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START: 

Rondo Księdza Mieczysława Krygiera - skrzyżowanie ulic Redutowej/Górskiej/Jana Olbrachta 

Mieczysław Krygier - proboszcz parafii św. Wawrzyńca na Woli, kapelan szpitala św. Jana Bożego, radny miasta 
Warszawy, znany działacz społeczny, prezes Caritas. 

Według powojennych relacji 5 sierpnia 1944 r. rano ks. Krygier udał się na wieżę kościoła św. Wawrzyńca, aby 
znajdującym się tam powstańcom zanieść chleb i kawę. Następnie powrócił do zakrystii, założył ornat i przy głównym 
ołtarzu rozpoczął odprawianie Mszy Św. Wkrótce wpadli do kościoła esesmani i zaczęli strzelać. Zabili kościelnego, a 
proboszcza ciężko ranili. Kapłan osunął się i upadł u stóp ołtarza. Zdążył jeszcze przyjąć Komunię Św. i zmarł z 
odniesionych ran. 

GODZINA „W” 17.00 – minuta ciszy 

 

 

 

Stacja 1 

UL. WOLSKA 174/176, CMENTARZ POWSTAŃCÓW WARSZAWY 

UWAGA: ze względu na trwające uroczystości wjazd na cmentarz odbędzie się od ul. Pustola/Sowińskiego. Wyjazd: ze 
względu na prace budowalne, na ul. Redutową, chodnikiem, za numerem 8A.  

Na Cmentarzu Powstańców Warszawy złożono zwłoki i popioły ok. 100 000 żołnierzy i cywilów poległych i 
pomordowanych w czasie Powstania Warszawskiego, w tym masowo rozstrzeliwanych mieszkańców Woli. Na 
kurhanie z popiołów około 50 000 ofiar znajduje się pomnik „Polegli – Niepokonani”. Obok, w Parku im. Powstańców 
Warszawy stoi obelisk poświęcony „Szarym Szeregom”. Cmentarz Powstańców Warszawy zajmuje obszar 1,5 ha. Leży 
na nim około 104 000 ofiar II wojny światowej, głównie poległych i zamordowanych w Powstaniu Warszawskim. Jest 
największą nekropolią Powstania Warszawskiego. Na cmentarzu już od jesieni 1945 roku składano szczątki ofiar 
masowych egzekucji z różnych dzielnic Warszawy, w tym z terenu Woli. W 177 zbiorowych mogiłach spoczęły szczątki 
około 40 000 osób. Większość tych osób pochowano bezimiennie. W osobnych kwaterach spoczęli znani i nieznani 
obrońcy Warszawy z 1939, Powstańcy Warszawscy oraz żołnierze 1. Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki. Na skraju 
cmentarza zsypano na jeden stos, tworząc mogiłę-kurhan, prawie 12 ton prochów mieszkańców Warszawy zabitych i 
spalonych w czasie Powstania Warszawskiego. Rok później zebrano jeszcze 8 ton. W 1973 roku postawiono tu pomnik 
„Polegli – Niepokonani”, przedstawiający rannego Powstańca, który własnym ciałem zasłania wyrwę w barykadzie. 
Projekt autorstwa znanego rzeźbiarza Gustawa Zemły został ocenzurowany. Usuwając z niego wszelkie elementy 
kojarzące się z Powstaniem Warszawskim, stwarzano wrażenie, że pomnik jest poświęcony wszystkim poległym w II 
wojnie światowej. W 2001 roku z inicjatywy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej pomnik został poprawiony. 
Na tarczy wojownika umieszczono znak Polski Walczącej, drugi umieszczono na jednej z dwóch części barykady. 
Wymieniona tablica oddaje hołd 50 000 spoczywających pod pomnikiem cywili i żołnierzy AK. Ponadto na przerwanej, 
ułożonej z bloków granitowych barykadzie ustawiono siedem krzyży granitowych. Sprofanowane, zostały ostatecznie 
usunięte. W 2004 roku na cmentarzu stanął duży, granitowy krzyż.  

 

 



