Powstanie Warszawskie - scenariusz lekcji
NajwaŜniejsze wydarzenia ruchu oporu w krajach V4 podczas II wojny
światowej

1.

Wprowadzenie (tekst podręcznika).

Samotny bój stolicy.
Przywódcy polskiego podziemia (gen. Tadeusz Bór – Komorowski i delegat Jan
Stanisław Jankowski) stanęli w drugiej połowie lipca wobec wyboru, przypominającego
konflikt tragiczny w tragedii greckiej. Doświadczenia planu „Burza” wskazywały, Ŝe nawet
sukces powstania w stolicy oznaczał osobiste ryzyko dla nich samych i większości korpusu
oficerskiego (szef sztabu Komendy Głównej AK, gen. Pełczyński powiedział: „Jeśli nawet w
czasie ujawnienia się zginiemy, to wszystko jedno, to zginiemy tak jak na polu walki, to
zginiemy dla sprawy” ). Gdyby powstanie nie wybuchło na rozkaz AK, mogłoby wybuchnąć,
kierowane przez PPR. Nawoływały do tego ulotki radzieckie i radiostacja „Kościuszko”.
Jakie byłyby zaś losy stolicy, gdyby powstanie nie wybuchło? Ogłoszenia niemieckie
(mobilizacja ludności cywilnej do sypania fortyfikacji), wskazywały na próbę utworzenia z
Warszawy twierdzy. Oznaczałoby to duŜe ofiary ze strony ludności cywilnej.
W sprawie wybuchu powstania nie było teŜ jednomyślności w Londynie – premier
Stanisław Mikołajczyk chciał powstania jako atutu w negocjacjach ze Stalinem, gen.
Sosnkowski (Wódz Naczelny) trzeźwo oceniał, Ŝe straty będą nadmierne.
W atmosferze niepewności, wobec panicznego odwrotu jednostek niemieckich i
zbliŜającego się huku radzieckich dział, przywódcy podziemia podjęli decyzję o powstaniu w
dniu 1 sierpnia 1944. Niestety, właśnie tego dnia Niemcy opanowali panikę. Co gorsza, do
stolicy zmierzały właśnie niemieckie transporty wojskowe, przeznaczone do walki z
Rosjanami na przedpolach Warszawy. Kilkunastu tysiącom słabo uzbrojonych powstańców
nie udało się opanować wszystkich kluczowych punktów stolicy w ciągu pierwszych dni. JuŜ
od 6 sierpnia Niemcy rozpoczęli regularne tłumienie powstania. Na warszawskie dworce
przybywały transporty Ŝołnierzy i sprzętu, w tym specjalnych dział oblęŜniczych, czołgów i
jednostek saperskich. W sumie powstał korpus gen. Ericha von dem Bacha – Zelewskiego
(ponad 25 tys. Ŝołnierzy, uzupełniany stale do ponad 40 tys.), wsparty najcięŜszą artylerią i
lotnictwem. Specjalny był dobór jednostek – wysłano kolaboracyjne rosyjskie i ukraińskie
jednostki SS, uwaŜane za szczególnie okrutne, a nawet specjalny batalion SS Dirlewanger,
złoŜony z kryminalistów. Hitler i Himmler postanowili z Warszawy zrobić odstraszający
przykład dla innych narodów Europy, tym bardziej, Ŝe warszawski przykład okazał się
zaraźliwy (19 sierpnia, dzięki powstaniu ParyŜan, alianci zdobyli stolice Francji). Mordowano
więc cywilów i jeńców.
W tym samym czasie Armia Czerwona wstrzymała większość akcji ofensywnych. Dla
Stalina powstanie warszawskie stało się wygodnym pretekstem dla zlikwidowania
spodziewanego oporu Polaków wobec sowietyzacji … niemieckimi rękoma.

