprezentowany 
przez cywilnych naczelników wojewódzkich, powiatowych i miejskich oraz komisarzy rządowych. 

Z ośrodkami terenowymi kontaktowano się przez zaufanych kurierów.
Prowadzenie wojny z Rosją i funkcjonowanie państwa pod ziemnego wymagało ogromnych ilości 

pieniędzy. Rząd wprowadził własne podatki obliczane od dochodu. Właściciele majątków i nieruchomo-
ści płacili 0,5% ich wartości. Przedsiębiorcy, właści ciele fi rm usługowych i handlowych płacili podatek 
progresywny w zależności od rocznego dochodu. Płacili też prawnicy, urzędnicy, artyści i majstrowie. 
Tylko chłopi i osoby o najniższym statusie majątkowym byli zwolnieni z obowiązku utrzymania pań-
stwa podziemnego.   

Zmieniał się skład Rządu Narodowego, ale niezmienny był jego autorytet, „który, nieznany z imie-
nia, był tak szanowany i tak słuchany, że zazdrość wzbudzać może we wszystkich krajach i u wszystkich 
narodów” (Józef Piłsudski). Ostatnim aresztowanym przez Rosjan w grudniu 1864 roku członekiem 
RN, był naczelnik Warszawy Aleksander Waszkowski, stracony na stokach Cytadeli warszawskiej 17 lu-
tego 1865 roku.

Posiedzenie członków Komitetu Centralnego Narodowego.
Od lewej: Agaton Giller, dziennikarz i pisarz, konspirator
i działacz niepodległościowy; Zygmunt Padlewski,
gen. powstania, rozstrzelany 15 maja 1863 r. w Płocku;
Bronisław Szwarce, Kierował Wydziałem Spraw Wewnętrznych,
22 grudnia 1862 r., zesłany do Turkiestanu;  Witold Marczewski,
inżynier, po wybuchu powstania członek Komisji Wykonawczej
Rządu Narodowego, aresztowany 19 lutego 1863 r. zesłany
do kopalni na Syberii; Stefan Bobrowski, po wybuchu
powstania członek Tymczasowego Rządu Narodowego, zginął
w pojedynku

Państwo podziemne [...] Postawiwszy sobie za zadanie 

oswobodzenie narodu, [powstanie] powinno 

go koniecznie oswobodzić w granicach 

przedrozbiorowych, w granicach owej do dziś 

dnia nie rozerwanej w duchu Polski, złożonej 

z trzech narodów: Polski, Litwy i Rusi [...]

„Ruch” [organ Komitetu Centralnego Narodowego], 
nr 1, 5 VII 1862

Wojsko rosyjskie na warszawskim Placu Saskim,  12 sierpnia 1861 r.



Przywódcy powstania wobec Litwy
Niezwykle ważną rolę w planach spiskowców, a następnie 
powstańców odgrywały ziemie dawnego Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, które do rozbiorów stanowiło integralną część 
Rzeczypospolitej. Apollo Korzeniowski, jeden z najbardziej 
aktywnych czestników przygotowań do powstania, postulo-
wał we wrześniu 1861 roku, by kandydatów w zbliżających 
się wyborach samorządowych zobowiązać do podjęcia 
działań na rzecz  rozciągnięcia władzy rządu Królestwa 
Polskiego na ziemie zabrane, czyli Litwę i Ruś (Ukrainę). 
Jego odezwa Do Braci Polaków, Litwinów i Rusinów, m.in. 
wzywająca do wspólnych obchodów rocznicy unii horodel-
skiej, obiegła ziemie dawnej Rzeczypospolitej i znalazła 
odzew w niebywałym w tamtych czasach wydarzeniu.

Oto 10 października 1861 roku na polach pod Horodłem 
spotkali się przedstawiciele wszystkich przedrozbiorowych 
ziem Rzeczypospolitej, by w rocznicę unii polsko-litewskiej 
z roku 1413 uroczyście odnowić przymierze. W tej patriotycznej 
manifestacji wzięło udział ponad 10 tysięcy osób. W atmosferze 
braterstwa i patriotycznego uniesienia przyjęto akt końcowy 
zjazdu, w którym stwierdzono odnowienie Unii trzech 
równoprawnych narodów Rzeczypospolitej, połączonych 
„węzłem federacyjnym”.

Działo się to na gruncie miasta Horodła w województwie lubelskim, 

powiecie hrubieszowskim położonym, na dniu 10 października 1861 

r. My, wymienieni niżej delegaci ze wszystkich ziem i województw 

Polski przedrozbiorowej w dniu dzisiejszym zebrani w Horodle, jako 

w rocznicę czterechsetną czterdziestą ósmą unii Litwy z Polską, 

oświadczamy niniejszym aktem, stwierdzonym własnoręcznymi 

podpisami naszymi, że unię łączącą wszystkie ziemie Polski, 

Litwy, Rusi ponawiamy na zasadach zupełnego równouprawnienia 

trzech połączonych narodowości i wszelkich wyznań, łącząc się 

w najściślejszy związek do pracy nad wydźwignięciem wspólnej 

Ojczyzny naszej z dzisiejszego jej upadku, aż do uzyskania zupełnej 

jej niepodległości [...] 
[podpisów ok. 8 tysięcy]

Z aktu ponawiającego Unię Horodelską 
10 października 1861 r

W innym dokumencie zjazdu znajdujemy słowa prote-
stu wobec caratu: „Odnawiając Akt horodlański w całej swej 
rozciągłości, protestujemy przeciwko samowolnym roz bio-
rom Polski i żądamy powrócenia jej niepodległości”.

Inni z obozu czerwonych, a zwłaszcza pochodzący z ziem 
zabranych Zygmunt Sierakowski i Jarosław Dąbrowski, 
rozumieli jednak, że sytuacja na początku lat 60. XIX wieku 
mimo wszystko jest inna i zrodzić może postulat narodowej 
niezależności.

Przyjęto zatem formułę: jeśli powstanie odniesie sukces, 
to Litwa powinna pozostać w związku z Polską, ale gdyby 
jej dążenia separatystyczne okazały się zbyt silne, będzie 
mogła podążyć własną drogą.

Panorama Wilna 1865 r.

Apollo Korzeniowski (1820–1869), działacz 
niepodległościowy, pisarz, poeta i autor dramatów. 
W 1861 r. główny organizator manifestacji 
patriotycznych w stolicy. Aresztowany nocy 
z 20 na 21 października 1861 r., skazany na zesłanie. 
Zwolniony w 1868 r., zmarł w Krakowie, 
został pochowany na Cmentarzu Rakowickim.



Wobec politycznego zaktywizowania się mieszkańców Królestwa 
Polskiego nienawidzący wszelkich przejawów myśli niepodleg ło-
ściowej  naczelnik rządu cywilnego margrabia Aleksander Wielo-
pol ski postanowił rozprawić się z ruchem spiskowym. Zarządził 
w całym Królestwie imienny pobór do wojska, który w zamierzeniu 
miał przeciwdziałać wybuchowi powstania. Wszyscy podejrzani 
o współpracę z czerwonymi zostaliby w ten sposób wyłapani 
i zamknięci w koszarach. Ów pobór, czy jak wtedy mówiono – 
branka, został zrealizowany w nocy z 14 na 15 stycznia 1863 roku 
w Warsza wie (centrala ruchu) i… w dużej mierze trafi ł w próżnię; 
część młodzieży uciekła do Puszczy Kampinoskiej na zachód 
od War szawy, gdzie od razu sformowała pierwsze oddziały, część 
była dobrze za konspirowana i władze nic nie wiedziały o jej 
pod ziemnej działalności.

By uniknąć branki na prowincji, Komitet Centralny Narodowy 
wyznaczył termin wybuchu powstania na 22 stycznia 1863 r.

W wydanym tego dnia Manifeście Komitet, występując pod na-
zwą Tymczasowego Rządu Narodowego, ogłosił uwłaszczenie 
chłopów i wzywał: „Do broni więc Narodzie Polski, Litwy i Rusi, 
do broni!”.

Zaczęło się powstanie styczniowe. Pierwszym jego naczelnikiem, 
czy – jak wtedy mówiono – dyktatorem, z woli Rządu Tymczasowego 
został gen. Ludwik Mierosławski. Przybył do Królestwa Polskiego 
16 lutego 1863 r. z Francji i objął dowództwo nad oddziałami 
partyzanckimi na Kujawach. Była to postać wielce kontrowersyjna. 
Z jednej strony żołnierz Napoleona, bohater walk europejskich 
rewolucji naro dowych, uczestnik powstania wielkopolskiego w roku 
1848, a jedno cześnie człowiek butny, kłótliwy i zarozumiały. Po 
dwóch przegra nych potyczkach stoczonych pod Krzywosądzą (19 lu-
tego) i Nową Wsią (21 lutego) na Kujawach i konfl ikcie z gen. M. Lan-
gie wiczem złożył dyktaturę i powrócił do Paryża, skąd rozpo-
wszechniał informacje o złym zorganizowaniu powstania w Polsce.

