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„Szlakiem Praskiej Historii” 
Ul. Brzeska 8 lokal 21  

( Parterowy budynek w bramie ) 
Stała wystawa  

Towarzystwa Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury 
 
 

Obrona i rzeź Pragi (1794 r.) 

I. Nadchodzi wróg 

Powstanie Kościuszkowskie zwane też Insurekcją, obudziło w Polakach 

poczucie jedności i zachęciło do walki o wyzwolenie Ojczyzny. Początkowe 

sukcesy z czasem zamieniły się w pasma porażek z powodu zdecydowanej 

przewagi nieprzyjaciela.  

Wybuch powstania był dla Rosji zaskoczeniem. Wydawało się, że okrojona 

Rzeczypospolita – od lat traktowana przez Petersburg jak protektorat – nie ma 

w sobie wewnętrznej siły, aby w jakikolwiek sposób przeciwstawić się obcej 

dominacji. Tymczasem okazało się, że kadłubowa Polska zdobyła się na nad 

wyraz silny opór i zagroziła zrzuceniem rosyjskiego zwierzchnictwa. Bunt 

postanowiono więc stłumić szybko i bez żadnych oznak litości. 

Szlak przemarszu moskiewskich oddziałów w trakcie powstania znaczyły 

rekwizycje, pożary, rabunki oraz gwałty. Powszechne było okradanie poległych 

w walkach polskich żołnierzy oraz wziętych do niewoli jeńców. 

Największą zbrodnią dokonaną przez Rosjan podczas powstania 

kościuszkowskiego była jednak bez wątpienia rzeź Pragi. 4 listopada 1794 roku 

uformowane w siedem kolumn 23-tysięczne siły rosyjskie uderzyły na 

prawobrzeżną część Warszawy bronioną przez 13 tysięcy żołnierzy armii 

litewskiej: słabo wyszkolonych i wyposażonych. 

Warszawska Praga była w okresie insurekcji kościuszkowskiej strategicznym 

punktem obrony miasta przed atakującymi od wschodu wojskami rosyjskimi. Siły 

nacierające pod dowództwem Aleksandra Suworowa liczyły ok. 23 tys. żołnierzy 

i 104 armaty, podczas gdy obrońcy, dowodzeni przez gen. Józefa Zajączka, 

mogli wystawić ok. 13 tys. ludzi, rozmieszczonych wzdłuż fortyfikacji 

przygotowanych pod kierunkiem inżyniera Jana Bakałowicza. 

Po zwycięstwie Rosji w bitwie pod Maciejowicami i wzięciu do niewoli Tadeusza 

Kościuszki Rosjanie porzucili myśl o rozłożeniu się na leże zimowe i ruszyli w 
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kierunku Warszawy. Uczynili to niemal jednocześnie Suworow i Iwan Fersen. 

Obronę Warszawy przygotowywał nowy naczelnik powstania Tomasz 

Wawrzecki, który zamierzał oddać Pragę bez walki i bronić się na linii Wisły. 

Przybyły z udanej wyprawy do Wielkopolski Jan Henryk Dąbrowski 

zaproponował, by w ogóle porzucić Warszawę i przenieść się na obszar zaboru 

pruskiego, gdzie wojska polskie mogłyby się rozłożyć na leże zimowe. 

Wydłużyłoby to powstanie i jednocześnie sprawiłoby wiele kłopotów drugiemu z 

zaborców – Prusom. Ponadto posunięcie takie znacznie wydłużyłoby linie 

komunikacyjne wojsk rosyjskich. 

Całkowicie odmienne zdanie miał Ignacy Potocki, który optował za stoczeniem 

walnej bitwy na przedpolach Pragi. 

Podczas wielu narad polskich dowódców padały różne pomysły, do których 

zaliczało się także całkowite poddanie miasta i wycofanie się za Bzurę. 

Ostatecznie jednak podjęto decyzję o bronieniu Pragi i stolicy. Generalne 

dowództwo na organizacją obrony przejął Józef Zajączek. Decyzja o bronieniu 

Warszawy od strony praskiej była bardziej decyzją polityczną, a nie strategiczno-

wojskową. 

Przystąpiono do sypania szańców, które ze względu na wykorzystanie 

powszechnego w tym rejonie piasku nie stanowiły mocnego oparcia dla działań 

obronnych. Sprawę pogorszyło ponadto rozplanowanie fortyfikacji, które były 

przesadnie rozciągnięte. Słabej jakości umocnienia obsadziły wojska litewskie 

w sile 13 600 żołnierzy i 43 baterie mające łącznie 104 działa. Były to wojska 

słabo wyszkolone i zaopatrzone, a do tego zdemoralizowane ciągłym odwrotem 

z Litwy. W tym czasie najlepsze jednostki stały nad Bzurą, by obserwować 

Prusaków. 

2 listopada wojska rosyjskie przybyły pod Warszawę, pozorując przygotowanie 

oblężenia. Dzień później doszło do ostrzału stolicy z baterii dział rosyjskich, które 

wyrządziło ogromne straty. Suworow dobrze zdawał sobie sprawę z sytuacji 

polskich oddziałów. Nie chciał więc czekać i marnować czasu na oblężenie 

miasta. Podjął decyzję o szturmie na Pragę i jak najszybszym zdobyciu 

Warszawy. 

II. Szturm 

W centrum obrony Pragi dowodził Józef Zajączek, lewym skrzydłem Jakub 

Jasiński, a prawym skrzydłem W. Jabłonowski. Rosjanie przybyli pod Pragę 2 

listopada i przystąpili do działań pozorujących przygotowanie do oblężenia. 

Wojska rosyjskie rozłożyły się między Białołęką a Grochowem. Już 3 listopada 

baterie rosyjskie otworzyły ogień. Energicznie działający Suworow nie zamierzał 

tracić czasu na oblężenie, czego spodziewało się polskie dowództwo, lecz 
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właściwie oceniając słabą pozycję wojsk Rzeczypospolitej, postanowił 

opanować Pragę jednym szturmem. 

4 listopada 1794 r. o godz. 5 nad ranem lawiną ognia artyleryjskiego rozpoczęło 

się rosyjskie natarcie. Kolumny szturmowe podeszły do polskich zapór i 

rozpoczęły je pokonywać. Dobrze zorganizowane oddziały rosyjskie 

przeprowadziły zmasowany atak głównie na północną część fortyfikacji, która 

broniła się pod dowództwem generała Jakuba Jasińskiego. Dramatyczna walka 

polskich żołnierzy, heroizm i poświęcenie nie starczył do zatrzymania 

nieprzyjaciela, który swoje poczynania skierował ku mostowi, umożliwiającemu 

wtargnięcie do miasta. Bohaterska obrona polskich oddziałów, między innymi w 

reducie „Zwierzyniec” to jedne z najbardziej dramatycznych wydarzeń w 

dziejach Rzeczpospolitej. W reducie tej bronił się i poległ gen. Jasiński. Pułk 

Lekkokonny Starozakonny dowodzony przez Berka Joselewicza został rozbity, 

większość żołnierzy poległa. 

Cała walka, pomimo zaciekłego oporu Polaków, trwała ok. 4 godzin. Lekko 

raniony w rękę już na początku bitwy Zajączek, który wycofał się na lewy brzeg 

Wisły, zniszczył most. W bitwie zginęło 6000 żołnierzy, generał Paweł Jerzy 

Grabowski, poseł na Sejm Wielki Tadeusz Korsak oraz broniący do końca swej 

reduty na lewym skrzydle generał Jasiński. 

III. Rzeź 

Po całkowitym przełamaniu oporu, wojska rosyjskie dokonały masakry na 

ludności cywilnej Pragi. Dziś tamte wydarzenia znane są jako „rzeź Pragi”. Fakt 

ten, a także dramatyczna sytuacja pozostałych obrońców sprawiły, że stolica 

skapitulowała i 5 listopada wojska rosyjskie opanowały całą Warszawę. 

Jeszcze przed bitwą 30 października 1794 r. Suworow tak pisał do gen. hr. 

Schwerina: „Zgnieść ich doszczętnie, a dla budzącego zgrozę widoku 

wiarołomnej stolicy zatknąć tam sztandary najpotężniejszej monarchini - taki jest 

wielki cel".  