Stalin zdecydowanie odmawiał Churchillowi nawet zgody na lądowanie samolotów z
zaopatrzeniem po radzieckiej stronie frontu (pozwoliłoby to na podwojenie zrzucanego
ładunku), zapewnienia Warszawie wsparcia lotnictwa czy cięŜkiej artylerii. Rozbrajano
oddziały AK, spieszące na pomoc stolicy. Prowadzono propagandową akcję mającą
ośmieszyć powstanie (nazywano je „awanturą”). Mikołajczyk, negocjujący wówczas ze
Stalinem normalizację stosunków, zamiast atutów, zyskał tylko drwiny gospodarza.
Postawa aliantów zachodnich pozostawiała wiele do Ŝyczenia – prowadzono
wprawdzie zrzuty dla Warszawy, ale co chwilę je zawieszano ze względu na straty. Tylko
zdecydowana postawa polskich i południowo – afrykańskich pilotów spowodowała, Ŝe
wydano zgodę na loty na ochotnika. śeby nie draŜnić Stalina zwlekano z nadaniem statusu
kombatantów powstańcom (zrobiono to dopiero 30 sierpnia!), co pozwalało Niemcom
traktować jeńców powstańczych nie jak Ŝołnierzy, ale jak bandytów. Dopuszczano do
publikacji materiały, ośmieszające powstanie. Do odosobnionych naleŜał głos George’a
Orwella (1. IX. 1944), potępiający stanowisko władz brytyjskich.
Walki w Warszawie były niesłychanie zacięte – trwały dwa razy dłuŜej niŜ kampania
wrześniowa, w duŜo gorszych warunkach. Brakowało amunicji, broni, lekarstw, z czasem
nawet wody.
Dopiero podjęta 9 września próba kapitulacji skłoniła Stalina do podjęcia ograniczonej
pomocy powstaniu – Rosjanie podjęli ograniczone zrzuty zaopatrzenia (bez spadochronów!),
pozwolono oddziałom polskim na próbę forsowania Wisły (ostatecznie nieudaną, nie
otrzymała wystarczającego wsparcia). Jednorazowa zgoda na lądowanie amerykańskich
samolotów na Ukrainie pozwoliła na dokonanie największego zrzutu w historii powstania
(107 samolotów zrzuciło ładunek, ale tylko 15% z tego przejęli powstańcy, reszta wpadła w
ręce Niemców). Skąd taka zmiana polityki? Nie była to Ŝadna zmiana – opór Warszawy
dawał Armii Czerwonej chwile potrzebnego wytchnienia, więc warto było go przedłuŜać.
Ostatecznie oddziały powstańcze kapitulowały 2 października. Powstańcy stracili 18 tys.
zabitych i 6 tys. rannych, zginęło 150 tysięcy cywilnych mieszkańców Warszawy.
Wysiedlono całą ludność miasta, Niemcy przystąpili do regularnego niszczenia budynków
stolicy. W czasie walk w Warszawie zginęło więcej Polaków niŜ Amerykanów podczas całej
II wojny światowej! KaŜdego dnia w Warszawie ginęło tylu ludzi, ilu stracili Amerykanie na
plaŜy Omaha w dniu D w Normandii. Ale dzień D był tylko jeden. W Warszawie było ich 63.
Oceny powstania są skrajnie róŜne. Pierwsze, pisane pod dyktando Sowietów sa
stekiem kłamstw i pomówień. Nowsze zawsze są ostroŜne, ale teŜ nie zawsze podchodzą do
wydarzenia entuzjastycznie. Najbardziej pozytywnie do wydarzenia podchodzą: Jan
Ciechanowski, Norman Davies, czy amerykański historyk i wojskowy Robert Forczyk.
Często przebijają się jednak przebijają się do mediów oceny przypomiające te z czasów
Stalina – kładą one nacisk na materialne straty, krkokdylimy łzami opłakując rzekomo
„fatalne decyzje“. Pochodzą najczęściej ze środowisk bliskim tzw. postkomunistom.

2.

Scenariusz lekcji.

Akcja „Burza” i powstanie warszawskie.

