
„Powstanie Warszawskie – dzień po dniu” 
- w cyklu KARTY HISTORII 

 

Muzeum Dulag 121 serdecznie zaprasza na zorganizowaną w ramach cyklu „Karty Historii” serię wykładów 

„Powstanie Warszawskie – dzień po dniu”. Naszym prelegentem będzie Karol Karasiewicz z Muzeum Powstania 

Warszawskiego, który opowie o historii walk powstańczych ukazanych w perspektywie walczących powstańców, 

ludności cywilnej, dowództwa AK i rządu w Londynie, a takŜe zachodnich sojuszników i wrogów. Pierwszy wykład - 

poświęcony genezie i potyczkom pierwszych dni Powstania - „Poszli chłopcy w bój bez broni” odbędzie się juŜ w 

najbliŜszą niedzielę, 4 sierpnia o godzinie 16:00 w siedzibie Muzeum przy ulicy 3 Maja 8 A.  
 

 Pan Karol Karasiewicz z Muzeum Powstania Warszawskiego – znany państwu z fascynującej prelekcji wygłoszonej w 

marcu tego roku w siedzibie naszego Muzeum na temat „ObroŜy” - tym razem zaprezentuje serie wykładów „Powstanie 

Warszawskie – dzień po dniu”. Kolejne etapy Powstania przedstawione zostaną wprawdzie w ujęciu chronologicznym, 

ale opowieść o nich wzbogacona zostanie o rozmaite konteksty – militarny, polityczny i społeczny.  Zobaczymy,  w jaki 

sposób Powstanie widzieli walczący, dowództwo AK w kraju i rząd w Londynie, jak odnosili się do jego wybuchu 

sojusznicy, wrogowie oraz opinia publiczna na świecie. Jeśli mają państwo ze słowem „wykład” niemiłe wspomnienia 

jeszcze ze szkoły, proszę się nie obawiać. Karol Karasiewicz jest znakomitym gawędziarzem, który posiłkując się 

mapami z czasów wojny oraz zdjęciami dokumentującymi omawiane wydarzenia potrafi w merytoryczny, ale teŜ 

przystępny sposób opowiadać o historii. 

 

Tematem pierwszego wykładu „Poszli chłopcy w bój bez broni”, który odbędzie się w siedzibie Muzeum przy ulicy 3 
Maja 8 A w najbliŜszą niedzielę, 4 sierpnia o 16:00, będzie geneza Powstania Warszawskiego oraz sytuacja polityczna i 

militarna przed Godziną „W”. Pan Karol Karasiewicz omówi znaczenie decyzji o rozpoczęciu Powstania wydanej przez 

Komendanta Głównego Armii Krajowej gen. Bora Komorowskiego i Delegata na Kraj Jana Stanisława Jankowskiego 

oraz zastanowi się nad organizacją i liczebnością warszawskiego garnizonu Armii Krajowej w stosunku do sił wroga. 

Przedstawiony zostanie takŜe rozkład wojsk niemieckich wokół miasta, który miał zasadnicze znaczenie dla walk 

toczonych na przedpolu Warszawy między  wojskami niemieckimi i sowieckimi (bitwa Okuniewska). Po omówieniu 

kontekstu nastąpi prezentacja pierwszych walk: ofensywy powstańczej 1 – 4 sierpnia oraz reakcja świata, sojuszników i 

wrogów na zaistniałe wydarzenia. 

 

Następne wykłady odbywać się będą siedzibie Muzeum Dulag 121 przy ulicy 3 Maja 8 A w kolejne niedziele sierpnia, 

września i października:  

 

„Dni radości, dni walki” niedziela, 25 sierpnia, godz. 16.00 

„W oczekiwaniu na pomoc” niedziela, 8 września, godz. 16.00 

„Stracone nadzieje. Puste obietnice” niedziela, 22 września, godz. 16.00 

„Znowu w niewoli...” niedziela, 6 października, godz. 16.00 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 