Stacja 2 

UL. WOLSKA RÓG REDUTOWEJ 

Obelisk poświęcony pamięci lotników RAF, niosących pomoc powstańczej Warszawie. Kamień wraz z tablicą stanął w 
miejscu, gdzie odnaleziono szczątki rozbitego w nocy z 14 na 15 sierpnia 1944 roku brytyjskiego samolotu - Halifax JN-
926 „O”. Pomnik odsłonięto w 52. Rocznicę Wybuchu Powstania Warszawskiego. Materiał kamienny pochodzi z 
dawnego Pomnika Lotnika, zniszczonego przez Niemców w 1944 roku. W nocy z 14 na 15 sierpnia 1944 Niemcy 
zestrzelili nad Warszawą trzy samoloty alianckie. Jeden z nich - Halifax JN-926 „O” ze 148. Dywizjonu Bombowego RAF 
rozbił się w rejonie ulic Wolskiej i Redutowej. Z siedmioosobowej załogi czterech lotników spoczywa na Cmentarzu 
Rakowickim w Krakowie: Sgt Robert S. Darling, Sgt Roland R. E. Hartog, Sgt Thomas Law, Sgt Peter R. Roots.. Piloci i 
nawigator przypuszczalnie dostali się do niewoli. „Australijski pilot P/O Casey wystartował Halifaxem JN926  o godz. 
19.38 na swą drugą z kolei operację do Warszawy, ale już z niej nie wrócił. Samolot został zestrzelony przez artylerię 
nad miastem, o czym meldowały po powrocie załogi, i jest - przypuszczalnie tym samolotem, o którym gen. Bór 
informował Hańczę:. Załoga Liberatora EV-838 Maj. Urry’ego widziała, jak spadał o godz. 00.59 na zachód od pl. 
Napoleona” – pisał w książce „Lotnicze wsparcie Armii Krajowej Kajetan Bieniecki”. Po upadku Powstania 
Warszawskiego Jerzy Sienkiewicz ps. Brenner wychodził z Warszawy ul. Wolską: „Schyliłem się i podniosłem łuskę z 
karabinu maszynowego angielskiego, która pękła w czasie pożaru samolotu. Stąd wiem, że Halifax, a nie Liberator bo 
te samoloty miały inny kaliber karabinów maszynowych. Lotnicy leżeli na początku po prawej stronie, niedaleko wałów. 
Samolot był potrzaskany, ale cały, tak jakby klapną w poprzek Wolskiej. Był nadpalony. Niemcy odgarnęli tylko jego 
części na prawo i lewo, a myśmy przechodzili przez ten samolot w środku. Silniki miał ustawione na północ w stronę 
kościoła 

UWAGA: do stacji 3 poruszamy się bardzo uważnie „wąskim gardłem”.  

 

Stacja 3 

CERKIEW – PARAFIA PRAWOSŁAWNA ŚW. JANA KLIMAKA NA WOLI 

W czasie rzezi Woli w sierpniu 1944 r. Niemcy zamordowali służących w niej kapłanów, ich rodziny dzieci z 
prawosławnego przytułku dla sierot prowadzonego przy parafii oraz okolicznych mieszkańców, którzy się w niej 
schronili. Na murze otaczającym kościół tablica poświęcona 60 osobom rozstrzelanych przez Niemców 5 sierpnia 1944 
r. oraz 1500 zwłokom zamordowanych mieszkańców Woli spalonym na pobliskim cmentarzu . Na dziedzińcu w 
otoczeniu cerkwi:  

- grób zabitych i spalonych przez Niemców w sierpniu 1944 r. dzieci z sierocińca prawosławnego parafii św. Jana na 
Woli; 

- grób zabitych i spalonych 5 VIII 1944 r. czterech prawosławnych mieszkańców Woli. 

Na ścianie kościoła tablica pamięci prawosławnych wyznawców tego kościoła, ofiar terroru najeźdźców hitlerowskich 
między innymi w Powstaniu Warszawskim 1944 r. 

Historia Cerkwi: Cerkiew pod wezwaniem św. Jana Klimaka została wzniesiona w początkach XX wieku na wolskim 
cmentarzu prawosławnym według projektu Władimira Pokrowskiego. Ta nowa świątynia ufundowana była przez 
ówczesnego arcybiskupa warszawskiego i nadwiślańskiego Hieronima (w życiu świeckim – Eliasza Egzemplarskiego). 
Sam czcigodny fundator spoczął w Panu zaledwie w miesiąc po jej konsekracji, która odbyła się 1 października 1905 
roku. Jego doczesne szczątki złożono w kaplicy (dolna cerkiew) pod wezwaniem proroka Eliasza i błogosławionego 
Hieronima ze Strydonu, do której ikonostas wykonał Włodzimierz Inokientjew. Postanowiono, by w każdą środę (dzień 
śmierci arcybiskupa) odprawiać w jego w intencji św. Liturgię. Tradycja ta kontynuowana jest do dzisiaj. Życie wolskiej 
parafii i całej Warszawy zostało w XX wieku dramatycznie zakłócone przez dwie wojny światowe. Podczas Powstania 
Warszawskiego większość domów na Woli spłonęła. Życie straciły tysiące mieszkańców dzielnicy. Wraz z ówczesnym 
proboszczem, archimandrytą Teofanem Protasiewiczem, zginął cały kler i mieszkańcy domu parafialnego. Zginęli 
również chórzyści, kilkanaścioro wiernych oraz mieszkańcy okolicznych domów, którzy znaleźli schronienie w 
podziemiach cerkwi lub w domu parafialnym. Wówczas bestialsko wymordowano dzieci z parafialnego sierocińca i 
jego personel. Ocalał jedynie ks. Mikołaj Lenczewski (senior), który wraz ze swoim czteroletnim synem Mikołajem – 