1. Cele:
Po zakończeniu lekcji:


Uczeń potrafi omówić przyczyny powstania



Uczeń interpretuje teksty źródłowe o powstaniu



Uczeń potrafi dokonać uproszczonej oceny skutków i znaczenia powstania

2. Czas: 2x45 min.
3. Metody: praca z podręcznikiem samodzielna i pod kierunkiem, drama , rozmowa
nauczająca
4. Materiały:
Podręcznik.
Materiał filmowy do wyboru: fragment filmu fabularnego („Kanał”, „Kolumbowie”),
pokazujący tragedie stolicy lub odpowiedni film dokumentalny.
5. Tok lekcji:
Umiejętności
kluczowe

Etapy lekcji

Przebieg lekcji

Uwagi

ZaangaŜowanie

Podział
klasy
na -skuteczne
Uczniowie
5 grup. Zapoznanie grup z komunikowanie otrzymują
instrukcją. Podział ról w się w róŜnych instrukcje.
grupie.
sytuacjach;
-efektywne
współdziałanie w
zespole.

Rozwinięcie 1

Rozmowa
nauczającawyjaśnienie załoŜeń akcji
„Burza”
i
współpracy
z Aliantami.

Pokaz

Fragment filmu o powstaniu - wykorzystanie Uczniowie
technologii
zapisują
wraŜenia na
informacyjnej
karteczkach

Badanie
przetwarzanie

i Analiza
materiałów
z -jak wyŜej ;
podręczników. Zagadnienia:
-rozwiązywanie
1. Grupa 1 - Analiza problemów
w
przyczyn
powstania twórczy sposób;
(tekst podręcznika).
-planowanie,
2. Powstanie:
grupa 2 – analizuje tekst organizowanie i
ocenianie
Cz. Miłosza
własnego uczenia
grupa 3 – analizuje tekst się.
źródłowy G. Orwella;
grupa 4 – analizuje
ilustracje w obydwóch
podręcznikach.
s. 172

Grupa 5 – zestawia teksty
historyków
i
wyciąga
wnioski.
Prezentacja

Prezentacja w wybranej
przez poszczególne grupy
formie.
Porównanie
prezentacji z zapisanymi
wraŜeniami z filmu.

-skuteczne
komunikowanie
się...

Zestawienie
wyników
pracy grup.

-rozwiązywanie
problemów
w
twórczy sposób.

Rozwinięcie

Podsumowanie, wnioski z -skuteczne
poprzedniego
ćwiczenia. komunikowanie
Rozmowa nauczająca – się...
znaczenie
polityczne
i
moralne
powstania
warszawskiego.

Refleksja

Ocena ustna powstania jako -planowanie,
Niezbędny
organizowanie i tekst
faktu historycznego.
ocenianie
podręcznika.
własnego
procesu uczenia
się

3.

Arkusz roboczy do pracy ze źródłem.

1.

Przeczytaj uwaŜnie źródło 1. Na jego podstawie określ:

a)

jak zapatruje się autor na moŜliwość pomocy ze strony ZSRR?

b)

jak ocenia patriotyzm polskiej młodzieŜy?

c)

jakimi uczuciami przesycona jest jego ocena?

2.
Przeczytaj uwaŜnie źródło 2. Na jego podstawie określ, jaką postawę wobec powstania
przyjął rząd Churchilla.
3.
Oceń skalę trudności, przed jakimi stanęli powstańcy. Skorzystaj z materiałóa) w
podręczniku i testu źródłowego 3.
4.
Określ, jakie zarzuty sformułowali komuniści w stosunku do przywódców powstania.
Wyjasnij, które były całkowicie fałszywe, a które potem powtórzyli niechętni powstaniu
historycy. Skorzystaj ze źródeł 4,5, i 6.
5.
Oceń samodzielnie decyzję o podjęciu powstania. Jaką alternatywę mógłbyś
zaproponować?
6.
Porównaj teksty źródłowe nr 4 i nr 5 i 6. Napisz, co zmieniło się w ocenach
historyków.
7.
Znając przebieg akcji „Burza” skonstruuj w punktach moŜliwy przebieg wydarzeń w
przypadku, gdyby Stalin udzielił od razu pomocy powstaniu.

4.

