


Chciałbym przedstawić 
zagadnienia związane z utratą 
i ponownym odzyskiwaniem 
niepodległości przez państwo 
Polskie . Opiszę w tej 
prezentacji powstania 
przeciwko zaborcom Polski .  



W roku 1795 Rosja, 
Austria i Prusy 
przeprowadziły ostatni , 
III rozbiór 
Rzeczypospolitej .  
Polska na 123 lata 
zniknęła  
z mapy Europy. 
Wydarzenia te były 
poprzedzone klęską 
Insurekcji  
Kościuszkowskiej 



Insurekcja 
Kościuszkowska 

Po klęsce wojny 
polsko – rosyjskiej 
1792 roku terytorium 
Rzeczpospolitej było 
okupowane przez 
wojska rosyjskie . 
Polska zorganizowała 
powstanie narodowe 
przeciwko Rosji i 
Prusom w 1794 roku . 



Tadeusz 
Kościuszko  
Inżynier 
wojenny , 
najwyższy 
naczelnik siły 
zbrojnej 
narodowej . 
Generał 
lejtnant wojska 
rzeczpospolitej 
. 



Kosynierzy 

Chłopi którzy 
walczyli 
kosami . 
Kosynierzy  
napadali np. na 
armaty z 
kosami . 



Powstanie 
Listopadowe 
Powstanie 
narodowe 
przeciwko 
Rosjanom . 
Wybuchło w 
nocy z 29/30 
listopada 1830 r., 
a zakończyło się 
21 października 
1831 r . 



Noc 
listopadowa 
W nocy z 29 -
30 listopada 
zdobyto 
Arsenał oraz 
Warszawę . 
Broń rozdano 
mieszkańcom . 



Powstanie rozszerzyło 
się na Litwę i Białoruś i z 
sukcesami toczyło się aż 
do 28 maja 1831 roku, 
kiedy to Polacy ponieśli 
klęskę pod Ostrołęką. 
Później było już coraz 
gorzej. We wrześniu 1831 
roku Rosjanie 
zaatakowali Warszawę 
od strony Woli. 
Nastąpiła kapitulacja 
miasta. W obawie przed 
represjami powstańcy 
przekroczyli granice 
Królestwa Polskiego. 



Emilia Plater 
Była jednym z 
najdzielniejszych 
żołnierzy powstania 
listopadowego na 
Litwie . Walczyła w 
oddziałach 
partyzanckich , 
które atakowały 
wojska rosyjskie z 
zaskoczenia  i 
unikały starć z 
dużymi oddziałami  



Wielka 
Emigracja 
Odbyła się po 
1831 roku. 
Tysiące Polaków 
w obawie przed 
represjami 
wyemigrowało 
do innych 
krajów , 
większość do 
stolicy Francji- 
Paryża . 



Pisarze i artyści 
na wielkiej 
emigracji 

Na emigracji 
działali Polscy 
pisarze , 
kompozytorzy 
oraz wybitni 
badacze i 
historycy . 



Adam 
Mickiewicz 

Pisarz  żyjący w 
Paryżu napisał 
tam w 1834 
roku jedno ze 
swoich 
najbardziej 
znanych dzieł 
pt. ,, Pan 
Tadeusz”   



Juliusz Słowacki  

Przebywał głównie 
w Paryżu . Zasłynął 
jako pisarz 
dramatów , 
poematów i wierszy.  
Jednym z 
najbardziej znanych 
jego utworów jest 
,,Kordian” .  



Emisariusz 

Specjalny 
wysłannik z 
emigracji, który 
przemycał do 
kraju dzieła 
Polskich poetów . 



Wiosna Ludów   
 
Wiosną 1848 roku w wielu 
państwach Europy doszło 
do wystąpień 
rewolucyjnych. Buntująca 
się ludność żądała reform 
politycznych ,swobód 
obywatelskich oraz 
poprawy warunków życia i 
pracy. Protesty 
rozprzestrzeniły się 
również na  m. in. 
Wielkopolskę. Szczególnie 
wielu naszych rodaków 
poparło powstanie na 
Węgrzech. 



Józef Bem 

Dowódca armii 
węgierskiej , objął  
swoją funkcję w 1849 . 
Walczył przeciwko 
armii Austrii i Rosji . 
Wykazał się odwagą  

i umiejętnościami 
dowódczymi .  



Książę Józef 
Poniatowski  

Polski  generał, 
naczelny wódz 
wojsk Polskich 
Księstwa 
Warszawskiego .  



