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Szanowni Państwo! 

 

W 2019 r. mija 80 rocznica niemieckiej zbrodni dokonanej na niewinnej lud-

ności cywilnej Anina i Wawra w dniu 27 grudnia 1939 r. Była to pierwsza 

zbiorowa egzekucja dokonana na ludności cywilnej w wyniku zastosowania 

nazistowskiego okupacyjnego prawa, którego podstawą była zasada odpo-

wiedzialności zbiorowej a jedyną karą – śmierć.  

Wawer. Ta nazwa ówczesnego podwarszawskiego letniska, stała się  

w ciągu jednej nocy symbolem tego, co za kilka lat nazwane zostało hitle-

rowskim ludobójstwem. Wawerska obława i egzekucja wbrew nadziejom 

gubernatora Hansa Franka nie zdławiła w Polakach ducha oporu, tylko go 

spotęgowała. „Wawer pomścimy” było pierwszym hasłem walczącej z nazi-

zmem Polski. 

Nie można zapomnieć o Wawrze, szczególnie w obecnych czasach, kiedy 

zaciera się pamięć i odchodzą ostatni świadkowie tamtych wydarzeń. Po 

latach możemy wybaczyć, ale nigdy nie wolno nam o tym wydarzeniu zapo-

mnieć. Zachowanie pamięci o tej zbrodni i przekazywanie jej następnym 

pokoleniom jest naszym obowiązkiem. 

Mam nadzieję że publikacją, którą trzymają Państwo w rękach pozwoli na 

zapoznanie się z genezą i skutkami tragicznych wydarzeń, które rozegrały się 

w Boże Narodzenie 1939 r.  

 

  Leszek Baraniewski 

                                       Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wawer  

                                                         m. st. Warszawy 
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Zamiast wstępu 

 

27 grudnia 1939 r. w Wawrze pod Warszawą Niemcy rozstrzelali 107 cywil-

nych mieszkańców, wyciągniętych z mieszkań w trakcie nocnej obławy. 

Zbrodnia wawerska to jedna z pierwszych masowych egzekucji na ludności 

cywilnej Warszawy i okolic podczas II wojny światowej, w której wbrew 

prawu międzynarodowemu zastosowano zasadę odpowiedzialności zbiorowej 

wobec ludności cywilnej okupowanego terenu. Wydarzenie to odbiło się 

szerokim echem nie tylko w Warszawie ale również w innych częściach Pol-

ski, a także poza jej granicami.  Zbrodnia wawerska pokazała światu „nowe” 

Niemcy, które nie miały w sobie ani litości ani krztyny człowieczeństwa, nie 

wierzyły w reguły wojny, podporządkowując  wszystko prawu rasy aryjskiej 

do bezwzględnej dominacji. 

"Pamięć o zbrodni wawerskiej - pisał W. Bartoszewski - nie wygasła do koń-

ca wojny, mimo dziesiątków późniejszych egzekucji masowych i innych 

głośnych aktów terroru"1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Władysław Bartoszewski, „Warszawski…”, s. 57 
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HISTORIA 

 

 

 

 

Okres zawieruchy wojennej to czas kiedy aktywizują się wszelkie możliwe 

grupy bandyckie chcące wykorzystać ten czas do realizacji własnych celów. 

Czyn o charakterze kryminalnym stał się punktem zapalnym, który doprowa-

dził do wawerskiej zbrodni. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia 26 

grudnia 1939 r. Stanisław Dąbek (kryminalista z pobliskiego Zastowa2) i 

Marian Prasuła (bandyta pochodzący z Falenicy, wypuszczony w czasie dzia-

łań wojennych z więzienia świętokrzyskiego3), dwaj dobrze znani policji 

przestępcy, dokonali w Otwocku napadu zbrojnego na policjanta, w wyniku 

którego został on ranny. Po napadzie obaj bandyci uciekli w kierunku 

Wawra. Tego samego dnia, mroźnym wieczorem, Dąbek i Prasuła przyszli do 

wawerskiej restauracji Antoniego Bartoszka przy ul. Widocznej 85.  Oby-

dwaj przestępcy zachowywali się głośno, arogancko i agresywnie. Domagali 

się szybkiej obsługi i wydania jedzenia pomimo faktu że restauracja była 

zamknięta. Właściciel restauracji Bartoszek postanowił telefonicznie zawia-

domić pobliski posterunek policji o zaistniałej sytuacji. Przybyły na miejsce 

polski policjant Rozwadowski, w asyście dwóch niemieckich feldfebli z 538 

batalionu budowlanego z Anina, udał się do pokoju w którym przebywał 

Antoni Bartoszek. Niemcy natomiast  przystąpili do legitymowania przeby-

                                                           
2 Henryk Pawłowicz, „Wawer”, Warszawa 1962, s. 16 
3 Henryk Pawłowicz, „Wawer”, Warszawa 1962, s. 16 

Ilustracja 1. Dom przy 

ul. Widocznej, w któ-

rym w 1939 r. znajdo-

wała się restauracja 

Antoniego Bartoszka. 
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wających w restauracji kryminalistów. W tym momencie wywiązała się krót-

