
POWSTANIE STYCZNIOWE I ROMUALD 

TRAUGUTT 



WYBUCH POWSTANIA 

STYCZNIOWEGO 

 Romuald Traugutt urodził się w 1826r. Wychowywała go 
babcia, która uczyła się od dziecka, jak ważny jest patriotyzm i 
wiara. Traugutt był zdolnym i pracowitym uczniem. Po 
ukończeniu studiów przystąpił do rosyjskiej armii. Awansował 
do stopnia podpułkownika. Po 20 latach odszedł z wojska. 
Kiedy Traugutt kończył służbę w armii, na ziemiach zaboru 
rosyjskiego, trwały przygotowania do powstania narodowego. 
Decyzję o rozpoczęciu przygotowań do powstania podjęli 
polscy patrioci. Powstanie rozpoczęło się w styczniu 1863r.  

 

 Na początku 1863r., aby nie dopuścić do wybuchu 
powstania, Rosjanie przeprowadzili brankę, czyli 
przymusowy nabór Polaków do wojsk rosyjskich 



POWSTANIE STYCZNIOWE 

• Romuald Traugutt na początku nie brał udziału w 
powstaniu, bo wiedział, że wojska rosyjskie są 
zdecydowanie silniejsze. Potem jednak stwierdził, że 
niepodległość Polski jest najważniejsza i zaczął 
walczyć w powstaniu. 

 

• Oddziały powstańców składały się z ochotników. 
Powstańcy nie mieli mundurów wojskowych. Byli 
wyposażeni w szable, kosy i strzelby myśliwskie. 



Ciąg dalszy 

• Powstańcy prowadzili przeciwko Rosjanom wojnę 
partyzancką, czyli taką, w której unika się wielkich 
bitew, robi się zasadzki na wroga i atakuje z 
zaskoczenia małymi oddziałami 

• W kwietniu 1864r. Traugutt został aresztowany przez 
Rosjan i zabity. 

• Powstanie styczniowe upadło, czyli powstańcy 
odnieśli klęskę.  



ROMUALD TRAUGUTT 



POWSTANIEC STYCZNIOWY 



ĆWICZENIE DLA CIEBIE 

Proszę rozwiąż test: 
1. Romuald Traugutt urodził się w: 
a) 1851 

b) 1826 

2. Traugutt był wychowywany przez: 
a) Babcię i dziadka 

b) Babcię 

3. Traugutt wierzył w Boga: 
a) Prawda 

b) Fałsz 

 



Ciąg dalszy 

4. Traugutt w młodości wstąpił do: 
a) Wojska niemieckiego 

b) Wojska rosyjskiego 

5. Traugutt służył w wojsku przez: 
a) 18 lat 

b) 20 lat 

6. Branka to: 

a) Dobrowolny nabór do wojska 

b) Przymusowy nabór do wojska 

 



Ciąg dalszy 

7. Powstanie styczniowe rozpoczęło się : 
a) W styczniu 1863 

b) W kwietniu 1863 

8. Powstańcy styczniowi: 
a) Mieli mundury wojskowe 

b) Nie mieli mundurów 

9. Powstańcy styczniowi mieli: 
a) Czołgi i strzelby 

b) Szable, kosy i strzelby 



Ciąg dalszy 

10. Wojna partyzancka polegała na tym, że: 
a) Brało się udział w dużych bitwach 

b) Brało się udział w małych bitwach i z zaskoczenia 

11. Romuald Traugutt: 

a) Uciekł do Rosji 
b) Został aresztowany przez Rosjan 

12. Powstanie styczniowe zakończyło się: 
a) Zwycięstwem Polaków 

b) Zwycięstwem Rosjan 

Powodzenia! 



   Dziękuję 

 

Za uwagę 
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