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,, WRAŻLIWI NA LOSY ZWIERZĄT" 

W październiku do zwierząt spieszymy z pomocą ,

by miały co jeść , by im ciepło było dniem i nocą.



Chęci by nieśc dobro ogromne mamy i dzielić się nim chcemy, 

więc z sercem na dłoni dla Zosi działamy.



# DZIENZYCZLIWOŚCI#

Człowiek całkiem by się stracił. Gdyby nie tej wiary ciut. Że napotka

u swych braci. Trochę ciepła, a nie chłód. Życzliwy bądź! Nie taki

znowu tkliwy bądź! Nie taki błyskotliwy bądź! Po prostu odrobinę

milszy bąd. Od dziś! Chcesz wodę mącić? Mąć! Bliźnimi rządzić?

Rządź! Kolegów sądzić? Sądź! I tylko odrobinę milszy bądź! Życzliwy

bądź! Nie taki znowu tkliwy bądź! Nie taki błyskotliwy bądź! Po

prostu odrobinę milszy bądź! Warto służyć dobrą radą. Jasnych myśli

dźwigać kosz. Okruch serca mieć pod ladą. I nadziei złoty grosz.

Życzliwy bądź! Nie taki znowu tkliwy bądź! Nie taki błyskotliwy

bądź! Po prostu odrobinę milszy bądź Od dziś! Chcesz wodę mącić?

Mąć! Bliźnimi rządzić? Rządź! Kolegów sądzić? Sądź! I tylko odrobinę

milszy bądź! Życzliwy ktoś To taki dzisiaj rzadki gość To taki

pożądany gość To ty.









,,ANIOŁY DO MNIE WYSYŁAJ"



SZLACHETNA PACZKA







POWSTANIE 
ST YCZNIOWE

A U TO R : PAT RY K C H O D E R A K L . 8 I



GENEZA

• Od upadku Powstania listopadowego wprowadzono obowiązkowy pobór 
do rosyjskiej armii, gdzie większość z nich ginęła (z 200 tysięcy wcielonych, 
do kraju wróciło tylko 23 tysiące).

• Po przegranej Rosji w wojnie krymskiej skłoniła cara Aleksandra II do 
przeprowadzenia reform. Pomimo tego Polacy rozpoczęli 
przygotowywania do powstania.

• Powstały liczne organizacje konspiracyjne między innymi Petersburg, lub 
Związek Trojnicki.

• Od 18 marca 1859 roku, gdzie odbyło się nabożeństwo za duszę Adama 
Mickiewicza, polskie manifestacje patriotyczne zaczęły przybierać na sile, w 
następnym roku miały miejsce na pogrzebie wdowy po generale Powstania 
listopadowego, a w trakcie 30 rocznicy wybuchu tego zrywu śpiewano 
patriotyczne pieśni.

Po lewej: Car Aleksander II



STAN WOJENNY W 
KRÓLESTWIE POLSKIM

• 27 lutego 1861 roku, dwa dni po 30 rocznicy bitwy pod Olszynką Grochowską 

na manifestacji patriotycznej od rosyjskich kul zginęło 5 manifestantów.

• 2 marca na pogrzebie pięciu poległych odbyły się demonstracje w całym 

Królestwie Polskim.

• 8 kwietnia żołnierze rosyjscy ostrzelali tłum, gdzie zginęło około 100 a rannych 

zostało około kilkaset cywili.

• 18 czerwca car Aleksander II ogłosił pewne ustępstwa wobec Polaków.

• 14 października rosyjski namiestnik ogłosił wprowadzenie w Królestwie 

Polskim stanu wojennego, a 15 października aresztowali wiernych w katedrze 

św. Jana

Po prawej: Zdjęcia namiotów żołnierzy rosyjskich stacjonujących w Warszawie.



POLSKIE STRONNICTWA 
PATRIOTYCZNE

CZERWONI• Domagali się demokratyzacji państwa i całkowitej 

niezależności od Rosji.

• Pod koniec listopada 1862 roku liczyli 20000 

członków.

• Do czerwonych należał Komitet Centralny Narodowy, 

później Rząd Narodowy.

Na górze: Jarosław Dąbrowski, przywódca 

"czerwonych".

BIALI• Była to organizacja skupiająca szlachtę i bogate 

ziemiaństwo.

• Byli zwolennikami pracy organicznej, rozwijanie 

edukacji i świadomości narodowej.

• Domagali się autonomii, nie niepodległości.

Na górze: Andrzej Zamoyski, przywódca "białych".



ROK 1862

• W kwietniu 1862 roku kapitan Aleksandrow, 

kierownik stacji telegrafu wojskowego w Warszawie, 

odebrał depesze od cara, który zalecał używanie 

przeciwko demonstrantom broni białej i palnej. 

Aleksandrow złagodził treść depeszy, przez co został 

skazany na karę śmierci. Car zmienił wyrok na dożywotnią 

katorgę.

• W maju Rosjanie wpadli na trop rosyjskiej organizacji 

rewolucyjnej. Kapitan Andrij Potebnia dokonał w czerwcu 

zamachu namiestnika Lündersa.

• 6 października wprowadzono w Królestwie Polskim 

brankę, czyli prewencyjny przymusowy pobór do wojska 

osób podejrzewanych o działalność konspiracyjną.

• Od 8 września do 16 grudnia znoszono stan wojenny.

Po lewej: Obraz "Branka Polaków do armii rosyjskiej w 1863" 

Aleksandra Sochaczewskiego, po prawej namiestnik Lünders.



W YBUCH 
POWSTANIA

• Powstanie wybuchło w nocy z 22 na 
23 stycznia. Plan powstania zakładał 
najpierw wyzwolenie Płocka gdzie miał 
się ujawnić Rząd Narodowy. Jako że 
powstanie wcześniej było planowane 
na wiosnę było niewłaściwie 
zaplanowane i przygotowane.