Zaś w późniejszym meldunku napisał: „Straszny był przelew krwi. Każda piędź 

ziemi na ulicach pokryta była przez ciała poległych. Wszystkie place zasłane 

były ciałami; ostatnie i najstraszniejsze zniszczenie miało miejsce na brzegu 

Wisły, na oczach mieszkańców Warszawy. To zgubne dla nich widowisko 

przyprawiło ich o drżenie, a nasza polowa artyleria, która podeszła do brzegu 

Wisły działała tak skutecznie, iż zwaliła wiele domów .… [...]. Na Pradze ulice i 

place zasłane były ciałami zabitych, krew płynęła potokami. Skrwawiona Wisła 

swym szybkim prądem niosła ciała tych, którzy szukając w niej schronienia, 

potonęli.[…]. 
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Gen. Lew Nikołajewicz Engelhard - dowódca pułku grenadierów syberyjskich i 

bezpośredni świadek wypadków - tak opisał to zdarzenie: 

„Ażeby wytworzyć sobie prawdziwy a straszny obraz szturmu tego po jego 

ustaniu, trzeba było być jego naocznym świadkiem. Do samej Wisły na każdym 

kroku spotkać się dawali zabici i umierający różnego stanu ludzi; na brzegu rzeki 

piętrzyły się stosy żołnierzy, cywilnych, Żydów, księży, zakonników, kobiet i 

dzieci. Na widok tego wszystkiego serce zamierało w człowieku, a obmierzłość 

obrazu duszę jego oburzała. W czasie bitwy człowiek nie tylko nie czuje w sobie 

żadnej litości, ale rozzwierzęca się jeszcze, lecz morderstwa po bitwie, to 

hańba". 

Inny oficer Johan Seume przedstawił rzeź w oparciu o przekaz płk. Christofora 

Andrejewicza Liwena, dowódcy pułku muszkieterów tulskich. 

„Pułkownik Lieven, który podczas szturmu dowodził pułkiem, a później przez 

jakiś czas był komendantem placu na Pradze, odpowiadał mi, że sam pod koniec 

starcia napotkał na grenadiera, który w lewej ręce miał karabin i każdego Polaka 

bez wyjątku nadziewał na bagnet, nie przepuszczał nawet ciężko rannym, i 

siekierą, którą miał w prawej ręce, głowy rozbijał ciosem łaski. Pułkownik potępił 

jego nieludzkość i powiedział mu, iż może zabijać uzbrojonych, ale nie rannych 

i biednych bezbronnych. E panie - odpowiedział rozwścieczony - oni wszyscy są 

psami, walczyli przeciwko nam i muszą zginąć”. 

Pruski komisarz prowiantowy pisał: „Widok Pragi był okropny, ludzie obojej płci, 

starcy i niemowlęta u piersi matek pomordowane leżały na kupie; krwią 

zbroczone i obnażone ciała żołnierzy, połamane wozy, pozabijane konie, psy, 

koty nawet świnie. Tu i ówdzie drgały jeszcze członki umierających. Całe miasto 

Praga stało w płomieniach i w dymie, a dachy zawalały się z trzaskiem, któremu 

odpowiadało przeraźliwe wycie kozaków, klątwa rozjuszonego żołdactwa. 

Kupami leżały krwią zbroczone trupy zwycięzców [...] Nikt dotąd nie odważył się 

pokazać na Pradze; przybyło wprawdzie kilku chciwych zysku Żydów, ale tych 

kozacy zaraz pochwyciwszy za nogi, tłukli łbami o mur, aż mózg wytrysnął, po 

czym znalezione pieniądze dzielili między siebie. Za 35 złotych i srebrnych 

zegarków zapłaciłem 35 rubli. Pełen kapelusz połamanego srebra dostałem za 

2 ruble". 

Szokująca rzeź trwała kilka godzin. Liczba zamordowanych jest trudna do 

ustalenia. Szacuje się, że zginęło od kilku tysięcy do nawet 20 tysięcy osób. 

Rosjanie sami wstydzili się później za swoje poczynania, co widać dobitnie w 

zeznaniach i relacjach oficerów carskich. 

Wojska rosyjskie straciły podczas szturmu ok. 500 zabitych i 2 tys. rannych. Jest 

to dużo. Straty świadczą o tym, iż rosyjski rzut szturmowy napotkał na silny opór. 
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Była więc obrona i to miejscami uporczywa. Straty polskie w zabitych w walce 

wyniosły zapewne też ok. 500 żołnierzy i do 2 tys. rannych. Suworow tak 

przedstawił straty polskie w meldunku do Rumiancewa: „Z tej liczby uratowało 

się zaledwie 800, ponieważ ciał zabitych policzono 13340, do niewoli wzięto 12 

860, z których do 10 tys. puszczono do domów, a ponad 3 tys. zmarło z ran lub 

utonęło. Wśród obrońców było ok. 4 tys. mieszczan warszawskich, z nich 

uratowało się tylko 80.[...]". 

Ten krwawy akt sterroryzował lewobrzeżną stronę Warszawy i skłonił stolicę do 

kapitulacji. Wojska powstańcze wycofały się na południe i 5 listopada całe 

miasto zostało zajęte przez Rosjan. Ówczesny ambasador brytyjski w 

Warszawie określił mord na cywilach jako ohydne, niepotrzebne barbarzyństwo. 

Dla uczczenia zwycięstwa cesarzowa Katarzyna II ustanowiła odznaczenie - 

Krzyż za Zdobycie Pragi. 

IV. Upadek insurekcji 

4 listopada o ósmej wieczorem  przybyli na Pragę trzej przedstawiciele 

magistratu Warszawy – Dominik Borakowski, Franciszek Ksawery Makarowicz i 

Stanisław Strzałkowski. Mieli oni ze sobą list od króla Stanisława Augusta oraz 

pismo municypalności, które upoważniało ich do rozmów w sprawie kapitulacji 

Warszawy. Po spędzeniu nocy u generała dyżurnego delegaci z rana 5 listopada 

stanęli przed Suworowem, który przywitał ich przed swoim namiotem. 

Pomimo kapitulacji Warszawy wojska rosyjskie wkroczyły do stolicy Polski 

dopiero 9 listopada, gdyż jakiś czas zajęła naprawa zniszczonego mostu. 

Ponieważ wojskom polskim nie udało się wywieźć z arsenału całej artylerii, 

pozostałe działa zagwożdżono. W Warszawie Rosjanie zastali jedynie króla 

Stanisława Augusta oraz Ignacego Potockiego, który trafił potem do carskiego 

więzienia. Hugo Kołłątaj i Zajączek uszli z Warszawy do Galicji, gdzie zostali 

uwięzieni przez Austriaków. 

Na ziemiach włączonych do Rosji w wyniku drugiego rozbioru Polski 

przeprowadzono śledztwo przeciwko uczestnikom powstania. Prowadziła je 

specjalna komisja. W lipcu 1795 roku wydała ona szereg wyroków, dzieląc 

skazanych na 11 kategorii w zależności od stopnia winy. Zaliczeni do kategorii 

1 i 2 zostali skazani na zesłanie do najdalszych zakątków Syberii. 

Przegrana bitwa położyła kres trwającemu od marca powstaniu i była ostatnią 

bitwą stoczoną przez wojsko Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 16 listopada, 

w Radoszycach, nastąpiła ostateczna kapitulacja insurekcji, na której czele, po 

przegranej bitwie pod Maciejowicami i wzięciu do niewoli Tadeusza Kościuszki, 

stał Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej Tomasz Wawrzecki. Tego 

dnia do Radoszyc przybył generał Denisow. Obok resztek wojska oprócz 
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Wawrzeckiego byli także Dąbrowski, Giedroyć, Giełgud i Niesiołowski. Denisow 

zaprosił wszystkich do Warszawy na spotkanie z Suworowem, zapewniając, że 

nie oznacza to wzięcia do niewoli. Poproszono o 2 godziny zwłoki, podczas 

których rozdzielono posiadane fundusze między żołnierzami. Następnie 

wszyscy pod konwojem udali się konno do Warszawy. 

Do twierdzy Pietropawłowskiej trafili m.in.: Tadeusz Kościuszko, Julian Ursyn 

Niemcewicz, Ignacy Potocki, Tomasz Wawrzecki i Jan Kiliński. Na Syberię 

zesłano ok. 12 tys. jeńców. Skonfiskowano dobra królewskie i prywatne i 

rozdano je urzędnikom carskim. Katarzyna II wybiła sobie medal z napisem w 

języku cerkiewnosłowiańskim: Przywróciłam to, co było oderwane. Aleksandr 

Suworow został mianowany feldmarszałkiem. Niecały rok później dokonano III 

rozbioru Polski. 
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Materiały zebrał i opracował Marcin Kalicki  

 

Z Pragi na pola Ossowa 
 

(Prascy ochotnicy w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku) 

 

 „Dług za wpisy szkolne spłacam swym życiem. Za wpojoną miłość Ojczyzny 

płacę miłością serca... Proszę mnie pochować w albie i stule...” 

