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Powstanie styczniowe 1863-1864 

 
Powstanie styczniowe, powstanie narodowe przeciw Rosji, trwające od 22 I 1863 do wiosny 

1864 i obejmujące swym zasięgiem Królestwo Polskie, Litwę i Białoruś, w mniejszym stopniu 

Ukrainę. Spowodowane nasilającym się rosyjskim uciskiem narodowym. 

Przygotowania do powstania 

Poprzedzone ulicznymi manifestacjami patriotycznymi w Warszawie, krwawo tłumionymi przez 

władze rosyjskie. 

W okresie przedpowstaniowym formowały się obozy polityczne "czerwonych" i "białych". Obóz 

"czerwonych" na czele z Komitetem Miejskim (I. Chmieleński, A. Korzeniowski), następnie 

Centralnym Komitetem Narodowym (CKN, S. Bobrowski, J. Dąbrowski, A. Giller, Z. 

Padlewski), skupiał działaczy radykalno-demokratycznych dążących do wybuchu powstania i 

połączenia go z reformami społecznymi. 

Obóz "białych" na czele z Delegacją Miejską (L. Kronenberg), później Dyrekcją Krajową, 

przeciwny był rychłemu wybuchowi powstania, opowiadał się za pracą organiczną i legalnymi 

działaniami na rzecz zachowania polskości. 

Początek powstania 

Wybuch powstania styczniowego przyspieszyło zarządzenie przez władze rosyjskie poboru do 

wojska. Branka miała na celu rozbicie konspiracji "czerwonych" i udaremnienie powstania. 22 I 

1863 w dzień wybuchu powstania CKN przeobraził się w Tymczasowy Rząd Narodowy, który 

opublikował manifest powstańczy i uzupełniające go dekrety. W manifeście rząd wzywał narody 

polski, litewski i białoruski do walki z zaborcą, zarazem uroczyście ogłaszał zniesienie różnic 

stanowych oraz natychmiastowe uwłaszczenie. 

Osiągnięcie poważniejszych sukcesów było niemożliwe wobec wyraźnej przewagi oddziałów 

rosyjskich. W Królestwie Polskim stacjonowała stutysięczna armia rosyjska, przeciw niej w 

nocy z 22 na 23 stycznia wystąpiło zaledwie 6 tys. powstańców. Garnizony rosyjskie 

zaatakowano w 33 miejscach. W części miejscowości  atak powstańców w ogóle się nie 

powiódł, w innych miejscach - zwłaszcza na Podlasiu – kilka garnizonów udało się rozbroić. 

Wybuch powstania zaalarmował jednak dowództwo rosyjskie, które zarządziło koncentrację 

wojsk w większych miastach. Liczba miejsc, w których stacjonowali Rosjanie, zmniejszyła się 

ze 180 do 42. Było to korzystne dla powstańców, którzy zyskali większą swobodę ruchów na 

prowincji oraz swobodny dostęp do granic Królestwa. 

 



 

Powstanie na ziemiach Białoruskich 

Rewolucyjnie-demokratyczne skrzydło "czerwiennych" na czele z J. Dombrowskim 

występowało za wznowienie pełnej niezależności Rzeczypospolitej przez ogólne powstanie w 

związku z rewolucyjnymi siłami Rosji. Deklarowało się prawo chłopów do ziemi, a także prawo 

Białorusów, Litwinów i Ukraińców na narodowe samookreślenie. 

