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Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych na
warszawskiej Pradze – 1 marca 2022
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W tym roku na warszawskiej Pradze przeszedł kolejny marsz miejscami kaźni żołnierzy
wyklętych. Przemarsz rozpoczął się przy ul. Sierakowskiego 9 przy szkole nr 395 im.
Rotmistrza Witolda Pileckiego. Na jego trasie znalazły się: ul. Sierakowskiego 7 (dawna
siedziba NKWD  1944– 1946, a następnie Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego 
1946–1954), ul. Jagiellońska (Liceum Władysława IV, dawny Trybunał Wojskowy Armii
Czerwonej1944–1946),  Strzelecka 8 Izba Pamięci (dawna Kwatera Główna NKWD w Polsce
następnie WUB), ul. 11 Listopada 68 (Wojskowy Trybunał Wojenny) i ul. Namysłowska 6A
(Pomnik ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach w latach 1944-1956).

W każdym z wymienionych punktów wystawione były warty, delegacje złożyły kwiaty i
zapaliły znicze, a historię tych miejsc opowiedzieli pracownicy Izby Pamięci Strzelecka 8 dr
Marta Milewska i Wojciech Popiel, przy ul. Namysłowskiej natomiast z krótką prelekcją
wystapił dr Tomasz Łabuszrewski (naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN
w Warszawie). 

– Spotykamy się dzisiaj w miejscu szczególnym. Dla Pragi
pomnik poświęcony ofiarom więzienia przy ul. 11 Listopada
jest tym, czym dla lewobrzeżnej Warszawy areszt przy ulicy
Rakowieckiej 37, z kolei Strzelecka 8 na Pradze jest tym,
czym dla lewobrzeżnej Warszawy jest budynek przy ul
Koszykowej 6  – powiedział dr Tomasz Łabuszewski. 

https://warszawa.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/88/88-689249.jpg


– Spotykamy się w dniu, który upamiętnia egzekucję
członków IV Zarzadu Głównego Zrzeszenia Wolność i
Niezawisłość. Dla mieszkańców Pragi jest to data pomiędzy
dwiema innymi datami, które wydają mi się bardzo ważne i
które powinny przejść do historii tej dzielnicy Warszawy,
jako daty upamiętniające bohaterów. Myślę o dacie 25
lutego, kiedy w więzieniu przy ul. 11 Listopada
zamordowany został szef wywiadu podokręgu wschodniego
z obszaru warszawskiego AK Józef Cieszko vel Aleksandar
Zdanowski ps. Jordan, Lubart. Druga data 5 marca to dzień
zamordowania w więzieniu przy ul. 11 Listopada płk. Lucjana
Szymańskiego „Janczara”, najwyższego stopniem żołnierza,
oficera Armii Krajowej – zauważył dr Łabuszewski.

– Fakt, że Józef Szymański urodził się w miejscowości Białe
Wody na Ukrainie, a szkołę oficerską ukończył w Kijowie w
sposób symboliczny łączy dzisiejszą uroczystość z tym,
czym martwimy się na co dzień (wojna na Ukrainie). Wydaje
mi się, że pokazuje to, jak ważny dla nas Polaków jest
patriotyzm i przywiązanie do idei niepodległościowej – dodał
historyk.

Uczestnicy wydarzenia otrzymali darmowy numer Myśli Praskiej w dużym stopniu
poświęcony Strzeleckiej 8.

Organizatorzy

Urząd Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy

Izba Pamięci Strzelecka 8

Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury

Patronat medialny

Radio Warszawa

Myśl Praska

Zapraszamy!

Szczegółowy program:

12.45 – 12.55 ul. Sierakowskiego 9 Szkoła podstawowa nr 395 im. Rotmistrza Witolda



Pileckiego

Zbiórka i rozpoczęcie wydarzenia

12.45 wystawienie warty

12.47 rozpoczęcie

12.50 złożenie kwiatów, zapalenie zniczy

13.00 –13.10 ul. Sierakowskiego 7 (dawna siedziba NKWD  1944 – 1946, a następnie
Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego  1946 - 1954)

13.00  wystawienie warty

13.02 wypowiedz historyka Wojciecha Popiela (IPN Strzelecka 8)

13.07 złożenie kwiatów, zapalenie zniczy

13.20 –13.30 ul. Jagiellońska 38 tablica pamiątkowa  róg al. Solidarności, Liceum
Władysława IV, dawny Trybunał Wojskowy Armii Czerwonej (1944–1946)

13.20  wystawienie warty

13.22 wypowiedz historyka Pana Wojciecha Popiela

13.27 złożenie kwiatów, zapalenie zniczy

13.45–13.55 ul. Strzelecka 8 Izba Pamięci Strzelecka 8 (dawna Kwatera Główna NKWD w
Polsce następnie WUB)

13.45 wystawienie warty

13.47 wypowiedz dr Marty Milewskiej (kierownik Izby Pamięci Strzelecka 8)

13.50 złożenie kwiatów, zapalenie zniczy

14.05–14.15 ul. 11 Listopada 68 (Wojskowy Trybunał Wojenny)

14.05 wystawienie warty

14.07 wypowiedz historyka Wojciecha Popiela (IPN Strzelecka 8)

14.10 złożenie kwiatów, zapalenie zniczy

14.30 –15.10 ul. Namysłowska 6A (Pomnik ku Czci Pomordowanych w Praskich
Więzieniach w latach 1944-1956) – główne uroczystości

14.30 wystawienie warty



14.35 odśpiewanie hymnu (odtworzenie)

14.40 przemówienia okolicznościowe organizatorów

14.50 złożenie wiązanek, kwiatów, zapalenie zniczy

 