Powstanie 
Styczniowe 
To kolejne 
Polskie 
powstanie 
narodowe, 
które odbyło 
się w 
Królestwie 
Polskim w 
1863-1864 roku 
. 



Branka 

W roku 1863 roku 
Rosjanie 
przeprowadzili 
brankę, żeby 
zapobiec kolejnym 
powstaniom . 
Branka - to 
przymusowy pobór 
do wojska na 25 lat 



Romuald 
Traugutt 

Urodził się 16 stycznia 
1826 roku w Szostakowie 
. Polski generał, dyktator 
Powstania Styczniowego , 
stanął na czele 
powstańców jesienią 1863 
roku, gdy byli już biscy 
porażki. W kwietniu 1964 
r. został aresztowany 
przez Rosjan i niedługo 
potem stracony. Wiosną 
1864 r. powstanie upadło. 



Podziemne 
państwo 

Podczas powstania sprawnie 
funkcjonowało podziemne 
państwo polskie . Władze 
pobierały podatki i ustanawiały 
prawo . Wydawano również 
prasę .Zorganizowano służby 
zajmujące się łącznością . 
Dzięki temu do  
przebywających w terenie 
przywódców docierały 
pieniądze .  



Pieczęć Rządu 
Narodowego  
Umieszczano ją na 
dokumentach 
wydawanych 
przez władze 
powstańcze . 
Przedstawiała ona 
polskiego Orła , 
litewską pogoń 
oraz Archanioła 
Michała – symbol 
Rusi 



Sztyletnicy  

Organizacja 
stworzona przez 
państwo podziemne . 
Na ich czele stał 
Ignacy Chmieleński. 
Sztyletnicy z sekcji 
żandarmerii stałej 
chronili władze 
centralne w stolicy i 
na prowincji .  



Ignacy 
Chmieleński  
Szef rządu 
narodowego  w czasie 
Powstania 
Styczniowego , 
działacz stronnictwa 
czerwonych. 
Zorganizował on 
oddział tzw. 
sztyletników . Brat 
Zygmunta 
Chmieleńskiego 



Zygmunt 
Chmieleński 

Naczelnik 
wojenny 
województwa 
krakowskiego w 
1863 roku , brat 
Ignacego 
Chmieleńskiego 
. 



Uzbrojenie Powstańców 
 
Największym 
problemem powstańców 
były braki w 
wyposażeniu . Tylko 
niewielka część 
walczących używała 
broni palnej . Główne 
rodzaje broni palnej to 
dubeltówki , sztucery i 
strzelby  .Większość 
broni stanowiły kosy . 

 



Uzbrojenie chłopów 
Kosy Piki  



Oficerowie byli lepiej uzbrojeni 
od chłopów :  
Dubeltówka  Sztucer 



Dubeltówka 

 Rodzaj broni 
palnej , broń 
śrutowa 
posiadająca 2 
komory 
nabojowe oraz 
2 lufy . 



Sztucer 

Myśliwska broń 
kulowa z 
gwintową lufą . 
Używa się ją do 
polowań na grubą 
zwierzynę(często 
broń jest 
wyposażona w 
celownik 
optyczny) .  



Strzelba 

Długa 
myśliwska lub 
bojowa broń 
palna 
strzelająca 
nabojami 
myśliwskimi . 



Po klęsce Powstania Styczniowego wielu Polaków 
udało się na emigrację, podobnie jak po roku 
1831. Powstańców, którzy zostali schwytani, 
wysyłano na Syberię. 



Wszystkie opisane przeze mnie zrywy 
powstańcze, choć ostatecznie stłumione, 
pokazały, że naród polski nie godził się z 
zaborami i wciąż dążył do odzyskania 
suwerenności. Cytując słowa hymnu : 
„Jeszcze Polska nie zginęła, puki my 
żyjemy……..”                                       
Na niepodległość musieliśmy jednak 
jeszcze poczekać. Ostatecznie stało się to 
11 listopada 1918 roku. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ  



WYKONAWCA: 
 KAJETAN WŁODARCZYK 
UCZEŃ KLASY 6B SZKOŁY PODSTAWOWEJ IMIENIA 
STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W MORDARCE 



ŹRÓDŁA: 
 PODRĘCZNIK DO HISTORII „WCZORAJ I DZIŚ”  
ORAZ WYSZUKIWARKA GOOGLE 


