1 września 1945 r.

·
OSTRZEZENIE

Pod stałą obserwacją znajdują się wyloty mostu - pontonowego
i na Karowej, cała Marszałkowska, Puławska, silnie obstawiony jest róg Marszałkowskiej i Nowogrodzkiej, aż do Poznańskiej
i cała Nowogrodzka, aż do Placu Trzech Krzyży oraz miejsce postoju furmanek odjeżdżających od kolejek.
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Bar Salis
Hotel Polonia
Cafè Fogg
Restauracja Barka
ZASP
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1 września 1945 r.

·
OSTRZEZENIE

Rondo Waszyngtona, Aleje Jerozolimskie od Marszałkowskiej do
Towarowej są specjalnie nasycone agentami. Lokale pod obserwacją: Słodka Spółka, kawiarnia obok Salisa przy ulicy Zgoda 4,
ulica Zgoda od Chmielnej do Sienkiewicza, restauracja Hotelu
Polonia, kawiarnia Fogg, Barka - róg Nowogrodzkiej i Kruczej,
Nowogrodzka 19 - ZASP.

1 września 1945 r.

·
OSTRZEZENIE

Cukiernia Lardellego na Polnej pozostaje pod ścisłą wewnętrzną
i zewnętrzną obserwacją SB (pięciu agentów). Poszukiwany jest
wyższy dowódca AK.

EKD

1 września 1945 r.

·
OSTRZEZENIE

Ulica Nowogrodzka na odcinku Pankiewicza - Marszałkowska,
a w szczególności ostatni przystanek EKD. Dokonano tam szeregu
aresztowań.

EKD

1 września 1945 r.

·
OSTRZEZENIE

Ulica Nowogrodzka w Warszawie, w szczególności na odcinku
Chałubińskiego - Bracka jest w dalszym ciągu pilnie obserwowana
przez NKWD i SB. Powtarzają się wciąż wypadki aresztowań przy
wsiadaniu i wysiadaniu z EKD na końcowym przystanku Marszałkowskiej. W rejonie tym nie należy pokazywać się pod żadnym
pozorem.

1 września 1945 r.

·
OSTRZEZENIE

Bardzo silna obserwacja prowadzona jest w restauracji i hotelu
Polonia. Każda osoba poddawana jest inwigilacji. Przy stolikach
podsłuchy. NKWD zabrało z urzędów pocztowych ewidencję posiadaczy radioodbiorników. Wbrew oficjalnym zapewnieniom cenzura
pocztowa utrzymana jest nadal.

1. Kawiarnia Szwajcarska
2. Cafè Fogg
3. Cukiernia Bliklego
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1 września 1945 r.

·
OSTRZEZENIE

Nie wolno pokazywać się w [kawiarni] Szwajcarskiej. W Warszawie
SB i NKWD przeprowadza łapanki w lokalach publicznych. Ostatnio dokonano obław w Szwajcarskiej, u Fogga i Bliklego. zatrzymywani są wszyscy posiadający przy sobie więcej niż 2000 gotówki.

1 września 1945 r.

·
OSTRZEZENIE

Bar Neptun - Marszałkowska 62 założony jest przez bezpieczeństwo.
Trzy kelnerki - Żydówki - agentki NKWD.

IV - V 1945 r.

M E LD U N E K
W Warszawie zainstalowane zostały nowe oddziały NKWD:
w rejonie Targowej, Inżynierskiej, Wileńskiej, w domach
prywatnych przy ulicy Stalowej i Ryskiej oraz w szpitalu
Przemienienia Pańskiego.

17 VI 1945 r.

M E LD U N E K
Mnożą się napady żołnierzy sowieckich na przechodniów w godzinach wieczornych. 16 koło godz. 10.00 w. 3 oficerów sowieckich napadło przy
Parku Paderewskiego na przechodzącego muzyka; nie znaleźli pieniędzy.
Po udowodnieniu, że jest muzykiem i wraca z pracy z sowieckiej instytucji
- puścili go. 17 b.m. o godz. 9 wieczorem żołnierze sowieccy na przeprawie
przez Wisłę usiłowali zrabować przejeżdżającej kobiecie lisa.

19 VI 1945 r.

M E LD U N E K
Na pociąg odchodzący z W-wy do Poznania napadli bolszewicy
i zaczęli grabić pasażerów, w których obronie wystąpił oficer
polski. Sowieci opuścili wagon, po chwili wrócili z oficerami
sowieckimi i zastrzelili na miejscu oficera polskiego.

VI 1945 r.