Wybuch powstania

[...] A teraz odzywamy się do 

Ciebie, Narodzie Moskiewski: 

tradycyjnym hasłem naszym 

jest wolność i braterstwo Ludów, 

dlatego też przebaczamy Ci nawet 

mord naszej Ojczyzny, nawet 

krew Pragi i Oszmiany, gwałty 

ulic Warszawy i tortury lochów 

Cytadeli. Przebaczamy Ci, bo i Ty 

jesteś nędzny i mordowany, smutny 

i umęczony, trupy dzieci Twoich 

kołyszą się na szubienicach 

carskich, prorocy Twoi marzną 

na śniegach Sybiru. Ale jeżeli w tej 

stanowczej godzinie nie uczujesz 

w sobie zgryzoty za przeszłość, 

świętych pragnień dla przyszłości, 

jeżeli w zapasach z nami dasz 

poparcie tyranowi, który zabija 

nas, a depcze po Tobie! biada 

Ci, bo w obliczu Boga i świata 

całego przeklniemy Cię na hańbę 

wiecznego poddaństwa i mękę 

wiecznej niewoli, i wyzwiemy na 

straszny bój zagłady, bój ostatni 

europejskiej cywilizacji z dzikim 

barbarzyństwem Azji [...]
Z Manifestu 

Tymczasowego Rządu Narodowego

Gen. Ludwik Adam Mierosławski (1814–1878); 
uczestnik powstania listopadowego 
1830–1831 w korpusie gen. Samuela Różyckiego, 
wódz naczelny powstania wielkopolskiego 
1848, następnie uczestnik walk wyzwoleńczych 
w Europie (Niemcy, Sycylia). Krótkotrwały 
dyktator powstania. Pisarz, poeta, działacz 
polityczny, historyk wojskowości. Zmarł w Paryżu, 
został pochowany na cmentarzu Montparnasse

Aleksander Sochaczewski, Branka

Manifest Tymczasowego Rządu Narodowego z 22 I 1863 r.

Jan Sobecki, Napad na Miechów



Powstanie na ziemiach litewsko-białoruskich zaczęło się w tym samym momencie, co w Królestwie Polskim. Pierwszą 
akcję w nocy z 22 na 23 stycznia przeprowadził Władysław Cichorski „Zameczek”, atakując Suraż w obwodzie biało-
stockim (należącym do guberni grodzieńskiej).

Dowódcą pierwszego większego oddziału na tych ziemiach był Ludwik Narbutt, zwany „pierwszym powstańcem 
Litwy”. Po wybuchu powstania został mianowany naczelnikiem wojennym powiatu lidzkiego i wraz ze sformowanym 
przez siebie oddziałem szedł przez Puszczę Rudnicką, ogłaszając manifest uwłaszczeniowy Rządu Tymczasowego 
i przyjmując pod swoją komendę mniejsze partie powstańcze. 

Jedna z takich partii zaatakowała 16 lutego 1863 roku rosyjski pociąg pod Marcinkańcami, odbijając rekrutów – ofi ary 
branki margrabiego Wielopolskiego, natomiast 9 marca pod Rudnikami – już po scaleniu oddziałów – Narbutt na czele 
100 ludzi pokonał trzy roty i sotnię kawalerii rosyjskiej, w wyniku czego zdobył spory zapas broni. 

Wybuch powstania na Litwie 

Szumią Niemna wody sine

Szumią Wilii wody,

Walczy mężnie o swą Litwę

Sierakowski młody.

Walczy mężnie rycerz dzielny,

Okrywa się chwałą – 

Zbił Moskali pod Rogowem

Z garścią swoich małą [...]
 

Jan Sawa (Maria Konopnicka), 
 Śpiewnik historyczny, 1904

Gen. Zygmunt Sierakowski „Dołęga” (1827–1863), 
dowódca powstania styczniowego na Żmudzi

5 maja przybył pod Dubicze, gdzie miały czekać posiłki. W wy ni-
ku zdrady miejscowego chłopa oddział Narbutta został otoczony 
i znalazł się w pułapce. Otrzymawszy dwa postrzały,  kiedy już wia-
domo było, że giną, bohaterski dowódca zwrócił się do swoich żoł-
nierzy: „Tylko z godnością, panowie”. Trzecia kula była śmiertelna. 

Naczelnikiem wojennym województwa kowieńskiego został 
gen. Zygmunt Sierakowski „Dołęga”. Dowodził oddziałem liczą-
cym 2,5 tysiąca powstańców, głównie chłopskich ochotników, operu-
jącym na Żmudzi. Wyszkolił ponad tysiące ludzi, w tym żołnierzy 
z oddziałów ks. Anto niego Mackiewicza, Antoniego Jasińskiego 
czy Kaspra Maleckiego. 21 kwietnia pobił wojska carskie pod 
Ginietyniami. W dniach 7–9 maja stoczył zaciętą bitwę pod Bir-
żami, która zakończyła się rozbiciem jego oddziału, a on sam ciężko 
ranny dostał się do niewoli. Generał-gubernator litewski Michał 
Murawiew oferował mu amnestię i zaszczyty w zamian za zdradę 
powstania; generał odmówił jednak wszelkiej współpracy. Został 
powieszony 27 czerwca 1863 roku na placu Łukiskim w Wilnie.

Konwój rosyjski atakowany przez powstańców pod Kozłową Górą na Litwie

Elwiro Andriolli, Śmierć Narbutta



Wielokrotnie modyfi kowany plan powstania zakładał jedno-
czesny atak oddziałów na posterunki rosyjskie, zdobycie broni, 
a następnie koncentryczny marsz na Warszawę.

W nocy z 22 na 23 stycznia 6 tysięcy żołnierzy przeprowa-
dziło 29 akcji, głównie w województwach sandomierskim, 
lubelskim, podlaskim.

Nie udała się podjęta przez gen. Zygmunta Padlewskiego 
próba zajęcia Płocka, który miał być siedzibą jawnych władz 
powstania.

Zwycięskim dowódcą pierwszych dni powstania był gen. 
Marian Langiewicz. W Górach Świętokrzyskich zgromadził siły 
powstańcze i 22 stycznia na ich czele poprowadził trzy zwycięskie 
ataki na wojska rosyjskie: w Jedlni, Bodzentynie i Szydłowcu. 
Następnie w Wąchocku zorganizował obóz wojskowy, gdzie ze 
zgromadzonych tam 1400 ludzi sformował regularne oddziały 
jazdy, piechoty i służb. 11 lutego pobił Rosjan w bitwie pod 
Słupią, zdobywając 1000 karabinów i 8 dział. Został wprawdzie 
pokonany pod Małogoszczem (24 lutego), wkrótce jednak 
odniósł kolejne zwycięstwo w bitwie pod Skałą (4/5 marca).

Jego kandydaturę na wodza naczelnego (dyktatora) wysu-
nęli pozostający do tej pory na uboczu biali. Gen. Langiewicz 

przyjął dyktaturę 11 marca. Fakt ten został zaakceptowany 
przez Tymczasowy Rząd Narodowy.

Gen. Langiewicz odniósł jeszcze dwa wielkie zwycięstwa: 
pod Chrobrzem (17 marca) i Grochowiskami (18 marca), po 
czym wobec niemożności połączenia się z oddziałami 
krakowskimi i zaciskającą się pętlą rosyjskiego pościgu, 
przekroczył granicę z Austrią, gdzie został internowany 
(zwolniony po 2 latach).  Tym samym jego dyktatura po tygodniu 
załamała się.

Jednym z wybijających się dowódców kampanii gen. Lan-
giewicza był płk Dionizy Czachowski; w bitwie pod Mało-
goszczem kontratak jego kawalerii zapobiegł masakrze 
polskich oddziałów. Po internowaniu gen. Langiewicza został 
mianowany przez Rząd Narodowy naczelnikiem wojewódz-
twa sandomierskiego. Powołał wówczas pod swoje rozkazy 
wszystkie operujące na tym obszarze. oddziały i na ich czele 
odniósł wiele zwycięstw nad Rosjanami; walczył do 6 listo-
pada 1863 roku, kiedy to jego wojska zostały rozbite pod Krępą 
Kościelną. Poległ tego samego dnia pod Jaworem Soleckim 
nieopodal rodzinnych Wierzchowisk, gdy z kilkunastoma 
konnymi przedzierał się z okrążenia.

Witaj dzielny Maryanie! 

Z tobą Polska cała;

Nam twe imię w boju stanie 

Za twierdzę i działa.

Co wszczęła rozpacz,

to dokona męstwo,

Marsz! marsz! za tobą,

Bóg nam da zwycięstwo! [...] 

