
5. Ziemie polskie po powstaniu listopadowym – notatka 
_________________________________________________________________________________ 
1. Ziemie polskie po powstaniu listopadowym 
a) zabór rosyjski –  zniesiono niezależność Królestwa Polskiego i represjonowano ludność polską 

(zobacz skutki Powstania Listopadowego) 
b) zabór pruski  

 represje wobec Polaków, którzy brali udział w powstaniu – więzienie, konfiskata majątków,  
 ograniczenie autonomii Wielkiego Księstwa Poznańskiego: 

- zlikwidowano urząd namiestnika;  utworzono urząd naczelnego prezesa, którym został 
Eduard Flottwell, który rozpoczął germanizację,  

- język niemiecki stał się językiem urzędowym,  
c) zabór austriacki – ograniczono autonomię Wolnego Miasta Krakowa, do którego wprowadzono 

wojska austriackie. 
2. 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. 

Związek Narodu Polskiego Towarzystwo Demokratyczne 
Polskie 

Zorganizowanie powstania we 
wszystkich trzech zaborach. 
Przywódcy:  Edward 
Dembowski, Henryk 
kamieński.  

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

3. Powstanie krakowskie 1846 r. i rabacja galicyjska 
a) Emisariusze TDP przygotowywali powstanie, które miało wybuchnąć jednocześnie w trzech 

zaborach. Przed wybuchem powstania aresztowano wielu spiskowców, dlatego powstanie 
wybuchło jedynie w Rzeczypospolitej Krakowskiej.  

b) Tuż przed powstaniem  w 1846 r. w Galicji wybuchło powstanie chłopskie zwane „rabacją 
galicyjską”, na czele której stanął Jakub Szela. Chłopi podburzeni przez władze austriackie 
wystąpili przeciwko szlachcie, która szykowała się do powstania. 

c) W Krakowie powstanie wybuchło zgodnie z planem 21/22.02.1846 r. Utworzono Rząd Narodowy, 
który ogłosił Manifest. Głosił: równość wobec prawa, uwłaszczenie chłopów, pomoc społeczną dla 
najuboższych mieszkańców miast. 

d) Powstanie zostało stłumione przez armię austriacką po kilku dniach. Podczas powstania zginął 
Edward Dembowski, który dowodził powstańcami. 

e) Skutki powstania – zlikwidowano Wolne Miasto Kraków i wcielono do Austrii. Język niemiecki 
wprowadzono do szkół i urzędów. 

 
 


