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Powstanie warszawskie wybu-
chło 1. sierpnia 1944 r., w godzinie
„W” (17:00).

Od strony militarnej powstanie
było wy mierz one p rz eciwko
Niemcom, jednak jego strategicz-
nym celem była też próba rato-
wania suwerenności Polski, pop-
rzez odtworzenie w stolicy Polski
władz pańs twowych, będący ch
kont ynuacją władz przedwojen-
ny ch. Chciano uniemoż liwić
narzucenie Polsce władz prz ez
Związek Radziecki. Wystąpienie w
Warszawie miało zanegować usta-
lony  na konferencji teherańskiej
pod koniec 1943 haniebny  dla
Polaków porządek polityczny w
Europie Wschodniej, zgodnie z
kt órym USA i Wielka Brytania
zgadzały się na zajęcie wschodnich
t ery toriów RP p rz ez ZSRR i
objęcie Polski radziecką st refą
operacyjną. W obliczu zbliżania
się pod koniec lipca 1944 r. Armii
Czerwonej do Warszawy i  jej suk-
cesów na froncie, zdecydowano o
wybuchu powstania. Polscy do-
wódcy przewidywali, iż powstanie
powinno trwać najwyżej kilka dni.
Posiadany stan uzbrojenia strony
polskiej pozwalał sformować 70
plutonów zdolnych do p rowa-
dzenia działań tylko przez 2 dni.
Oznacza to, że w godzinie „W” uz-
brojonych by ło do 3500 powstań-
ców na 36 500 zmobilizowanych.
Faktycznie powstanie warszawskie
trwało 63 dni, a wliczając czas roz-
brojenia i opuszczenia miasta – 66.
Wcześniej  7. lipca 1944 r. została
przeprowadzona w Wilnie analogi-
czna op eracja Armii Krajowej
„Ostra Brama”, gdzie Polacy we
współdziałaniu z  wojskami ra-
dzieckimi wyzwolili miasto. Jed-
nak tym razem Armia Czerwona z
polecenia Józefa Stalina w dniach
5 i 6 sierpnia 1944 wstrzymała atak
na Warszawę ze względów polity-
cz ny ch oraz prz ez  44 dni, nie

Powstanie warszawskie – Gloria Victis!
udzieliła żadnej pomocy wojsko-
wej powstańcom warszawskim,
chcąc w ten sposób doprowadzić
do zniszczenia organizacji niepod-
ległościowych p rzeciwnych pla-
nom ZSRR w stosunku do Polski.
Stalin utrudniał również pomoc
walczącej Warsz awie ze strony
Wielkiej Bry tanii i Ameryki np.
poprz ez odmowę korzystania z
lotnisk przy zrzutach pomocy dla
powstańców. Wejście armii radzie-
ckiej do pustego i zburzonego mia-
sta, nastąpiło dopiero 17 stycznia
1945.

W dniu wy buchu powst ania
warszawskiego Heinrich Himmler,
powołując się na dyspozycję Hit-
lera, wydał roz kaz  zniszczenia
miasta i wyniszcz enia ludności
cywilnej Warszawy. Rozkaz ten,
według zeznań Ericha von dem
Bacha w Norymberdze w 1946,
brzmiał nast ęp ująco: „Ujętych
powstańców należy zabijać bez
względu na to, czy walczą zgodnie
z Konwencją  Haską,  czy też ją
naruszają . Niewalcząca część
ludności, kobiety i dzieci, ma być
również zabijana. Całe miasto ma
być zrównane z  z iemią , to jest
domy, ulice, urządzenia w tym
mieście i wszystko, co się w nim
znajduje”. Rozkaz ten został częś-
ciowo uchylony 5. sierpnia przez
głównodowodzącego tłumieniem
powstania von dem Bacha. Niem-
cy użyli w walkach z powstańcami
ogółem ok. 50 000 ludzi. Powsta-
nie warszawskie przez 63 dni wią-
z ano znaczne siły niemieckie.
Erich von dem Bach stwierdz ił:
„W pierwszych dniach zos tały
zniszczone całe jednostki, o któ-
rych losie ze strony niemieckiej
nigdy nie można było się dowie-
dzieć”; natomiast Heinrich Himm-
ler do generałów niemieckich – 21
września 1944 powiedział: pows-
tanie jako „walka najbardziej za-
żarta spośród prowadzonych od