Marsz Langiewicza, 
autor anonimowy 

Kampania i dyktatura gen. Langiewicza

Marian Langiewicz (1827–1887), 
dyktator powstania styczniowego. 
Zmarł w Konstantynopolu, został 
pochowany na cmentarzu Haidar Pasha

Płk Dionizy Czachowski 
(1810–1863), naczelnik wojenny 
województwa sandomierskiego. 

Pochowany na cmentarzu 
wiejskim w Bukównie, w 1938 r. 
szczątki pułkownika uroczyście 

przeniesiono do Radomia

Antoni Piotrowski, 
Śmierć Dionizego Czachowskiego w bitwie pod Wierzchowiskami w 1863

Bitwa pod Małogoszczem



Zajęcie Zagłębia Dąbrowskiego

Dowódcą dużego obozu powstańczego w Ojcowie był w tym 
czasie Apolinary Kurowski. Na jego rozkaz drobne oddziały 
dokonywały bliskich wypadów zwiadowczych i aprowizacyj-
nych, które często zamieniały się w potyczki z rosyjskim 
wojskiem. Działo się tak także na terenie Zagłębia Dąbrow-
skiego. Informacje od miejscowej ludności oraz uzyskane 
podczas akcji zwiadowczych potwierdziły, że oddziały rosyjskie 
na terenach Zagłębia są stosunkowo niewielkie, a to dawało 
szansę na opanowanie tego przygranicznego trójkąta. Taki 
zupełnie oswobodzony pas graniczny dałby powstaniu ogrom-
ne możliwości, choćby w ułatwieniu dostaw broni. Kurowski 
zdecydował, że celem ataku będzie Sosnowiec. Z pomocą 

miejscowych kolejarzy przygotowano powstańczy pociąg 
liczący 10 wagonów towarowych i dwie lokomotywy. W wago-
nach wycięto otwory strzelnicze, a ściany wzmocniono pod-
kładami – był to prawdopodobnie pierwszy w świecie prototyp 
pociągu pancernego. Tuż przed północą ruchoma twierdza 
wyruszyła z Maczek, przez Ząbkowice i Dąbrowę (Górniczą), 
w kierunku Sosnowca.  

Zwycięska bitwa trwała cztery i pół godziny, sam Kurowski 
zaś, pisząc do swoich przełożonych, raportował, że „zdobyczą 
dnia tego było 600 000 złp. zabranych za kwitami z komory, 
40 koni z całym przyrządem, 100 cetn. ołowiu itp. […] Grani-
ca więc cała, od Czeladzi aż do Barana do tej chwili jest 

oczyszczona. Pomimo strasznego nieustannie utrzy-
my wa nego ognia, przez widocznie Boską opiekę mam 
tylko 3 zabitych, 17 rannych i 1 ubitego konia […].  

Całkowite wyzwolenie tego ważnego obszaru 
i proklamowanie na nim władzy Rządu Narodo-
wego było nie tylko bardzo ważnym sukcesem mili-
tarnym, ale także propagandowym. 

Zagłębie Dąbrowskie było jedynym w czasie 
powstania styczniowego tak dużym całkowicie 
wolnym obszarem, na którym władzę sprawował 
Rząd Narodowy. Wolność ta trwała dwa tygodnie.

Płk Apolinary Kurowski herbu Nałęcz III (1818–1878), 
naczelnik województwa krakowskiego. Dokonywał 
wypadów na pograniczne rosyjskie komory celne 
i garnizony. Po porażce w bitwie pod Miechowem 
(17 lutego 1863 r.) przebywał w Galicji. Od lutego 
1864 r. dowódca dywizji krakowskiej w II Korpusie gen. 
Józefa Hauke-Bosaka. Wyemigrował do Szwajcarii.Oddziały powstańcze pod Pieskową Skałą

Powstańcza kawaleria



Hej strzelcy wraz, nad nami Orzeł Biały,

A przeciw nam śmiertelny stoi wróg.

Wnet z naszych strzelb piorunne zagrzmią

strzały,

A lotem kul kieruje Zbawca Bóg,

Więc gotuj broń i kule bij głęboko,

O ojców grób bagnetów poostrz stal [...]

Ludwik Władysław Anczyc,
Pieśń strzelców, 1863

Mogiła powstańców poległych 
pod Fajsławicami, w jednej 

z najkrwawszych bitew powstania 
styczniowego. Oddział powstańców 

w sile ok. 1,5 tysiąca ludzi został 
rozbity przez dwie kolumny wojsk 

rosyjskich dowodzone przez 
Emanowa i Sołłohuba liczące około 

3 tysiące ludzi i 6 dział. Powstańcy 
stracili 320 zabitych i rannych, 

650 dostało się do niewoli Straty 
rosyjskie były niewielkie, kilkunastu 

zabitych i ok. 40 rannych

Jednym z bardziej uzdolnionych dowódców powstańczych operujących w Króles twie 
był Michał Heidenreich, wychowanek Akademii Sztabu Generalnego, gdzie zaprzy-
jaźnił się z Zygmuntem Sierakowskim.

Latem 1863 roku został mianowany przez Rząd Narodowy naczelnikiem wojsko-
wym województw lubelskiego i podlaskiego. W lipcu całość sił znajdujących się 
pod jego komendą wynosiła ok. 4 tysięcy ludzi, była to więc siła znaczna.

4 sierpnia „Kruk” stoczył zwycięską bitwę z Rosjanami pod Chruśliną w Lubel-
skiem.  owstańcy odparli trzy uderzenia rosyjskiej piechoty wspieranej artylerią, po 
czym przeszli do kontrofensywy. Zwycięstwo było całkowite, a powstańcy ścigali 
nieprzyjaciela, dopóki starczyło amunicji.

Maszerując trasą lubelską w stronę Warszawy, „Kruk” dowiedział się, że nie ba-
wem ma wyruszyć z Dęblina do Lublina transport pieniędzy. Postanowił wykorzystać 
nadarzającą się okazję i w lasach koło Żyrzyna urządził zasadzkę. Atak nastąpił 
8 sierpnia…

Mimo że Rosjanie bili się mężnie przez trzy godziny, to otoczeni przez liczniejsze 
siły polskie i dysponując niewystarczającą ilością amunicji, ponieśli klęskę. Znowu 
zwycięstwo oddziału „Kruka” było zupełne. Łupem powstańców padło 200 tysięcy 
rubli w złocie i spora ilość alkoholu. Akcja ta odbiła się echem w całej Europie.

Niestety, 24 sierpnia oddział Kruka został pokonany w bitwie pod Fajsławicami, 
co było tym boleśniejsze, że do tego momentu letnia kampania w Lubelskiem 
zapowiadała się bardzo obiecująco.

Letnia kampania w Lubelskiem

Gen. Michał Heidenreich „Kruk” (1831–1886)

Bitwa pod Żyrzynem stoczona 8 sierpnia1863 r., w której Rosjanie stracili 
181 zabitych i 282 wziętych do niewoli (w tym 132 rannych). Po polskiej stronie 
straty liczyły 10 zabitych i 50 rannych. Po bitwie część żołnierzy rosyjskich przeszła 
na stronę powstańców, resztę puszczono wolno



Państwo podziemne na Litwie

W 1862 roku grupa spiskowców o radykalnych poglądach z Ludwikiem Zwierzdowskim na czele powołała do życia Komitet Prowincjonalny 
Litewski (czerwonych). Prowadził przygotowania do powstania: rozbudowywał organizację konspiracyjną, wyznaczył podatek narodowy, 
zajmował się organizacją produkcji i gromadzenia broni. 1 lutego 1863 roku Komitet przekształcił się w Prowincjonalny Rząd Tymczasowy 
Litwy i Białorusi, a następnie z inicjatywy białych doszło do porozumienia obu ugrupowań spiskowców z komisarzem rządowym (warszaw-
skim) i powołano Wydział Zarządzający Prowincjami Litwy, w skład którego weszli i biali, i czerwoni z przewodniczącym Jakubem 
Gieysztorem. Funkcję tę sprawował do końca lipca 1863 roku, kiedy zadenuncjowany przez marszałka szlachty wileńskiej Aleksandra 
Domeykę, został aresztowany, a następnie zesłany na Sybir. 

Konstanty Kalinowski (1838–1864), bohater narodowy Polski, Litwy i Białorusi

[...] Bracia włościanie, bracia moi rodzeni! Spod moskiewskiej szubienicy przychodzi mi do was 

pisać być może po raz ostatni. Dlatego też zwracam się do Ciebie narodzie: skoro zobaczysz, 

że twoi bracia z Warszawy biją się za prawdę i wolność, ty nie zostawaj z tyłu, tylko chwyciwszy, 

co popadnie: kosę, siekierę, idź całą gromadą walczyć o swoje ludzkie i narodowe prawa, za swoją 

wiarę i za swoją ziemię ojczystą. Ja tobie spod szubienicy mówię narodzie: tylko wtedy będziesz 

żył szczęśliwie, kiedy nad tobą Moskala już nie będzie [...]

