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Powstanie Warszawskie 1944 r. jest jednym z najbardziej doniosłych i dramatycznych
wydarzeń w dziejach nie tylko Warszawy, ale i całej Polski. Stanowiło ono kulminacyjny moment
olbrzymiej operacji zbrojnej Armii Krajowej - akcji „Burza”, która od stycznia do listopada 1944
r. objęła większość ziem II Rzeczypospolitej. 1 sierpnia 1944 r. do walki o stolicę stanęło ponad
30000 słabo uzbrojonych Ŝołnierzy Warszawskiego Okręgu AK. Wśród nich znaleźli się
przedstawiciele wszystkich nieomal organizacji podziemnych uznających legalny rząd polski
w Londynie (scalone z Armią Krajową jednostki Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowych
Sił Zbrojnych, Oddziały Wojskowe Korpus Bezpieczeństwa, oddziały bojowe Polskiej Partii
Socjalistycznej, organizacji „Unia”, Związku Syndykalistów i inne).
Wystąpienie zbrojne ogarnęło wszystkie dzielnice stolicy. Jednak na Pradze, wobec
beznadziejnej sytuacji militarnej powstańców, zostało zakończone juŜ 4 sierpnia. Kilka punktów
opanowanych przez powstańców na Ochocie, w rejonie placu Narutowicza, pozostawało w rękach
polskich do 11 sierpnia. Dzień później ostatnie oddziały powstańcze wycofały się pod naporem
nieprzyjaciela z Woli na Stawki, Muranów i Starówkę. Zacięte walki o Stare Miasto, trwające
od 19 sierpnia do 1 września, przeszły do historii jako symbol bohaterstwa Ŝołnierzy AK.
6 września padło Powiśle. Śródmieście, Mokotów i śoliborz, których znaczne obszary zostały
zdobyte przez oddziały AK na początku powstania, znajdowały się pod polską kontrolą do końca
września. Na terenie powiatu warszawskiego doszło do kilku powaŜniejszych wystąpień zbrojnych
(Legionowo, Piaseczno, Lasy Chojnowskie), lecz przez cały okres powstania oddziały AK
utrzymały się jedynie w Puszczy Kampinoskiej, przez którą dostarczana była pomoc dla
walczącej stolicy. Dwukrotne natarcia oddziałów kampinoskich na Dworzec Gdański, mające
przynieść połączenie Starego Miasta z śoliborzem, załamały się, przynosząc ogromne straty
wśród atakujących.
W walkach powstańczych wzięły teŜ udział oddziały AK, które dąŜąc z pomocą Warszawie,
dotarły do Puszczy Kampinoskiej i weszły w skład Grupy „Kampinos” (Zgrupowanie Stołpeckie
z Okręgu Nowogródek, batalion Rejonu Legionowo, batalion sochaczewski i in.).

Niezwykłego wyczynu dokonały plutony AK z Grochowa (Praga), które w sierpniu 1944 r.
przedarły się przez Wisłę i dołączyły do sił powstańczych na Czerniakowie. Marsz na pomoc
walczącej stolicy, podjęty przez szereg oddziałów AK w połowie sierpnia 1944 r., został odwołany
ze względu na znaczne nasycenie terenu siłami niemieckimi. Oddziały AK, które ruszyły na odsiecz
Warszawie z terenów zajętych przez armię sowiecką, zostały przez nią rozbrojone, a ich Ŝołnierzy
wywieziono w głąb ZSRR.
Przez szeregi powstańcze przewinęło się ponad 50 tys. Ŝołnierzy-ochotników. Na zdobytym
i kontrolowanym przez AK obszarze przez 63 dni funkcjonowały wojskowe i cywilne struktury
Polskiego Państwa Podziemnego, w tym zbudowana przez Delegaturę Rządu na Kraj
administracja terenowa, wymiar sprawiedliwości, cywilne instytucje opiekuńcze; wydawano 135
tytułów prasy, pracowało powstańcze radio.
W trakcie walk - 29 sierpnia 1944 r. - Ŝołnierze AK uznani zostali przez rządy Wielkiej
Brytanii i USA za kombatantów, których naleŜy traktować zgodnie z konwencjami międzynarodowymi. Jednak siły niemieckie prowadziły działania w sposób barbarzyński, popełniając
zbrodnię ludobójstwa. W początkowym okresie powstania mordowano wszystkich wziętych do
niewoli powstańców i ludność cywilną, bez względu na wiek i płeć. Szczególnie drastyczne
wydarzenia miały miejsce na Woli i Ochocie, gdzie w sierpniu 1944 r. Niemcy wymordowali
ponad 40 tys. cywilnych mieszkańców. Zbrodnie na ludności cywilnej i jeńcach powtarzały się
cały czas aŜ do końca powstania - np. po upadku Czerniakowa i kapitulacji Mokotowa. Stałe
bombardowania lotnicze i ostrzał artyleryjski powodowały ogromne straty wśród mieszkańców
miasta.
Oddziały AK w Warszawie walczyły w zupełnym osamotnieniu. Pomoc aliantów zachodnich, ograniczona ze względu na moŜliwości techniczno-organizacyjne, mimo poświęcenia
lotników uczestniczących w lotach ze zrzutami, nie mogła mieć zasadniczego znaczenia dla
przebiegu walki. Armia sowiecka, stojąca na praskim brzegu Wisły, nie wsparła powstańców
swymi działaniami, a te, które podjęła, miały charakter pozorowany, ukierunkowany na
przedłuŜenie agonii miasta i jego obrońców. Na oczach wojsk sowieckich Niemcy dokonywali
masakry miasta. Gdy wreszcie w połowie września 1944 r. oddziały 1 Armii WP (ludowego),
głównie z 3 Dywizji Piechoty, podjęły próbę sforsowania Wisły na odcinku Czerniakowa, ich
kiepsko przygotowana i pozbawiona wsparcia sowieckiego akcja zakończyła się klęską i
olbrzymimi stratami. Podobny finał miały podjęte trzy dni później działania 2 Dywizji Piechoty na