początku wojny, równie ciężka jak
walk a uliczna o Stalingrad” .
Podczas trwania powstania Niem-
cy wprowadzili do walki jednostki
bojowe, które okry ły się szczegól-
nie złą sławą. Wśród nich najbar-
dziej z wyrodniałymi i z brodni-
czymi by ła Rosyjska Wyzwoleńcza
Armia Ludowa (RONA) p od
dowództwem Bronisława Kamiń-
skiego.  Formacja ta wymordowała
ok. 10 tys. cywilnych mieszkań-
ców Ochoty. Ten zbrodniarz wo-
jenny,  zwany katem Ochoty  „za
unikanie walki, skrajną niesubor-
dynację,  grabież prywatnego
mienia i inne przestępstwa” stanął
przed niemieckim sądem polowym
jeszcze podczas powstania i został
roz s trz elany, a jego oddz iały
zostały odsunięte od bezpośred-
nich walk z  Polakami. Drugim
przykładem zbrodni jest Specjalny
Batalion Dirlewanger złożony z
kryminalistów pod dowództwem
dr Oskara Dirlewangera. Formacja
ta odpowiedzialna jest za zbrodnie
na Woli (Rzeź Woli),  której ofiarą
padło blisko 65 tys. warszawiaków.
Ludzie Dirlewangera z bezprzy-
kładnym okrucieństwem mordo-
wali mieszkańców dzielnicy - męż-
czyzn, kobiety, dzieci, pacjentów
wolskich szpitali, jeńców wojen-
nych - jak również dopuszczali się
gwałtów i grabieży na ogromną
skalę, w czym Direlwanger zwykle
brał bezpośredni udział. Byli oni
wprawdz ie od początku wojny
uważani przez Niemców za „prze-
stępczą hołotę”, ale chętnie używa-
no ich w najtrudniejszych walkach.

Straty po stronie polskiej wy-

niosły około 10 tys. zabitych i 7
tys. zaginionych, 5 tys. rannych
żołnierzy oraz aż 200 tysięcy ofiar
spośród ludności cywilnej. Wśród
zabitych przeważała młodzież, w
tym ogromna większość warszaw-
skiej inteligencji.  Wspomnieć
można np. młodego poetę Krzysz-
tofa Kamila Baczyńskiego, które-
go talent zapowiadał nowego Mic-
kiewicza, czy  Słowackiego. Po
stronie niemieckiej straty wyniosły
10 tys. zabitych, 6 tys. zaginio-
nych, 9 tys. rannych żołnierzy. W
wyniku walk i systematycznego
niszczenia Warszawy po powstaniu
przez hit lerowców oko ło 85%
miasta leżało w gruzach. Zniszczony
z os t ał nieodwracalnie wielo-
wiekowy dorobek kulturalny i ma-
terialny.

Przez wiele lat propaganda so-
cjalistycznej Polski – PRL-u, usi-
łowała przedstawić powstanie war-
szawskie jako nieodpowiedzialną
decyzję, która spowodowała nie-
wyobrażalne szkody i nie miała
większego znaczenia militarnego.
Po upadku systemu komunistycz-
nego w Polsce i zmianie ustroju w
1989, szereg publikacji historycz-
nych starało się dokonać rzeczowej
i obiektywnej oceny tamtych wy-
darzeń, weryfikując nieprawdziwe
informacje his toriografii okresu
1945-89.

Pewnym jest, że wybuch walk
powstańczych był nieunikniony i
żadna s iła nie powstrzy małaby
wtedy Warszawiaków przed zems-
tą za lata okupacji. Historyk wojs-
kowości Jerzy Kirchmayer napisał:
„Bohat erstwo, ofiarność i zacię-
tość powstańców są największym
w naszej historii przejawem walki
o wolność jako wartości wyższej
niż życie ludzkie, kalectwo, wszys-
tkie dobra materialne. By łoby cięż-
kim błędem nie doceniać, a co gor-
sza odżegnywać się od takich war-
tości duchowych”. Redakcja
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