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Uroczystości w związku z 77. rocznicą wkroczenia
na warszawską Pragę wojsk sowieckich i
ludowego Wojska Polskiego – Warszawa, 14
września 2021



https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-627016.jpg
https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-627016.jpg
https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-627019.jpg
https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-627019.jpg
https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-627007.jpg


https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-627007.jpg
https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-627010.jpg


https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-627010.jpg
https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-627013.jpg
https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-627013.jpg
https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-627022.jpg


14 września 2021 r. minęła 77. rocznica wkroczenia na warszawską Pragę wojsk sowieckich
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i ludowego Wojska Polskiego. Od tego dnia, gdy po drugiej stronie Wisły rozgrywał się
dramat Powstania, tu na Pradze NKWD przy współudziale UB rozpoczęło planową
eksterminację polskich patriotów. Od lat staramy się, aby ten dzień, podobnie jak 1
sierpnia, stał się trwałym symbolem niekończącej się walki pod hasłem „Bóg, Honor,
Ojczyzna”.

Oddział IPN w Warszawie zorganizował uroczystości poświęcone pamięci ofiar zamordowanych
i zadręczonych przez NKWD i UB w katowniach praskich w latach 1944–1956, które rozpoczęły
się od złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą więźniów Wojewódzkiego Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie przy ulicy Strzeleckiej 8 (obecnie mieści się tu
Izba Pamięci poświęcona więźniom aresztu Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego w Warszawie) oraz pod pomnikiem „Ku Czci Pomordowanych w Praskich
Więzieniach 1944–1956” (dawniej w tym miejscu było więzienie Toledo).

Nastepnie w Izbie Pamięci zaprezentowane zostały filmy o miejscach zbrodni
komunistycznych na warszawskiej Pradze: spot IPN o Strzeleckiej 8 oraz film „W samym
środku miasta”.  Po projekcji odbyła się dyskusja z udziałem reżyser Ewy Żmigrodzkiej i
scenarzysty Krzysztofa Zwolińskiego oraz naczelnika Oddziałowego Biura Badań
Historycznych IPN w Warszawie dr. Tomasza Łabuszewskiego. W spotkaniu wzięli udział
mieszkańcy warszawskiej Pragi, wśród nich poseł Paweł Lisiecki, wieloletni burmistrz Pragi-
Północ oraz Zygmunt Walkowski, jeden z najbardziej zasłużonych badaczy i
dokumentalistów historii najnowszej Polski, zwłaszcza z okresu II wojny światowej i dziejów
powstania warszawskiego. Wydarzenie zakończyło się zwiedzaniem piwnic na Strzeleckiej
8.

Jak co roku w Bazylice Katedralnej św. Floriana i św. Michała Archanioła przy ul. Floriańskiej w
Warszawie odprawiona została msza św. w intencji osób zamordowanych i zadręczonych przez
NKWD i UB w katowniach praskich w latach 1944–1954.

Po mszy w miejscach praskich katowni NKWD i UB zostały złożone kwiaty i zapalone znicze.
Przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej złożył wiązankę pod tablicą na ul.
Sierakowskiego.
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