Ksiądz Ignacy Skorupka 

I. Utworzenie Ochotniczej Armii. 

Po zakończeniu I wojny światowej powstała niepodległa Polska. Śmiertelne 

zagrożenie dla jej istnienia stanowiła Armia Czerwona, która chciała nieść 

bolszewicką rewolucję, a wraz z nią idee likwidacji państw narodowych, religii i 

kultury. Latem 1920 roku sytuacja na froncie polsko-bolszewickim była 

katastrofalna. Wykrwawione i zniechęcone wojsko polskie cofało się na całej 

linii. Widmo klęski zmobilizowało władze państwa do natychmiastowego 
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działania. Rada Obrony Państwa podjęła  decyzję o powołaniu Armii 

Ochotniczej. 3 lipca 1920 r. Rada wydała odezwę do narodu zatytułowaną 

„Obywatele Rzeczypospolitej! Ojczyzna w potrzebie!”. Wzywała ona wszystkich 

zdolnych do noszenia broni, by „dobrowolnie zaciągnęli się w szeregi armii”.  

 

8 lipca minister spraw wojskowych- gen. Kazimierz Sosnkowski- wydał rozkaz o 

utworzeniu Generalnego Inspektoratu Armii Ochotniczej. Na jego czele, zgodnie 

z sugestiami Józefa Piłsudskiego, stanął generał Józef Haller, znany ze swych 

talentów organizacyjnych. Generał, wzorem hetmanów I Rzeczypospolitej, 

zaapelował do społeczeństwa: „Kto ma u siebie broń, kto ma konia i siodło, 

niechaj stanie z tem, co ma. Niech szlachetne współubieganie się o 

pierwszeństwo będzie miarą spełnionego obowiązku, miarą gorącej miłości 

ojczyzny”. Decyzję utworzenia Armii Ochotniczej z miejsca poparli też duchowni. 

Na niedzielnych mszach odczytywano zalecenia metropolity warszawskiego 

księdza kardynała Aleksandra Kakowskiego. Specjalną odezwę do żołnierzy-

ochotników wystosował też biskup polowy Stanisław Gall. Odpowiedzią na te 

apele był masowy napływ ochotników do koszar. Powstawały punkty 

rekrutacyjne.  Największy w Warszawie- mieścił się na  Pradze przy ul. 

Kłopotowskiego. Przyjmowano najczęściej młodzież oraz starszych, 

niepodlegających obowiązkowej służbie wojskowej, ale zdolnych do noszenia 

broni (szeregowych w wieku 17–42 lat oraz oficerów do lat 50). Zgłaszających 

się ochotników dzielono na cztery kategorie: wykonujący obowiązki wojskowe 

na miejscu, odbywający służbę w garnizonach, wysyłani na front i zastępujący 

urzędników idących na front.  

Od 1 lipca do 20 sierpnia- do armii gen. Hallera zgłosiło się ponad 77 tys. 

ochotników, z czego ponad 20 tys. pochodziło z Warszawskiego Okręgu 

Generalnego. Znaczna część ochotników należała do harcerstwa. Był to wynik 

odezwy z 5 sierpnia „Ojczyzna w niebezpieczeństwie”, którą rozesłano do 

wszystkich drużyn harcerskich. 13 sierpnia Główna Komenda ZHP ogłosiła 

oficjalny rozkaz mobilizacji do Armii Ochotniczej. W szeregi wojska powszechnie 

garnęła się młodzież gimnazjalna i akademicka, nie wyłączając studentów 

pochodzenia żydowskiego, których do poparcia działań Rady Obrony Państwa 

wzywała Rada Naczelna Zjednoczenia Polaków Wyznania Mojżeszowego 

Wszystkich Ziem Polskich. Ponadto odezwy mobilizacyjne do swych członków 

kierowały gminy żydowskie i ewangelickie. 

Jednocześnie swoje poparcie dla tworzenia i wstępowania w szeregi Armii 

Ochotniczej propagowały partie polityczne. Niebagatelną rolę odegrała tutaj 

Polska Partia Socjalistyczna. Wydział Wojskowy Centralnego Komitetu 
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Wykonawczego PPS zdecydowanie przeciwstawiał się demagogii 

probolszewickiej głoszonej przez komunistów i agitował wśród robotników do 

wstępowania w szeregi armii polskiej. Od połowy lipca do połowy sierpnia 

socjaliści w samej Warszawie i okolicach zwerbowali 1643 osoby do Armii 

Ochotniczej. Jeszcze inną formacją ochotniczą była Legia Akademicka 

studentów stołecznych uczelni. Formacja ta w1920 r. stała się częścią WP jako 

36 Pułk Piechoty.  

Ochotników z warszawskich punktów werbunkowych kierowano najczęściej do 

obozów ćwiczeń, głównie w Jabłonnie i Rembertowie. Dla potrzeb 

propagandowych zrealizowano nawet reportaż filmowy „Ćwiczenia ochotników 

w Rembertowie”, który w pierwszych dniach sierpnia 1920 roku był pokazywany 

przed seansami w większości kin warszawskich. 

Początkowo planowano, że żołnierze Armii Ochotniczej będą wysyłani do 

wzmocnienia istniejących już formacji. Jednak wobec rosnącej liczby 

ochotników zdecydowano się również na tworzenie samodzielnych oddziałów 

ochotniczych – zwłaszcza kawaleryjskich. W samym Okręgu Generalnym 

Warszawskim powstało kilka takich oddziałów: Jazda Królestwa Polskiego im. 

Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego (przekształcony następnie w 210 Pułk 

Ułanów), 211 Pułk Ułanów, 201 Pułk Szwoleżerów i Oddział Lotny porucznika 

Leona Kruka-Strzeleckiego. Powołano również odziały piechoty. Do 36 PP Legii 

Akademickiej przydzielono batalion 236, sformowany w punkcie 

werbunkowym  zlokalizowanym w Gimnazjum im. króla Władysława IV na 

Pradze. I batalion ochotniczego pułku wyruszył  na front 13 sierpnia pod 

dowództwem por. Stanisława Matarewicza i dołączył do 36 pułku w Ossowie.  

Formacje ochotnicze odegrały wielką rolę w czasie bitwy na przedpolach 

Warszawy w 1920 r. Początkowo nie zamierzano ich wykorzystywać do walki na 

pierwszej linii. Większość dowódców powątpiewała w przydatność słabo 

wyćwiczonych i niezdyscyplinowanych ochotników. Stworzona Armia 

Ochotnicza generała Hallera była częścią akcji propagandowej mającej 

podnieść na duchu polskie społeczeństwo po porażkach wojsk polskich na 

Ukrainie i Białorusi. Już w sierpniu 1920 r. nastawienie to musiało ulec zmianie 

i 100 tysięcy ochotników zasiliło formacje bojowe. Wyróżniali się biało-

czerwonymi rozetami przypiętymi do czapek i do bluz mundurowych. Same 

mundury były rozmaite – na szczęście było lato i kurtki mundurowe zastępowano 

np. amerykańskimi koszulami mundurowymi barwy khaki. Znacznie gorzej 

przedstawiała się sytuacja z uzbrojeniem, którego co prawda starczało, jednak 

problemem była duża różnorodność broni. Karabiny te pochodziły bowiem z 

magazynów odziedziczonych po zaborcach oraz z dostaw węgierskich i  
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francuskich. Na czele oddziałów ochotniczych postawiono oficerów-frontowców. 

Ich doświadczenie połączone z autentycznym zapałem ochotników przyniosło 

znakomity rezultat na polu walki.  

II. Praski Batalion. 

Na polecenie przełożonych, nie wyleczony jeszcze dobrze z ran ppor. 

Słowikowski, w ciągu dwóch tygodni utworzył z warszawskich ochotników ( w 

przewadze z młodzieży) nowy batalion, który przyjął imię „Weteranów 1863r.”. 

Nastąpiło to po tym, jak sędziwi weterani Powstania Styczniowego przekazali 

żołnierzom-ochotnikom swój sztandar bojowy z 1863r. Dla pełniejszego 

zobrazowania sytuacji trzeba jeszcze dodać, że pierwotnym zadaniem tego 

batalionu miało być pilnowanie porządku na ulicach Warszawy w krytycznych 

dniach sierpnia 1920 r. Fakt skierowania tego batalionu na front, i to w 

najbardziej zagrożony w tym czasie rejon: Leśniakowizna – Ossów, dowodzi 

wyczerpania odwodów, i wskazuje na dramatyzm sytuacji na froncie. 

Niezwykłości dodaje jeszcze zdumiewający fakt, że to Ci najsłabsi, 

niedoświadczeni ochotnicy, przez wiele godzin będą powstrzymywać atak 

najlepszych, najbardziej doświadczonych oddziałów bolszewickich, i aż do 

nadejścia odsieczy, nie pozwolą im wtargnąć do Warszawy.  

Późnym wieczorem 13 sierpnia z koszar praskich na front wyruszył 236 Pułk 

Piechoty, składający się głównie z uczniów warszawskich szkół, wraz ze swoim 

kapelanem - księdzem Ignacym Skorupką. Na Pradze żegnały ich tłumy 

mieszkańców, rodziny i bliscy. Szli pełni zapału, w dobrych nastrojach, 

śpiewając piosenki patriotyczne. Po drodze, w Ząbkach, w tamtejszym kościele, 

ks. Skorupka odprawił nabożeństwo dla żołnierzy. I to właśnie tu - podczas 

kazania -wygłosił zapowiedź bliskiego zwycięstwa. Od Rembertowa, z powodu 

bliskości frontu, marsz odbywał się w ciszy. Już nocą, przed Ossowem, żołnierze 

napotkali wozy z rannymi. 