Konstanty Kalinowski, 
Pismo spod szubienicy, 1864

Konstanty 
Kalinowski
„Kostuś”

Po Jakubie Gieysztorze przywództwo powstania litewskiego 
przy padło Konstantemu Kalinowskiemu, który od Romualda 
Traugutta otrzymał nominację na Komisarza Pełnomocnego 
na Litwę. Został zdradzony przez jednego ze swych żołnierzy. 
Będąc w niewoli, pozostał wierny, czemu dał wyraz pisząc 
„Zapiski spod szubienicy”, w których apelował do rodaków, 
aby byli nieugięci w walce o wolność. Skazany na śmierć 
przez powie szenie, został stracony 22 marca 1864 roku na placu 
Łukiskim w Wilnie.

Wielką rolę odegrali tu duchowni katoliccy, mający stały 
kontakt z ludnością wiejską oraz dzięki posiadanemu auto-
rytetowi wpływ na jej postawy.

Maksymilian Gierymski, Powstaniec 1863 roku



Litwini i Białorusini 
w powstaniu

[...] Szczególnie na Żmudzi chłopi 

masowo brali udział w walce. 

Powstawały wyłącznie chłopskie 

oddziały (np. Adama Bitisa) złożone 

głównie z licznych na Litwie chłopów 

z dóbr skarbowych. Oni właśnie 

przystąpili do powstania najwcześniej 

i spośród wszystkich kategorii ludności 

chłopskiej wzięli w nim najliczniejszy 

udział [...]

Stanisław Chankowski, 
Powstanie styczniowe, 1990

W powstańczych bojach na Litwie wsławił się ks. Antoni Mackiewicz. 20 marca 1863 roku, po odczytaniu 
w kościele w Podbrzeziu powstańczego manifestu i wygłoszeniu ostatniego kazania, utworzył na Żmudzi 
oddział złożony z litewskich chłopów. Cieszył się wielkim autorytetem, ludzie zaciągali się sami pod jego 
komendę, dostarczali żywność, uprzedzali o niebezpieczeństwach. Nie udawały się próby ujęcia księdza 
powstańca, pomimo wyznaczonej za jego głowę nagrody. Po wsiach i miasteczkach litew skich krążyły 
prawdziwe i wymyślone historie o „księdzu-przywódcy”, trzymającym w jednej ręce krzyż, w drugiej – 
miecz. W listopadzie 1863 roku został mianowany wojewodą guberni kowieńskiej. Odniósł zwycię stwa 
pod Puszałatami i Kiejdanami. Ostatnią bitwę stoczył 26 listopada 1863 roku pod Świętobrościem. 

Rozbity przez wroga, zdołał ujść z pola bitwy. Schwytany 17 grudnia podczas przeprawy 
przez  Niemen, został po brutalnym śledztwie skazany na karę śmierci. Egzekucja ks. Anto-
niego Mackiewicza odbyła się publicznie w Kownie 28 grudnia 1863 roku. Stojąc pod 
szubienicą, po raz ostatni udzielił błogosławieństwa zebranemu na placu tłumowi. Następ-
nie powiedział w stronę kata: „Swoje zrobiłem, teraz wy kończcie swoje!”. 

Podobny oddział złożony ze żmudzkich Litwinów utworzył na wiosnę 1863 roku chłop 
Adam Bitis.

Udział Białorusinów w powstaniu był mniejszy, ale ich ogólna liczba – niemożliwa do 
ustalenia – sięga z pewnością kilkuset walczących. Liczne relacje z obozów Narbutta, 
Wróblewskiego czy Traugutta mówią o tym, że słychać także język białoruski i śpiewane są 
białoruskie pieśni. 

Ciekawostką jest, że malarza Elwiro Andriollego, który walczył w oddziale Narbutta 
w okolicach Lidy i Nowogródka, uratował kiedyś przed rosyjskim pościgiem białoruski chłop.Jan Sobecki, Ks. Antoni Mackiewicz

Bitwa pod Nowogródkiem



Stosunek przywódców powstania do Rusi (obecnie Ukrainy) określony został jeszcze 
w październiku 1861 roku podczas zjazdu przedstawicieli wszystkich przed rozbio-
rowych ziem Rzeczypospolitej na polach pod Horodłem w rocznicę unii horodelskiej 
z 1413 roku. Zebrani uznali równouprawniony, federacyjny kształt przyszłego wol-
nego państwa, czego symbolem było przyjęcie przez Rząd Narodowy w maju 1863 roku 
do powstańczego godła kijowskiego Michała Archanioła.

W listopadzie 1862 roku Edmund Różycki i Antoni Chamiec – przedstawiciele Wydziału 
Prowincjonalnego Rusi, stwierdzili że: „Ruś nie jest do powstania gotową [...] ludu nie są 
pewni, lecz gdyby powstanie wybuchło w Królestwie Polskim, wówczas powstaną i na Rusi, 
chociażby dlatego, ażeby trupy powstańców ruskich stały się tamą dla Moskali idących 
do Warszawy”.

Powstanie a Ruś

Działania zbrojne na Ukrainie rozpoczęły się 8 maja 1863 roku, objęły 
Wołyń i część kijowszczyzny. W wielu miejscach powstańcy byli atakowani, 
zanim jeszcze udało im się sformować, jednak powstały też kilkusetosobowe 
oddziały, na tyle duże, że były w stanie utrzymać się przez pewien czas 
w terenie, walcząc z oddziałami rosyjskimi. 

Najbardziej znane oddziały to:

– oddział berdyczowski dowodzony przez prawosławnego szlachcica Płatona 
   Krzyżanowskiego,
– oddział kijowsko-radomyski pod dowództwem Władysława Rudnickiego,
– oddział żytomierski Jana Chranickiego,
– oddział zasławsko-mińkowiecki Władysława Ciechońskiego,
– pułk kawalerii, tzw. jazdy wołyńskiej, płk. Edmunda Różyckiego.

[...] Dziś możemy oznajmić narodowi, że i dla Rusi nadeszły już dnie boju i 

chwały. 8 maja [1863] Ruś powstała na całej swej przestrzeni od Bugu po Dniepr, 

od źródeł Prypeci po dalekie kresy Ukrainy. Powstała silna zbrojnym ramieniem, 

wiarą w lepszą przyszłość, przynosząc ludowi wolności i własność [...]

„Powstanie na Rusi”, 
Warszawa, 20 V 1863

Walki na Ukrainie
Zajęcie Druskopola

31 marca (12 kwietnia) 1863 r. przedstawiciele Wydziału Prowincjonalnego Rządu Narodowego Rusi 
(Edmund Różycki, Izydor Kopernicki, Aleksander Walerian Jabłonowski) wydali odezwę tzw. Złotą 
Hramotę wzywające lud Podola, Wołynia i Ukrainy do udziału w powstaniu i nadający chłopom ziemię. 
Nadal jednak większość pozostała obojętna, tylko nieliczni szli do powstania

Chorągiew strzelców i kosynierów

 Artur Grottger, Artur Grottger, BójBój



Ruch niepodległościowy w Kijowie

Od początku lat 60. Kijów był jednym z ważnych ośrodków rozwijającego się ruchu 
spisko wego. Po zamknięciu (po powstaniu listopadowym) przez władze carskie szkół 
wyższych w Warszawie i w Wilnie najważniejszą uczelnią dla spiskującej młodzieży 
polskiej stał się Uniwersytet Kijowski.

Uniwersytet ten był także bazą środowiska dążącego do ukraińskiego odrodzenia 
narodowego. W początku lat 60. te dwie grupy przenikały się. Dla wielu studentów 
program odrodzenia Rzeczypospolitej z jednej strony oraz walki o wolną Ukrainę 
z drugiej były niesprzeczne, a nawet się uzupełniały.

Tym, co łączyło programy polityczne kijowskiej młodzieży, był postulat wolności 
dla chłopów i uwłaszczenia. Pierwsza tajna gazetka ruchu powstańczego – „Odrodze-
nie” – była wydana właśnie w Kijowie, w drukarni Ławry Peczerskiej. 

W nocy 7/8 maja 1863 roku z Kijowa wyruszyło do walki kilkuset powstańców, słabo 
uzbrojonych. Większość została rozbita po zaciętej bitwie o Borodziankę już 9 maja. 

