


DATA  WYBUCHU  POWSTANIA  STYCZNIOWEGO : 

22 / 23 stycznia  



CZAS  TRWANIA :        22 stycznia 1863 r.  - wiosna  1864 r. 

Jan Rosen, Powstańcy z roku 1863. 



PRZYCZYNY WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO:

- zapowiedź przeprowadzenia przez władze rosyjskie branki (pobór do wojska)
- osłabienie Rosji po wojnie krymskiej 
- nadzieje na sukces po zjednoczeniu Włoch
- działanie tajnych niepodległościowych ugrupowań
- ostre represje władz wobec uczestników patriotycznych  manifestacji
- brak poparcia społecznego dla ugodowej polityki Aleksandra Wielopolskiego

Wojciech Kossak, 
Czerkiesi na Krakowskim Przedmieściu. 



WŁADZE PAŃSTWA ZABORCZEGO :

Aleksander II , z Bożej łaski cesarz i samodzierżca 
Wszechrusi, król Polski i wielki książę Finlandii etc.



OBSZAR  DZIAŁAŃ  WOJENNYCH : 





DYKTATORZY  POWSTANIA  :

Marian Langiewicz
III  1863

Ludwik Mierosławski
II 1863

Romuald Traugutt
X  1863 – IV 1864



CHARAKTER  WALK :

- walki partyzanckie, nękanie Rosjan wojną podjazdową bez podejmowania otwartej 
walki
- przez szeregi polskich oddziałów przeszło ponad 200 tys. powstańców, przy czym  
jednorazowo  w oddziałach (partiach) powstańczych znajdowało się do 30 tys. żołnierzy
- siły rosyjskie rosły od 100 tys. w chwili wybuchu powstania do 170 tys. w końcowej 
fazie walki
- łącznie stoczono ok. 1200 potyczek

Juliusz Kossak, 
Bitwa pod Ignacewem



NAJSŁYNNIEJSI  DOWÓDCY  ODDZIAŁÓW  POWSTAŃCZYCH

Edmund Taczanowski
łódzkie, piotrkowskie

Jan Hauke-Bosak
opatowskie

Zygmunt Padlewski
płockie

Zygmunt Sierakowski
Litwa

Marian Langiewicz
świętokrzyskie, krakowskie

Michał  Heydenreich
podlaskie, lubelskie



NAJSŁYNNIEJSZE  BITWY   POWSTANIA





SKUTKI  POWSTANIA :

- liczne aresztowania i zesłania na Syberię (ok. 38 tys. Polaków)
- terror na Litwie wprowadzony przez gubernatora M. Murawjowa, zwanego 
Wieszatielem
- zmiana nazwy Królestwa Polskiego na Kraj Przywiślański
- rusyfikacja szkolnictwa i administracji
- konfiskaty majątków powstańców
- śmierć ok. 30 tys. Powstańców
- uwłaszczenie chłopów

Aleksandr Sochaczewski, 
Pożegnanie  Europy



Powstanie styczniowe na terenie Powiatu Bełchatowskiego

Powstanie styczniowe znacznie przerosło swoim zasięgiem dotychczasowe 
zrywy niepodległościowe Polaków.  Grupy powstańcze nie działały tylko w okolicach 
większych miast , ale w pobliżu takich niewielkich  ośrodków jak Bełchatów.       
W rejonie naszego miasta organizacją tych oddziałów zajął się  kpt. Józef Oxiński .       

Józef Chełmoński, Epizod z powstania 1863 roku



W Powiecie  Bełchatowskim działały też  grupy zorganizowane przez miejscową  
ludność, jak  choćby niewielki oddział (około 80. osób)  Marcina Urbańskiego z Brodni. 

Maksymilian Gierymski, Wymarsz powstańców ze wsi w 1863 roku



Największe natężenie walk z przemieszczającymi  się w okolicach Bełchatowa 
grupami powstańczymi przypadło w lipcu  1863 roku.  Walki toczyły się  pomiędzy Nowym 
Światem  a Domiechowicami, a także w okolicach Kaszewic, Chorzenic i Wólki Łękawskiej. 
W tej ostatniej – pod Wólką Łękawską – starły się oddziały  majora Lutticha z kozakami 
podążającymi  od strony stacji Kłomnice. W boju poległo 6 powstańców i 13 kozaków.

Jan Perczyński , Potyczka z kozakami



Sześciu powstańców spoczęło w 
zbiorowej mogile  na cmentarzu  
przy ulicy Wojska Polskiego  w 
Grocholicach .

Ostatnim akordem powstania 
styczniowego na opisywanych terenach  
była potyczka w okolicach  pod 
Kaszewicami  - marzec 1864 roku. Bitwa 
miała tragiczny w skutkach przebieg: 
kilku powstańców oddziału Żubra 
poległo od kul , kilku utonęło w rzece, 
a kilkunastu zostało wziętych  do niewoli 
przez kapitana Kukowskiego.

mogiła na cmentarzu w Grocholicach

mogiła na cmentarzu w Kaszewicach