Petersburskie środowisko zaważyło i na przyszłego lidera białoruskich rewolucjonistów 

Wikientija Konstanty Siemiona Kalinowskiego (1838-1864). Załatwieniu jego rewolucyjnie-

demokratycznego światopoglądu sprzyjało to, że do lat nauczania na wydziale prawa 

Petersburskiego uniwersytetu (1856-1860 гг.) on, jak i jego brat Wiktor, był aktywnym 

uczestnikiem "czerwienego", radykalnego skrzydła studenckiego ziomkostwa, co jednoczyło 

pochodzących z Białorusi, Litwy, Polski, Ukrainy. Uczestnicy organizacji byli znajome z ideami 

N.Czernyszowskiego, A.Gercana. Według słów jednego z uczestników organizacji W.Gażycza, 

partia "czerwiennych", które nazywały się liberałami i rewolucjonistami, wierzyła tylko w 

rewolucję - "pięściową", zjednoczoną z socjalną rewoltą. 

Jesienią 1861 r. rewolucjoniści Białorusi i Litwy stworzyli w Wilnie Komitet ruchu pod 

kierunkiem L.Zwiezdowskiego, w końcu lata 1862 r. przekształcony do Litewskiego 

małomiasteczkowego komitetu, dla kierownictwa powstaniem w kraju. Strukturalne ośrodki 

nielegalnej organizacji naliczały blisko trzech tysięcy osób. Jej członkiem został i К. Kalinowski, 

w październiku 1862 r. on stanął na czele komitetu, a L.Zwiezdowski ubył z jego składu. Z 

jesieni 1862 r. Kalinowski w całości przeszedł na nielegalne położenie. Litewski 

małomiasteczkowy komitet do początku 1863 r. obesłał po guberniach, gminach kraju swoich 

komisarzy, powołanych przygotowywać występ. 

W końcu marca 1863 r. К.Kalinowski  był przeznaczony na posadę rewolucyjnego komisarza 

Ggubernii grodzieńskiej, gdzie aktywnie brał udział w rozwijaniu powstania, pragnął 

przyciągnąć do uczestnictwa w nim jak najwięcej chłopów. Jak pisał później W.Ratcz : "Daleko 

czynny, energiczny i najzdolniejszy ze wszystkich wojewódzkich komisarzy dla rewolucyjnej 

sprawy okazał się Kalinowski". 

Pierwsze powstańcze drużyny pojawiły się na terytorium Białorusi z Polski w styczniu-lutym 

1863 r. Kształtowanie miejscowych drużyn i wyjście ich do miejsca zbioru zaczęły się w marcu-

kwietniu 1863 r. 

W zasadzie drużyny składały się z szlachty, uczni, studentów. Wskutek sił bojowe działania 

powstańców od samego początku nosiły charakter partyzanckiej walki. Przychodząc do wsi czy 

miasteczka, powstańcy zwoływali mieszkańców, ogłaszali im manifest polskiego narodowego 

rządu i agrarne dekrety, według których, ci bezrolni chłopi, kto poprze powstanie z bronią w 

rękach, musi były otrzymać blisko 2 dziesięciny ziemi. Składały się akta o przekazaniu ziemi 

chłopom, od ich zaprzysięgały i wracały zebrane podatki kosztem wycofanych rządowych 

pieniędzy. 

Dwie jedne trzeci bojów stały się na Grodzieńszczyźnie i Wileńszczyznie. Uzbrojone 

kształtowania w guberni Grodzieńskiej były kreowane przez Grodnem rewolucyjnie-



demokratyczną organizację. Na terytorium guberni zachodziły również drużyny z Polski. 

Czasami wdawało się skoncentrować do 5000 powstańców. Którym powstał udało się załapać 

miasteczko Siemiaciczy, miasto Prużany. 

Właściwością powstańczych drużyn w guberni Grodzieńskiej było to, że w ich szeregach 

znajdowała się trzecia część wszystkich chłopów, co brało udział w powstaniu. Na przykład, na 

Witebskiej gubernii, gdzie takich było najmniej, przypadły tylko 7 odsetków powstańców-

chłopów. Na ogół że chłopi składali, według obrachunków badaczy, blisko 18 odsetków 

powstańców. 