dzisiejszym proboszczem naszej parafii – towarzyszył wówczas ks. metropolicie Dionizemu w jego ewakuacji na 
południe kraju. Imiona rozpoznanych ofiar zostały uwiecznione na tablicy pamiątkowej umieszczonej na murze 
świątyni, po stronie zachodniej, na prawo od wejścia. Po zniszczeniach wojennych cerkiew św. Jana wymagała 
remontu; jednak kapitalny remont głównej kopuły i elewacji przeprowadzono dopiero w 1964 roku. Dwa lata później 
został dobudowany chór w górnej cerkwi. Fasada chóru została upiększona wielkim malowidłem Chrystus na Pustyni. 
W latach 1973–1980 ściany cerkwi ozdobiono freskami i witrażami według projektu Adama Stalony-Dobrzańskiego. 
Współwykonawcą fresków był Sotiris Pantopoulos. W 1977 roku zakończono prace remontowe w dolnej cerkwi, którą 
powiększono, a jej ściany ozdobił freskami wybitny profesor Akademii Krakowskiej Jerzy Nowosielski. Rok później 
rozpoczęto budowę nowej plebanii, którą ukończono w 1982 roku. Mieszczą się tu kancelarie parafii i zarządu 
cmentarza oraz sale katechetyczne. W 1987 roku przy cerkwi wybudowano dzwonnicę według projektu inżyniera 
Michała Sandowicza. Po kanonizacji św. męczenników chełmskich i podlaskich, która odbyła się w Chełmie w dniach 
7–8 czerwca 2003 roku, święte szczątki kapłana-męczennika Bazylego Martysza, zamordowanego w Teratynie na 
Chełmszczyźnie w 1945 roku, zostały uroczyście przeniesione z grobowca znajdującego się obok cerkwi i spoczęły w jej 
wnętrzu, w pięknym relikwiarzu, w bezpośredniej bliskości Poczajowskiej ikony Matki Bożej. W 2005 roku Parafia 
obchodziła stulecie swojej świątyni. Główne uroczystości rocznicowe odbyły się w dniu 2 października. Wcześniej, 2 
stycznia po św. Liturgii Jego Eminencja Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski dokonał uroczystego poświęcenia 
nowych dzwonów, zakupionych ze środków ofiarowanych przez duchowieństwo i parafian. Parafię prawosławną św. 
Jana Klimaka odwiedzali wysocy dostojnicy Kościoła Prawosławnego. Byli tu nawet najwyżsi prawosławni arcypasterze 
– patriarchowie Konstantynopola, liczni zwierzchnicy kościołów autokefalicznych, a także przywódcy państw oraz inne 
wybitne osobistości. Wolska świątynia wzorowana jest na cerkwiach rostowskich XVI i XVII wieku. Wokół kopuły 
znajdują się ornamenty w stylu staroruskim. Wielką wartość artystyczną posiada rzeźbiony w dębie ikonostas, 
zaprojektowany przez artystę z Kijowa, Aleksandra Muraszkę. W pierwszym rzędzie ikonostasu znajduje się (w 
centralnych, królewskich wrotach) ikona Zwiastowania oraz ikony czterech Ewangelistów. Nad królewskimi wrotami, 
w złotej, gwieździstej ramie – Poczajowska ikona Matki Bożej, otaczana przez prawosławnych wielką czcią. Po prawej 
stronie królewskich wrót – ikona Chrystusa, a w diakońskich (bocznych) wrotach – ikona bł. Hieronima Strydońskiego; 
z lewej strony królewskich wrót – ikona Bogurodzicy, a w drzwiach diakońskich – ikona św. Jana Klimaka. Nad wrotami 
umieszczono ikonę Nierukotwornyj Spas oraz Ostatnią Wieczerzę. W kolejnych dwóch rzędach stoją ikony Trójcy 
Świętej, apostołów Piotra i Pawła, św. Bazylego Wielkiego, św. Jana Chryzostoma, św. Aleksandry, św. Mikołaja. W 
cerkwi wolskiej znajdują się również szczególnie wielbione ikony św. Mikołaja oraz Matki Bożej. Kazańska ikona Matki 
Bożej została w 2001 roku umieszczona w pięknie rzeźbionym kiocie (obramowaniu), zaprojektowanym i wykonanym 
przez mistrza stolarskiego Wojciecha Szmeję. 

Cmentarz Prawosławny na Woli jest największą prawosławną nekropolią w Polsce i posiada wyjątkową wartość 
historyczną (zarejestrowany jest jako zabytek kultury). Spoczywają na nim prawosławni arcypasterze wraz z licznym 
duchowieństwem, a także wiele wybitnych postaci wyznania prawosławnego, takich jak Aleksander Lwowicz Błok 
(ojciec znanego poety-symbolisty), Sokrates Starynkiewicz – zasłużony prezydent i budowniczy miasta Warszawy, znani 
pisarze rosyjscy przełomu XIX/XX wieku – Włodzimierz Arcybaszew i Dymitr Filosofow, a także wiele innych osób, które 
– jak na przykład Sokrates Starynkiewicz, prezydent Warszawy i jej niestrudzony budowniczy w drugiej połowie XIX w.  
– zasłużyły sobie na wdzięczną pamięć mieszkańców Warszawy. Długoletnią tradycją w parafii prawosławnej św. Jana 
Klimaka i parafii rzymskokatolickiej św. Wawrzyńca jest udział we wspólnej procesji w dniu 1 listopada. Podczas 
procesji na cmentarzu duchowni obu wyznań wznoszą modlitwy za zmarłych i święcą groby. 