Jan Sobecki, Sołowijówka

Studenci Uniwersytetu Kijowskiego. 
W środkowym rzędzie drugi od lewej: Antoni Jurewicz

Sołowijówka 

Symboliczny dla tragedii powstania stał się los 
21-osobowej grupy studentów Uniwersytetu Ki-
jow skiego. Było wśród nich 19 katolików i dwóch 
prawosławnych. 8 maja 1863 roku ci młodzi lu-
dzie, idąc od wsi do wsi na południowy zachód od 
Kijowa, odczytywali Złotą Hramotę i wzywali 
ludność wiejską do powstania. We wsi Sołówi-
jówka zostali zaatakowani przez chłopów nie-
rozumiejącąch celów powstania i podburzonych 
przez carskie władze. Studenci nie bronili się, 
ponie waż nie chcieli „przelewać krwi tych, za 
wolność których stanęli do walki”. 12 zginęło, 
siedmiu rannych wydano rosyjskiej władzy – 
wśród nich do  wo dzącego grupą Antoniego Jure-
wicza, a dwóch zbiegło.

[...] Wieśniacy w wielu miejscowościach, 

szczególnie na Ukrainie, obałamuceni 

podszeptami szpiegów moskiewskich, zastraszeni 

pogróżkami władz najezdniczych w pierwszych 

chwilach zbrojnego wystąpienia stanęli 

w nieprzyjaznym stosunku ku sprawie narodowej, 

Dziś owo obałamucenie ustaje, nieprzyjazny 

stosunek znika [...]

„Powstanie na Rusi”, 
nr 2, Warszawa, 31 maja 1863

[...] W imie Boha Otca i Syna 

i Swiatawo Ducha i Swiatoj 

naszej Matrony Pociejowskiej 

pozdrowlenie! Bracia Mazury, 

Litwini i wszyscy, którzyście 

walczyli z barbarzyństwem, 

nie upadajcie na duchu, 

bo bis moskal jeszcze nie 

policzył się z namy! [...]

„Ukrainiec” 
Kijów, 1 marca 1864

[...] cała czerń chłopska rzuciła się na 

bezbronnych z kosami, widłami, cepami, kijami 

i siekierami, obaliła ich, stratowała i mordować 

poczęła bezlitośnie [...]
Pamiętniki



Kampania Różyckiego na Rusi
Głównym organizatorem i dowódcą powstania na Rusi był płk Ed-
mund Różycki. Pełnił funkcję naczelnika Wydziału Prowincjonalnego 
Rusi podporządkowanego Komitetowi Centralnemu Narodowemu, 
następnie Rządowi Narodowemu; dowodził też najliczniejszym 
oddziałem wojskowym, jaki powstał na ziemiach ukraińskich – tzw. jazdy 
wołyńskiej.

Na dzień przed planowanym na 8 maja wybuchem powstania na Rusi 
wyprowadził kilkusetosobowy oddział konny z Żytomierza na uroczysko 
Pustocha nad rzeką Teterew. Oddział miał stanowić ośrodek i w razie 
niebezpieczeństwa osłonę dla operujących wokół mniejszych partii 
powstańczych na Wołyniu.

W wyprawie na Podole zajął Lubar i odniósł  zwycięstwo pod Worobi-
jówką (19 maja), gdzie wziął do niewoli 39 Rosjan. Jednak nie udało mu 
się poderwać Podola do walki, przyłączyła się do niego tylko niewielka 
grupa pod komendą Włodzimierza Szaszkiewicza.

Po powrocie na Wołyń w sławnej bitwie pod Sa lichą (26 maja) dowo-
dzona przez płk. Różyckiego kawaleria w sile 260 jezdnych – przy użyciu 
lanc – wyrąbała sobie drogę przez trzykrotnie liczniejsze kolumny 
rosyjskie, a dowodzący nimi kpt. Łomonosow poległ. Trzy roty rosyjskich 
piechurów, które przybyły w trakcie bitwy, widząc pobojowisko, nie 
odważyły się nawiązać walki.

Wobec braku wsparcia, które miało nadejść z Galicji, oraz silnej 
koncentracji wojsk rosyjskich oddziały Różyckiego przekroczyły granicę 
Cesarstwa Austriackiego i uległy rozwiązaniu.

Kampania zakończyła się niepowodzeniem, jednak jej znaczenie 
było ogromne, a jazda wołyńska, stoczywszy 8 potyczek, pozostała 
niepokonana.

Próba wznowienia walk 
Oddziały powstańcze gromadzące się w pozostającej pod władzą austriacką Galicji w chwili wybuchu powstania 
na Rusi nie były gotowe do podjęcia działań zbrojnych i nie mogły pomóc walczącym oddziałom. Mimo wygaś-
nięcia walk w maju 1863 i wycofania się Różyckiego nie zaniechano dalszych przygotowań i kreślono plany ich 
wznowienia. 

2 lipca 1963 naczelnik województwa lubelskiego i ziem ruskich gen. Jozef Wysocki wydał rozkaz marszu trzech 
powstańczych oddziałów na leżący po rosyjskiej stronie granicy Radziwiłłów.

Zła koordynacja powstańczych działań spowodowała załamanie ataku. Zginął, prowadząc swoich żołnierzy 
do natarcia, dowodzący jednym z oddziałów płk Franciszek Horodyński. Przybyłe później główne siły powstańcze 
pod dowództwem Wysockiego zdołały zająć pobliski Lewiatyn, lecz nie miały już sił, by przełamać rosyjską obronę, 
i z dużymi stratami przekroczyły granicę austriacką z powrotem i uległy rozwiązaniu.

Płk Edmund Różycki (1827–1893). Zmarł 
w Krakowie. Pochowany został 
na Cmentarzu Rakowickim, w otoczeniu 
kwater powstańców 1830 i 1863 r.

Antoni Berezowski (1847–1916 albo 1917), 
żołnierz w oddziale płk. Różyckiego. 
Po upadku powstania na emigracji we Francji. 
W 1867 r. zorganizował nieudany zamach 
na cara Aleksandra II w Paryżu. Skazany przez 
francuski sąd na dożywotnie zesłanie do Nowej 
Kaledonii, gdzie zmarłOtto Pągowski,  żołnierz w oddziale płk. RóżyckiegoDąbrowski,  żołnierz w oddziale płk. Różyckiego

Plan bitwy pod 
Salichą stoczonej 

26 maja 1863 r.



Dyktatura Traugutta

Wśród wielkich bohaterów powstania stycz-
niowego na plan pierwszy wysuwa się postać 
Romualda Traugutta. Ten były ofi cer carski, od 
1862 roku już zwolniony z armii, początkowo nie 
angażował się politycznie aż do wybuchu po-
wstania na Litwie. 

W kwietniu stanął na czele 400-osobowego 
oddziału, odniósł kilka zwycięstw, m.in. pod 
Horkami. Rozbity pod Kołodnem 13 lipca, sam 
ranny, rozwiązał oddział i wyruszył na poszu-
kiwanie kontaktu z władzami powstańczymi, 
pragnąc przedstawić swój program polityczny. 
W Warszawie poznał Mariana Dubieckiego, se-
kretarza Rusi w Rządzie Narodowym. Oddawszy 
się do dyspozycji Rządu, otrzymał generalski 
awans i zagraniczną misję dyplomatyczną. Wyje-
chał w sierpniu. Gdy wezwany wrócił 10 paź-
dziernika, powstanie de facto chyliło się ku upad-
kowi. 17 października 1863 roku Rząd Narodowy 
złożył władzę w jego ręce. 

Traugutt przyjął zasadę ścisłej konspiracji. 
Zamieszkał przy ul. Smolnej jako kupiec Michał 
Czarnecki i pracował od świtu do nocy i dłużej. 
Zorganizował łączność powstańczą, czyli pocztę 
– słynne później skrzynki kontaktowe. Wyznaczył 
delegatów, którzy mieli karać śmiercią właści-
cieli ziemskich zmuszających chłopów do pań-
szczyzny. Zreformował armię, wprowadzając 
scentralizowany podział na korpusy, dywizje, 
pułki, bataliony. Obciążył podatkiem Polaków 
za granicą. Prowadził zagraniczne akcje dyplo-
matyczne, to jednak bez powodzenia.  Wydał go 
w śledztwie Artur Goldman, sekretarz Wydziału 
Skarbu Rządu Narodowego. 

Romuald Traugutt mógł uciec – nie zrobił 
tego. Został aresztowany 10 kwietnia 1864 roku. 
Osadzony w X Pawilonie Cytadeli warszaw-
skiej, poddany ciężkiemu śledztwu, nie wydał 
żad ne go z kolegów. Został powieszony na sto-
kach Cytadeli 5 sierp nia. Wraz z nim stracono 
Rafała Krajewskiego, Józefa Toczyskiego, Roma-
na Żulińskiego i Jana Jeziorańskiego. Zebrany 
przy egzekucji wielo tysięczny tłum zaintonował 
Święty Boże…

[...] Wodzem ich 
człowiek świętego 
imienia, które 
brzmiało: Romuald 
Traugutt. Pytasz, 
dlaczego świętym 
jest to imię? 
Albowiem, według 
przykazania 
Pana, opuścił 
on żonę i dzieci, 
dostatki i spokój, 
wszystko, co pieści, 
wszystko, co raduje 
i jest życia ponętą, 
czarem, skarbem, 
szczęściem, 
a wziąwszy 
na ramiona krzyż 
narodu swego, 
poszedł za idącym 
ziemią tą słupem 
ognistym i w nim 

zgorzał [...]