III. Bój. 

To właśnie batalion z 236 Pułku Piechoty Armii Ochotniczej (ok. 800 ludzi), 

złożony w większości z harcerzy i gimnazjalistów, razem ze swym kapelanem, 

księdzem Ignacym Skorupką, stoczył 14 i 15 sierpnia 1920 roku krwawy bój pod 

Ossowem – przez kilka godzin na przemian szturmując  i odpierając ataki 

nieprzyjaciela. Ochotniczy 236 pułk piechoty im. Weteranów Powstania 

Styczniowego pod Ossów dotarł w nocy pomiędzy 13 a 14 sierpnia, jako 

wsparcie dla 8 Dywizji Piechoty . O godzinie 4 rano bolszewicka 79 brygada 

strzelców rozpoczęła silne natarcie na polskie pozycje. Nieprzyjaciel przerwał 

linię obrony i opanował Leśniaków, część polskich sił została rozproszona , a 

innym groziło okrążenie.  
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O godz. 5.30- 3 i 4 kompania batalionu por. Matarewicza otrzymały rozkaz 

wykonania kontruderzenia na Leśniakowiznę. Żołnierze ruszyli z dużym 

impetem, ale po ostrzelaniu przez Rosjan zawrócili. Obie polskie kompanie w 

panice wycofały się do Ossowa, nie słuchając rozkazów oficerów. Do wioski 

napływały grupy rozbitków z różnych pododdziałów. Wkrótce Ossów znalazł się 

w ogniu broni maszynowej, która zadała straty biegającym bezładnie gromadom 

piechurów i uciekającym taborom. Przybyły na pole bitwy ppłk Sawa-Sawicki, na 

własną odpowiedzialność rzucił do walki jedyny pozostały jeszcze odwód - dwie 

ostatnie kompanie I batalionu 236 pułku. 1 kompania ppor. Mieczysława 

Słowikowskiego rozwinęła się na północ od Ossowa, a 2 kompania, z dowódcą 

batalionu, na południe od wioski. Atak 2 kompanii załamał się wkrótce w ogniu 

broni maszynowej, a por. Matarewicz padł rażony udarem serca. 1 kompania 

ppor. Słowikowskiego, posuwając się pod osłoną zabudowań, dotarła do 

wschodniego skraju Ossowa. Przy kompanii, złożonej głównie z harcerzy i 

młodzieży szkół średnich, znajdował się kapelan pułku ks. Ignacy Skorupka, 

który na własną prośbę brał udział w natarciu, aby być w pierwszej bitwie razem 

ze swoimi wychowankami. U wschodniego wylotu Ossowa kompania dostała się 

pod silny ogień karabinów maszynowych. Na skraju wsi poległ ks. Skorupka, w 

chwili kiedy pochylał się nad ciężko rannym ochotnikiem, aby udzielić mu 

pomocy. W gorączce walki śmierć kapelana, która przeszła do legendy obrony 

Warszawy, pozostała niemal nie zauważona. Kompania ppor. Słowikowskiego 

wycofała się, ale wsparta przez 2 kompanię, przeszła do nowego kontrataku.  

Na południe od Ossowa do walki włączyły się dwie kompanie 221 pułku 

piechoty. Obronę wsparły także grupy rozbitków z 33 i 36 pułku. Kilkakrotnie 

ustępowano przed natarciem rosyjskim, by po chwili kontratakiem na bagnety 

odzyskiwać utracone stanowiska. Zimną krwią odznaczył się ppłk Sawa-

Sawicki. Aby dodać odwagi ochotnikom stanął na drodze i w ogniu 

nieprzyjacielskich karabinów maszynowych spokojnie obserwował pozycje 

rosyjskie. W krytycznym momencie poderwał żołnierzy do ataku wołając: "Tu 

nam zwyciężyć lub zginąć!". Baterie polskie, rozlokowane w rejonie Ossowa i na 

terenie poligonu rembertowskiego, nie posiadały punktów obserwacyjnych, 

pozwalających na bezpośrednie wsparcie własnej piechoty w Ossowie. 

Zawodziła łączność, gdyż organizacja artylerii nie była jeszcze zakończona. 

Brakowało informacji o przebiegu linii frontu. W tej sytuacji baterie silnie ostrzeli-

wały rejon między Leśniakowizną a Majdanem, w celu nie dopuszczenia na pole 

walki nieprzyjacielskich posiłków. W toku dramatycznych walk, Polacy nie 

odrzucili wprawdzie 79 brygady strzelców, ale zatrzymali jej marsz, dając płk. 

Burhardt-Bukackiemu czas na uporządkowanie oddziałów 8 dywizji.  
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O godz. 7 dowódca 8 dywizji skierował do kontrataku na skrzydło nieprzyjaciela 

pod Ossowem 13 pułk piechoty. Wsparcie artyleryjskie miał zapewnić I dywizjon 

8 pułku artylerii polowej. Po wydaniu tych rozkazów płk Burhardt-Bukacki 

osobiście udał się pod Ossów, gdzie przystąpił do porządkowania 

przemieszanych oddziałów. Najbliżej pola bitwy znajdował się III batalion 13 

pułku dowodzony przez por. Jana Szewczyka. Przed godziną 10 batalion 

niepostrzeżenie dla Rosjan dotarł nad rzeczkę Długą - około 500 m od Ossowa. 

Reszta pułku mogła dotrzeć na miejsce nie wcześniej niż za godzinę. 

Powiadomiony o tym płk Burhardt-Bukacki postanowił nie czekać dłużej i 

nacierać jednym batalionem. Po nawiązaniu łączności z walczącymi 

pododdziałami 33, 36 i 221 pułku i po rozpoznaniu stanowiska nieprzyjaciela- 

batalion por. Szewczyka uderzył na południowo-wschodni skraj Ossowa. 

Równocześnie wioskę ostrzelały baterie 8 pułku artylerii polowej. Pojawienie się 

tyralier polskich na prawym skrzydle zaskoczyło dowództwo 79 brygady 

strzelców, a ogień artylerii wzniecił panikę wśród czerwonoarmistów. Doskonale 

prowadzone natarcie III batalionu wyrzuciło Rosjan z wioski. Do batalionu 

dołączyli ochotnicy ppor. Słowikowskiego, grupy żołnierzy 33, 36 i 221 pułku. 

Atakowano bezładnie, lecz z wielką zaciętością. Obserwujący natarcie dowódca 

2 baterii 11 pułku artylerii polowej por. Jerzy Kubecki wspominał: "Oddziały 

nasze po wyjściu z ogrodów na otwarty teren zbijały się w jedną masę i z 

krzykiem, przypominającym obrazy dawno minionej wojny, energicznie parły 

naprzód". Panikę w szeregach przeciwnika powiększyło zjawienie się na jego 

tyłach 12 kompanii 47 pułku, która z własnej inicjatywy przeszła do natarcia. Oba 

pułki 79 brygady poszły w rozsypkę; zbieranie rozbitków pod Zagościńcem 

trwało do późnych godzin wieczornych. Polacy obsadzili odzyskane okopy 

pierwszej linii obrony, ale długo jeszcze porządkowano przemieszane oddziały. 

Między godziną 22 a 23.30 odparto kolejne natarcie na Leśniakowiznę i 

Okuniew. Tym razem atakowała 17 dywizja strzelców, która zastąpiła na froncie 

zmęczoną i wykrwawioną 79 brygadę.  

IV. Polegli – niepokonani. 

Bój pod Ossowem przeszedł do historii jako pierwsza porażka Armii Czerwonej 

w bitwie o przedmoście warszawskie. Poległy ksiądz Skorupka stał się 

symbolem walki o stolicę, a jego pogrzeb w kilka dni później przerodził się w 

wielką manifestację patriotyczną .Obie strony poniosły pod Ossowem znaczne 

straty: Polacy -około 600 poległych, rannych i zaginionych, Rosjanie – tyle samo. 

W bitwie tej zginęło wielu młodych żołnierzy, wyrwanych na front pod Warszawą 

prosto ze szkolnych ław. Listę poległych otwierali: ksiądz Skorupko, 

szesnastoletni Zygmunt Płoszka, Jan Szczygielski i sanitariuszka batalionu-
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Jadwiga Szczygielska-Szybowska. Najpierw padł por. Materewicz. Dowództwo 

batalionu objął ppor. Mieczysław Słowikowski. Ok. godz. 5:30 pocisk ugodził 

śmiertelnie ks. Ignacego. W nocy z 14 na 15 sierpnia pod Wólką Radzymińską 

zginął bohaterski por. Stefan Pogonowski- dowódca 1 batalionu 28 Pułku 

Strzelców Kaniowskich. Akcja jego pododdziału w dniu 15 sierpnia przyczyniła 

się do powstania paniki pośród znajdujących się w Radzyminie bolszewików. 

