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powstanie
warszawskie
· Wystąpienie zbrojne przeciwko 
okupującym Warszawę wojskom niemieckim
 
· Zorganizowane przez Armię Krajową 
w ramach akcji „Burza” 

· Połączone z ujawnieniem się i oficjalną 
działalnością najwyższych struktur 
Polskiego Państwa Podziemnego 

· Największa operacja militarna 
Armii Krajowej



informacje
ogólne
Przedział czasowy: 
od 1 sierpnia 1944
do 2 października 1944

Wynik:
zwycięstwo III Rzeszy

Lokalizacja:
Warszawa

Terytorium: 
Polska pod okupacją niemiecką 
(Generalne Gubernatorstwo)



przyczyny
polityczne
 
· Potrzeba zademonstrowania oporu 
politycznego wobec ZSRR.

· Potrzeba przeciwstawienia się PKWN-owi 
(powstał on 22 lipca 1944 r. i był przeciwwagą 
polityczną dla Rządu Polskiego w Londynie) – 
potrzebny był sukces polityczny, jakim było 
opanowanie stolicy.

· Wsparcie premiera Stanisława Mikołajczyka 
w właśnie rozpoczynających się rokowaniach 
z rządem radzieckim, dotyczących przyszłości 
niepodległej Polski.

· Uprzedzenie PPR i innych pokrewnych 
jej organizacji, aby nie zapisały na swój 
rachunek korzyści politycznych związanych 
z opanowaniem stolicy.



przyczyny
wojskowe
 
· Możliwość załamania się Niemców 
w związku z ofensywą Armii Czerwonej. 
Mogły o tym świadczyć takie fakty, jak: 
  - wycofywanie urzędów niemieckich 
    z Warszawy 
  - odwrót wojsk niemieckich z lini frontu
    przez Warszawę
  - ewakuacja niemieckiej ludności cywilnej
    z Warszawy

· Przypuszczenie, że pościg radziecki 
za szybko uchodzącymi Niemcami 
nie zatrzyma się nad środkową Wisłą, 
lecz przejdzie ją i posunie się daleko na 
zachód. Wtedy powstanie trwałoby bardzo 
krótko i przyniosłoby spodziewany efekt, 
głównie polityczny.

· Informacja (która okazała się fałszywa) 
z dnia 31 lipca 1944 r., że wojska radzieckie 
wkraczają na Pragę (dzielnica Warszawy).



siły polskie
w warszawie
 
· Stan liczebny Okręgu Warszawskiego Armii 
Krajowej wynosił na koniec lipca 1944 r. około 
50 000 żołnierzy.

· Faktycznie w powstaniu wzięło udział 
około 28 000 żołnierzy.

· W godzinie „W” - czyli godzinie wybuchu 
Powstania (godz. 17:00, 01 sierpnia 1944) 
uzbrojonych było zaledwie około 
3500 powstańców.

· Powstańcy nie posiadali broni 
przeciwlotniczej i artylerii oraz prawie 
zupełnie broni przeciwpancernej.
 
· Ogólny stan broni i amunicji pozwalał 
na prowadzenie normalnych działań
bojowych przez okres 3 dni. 

· Na czele sił polskich stał Komendant 
Główny AK - gen dyw. Tadeusz Komorowski (,,Bór”).



siły niemieckie
w warszawie
 
· W chwili wybuchu powstania Niemcy 
posiadali około 15 000 - 16 000 żołnierzy
 
· Przewyższali powstańców uzbrojeniem

· Jednak w dużej mierze byli to żołnierze 
zdemoralizowani o niskiej wartości bojowej 

· Brakowało im spójnego dowodzenia 

· Dopiero 4 sierpnia Niemcy zorganizowali 
specjalne siły przeznaczone do zwalczania 
powstania. Liczyły one około 25 000 ludzi 
pod dowództwem SS-Obergruppenführera 
Ericha von dem Bacha-Zelewskiego uzbrojonych 
w lotnictwo, bron pancerna i artylerię.