wysokości śoliborza. Łączne straty ludowego Wojska Polskiego związane z nieudanymi desantami
na lewy brzeg Wisły wyniosły 3764 zabitych, zaginionych, rannych oraz jeńców.
Powstanie dogasało. 27 września 1944 r., po cięŜkich walkach i próbie przejścia kanałami
do Śródmieścia, padł Mokotów, a w dwa dni później pod Jaktorowem rozbite zostały oddziały
Grupy „Kampinos”, które podjęły próbę przedarcia się za Pilicę - w Kieleckie. 30 września, po
kilkudniowych zaciętych walkach i nieudanej próbie przebicia się powstańców na lewy brzeg
Wisły, poddał się śoliborz. 2 października 1944 r. przedstawiciele generała „Bora"
Komorowskiego podpisali układ kapitulacyjny kończący działania bojowe, które ustały
ostatecznie o godzinie 21.00.
Na temat Powstania Warszawskiego powstała na przestrzeni lat ogromna literatura.
Jednak problematyka ta tylko pozornie wydaje się wyczerpana. Nadal wiele tematów z róŜnych
płaszczyzn - militarnej, politycznej i społecznej - oczekuje na bardziej obszerne zbadanie
i opracowanie. Przykładem mogą być chociaŜby militarne dzieje powstania. Od czasu
opublikowania poświęconej temu zagadnieniu znakomitej monografii Adama Borkiewicza
minęło ponad pół wieku. Stan wiedzy w wielu szczegółowych kwestiach poszerzył się ogromnie.
Nikt jednak nie ośmielił się podjąć ponownej próby opisania i przeanalizowania
dwumiesięcznych zmagań militarnych Warszawskiego Korpusu AK z wojskami III Rzeszy.
Temat ten cały czas czeka na kogoś, kto stanie się godnym kontynuatorem dzieła Borkiewicza.
[...]
JuŜ sam przebieg działań powstańczych zawiera wiele wątków, które zapewne w przyszłości
staną się przedmiotem dalszych badań i opracowań historyków. Podobnie jest z udziałem
w powstaniu formacji poszczególnych organizacji podziemnych róŜnej proweniencji. Szczególnie
zasadne byłoby zaprezentowanie działań bojowych Narodowych Sił Zbrojnych, których udział
w powstaniu - do niedawna bagatelizowany lub wręcz kwestionowany - w świetle badań okazuje się
jednak znaczny. Na próbę podsumowania czeka teŜ wkład w działania powstańcze formacji
bojowych wywodzących się z PPS. Wreszcie ponownych, tym razem rzetelnych badań wymaga
wysiłek mobilizacyjny Armii Ludowej, którego rozmiary wydają się być znacznie zawyŜone, wręcz
przekłamane. NaleŜałoby teŜ zapewne dokonać obiektywnej analizy działań Armii Krajowej
związanych z niezrealizowanymi w większości próbami odsieczy dla walczącej stolicy. Kontynuacji
wymagają badania nad ludobójczymi działaniami sił niemieckich wobec ludności cywilnej

Warszawy, a takŜe odpowiedzialnością za nie hitlerowskich dowódców. Mamy nadzieję, Ŝe wątki
te będą przedmiotem dalszych badań historyków - takŜe z Instytutu Pamięci Narodowej.
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