U chłopów wywoływał nieufność fakt wsparcia powstania z boku miejscowych ziemian - ich, że 

odwiecznych, że przygnębiają, ograniczony program jego kierowników.Cudzym i 

niezrozumiałym dla ich było i hasło wznowienia polskiego państwa. Władza i kościół 

prawosławny rozpowszechniały pogłoski, niby przeciw rosyjskiemu carowi powstali polscy 

ziemianie za to, że skasował pańszczyznę, i chcą odnowić pańszczyznę. Poza tym, w związku z 

powstaniem rząd przyśpieszył przeprowadzenie niektórych reform na terytorium Białorusi. 

 

Dyktatura Traugutta 

 Jesienią 1863 powstanie osłabło. Próbował je ratować sprawujący od 17 X 1863 władzę 

dyktatorską R. Traugutt, jednak na wiosnę 1864 walki prawie zupełnie wygasły. Najdłużej, bo aż 



do jesieni 1864, walczył oddział chłopski księdza S. Brzóski na Podlasiu. 5 VIII 1864 Traugutt, 

którego ujęli Rosjanie, został stracony wraz z 4 członkami Rządu Narodowego. 

 

 

Upadek powstania 

 Powstanie styczniowe było najdłużej trwającym powstaniem polskim, wspomaganym przez 

Polaków ze wszystkich zaborów, emigrację, a także przedstawicieli innych narodów: Rosjan, 

Ukraińców, Włochów, Francuzów, Niemców, Słowaków. 

Wedłóg szacunków w powstaniu styczniowym zginęło około 30 tys. powstańców, około 38 tys. 

zostało zesłanych na Sybir. 

Klęska powstania była ogromnym wstrząsem dla Polaków. Wśród znacznej części 

społeczeństwa zapanowało przeświadczenie o beznadziejności wszelkiej walki zbrojnej. Rząd 

carski stopniowo likwidował resztki autonomii Królestwa Polskiego, którego nazwę zmieniono 

na Kraj Nadwiślański. 



Miejsca pamięci POWSTANIA STYCZNIOWEGO na Grodzienszczyźnie 

GRODNO 

Symboliczne upamiętnienia (dołączyć do upamiętnień w kościele p.w. Św. Franciszka 

Ksawerego) 

W kościele katedralnym p. w.Św.Franciszka  Ksawerego  (Farnym)  w prawej bocznej nawie, na 

ostatnim filarze od wejścia usytuowana jest tablica pamiątkowa  ku  pamięci  braci  Zygmunta  i  

Edwarda  Wróblewskich.  Tablica wykonana  z  szarego  marmuru  z  wyrytymi  inskrypcjami  

rozmieszczonymi  po obu jejstronach o treści: 

SP                                                               SP 

ZYGMUNT                                                EDWARD 

WRÓBLEWSKI                                         WRÓBLEWSKI 

DOKTOR FILOZOFII                               DOKTOR CHEMII 

PROFESOR WSZECHNICY                     PROFESOR INSTYTUTU 

JAGIELLOŃSKIEJ                                    TECHNOLOGICZNEGO 

W KRAKOWIE                                          W PETERSBURGU 

1845-1888                                                     1848-1892 

 



Grodnianie  bracia  Zygmunt  i  Edward  Wróblewscy  będąc  w  młodym wieku  wzięli  udział  

w  powstaniu  styczniowym.  Zygmunt  Wróblewski,  gdy wybuchło powstanie, wrócił z Kijowa, 

gdzie studiował do Grodna. Walczył w szeregach powstańczych ze swym  bratem  Edwardem  w  

okolicach  Grodna.  Za udział w powstaniu odbyli oni kilkuletnie zesłanie w Rosji. Po powrocie 

do Grodna w 1869 r. Zygmunt Wróblewski wyjechał za granicę, gdzie pracował naukowo w 

Niemczech, Anglii, Francji. W 1882 r. został profesoremfizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Tu również Zygmunt Wróblewski jako uczony zdobył  sławę  światową  dokonując  wynalazku  

skroplenia  gazu.  Na  jego grobowcu w Krakowie wyryte są słowa: „Cierpiał dla Ojczyzny, 

zginął dla nauki”.  W  okresie  międzywojennym  w Grodnie  dla  uczczenia  pamięci wielkiego  

patrioty  i  uczonego,  nazwano  ulicę  przy  której  się  urodził  jego nazwiskiem. 

