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POWSTANIE WARSZAWSKIE 
76. ROCZNICA 
 
Powstanie Warszawskie, które wybuchło 76 lat 

temu, jest jednym z najważniejszych wydarzeń w 

historii Polski XX wieku. Powstańczy zryw miał 

wpływ na ukształtowanie się dzisiejszej tożsamo-

ści kulturowej nie tylko Warszawy, ale i całego 

kraju. Pierwszego dnia sierpnia, jak co roku, ob-

chodzimy Narodowy Dzień Pamięci Powstania 

Warszawskiego.  
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SYMBOLE 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICZBY 

1 
sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie 
Warszawskie. Rozkaz do walki wydał ówcze-
sny komendant główny AK gen. Tadeusz 
„Bór” Komorowski. 

3  
tyle dni miało trwać Powstanie według prze-
widywań dowództwa AK. 

63 
tyle dni trwały walki powstańcze. 
 
45 000 
żołnierzy AK i innych polskich formacji brało 
udział w Powstaniu. 

50 000  
dobrze wyposażonych i uzbrojonych żołnie-
rzy Wermahtu, SS i niemieckiej policji wal-
czyło przeciwko stronie polskiej. 

150 000 
ofiar ludności cywilnej pochłonęło Powsta-
nie, w tym znaczna część z nich to ludzie 
mieszkający na Woli i Ochocie. 

18 000  
Powstańców poniosło śmierć w wyniku walk 
zbrojnych, egzekucji lub zaginęło. 

82% 
wynosiły zniszczenia Warszawy pod koniec II 
wojny światowej. 

256 
związków małżeńskich zostało zawartych w 
czasie Powstania według oficjalnych staty-
styk. 

4/6 
ul. Ceglana. W domu o tym numerze znajdo-
wał się Spichlerz Powstańczej Warszawy, 
gdzie zaopatrywano się w jęczmień, z któ-
rego gotowano słyną „zupę plujkę”, zwaną 
też plujzupą. Nazywano ją tak, ponieważ po 
każdej zjedzonej łyżce należało wypluć ości 
jęczmienia. 

200 000 
około tylu przesyłek dostarczyła poczta po-
lowa w czasie Powstania. 

. 

Znak Polski Walczącej tworzy połączenie liter: „P”, 
która symbolizowała Polskę oraz „W”, czyli walkę. 
Daje to obraz charakterystycznej Kotwicy, która w 
kulturze uważana jest również za znak nadziei. 

GODZINA 
„W” 

Litera „W” była kryptonimem godziny wybuchu Po-
wstania w dniu 1 sierpnia o godzinie 17:00. Symboli-
zowała zarówno walkę, jak i dążenia Polaków do 
wolności. Każdego roku o godzinie 17:00 w Warsza-
wie wyją syreny, a ruch miejski zamiera w hołdzie 
Powstańcom i mieszkańcom Warszawy. 

Pomnik Małego Powstańca jest zarówno symbolem, 
jak i mitem Powstania. Kilkuletnie dzieci nie mogły 
brać udziału w walce. Niemniej jednak, nastolatkowie 
działali w służbach pomocniczych oraz jako sanitariu-
sze i łącznicy. 
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WARSZAWA KONSPIRACYJNA – WARSZAWA 
POWSTAŃCZA 

 
Rola Warszawy jako stolicy dawnej II Rzeczypospo-
litej została przez Niemców podczas wojny zredu-
kowana i utworzono tu jedynie siedzibę władz dys-
tryktu warszawskiego. W mieście żyło wielu zaan-
gażowanych ludzi, którzy aktywnie włączyli się w 
dobrze rozwiniętą działalność konspiracyjną i zor-
ganizowany ruch oporu. 
 
Jedną z głównych form walki z okupantem były 
tajne komplety. Władze niemieckie zlikwidowały 
polskie szkolnictwo wyższe i średnie. Zakazano na-
uczania historii Polski, dziejów literatury polskiej 
oraz geografii. Nauczyciele podejmujący się niele-
galnego  nauczania tych przedmiotów już w paź-
dzierniku 1939 roku utworzyli Tajną Organizację 
Nauczycielską. W roku szkolnym 1943-1944 w zaję-
ciach prowadzonych przez około 3300 nauczycieli 
uczestniczy 90 000 uczniów. 
 
Bezpośrednie dowództwo nad oddziałami Okręgu 
Warszawskiego AK sprawował płk. Antoni Chruściel 
„Monter”. W pierwszych dniach Powstańcy opano-
wali Śródmieście, Stare Miasto, Wolę, Powiśle, 
część Ochoty, Mokotowa i Żoliborza. To jednak 
Niemcy mieli ogromną przewagę militarną, a w 
niezwykle zaciętych walkach używali ciężkiej arty-
lerii i lotnictwa oraz pocisków rakietowych zwa-
nych „krowami”. 
 
Niemcy natarli na Wolę 5 sierpnia, a po jej zdoby-
ciu dotarli na Stare Miasto. Powstańcy zaś zdobyli 
budynek PAST-y przy ul. Zielnej. Sukces ten nie 
trwał jednak długo, gdyż nocą z 30 na 31 sierpnia 
oddziały AK ze Starówki bez powodzenia usiłowały 
przedostać się do Śródmieścia przez Plan Ban-
kowy. Na początku września Powstańcy zdecydo-
wali się przejść kanałami do Śródmieścia i na Żoli-
borz.  
 

