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Do broni rodacy!
Dnia 22 stycznia 1863r. na skutek przeprowadzonych
licznych branek oraz nasilającego się terroru
rosyjskiego, Tymczasowy Rząd Narodowy ogłosił
manifest informujący o wybuchu powstania oraz
zachęcający Polaków do uczestnictwa. Zryw ten
pomimo przytłaczającej liczebności wroga,
trwał najdłużej w historii polskich powstań i po raz
kolejny potwierdził waleczność oraz poświęcenie
Polaków dla Ojczyzny.





Władysław 
Jabłonowski ps. 
„Genueńczyk”

Jan Matliński ps. „Sokół”

A co na to Węgrów?

Po ataku w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 
powstańcom udało się opanować Węgrów i 

oczyścić go ze stacjonujących tam           
wojsk rosyjskich. Polacy pod 

dowództwem Władysława Jabłonowskiego 
ps. „Genueńczyk” i Jana Matlińskiego ps. 
„Sokół” założyli w pobliżu miasta obóz. W 

samym Węgrowie zaś, na kościele 
wywieszono biało-czerwoną flagę.



Rosyjska Ofensywa
O zajęciu Węgrowa przez wojska powstańcze
natychmiast zaalarmowano garnizon rosyjski w
Siedlcach, który za cel postawił sobie odbicie
miasta. W tym celu wysłano oddział
pułkownika Georgija Papaafanasopuło w sile
1000 ludzi z kilkoma armatami. Miasto zostało
otoczone kordonem i stanowiło łatwy cel
ostrzału. Jedynie śmiały manewr zaczepny
wojsk polskich mógł uratować powstańców.



3.02.1863r.
Zdesperowani powstańcy 

otoczeni przez wroga postanowili 
postawić wszystko na jedną kartę. 

Grupa 1000 kosynierów pod 
dowództwem.  Władysława 
Jabłonowskiego, przepuściła 

szturm na stanowiska artylerii. 
Po zaciętej walce Rosjanie 
zmuszeni byli odstąpić pod 

naporem wojsk powstańczych.



Inscenizacja bitwy



Skutki
Dzięki heroizmowi polskich powstańców udało się
ewakuować główne siły powstańcze z miasta, które
ruszyły w stronę Siemiatycz. Wycofanie wojska
skutkowało również oddaniem miasta Rosjanom.
Bitwa ta odbiła się szerokim echem w całej Europie
przysparzając sympatyków polskiej sprawie. Przez
wielu porównywana była do bitwy w przesmyku
Termopile.



Chwała poległym
Szacuje się, że podczas bitwy po stronie
powstańców poległo od 70 do 150
kosynierów w tym: Ciepliński Leonard
czeladnik z Liwa, Czarnocki Kacper rolnik z
Węgrowa, Jacentowski Stanisław szewc z
Węgrowa, Marski Edward nauczyciel oraz
Wikliński Marek ekonom z Ludwinowa.
Straty po stronie rosyjskiej nie są znane.



Ślady w literaturze

Węgrowska wiktoria zainspirowała twórców romantycznych do tego stopnia,
że zaczęły powstawać o niej osobne utwory. Dla przykładu ponad miesiąc po
potyczce, francuski poeta August Barbier napisał wiersz pt. „Atak pod
Węgrowem" porównując Polaków do walecznych Spartan. Cyprian Kamil Norwid
w wierszu ,,Vanitas" także dostrzega podobieństwo między bitwą pod
Termopilami, a bitwą pod Węgrowem.



Maria Konopnicka
,,BÓJ POD WĘGROWEM"

Na Podlasiu, pod Węgrowem,
Wody Liwca płyną,
Tam się bije dzielny Sokół,
Ze swoją drużyną.

Tam się bije dzielny Sokół,
Lecz go Moskwa dusi,
Jeśli partję ma ocalić,
To uchodzić musi.
Musi z jawnej wywieść zguby
I broń i żołnierzy...
Lecz kto odwrót ten zakryje,
Gdy Moskwa uderzy?

Dwustu zuchów się zebrało
Z partji na ochotę,

— Idźcie bracia! Już my 
Moskwie
Damy tu robotę
I jak burza, tak wpadają
Na armaty wroga —
Poszły w popłoch 
kanoniery,
Krzyczą: Radi Boga! —

Myśli Moskwa, że to Sokół
Wziął ich w te obroty,
Już się walą czarną rzeką
Te piechotne roty...

Stoją mężnie młode zuchy,
Bój się wszczął zajadły...

Do jednego bohatery
W walce owej padły.

Do jednego padły w walce,
Męczeńską drużyną —
Ale Sokół uszedł z swymi.
Tak to u nas giną!

Obcy piewca, cześć oddając
Takiej męstwa sile,
Nazwał bitwę pod

Węgrowem:
— Polskie Termopile!
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