· Niemcy mieli za zadanie zniszczyć opór 
powstańców i zrównać Warszawę z ziemią.

· W skład korpusu von dem Bach-Zelewskiego
wchodził m.in. Pułk SS „Dirlewanger”, składający 
się z przestępców kryminalnych i dezerterów 
z innych armii, oraz Brygada SS-RONA,
złożona z kolaborantów z ZSRR.
 



u Progu
powstania
 
Powstanie Warszawskie zostało rozpoczęte 
z inicjatywy dowództwa Armii Krajowej 
(podziemnej armii podległej Rządowi RP 
na uchodźstwie).

Przeprowadzono je siłami samej AK, choć wzięły 
w nim udział też jednostki pozostające poza 
jej strukturami (Narodowych Sił Zbrojnych, 
Armii Ludowej, Korpusu Bezpieczeństwa, 
Polskiej Armii Ludowej – łącznie kilka tysięcy ludzi 
– oraz regularne jednostki 1. Armii Wojska Pol-
skiego i alianckich sił powietrznych dokonujących 
zrzutów wyposażenia). 

W szeregach powstańczych znaleźli się też 
obcokrajowcy z ok. 20 nacji, w tym m.in. Słowacy, 
Węgrzy, Francuzi, Belgowie, Brytyjczycy, Rosjanie 
i Nigeryjczyk. Przyłączyli się też Żydzi uwolnieni 
z tzw. Gęsiówki (więzienie na ul. Gęsiej) i ocaleli 
z Powstania w Getcie.

W momencie wybuchu powstania Komenda 
Główna AK ulokowała swoją siedzibę 
w fabryce mebli Kamlera na Woli.



dowódcy
powstania
 
Obsada personalna najważniejszych elementów 
sztabu Komendy Głównej była następująca 
(stan na 1 sierpnia 1944 r.):

Generał Tadeusz Komorowski „Bór”
Komendant Główny AK
Generał Tadeusz Pełczyński „Grzegorz”
szef sztabu Komendy Głównej AK
Generał Leopold Okulicki „Kobra”
I zastępca szefa sztabu KG AK
Pułkownik Janusz Bokszczanin „Sęk”
II zastępca szefa sztabu KG AK
Podpułkownik Antoni Sanojca „Kortum”
szef Oddziału I (organizacyjnego)
Pułkownik Kazimierz Iranek-Osmecki „Heller”
szef Oddziału II (wywiadowczego)
Pułkownik Józef Szostak „Filip”
szef Oddziału III (operacyjnego)
Pułkownik Kazimierz Pluta-Czachowski „Kuczaba”
szef Oddziału V (łączności)
Pułkownik Jan Rzepecki „Prezes”
szef Oddziału VI (Biuro Informacji i Propagandy)

 



Dowództwo
taktyczne
powstania
 
Komenda Głowna AK stanowiła najwyższy 
organ dowódczy całej armii podziemnej.
Na poziomie taktycznym działaniami 
powstańców w Warszawie kierował 
dowódca Okręgu Warszawskiego AK, 
pułkownik Antoni Chruściel „Monter”. 
Jego szefem sztabu był major Stanisław 
Weber „Chirurg”.
 



przebieg
powstania
 
· Powstanie Warszawskie trwało od rozpoczęcia 
walki o godzinie 17:00 dnia 1 sierpnia 1944 r. 
(godzina „W”)

· do podpisania kapitulacji o godz. 21:00 
dnia 2 października 1944 r.

Powstanie można podzielić 
na dwa zasadnicze okresy:

· okres polskiego natarcia, który rozpoczął 
się wybuchem Powstania, a skończył 
w dniu 4 sierpnia rozkazem zabraniającym 
działań zaczepnych z powodu braku amunicji

· okres polskiej obrony, od 5 sierpnia 
do podpisania kapitulacji, który to 
można podzielić na podokresy.