 

Stacja 4 

UL. WOLSKA 122/124 RÓG ELEKCYJNEJ 

Park Szymańskiego (Elekcyjna róg Wolskiej): Tablica upamiętniająca wymordowanie 4000 tys. mieszkańców Woli  

Monolit pamięci rozstrzelanych przez Niemców 5 i 8 sierpnia 1944 roku około 4 000 mieszkańców Woli. Pomnik 
odsłonięto w 1962 roku. Na placu przed kuźnią przy ulicy Wolskiej żołnierze Reinefartha w kilku egzekucjach 
zamordowali około 4 000 osób. Wśród ofiar byli mieszkańcy domów z ulicy Wolskiej 112, 114, 115, 117, 119, 120, 121, 
123, 124, 126 i 128 oraz Grabowskiej i Elekcyjnej 8. Świadek tych dramatycznych wydarzeń zapamiętał: „[…] do 
przechodzących strzelano; żonę zabito na miejscu, dziecko nasze ranne wołało matkę; wkrótce podszedł Ukrainiec (na 



Woli nie Było formacji Ukraińskich tylko Azerowie) i zabił moje dwuletnie dziecko jak psa, następnie razem z Niemcami 
zbliżył się do mnie, stanął mi na piersiach, patrząc czy żyję. Udawałem trupa bojąc się by mnie nie zabito – nie 
otwierałem oczu. Jeden z oprawców zabiera mi zegarek, słyszę, że repetuje broń, myślałem, że dobije; poszli jednak 
dalej, biorąc mnie za nieżywego. Tak od godz. 10 rano do godz. 9 wieczorem leżałem udając zabitego i przeżywając te 
okropności. Widziałem w tym czasie, jak przyprowadzano dalsze partie i rozstrzeliwano w pobliżu mnie. Tworzył się 
zwał niezliczonych trupów. Tych, co jeszcze dawali oznaki życia, dobijano […] Liczby ofiar nie mogę dokładnie podać, 
ale tych, wśród których leżałem obliczam na 3 000 (trzy tysiące)”. Kolejny świadek, piętnastoletnia wówczas Helena 
Wojciechowska, której udało się zbiec z miejsca egzekucji, po latach wspominała: „5 sierpnia przyszli po nas rano o 
9.00 Niemcy i Własowcy (JW.). […] Doprowadzili nas do Elekcyjnej, gdzie był duży plac[…] Niemcy kazali nam się położyć 
na środku placu, na trawniku pomiędzy tymi budynkami. […] Niemcy zaczęli strzelać. Nie stawiali nas pod ścianą, tylko 
strzelali ruchem koszącym. Kogo zabili, to zabili. Było dużo rannych. Jęki straszliwe. Matki z dziećmi, kobiety w ciąży”. 
Z rodziny Heleny Wojciechowskiej zginęło w sumie 10 osób. W celu zatarcia śladów zbrodni grupy 
Verbrennungskommando Warschau paliły ciała pomordowanych. Wacław Dziewulski zeznał: „Zaprowadzono nas 
potem pod kuźnię przy ul. Wolskiej 124. Zobaczyłem na placu przed kuźnią, od ulicy Wolskiej, około 1 000 zwłok 
mężczyzn, kobiet i dzieci w stanie rozkładu. Zwłoki te kazano ułożyć na stosie z drzewa, przekładanym zwłokami, i 
spalić. Pozostało jeszcze wiele zwłok do zniesienia”. Kolejny świadek, Edward Osiński, wspominał: „Zaprowadzono 
naszą grupę na plac przed kuźnią, gdzie leżały zwłoki, i kazano zwłoki znosić na plac przy ulicy Wolskiej nr 122. W chwili 
mego przybycia już 30 mężczyzn z ludności cywilnej znosiło zwłoki. Znosiliśmy zwłoki do godziny 19-ej. Na placu przy 
kuźni znajdowało się ponad 700 zwłok. Część zwłok spłonęło na placu przy kuźni, zapaliły się od parkanu domu nr 126”  

Przejazd przez Park. 

 

Stacja 5 

KRZYŻ PRZY NASYPIE KOLEJOWYM - AL. PRYMASA TYSIĄCLECIA/UL. GÓRCZEWSKA 

Miejsce wymordowania 12000 mieszkańców cywilnych Woli. 

