
Represje komunistyczne wobec podziemia niepodległościowego  

na terenie Warszawy i okolic 
Szkolenie specjalistyczne dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA 
 

Dzień 1: 18 marca 2016 (piątek) - godz. 17:00, Przystanek Historia 

Dr hab. Filip Musiał, dr Dawid Golik (IPN)  

Wykład: Zbrodnie komunistyczne 
 

Konspekt wykładu:  

- sytuacja podziemia niepodległościowego od 1944 (Manifest PKWN, rozwiązanie AK, aresztowanie i proces 16-

stu, Mikołajczyk, itp.) 

- instytucje sowieckie działające na terenie Polski /lokalizacje w Warszawie po wyzwoleniu stolicy (od momentu 

wyzwolenia Pragi we wrześniu 1944)  

- tworzenie się polskiego aparatu władzy komunistycznej 

- organizacje podziemia niepodległościowego / pierwsze procesy pokazowe / podstawy prawne 

- losy aresztowanych (m.in. Pilecki, Rodowicz „Anoda”, Fieldorf, Rzepecki, Moczarski i inni)  

- metody represji / wymuszania zeznań  

- sprawcy  

- dane na podstawie współczesnych badań (aresztowani /osądzeni /straceni)  

 

Dzień 2: 19 marca 2016 (sobota) - godz. 9:00 

Śladami miejsc represji komunistycznych - Stara i Nowa Praga  

Jacek Pawłowicz (IPN) 

(piesze zwiedzanie + przejazd autobusem miejskim na cmentarz Bródnowski) 

Godz. 9:00 - spotkanie przed gmachem d. Domu Akademickiego Studentów Żydów (ul. 

Sierakowskiego 7) 
 

- Budynek d. Domu Akademickiego Studentów Żydów (Sierakowskiego 7) - siedziba NKWD, później UB (na 

zewnątrz obiektu) 

- LO im. Władysława IV (Jagiellońska 38, róg al. Solidarności) - siedziba sowieckiego Trybunału Wojennego (na 

zewnątrz obiektu) 

- ul. Cyryla i Metodego 4 - druga siedziba warszawskiego Urzędu Bezpieczeństwa (na zewnątrz obiektu) 

- Budynek b. Dyrekcji Generalnej PKP obok Dworca Wileńskiego - pierwsza siedziba warszawskiego Urzędu 

Bezpieczeństwa (na zewnątrz obiektu) 

- Pierwsza siedziba NKWD w Warszawie - ulica Strzelecka 8 (zwiedzanie piwnic).  

Uwaga - prosimy o zabranie ze sobą latarek  
- ul. Namysłowska 6 - teren dawnego praskiego więzienia karno-śledczego nr III, tzw. „Toledo”- pomnik, 

historia miejsca 

- ul. 11 Listopada 66 i 68 - d. Wojskowy Trybunał Wojenny (na zewnątrz obiektu) 

- przejazd autobusem na Cmentarz bródnowski - kwatera tajnych pochówków ofiar represji komunistycznych, 

pomnik  

UWAGA - w ciągu dnia przerwa na kawę /herbatę /posiłek  

Ok. godz. 15.30 / 16.00 - zakończenie zwiedzania  

 

Dzień 3: 20 marca 2016 (niedziela) - g. 8:30 

Śladami miejsc represji komunistycznych - Warszawa lewobrzeżna 

Jacek Pawłowicz (IPN) 

(zwiedzanie piesze i autokarem) 

Godz. 8:30 - spotkanie przed Pomnikiem Męczenników Terroru Komunistycznego (przed kościołem 

św. Katarzyny (ul. Fosa 17, Służew)  
 

- Pomnik Męczenników Terroru Komunistycznego 1944-1956 przed kościołem św. Katarzyny - Pomnik i 

cmentarz w parafii św. Katarzyny - miejsca tajnych pochówków, ekshumacje  

- Gmach b. Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (ul. Koszykowa 6) - tablica pamiątkowa na ścianie 

budynku (na zewnątrz obiektu) 

- gmach Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów (więzienie na Rakowieckiej) - ul. Rakowiecka 37 (na zewnątrz 

obiektu), tablice pamiątkowe na murze zewnętrznym   

- Budynek d. Głównego Zarządu Informacji LWP (kontrwywiad wojskowy) - ul. Oczki 1 (na zewnątrz obiektu) 



- Przejazd wzdłuż ul. Anielewicza obok terenu d. obozu KL Warschau - powojenne Centralne Więzienie 

Warszawa II Gęsiówka (obóz NKWD m.in. dla żołnierzy AK i członków podziemia niepodległościowego 

zarządzany przez UB (bez wysiadania, informacje z autokaru)  

- Cmentarz Powązki Wojskowe spacer do kwatery „Ł” (Łączka) i inne miejsca tajnych pochówków ofiar zbrodni 

komunistycznych, ekshumacje  

- Dzielnica Włochy - Willa Jasny Dom" - siedziba kontrwywiadu wojskowego ZSRR - Smiersz i pierwsza 

siedziba GZI Naczelnego Dowództwa LWP, areszt śledczy, ul. Świerszcza 2 (zwiedzanie piwnic) 

- Spacer do pobliskiej kamienicy przy ul. Cienistej 16 - d. siedziba d. więzienia NKWD - tablica pamiątkowa na 

elewacji  

Do więzienia przy ul. Cienistej - 27 marca 1945 r zostali przewiezieni ostatni dowódca AK gen. brygady L. Okulicki, 

„Niedźwiadek”, Delegat Rządu na Kraj wicepremier Jan Stanisław Jankowski oraz przewodniczący Rady Jedności 

Narodowej Kazimierz Pużak. Następnego dnia przywieziono tam pozostałych 13 przywódców Podziemnego Państwa 

Polskiego. 29 marca 1945 r. deportowano ich stąd do więzienia na Łubiance w Moskwie i sądzono w tzw. procesie 

Szesnastu 
 

UWAGA - w ciągu dnia przerwa na kawę /herbatę /posiłek  

Ok. godz. 16.00 / 16.30 - zakończenie zwiedzania, powrót do centrum miasta  

 

 

 

 