 



 
Komenda Głowna AK stanowiła najwyższy 
organ dowódczy całej armii podziemnej.
Na poziomie taktycznym działaniami 
powstańców w Warszawie kierował 
dowódca Okręgu Warszawskiego AK, 
pułkownik Antoni Chruściel „Monter”. 
Jego szefem sztabu był major Stanisław 
Weber „Chirurg”.
 

przebieg
powstania
 
Drugi okres powstania dzielimy na podokresy:

· Od 5 sierpnia do 2 września
bitwa obronna na wielkiej arterii przelotowej,
składają się nań 2 działania:
- bój na Woli, do 11 sierpnia 
- bój na Starym Mieście, do 2 września 

· Od 3 września do 30 września
bitwa obronna w dzielnicach nadbrzeżnych,
składa się nań 6 działań:
- bój na Powiślu i Śródmieściu-Północ
(3-10 września)
- bój na Górnym Czerniakowie (11-23 września)
- bój na Górnym Mokotowie (24-27 września)
- rozbicie Grupy „Kampinos” pod Jaktorowem 
(29 września)
- bój na Żoliborzu (29-30 września)
- kapitulacja Śródmieścia – koniec Powstania 
w dniu 2 października 1944 r.

 



udział
kobiet
 
Wśród walczących o niepodległość Polski 
znalazły się też kobiety.

Ich dokładnej liczby nie znamy, prawdopodobnie 
było ich około 7 000 lub więcej.

Udział kobiet w Powstaniu często jest 
marginalizowany i umniejszany. Należy jednak 
zaznaczyć, iż także one odegrały ogromną rolę 
w tej nierównej walce z okupantem i powinno 
się to podkreślać na każdym kroku.

Kobiety w Powstaniu były łączniczkami, minerkami 
(żołnierkami wyszkolonymi w zakresie minowania 
i rozminowywania), sanitariuszkami i kucharkami. 
Wiele z nich było „peżetkami” (członkiniami 
organizacji „Pomoc Żołnierzowi”) i zakonnicami. 
Nie zabrakło też żołnierek walczących
 z bronią w ręku.

 



udział
kobiet
 
Wśród kobiet walczyły znane aktorki: Alina 
Janowska, Danuta Szaflarska, Irena Kwiatkowska, 
Helena Grossówna.

W chwili rozpoczęcia Powstania kobiet-żołnierzy 
Armii Krajowej było około 5 000. W czasie 
Powstania Warszawskiego były one głównie 
sanitariuszkami i łączniczkami (w specjalnym 
plutonie łączności kanałowej stanowiły ponad 
60% stanu osobowego). Nie zabrakło ich także 
w służbach sabotażu, kwatermistrzostwa, 
a także informacji i propagandy.

Heroiczna postawa kobiet zasługuje na ogromny 
szacunek i wdzięczność. Podjęły one decyzję o 
walce ramię w ramię z mężczyznami, narażały 
swoje życie, a pojmane przez Niemców dzieliły los 
swoich kolegów – przed plutonami egzekucyjnymi, 
w więzieniach, w obozach koncentracyjnych.

 



udział
kobiet
 
Wśród uczestniczek Powstania Warszawskiego 
były m. in strzelec wyborowy Magdalena 
Grodzka-Gużkowska i minerki: Barbara Matys-
-Wysiadecka („Baśka-Bomba”), Irena Grabowska 
(„Hanka”), Wanda Maciejowska („Iza”).

Niezależnie od tego, czy były sanitariuszkami, 
łączniczkami, kucharkami, radiotelegrafistkami, 
przewodniczkami kanałowymi – kobiety 
odznaczały się zdyscyplinowaniem, determinacją, 
zmysłem organizacyjnym i refleksem.

W każde ich działanie wpisane było ryzyko.

Wiedziały, że w każdej chwili może zakończyć 
się ich życie.

Były żołnierzami wszystkich służb, 
a ich bohaterskie czyny w niebezpiecznych 
akcjach często odgrywały istotną rolę 
w powstańczym boju.

 



udział
kobiet
 
Bez kobiet nie byłaby możliwa ani konspiracja 
przed 1 sierpnia, ani Powstanie.