Miejscem największych zbrodni stał się rejon ul. Górczewskiej i Moczydła. Masowe egzekucje prawdopodobnie 
rozpoczęły się tam już 4 sierpnia i trwały do 8 sierpnia– przy czym ich największe natężenie przypadło na sobotę 5 
sierpnia. Tego dnia do hal warsztatów kolejowych przy ul. Moczydło spędzono tysiące mieszkańców Woli. Przez wiele 
godzin – w ścisku i dotkliwym upale, bez wody i żywności – musieli oni oczekiwać na decyzję o swoim losie. Po południu 
Niemcy zaczęli wyciągać z tłumu mężczyzn i chłopców, a następnie pozostałe osoby cywilne – rzekomo do pracy przy 
rozbieraniu barykad i uprzątaniu ulic. W rzeczywistości przetrzymywanych w halach Polaków doprowadzano małymi 
grupkami na pobliskie miejsca kaźni i tam rozstrzeliwano ogniem broni maszynowej[5]. Miejscem masowych egzekucji 
stały się m.in. bezpośrednie okolice warsztatów, podwórze domu przy ul. Górczewskiej 51, fabryka kotłów „Simplex” 
przy ul. Górczewskiej 53, a przede wszystkim – podwórko kamienicy położonej przy zbiegu ul. Górczewskiej z 
nieistniejącą obecnie ul. Zagłoby (nieopodal torów kolejowych). Dopiero wieczorem SS-Obergrupenführer Erich von 
dem Bach-Zelewski zakazał mordowania kobiet i dzieci, co spowodowało ograniczenie rozmiarów masakry. 6 Sierpnia 
przetrzymywanych jeszcze w warsztatach Polaków pognano przez Jelonki do obozu przejściowego w Pruszkowie 
.Historycy oceniają, że w pobliżu obecnego miejsca pamięci zostało rozstrzelanych12000 – mężczyzn, kobiet i dzieci. 
Wiadomo, że w gronie ofiar znaleźli się m.in. mieszkańcy domów przy ulicach: Działdowskiej, Gostyńskiej, 
Górczewskiej, Moczydło, Płockiej, Rabsztyńskiej, Skierniewickiej, Sokołowskiej, Staszica, Syreny, Szlenkierów, św. 
Wojciecha, Tyszkiewicza, Wawelberga, Zbożowej i Żytniej. Niemcy zamordowali również w tym miejscu ok. 360 
pacjentów i pracowników Szpitala Wolskiego przy ul. Płockiej oraz trzech katolickich księży pełniących posługę w 
kościele św. Stanisława Biskupa przy ul. Wolskiej[10]. 

Przejazd do ul Syreny na drugą stronę ulicy powrót w stronę Sokołowskiej. 

 

 

 

 



Stacja 6 

UL. GÓRCZEWSKA 45 

Tablica na ścianie budynku upamiętniająca poległych 2 sierpnia 1944 roku dziewięciu żołnierzy 

Kompanii „Aniela” Batalionu NOW-AK 

„Antoni”. 

Batalion „Antoni” wywodził się z oddziałów zbrojnych Narodowej Organizacji Wojkowej scalonej z Armią Krajową. 
Jednostka stanowiła odwód dowódcy Okręgu Warszawa AK i na godz. „W” nie miała wyznaczonych zadań. 1 Sierpnia 
miejscem koncentracji oddziału był rejon Starego Miasta. Dowódca zgrupowania odwodowego, ppłk Franciszek Rataj 
„Paweł”, podjął decyzję o wyprowadzeniu słabo uzbrojonych oddziałów z Warszawy do Puszczy Kampinoskiej. 2 
Sierpnia nad ranem oddziały przeszły na Wolę w rejon Cmentarza Ewangelickiego. Ulica Powązkowska i Obozowa były 
już zablokowane przez Niemców. Około godz. 14.00 w okolice ulicy Górczewskiej wysłano uzbrojony patrol z kompanii 
„Aniela” pod dowództwem ppor. Juliusza Chomicza „Julka”. Miał on zbadać szansę przebicia się poza miasto. Na ulicy 
Górczewskiej Powstańcy natknęli się na oddział nieprzyjaciela i doszło do strzelaniny. Dodatkowo Niemcy otworzyli 
ogień z wiaduktu kolejowego i z pobliskiej wieży strażniczej. Z szesnastoosobowego patrolu ppor. Chomicza zginęło 
dziewięciu ludzi wraz z dowódcą. Zagłada patrolu przekreśliła plany wyprowadzenia zgrupowania z Warszawy  

 

Stacja 7 

Ul. SOKOŁOWSKA 5 

UWAGA: postój odbędzie się przed kościołem. 

Sokołowska 5 budynek Gestapo oraz Verbrennungskommando przy ul. Sokołowskiej 5 Verbrennugskommando 
Warschau – specjalne komando utworzone przez SS spośród przymusowo zwerbowanych mężczyzn, cywilnych 
mieszkańców Warszawy, które w sierpniu i wrześniu 1944 roku pracowało przy uprzątaniu i paleniu zwłok ofiar rzezi 
Woli oraz innych zbrodni popełnionych przez Niemców podczas tłumienia powstania warszawskiego. 
Verbrennungskommando zostało utworzone 6 lub 8 sierpnia 1944 roku. Z tłumów prowadzonych na śmierć 
mieszkańców dzielnicy esesmani wybrali około 100 zdolnych do pracy mężczyzn. W zamian za obietnicę ocalenia życia 
mieli oni odtąd pracować przy zacieraniu śladów masakry. W ciągu kilku tygodni Verbrennungskommando spaliło 
kilkadziesiąt tysięcy ciał. Jego więźniowie jako naoczni świadkowie zbrodni byli przeznaczeni do likwidacji po 
zakończeniu pracy. Tylko nieliczni zdołali uciec i przeżyć wojnę. 

