
3. Polacy po powstaniu listopadowym – notatka  
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
1. Skutki powstania  - notatka powstanie listopadowe.  
2. Wielka Emigracja  
Nazwa obozu 
politycznego  

Program 

HOTEL LAMBERT 
Na czele stał: 
książę Adam Jerzy 
Czartoryski 

Uważali, że Polska nie jest w stanie sama odzyskać niepodległość.  Liczyli na pomoc dyplomatyczną Wielkiej Brytanii i Francji. 
Polska ma szansę odzyskać niepodległość w wyniku konfliktu międzynarodowego z udziałem państw zaborczych. 
Przyszła polska miała być monarchią konstytucyjną. Miano w niej przeprowadzić ograniczone reformy: znieść pańszczyznę, 
stopniowo uwłaszczyć  chłopów, zrównać prawa szlachty i bogatej burżuazji. 

KOMITET 
NARODOWY POLSKI 
(KNP) 
Na czele stał: 
Joachim Lelewel 

Celem działalności obozu miała być odbudowa Polski jako republiki. Polska ma szansę odzyskać niepodległość przy pomocy 
rewolucjonistów europejskich.   
Program  zakładał uwłaszczenie chłopów za pełnym odszkodowaniem. 
 

TOWARZYSTWO 
DEMOKRATYCZNE 
POLSKIE (TDP) 
Na czele stał: 
Wiktor Heltman 

Dążyli oni do wywołania powstania  we wszystkich zaborach. Nie liczono na pomoc państw zachodnich. W powstaniu powinny 
wziąć udział wszystkie warstwy społeczeństwa polskiego. Dlatego chciano przekonać do niego chłopów.  
Przyszła Polska miała być republiką. Miano w niej przeprowadzić gruntowne reformy: wprowadzić wolność i równość wszystkich 
obywateli wobec prawa, chciano uwłaszczyć chłopów bez odszkodowania. 

GROMADY LUDU 
POLSKIEGO 
Na czele stał:  
Stanisław Worcell 

Obarczali szlachtę winą za upadek powstania. Uważali że wolność mogą wywalczyć jedynie najniższe warstwy społeczne. Chcieli oddania całej 
władzy w ręce ludu i zniesienia prywatnej własności.  

 
3. Wybitni Polacy na emigracji: Fryderyk Chopin, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński. 
4. Działalność spiskowa po powstaniu listopadowym 
    Na ziemiach polskich działali emisariusze  organizacji emigracyjnych, którzy zakładali organizacje konspiracyjne, których celem było przygotowanie 

trójzaborowego powstania.  
 



Nazwa organizacji Obóz emigracji, który utworzył organizację Opis 
Stowarzyszenie Ludu Polskiego Komitet Narodowy Polski Jej celem było wywalczenie wolnej Polski, która 

byłaby republiką.  Twórcą Szymon Konarski, 
Seweryn Goszczyński. 

Związek Narodu Polskiego Towarzystwo Demokratyczne Polskie Zorganizowanie powstania we wszystkich trzech 
zaborach. Przywódcy:  Edward Dembowski, Henryk 
Kamieński. 

Centralizacja Poznańska Towarzystwo Demokratyczne Polskie Zorganizowanie powstania w Wielkopolsce.  Twórcą 
Karol Libelt 

Związek Plebejuszy Towarzystwo Demokratyczne Polskie Program lewicowy. Twórcą Walenty Stefański 
 

Piotr Ściegienny ------------------------------------------------- Nawoływał chłopów do walki o sprawiedliwość 
społeczną i o niepodległość Polski. 

 
5. Początki pracy organicznej na ziemiach polskich 
a) praca organiczna - działanie na rzecz rozwoju gospodarczego ludności z ziem polskich.  Wynikało z założenia , że naród jest jednym organizmem należy 

więc pracować dla dobra ogółu. Obejmowała rozwój ekonomiczny, kulturalny, naukowy i rozwój oświaty. 
b) przykłady pracy organicznej w zaborze pruskim: 

 Dezydery Chłapowski – uczył nowoczesnych metod uprawy roli,  
 Karol Marcinkowski – przyczynił się do budowy Hotelu Bazar w Poznaniu, w którym znajdowały się polskie sklepy, odbywały się odczyty czy koncerty. 
 Hipolit Cegielski – założył w Poznaniu fabrykę maszyn rolniczych.  