Wieczorem zostali oni ostatecznie wyparci z miasta. Z 236 PP padli jeszcze - 

ppor. Zygmunt Miller,  ppor. Wojciech Świdziński;  ranni zostali podporucznicy 

Szulje, Kamiński, Szybowski. 33 PP stracił  jeszcze więcej oficerów: 

zginęli  ppor.  Mieczysław Kubala i ppor. Włodzimierz Michałowski;  ranni zostali 

por. Świątkowski, ppor. Wegliński, ppor. Pałucki, ppor. Miklaszewski, ppor. Biały 

i podchorąży Piotrowski. 
Źródła: 

1.  Z gimnazjum do wojska. Ochotnicy w Wojsku Polskim 1918–1920,  Michał Zarychta.  

2.  Armia Ochotnicza ostatniej szansy,  Piotr Korczyński. 

3.  Początek Cudu, Czesław Wójcik – Uglis. 

4.  Bój w obronie Warszawy i Śmierć ks. J. Skorupki,  Mieczysław Z. Słowikowski , White Eagle London. 

5.  Cud nad Wisłą, Marek Tarczyński. 

6.  Bitwa na przedpolach Warszawy, Lech Wyszczelski, Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 2008r. 

7.  Bitwa Warszawska 1920, Marek Tarczyński, Wyd. Rytm, 1996r. 

8.  Ojczyzna Ocalona. Wojna sowiecko-polska 1919–1920, Andrzej Nowak, Biały Kruk, Kraków 2012r. 

 

Materiały zebrał i opracował Marek Strzeszewski  

 

Miejsca Kaźni Żołnierzy Wyklętych na terenie 

Warszawskiej Pragi 
 

I. Placówka NKWD ul. 11 Listopada 66 i 68 

 

Budynek usytuowany na rogu ul. 11 Listopada i Szwedzkiej został 

zbudowany w XIX w. dla rosyjskich wojsk carskich. Ulokowany u zbiegu 

traktów prowadzących z Bródna i Targówka pełnił rolę kordegardy – 

rogatki do tej dzielnicy prawobrzeżnej Warszawy. Podczas okupacji 

niemieckiej zajęły go okupacyjne władze na cele mieszkalne (nie był 

wykorzystywany wówczas do celów wojskowych bądź policyjnych). 

Strategiczne usytuowanie budynku docenili natomiast funkcjonariusze 

sowieckiego aparatu bezpieczeństwa. Rezydował tu trybunał wojskowy 

ferujący wyroki w trybie. doraźnym. Położona obok kamienica nr 66 pełniła 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lech_Wyszczelski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marek_Tarczy%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Nowak_%28historyk%29
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funkcję obiektu śledczego, w którym funkcjonariusze NKWD lub Smiersza 

prowadzili przesłuchania. W piwnicach zaś powstały areszty. 

Zatrzymanych, w zależności od wagi spraw, kierowano stąd do głównej 

siedziby NKWD na warszawskiej Pradze – zlokalizowanej przy ul. 

Strzeleckiej 10/12 bądź do przejętego przez Sowietów więzienia przy ul. 11 

Listopada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rok 2013 ul. 11 Listopada 68 Odsłonięcie tablicy 
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„W pobliżu Posterunku Rozrządu [mieszczącego się obok dzisiejszego ronda 

„Żaba”] zarówno dniem, jak i nocą zasadzali się enkawudziści. Z czasem nawet 

przebrani po cywilnemu bądź w kolejarskich mundurach. Ujęcie pasażerów 

opuszczających w tym miejscu pociągi nie zawsze przebiegało spokojnie. 

Niejednokrotnie pogonie i strzelaniny trwały dość długo. Zwłaszcza gdy 

zatrzymywani odpowiadali ogniem. Od tego czasu mieszkańcy pobliskich 

domów zrozumieli, co mogły oznaczać nieludzkie krzyki i jęki budzące ich w 

nocy. Od tego też czasu mogli ukradkiem dostrzec sprowadzanych z torów 

zakrwawionych mężczyzn prowadzonych przez ubliżających im żołnierzy 

rosyjskich. W tym też czasie po obu stronach wysokich nasypów kolei poczęły 

pojawiać się krzyże. Małe, prymitywne, zbijane z dwóch deseczek. Tak jak „ktoś” 

je ustawiał, tak też „ktoś” je usuwał.” -  

T. Kostewicz, Kordegarda, „Najwyższy Czas” 2004, nr 44–45. 

Budynek dawnego aresztu podręcznego dla Trybunału przy ul. 11 Listopada 66, 

powstał w połowie lat 30 XX wieku. Na ścianach dawnych cel, do dnia 

dzisiejszego znajdują się inskrypcje pozostawione przez przetrzymywanych tam 

ludzi. Od Stycznia 2016 roku Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu prowadzi 

działania zmierzające w kierunku objęcia ochroną prawną tych historycznych 

pamiątek.  

Treść cytowana z publikacji IPN „Śladami zbrodni” 2012 

II. Kwatera Główna NKWD w Polsce (1944–1945) Areszt WUBP (1945–

1948) ul. Strzelecka 8 (dawniej ul Środkowa 13) 

 

Budynek przy ul. Strzeleckiej 8 (dawniej ul. Środkowej 13) powstał w 

drugiej połowie lat trzydziestych XX w. Jego właścicielem był hr. Zbigniew 

Jórski . Solidnością konstrukcji (wzmocnione stropy, obszerne piwnice) 

wyróżniał się spośród innych praskich budynków. Do 1939 r. nikt w nim 

jednak nie mieszkał, ponieważ był w stanie surowym. W czasie II wojny 

światowej zasiedlili go częściowo tzw. dzicy lokatorzy, których usunęli 

Sowieci po zdobyciu Pragi we wrześniu 1944 r. Późną jesienią 1944 r. 

obiekt ten stał się kwaterą główną NKWD na obszarze Polski Lubelskiej. 

Przez kilka tygodni urzędował tu podobno gen. Iwan Sierow, tuż obok zaś 

płk Michałow (dowódca tzw. warszawskiej grupy operacyjnej). Tu zwożono 

aresztowanych żołnierzy polskiego ruchu niepodległościowego, 

natomiast w mieszkaniach zamienionych na pokoje przesłuchań 

prowadzono śledztwa. Przez zaadaptowane na areszt piwnice przewinęły 

się setki osób, stąd ekspediowano je min. do obozu w Rembertowie ale 
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również do takich miejsc jak np. więzienie „Toledo”. Począwszy od lata 

1945 r., gmach przy Strzeleckiej tracił stopniowo swoją rangę w hierarchii 

sowieckich placówek operacyjno-śledczych. Ostatecznie jesienią 1945 r. 

przejął go WUBP w Warszawie – wykorzystując jako jeden z aresztów 

podręcznych. Tę funkcje budynek pełnił najprawdopodobniej do 1948 r., 

po czym został przekazany resortowemu kwaterunkowi i zasiedlony przez 

funkcjonariuszy UB i ich rodziny.  Aktualnie w budynku zakończona  

 

została prywatna inwestycja mieszkaniowa w wyniku której obiekt zyskał 

dwa nowe piętra. Lokale mieszkalne wyprzedane na rynku komercyjnym 

zyskały nowych właścicieli, niepowiązanych już z resortem minionego 

ustroju. Za sprawą Stowarzyszenia Kolekcjonerzy Czasu, zabytkowe 

piwnice z tysiącami inskrypcji, wpisane zostały do rejestru zabytków w 

2015 roku. Obecnie rzeczone piwnice oraz parter obiektu usytuowane 

wzdłuż ul. Strzeleckiej znajdują się w posiadaniu IPN, który w tym miejscu 

planuje zorganizowanie placówki edukacyjnej w połączeniu z izbą pamięci.  
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„Szefem NKWD na całą Polskę jest gen. sowiecki Iwanow. Jest to wychowanek 

Dzierżyńskiego, niegdyś wójt gminy. Pochodzi z Leningradu. Zastępcą Iwanowa 

jest gen. Mjr Zapiewalin. Główna siedziba sztabu mieści się w Warszawie na 

Pradze przy ul. Strzeleckiej 40. NKWD podzielona jest na opieratiwnije grupy 

[grupy operacyjne] kontrrazwietki. Zasięg terytorialny tych grup pokrywa się z 

granicami województw. Każda grupa deleguje swych ludzi do wojewódzkich 

wydziałów bezpieczeństwa. […] W woj. warszawskim działa grupa płk. 