Po drugiej stronie ulicy Kościół Św. Stanisława parafii Św. Wojciecha 

Na frontonie kościoła tablica upamiętniająca obóz przejściowy dla ewakuowanej ludności Warszawy, 

gdzie Niemcy dokonywali masowych egzekucji. Tablicę odsłonięto w 1977 roku. Wewnątrz kościoła Kaplica Pamięci 
Narodowej, poświęcona 4 sierpnia 1994 roku przez księdza Prymasa kardynała Józefa Glempa oraz tablica 
upamiętniająca żołnierzy III Obwodu AK „Waligóra” i mieszkańców Woli poległych i pomordowanych w okresie 
okupacji i Powstania Warszawskiego. Tablicę odsłonięto w 40. Rocznicę Wybuchu Powstania Warszawskiego. 
Ludobójstwo mieszkańców Woli powstrzymała nieco chęć wykorzystania zatrzymanych przy robotach przymusowych. 
Niemcom zależało na tym, aby jak najprędzej usunąć z miasta ludzi, a potem miasto ograbić i zrównać z ziemią. Po 5 
sierpnia 1944 roku władze niemieckie rozpoczęły masowe wysiedlanie mieszkańców Warszawy. Na terenie miasta 
zorganizowano parę punktów zbornych, w których dokonywano wstępnej „selekcji”. Jeden z nich mieścił się w kościele 
św. Stanisława, parafii św. Wojciecha przy ulicy Wolskiej. Panowały w nim nieludzkie warunki bytowe brak wody i 
żywności, szerzące się choroby. Przez kilka jeszcze lat po zakończeniu wojny można było odczytać na ścianach kościoła 
wydrapane przez warszawiaków napisy. Wysiedleniom towarzyszyły masowe egzekucje. Na terenie przykościelnym 
Niemcy rozstrzelali około 400 kobiet, mężczyzn i dzieci. Zwłoki pomordowanych palono obok kościoła przy ulicy 
Sokołowskiej. Wśród zamordowanych znaleźli się dwaj wikariusze parafii – ks. Stanisław Kulesza i ks. Stanisław Mączka 
oraz rezydent ks. Roman Ciesiołkiewicz. Rozstrzelano ich przy ulicy ówczesny proboszcz parafii, wspominał: „W dniu 
9.VIII.1944 r. po przybyciu do kościoła zobaczyłem, iż było tam około 5 000 osób. Byli to ludzie z ulicy Elektoralnej, 
Chłodnej, Leszna i innych, przebywał wtedy w kościele ksiądz Jachimowski, kapelan, o którym także ślad zaginął. W 



prezbiterium leżały położnice, było kilka niemowląt, chorzy leżeli na posadzce. Dr Rawa przypadkowo przebywający w 
kościele nie mając środków sanitarnych i lekarstw niewiele mógł poradzić. Ludności nie wypuszczano z kościoła dla 
załatwienia potrzeb naturalnych”. Inny świadek zapamiętał: „Prowadzono nas w grupie kilkuset osób Wronią, Wolską… 
gdyśmy zbliżały się do kościoła, mężczyźni cywilni usuwali ciała rozstrzelanych na drugą stronę, za kościół (tam 
podobno przygotowany był stos na spalenie), następnie przychodzili z wiadrami z piaskiem i usuwali ślady krwi 
spływającej aż do jezdni…”. Ks. Wacław Murawski. 

 

Stacja 8 

UL. WOLSKA 55 

Fabryka Ursus, tablica Monolit na terenie dawnej fabryki „Ursus” upamiętniający rozstrzelanie przez Niemców 5 
sierpnia 1944 roku około 7 tysięcy osób. Pomnik odsłonięto w 1964 roku. Na terenie fabryki „Ursus”, 5 sierpnia, przy 
ulicy Wolskiej Niemcy rozstrzelali blisko 7 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci. Wśród ofiar znaleźli się mieszkańcy ulic: 
Działdowskiej, Płockiej, Sokołowskiej, Staszica, Wolskiej, Wawelberga i Skierniewickiej.  

 

Stacja 9 

FABYKA FRANASZKA, UL. WOLSKA 43/45 

Tablica na resztkach muru dawnej fabryki Franaszka upamiętniająca rozstrzelanych prze z Niemców 5 sierpnia 1944 
roku około 1 000 Polaków.  Tablicę odsłonięto w 1962 roku . W c z a s i e Powstania na terenie fabryki Franaszka Niemcy 
zamordowali i spalili kilka tysięcy mężczyzn , kobiet i dzieci . Część osób przeprowadzono d o zajezdni tramwajowej 
przy ulicy Młynarskiej i tam rozstrzeliwano . Wśród ofiar znaleźli s i ę pracownicy fabryki , osoby przebywające w 
schronach oraz spędzani na teren fabryki mieszkańcy okolicznych domów, głównie z Wolskie j 3 4 - 5 2 . Jeden ze 
świadków tych dramatycznych wydarzeń wspominał : „ Przed południem na teren fabryki zajeżdżają samochody 
ciężarowe pełne esesmanów. Wysypują się z wozów i ustawiają półkolem. Tym czasem inna grupa esesmanów wpędza 
do bramy coraz to nowe gromady ludzi, których zabija strzałami. Obok Tablica przeniesiona z placu Fabrycznego 

 

