
Wystawa 

Obrazy z życia mieszkańców Stolicy 

Powstanie Warszawskie 1944
Zapraszamy do Urzędu Gminy Michałowice w Regułach na niecodzienne 

spotkania z historią. Do końca listopada prezentowana będzie wystawa  

ukazująca unikatowe zdjęcia z okresu Powstania Warszawskiego.

Wystawa nosi tytuł „Obrazy z życia mieszkańców Stolicy 

Warszawskie 1944” i została przygotowana przez Fundacje Artbarbakan oraz 

Archiwum Państwowe w Warszawie z okazji 70

Warszawskiego. Dzięki staraniom Wójta Gminy Michałowice i porozumieniu z 

fundacją,  wystawa o Powstaniu Warszawskim prezentowana będzie na terenie 

naszej gminy,  w urzędzie g

W ramach wystawy zobaczymy zdjęcia pochodzące ze 

Państwowego w Warszawie. B

podczas trwania Powstania Warszawskiego. 

Zdjęcia oddają atmosferę panującą wówczas w Stolicy

towarzyszące im emocje. O

Powstania Warszawskiego, ale także odzwierciedlają trudy życia codziennego w 

walczącym mieście i losy ludności cywilnej. 

Warto wspomnieć, że na ekspozycji pokazane zostaną też zdjęcia, na których 

uwieczniono te same sceny z pow

w sierpniu 1944 roku. Z tych 

archiwalnych, które ocalały i przetrwały do dzisiejszych czasów, stworzono film 

„Powstanie Warszawskie”, który w tym roku miał swoją 

Osoby, które widziały film z pewnością bez trudu rozpoznają na zdjęciach kadry 

z filmu, a inni być może zechcą udać się po wystawie do kina.

Urząd Gminy Michałowice, Reguły, ul. A

 

 

 

             

 

 

 

  Gmina Michałowice 

 

Obrazy z życia mieszkańców Stolicy –  

Powstanie Warszawskie 1944 
do Urzędu Gminy Michałowice w Regułach na niecodzienne 

spotkania z historią. Do końca listopada prezentowana będzie wystawa  

unikatowe zdjęcia z okresu Powstania Warszawskiego.

Wystawa nosi tytuł „Obrazy z życia mieszkańców Stolicy 

Warszawskie 1944” i została przygotowana przez Fundacje Artbarbakan oraz 

Archiwum Państwowe w Warszawie z okazji 70-tej rocznicy wybuchu

Warszawskiego. Dzięki staraniom Wójta Gminy Michałowice i porozumieniu z 

wystawa o Powstaniu Warszawskim prezentowana będzie na terenie 

zie gminy w Regułach.   

W ramach wystawy zobaczymy zdjęcia pochodzące ze zbiorów Archiwum 

aństwowego w Warszawie. Będą to fotografie wykonane w sierpniu 1944 roku 

podczas trwania Powstania Warszawskiego.  

Zdjęcia oddają atmosferę panującą wówczas w Stolicy. Ukazują

rzyszące im emocje. Obrazują nie tylko przebieg starć zbrojnych 

Powstania Warszawskiego, ale także odzwierciedlają trudy życia codziennego w 

walczącym mieście i losy ludności cywilnej.  

Warto wspomnieć, że na ekspozycji pokazane zostaną też zdjęcia, na których 

uwieczniono te same sceny z powstania co w kronikach filmowych nakręconych 

1944 roku. Z tych właśnie autentycznych kronik filmowych 

, które ocalały i przetrwały do dzisiejszych czasów, stworzono film 

„Powstanie Warszawskie”, który w tym roku miał swoją premierę kinową. 

Osoby, które widziały film z pewnością bez trudu rozpoznają na zdjęciach kadry 

z filmu, a inni być może zechcą udać się po wystawie do kina. 

Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

do Urzędu Gminy Michałowice w Regułach na niecodzienne 

spotkania z historią. Do końca listopada prezentowana będzie wystawa  

unikatowe zdjęcia z okresu Powstania Warszawskiego. 

Wystawa nosi tytuł „Obrazy z życia mieszkańców Stolicy - Powstanie 

Warszawskie 1944” i została przygotowana przez Fundacje Artbarbakan oraz 

tej rocznicy wybuchu Powstania 

Warszawskiego. Dzięki staraniom Wójta Gminy Michałowice i porozumieniu z 

wystawa o Powstaniu Warszawskim prezentowana będzie na terenie 

orów Archiwum 

w sierpniu 1944 roku 

. Ukazują miejsca, ludzi i 

ieg starć zbrojnych podczas 

Powstania Warszawskiego, ale także odzwierciedlają trudy życia codziennego w 

Warto wspomnieć, że na ekspozycji pokazane zostaną też zdjęcia, na których 

stania co w kronikach filmowych nakręconych 

filmowych i ze zdjęć 

, które ocalały i przetrwały do dzisiejszych czasów, stworzono film 

premierę kinową. 

Osoby, które widziały film z pewnością bez trudu rozpoznają na zdjęciach kadry 

arszawy 1 



 

 

 

 

 

 

 

 


