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Konsekwencją ogłoszenia powstania listopadowego za narodowe i detronizacji cesarza był 
wybuch wojny polsko-rosyjskiej. W początkach lutego 1831 r. na teren Królestwa Polskiego 
wkroczyła ponad 100-tysięczna armia rosyjska, dowodzona przez Iwana Dybicza; 
naprzeciwko niej stanęła znacznie mniej liczebna armia polska. Celem Iwana Dybicza było 
zdobycie Warszawy i szybkie zakończenie wojny. Polacy postanowili bronić się na przedpolu 
stolicy. 14 lutego generał Józef Dwernicki pokonał wojska wroga pod Stoczkiem, jednak 
zwycięstwo to nie zatrzymało ofensywy rosyjskiej. Dopiero nierozstrzygnięta bitwa pod 
Olszynką Grochowską (25 II 1831 r.), spowodowała, że Dybicz nie chcąc ryzykować strat w 
dalszym boju zarządził odwrót spod Warszawy. Po bitwie pod Olszynką naczelnym dowódcą 
wojsk polskich został generał Jan Skrzynecki. Nastał okres mobilizacji wojsk. Prowadzono 
także wojnę partyzancką. Oddziały partyzanckie w województwie augustowskim i płockim 
związały dużą liczbę wojsk rosyjskich. W marcu powstanie rozprzestrzeniło się także na 
poszczególne powiaty litewskie. Jedną z pierwszych inicjatorek samodzielnego powstania na 
Litwie była Emilia Plater, jedna z wielu kobiet walczących w oddziałach powstańczych. 

Ważną rolę w początkowych sukcesach powstania odegrał talent strategiczny Ignacego 
Prądzyńskiego, twórcy planu kontrofensywy wojsk polskich, który zaowocował 
zwycięstwami Polaków w bitwach pod Wawrem i Dębem Wielkim (31 marca) oraz Iganiami 
(10 kwietnia). Przegraną zakończyła się bitwa pod Ostrołęką (26 maja), spowodowana 
nieudolnym dowodzeniem Jana Skrzyneckiego. Bierna postawa dowódcy Polaków pozwoliła 
wojskom rosyjskim na przemarsz wojsk, aż pod Warszawę. Narastające niebezpieczeństwo 
spowodowało, że 15 sierpnia w stolicy doszło do wielkich manifestacji. Władzę przejął 
wówczas Jan Krukowiecki, który dążył do rokowań z wrogiem i do kapitulacji. 6 września 
nastąpił atak na Warszawę dowodzony przez następcę zmarłego Dybicza, generała Iwana 
Paskiewicza. Decydująca walka została stoczona o Wolę, której bronił generał Józef 
Sowiński. Akt kapitulacji nastąpił 8 września. Kilka tygodni później nastąpił rozpad Sejmu 
(23 września odbyła się w Płocku ostatnia sesja sejmowa), Rządu Narodowego i wojska, 
którego znaczna część przekroczyła granice Prus i Galicji. Przewaga militarna Rosji, 
nieudolność i niewiara w zwycięstwo większości przywódców politycznych i dowódców 
wojskowych, bierna postawa innych państw europejskich lub ich wręcz wrogi stosunek do 
powstania, wszystko to przyczyniło się do jego upadku. Klęska powstania listopadowego 
spowodowała ograniczenie autonomii Królestwa Polskiego i nasilenie ucisku narodowego we 
wszystkich zaborach, represje polityczne, kulturalne i gospodarcze. 
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