GRODNO 

Dworzec kolejowy 

Symboliczne upamiętnienia. 

Powstanie 1863r. 

Na  zewnętrznej  ścianie  w  prawym  rogu  dworca  kolejowego  umieszczona  drewniana 

podłużna tablica z wyrzeźbioną na ukos datą 1863r. Poniżej znajduje się tekst w języku 

białoruskim: 

TYT  

HA ЧУГУНАЧНЫМ  ВАКЗАЛЕ 

14 CAKABIKA 1863 ГОДА  

AДБЫУСЯ БОЍ  

ПАМІЖ  АТРАДАМ ГРОДЗЕНСКАЍ РЭВАЛЮЦЫЙНАЙ АРГАНIЗAЦЫI I ЦАРСКIМ 

BОЙСКАМ  



 

W tłumaczeniu na język polski: W tym miejscu, na Dworcu Kolejowym, 14 marca 1863r. doszło 

do potyczki pomiędzy oddziałem grodzieńskiej powstańczej organizacji i wojskiem carskim. 

Tablica osadzona na kutych metalowych prętach, zwieńczona kutym podwójnym krzyżem. 

Całość przykryta daszkiem. 

Tablica poświęcona wydarzeniom na dworcu kolejowym w Grodnie 14 marca 1863r.  

Tak opisuje te wydarzenia S. Zieliński w książce „Bitwy i potyczki 1863-1864”, wydanej w 

1913r.: Dnia 14.3.1863 wieczorem Leon Kulczycki, b.kapitan moskiewski, później zawiadowca 

stacji w Grodnie, na czele kilkudziesięciu młodzieży grodzieńskiej zajął gotowy do wyjazdu 

pociąg na stacji grodzieńskiej, celem odjazdu do oddziału Narbuta, i wyruszył rzeczywiście w 

kierunku  Porzecza,  lecz  tylko  z  jednym  towarzyszem  na  lokomotywie,  którą  maszynista 

podstępnie  odczepił  od  reszty  wagonów.  Rota  stojąca  na  dworcu  uderzyła  na  pozostałą 

młodzież,  która  straciwszy  dwóch  rannych  i  dwóch  wziętych  do  niewoli  na  miejscu: 

Samulińskeigo i Tołłoczkę, rozpierzchła się po mieście i w ciągu nocy została  prawie  w 

komplecie wychwytana. 

Tablica  została  umieszczona  w  1994r.   z   inicjatywy   Aleksandra Milinkiewicza, 

ówczesnego  wiceprezydenta  miasta  Grodna.   

Wieś Słobódka w rejonie ostrowieckim na Grodzieńszczyźnie. 

Granitowy pomnik w kształcie wbitego w ziemię miecza z wyrzeźbionymi datą 1863-2013, 

przypominającymi o obchodzonej w tym roku 150. rocznicy powstania styczniowego, zdobi 

okolicę w pobliżu wsi Słobódka w rejonie ostrowieckim na Grodzieńszczyźnie. 



 

JEZIORY 

Obwód: Grodzieński 

Rejon: Grodzieński (25 km na północny wschód odGrodna) 

Wydarzenie: Powstanie 1863r. 

Na starym katolickim cmentarzu przy wejściu w centralnej jego części znajduje się miejsce 

pochówkupowstańców 1863r. Na wzgórzu postawionych pięć dużych drewnianych krzyży. Na 

jednym nieczytelny wyryty napis i data 1889. Obok betonowy murek, a w jegoniszy 

małametalowatablica z napisem: 

MOGIŁA 

POWSTAŃCÓW 

1863r. 