Same uczestniczki Powstania mówią o sobie 
niewiele, jak i o nich mało się mówi.

Jednak bez nich, ich wspomnień i relacji, 
obraz tamtych wydarzeń byłby niepełny.

 



udział dzieci
i młodzieży
 
Biorący w Powstaniu udział młodzi ludzie często 
byli harcerzami i zuchami. Młodzież podzielono 
na 3 grupy wiekowe:

· najmłodsi, tzw. Zawiszacy, w wieku 12-14 lat, 
nie brali bezpośredniego udziału w walkach, 
byli natomiast szkoleni w ratownictwie i łączności

· zespoły starszych chłopców (skautów), 
w wieku 15-17 lat, tworzyły Bojowe Szkoły (BS), 
w których prowadzono szkolenie wojskowe 
i przygotowywano do służby w oddziałach 
rozpoznawczych, zwiadowczych, łączności 
oraz pocztach dowódców niższych szczebli

· zespoły skupiające młodzież powyżej 18 lat 
tworzyły Grupy Szturmowe (GSz), pełniące 
służbę dywersyjną (wysadzanie mostów, 
pociągów, uwalnianie więźniów).

 



udział dzieci
i młodzieży
 
Wiele osób mówi, że dzieci odegrały 
najważniejszą rolę w Powstaniu Warszawskim.

Dzieci wcielały się w listonoszy i przechodziły 
kanałami Warszawy, aby rozdać listy do 
poszczególnych rejonów, nie zwracając uwagi 
na niebezpieczeństwo.

Często też, znając zakamarki i przejścia między 
podwórkami, sprawowały funkcję przewodników.

Nie zawsze dzieci przyznawały się, ile mają lat, 
ponieważ każdy chciał walczyć i pokazać, jakim 
jest patriotą. Aby dołączyć do powstańców, 
dzieci często wymykały się z domów rodzinnych 
bez wiedzy rodziców.

Matki prosiły swoje dzieci, żeby zawiadamiały 
je o chęci podjęcia walki. Jeśli rodzice zgodzili 
się, dziecko otrzymywało od nich błogosławień-
stwo. Było ono wyrazem troski i powierzenia losu 
dziecka Bogu, dzięki czemu zarówno dzieciom, 
jak i rodzicom łatwiej było pogodzić się 
z niepewnym losem.

 



udział dzieci
i młodzieży
 
Po zakończeniu Powstania, znaleziono kilka 
teczek z listami nie doręczonymi... Dzieci, które 
nosiły te teczki na swoich ramionach umarły 
śmiercią tragiczną.

Często małych żołnierzy i żołnierki wywożono 
do Niemiec.

Część z nich nie przeżywała tego transportu.

Młodzi bohaterowie byli traktowani na równi 
z dorosłymi.

 



udział dzieci
i młodzieży
 
Dziewczyny także brały czynny udział 
w Powstaniu, najczęściej jako sanitariuszki, 
rzadziej listonoszki. Troskliwie opiekowały się 
rannymi i choć często nie umiały im pomóc, 
wspierały ich duchowo.

Dla uczczenia udziału dzieci i młodzieży posta-
wiono w Warszawie Pomnik Małego Powstańca – 
przedstawia on dziecko w za dużym hełmie, 
butach, kurcie wojskowej, z pistoletem 
maszynowym przewieszonym przez ramię.

Pomnik zaprojektował jeszcze w 1946 r. 
Jerzy Januszkiewicz, ale odsłonięto go dopiero 
1 października 1983 r. Stał się on symbolem 
Powstania Warszawskiego (mimo, iż istnieje 
osobny Pomnik Powstania Warszawskiego).