Michajło[wa]. Siedziba jej mieści się na Pradze, ul. Strzelecka 10. Podlega jej 

m.in. obóz w Rembertowie. [...] NKWD ma podobno zaniechać mieszania się w 

wewnętrzne sprawy polskie. W związku z tym na rozkaz Stalina, począwszy od 

dn. 24 maja [19]45 [r.], przekazuje min. Bezpieczeństwa swe agendy, m.in. 

obozy i więzienia. Przejęcie dokonywa ppłk. Romkowski, szef departamentu 

wywiadu w Ministerstwie Bezpieczeństwa.” - Meldunek siatki wywiadowczej 

Delegatury Sił Zbrojnych kryptonim „Pralnia II” 25 maja 1945 r. 

„W Warszawie na Strzeleckiej codziennie od trzech tygodni dokonywane są 

egzekucje na członkach AK . O godz. 3–4 rano wiesza się 7–8 skazańców. 

Niezależnie od tego, tyluż więźniów rozstrzeliwuje się w piwnicach. Przed 

śmiercią stosowane są najpotworniejsze tortury. Wyrok wykonuje osobiście Żyd 

Falkensztajn – cywilny funkcjonariusz NKWD .” = Raporty siatki wywiadowczej 

Obszaru Centralnego Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj z sierpnia 1945 r. 

Treść cytowana z publikacji IPN „Śladami zbrodni” 2012 

III. Więzienie Karno-Śledcze III  

 

"Toledo" Na główny obiekt penitencjarny warszawskiej Pragi NKWD 

wybrało budynki koszar wybudowanych jeszcze w XIX w. przez władze 

carskie. W okresie międzywojennym były one wykorzystywane jako 

koszary 36. pp. Legii Akademickiej. W czasie II wojny światowej zajęły je 

wojska niemieckie. Po przekazaniu więzienia komunistycznym władzom 

polskim w 1945 r. funkcjonowało ono w MBP jako Więzienie Karno- -

Śledcze, tzw. Warszawa III – potocznie zwane „Toledo” (Warszawa I to 

więzienie przy ul. Rakowieckiej, a Warszawa II to „Gęsiówka”). Od ulicy 

więzienie oddzielał mur wysokości ok. 3 m, zakończony zasiekami z drutu 

kolczastego. W narożnikach znajdowały się wieżyczki strażnicze z 

reflektorami. Więzienie w tej formie funkcjonowało do 1956 r., następnie 

zmienione zostało na placówkę penitencjarną dla kobiet W latach 

siedemdziesiątych XX w. więzienie zostało rozebrane. Obecnie w miejscu, 

w którym znajdowało się więzienie, na wysokości skrzyżowania ul. 
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Namysłowskiej i Szymanowskiego, stoi pomnik upamiętniający 

więzionych, torturowanych i straconych przez NKWD i UB żołnierzy AK, 

NSZ oraz członków innych organizacji niepodległościowych. 

 

„Cela skazanych na śmierć znajdowała się na pierwszym piętrze, egzekucje 

odbywały się w co najmniej dwóch miejscach: w specjalnym bunkrze śmierci 

(dwie piwnice na dziedzińcu więzienia) oraz poza budynkiem więziennym w 

załomie muru. Wmurowano tam szynę, na której wieszano skazańców. Zwłoki 

zamordowanych chowano na terenie więzienia, dla zatarcia zbrodni na jednej 

ze zbiorowych mogił posadzono drzewa, na innej zaś postawiono bloki 

mieszkalne. Chowano też potajemnie na cmentarzu na Bródnie lub pod murem 

cmentarza. Naczelnikiem więzienia (zapewne pierwszym) od lutego do lipca 

1945 r. był kpt. Jerzy Szymonowicz, od 27 sierpnia 1946 do 30 lipca 1947 r. 

Czesław Zdunek, od 15 grudnia 1947 do 1 grudnia 1949 r. por. Alojzy Stolarz, 

od 1950 do 1 czerwca 1951 r. por. Marceli Kamiński, od 1 czerwca 1951 do 1 

grudnia 1954 r. kpt. Saul Wajntraub. 

Niezwykle ciężkie warunki spowodowane przepełnieniem, ale też 

niedożywieniem, karmieniem żywnością nadpsutą, brakiem właściwej opieki 

lekarskiej, a przede wszystkim wyjątkowo ciężkie przesłuchania stawały się 
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przyczynami coraz liczniejszych zgonów [w więzieniu przy ul. 11 Listopada]. 

Liczby te już wówczas musiały budzić podejrzenie, że pośród tzw. zmarłych 

znajduje się nieokreślona liczba osób zamordowanych podczas stosowania 

„metod niedozwolonych” w śledztwie, ale też poza pomieszczeniami 

przesłuchań.”  - T. Kostewicz 

 

Pomnik ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach w latach 1944-

1956 odsłonięto 30 września 2001 roku u zbiegu ulicy Namysłowskiej i 

Szymanowskiego. 

 

„Inicjatorem jego powstania byli więźniowie zrzeszeni w obywatelskim Komitecie 

Budowy Pomnika i Tablic Pamiątkowych ku Czci Pomordowanych w Praskich 

Więzieniach w latach 1944-1956 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego pod 

przewodnictwem Jadwigi Obrembalskiej. Na wniosek Komitetu, w lutym 1995 

roku Rada Gminy Warszawa Centrum podjęła uchwałę o wybudowaniu pomnika 

na terenie byłego Karno-Śledczego Więzienia Warszawa III - Praga "Toledo". 

Akt erekcyjny pomnika wmurowano 22 listopada 1997 r. Cztery lata później 

stanął monument, wzniesiony dzięki wielu ludziom dobrej woli. Autorami 
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projektu są: rzeźbiarz Dariusz Kowalski i architekt Sławomir Korzeniowski.  

Monument poświęcił biskup Zbigniew Kraszewski.  W uroczystości uczestniczył 

też ks. prał. Zdzisław Peszkowski oraz byli więźniowie.” . fragment pochodzi z 

artykułu zamieszczonego na portalu Twoja-Praga.pl 

Pomnik postawiony został w linii oryginalnych fundamentów dawnego 

więzienia. 

„Czasem bywa tak, że człowiek czuje do kogoś instynktowną sympatię. Otóż tak 

jest ze mną, może wydawać się śmieszne, że w momencie, kiedy śmierć stoi 

tuż tuż, jest jeszcze tyle odwagi we mnie, aby o tym myśleć, że jestem 

mężczyzną, a w dodatku romantykiem. Dziwnie wydaje mi się Pani bliską ze 

swym uśmiechem tak miłym i tak wiele uroku posiadającym właśnie teraz, kiedy 

muszę umrzeć [nieczytelne]. Kiedy śmierć [nieczytelne]. Mam tylko jedną matkę, 

która jest dla mnie wzorem wszystkich matek, najukochańszą istotą na ziemi i 

obok niej w tej chwili zajmuje miejsce Pani. Czy bardzo śmieszne wydaje się to 

Pani? Ma Pani coś takiego miłego w sobie, tak pociągającego, że działa nawet 

przez kraty. Cieszę się doprawdy, że za chwilę zobaczę Panią znów 

[nieczytelne] jeszcze raz. Gdy wkrótce mój żywot ziemski myśli [nieczytelne] do 

Pani zakwitną niezapo [nieczytelne] na mym grobie. Jeśli [nieczytelne] to do 

Pani [nieczytelne], aby powiedzieć matce, że umierałem z jej ukochanym 

obrazem w mej duszy. Adres Praga – Siedlecka 27a (koło Bazyliki) St[anisława] 

Olszewska. Mnie na imię Bohdan pseudo „Olszynka”. Student III roku 

weterynarii U[niwersytetu im.] J[ózefa] P[iłsudskiego] O. Porucznik artylerii, 

członek Stronnictwa Narodowego, porucznik NSZ, oskarżony o propagandę 

antysowiecką, o współpracę z Niemcami z ramienia NSZ, która jako 

faszystowska organizacja dążyła do sojuszu z Niemcami przeciw Sowietom. Żyd 

sędzia, Żyd prokurator, a w wyniku śmierć! NSZ to pachołki niemieckie!!! 

Przepraszając za śmiałość, żegnam Panią doprawdy z głębokim żalem i bólem 

„Olszynka”. Niech znam chociaż Pani imię – proszę powiedzieć.”- Odpis grypsu 

rzuconego z celi śmierci przez Bohdana Olszewskiego, straconego 18 maja 

1946 r. 