 

 

W Jeziorach i okolicach stoczono dwie większewalki z wojskami carskimi.3   maja   1863r.  

oddział  powstańczy  płk  Aleksandra  Lenkiewicza,  Naczelnika Wojennego powiatów  

grodzieńskiego  i  wołkowyskiego  z  36  ochotnikami  z  powiatu grodzieńskiego zaatakował 

Jeziory zdobywając broń w kwaterze leśniczego. Po tym ataku do oddziału dołączyło około stu 

bezbronnych włościan. W tym składzie Lenkiewicz ruszył na Święte  Błota (ok.12  km  od  

Jezior).  Stanisław Zieliński,  badacz  dziejów  powstania styczniowego, podaje, że przeciw 

oddziałowi Lenkiewicza wysłano z Grodna ku Jeziorom podporucznika Manteuffla z dwiema 

rotami piechoty i 30 kozakami. Moskale dopadli oddział koło Sklanka. Powstańcy zajęli pozycję 

na górze Święte Błota otoczonej dokoła bagnami. Moskale rozdzieliwszy się na dwie 



kolumny,zaatakowali i rozbili oddział powstańczy mimo jegodobrej  pozycjistrategicznej.Do  

klęski  oddziału  przyczynił  się  brak  broni. Na  136 powstańców  byłozaledwie25  strzelb.  

Część  oddziału  zginęła  w  błotach.  Manteuffel wstrzymał pościg, chwytając dwóch 

powstańców do niewoli. Lenkiewicz, przy którym z pogromu  na  Świętych  Błotach  zostało  

tylko  25  ludzi, ruszył  w  kierunku  powiatu wołkowyskiego. Ponownie w okolice Jezior 

powstańcze oddziały Lenkiewicza i Ostrogi,w liczbie przeszło 200  ludzi,  przybyły 20 lipca. Po  

czym  25  lipca  1863r. stoczyłybój z wojskami rosyjskimi. Wobec przewagi Rosjan powstańcy 

musieli wycofać się tracąc 7 zabitych. Mimo porażki oddział pozostał w lasach jeziorskich 

jeszcze w ciągu 2 dni, po czym Lenkiewicz z ponad dwustoma ludźmi z rozkazu Rządu 

Narodowego udał się do lasów augustowskich w celu połączenia innych oddziałów pod swoje 

dowództwo.Możemy sądzić, że mogiły powstańcze w Jeziorach pochodzą z wyżej 

wymienionych walk. 

Lida 

Rejon: Lidzki 

Symboliczne upamiętnienie 

Przy nowo wybudowanym kościele O. Pijarów (osiedle Industrialne przy drodze prowadzącej do 

Wilna)  usytuowany  jest  pomnik  Ludwika Narbutta, dowódcy oddziału powstańczego, 

naczelnikowi wojennemu powiatu lidzkiego. 

Na    postawionej  pionowo  płycie,obmurowanej  czerwoną  cegłą, umieszczona  wykonana  z  

metalu  płaskorzeźba  z  wizerunkiem  Ludwika Narbutta, pod nią na granitowej płycie wyryty 

napis: 

UCZNIOWIBYŁEJ SZKOŁY 

XX. PIJARÓW W LIDZIE 

LUDWIKOWI NARBUTTOWI 

WODZOWI POWSTANIA STYCZNIOWEGO NA LITWIE 

W 75 LECIE BOHATERSKIEJ ŚMIERCI 

1863 –1938 W HOŁDZIEZIEMIA LIDZKA 



 

Aleksander  Kołyszko,  prezes  Towarzystwa  Kultury   Polskiej   Ziemi Lidzkiej relacjonuje, że 

pierwotnie  ta płyta pamiątkowa była umieszczona na kościele Ojców Pijarów w centrum Lidy. 