Teksty źródłowe:

Tekst źródłowy 1
„(...) Nie widać Ŝadnych logicznych powodów, dla których Rosjanie mieli udzielić pomocy
Warszawie. Nieśli na Zachód wyzwolenie od Hitlera i wyzwolenie od dotychczasowego
porządku, który chcieli zastąpić porządkiem dobrym, to jest ich własnym. Na przeszkodzie
obaleniu w Polsce kapitalizmu stało „państwo podziemne” i emigracyjny rząd londyński,
podczas gdy na zapleczu Czerwonej Armii urzędował juŜ inny rząd polski, przygotowany w
Moskwie. Zniszczenie Warszawy przedstawiało niewątpliwe plusy: ginęli w niej właśnie w
walkach ulicznych ci, którzy mogliby przyczynić w rządach najwięcej kłopotu, to jest młodzieŜ
inteligencka, zaprawiona w walce podziemnej z Niemcami i bezgranicznie fanatyczna w
swoim patriotyzmie. Samo miasto natomiast w ciągu lat okupacji przekształciło się w
podziemną fortecę pełną tajnych drukarń i składów broni. (...) Za udzieleniem pomocy
mogłaby więc przemawiać tylko litość dla ginącej milionowej ludności miasta. Litość jest
jednak uczuciem zbędnym tam, gdzie przemawia Historia.”
Miłosz C., Zniewolony umysł, Warszawa 1989, s. 108 - 110.

Tekst źródłowy 2
George Orwell (1. IX. 1944):
Chciałbym zaprotestować przeciw podłej i tchórzowskiej postawie, przyjętej przez brytyjską
prasę wobec powstania w Warszawie (…) Wytworzono generalnie wrazenie, Ŝe Polacy
zasługuja na to, by ich przetrzepano, chociaŜ robili właśnie to wszystko, do czego wzywały ich
alianckie rozgłośnie od kilku lat (…)
Roszkowski W., Radziwiłł A., Historia 1939-1956, Warszawa1998.

Tekst źródłowy 3
„W rejonie Południa było 14 studzien zwykłych i 2 artezyjskie do obsłuŜenia 300 tys.
ludności. (…)Dostałem meldunki, Ŝe studnie wyczerpywały się. Szpitale, wojsko miały
wyznaczone godziny na pobieranie wody, a ludzie czekali, aŜ się trochę wody zbierze.”
Wywiad z Bohdanem Kwiatkowskim, szefem sztabu Komendy Obwodu Śródmieście –
Południe AK, w: Zawodny J. K., Uczestnicy i świadkowie Powstania Warszawskiego.
Wywiady, Warszawa 1994.

Tekst źródłowy 4
Reakcja polska, skupiona wokoło „rządu polskiego" w Londynie, widziała, Ŝe przegrywa.
Prowadzone w Moskwie pertraktacje jej przedstawicieli z przedstawicielstwem PKWN
zawiodły. Zdecydowana na wszystko, byleby nie dopuścić do utworzenia Polski Ludowej,
reakcja londyńska wydała kierownictwu AK w kraju zbrodniczy rozkaz: wywołać w
Warszawie powstanie.
Upatrzeni na przywódców powstania kierownicy AK związani byli z okupacyjnymi władzami i
Gestapo. Mieli oni opanować stolicę i uchwycić władzę, aby za wszelką cenę nie dopuścić do
niej demokratycznego rządu polskiego.
(…)Walczący nie zdawali sobie sprawy, Ŝe reakcyjne dowództwo AK pchnęło patriotyczne
masy Warszawy do beznadziejnej walki w imię swoich klasowych interesów. Przez dwa
miesiące zmagała się nieugięta stolica w cięŜkim boju z bezwzględnym i okrutnym wrogiem.
(…) Zdradzieckie dowództwo AK poddało się władzom hitlerowskim. Z honorami wzięli oni
do „niewoli" hrabiego Bora-Komorowskiego, zbrodniczego „przywódcę" powstania.
G. Missalowa, J. Schoenbrenner, Historia Polski. Podręcznik, Warszawa 1951, t. VII s. 283285

