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78. rocznica wybuchu powstania warszawskiego 
 

 
Dożyliśmy czasów, gdy dyskusje na temat powstania warszawskiego są niezwykle 

żywe, a niekiedy prowadzą nawet do konfliktów. Z pewnością wielki wpływ mają na to 
wydawnictwa, sympozja czy wreszcie cieszące się wielką popularnością Muzeum 
Powstania Warszawskiego. Wydarzenia sprzed 78 lat stają się również inspiracją dla 
reżyserów filmowych, których dzieła oglądane są przez rzesze widzów. Wszystko to 
potwierdza ogromne zapotrzebowanie społeczne na poznanie faktów z 63 dni tej 
nierównej walki. Nieugiętość, gotowość do walki z silniejszym przeciwnikiem, by raczej 
zginąć niż się poddać – honor i godność to cechy Polaków, którzy wielokrotnie od setek 
lat istnienia państwa polskiego upominali się o swoją godność. Wolność, którą tak wiele 
razy próbowano zabrać, i której odzyskanie już dla wielu wydawało się niemożliwe. 

 
Dziś wspominamy zryw mieszkańców Warszawy, którzy niespełna 78 lat temu, 

w czasie okupacji niemieckiej podjęli bohaterską próbę wyrwania stolicy z rąk 
hitlerowców. Pokazali tym samym, że w narodzie polskim duch nie upadł, że nie ma 
zgody na niewolę tak niemiecką, jak i sowiecką, że są gotowi stanąć do nierównej walki, 
jeśli wiedzą, że jest choćby cień szansy na wygraną.  

 
Dobrze wiemy, że to powstanie nie skończyło się dla Polaków zwycięstwem. Z wielu 

relacji walczących dowiadujemy się, że jednak były to najpiękniejsze dni ich życia. Czuli 
się wreszcie wolni, za to „dotknięcie wielkiego marzenia” zapłacili straszliwą cenę. 
Zapłaciła ją cała Warszawa, zamieniając się ogromne zgliszcza.  

 
Nie wchodząc dziś w gorącą polemikę na temat zbrojnego zrywu powstańców, 

musimy uznać ich bohaterstwo i determinacje w walce. Pamiętamy o tym w czasie 
ciągłego odbudowywania naszej wolności. Po dziś dzień odczuwamy, jak wielką cenę 
przyszło nam zapłacić za naszą wolność. Wiemy jednak, że drzemie w nas ogromna siła, 
która wyzwala się w najbardziej wymagających momentach historii. Przypominamy 
o wielkim bohaterstwie powstańców. Równocześnie zanosimy prośby do Boga, by 
błogosławił nam na kolejne lata kształtowania i utrwalania polskiej państwowości. 
Dzisiaj ,kiedy doświadczamy jak pokój jest ogromną wartością ,tym bardziej doceńmy 
śmierć i bohaterstwo tych ,którzy oddali życie za wolną ojczyznę w powstaniu 
warszawskim. Stawiam pytanie: jak dzisiaj możesz walczyć o pokój? Przede wszystkim 
patriotyzmem dnia ,codzienności, dbając od dobre imię ojczyzny, rzetelną pracą, nauką, 
stawianiem sobie wymagań. Dołącz do bohaterów codzienności. 
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