Eliza Orzeszkowa, 
Gloria victis, 1910

Gen. Romuald Traugutt 
„Michał Czarnecki”–– 
(1826–1864), 
dyktator powstania

Brama straceń Cytadeli warszawskiej (zdjęcie współczesne). Cytadela zbudowana po upadku powstania listopadowego w 1831 r. 
na rozkaz cara Mikołaja I z zamysłem kontroli nad miastem, będącym ośrodkiem polskiego ruchu niepodległościowego, pełniła także 
rolę więzienia śledczego (X Pawilon) oraz miejsca straceń działaczy narodowych i rewolucjonistów

[...] Będąc przekonanym,  

że niezależność jest 

koniecznym warunkiem 

prawdziwego szczęścia 

każdego narodu, zawsze 

jej pragnąłem dla swojej 

ojczyzny, a to tym bardziej, 

że i oswobodzenie się Rosji 

od ciężaru panowania nad 

Polską liczyłem za również 

konieczny warunek do 

zwrócenia całej działalności 

rządu i ludu rosyjskiego 

na rzeczywisty pożytek tego 

obszernego państwa [...]

Romuald Traugutt 
w zeznaniu przed rosyjską 

komisją śledczą, 
22 IV– 4 V 1864  Artur Grottger, Artur Grottger, Żałobne wieściŻałobne wieści



Europa a powstanie

Na wieść o wybuchu powstania styczniowego kanclerz Prus Otto 
von Bismarck postanowił wykorzystać je dla rozerwania rysującego 
się sojuszu francusko-rosyjskiego i jednoczesnego pozyskania sojusz-
nika w osobie cara na wypadek konfrontacji z Austrią.

W tym celu na początku lutego 1862 roku do Petersburga udał się 
specjalny wysłannik Berlina, gen Gustav Alvensleben, który podpisał 
z rządem rosyjskim umowę umożliwiającą ściganie powstańców 
polskich przez jedną ze stron na terytorium drugiej.

Jednocześnie cesarz Francji Napoleon III liczył na to, że wyko-
rzysta kartę polską do osłabienia pozycji Prus i przetasowania sił 
w Europie – złożył nawet w tej sprawie stosowną ofertę Austrii. Do 
powstańców zaś wygłosił słynne: „Durez” (wytrwajcie).

Wielkim przyjacielem powstania okazał się jeden z ojców zjedno-
czenia Włoch Giuseppe Garibaldi.  W lutym 1863 roku zwrócił się on 
z dramatycznym apelem do władców Europy: „Nie opuszczajcie 
Polski!”.

Jeszcze inaczej zareagowała Austria. Jej postawa miała wycze-
kującą. Z jednej strony wielu manifestantów osadzano w więzieniach, 
ale z drugiej – tolerowano istnienie zdominowanej przecz czerwonych 
Rady Naczelnej Galicyjskiej, a potem powstańczego komitetu we 
Lwowie. Przymy kano również oko na formowanie się oddziałów, 
których jedynym celem było przekroczenie granicy Imperium 
Rosyjskiego z zamiarem podjęcia walki o niepodległość Rzeczy-
pospolitej (oddziały Antoniego Jeziorańskiego, Józefa Wysockiego, 
gen. Michała Heidenreicha „Kruka”).

W lutym 1864 roku Austria – wobec nieuchronnej klęski powstania 
oraz wynikającej z tego konieczności zbliżenia z Prusami i Rosją – 
wprowadziła w Galicji stan wojenny, co w efekcie wygasiło polską 
działalność insurekcyjną na tym terenie.

[...] Sprawa polska jest 

sprawą całej ludzkości 

i prędzej czy później 

narody europejskie będą 

zmuszone wziąć ją 

w obronę [...]

Giuseppe Garibaldi 
w liście z 23 lutego 1863

Maksymilian Gierymski, Powstańczy  patrol

Karol Ludwik Napoleon Bonaparte, jako cesarz Napoleon III 
(1808–1873), prezydent Francji w latach 1848-1852, cesarz 
w latach 1852–1870. Mimo pierwotnych obietnic nie 
przyszedł z pomocą powstaniu ze względu na konieczność 
dobrych stosunków z Rosją. Zdetronizowany 1 marca 1871 r., 
emigrował do Anglii, gdzie zmarł

Giuseppe Garibaldi (1807–1882), włoski rewolucjonista, 
żołnierz i polityk, bojownik o zjednoczenie Włoch, 

twórca ich odrodzenia.  Podczas powstania na jego wezwanie 
do Galicji ruszyła grupa ochotników, którzy walczyli 

pod wodzą płk. Francesca Nullo. Zmarł na wyspie Caprera

Ochotnicy do powstania nocą opuszczają Kraków



Powstańcza prasa
Ważnym elementem oddziaływania na rodzącą się opinię publicz ną 
w czasie powstania i poprzedzających je manifestacji była po wstań-
cza prasa.

Swoje organy prasowe posiadały wszystkie najważniejsze siły 
polityczne w Królestwie i poza jego granicami – głównie w Galicji, gdzie 
swobody obywatelskie były największe. 

Leopold Kronenberg, jeden z liderów środowiska białych, wydawał 
„Gazetę Codzienną” o zabarwieniu liberalnym.

Umiarkowany Agaton Giller – ustępujący radykalizmem Jarosła-
wowi Dąbrowskiemu czy Zygmuntowi Chmieleńskiemu, a jednocześ-
nie mniej konserwatywny niż zwolennicy Andrzeja Zamoyskiego – 
redagował pismo „Strażnica”, jedno z najdłużej wydawanych.

Gazetą prezentującą idee czerwonych był dwutygodnik, a następnie 
miesięcznik „Pobudka” wydawany przez Franciszka Godlewskiego. Na 
ziemiach litewsko-białoruskich Konstanty Kalinowski i Walery 
Wróblewski wydawali pisane łacinką białoruską demokratyczne pismo 
„Mużyckaja Prauda”, w którym objaśniali miejscowemu chłopstwu 
dwulicowość polityki caratu i namawiali do udziału w powstaniu.

Wydawał prasę także Rząd Narodowy; najważniejsze tytuły to: 
„Ruch”, „Niepodległość”, „Wiadomości z Pola Bitwy”. Zabarwienie 
ideologiczne tych pism zależało od bieżącego układu sił politycznych.

[...] cesarska polityka jest zawsze jednakowa. 

Jeśli nas więzi, łupi, morduje, pali, to powiada, 

że dla naszego dobra to robi. Wydając amnestię 

[car] miał takież same dobro nasze na widoku: 

dokument ten czuć mordem, pożogą i stłumioną 

wściekłością. Dwoma rodzajami broni walczą 

z nami nieprzyjaciele: siłą i zdradą. Pierwszej 

nie ulegliśmy nigdy, ostatnia, niestety, zawsze 

nam zgubną była. Ilekroć rzuciliśmy się 

na wroga z orężem w ręku, zawsze rozbrojeni 

zostaliśmy jego przewrotnością, łatwowiernością 

naszą [...] 

„Dziennik Narodowy”,
nr 1, 10 V 1863 r.

[...] Od dziewięciu już miesięcy w Królestwie 

i Litwie wre bój zacięty ze wściekłym tyranem, 

dzielna młodzież secinami pada od kuli, dzieci, 

niewiasty i starcy sędziwe od noża siepaczy, 

czernieją zgliszcza wsi i miast spalonych przez 

wroga; piętrzą się szubienice dla wiernych synów 

Ojczyzny; więzienia roją się tysiącami prawych 

obywateli: trzykroćstotysięczna armia teatr wojny 

zalega [...]
„Walka”, 

nr 4, 30 X 1863 r.

„Ruch”, podziemne pismo 
wydawane w czasie powstania, 
ukazywało się od 5 lipca 
1862 r. prawdopodobnie 
do czerwca 1863 r. jako 
organ Komitetu Centralnego 
Narodowego, a później Rządu 
Narodowego. Redaktorem 
naczelnym był Agaton Giller

„Strażnica”, pismo podziemne ukazujące się 
przed powstaniem i w czasie jego trwania. 
Wydawane z przerwami od 1 sierpnia 1861 r. 
Ukazało się 45 numerów

„Niepodległość”, pismo podziemne ukazujące się w powstaniu

Budynek Ławry Peczerskiej w Kijowie, gdzie mieściła się tajna 
drukarnia, w której wydawano podziemne pismo ruchu powstańczego 
„Odrodzenie”. Redagował je późniejszy członek Tymczasowego Rządu 
Narodowego Stefan Bobrowski



W powstaniu wzięło udział kilkuset cudzoziemskich ochotników „Za waszą i naszą 
wolność”, walczyli niemal we wszystkich powstańczych partiach.Byli wśród nich 
Rosjanie, Włosi, Francuzi, Serbowie, Chorwaci, Czesi, Słowacy, Węgrzy, Niemcy, 
Szwajcarzy, Anglicy, Szwedzi. 

