
  

Pamięci poległym mieszkańcom Woli
 w czasach Powstania Warszawskiego.



  

Niedawno obchodziliśmy 76 rocznicę Powstania 
Warszawskiego. W historii Woli to wydarzenie jest 
absolutnie szczególne. To tutaj przy pl. Kercelego 
rozpoczeły się boje o Warszawę W naszej dzielnicy 
znajdowała się Komenda Główna Armii Krajowej. 
Znamienitą sławe w walkach o stolice miało 
zgrupowanie „ Radosław”, które walczyło aż do końca 
Powstania. Należy pamiętać że wydarzenia z tamtych 
czasów dla naszej dzielnicy spowodowało śmierć 50 
tysięcy ludzi.



  

  W okolicy naszej szkoły III 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
gen. Józefa Sowińskiego, która 
znajduje się blisko Szpitala 
Wolskiego, dnia 5 sierpnia 1944 
r., wtargneli Niemcy, dokonując 
mordu na  kilkunastu osobach w 
tym na dwóch młodych 
powstańcach, którzy zostali 
powieszeni na podwórzu 
szpitala. Tu należy zaznaczyć że 
dzięki interwencji dr Pawła 
Kubicy, udało się uratować 
personel szpitala oraz chorych.



  

Przy ulicy Wolskiej na pamięć 
zasługuje również teren przy 
Pałacyku Biernackich, gdzie w 
sierpniu 1944 roku, Niemcy 
wymordowali około 3200 osób.

Według relacji świadków w 
samym ogrodzie znaleziono 
około 600 zwłok, kobiet, dzieci 
oraz starców, w tym 3 księży.



  

Na ulicy Wolskiej 40 znajdował 
się Pałac Michlera. Rankiem 5 
sierpnia, wojska niemieckie 
zaatakowały ten obiekt. 

● W czasie Powstania 
Warszawskiego, miejsce to 
broniło 17 żołnierzy AK z grupy 
„ Parasol”. W godzinach 
popołudniowych obrońcy zostali 
zmuszeni do opuszczenia tego 
terenu. 



  

W czasie Powstania 
Warszawskiego na terenie 
fabryki Franaszka, Niemcy 
zamordowali i spalili kilka 
tysięcy mężczyzn, kobiet 
oraz dzieci. Część osób 
zabrano do zajezdni 
tramwajowej przy ulicy 
Młynarskiej i tam 
rozstrzelano. 

– Część z pomordowanych 
osób to pracownicy fabryki. 
Egzekucję wykonano 
również na mieszkańcach 
domów przy ulicy Wolskiej 
34-52.



  

Jedną z największych zbrodni 
Hitlerowców były egzekucje, 
które miały miejsce 5 sierpnia 
1944 roku na terenie fabryki 
„Ursus”. 

● Niemcy zabili około 7 tysięcy 
ludzi. Wśród pomordowanych 
byli mieszkańcy ulic: 
Działdowskiej, Płockiej, 
Sokołowskiej, Staszica, 
Wolskiej, Wawelberga oraz 
Skierniewickiej. 



  

Na ulicy Siedmiogrodzkiej 5 
znajduje się tablica 
upamiętniająca rozstrzelanie 
500 mieszkańców Woli oraz 
pracowników zajezdni 
tramwajowej. Według 
naocznego świadka Pana 
Włodzimierza Starosolskiego, 
Polaków doprowadzono na 
teren Miejskich Zakładów 
Komunikacyjnych i tam 
pomordowano.



  

Przy al. Solidarności Róg 
Leszno 1 w 2004 roku miało 
miejsce odsłoniecie Pomnika 
Pamiieci 50 tysiecy 
mieszkańców Woli, którzy na 
rozkaz Hitlera i dowódcy SS 
Heinricha Himmlera zostali 
pomordowani. Pomnik ten jest 
ofiarowany pamięci wszystkich 
ofiar, którzy stracili swoje życie. 
Jako mieszkańcy i ludzie 
związani z Wolą, zawsze 
powinniśmy pamiętać o 
uczestnikach Powstania 
Warszawskiego, jak i  zwykłych 
ludziach.
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