Stacja 10 

UL. WOLSKA 27/29, PAŁACYK BIERNACKICH – KLASZTOR KARMELITANEK 

T a b l i c a upamiętniając a zamordowanych prze z Niemców w sierpniu 1944 roku przy ulicy Wolskiej 4/6/8 oraz na 
terenie Pałacyku Biernackich przy ulicy Wolskiej 29 około 3 200 osób . Tablicę odsłonięto w 1962 roku. Mieczysław 
Miniewski , członek grupy roboczej Verbrennungskommando Warschau , wspominał : „ Przy u l. Wolskiej nr 6 i nr 8 na 
podwórzach leżały zwłoki oraz w mniejszej ilości znajdowały się w mieszkaniach i piwnicach . Razem z tego terenu i 
sąsiednich domów spaliliśmy ponad 1000 zwłok. Były to zwłoki przeważnie mężczyzn młodych z terenu masowych 
egzekucji w fabrykach Ursus i Franaszek. Zwłoki paliła I grupa Verbrennungskommando”. Innym miejscem masowych 
egzekucji był dawny Pałacyk Biernackich, gdzie żołdacy Reinefartha zamordowali co najmniej 600 mężczyzn i kobiet. 
Franciszek Zasada z Verbrennungskommando, zapamiętał: „Następnie prze- szliśmy na ul. Wolską 29 do pałacu hr. 
Biernackiego. Tu w ogrodzie zastaliśmy około 600 zwłok, kobiet, dzieci i starców, w tym trzech księży, jak później 
słyszałem, OO Redemptorystów z ul. Karolkowej. Cztery czy pięć zwłok leżało koło samego parkanu. Zwłoki spaliliśmy 
na miejscu”. 

Dojazd do skrzyżowania Solidarności Towarowa przejazd na drugą stronę powrót Wolską 

UWAGA: Do stacji 11 przejściem podziemnym (schody).  

 

 

 



Stacja 11 

Ul. MŁYNARSKA RÓG WOLSKIEJ 

Pomnik poświęcony pamięci poległych żołnierzy III Obwodu AK Wola oraz wymordowanej ludności Woli. Pomnik 
odsłonięto w 50. Rocznicę Wybuchu Powstania Warszawskiego. Obwód Wola Okręgu Warszawa AK obejmował trzy 
rejony: 

1. – Babice-Boernerowo, 2. – Koło i 3. – Czyste, którymi dowodził ppłk Jan Tarnowski „Waligóra”. Powstańcom nie 
udało się opanować większości strategicznych obiektów ani zabezpieczyć arterii przelotowych wschód-zachód, 
zwłaszcza ulic Wolskiej i Chłodnej. W nocy z 1 na 2 sierpnia żołnierze 1. Rejonu wycofali się do Puszczy Kampinoskiej, 
skąd przeszli na Żoliborz. W czwartym dniu Powstania, na przedmieścia Woli, przybyła pospiesznie organizowana 
odsiecz niemiecka. Następnego dnia w godzinach rannych wzdłuż ulic Górczewskiej i Wolskiej ruszyło niemieckie 
natarcie pod dowództwem Gruppenführera SS Heinza Reinefartha. W skład Grupy Bojowej Reinefartha, oprócz 
jednostek niemieckich, wśród których znaleźli się kryminaliści z brygady Standartenführera SS Oskara Dirlewangera, 
wchodziły jednostki kolaboranckie złożone z Rosjan, Ukraińców, Azerów i Turkmenów. 5 Sierpnia padła kluczowa 
barykada przy ulicy Wolskiej róg Młynarskiej. Natarciu towarzyszyły masowe mordy na ludności Woli. Po niespełna 
tygodniu krwawych walk, pozostałe oddziały zostały zmuszone do wycofania się z Woli. Większość oddziałów 2. i 3. 
Rejonu przeszła na Stare Miasto. Pozostali żołnierze 2. Rejonu przeszli do Śródmieścia Północ i po wzmocnieniu przez 
ochotników zostali zorganizowani w Batalion „Sowińskiego”. Powstanie na Woli zakończyło się 11 sierpnia, wraz z 
upadkiem obrony cmentarzy i przebiciem się oddziałów ppłk. „Radosława” na Muranów 

 

Stacja 12 

UL. WOLSKA 40, KAMIEŃ, PAŁACYK MICHLERA (POT. PAŁACYK MICHLA) 

Głaz upamiętniający walki powstańcze żołnierzy z 1 kompanii Batalionu „Parasol” o utrzymanie młyna i tzw. Pałacyku 
Michla. Kamień odsłonięto w 2006 roku. Przy ulicy Wolskiej 40 znajdował się nieistniejący już dziś Pałac Michlera, 
znany także jako Pałacyk Michla. Był to jednopiętrowy budynek w stylu neosecesyjnym. W głębi posesji mieściły się 
magazyny i młyn parowy. W czasie Powstania Warszawskiego pałacyk wraz z sąsiednimi budynkami stał się terenem 
ciężkich walk Batalionu „Parasol”. Placówki broniło siedemnastu żołnierzy pod dowództwem sierż. pchor. Janusza 
Brochwicz-Lewińskiego „Gryfa” oraz Powstańcy z plutonu „Narocz”. Rankiem 5 sierpnia ulicą Wolską ruszyło natarcie 
piechoty niemieckiej. Obrońcy pałacyku kilkakrotnie odpierali ataki nieprzyjaciela wspierane czołgami. Placówki nie 
udało się utrzymać. W godzinach popołudniowych obrońcy zostali zmuszeni do opuszczenia budynków i terenu młyna. 
Pałacyk przeszedł do legendy Powstania w piosence Pałacyk Michla napisanej przez żołnierza Batalionu „Parasol”, plut. 
pchor. Józefa Szczepańskiego „Ziutka”. A oto jak moment ten zapamiętał Janusz Brochwicz-Lewiński „Gryf ”: 
„Czwartego dnia wieczorem, w salonie na górze, zrobiliśmy sobie wieczorynkę. Był to wieczór poświęcony rozrywce. 
Zebraliśmy się wszyscy, mieliśmy dużo gości ok. 40 osób. Łączniczki, sanitariuszki, moja grupa szturmowa i dowódca 
kompanii „Rafał”. Był też podchorąży <>, mój dobry kolega. Tego wieczora usiadł przy pianinie Bernstein i napisał słowa 
i melodię piosenki pałacyk Michla. Zaczęliśmy ją wszyscy śpiewać. Ta piosenka stała się naszym ulubionym hymnem. 
Przesiedzieliśmy ten wieczór do późnych godzin nocnych w bardzo pięknej i towarzyskiej atmosferze. Mieliśmy 
kanapki, trochę wina, które zdobyliśmy na Niemcach. Ten dzień skończył się dobrze, ale następny 5 sierpnia rozpoczął 
się już o 6:00 rano. 