 
 

MOTYWACJA POWSTAŃCÓW 

Mapa opracowana przez portal Dzieje.pl prezentuje obszary War-
szawy, na których rozgrywały się działania zbrojne Powstania 
Warszawskiego. 
Źródło: DZIEJE.PL 

OPÓR

WALKA O 
WOLNOŚĆ

WALKA Z 
REPRESJAMI

PATRIOTYZM

TRADYCJA

POWSTAŃCZA

AKCJA 
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STATYSTYCY W POWSTANIU 

Wśród walczących w Powstaniu Warszawskim były także osoby związane z Głównym Urzędem Statystycznym. 
Część z nich – lub z ich bliskich – pracowało w instytucji jeszcze przed wojną, niektórzy zaś dołączyli do zespołu 
statystyki publicznej już po 1945 roku. Ich wspomnienia dotyczą przeżyć wojennych, doświadczeń Powstania, a 
także rzeczywistości powojennej.  Poniżej znajdują się przykłady dwóch Powstańców, którzy po wojnie związani 
byli ze statystyką. Całość wywiadów znajduje się w Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszaw-
skiego  (https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej.html).

BARBARA TOKARSKA „JOLA” 
Sanitariuszka w Pułku „Baszta”, po wojnie pracowała 
w Instytucie Gospodarstwa Narodowego, potem w 
Głównym Urzędzie Statystycznym i Polskiej Izbie Han-
dlu Zagranicznego. 
 
Zanim wybuchła wojna była uczennicą warszawskiego 
gimnazjum im. Marii Curie-Skłodowskiej, w którym 
przykładano dużą wagę do patriotycznego wychowa-
nia młodzieży. Kontynuowała tam naukę po wybuchu 
wojny w ramach tajnych kompletów.  
 
Podczas Powstania służyła jako sanitariuszka, aktyw-
nie uczestniczyła w walkach. Kobieta wspominała o 
bardzo dobrej atmosferze, jaka panowała w oddziale: 
„(…) śpiewano wieczorami, grano na gitarze. (…) Na-
strój był bojowy. Każdy jak trzeba było szedł do swo-
ich zadań, jak nie trzeba było a była potrzeba, nie 
było rozkazu, to się szło – pełne zaangażowanie. 
Ostatnie dni, kiedy umierali nam na rękach ludzie – 
to groza po prostu”. 
 
JAN KOSSOWSKI „MIR” 
Strzelec w zgrupowaniu „Konrad”. 
Po wojnie od 16 stycznia 1949 roku pracował w Głów-
nym Urzędzie Statystycznym. 
 
Podczas wojny chodził na tajne komplety do gimna-
zjum Stanisława Kostki, gdzie ukończył dwie klasy do 
momentu wybuchu Powstania. 
 
„Mir” wspominał o entuzjazmie i jedności, które łą-
czyły Powstańców, zwłaszcza na początku walk. Jak 
sam mówił: „Największą tragedią jest to, że nam się 
nie udało. Gdyby mnie ktoś 1 sierpnia powiedział, ze 
tak to się zakończy, to bym go chyba wyśmiał po pro-
stu. Myśmy byli tak pewni swego, ze nam się to 
wszystko uda, byliśmy tak pewni, że dostaniemy do-
stateczną ilość broni i tak dalej, ale się wszystko 
zmieniło”.    
 
Ze wspomnień Kossowskiego wynika, że Powstańcy 
mieli dobre relacje z ludnością cywilną Warszawy, 
która „bardzo pomagała, właściwie bez nich trudno 
było egzystować. Przecież nie było kwatermistrzo-
stwa, jak to się teraz w wojsku mówi, które dba o wy-
żywienie i o takie różne sprawy”.   

 
 
 

 

https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej.html
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POWSTANIE DZIŚ 
 
Dziś Powstanie Warszawskie jest wciąż przedmio-
tem żywych dyskusji toczących się wśród history-
ków, polityków i osób zainteresowanych dziejami 
Polski. Pytania wzbudza zasadność wywołania Po-
wstania, a także szanse jego powodzenia. Nie 
można wpłynąć już na historię. Można jednak sta-
rać się zrozumieć motywację uczestników Posta-
nia oraz zastanowić się, jakie uczucia im towarzy-
szyły, w co wierzyli i dlaczego podjęli decyzję włą-
czenia się w walkę.  

Święto Narodowego Dnia Pamięci Powstania War-
szawskiego i towarzyszące mu co roku obchody, 
zachęcają do głębszych rozważań na ten temat. 
Część odpowiedzi na te zagadnienia można zna-
leźć we wspomnieniach, relacjach i pamiętnikach 
uczestników. Rocznica wybuchu Powstania to rów-
nież okazja do oddania hołdu uczestnikom i pole-
głym, okazania im szacunku oraz wyrazu pamięci. 
Jest to także dobry czas do integracji naszego spo-
łeczeństwa oraz do budowania wspólnoty opartej 
na wartościach empatii, tolerancji i szacunku dla 
historycznego dziedzictwa kulturowego.  

 

Losy uczestników Powstania, towarzyszące im 
emocje i przeżycia możemy poznać dzięki bogatej 
bazie źródłowej. Prócz wspomnianych materiałów 
autobiograficznych szczególną wartość mają także 
zachowane listy, fotografie czy plakaty. Badanie i 
poznawanie historii pozwala nam lepiej zrozumieć 
świat ówczesnych młodych Powstańców, ich troski 
i radości, a także ich motywację do udziału w wal-
kach o wolną ojczyznę.  

Źródła grafik i fotografii: zbiory Muzeum Powstania Warszawskiego, 
DZIEJE.pl. 
Literatura (wybór): Kubisz B., Powstanie warszawskie: powstanie 
sierpniowe, Warszawa 2018; Davis N., Powstanie ’44, Warszawa 2004; 
Historia Polski w liczbach, t. 4, Warszawa 2017. 

 

Chcieliśmy być wolni i wolność sobie 
zawdzięczać. 
Jan Stanisław Jankowski „Soból” 

 

 