Po zamknięciu świątyni przez władze sowieckie  została  ona  zakryta  tynkiem.  Po  przekazaniu  

w  1990  r.  byłego kościoła  cerkwi  prawosławnej,  usunięto  z  niej  tynk.  Ale  w  1996  r.  

została usunięta i znajdowała się na terytorium przylegającym do świątyni. Historyczną płytę 

pamiątkową uratowano i umieszczono w nowym miejscu na początku 2013 roku dzięki 

staraniom Towarzystwa Kultury  Polskiej  Ziemi  Lidzkiej  i osobiście Stanisława Uszakiewicza, 

mieszkańca Lidy.Umieszczoną przy kościele płytę obudowano cegłą staraniem O. Pijarów. 

Ponownie została wyświęcona 21 kwietnia 2013 r. przez biskupa grodzieńskiego Aleksandra 

Kaszkiewicza. 

KADYSZ 

Obwód: Grodzieński 

Rejon: Grodzieński(36 km na północny zachód od Grodna) 

Wydarzenie: Powstanie 1863r. 

Przy szosie Sonicze –Kopciowo (nie jest teraz użytkowana z powodu ustanowienia 

granicyBiałorusi z Litwą),około 500m za wsią Kadysz znajduje się miejsce 

pochówkupowstańców 1863r. Jest to mogiła ziemna z niewysokim żelaznym krzyżem, a także z 

wysokim krzyżem drewnianym i pamiątkową kamienną płytą z inskrypcją: 

BOJOWNIKOM 

1863r. 



 

Całość jest ogrodzona drewnianym płotkiem. 

INDURA 

Obwód: Grodzieński 

Rejon: Grodzieński (21km na południe od Grodna) 

Wydarzenie: Powstanie 1863r. 

Na  cmentarzu  parafialnym  przy  głównej  alei  w  części  środkowej,po  prawej  

stronie,znajduje się poziomo,umieszczonana  niskim  podmurowaniu  kamienna płyta nagrobna. 

Na niej  nakładany  krzyż.  Po  jego  lewej  stronie  widoczny  wyrzeźbiony  ozdobny  wieniec  z 

kokardą. Pod nim tablicaz inskrypcją: 

ALEKSANDER 

KOZŁOWSKI 



ŻYŁ LAT 42 

ZM.8 LUTEGO 1882R. 

POKÓJ JEGO DUSZY 

 

Nie  wszyscy  mogli czynnie uczestniczyć, jakożołnierzew powstaniu. Część ludnościpomagała 

powstańcom dostarczając pieniądze lub żywność. W październiku 1863r. była prowadzona 

sprawa przeciwko Aleksandrowi Kozłowskiemu, właścicielowi majątku Indura, Hipolitowi 

Klimaszewskiemu, właścicielowi majątku Żarnówka i Franciszkowi Poczobutowi,właścicielowi 

majątku Adelkowszczyzna, oskarżonym o zbiórkępieniędzy i przekazywanie ich  do  Warszawy  

uczestnikom  powstania  1863r., a takżeo utrzymywanie kontaktów z powstańcami. W tej 

sprawie policja prowadziła śledztwo, które zamknięto w 1867r. Z braku wystarczających 

dowodów podejrzani nie zostali ukarani, lecz oddani pod nadzór policji za poręczeniem osób 

zaufanych;pod warunkiem, że podejrzani nie będą brali udziału w życiu politycznym. 

 Wydarzenia historyczne z tego okresu dziejowego w nawiązaniu do wymienionych osób zostały 

ustaloneprzez autora tekstuw 1992r. w oparciu o źródła archiwalne, znajdujące się w 

Białoruskim  Państwowym  Archiwum  Historycznym  w  Grodnie.Renowację  nagrobku 

przeprowadzono na początku lat 90-tych staraniem Stanisława Porzeckiego ze wsi 



Poczobuty.Grób  objęty jest opieką  Oddziału  Związku  Polaków  w  Indurze  i  miejscowej  

ludności polskiej. 