Z Francji przybyło kilkudziesięciu ofi cerów. Chwalebną kartę zapisał płk François 
de Rochebrune, który w Ojcowie sformował legendarny oddział nazywany Pułkiem 
Żuawów Śmierci – jego żołnierze składali przysięgę, że w obliczu nieprzyjaciela nigdy 
się nie cofną ani nie poddadzą. Walczyli o Miechów (17 II), pod Chrobrzem (17 III) 
przyczynili się do polskiego zwycięstwa, pod Grochowiskami (18 III) przeprowadzili 
udany atak, zdobywając rosyjskie armaty. Doskonałym dowódcą był płk Leon Young 
de Blankenheim poległy w bitwie pod Brdowem (29 IV). Pod Małogoszczem (17 III) 
polegli ofi cerowie powstańczej kawalerii August L’Oisean i Ernest Creange.

Wielkie zasługi dla powstania ma kilkudziesięciu włoskich garibaldczyków, któ-
rych dowódca płk Francesco Nullo poległ w bitwie pod Krzykawką (5 V); por. Batista 
Bellotti poległ pod Batorzem (6 IX), płk Stanislao Bechi został rozstrzelany 17 XII 
we Włocławku – ginął z okrzykiem „Eviva la Polonia!”. Ppor. Luigi Navone poległ 
pod Dziwami (27 VII),  Antoni Vigani – jeden z powstańczych lekarzy, poległ pod 
Małogoszczem. 

W polskiej ziemi leżą też Węgrzy, których ok. 400 przybyło na pomoc powstaniu. 
Płk Otto Esterhazy, rotmistrz huzarów węgierskich, poległ pod Mełchowem (30 IX), 
mjr Edward Nyáry ranny w bitwie pod Panasówką (3 IX) zmarł  następnego dnia. 

W szeregach powstańców służyło blisko 50 ofi cerów rosyjskich. Kpt. Matwiej 
Bez kiszkin, dowódca oddziału z powiatu opoczyńskiego, został powieszony 17 V 
1864 roku w Radomiu; sześciu rosyjskich żołnierzy rozstrzelano w Lublinie. Wśród 
poległych pod Małogoszczem była kobieta – Zofi a Dobronokówna, córka rosyjskie-
go ofi cera z Warszawy, która wbrew woli rodziców uciekła do powstania.

22-letni Czech Václav Zrůst uczestniczył w ośmiu bitwach i potyczkach po-
wstańczych po czym wrócił do Czech i organizował zaciąg czeskich i słowackich 
ochotni ków, których ok. 100 zasiliło szeregi powstańcze.

W lipcu 1863 roku do oddziału dowodzonego przez gen. Edmunda Taczanowskiego 
operującego na terenie województwa kaliskiego zgłosiło się trzech młodych Szwe-
dów. W jednym ze starć koło Konina cała trójka wpadła w ręce kozackie. Więzieni 
byli m.in. w Twierdzy Modlin i warszawskiej Cytadeli. W lutym 1864 roku staraniem 
szwedzkiej dyplomacji odstawiono ich do granicy pruskiej. Dwaj z nich powrócili 
do kraju, a 22-letni Wilhelm Arnold Unman zawrócił i walczył w powstaniu do maja 
1964 roku. Po rozbiciu oddziału przekroczył pruską granicę, został aresztowany 
i osadzony w pru skim areszcie w Kościanie. W jednym z listów z więzienia do ro-
dziny pisał: „Nie tylko Austria, ale i Prusy współdziałają zgodnie z Rosją, aby 
zdławić nieszczęsny polski naród. Udało się im to i tym razem, ale – Jeszcze Polska 
nie zginęła”. Ostatnie słowa napisał po polsku. Unman powrócił do Sztokholmu. 
W 1923 roku został odznaczony Krzyżem Orderu Virtuti Militari. 

Księga chwały oręża polskiego zawiera wiele nazwisk cudzoziemców – powstań-
ców styczniowych, wielu z nich uznano za bohaterów narodowych Polski i ich 
rodzinnych krajów, wielu pozostało bezimiennych.

Na pomoc powstaniu

Marsz, marsz Żuawy!

Na bój, na krwawy,

Święty, a prawy –

Marsz Żuawy – marsz! 

[...]

Marsz żuawów, 1863  

Gen. Francesco Nullo (1826–1863). 
W kwietniu 1863 r. przybył z Włoch 
do Krakowa. Mianowany przez 
Rząd Narodowy generałem, 3 maja 
na czele Legii Włosko-Francuskiej 
przekroczył granicę Królestwa 
Polskiego pod Krzeszowicami. 
W pierwszym starciu pokonał 
oddziały rosyjskie pod Podłężem. 
Zginął w bitwie pod Krzykawką 
5 maja 1863 r.; został pochowany 
na cmentarzu w Olkuszu

Gen. François de Rochebrune 
(1830–1870), żołnierz francuski, 
w powstaniu organizator oddziału 
Żuawów Śmierci. Pod koniec 1863 r. 
dowódca wyprawy galicyjskiej 
na Wołyń, zakończonej klęską 
pod Poryckiem. Później walczył 
w wojnie francusko-pruskiej; 
zginął 19 listopada 1870 r.
pod Montretout.

Bitwa pod Brzeskiem



potyczki

bitwy

potyczki

bitwy

Wojna partyzancka

Powstanie styczniowe wybuchło w nocy z 22 na 
23  stycznia 1863 roku i trwało prawie dwa lata. 
Było najdłużej trwającym polskim zrywem 
niepodleg łościowym w okresie zaborów. 

Powstanie nie ograniczyło się do ziem etnicznie 
polskich; swym zasięgiem objęło obszar od Infl ant 
Polskich (Łatgalii) na terenie dzisiejszej Łotwy po 
Białą Cerkiew na Ukrainie i od Wielkopolski do 

wschod nich rubieży Białorusi. Można powiedzieć, 
że powstanie objęło całość ziem Rzeczypospolitej 
przedrozbiorowej, choć w nierównym stopniu.

Najsilniejsze walki toczyły się w Kongresówce 
południowej i wschodniej, na Podlasiu, Wileń-
szczyźnie oraz Żmudzi. Insurekcja miała od 
początku charakter partyzancki. Oddziały, czy – 
jak wtedy mówiono – partie, chociaż liczne, były 

niezbyt silne, nierzadko stanowiąc grupy jedynie 
kilkudziesięcioosobowe. Brakowało uzbrojenia 
lub było ono anachroniczne w starciu z wojskami 
rosyjskimi. Jak pisał o tym Wincenty Pol: „Obok 
Orła znak Pogoni / Poszli nasi w bój bez broni”. 
Łącznie w nieco ponad 1200 potyczkach wzięło 
udział przynajmniej 150 tysięcy powstańców, 
z cze go około 20 tysięcy poległo.

[...] Wy Waszą walką sprawiliście, że dni naszej młodości nie były dniami posuchy 
i pustki, a były czarownymi dniami tęsknoty i woli. Wy daliście naszej młodości poezję 
buntu przeciw rezygnacji, słabości i zadowoleniu. Na Was, z przejęciem całej duszy 
młodzieńczej „równaliśmy”, gdyśmy w żołnierskim raz pierwszy stawali szeregu, 
a Wasze mogiły wołały wielkim głosem do naszego Wodza: Idź i czyń. Niechaj sztafeta 
pokoleń dąży nieprzerwanie naprzód [...]

Marszałek Edward Śmigły-Rydz w 70. rocznicę wybuchu powstania

Wojna partyzancka

Msza św. w partyzanckim obozie.

Ryszard Okniński, Kawaleria powstańcza z 1863 r.



Upadek powstania
Kluczowe dla upadku powstania styczniowego były cztery pierwsze miesiące 1864 roku. 
W styczniu schwytany został Konstanty „Kastuś” Kalinowski, przywódca powstania na 
ziemiach litewsko-białoruskich. 21 lutego pod Opatowem rozbito II Korpus gen. Józefa 
Hauke-Bosaka – ostatni duży oddział powstańczy. W następnym miesiącu (2 marca) rząd 
carski ogłosił uwłaszczenie chłopów w Kongresówce, czym skutecznie odciągnął włościan 
od idei niepodległościowych. Chłopi woleli przyjąć ziemię z rąk obcego monarchy niż – 
wprawdzie za cenę udziału w powstaniu – od Rządu Narodowego...  W kwietniu pojmany 
został w Warszawie Romuald Traugutt.