 



przyczyny
niepowodzenia
 
Głównymi przyczynami niepowodzenia natarcia 
powstańców były:

· braki w uzbrojeniu, amunicji i ekwipunku

· tuż przed Powstaniem Niemcom udało się 
wykryć i zlikwidować kilka dużych składów broni

· niewielki efekt zaskoczenia – generalnie 
Niemcy spodziewali się ataku i byli 
przygotowani do obrony

· gwałtownie przeprowadzona mobilizacja sił 
powstańczych, która spowodowała, że wielu 
żołnierzy nie zdążyło dotrzeć na miejsce zbiórki 
lub nie otrzymali wiadomości o mobilizacji

· rozproszenie sił powstańczych, atakujących 
zbyt dużo punktów w stosunku do posiadanych 
możliwości

· brak łączności radiowej z dowództwami 
obwodów, co utrudniało koordynację działań.

 



skutki
 
· Wysiedlenie wszystkich mieszkańców 
lewobrzeżnej Warszawy i wzięcie żołnierzy 
jako jeńców wojennych.

· Śmierć ok. 18 000 powstańców 
i ok. 150 000 – 200 000 cywilów.

· Niemal całkowite zniszczenie miasta 
w wyniku działań zbrojnych i późniejszego 
systematycznego wyburzania przez Niemców.

· Oddanie się do niewoli niemal całego 
kierownictwa i dużej części kadry dowódczej AK.

· Utrata wiary w skuteczną pomoc ze strony 
Zachodu (Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczo-
nych) oraz utrata zaufania do rządu na 
uchodźstwie.

 



skutki
 
· Powstanie Warszawskie, po 63 dniach 
nierównej walki, zakończyło się klęską.

· Wśród ok. 200 000 ofiar znalazło się wielu 
przedstawicieli elity narodu –  intelektualnej, 
kulturalnej, społecznej i politycznej – oraz 
ogromna liczba niezwykle ofiarnej, 
patriotycznie nastawionej młodzieży.

· Powstanie zyskało ogromne znaczenie moralne, 
stając się symbolem walki o niepodległość.

· Wydarzenia towarzyszące Powstaniu 
podkreśliły rozdźwięk między ZSRR a Polską i
 aliantami zachodnimi (wrogość ZSRR wobec 
powstańców i Rządu Londyńskiego).

 



podsumowanie
 · Decyzja o wybuchu powstania została podjęta 
w niezwykle trudnych warunkach:

- miało być ono częścią ogólnokrajowego wystąpienia 
militarnego (Akcja „Burza”), nie było więc oderwaną 
od aktualnej sytuacji spontaniczną akcją

 - kierownictwo AK dysponowało sprzecznymi ze sobą 
informacjami wywiadowczymi, dotyczącymi obecności 
Armii Czerwonej na przedpolach Warszawy

- kierownictwo AK wiedziało o niedostatecznym wyekwi-
powaniu i przeszkoleniu oddziałów mających podjąć 
walkę

- w przededniu Powstania ZSRR zainstalowało w Polsce 
przychylną sobie władzę (komuniści z PKWN), a więc po 
zajęciu Warszawy to jej przekazałoby zarząd nad stolicą

- polscy komuniści rozwijali propagandę zarzucającą 
Armii Krajowej bezczynność w obliczu niemieckiej okupa-
cji, zaś w przeddzień powstania rozprowadzali ulotki i 
nadawali audycje radiowe wzywające ludność Warszawy 
do walki

- w kierownictwie AK trwał spór, czy i kiedy należy 
rozpocząć powstanie



podsumowanie
- w miesiącach poprzedzających Powstanie Armia 
Krajowa wyzwoliła Lwów i Wilno; walki prowadzono 
wraz z Armią Czerwoną, która później brała do 
niewoli żołnierzy AK lub siłą wcielała ich w swoje szeregi

- żołnierze AK i ludność cywilna miała dość upokorzeń 
i strachu, w jakich żyli przez 5 lat niemieckiej okupacji.

  
· Po II Wojnie Światowej powstańcy byli prześladowani 
przez rządy komunistyczne, zaś dyskusja na temat 
samego Powstania nie była obiektywnie prowadzona.

· Dziś trwają spory o słuszność decyzji rozpoczynającej 
Powstanie. Niezależnie od tego, wszystkim powstańcom 
należy się szacunek za ich ofiarność i odwagę.

 


