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POWSTANIE WARSZAWSKIE
Powstanie to miało miejsce między 1 sierpnia a 2 października 1944 r. Było 
wystąpieniem zbrojnym przeciwko Niemcom okupującym Warszawę, ale również
wymierzone było politycznie przeciw ZSRR, którego armia miała wkroczyć do stolicy. 
Zostało zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji “BURZA”. Stanowiło 
oficjalne ujawnienie działalności Polskiego Państwa Podziemnego. Był to również
największy zryw ruchu oporu w okupowanej Europie. 





PRZYCZYNY POWSTANIA
Główną przyczyną było to, że powstanie miało doprowadzić do wyzwolenia stolicy 
spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do niej Armii Czerwonej. Armia 
Krajowa i władze Polskiego Państwa Podziemnego planowały ujawnić się i wystąpić
wobec utworzonego w Lublinie i zależnego od woli Stalina Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego jako jedyna legalna władza niepodległej Rzeczypospolitej. 
Oprócz tego, powstaniu sprzyjało częściowe osłabienie Niemców w związku ze 
zbliżającymi się Sowietami oraz zła sytuacja rządu RP w Londynie i dodatkowo 
narastająca złość i chęć walki obywateli.



PRZEBIEG POWSTANIA
Samo powstanie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17 (zwanej godziną W). 
Tego samego dnia Niemcy dostali rozkaz zniszczenia miasta i zabicia Warszawiaków. 
Do walki stanęło 50 tys. powstańców AK. Liczność uczestników nie przekładała się na 
ich siłę. Polscy powstańcy byli bardzo słabo uzbrojeni (co 10 posiadał broń) a zapasy 
broni można było szacować zaledwie na kilka dni walki. Co w porównaniu do 
przeciwników dawała nam niewielkie szanse. 
Walka w różnych dzielnicach przynosiła różne skutki. Przykładowo na Pradze trwała 3 
dni. W miarę upływu czasu kolejne części stolicy upadały i były przejmowane przez 
Niemców i Rosjan, którzy już byli w Warszawie. Najdłużej broniła się środkowa część
miasta. W trakcie tych starć w gruzach legła znaczna część zabytków i zabudowy. 1 
października AK przeprowadziło rozmowy z Niemcami co do przerwania walki.  Dzień
później podpisano akt kapitulacji.





STRATY W LUDNOŚCI
● W trakcie powstania zginęło ponad 21 tys. polskich żołnierzy i w okolicach 200 

tys. cywilów.
15 000 żołnierzy zostało wziętych do niewoli jako jeńcy wojenni a 5 000 zaginęło. 

● Jeśli chodzi o niemieckich żołnierzy to śmierć poniosła praktycznie dwa razy 
mniejsza ilość żołnierzy, zaginęło za to 9000 z nich. 





DOWÓDCY POWSTANIA
● Tadeusz Bór Komorowski ps. “Bór” - dowódca Armii Krajowej oraz generał 

Dywizji Wojska Polskiego
● Tadeusz Pełczyński - zastępca komendanta głównego Armii Krajowej
● Antoni Chruściel - faktyczny dowódca całości sił powstańczych, dowodził 

warszawskim korpusem AK 
● Leopold Okulicki - następca na stanowisku komendanta AK, dowódca II rzutu 

KG AK 
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ZNACZENIE KOBIET I W POWSTANIU
Kobiety walczące w powstaniu pełniły funkcję sanitariuszek lub łączniczek. Były 
również kucharkami, snajperkami i minerkami. Pracowały w kancelariach 
poszczególnych oddziałów i dowództw. Brały udział w ewakuacji zbiorów muzealnych, 
archiwów i bibliotek, gasiły pożary, budowały barykady, pracowały w punktach opieki 
nad dziećmi, szwalniach, pralniach, przy redagowaniu, wydawaniu i kolportażu prasy, 
rozdziale żywności, w kwaterunkach, przy obserwacji i przyjmowaniu zrzutów. W 
powstaniu poległo wiele znanych Polek takich jak Krystyna Dąbrowska, Krystyna 
Krahelska czy Zofia Chenclewska. 





KONIEC POWSTANIA
Pod koniec września ustały walki na Mokotowie, skapitulował Żoliborz. Władze 
powstańcze ze względu na brak amunicji, lekarstw, środków opatrunkowych, ale też
jedzenia i wody, zdecydowały się podjąć rozmowy kapitulacyjne. Powstańcy zostali 
potraktowani jak jeńcy wojenni, ludność cywilną wysiedlono z Warszawy. Część trafiła 
na przymusowe roboty, część do obozów. Jeszcze inni musieli szukać nowego miejsca 
osiedlenia na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Hitler nakazał zrównać Warszawę

z ziemią. Specjalne oddziały niemieckie niszczyły, burzyły i likwidowały budynki.



ZNISZCZENIA WARSZAWY 
Podczas powstania zniszczeniu uległo 25% zabudowy lewobrzeżnej Warszawy. Stare 
Miasto zostało zburzone niemal w 100 procentach. Zniszczenia z okresu powstania 
spowodowane były nie tylko ostrzałem artyleryjskim i nalotami lotniczymi, lecz 
również celowymi podpaleniami oraz wysadzeniami dokonywanymi przez oddziały 
niemieckie, które traktowały to jako pełnoprawną metodę walki. 
Dodatkowo po powstaniu Niemcy wprowadzili w życie plan zburzenia Warszawy. W 
jego skutek zniszczono 30% przedwojennej zabudowy.





SKUTKI
● śmierć 21 tys. żołnierzy i 200 tys. cywilów 
● wysiedlenie ok. 600 tys. ludzi (25% do obozów koncentracyjnych lub do pracy 

przymusowej)
● 15 tys. powstańców w niewoli niemieckiej (w tym dowódca – gen. “Bór”)
● zniszczenie ponad 50% budynków (w czasie walk lub celowego wyburzania 

miasta po powstaniu), w tym wielu zabytków
● straty niemieckie: ok. 10 tys. zabitych i rannych; czasowe związanie sił 

niemieckich, co wsparło aliantów walczących na zachodzie



KONIEC
WYKONAŁA: PAULINA KOZYRA