Na Podlasiu do października 1864 roku operowała jeszcze partia ks. Stanisława Brzóski. 
On sam ukrywał się do wiosny 1865 roku.

Powstanie upadło.

Gen. Józef Hauke-Bosak (1834–1871), 
dowódca II Korpusu Krakowskiego, 
naczelnik oddziałów powstańczych 
województw krakowskiego i sandomierskiego. 
Po klęsce powstania wyemigrował do Francji. 
Zginął w wojnie francusko-pruskiej 
(portret pośmiertny)

Ducha wolności zabić się jednak nie dało. W roku 1866 polscy zesłańcy z nad 
jeziora Bajkał utworzyli organizację pod nazwą Syberyjski Legion Wolnych 
Polaków. W czerwcu grupa ok. 700 spiskowców pod dowództwem Narcyza 
Celińskiego i Gustawa Szaramowicza wywołała powstanie. Owo powstanie zabaj-

kalskie szybko zostało stłumione, a na czterech przywódcach wykonano wyroki 
śmierci. Skazańcy przed wykonaniem wyroku krzyknęli: „Niech żyje Polska!”. 
Czyn zbroj ny zesłańców pokazał, że są na tej ziemi ludzie, którzy na dnie nędzy 
i rozpaczy pozostają wolni mimo kajdan...

Artur Grottger, Pobojowisko

Ks. Stanisław Brzóska (1832–865), generał, 
naczelny kapelan powstania styczniowego. 

Naczelnik administracji powstańczej powiatu 
łukowskiego. Brał udział w wielu bitwach, 

m.in. pod Fajsławicami. Wiosną 1864 r. zebrał 
kilkudziesięcioosobowy oddział konny, który 

został rozbity w końcu grudni. Aresztowany 
29 kwietnia 1865 r., powieszony z adiutantem 

Franciszkiem Wilczyńskim 23 maja 1865 r. 
na rynku w Sokołowie Podlaskim

Powstanie zabajkalskie



Represje po powstaniu

„Wieszatiel”

Po upadku powstania przyszedł czas kary za marzenia o wolności. Szacuje się, że około dwóch tysięcy 
powstańców stracono, 40 tysięcy zostało zesłanych na Sybir, połowa z nich dożywotnio; wracali jako wynisz-
czeni starcy, większość nie wróciła. Kilkanaście tysięcy emigrowało. Konfi skacie uległo około 1,6 tysiąca 
majątków powstańców i osób pomagającym powstaniu. Za pomoc rebelii odebrano prawa miejskie ponad 
100 miastom, inne obło żono wojennymi kontrybucjami. 

Prześladowania dotknęły Kościół katolicki. Kilkudziesięciu księży skazano na śmierć, wielu zesłano na 
Sybir, dokonano kasacji klasztorów uznanych za ośrodki polskiego oporu. Przystąpiono do likwidacji Kościoła 
unickiego, księży starano się podporządkować kolegium petersburskiemu.

W ramach represji władze carskie wprowadziły reformę administracyjną – kraj podzielono na guber-
nie, zlikwidowano odrębność Królestwa Polskiego, które odtąd stało się rosyjską prowincją – Krajem 
Przywiślańskim. 

Nastąpiła wzmożona i brutalna rusyfi kacja. Polacy nie mogli nabywać ziemi na Litwie. W administracji 
państwowej jedynym językiem stał się rosyjski. Namiestnika zastąpił generał-gubernator. Zlikwidowano 
odrębny polski budżet. 

Głównym elementem polityki rusyfi kacyjnej był nadzór nad edukacją. Zlikwidowano odrębność szkol -
nictwa polskiego, a językiem nauczania stał się rosyjski. Szkoły kontrolowała carska policja. Zaostrzona 
została cenzura. 

Utrzymywano także stan wojenny, który nigdy nie został odwołany.

Złowrogim symbolem pacyfi kacji powstania i po-
powstaniowych represji na ziemiach litewsko-bia-
łoruskich stał się generał-gubernator wileński 
Michaił Murawiew, obdarzony przez współczes-
nych przydomkiem „Wieszatiel”. Przyświecała mu 
jedna idea: utopić powstanie we krwi i wszelką myśl 
o nim. Na placu Łukiskim w centrum Wilna prze-
prowadzał publiczne egzekucje.Michaił Murawiew  „Wieszatiel” na Litwie

[...] Powracają z pooranym czołem

Z wyplutymi na gwiazdy zębami

Szyje zgięte Polarnym Kołem

W oczach mroźnej pustyni firmament

Niby dziadom białym wołopasom,

Długie rosną im brody śniegowe

Tak rozeszli się ze swoim czasem

Że stracili dawny wzrok i mowę

Proszą tylko o chleb i o wódkę

Zaszywają się w kąty mieszkania

Słychać gulgot i dziąseł mlaskania

Tak, historia długa, życie krótkie [...] 

Mieczysław Jastrun, 
Dziady

Jacek Malczewski, Śmierć na etapie

Uczestnicy powstania – 
zesłańcy syberyjscy



O powstaniu styczniowym pisali Stefan Żeromski, Bolesław Prus, Walery Przyborowski, 
Eliza Orzeszkowa, Maria Konopnicka i wielu innych; w czasach nam współczesnych śpie-
wali Jacek Kaczmarski i Przemysław Gintrowski.

W malarstwie uwiecznił je Artur Grottger, Jan Matejko, Józef Chełmoński, Maksymilian 
Gierymski, Jan Rosen, Jacek Malczewski i wielu innych.

Imionami jego bohaterów – Traugutta, Dąbrowskiego, Narbutta, Hauke-Bosaka, Siera-
kowskiego, nazwano ulice, place i skwery w największych polskich miastach i w małych mia-
steczkach. Stawiano im pomniki, umieszczano na znaczkach pocztowych i na banknotach…

Gdy w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość, powstanie było ciągle żywym wspo-
mnieniem. Marszałek Józef Piłsudski, syn powstańca, sam żołnierz i niegdyś zesłaniec, nadał 
pamięci o powstaniu i jego bohaterach wymiar państwowy, zaliczając wszystkich żyjących 
weteranów (wówczas było ich ok. 3 tys.) w poczet żołnierzy Wojska Polskiego i wypłacając 
im stałą pensję. 5 sierpnia 1921 roku na stokach Cytadeli Warszawskiej w rocznicę śmierci 
Romualda Traugutta odznaczył ich krzyżami Orderu Virtuti Militari. Żołnierze na ulicach 
mieli obowiązek salutowania im jako pierwsi, a przechodnie uchylali przed nimi kapelusza; 
mówiono, że są „ojcami narodu”. Zapewniono im tzw. Przytuliska i domy weteranów. Ostatni 
żołnierz powstania, Feliks Bartczuk, zmarł 9 marca 1946 roku, przeżywszy ponad 100 lat.

Powstanie styczniowe jest ważnym wspólnym doświadczeniem historycznym Polaków, 
Litwinów, także Białorusinów.

Rok 2013 został ogłoszony Rokiem Powstania Styczniowego przez Parlament Litwy 
i Senat RP. Prezydent Rzeczypospolitej objął patronatem państwowe obchody 150. rocznicy 
powsta nia. W wielu miastach i mniejszych miejscowościach powstały inicjatywy obywa-
telskie upa miętniające Powstanie, z których powołany w Warszawie Społeczny Komitet 
Obchodów Rocz nicy Powstania Styczniowego zorganizował uroczystą sesję naukową w gma-
chu Sejmu RP. 

Przeszłość żyje w teraźniejszości.

[...] Rok 1863 dał wielkość nieznaną, 

wielkość, co do której i teraz świat 

wątpi, gdy mówi o nas, wielkość 

zaprzeczającą wszystkiemu temu, co my 

o sobie mówimy wielkość cudu pracy, 

ogromu pracy zbiorowej, siły zbiorowej 

wysiłków woli, siły moralnej [...] I gdy 

raz jeszcze rzucam pytanie: wielkości, 

gdzie twoje imię? – znajduję odpowiedź: 

wielkość naszego narodu w wielkiej 

epoce 1863 r. istniała, a polegała ona 

na jedynym może w dziejach naszych 

rządzie, który, nieznany z imienia, 

był tak szanowany i tak słuchany, że 

zazdrość wzbudzać może we wszystkich 

krajach i u wszystkich narodów [...]

Józef Piłsudski, 
Rok 1863, 20 I 1924

Pamięć powstania
Weterani powstania styczniowego mieszkający w Przytulisku w Krakowie

 Kwatera  Powstańców Styczniowych 1863–1864 na Cmentarzu 
Wojskowym na Powązkach  w Warszawie 

Krzyże 
powstańcze 
na cmentarzu 
Łyczakowskim 
we Lwowie


