
POWSTANIE WARSZAWSKIE 



PRZYCZYNY WYBUCHU POWSTANIA 

• Zbliżająca się do Warszawy ofensywa radziecka 

• Chęć Stalina, aby zniszczyć Armię Krajową 

• Zmęczenie mieszkańców Warszawy wojną 

• Obawy Polaków o wywiezienie części 
warszawiaków na przymusowe roboty do 
Niemiec 



CEL POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 

• Wyzwolenie Warszawy przez wojsko polskie 
przed wkroczeniem wojsk radzieckich 

 

• Niedopuszczenie do przejęcia władzy w Polsce 
przez komunistów 



WYBUCH POWSTANIA 

• Rozkaz rozpoczęcia powstania wydał generał Tadeusz 
„Bór” Komorowski 

• 01 sierpnia 1944 r. o godzinie 17.00 (godzinie „W”) 
wybuchło powstanie 

• Godzina „W” oznaczała „wystąpienie”, kiedy oddziały 
Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej (AK) 
dowodzone przez płk Antoniego Chruściela wystąpiły 
przeciwko Niemcom; walki wybuchły już przed 
godziną 17.00 



POWSTANIE WARSZAWSKIE 

• Armia Krajowa w chwili rozpoczęcia powstania liczyła 25 tys. 
Żołnierzy, ale tylko niektórzy z  nich mieli broń 

• Już na początku powstania powstańcom zaczęło brakować 
amunicji; powstańcy myśleli, że Niemcy będą zaskoczeni 

• Powstańcom udało się zdobyć kilka miejsc w Warszawie: 
lotnisko na Okęciu, Cytadelę, Stare Miasto, Śródmieście, część 
Mokotowa oraz dozbroić oddziały polskie 

• Niemcy bardzo szybko skierowali żołnierzy do Warszawy i 
systematycznie odzyskiwali utracone miejsca w stolicy kraju.  



Ciąg dalszy 

• Niemcy walczyli z żołnierzami AK, ale zabijali też ludność 
cywilną, czyli kobiety, dzieci i powstańców 

• Powstańcom brakowało broni, lekarstw, amunicji, żywności; 
Alianci próbowali pomóc powstańcom i zrzucali broń oraz 
jedzenie, ale zrzuty przechwytywali  Niemcy 

• Powstańcy wycofywali się ze Starego Miasta do Śródmieścia 
kanałami 



KOBIETY WALCZĄCE W POWSTANIU 

• W powstaniu walczyły młode kobiety od 
czternastu do dwudziestu kilku lat; były 
kucharkami, pielęgniarkami, snajperkami; 
opiekowały się dziećmi, pracowały w 
pralniach, przy wydawaniu gazet oraz 
rozdawaniu żywności 

• W powstaniu walczyły znane polskie aktorskie: 
Danuta Szaflarska, Alina Janowska, Irena 
Kwiatkowska 



KOBIETY W POWSTANIU 



HARCERSKA POCZTA W POWSTANIU 



DZIECI W POWSTANIU 

 

 

• W powstaniu warszawskim walczyły dzieci, 
które pracowały przy budowie barykad, 
roznosiły gazetki, listy, dostarczali środki 
sanitarne 



KONIEC POWSTANIA 
WARSZAWSKIEGO 

• Powstanie warszawskie trwało 63 dni 

• Powstanie zakończyło się w nocy z 2 na 3 
października 1944r.; zawarto układ w 
Ożarowie o zakończeniu walk; powstańcy 
zostali wzięci do niewoli, wysiedlono ludność 
cywilną Warszawy, część osób trafiła do 
obozów, a część do przymusowej pracy 

• Hitler nakazał zrównać Warszawę z ziemią 



KONIEC POWSTANIA WARSZAWSKIEGI 



PAMIĘTAMY CO ROKU O 
POWSTAŃCACH 



ĆWICZENIE DLA CIEBIE- PROSZĘ OKREŚL, CZY 
ZDANIE JEST PRAWDZIWE CZY FAŁSZYWE 

1. Powstanie warszawskie wybuchło o godzinie 18.00  P / F 

2. Powstanie wybuchło 3 sierpnia 1944r.  P / F 

3. Celem powstania było wyzwolenie Warszawy. P / F 

4. Godzina 17.00 w powstaniu warszawskim była nazwana jako „ V” . P/F 

5. Powstańcy mieli bardzo dużo broni podczas powstania. P / F 

6. W powstaniu walczyły kobiety i dzieci. P /F 

7. W  powstaniu działała poczta harcerska. P / F 

8. Stalin chciał zniszczyć Armię Ludową. P / F 

9. Niemcy zabijali żołnierzy AK , powstańców, dzieci i kobiety. P/ F 

10. Rozkaz rozpoczęcia powstania wydał Stanisław Mikołajczyk. P / F 

11. Powstanie zakończyło się zwycięstwem Polaków. P/ F 

12. Warszawa ocalała po powstaniu warszawskim. P / F 



13. W powstaniu walczyły Wisława Szymborska i Maryla Rodowicz. P/ F 

14. Powstanie trwało 43 dni. P/ F 

 

 

 

Powodzenia! 



 Dziękuję bardzo 

 

za uwagę 

 

 

Opracowała: Aneta Trojanowska 