 

IV. ul. Targowej 74 

 

1944-1945 Miejski Urząd Bezpieczeństwa Publicznego 

1944 Pierwsza redakcja Życia Warszawy 

1945 Pierwsza siedziba centralnych władz państwowych w zdobytej przez 

Armię Czerwoną Warszawie (min. Krajowej Rady Narodowej oraz Rządu 
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Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej, przekształconego w 

Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej) 

1945-1975 Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 

1945 Biuro Kontroli (odpowiednik dzisiejszej Najwyższej Izby Kontroli        

cytat z : http://www.kolekcjonerzyczasu.pl/poszukiwania/kamienica-radzieckich-

oficerow-targowa-76/  

V. ul Targowa 76 

 

„Budynek został wybudowany pod koniec XIX wieku w secesyjnej odsłonie 

elewacji, mając zaledwie dwie kondygnacje. W okresie międzywojennym został 

przebudowany i nadbudowany, co poskutkowało pięciopiętrowym gmachem u 

zbiegu jednych z bardziej uczęszczanych ulic. Początkowo mieszkali w nim 

cywile, dopiero po wojnie w kamienicy zakwaterowani zostali oficerowie 

Północnej Grupy Armii Radzieckiej wraz z rodzinami. W podwórku znajdował się 

sklep Bieriozka, który był odpowiednikiem polskiego Pewexu. Starsi mieszkańcy 

Pragi pamiętają jak codziennie w godzinach porannych pod bramę przyjeżdżał 

gazik z którego wysiadało dwóch uzbrojonych żołnierzy, po chwili brama 

otwierała się a wybiegające z niej dzieci wskakiwały szybko do samochodu pod 

okiem mundurowych i odjeżdżały do szkoły. Niedługo po nich wychodzili z 

budynku oficerowie, ci natomiast odjeżdżali czarnymi samochodami, część z 

nich jednak szła prosto do budynku CDOKP (Centralnej Dyrekcji Okręgowej 

Kolei Państwowej) znajdującego się przy ulicy Targowej 74, gdzie jak twierdzą 

świadkowie tamtejszych wydarzeń, miało znajdować się centrum namierniczo – 

nadawcze radzieckiego wywiadu.” – Anna Straszyńska Stowarzyszenie 

Kolekcjonerzy Czasu 

 

VI. Trybunał Wojskowy Armii Czerwonej (1944–1946) Jagiellońska 38 

 

Budynek wzniesiony w  latach 1905-1907 na cele oświatowe. 

Po zajęciu Pragi przez Armię Czerwoną w połowie września 1944 r. 

niezniszczone budynki sukcesywnie zajmowały jednostki NKWD, Resort 

Bezpieczeństwa oraz władze PKWN. Przy ul. Jagiellońskiej od ul. 

Zygmuntowskiej (obecnie Solidarności) do Szerokiej (obecnie 

Kłopotowskiego) miały swoje siedziby różne organa i instytucje sowieckie: 

przy Jagiellońskiej 17 – sowiecka Komenda Miasta (ppłk Siczow, zastępca 

mjr Reszetko, mjr Minin), przy Jagiellońskiej 28 prokurator Armii 

Czerwonej, przy Jagiellońskiej 38 Trybunał Wojskowy (jego 
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przewodniczący mjr Szyrkin – rezydował w budynku przy Jagiellońskiej 

34). Okazały gmach gimnazjum im. Władysława IV z początku XX w., 

stojący na rogu ul. Zygmuntowskiej i Jagiellońskiej, tuż po wejściu Armii 

Czerwonej na Pragę zajęły wojska sowieckie, które przeznaczyły go 

początkowo na szpital. Po jego wyprowadzeniu został on tylko częściowo 

zwrócony przedwojennemu gimnazjum (obecnie Liceum im. Władysława 

IV). W części budynku (od strony ul. Jagiellońskiej) zainstalował się 

wspomniany już sowiecki sąd wojskowy, który na boisku szkolnym 

urządził coś w rodzaju aresztu podręcznego. Jego więźniami byli także 

Polacy. W latach 1945–1947 młodzież ucząca się w Liceum im. Władysława 

IV wchodziła do budynku wyłącznie od ul. Zygmuntowskiej, zamurowane 

zostały bowiem zarówno przejścia piwniczne, jak i korytarze na 

poszczególnych piętrach, a okna od strony boiska zamalowano bądź też 

zabito deskami. Całość tego skrzydła strzegli uzbrojeni wartownicy. 

 
 

 „W tym czasie, kiedy zamieszkaliśmy na Jagiellońskiej, dyrektorem był pan 

Zygmunt Usarek, jeszcze przedwojenny dyrektor, a mój ojciec Bernard Kubiak 

był jego zastępcą. Ojciec mój był w czasie wojny w AK , a w gimnazjum 

Władysława IV uczył języka polskiego, ukończył filologię polską. W 1946 r. 

sytuacja wyglądała tak: budynek główny szkoły był oddany do dyspozycji resortu 
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oświaty, oddano drugie piętro, natomiast na pierwszym piętrze, na parterze i w 

piwnicach budynku administracyjnego urzędowało NKWD . Kiedy 

zamieszkaliśmy na Jagiellońskiej, wchodziło się przez budynek szkolny i 

korytarzem przechodziło się przez całą część administracyjną, aż do klatki 

schodowej, tzw. kuchennej, przy której były nasze mieszkania. […] Z tego 

okresu mogę powiedzieć, że było zastrzeżone, bo pozwolili nam tam 

zamieszkać pod pewnymi warunkami: nie wolno myć, otwierać okien i w ogóle 

wyglądać przez okna, zwłaszcza te wychodzące na boisko szkolne. Nie było ono 

wtedy dostępne dla uczniów. Wiadomo nam było, że na dole jest oddział NKWD 

, czyli na parterze i pierwszym piętrze. Na drugim piętrze na klatce schodowej 

było wykonane z desek szczelne przegrodzenie, tak że mogliśmy przechodzić 

tylko korytarzem z gmachu głównego do własnego mieszkania i była możliwość 

wejścia na strych, bok był odcięty. Już na bieg schodów z drugiego piętra na 

pierwsze nie było dostępu, gdyż tam było NKWD . […] Pewnej nocy obudził nas 

krzyk, krzyk, którego długo nie mogliśmy zapomnieć. To był krzyk mniej więcej 

tego rodzaju: „Polacy, rodacy, pomóżcie! Pomóżcie, Polacy! Ratujcie!” – taki 

rozpaczliwy krzyk człowieka, który nie ma nic do stracenia – albo uratuje życie, 

albo kula w łeb. Te okrzyki były przerażające, po tym była chwila ciszy i padł 

pojedynczy strzał. Po strzale już była cisza. Zastanawialiśmy się nad tym, czy to 

był strzał oddany na postrach, czy bezpośrednio do tego uciekiniera, czy został 

ranny czy zabity. To jest i pozostanie tajemnicą. Przebieg tego wydarzenia 

musiał być następujący: w piwnicach były więzienia, w których trzymano 
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polskich oficerów i polskich żołnierzy. Do dnia dzisiejszego zachowały się w 

jednej piwnicy drzwi z judaszem, pozostałe zostały w ramach remontów 

wymienione. Nie ulega wątpliwości, że w tych piwnicach byli więzieni polscy 

wojskowi.” - Relacja Lecha Kubiaka, syna wicedyrektora gimnazjum im. 

Władysława IV w 1946 r. 

Treść cytowana z publikacji IPN „Śladami zbrodni” 2012 

VII. Siedziba jednostki NKWD (1944) Siedziba WUBP (1944–1954) 

Sierakowskiego 7 

 

 

Na przełomie 1945 i 1946 r. siedziba WUBP w Warszawie została 

przeniesiona z budynku na rogu ul. Środkowej i Strzeleckiej do 

niezniszczonego gmachu przy ul. Sierakowskiego 7 (róg Okrzei, dawnej 

Brukowej). Budynek ten był jednym z okazalszych gmachów Pragi. 

Wybudowano go w latach 1924–1926 na rozległym placu u zbiegu ul. 

Namiestnikowskiej (dziś Sierakowskiego), Szerokiej (dziś 

Kłopotowskiego) i Brukowej według projektu Henryka Stifelmana. Był 
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przeznaczony dla studentów pochodzenia żydowskiego uczących się w 

Warszawie. Jak na ówczesne czasy był nowoczesny, miał 300 miejsc 

mieszkalnych. Na parterze mieściły się m.in. szatnie, izba chorych z 

gabinetem lekarskim, łazienki i sala odczytowa. Na pierwszym piętrze, 

oprócz pokoi dla studentów, była też pracownia radiowa. Piętra drugie, 

trzecie i czwarte mieściły wyłącznie pokoje dla studentów z pełnym 

wyposażeniem sanitarnym. Na piątym piętrze, czyli na poddaszu, 

znajdowały się m.in. cztery sale do nauki. W obszernych piwnicach 

umieszczono kotłownię, składy opałowe, magazyny spożywcze, a w 

suterenach (zamienionych później na areszt), opuszczonych metr poniżej 

poziomu ulicy, były szatnie, sala gimnastyczna, natryski i biblioteka z 

czytelnią. Na początku okupacji budynek zajęli Niemcy, potem 

przeniesiono tu Szpital Praski, a po wkroczeniu na Pragę wojsk sowieckich 

dawny Żydowski Dom Akademicki był w latach 1944–1954 użytkowany 

kolejno przez: sowiecką jednostkę wojskową (najprawdopodobniej 

NKWD), MBP i WUBP w Warszawie. Po likwidacji MBP w grudniu 1954 r. w 

gmachu WUBP zainstalowała się Wojewódzka Komenda MO w Warszawie. 