 

Stacja 13 ostatnia 

SKWER WANDY LURIE – Ul. DZIAŁDOWSKA 8 

Tablica na ścianie budynku w miejscu spalenia zwłok 600 Polaków zamordowanych w pierwszych dniach sierpnia 1944 
roku. Tablicę odsłonięto w 1962 roku. 

W pierwszym dniu Powstania Niemcy podpalili domy przy ulicy Działdowskiej 3, 5 i 8. 

W płomieniach zginęła nieznana liczba osób. Część kobiet i dzieci zaprowadzono do kamienicy przy ulicy Wolskiej 29 i 
tam na podwórzu rozstrzelano. Wanda Felicja Lurie wspominała: 



„W pewnym momencie wtargnęli Niemcy; wyciągnęli mężczyzn, kazali rozbierać barykady i rozpoczęli palenie 
mieszkań. Widziałam, jak podpalone zostały na naszej ulicy domy nr 3, 5 i 8. Podpalili te domy, rzucając z ulicy do 
mieszkań butelki z benzyną, nie wzywając przedtem ludności do opuszczenia domów, przez co uniemożliwili im wyjście 
na ulicę”. W ciągu następnych dni ulica Działdowska stała się miejscem masowych egzekucji. Między 3 a 8 sierpnia przy 
Działdowskiej6 Niemcy rozstrzelali w kilku egzekucjach nieznaną liczbę osób. Z ciał pomordowanych układano stosy, 
które następnie podpalano. Po wojnie pracownicy Polskiego Czerwonego Krzyża przesiali około 70 kg prochów. „W 
dniu 13 VIII 1944 r. paliliśmy zwłoki około 500 osób – przeważnie mężczyzn, ze śladami postrzałów – na ulicy 
Działdowskiej, na wprost Ubezpieczalni. Tu paliliśmy dwa razy” – zeznał po wojnie Wacław Dziewulski, jeden z 
członków Verbrennungskommando Warschau 

Wanda Felicja Lurie będąc w dziewiątym miesiącu ciąży przeżyła zbiorową egzekucję, w której straciła troje dzieci, po 
wojnie wspominała: „Staliśmy przed bramą fabryki Ursus, położonej przy ul. Wolskiej nr 55. […] Przed bramą fabryki 
czekaliśmy około godziny. Z podwórza fabryki słychać było strzały, błagania i jęki. […] Nie mieliśmy wątpliwości, że na 
terenie fabryki zabijają, nie wiedzieliśmy czy wszystkich. Ja trzymałam się z tyłu, stale się wycofując, w nadziei, że 
kobietę w ciąży przecież nie zabiją. Zostałam wyprowadzona w ostatniej grupie. Na podwórzu fabryki zobaczyłam zwały 
trupów do wysokości jednego metra. Trupy leżały w kilku miejscach, po całej lewej i prawej stronie pierwszego 
podwórza. Wśród trupów rozpoznałam zabitych sąsiadów i znajomych. […] Gdy pierwsza czwórka dochodziła do 
miejsca, gdzie leżały trupy, strzelali Niemcy i Ukraińcy( Azerowie) w kark od tyłu. Zabici padali, podchodziła następna 
czwórka, by tak samo zginąć. Bezwładną staruszkę zabito na plecach zięcia, on również zginął. Przy ustawianiu ludzie 
krzyczeli, błagali lub modlili się. […] Podeszłam więc w ostatniej czwórce razem z trojgiem dzieci do miejsca egzekucji 
trzymając prawą ręką dwie rączki młodszych dzieci, lewą – rączkę starszego synka. Dzieci szły płacząc i modląc się. 
Starszy, widząc zabitych wołał, iż i nas zabiją. W pewnym momencie Ukrainiec stojący za nami strzelił najstarszemu 
synkowi w tył głowy, następne strzały ugodziły młodsze dzieci i mnie”. Raniona w głowę przeżyła, leżąc kilka dni 
przygnieciona zwłokami rozstrzelanych. Dwa tygodnie później urodziła syna, któremu nadała imię Mścisław. Postać 
Wandy Felicji Lurie, zwanej „polską Niobe:, stała się symbolem martyrologii mieszkańców Woli. 
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