• W pierwszych dniach powstania 
powstańcy uderzyli na rosyjskie 
garnizony, niestety bez dobrego 
skutku, ale udało im się zakłócić 
łączność, i zająć szosę brzeską i kolej 
warszawsko-petersburską.

• Najpierw dyktatorem powstania został 
Zygmunt Padlewski, ale ze względu na 
jego niekompetencje 26 stycznia na 
przywódcę wybrano Ludwika 
Mierosławskiego.

• Bliżej po prawej: Ludwik Mierosławski, 
dalej po prawej: Zygmunt Padlewski.



WIĘKSZE BITWY I 
PRZEBIEG POWSTANIA
• 7 lutego 1863 roku polskie zamiary rozszerzenia powstania za Bugiem zostały rozwiane poprzez bitwę 

pod Siemiatyczami, która zakończyła się wygraną Rosjan.

• 17 lutego Polacy chcieli przekroczyć granicę z Prusami, ale po dwóch przegranych bitwach musieli ten pomysł 

porzucić.

• Oddział Mariana Langiewicza po przegranej w bitwie pod Małogoszczem wycofał się na granicę z Austrią, gdzie 

odparł Rosjan, a 4 marca wyprowadził udany kontratak, ale nie oznaczało to koniec jego walki. Z Rosjanami starł się 

jeszcze zwycięsko 17 marca pod Chrobrzem i 18 marca pod Grochowiskami. 19 marca przekroczył granicę z 

Austrią, gdzie został aresztowany.

• 29 kwietnia powstańcy wygrali ciężką bitwę pod Pyzdrami.

• 8 maja zaczęła się tak zwana "Kampania Różyckiego". 9 maja bez walki zajęli miasto Lubar, a 25 maja stoczyli 

zwycięską bitwę pod Salichą, ale jako że nie otrzymali posiłków, to przekroczyli granicę z Austrią.

• Oddział Michała Heydenreicha przegrał 24 lipca bitwę, ale 8 sierpnia stoczył bitwę, która okazała się największym 

polskim zwycięstwem w powstaniu.

• U góry: Bitwa pod Salichą, u dołu bitwa pod Siemantyczami.



POWSTANIE POD 
RZĄDAMI TRAUGUTTA

• 17 października na przywódcę powstania został wybrany Romuald 

Traugutt.

• Za cel ustawił sobie przekształcenie słabo uzbrojonych i zorganizowanych 

oddziałów powstańczych w silną regularną armię zdolną do toczenia 

walnych bitew z Rosjanami.

• 15 grudnia dokonał reformy wojska. Piechota miała się składać z 

batalionów, kawaleria z szwadronów. 4 bataliony lub szwadrony tworzyły 

pułk, trzy pułki piechoty i jeden kawalerii tworzyły dywizję, dwie lub więcej 

dywizji tworzyły korpus. Powołano 5 korpusy:

– I Korpus Lubelski to był jeden z dwóch korpusów które zaczęto 

organizować. Został rozbity 25 grudnia w bitwie pod Kockiem.

– II Korpus Krakowski to był drugi faktycznie istniejący korpus. 17 

stycznia stoczył zwycięską bitwę pod Iłżą, ale zostali rozbici 21 lutego 

w bitwie pod Opatowem.

– III Korpus Augustowski, IV Korpus Mazowiecki, V korpus Litewski 

były planowane.

Po lewej: Romuald Traugutt.



UPADEK POWSTANIA

• Po porażce w bitwie pod Opatowem rozbity oddział Józefa-

Hauke Bosaka kontynuował walkę do kwietnia, ale najdłużej, 

bo do grudnia walczył oddział księdza Stanisława Brzóski.

• Romuald Traugutt został aresztowany przez rosyjską 

policję w nocy z 10 na 11 kwietnia 1864 roku. Został 

powieszony 5 sierpnia w pobliżu Cytadeli Warszawskiej.

• W powstaniu uczestniczyło 200 tysięcy ludzi, z czego w 

pierwszej linii około 30 tysięcy. Zginęło około 20 000 

powstańców, a około 35 000 zostało zesłanych na Sybir.

Po lewej: Stanisław Brzóska



REAKCJA MIĘDZYNARODOWA

• Wybuch powstania przekreślił rodzący się francusko-rosyjski dlatego, ponieważ podczas insurekcji doszło do 

porozumienia prusko-rosyjskiego, co cesarz Napoleon III Bonaparte jako zerwanie porozumień. Zwrócił się on do 

cara Rosji Aleksandra II aby przywrócić Polsce Statusu konstytucyjnego z 1815 roku.

• We Francji zaczęto zbierać składki na rzecz powstania, a w Wielkiej Brytanii 22 marca 1863 roku wypłynął statek 

z 185 ochotnikami, 2 działami, tysiącami karabinów. Niestety nie dopłynął on do Polski ponieważ na prośbę Rosji 

został internowany w Malmö.

• 17 i 18 czerwca 1863 roku Austria, Wielka Brytania i Francja przedstawiły Rosji ultimatum który zakładał amnestię, 

przedstawicielstwo narodowe, polską administrację, sądownictwo i szkolnictwo, swobodę wyznaniową, 

praworządny system poboru do wojska. Rosja je odrzuciła, czym ryzykowała wojną, ale ostatecznie do wojny nie 

doszło.

• Wybuch powstania oddalił ryzyko interwencji Francji i Wielkiej Brytanii w Wojnie Secesyjnej po stronie 

Skonfederowanych Stanów Ameryki. Stany Północy poparły Rosję w tłumieniu powstania.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


