
POWSTANIE 

STYCZNIOWE

Zabór pruski przed 

wybuchem powstania 

styczniowego

Herb Królestwa Polskiego 

przedstawiał czarnego 

dwugłowego orła 

cesarskiego Romanowów 

dominującego nad tarczą, 

z orłem białym, 

ukoronowaną koroną 

carów.



Zabór pruski – ziemie dawnej 

Rzeczypospolitej zajęte w 

wyniku rozbiorów przez 

Królestwo Prus.

Obszar ziem dawnej 

Rzeczypospolitej pod władzą 

króla pruskiego zmieniał się 

na przestrzeni lat, tj. od 

pierwszego rozbioru w 1772 r. 

do chwili odzyskania 

niepodległości przez Polskę w 

1918 r.

Po III rozbiorze Polski (1795) 

obszar zaboru pruskiego 

stanowił ponad połowę 

terytorium Królestwa Prus, 

zaś Polacy stanowili blisko 

połowę jego ludności.



ZABÓR PRUSKI

-Dbano o rozwój 

gospodarki,kultury i 

oświaty.Praca organiczna miała 

na celu wspólną i systematyczną 

pracę wszystkich Polaków dla 

dobra całego społeczeństwa.

-Pracę organiczną w 

Wielkopolsce zapoczątkowali 

Dezydery Chłapowski,Karol 

Marcinkowski i Hipolit Cegielski:

-Chłapowski upowszechniał 

nowoczesne sposoby uprawy 

roli,

-Marcinkowski przyczynił się do 

powstania poznańskiego 

Bazaru,będącego ważnym 

ośrodkiem polskiego życia 

gospodarczego,społecznego i 

kulturalnego,

-Cegielski otworzył w Poznaniu 

fabrykę maszyn rolniczych.



Zabór pruski

Pracę organiczną w 

Wielkopolsce zapoczątkowali: 

● Dezydery Chłapowski

● Karol Marcinkowski 

● Hipolit Cegielski
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-Chłapowski upowszechniał nowoczesne sposoby 

uprawy roli,

-Marcinkowski przyczynił się do powstania 

poznańskiego bazaru,będącego ważnym ośrodkiem 

polskiego życia gospodarczego,społecznego i 

kulturalnego,

-Cegielski otworzył w poznaniu fabrykę maszyn 

rolniczych



MAPA NARODOWOŚCIOWA

Mapa narodowościowa ziem zaboru pruskiego, 

dawnych Prus Książęcych i pruskiej części 

Górnego Śląska oraz niektórych terenów Dolnego 

Śląska (tereny nie należące do zaboru pruskiego) 

na podstawie urzędowego pruskiego spisu 

ludności z 1910 r. (w spisie deklarowało się 

używany język, a nie narodowość). Sporządzona 

przez Józefa Kostrzewskiego i Ireneusza 

Rajewskiego 1919

https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3rny_%C5%9Al%C4%85sk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dolny_%C5%9Al%C4%85sk
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Kostrzewski




I rozbiór Polski – rok 1772

W jego wyniku Prusy zajęły: Prusy Królewskie (bez Gdańska i Torunia), Warmię oraz 

Kujawy i północną Wielkopolskę (ok. 36 tys. km² i 580 tys. ludzi).

II rozbiór Polski – rok 1793
Zostały zagarnięte pozostałe ziemie Wielkopolski z Poznaniem, zachodniego Mazowsza

z Płockiem, ziemią sieradzką i okolice Częstochowy oraz Gdańsk i Toruń (ok. 57 tys. km² 

i ponad 1 milion ludzi).

III rozbiór Polski – rok 1795
Trzeci rozbiór objął: Mazowsze z Warszawą, Podlasie, Suwalszczyznę, część dawnego 

województwa trockiego i księstwa żmudzkiego oraz fragment województwa krakowskiego 

(m.in. dawne Księstwo siewierskie; własność biskupów krakowskich; ok. 48 tys. km² i 1 

milion ludzi).

https://pl.wikipedia.org/wiki/I_rozbi%C3%B3r_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prusy_Kr%C3%B3lewskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gda%C5%84sk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Toru%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warmia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kujawy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkopolska
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_rozbi%C3%B3r_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mazowsze
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82ock
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia_sieradzka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stochowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gda%C5%84sk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Toru%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/III_rozbi%C3%B3r_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podlasie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Suwalszczyzna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99stwo_siewierskie
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