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POWSTANIA   ZBROJNE                
z  CZASÓW  PODLEGŁEJ

i  ICH  MALARZE 
1. POWSTANIE LISTOPADOWE

● Wojciech Kossak 

● Jan Bogumił Rosen  

2. POWSTANIE STYCZNIOWE

● Artur Grottger 

● Jan Matejko

● Maksymilian Gierymski 

3. POWSTANIE WIELKOPOLSKIE

● Leon Prauziński 



  

POWSTANIE LISTOPADOWE

Wybuchło w nocy                
z 29 na 30 listopada 1830  
i objęło swoim zasięgiem 
Królestwo Polskie oraz 
część ziem zabranych – 
Litwę, Żmudź, Wołyń.  

       

"Noc Listopadowa" Wojciech Kossak



  

Wojciech Kossak (1856-1942)

        

Wojciech Kossak to polski malarz, 
przedstawiciel nurtu o tematyce 
historycznej i batalistycznej.

Autor wielu obrazów ukazujących 
ważne wydarzenia z czasów 
napoleońskich,  Powstania 
Listopadowego. 

Współautor "Bitwy pod Racławicami".



  

"Olszynka Grochowska"

Dnia 25 lutego 1831, 
w pobliżu ówczesnej 
wsi Grochów, doszło 
do największej          
i najkrwawszej bitwy 
powstania 
listopadowego. 

Na obrazie widać 
żołnierzy 4. Pułku 
Czwartaków w szyku 
bojowym. 



  

"Emilia Plater 
w potyczce pod Szawlami"

Emilia Plater to 
młoda szlachcianka 
z Wilna, która 
włączyła się do walki 
o wolnośc Polski. 
Zebrała swój oddział 
i ruszyła do walki     
z Rosjanami. 

Stała się legendą       
i symbolem patriotki 
walczącej                 
o niepodległość 
Ojczyzny.



  

"Sowiński na szańcach Woli"

Generał Józef Sowiński, 
wybitny artylerzysta,       
we wrześniu 1831 roku 
dowodził obroną Fortu 
Wola.

Poległ z rąk piechoty 
rosyjskiej w pobliżu 
kościoła św. Warzyńca.       
Tę scenę przedstawia 
obraz Kossaka.

 



  

"Ułan w walce z Kozakiem"

 



  

"Pod Stoczkiem"

 

To pierwsze zwycięstwo 
polskie nad większymi siłami 
rosyjskimi miało duże 
znaczenie moralne. 

Pieśń żołnierska: "Grzmią 
pod Stoczkiem armaty, 
błyszczą białe rabaty,           
a Dwernicki na przedzie     
na Moskala nas wiedzie. 
Hej, za lance, chłopacy!" … 
śpiewana była w wojsku 
polskim jeszcze w II 
Rzeczpospolitej. 



  

"Bateria Jabłonowskiego "

 



  

Jan Bogumił Rosen (1854-1936)

        

Polski malarz. Ukończył studia 
w Monachium i Paryżu.

Wiele lat przebywał za granicą 
Polski. 

Malował przede wszystkim 
obrazy o tematyce wojskowej, 
sceny batalistyczne z czasów 
napoleońskich i Powstania 
Listopadowego oraz obrazy 
rodzajowe z ulubionym 
motywem jeźdźców i koni. 



  

"Bitwa pod Stoczkiem "

 



  

"Żołnierz prowadzący konia "

 



  

POWSTANIE STYCZNIOWE 

Wybuchło 22 stycznia 1863  
w Królestwie Polskim              
i 1 lutego 1863 na Litwie, 
trwało do jesieni 1864, 
zasięgiem objęło ziemie 
zaboru rosyjskiego.

Było największym i najdłużej 
trwającym polskim 
powstaniem narodowym. 

Miało charakter wojny 
partyzanckiej. 

       

Herb powstańców styczniowych: 
Orzeł Biały , Pogoń i Michał Anioł 



  

                Artur Grottger (1837-1867)

        

Polski malarz, ilustrator, rysownik, 
autor cyklu „kartonów” o powstaniu 
styczniowym.

Grottger to typ polskiego artysty, który 
walczy za pomocą sztuki                       
 o niepodległość ojczyzny. 

Uosabia takie cechy jak 
zaangażowanie, patriotyzm, 
poświęcenie. W jego dziełach 
występuje utożsamianie bohaterów, 
ich czynów, przeżyć z emocjami 
artysty . 

 



  

"Polonia"

 

Cykl dziewięciu czarno-białych 
rysunków przedstawiających sceny        
z powstania styczniowego. 

Znajduje się w zbiorach Muzeum     
Sztuk Pięknych w Budapeszcie. 



  

      "Przysięga"               "Bój"

 



  

      "Pożegnanie i powitanie  
powstańca"

 



  

     Jan Matejko  (1838-1893))

        

Był autorem ponad trzystu obrazów 
olejnych oraz kilkuset rysunków           
i szkiców. 

Jeden z najwybitniejszych polskich 
malarzy.

Sama historia była jego obsesją.      
Nie potrafił o niej pisać ani opowiadać, 
więc ją malował. 

Traktował swoje obrazy jako głos        
w polemice dotyczącej przeszłości       
i przyszłości kraju.

 



  

                                   

                                          "Polonia  
                                         Rok 1863"

 

Polska to zakuwana w kajdany młoda kobieta, ubrana w czarną, 
potarganą na ramionach, suknię, a odrywana od niej przemocą 
kobieta w bieli to Ruś. Leżące w kałuży krwi, u stóp carskich 
oficerów, zwłoki częściowo obnażonej kobiety to Litwa. 

  



  

     Maksymilian Gierymski  (1850-1901) 

        

Polski malarz.

Zasadnicza część jego dorobku 
malarskiego powstała w ciągu 
niespełna 4 lat (1869-1874).          

Malował sceny batalistyczne                 
i rodzajowe, sceny myśliwskie             
z XVIII w., epizody z Powstania 
Styczniowego oraz nastrojowe   
pejzaże z Mazowsza  i Podlasia. 

 



  

                                   

                                        
  "Patrol powstańczy"

 

Obraz przedstawia konny patrol powstańców styczniowych 
zasięgający języka od dziada – włóczęgi na polnej drodze. 
Powstańcy są umundurowani i uzbrojeni.  

  



  

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE 

Powstanie wielkopolskie 
wybuchło 27 grudnia 1918   
w Poznaniu, w czasie wizyty 
powracającego do Polski 
Ignacego Jana 
Paderewskiego.

Zwycięskie powstanie!!! 

       



  

     Leon Prauziński  (1895-1940)

        

●

●

● Polski malarz i bohaterski wojownik     
o wolność. 

Brał udział w Powstaniu 
Wielkopolskim w grupie Stanisława 
Nogaja: 27 grudnia 1918 uczestniczył  
w wybuchu walk powstańczych, 
między innymi w zdobywaniu 
Prezydium Policji i w walkach o most 
Chwaliszewski.

https://www.youtube.com/watch?v=7Pp7CHBzWXA 

 



  

                                   

                                          
"Ignacy Jan Paderewski  

w Poznaniu"

 



  

                                   

                                          
"Szturm na Prezydium Policji                      

i śmierć Franciszka Ratajczaka"

 



  

                                   

                                        
  "Walki przed mostem  

Chwaliszewskim"

 



  

                                   

                                          
"Hołd dzieci polskich   

złożony Paderewskiemu"
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