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Lekcja 

Temat: Powstanie warszawskie. 

 

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku i trwało kolejnych 63 

dni. To jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w polskiej historii. Jego ocena 

nie jest prosta. Żeby lepiej zrozumieć tragiczny los powstańców, należy lepiej 

poznać historię ich tragicznego zrywu. Zebraliśmy dla was 25 najważniejszych 

rzeczy, które warto wiedzieć o powstaniu w Warszawie.  

W ramach rozpoczętej w styczniu 1944 roku akcji „Burza” Armia Krajowa 

starała się na początku unikać samodzielnego rozpoczynania walk w mieście. 

Wcześniej, AK wraz z Armia Czerwoną zdobyło Wilno i Lwów. Jednak, już 

po walkach, oficerowie byli aresztowani przez NKWD, a oddziały rozbrajane 

lub włączane do armii Berlinga.  

Dlatego, w wypadku stolicy, dowództwo Armii Krajowej postanowiło, że trzeba 

wyprzedzić Rosjan i spróbować samemu odbić Warszawę z rąk Niemców. 

Jednym z głównych inicjatorów Powstania Warszawskiego był Leopold 

Okulicki ps. „Niedźwiadek”. Argumentował on, że jeśli powstanie się 
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powiedzie, to Rosja będzie musiała „albo uznać nas, albo siłą złamać na oczach 

świata”.  

Decyzja o walce z Niemcami w Warszawie podjął gen. Tadeusz Komorowski 

„Bór” 22 lipca. Decyzja nie była konsultowana z władzami w Londynie. 

Pozostawało tylko ustalić dokładny termin rozpoczęcia walki, z którym 

czekano, aż front zbliży się do Warszawy. W sztabie oceniano, ze Armia 

Krajowa będzie w stanie utrzymać miasto zaledwie kilka dni, dlatego sukces 

powstania uzależniono od szybkiego załamania wojsk niemieckich i wkroczenia 

Rosjan do miasta.  

31 lipca, po otrzymaniu fałszywej informacji o tym, że Rosjanie już wkraczają 

na Pragę, gen. „Bór” po konsultacji z szefem sztabu gen. Pełczyńskim, szefem 

operacji gen. Okulickim, komendantem okręgu płk. Chruścielem i delegatem 

rządu na kraj Janem Jankowskim podjął decyzję o rozpoczęciu powstania 

w Warszawie o godz. 17:00  następnego dnia – 1 sierpnia 1944.  

 



 

 



 

 

Dowódca AK, generał Tadeusz „Bór” Komorowski zdecydował o kapitulacji 

powstania pod koniec września. W nocy z 2 na 3 października w Ożarowie 

zostaje podpisany układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie. 

Warszawę muszą opuścić wszyscy Powstańcy, którzy oddadzą się do niewoli 



niemieckiej, ale zostaną uznane ich prawa kombatanckie. 

 

150-180 tys. - szacunkowo tyle ofiar cywilnych pochłonęło powstanie. 12 ton 

popiołów podchodzących ze spalonych zwłok zamordowanych Polaków 

zebrano na Woli. Wśród życie w walkach o stolicę straciło ok. 16 tys. osób. 

Rannych zostało 25 tys., w tym 6,5 tys. ciężko rannych. Po przeciwnej stronie 

zginęło 10 tys. hitlerowców tłumiących powstanie. 



 

Napisz temat, zapoznaj się z tekstem i ilustracjami. Dlaczego i przeciwko komu 

wybuchło powstanie warszawskie? 