Tekst źródłowy 5
(…) powstanie było klęską dąŜeń do utrzymania niezaleŜnej państwowości polskiej. Po
zniszczeniu Warszawy i wyeliminowaniu jej potencjału politycznego, intelektualnego i
kulturalnego o wiele łatwiej było narzucić Polakom władze komunistyczne i supremację
sowiecką. W Warszawie wyginęła takŜe nowa, wykształcona i patriotyczna elita przyszłego
państwa, ale teŜ właśnie fakt nieudzielenia pomocy powstaniu przez wojska sowieckie
uświadamiał kolejnym pokoleniom, jaki jest prawdziwy stosunek władz ZSRR do Polski, i
dlatego pamięć o warszawskim zrywie rozbudzała w społeczeństwie PRL dąŜenie do
odzyskania pełnej suwerenności.
Brzoza Cz., Polska w czasach niepodległości i II wojny światowej, Kraków 2001, s. 387

Tekst źródłowy 6
Potem, kiedy lepiej poznałem Polaków w Londynie, uświadomiłem sobie, Ŝe spora ich grupa
winą za upadek Powstania obarcza swoich własnych przywódców. Ten punkt widzenia
stanowił dla mnie niespodziankę, poniewaŜ był w znacznym stopniu zbieŜny z linią polityczną
propagowaną przez reŜim komunistyczny w Warszawie. W pewnym okresie pracowałem nad
kilkoma tematami - chociaŜ nie nad Powstaniem - z doktorem Janem Ciechanowskim,
wykształconym w Wielkiej Brytanii historykiem i autorem jednego z niewielu napisanych po
angielsku opracowań Powstania. Doktor Ciechanowski, który sam brał udział w Powstaniu i
który przeszedł twardą szkołę wojny i wygnania, wykonał ogrom niezwykle waŜnej pracy,
badając w zbiorach archiwalnych w Londynie dokumenty dotyczące polityki i wewnętrznych
podziałów w łonie polskiego rządu z czasu wojny oraz formułując całościową interpretację
kwestii jego odpowiedzialności za tragedię Warszawy. Według tego scenariusza zarówno
gabinet premiera Mikołajczyka, jak i przywódców wojskowego podziemia obwinia się o
nierealistyczne postawy, które pociągnęły za sobą mylny osąd zarówno moŜliwości
zachodnich aliantów, jak i potrzeby ,,współpracy'' z Sowietami. […] Dziś powiedziałbym, Ŝe
Powstanie Warszawskie było wspaniałym zbrojnym zrywem, który przeszedł wszelkie
oczekiwania, i Ŝe decyzja o jego rozpoczęciu - choć z konieczności ryzykowna - nie była
lekkomyślna ani tym bardziej ,,zbrodnicza''. Ponadto chciałbym twierdzić, Ŝe chociaŜ
Powstanie upadło, to jednak szczególnych przyczyn i konsekwencji jego upadku nie moŜna
było przewidzieć, a niewątpliwych pomyłek i błędnych ocen ze strony przywódców Powstania
nie powinno się uwaŜać za czynnik o decydującym znaczeniu. Siły zbrojne Polski z czasu
wojny nie walczyły w pełnej izolacji. Tworzyły część potęŜnej koalicji aliantów, która w 1944
roku stała u progu zwycięstwa. Wszyscy członkowie sojuszu mieli swoje prawa i swoje
zobowiązania. Ale główną odpowiedzialność za funkcjonowanie koalicji ponosiła Wielka
Trójka, która uporczywie starała się zatrzymać dla siebie wszystkie strategiczne plany i
wszystkie powaŜniejsze debaty wojskowe i polityczne. [...]
Davies N., Powstanie’44, ZNAK, Kraków 2004.

5.

Źródła wizualne.

http://www.youtube.com/watch?v=7qLNsIP2_eY
http://www.youtube.com/watch?v=XB1u2E0Cyss
http://www.youtube.com/watch?v=mHZ73oVg5Cc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Lu_2Br-ux3I&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=1lSWI9xCnvE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=exffk0Tq7Uo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=PMSj16Y0D8M&feature=related