Obecnie budynek użytkowany jest jako hotel dla policji. Treść cytowana z 

publikacji IPN „Śladami zbrodni” 2012 

mjr. Marian Bernaciak "Orlik" 

 

24 czerwca 1946 roku, podczas próby przebicia się przez kordon obławy koło 

wsi Piotrówek na Lubelszczyźnie, zginął major Marian Bernaciak ps. "Orlik", 

dowódca Inspektoratu WiN Puławy oraz dowódca zgrupowania oddziałów  

partyzanckich WiN w Inspektoracie Rejonowym "Puławy".  

Ciało "Orlika" ubecy zabrali do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa na 

Pradze w Warszawie. Tam przez kilka dni upewniali się, czy to on, sprowadzając 

do jego zwłok więzionych rodziców i podkomendnych. Jedną z nich była Halina 

Rybakowska "Iskierka", która tak zapamiętała ostatnie spotkanie ze swoim 

dowódcą: 

"W wielkiej świetlicy ułożono go na deskach podwyższonych w górnej części 

ciała. Twarz była czysta i spokojna, wyglądał jakby spał, ręce miał ułożone 

wzdłuż ciała, lewa była pokrwawiona i poszarpana pociskiem dum-dum, prawa 

zupełnie czysta. Miał na sobie zielonkawą kurtkę o kroju wojskowym i bryczesy. 

Zaszokowały mnie jego bose stopy, z palcami nadgryzionymi przez szczury. 

Sala była wypełniona przez wysokiej rangi umundurowanych, obwieszonych 
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orderami - mundury polskie i ruskie. Żołnierzy "Orlika" zwożono z różnych 

więzień i aresztów, doprowadzono też jego rodziców w celu zidentyfikowania go. 

Modlitwą i łzami pożegnałam swojego dowódcę." Fragment pochodzi z portalu: 

podziemiezbrojne.blox.pl/ 

W murach tego budynku urzędował min. Bronisław Szczerbakowski, 

mieszkający aż do śmierci przy ul Strzeleckiej 8. Znany był ze swojego 

okrucieństwa, które zwracało uwagę nawet jego przełożonych, uznawany 

jednak był za skutecznego „Cechuje go zaciętość i oddanie co w łączności z 

opanowaniem techniki śledztwa pozwala mu osiągnąć dobre wyniki pracy” 

[Charakterystyka służbowa z 1946 r., AIPN] 

W 2016 roku Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu w trakcie prowadzenia prac 

dokumentacyjnych tego obiektu, odkryło nieznane a istniejące do dnia 

dzisiejszego inskrypcje pozostawione na ścianach przez osoby tam 

przetrzymywane. 

  

VIII. Miejski Urząd Bezpieczeństwa Publicznego/Komisariat MO ul. 

Cyryla i Metodego 4 

 

Rok 2013 ul. Cyryla i Metodego 4 
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Budynek należący do Cerkwi Prawosławnej zajęty został 9 lutego 1945 r. 

na podstawie decyzji Urzędu Kwaterunkowego, przez resort – UBP na m. 

ST. Warszawę. Posiadał odpowiednią ilość pomieszczeń, które bez 

problemu mogły pomieścić ponad 300-osobową grupę funkcjonariuszy: 43 

pokoje biurowe, 3 lokale mieszkalne, świetlica , stołówka, suterena 

(przerobione później na areszt). Do 1956 roku więziono tu i mordowano 

żołnierzy AK, Narodowych Sił Zbrojnych, i innych organizacji 

niepodległościowych. Po 1956 roku w budynku mieścił się Komisariat MO. 

Na ścianie budynku w 1997 r. odsłonięto tablicę pamięci ofiar 

stalinowskich prześladowań. Napis na niej głosi: "Cierpieli - bo byli 

Polakami. Żołnierzom organizacji niepodległościowych i tym, którzy ich 

wspomagali - więźniom politycznym lat 1944-1956. Ci, co przeżyli". Tablicę 

ufundował Komitet Budowy Pomnika przy ulicy Namysłowskiej. 

Ulica została wytyczona w 1868 roku wraz z budową Cerkwi Prawosławnej św. 

Marii Magdaleny wybudowanej w latach 1867-69. W 1871 roku przy ulicy została 

zbudowana plebania, której tylne zabudowania można do dziś podziwiać. 

Po przeciwnej stronie znajdowały się tereny wojsk carskich, m.in na wysokości 

cerkwi wytyczono plac apelowy otoczony drewnianymi barakami koszar.   

W latach 1927-28 pod nr 4 wybudowano internat dla Prawosławnego 

Seminarium Duchownego.  
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1 sierpnia 1944 roku w pierwszym dniu Powstania Warszawskiego schroniło się 

w budynku internatu oraz podziemiach cerkwi wielu cywilnych mieszkańców 

Pragi oraz kilkunastu studentów Prawosławnego Seminarium Duchownego i 

pracowników internatu. Wieczorem ujętych przez Niemców zostało 

rozstrzelanych na placu przez cerkwią 17 osób. Temu tragicznemu wydarzeniu 

poświęcona jest tablica pamiątkowa umieszczona od ulicy Cyryla i Metodego.  

Od 1970 roku cerkiew wielokrotnie zwracała się do władz o zwrot budynku. 

Pozytywna decyzja o zwrocie użytkowanego wówczas przez Rejonową 

Komendę Policji zapadła dopiero pod koniec 2004 roku. W 2008 został 

przeprowadzany remont budynku, zaś ostatecznie przeprowadzka komendy do 

nowej większej siedziby przy ulicy Jagiellońskiej 49 zakończyła się 17 stycznia 

2010 roku. fragment pochodzi z artykułu zamieszczonego na portalu Twoja-Praga.pl 

To tylko kilka spośród kilkudziesięciu miejsc związanych z reżimem 

komunistycznym na Pradze. Na wielu z nich nie znajdziemy informacji o tym co 

działo się w piwnicach, czy też po czyich szczątkach dziś biegają wyprowadzane 

na spacer psy. 

W tekście  wykorzystano materiały z: 

"Śladami zbrodni" Przewodnik po miejscach represji komunistycznych lat 1944–1956”, pod red. dr Tomasza 

Łabuszewskiego, IPN 2012 

www.kolekcjonerzyczasu.pl strona Stowarzyszenia Kolekcjonerów Czasu 

www.twoja-praga.pl Portal informacyjny Warszawskiej Pragi.  

http://podziemiezbrojne.blox.pl/html               Materiały zebrał i opracował Sławomir Wojdat  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 Rok 2019  plac Wileński 

Plac Wileński  

http://podziemiezbrojne.blox.pl/html
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Zapraszamy wszystkich do wstąpienia do 
Towarzystwa Miłośników  Polskiej  

Tradycji i Kultury. 
 

Celem Towarzystwa Miłośników Polskiej 

Tradycji i Kultury jest: 

Propagowanie postaw i wartości 

patriotycznych, podtrzymywanie tradycji 

narodowej, pielęgnowanie polskości, 

popularyzacja i wspieranie edukacji 

historycznej, ochrona miejsc pamięci i 

dziedzictwa kulturowego.  

Od wielu lat organizujemy: Obchody 

Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych, obchody podjęcia Powstania 

Warszawskiego, koncerty, konkursy 

plastyczne oraz wiele innych przedsięwzięć, 

mających na celu promowanie polskiej 

historii, kultury i tradycji.  Wspieramy lokalne 

społeczności. Prowadzimy działalność kulturalną wspieramy działania mające 

na celu poprawę zdolności obronnych społeczeństwa. W naszych szeregach 

możesz rozwinąć swoje zainteresowania związane z historią czy wziąć udział w 

organizowanych przez nas inscenizacjach historycznych, posiadamy komórkę 

reprezentacyjno-inscenizacyjną. Każdy z was znajdzie u nas coś co go 

zainteresuje.  

Kontakt: tel. 661594207 e- mail: woj.slawek1807@gmail.com 

Szczegółowe informacje o naszej działalności znajdują się na stronach: 

http://tmptik.org.pl 

https://www.facebook.com/Towarzystwo-Miłośników-Polskiej-Tradycji-i-Kultury-

900168683364092/ 

Darowizny proszę przekazywać na numer rachunku: 

45 1240 1082 1111 0010 7016 4036 Bank PKO SA VI Odział Warszawie 

mailto:woj.slawek1807@gmail.com
http://tmptik.org.pl/
https://www.facebook.com/Towarzystwo-Miłośników-Polskiej-Tradycji-i-Kultury-900168683364092/
https://www.facebook.com/Towarzystwo-Miłośników-Polskiej-Tradycji-i-Kultury-900168683364092/