SWISŁOCZ 

Obwód: Grodzieński 

Rejon: Swisłocki 

Symboliczne upamiętnienia. 

 Wcentrum Swisłoczy znajduje siępomnik upamiętniający bohatera powstania 

1863r.,Konstantego Kalinowskiego. 

Jest to czterograniastyobelisk zwieńczony u góry popiersiem K. Kalinowskiego. 

 

Na frontowej ścianie obelisku w części środkowej tablica z napisem w języku białoruskim: 

Kacтусь Kаліноўскі1838-1864 

W tłumaczeniu na język polski -Konstanty Kalinowski 1838-1864.Od wiosny 1863r. K. 

Kalinowski przebywał na terenach gubernii Grodzieńskiej. Zajmował się  sprawami  

organizowania  oddziałów  powstańczych,  jako  Komisarz  Wydziału Zarządzającego 

Prowincjami Litwy. Do niego należał werbunek powstańców, zaopatrzenie w broń i 

amunicję,łączność z oddziałami. Kalinowski wciągał do oddziałówmasy chłopskie, doceniając 



tkwiącą w nich niespożytą siłęi zaangażowanie do walki.Pomnik zbudowano w drugiej połowie 

lat 80-ch XX w. z inicjatywy lokalnych władz.Pomnikznajduje się pod opieką władz miasta i 

jego mieszkańców. 

ŁUNNA 

Obwód: Grodzieński 

Rejon: Mostowski(20 km na zachód od Mostów) 

WYDARZENIE: Powstanie 1863r. 

Na cmentarzu katolickim po lewej stronie kilkanaście metrów od wejścia usytuowany jest  

nagrobek  rodzinny  Kamieńskich. Na dwustopniowym kamiennym postumencie pochyło 

ustawiona granitowa płyta. Na jej frontowej części wyszlifowany znak krzyża i napis: 

GRÓB  

RODZINY KAMIEŃSKICH 

W dolnej części płyty umieszczona tablica z czarnego granitu z napisem o treści: 

KAMIEŃSCY 

JAN+1896 

LEONIA Z SUZINÓW + 27. III. 1903 

 

Jan  Kamieński  właściciel  majątku  Miniewicze  w  okresie  powstania  styczniowego został  

mianowany  cywilnym  naczelnikiem  powiatu  grodzieńskiego.  Według  Leona Karpowicza, 



krajoznawcy z Łunny, dwór w Miniewiczach w okresie powstania był miejscem gromadzenia 

broni, spotkań powstańców.  Kamieński utrzymywał przyjazne kontakty ze szlachtą zaściankową 

i dobre stosunki z miejscowymi chłopami. Po skierowanym donosie do władz carskich o 

prowadzonej działalności powstańczej dwór w Miniewiczach został spalony przez żandarmów, a 

Jana Kamińskiego w 1864r. zesłano na Syberię.  Z zesłania wrócił dopiero w lipcu 1888r. Jan 

Kamieński  został  prototypem  Andrzeja  Korczyńskiego  w  powieści  Elizy Orzeszkowej „Nad 

Niemnem”, a majątek Miniewicze nazwany w powieści Korczynem. Grób jest otoczony opieką 

miejscowej ludności. 

 Podsumowanie: 

Powstanie z roku 1863-64  odegrało ważne znaczenie w historii naszego kraju. Przede 

wszystkim dało nadzieję ludziom, że będą uwolnieni spod jarzma rosyjskiego. Nie zważając na 

to, że powstanie zakończyło się klęską, jednak było ważnym krokiem ku odzyskaniu 

niepodległości. Grodno, Lida, Łunna, Indura oraz inne miasta i do dzisiaj pamiętają o tamtych 

szczególnych wydarzeniach. Mimo odległej daty powstania należy pamiętać  o nim i czcić jego 

bohaterów. Cześć ich pamięci! 

 