M E LD U N E K
Po strzelaninie między MO a lotnikami sowieckimi na Saskiej Kępie (bar "Casino", zastrzelony 1 oficer sowiecki i kilku rannych
żołnierzy sowieckich), zmieniono wszystkich milicjantów, którzy
odmawiają interwencji w wypadku napadu sowietów, pozostawiają
ludność bez opieki.
Obrabowano Braci Pakulskich na Saskiej Kępie. Ulica tej nocy
była zamknięta przez Sowietów z automatami. Słyszano podjeżdżające tam auta. Straty Pakulskich obliczają na 2 miliony zł.

30 VI 1945 r.

M E LD U N E K
Na Pragę przybył jeden dywizjon czołgów typu T-34. Obsługa
NKWD. Oddział ten wzmocnił jednostki specjalne przeznaczone do
akcji wypadowej. Dobre umundurowanie i uzbrojenie. Stan ogólny
3 tysiące ludzi, w kompaniach po 250. Dwie najsilniejsze kompanie stacjonują na Pradze - Szwedzka 2. Do gmachów ministerstw
na Pradze przydzielono około 100 żołnierzy.

VI 1945 r.

M E LD U N E K
Aresztowano na Pradze w domu przy ulicy Kawęczyńskiej i Radzymińskiej kilkadziesiąt osób wieczorem na podstawie list.
W godzinach popołudniowych na bazarze przy ulicy Stalowej przeprowadzono łapankę. Sprawdzano legitymacje i przeprowadzono
rewizje osobiste. Szczególną uwagę zwracano na dowody pracy,
nieposiadających dowodów zatrzymano.
Wieczorem tego samego dnia (godzina 21:15) w Teatrze Miejskim,
ul. Zamoyskiego zatrzymano 50 osób. Obie akcje kierowane były
przez NKWD.
W pierwszych dniach czerwca - zaostrzenie w postępowaniu UB w stosunku do ludności Pragi. Zatrzymanych po godzinie 22:00 trzyma
się w pozycji leżącej, z twarzą do ziemi, z podniesionymi nad głową
rękami do przybycia eskorty, odprowadzającej do komisariatów.

VII 1945 r.

M E LD U N E K
Wszystkie warszawskie władze bezpieczeństwa mieszczą się na terenie Pragi. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego - Szeroka 13
róg Sierakowskiego, [...] jest to jedyne ministerstwo wyłączone
poza gmach ministerialny przy ulicy Wileńskiej. [...] Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa - Środkowa 13, Miejski Urząd Bezpieczeństwa - Cyryla i Metodego 7. Przy każdym z urzędów, pilnie
w chwili obecnej strzeżonych, znajdują się areszty. Ponadto przy
komisariatach milicji, a także przy wszystkich komendach garnizonowych i wojennych, stanowiących w istocie jedynie ekspozytury
NKWD. Takie większe areszty mieszczą się na Pradze przy ulicy
Otwockiej 3, a w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 75 i 93.

M E LD U N E K
SIATKI WYWIADOWCZEJ OBSZARU CENTRALNEGO
Placówki NKWD i SB na terenie Pragi. Środkowa 13 - Służba Bezpieczeństwa, Szeroka przy Targowej (nieparzysta strona) - Służba
Bezpieczeństwa, Strzelecka 12 - Służba Bezpieczeństwa, Wileńska
róg Targowej- NKWD, 11 Listopada (szary gmach) - NKWD, Jagiellońska róg Zygmuntowskiej - NKWD i SB, Jagiellońska róg Cyryla
i Metodego - NKWD, Jagiellońska od Zygmuntowskiej do Szerokiej
- NKWD, Prezydium Rady Ministrów - II piętro - NKWD, Wileńska 1
(biura ambasady rosyjskiej) - NKWD.

16 IV 1945 r.

RAPORT
Na terenie Warszawy znajdują się obecnie cztery więzienia dla politycznych. Ulica Szeroka (przy SB), ulica 11 Listopada na Pradze
(NKWD), w prezydium Rady Ministrów (w podziemiach ulica Wileńska, Praga i na ulicy Środkowej (również w podziemiach). Główne
więzienie znajduje się w koszarach przy ulicy 11 Listopada, gdzie
cały gmach jest zajęty na ten cel. Inne więzienia mają charakter
raczej przejściowy. [...] Ostatnio uruchomiony został [...] obóz na
ulicy Skaryszewskiej na Pradze. Obecnie znajduje się w nim przeszło 3 tysiące robotników - Polaków przywiezionych z Niemiec.

