
Powstanie listopadowe 

1. Dlaczego doszło do wybuchu powstania listopadowego (29/30listopada 1830 r.)? 

a) łamanie przez cara Aleksandra I zasad zawartych w konstytucji Królestwa Polskiego 

(rozbudowano tajną policję, w 1819 r. wprowadzono cenzurę prewencyjną; rzadko zwoływano 

posiedzenia sejmu), 

b) niechęć Polaków budziła też postać wielkiego księcia Konstantego, który stał na czele armii w 

Królestwie Polskim (był niezrównoważony psychicznie, dręczył swych wojskowych), 

c) ukształtowanie się opozycji wobec cara: 

- legalnej – grupa posłów z województwa kaliskiego (tzw. kaliszanie) na czele z braćmi 

Wincentym i Bonawenturą Niemojowskimi na forum sejmu protestowała przeciwko 

ograniczeniu praw Polaków, 

- nielegalnej (konspiracyjnej) – organizacje tworzone przez młodzież i środowiska wojskowe np. 

Towarzystwo Patriotyczne utworzone przez Waleriana Łukasińskiego; Towarzystwo Filomatów i 

Filaretów  car tropił te organizacje, a ich uczestników skazywał m.in. na zsyłkę na Syberię 

d) tym co zachęcało Polaków do chwycenia za broń był też sukces rewolucji lipcowej w Paryżu w 

1830 r., 

e) natomiast tym, co bezpośrednio pchnęło do wybuchu postania była pogłoska o tym, że car chce 

wysłać armię Królestwa Polskiego, aby tłumić powstanie belgijskie 

 

2. Wybuch powstania – noc listopadowa (29/30 listopada 1830 r.) 

a) jeszcze w 1828 r. w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie powstała tajna spiskowa 

organizacja wojskowych zwana Sprzysiężeniem Podchorążych, na czele której stanął 

podporucznik Piotr Wysocki  to właśnie ta organizacja zapoczątkowała powstanie, 

b) cel spiskowców: atak na Belweder, gdzie mieszkał wielki książę Konstanty (zdołał uciec);  

c) sukces: zdobycie Arsenału (miejsce przechowywania broni), 

d) jaka jest reakcja na powstanie? – brak poparcia wyższych oficerów oraz bogatego mieszczaństwa 

i arystokracji; do walki przyłącza się natomiast lud Warszawy (dzięki temu udaje się wyprzeć 

Rosjan z Warszawy) 

 

3. Przebieg powstania: 

a) rozmowy dyktatora powstania Józefa Chłopickiego z carem Mikołajem I nie przyniosły efektów, 

więc sejm Królestwa Polskiego podejmuje decyzję o detronizacji cara (25 stycznia 1831 r.) 

b) wojna polsko-rosyjska – najważniejsze momenty: 

- 25 lutego 1831 r. – bitwa pod Grochowem (nierozstrzygnięta) 

- 26 maja 1831 r. – bitwa pod Ostrołęką (klęska Polaków, utrata wiary w zwycięstwo) 

- 8 września 1831 r. – kapitulacja Warszawy (bohaterska postawa gen. Józefa Sowińskiego) 

 

4. Dlaczego powstanie upadło? 

a) przewaga militarna Rosji, 

b) brak pomocy ze strony Europy (nie chciano narażać się Rosji), 

c) brak wiary w zwycięstwo u polskich polityków i wojskowych, 

d) brak reform, dzięki którym chłopi poczuliby się częścią narodu i włączyli się do powstania, 

 