ka strzelanina. W jej wyniku jeden z Niemców zginął na miejscu, drugi zmarł 

w drodze do szpitala. Ranna została również żona Antoniego, Zofia Bartosz-

kowa. Prasuła i Dąbek zdołali uciec z miejsca zdarzenia tylnymi drzwiami.4 

Kilkanaście minut po strzelaninie na miejsce zdarzenia przybyli niemieccy 

żołnierze ze stacjonującego w Wawrze 538 batalionu budowlanego, z którego 

pochodzili obaj zabici. Porucznik Stephan, dowódca wspomnianego batalio-

nu, po przesłuchaniu świadków, w tym policjanta Rozwadowskiego, ustalił 

kto i w jakich okolicznościach zastrzelił obu żołnierzy. W związku z tym 

polecił zwolnić zatrzymanego właściciela restauracji Antoniego Bartoszka 

oraz kilku innych mężczyzn.  

 

Około 21.30 dokładny 

meldunek o zastrzele-

niu niemieckich podo-

ficerów dotarł do 31 

pułku policji porządkowej (berlińskiego) stacjonującego w Warszawie (na-

zywanego Polizei-Regiment Warschau). Meldunek ten zawierał dokładne 

informacje na temat przebiegu zdarzeń i dane osobowe sprawców zabójstwa. 

Na rozkaz ppłk. Maxa Daume, zastępcy dowódcy 31 pułku, do Wawra i są-

siedniego Anina wysłana została w trybie alarmowym 2 i 3 kompania VI 

batalionu tego pułku w sile 300 żołnierzy. Siłami tymi dowodził major Fried-

rich Wilhelm Wenzel. Zadaniem ekspedycji było przeprowadzenie specjalnej 

akcji pacyfikacyjnej na terenie Wawra i Anina. Oddział dotarł do Wawra 

samochodami przed godziną 22.30. Samochody pozostawione zostały przy 

stacji kolejki wąskotorowej, a żołnierze przemaszerowali do komendy placu 

                                                           
4 Jan Tyszkiewicz, „Egzekucja ludności cywilnej w Wawrze 27 grudnia 1939”, War-
szawa 2010, s. 15 

Ilustracja 2. Nieistnieją-

ca już willa przy ul. II 

Poprzecznej 3 w Aninie 

gdzie odbył się sąd do-

raźny w nocy z 26 na 27 

grudnia 1939 r. 
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w Aninie przy ulicy II Poprzecznej nr 3. Tutaj mjr Wenzel przyjął meldunek 

od por. Stephana, po czym wydał rozkaz dowódcom kompanii, aby areszto-

wać wszystkich mężczyzn w Aninie i Wawrze w wieku od 16 do 70 lat i 

sprowadzić do komendy placu5. Podczas obławy Niemcy wyprowadzili  

z domów ponad 120 mężczyzn w wieku od 16 do 70 lat. Byli wśród nich, 

poza stałymi mieszkańcami obu miejscowości, także goście spędzający u 

rodziny czy przyjaciół święta Bożego Narodzenia, w tym dwóch obywateli 

USA. Ich jedyną winą było to, że przypadkowo znaleźli się na terenie obję-

tym obławą. Mieli odpowiedzieć za czyny nie popełnione przez siebie. Po ok. 

2 godzinach do żołnierzy dołączył z-ca 31 pułku policyjnego ppłk Max Dau-

me. Około godz. 23.00 Niemcy rozpoczęli akcję. Około godz. 5 rano "sąd" 

doraźny działający pod przewodnictwem mjr Wenzla i w obecności ppłk. 

Daume zakończył "proces", skazując na śmierć 114 mężczyzn. Wyrok wy-

głosił z ganku domu przy ul. II Poprzecznej 3 mjr Fryderyk Wilhelm Went-

zel. Żaden z oskarżonych nie miał prawa do obrony. Na nic zdały się ich 

prośby, protesty i modlitwy. Podczas całego  „przewodu” sądowego ograni-

czono się jedynie do spisania ich danych personalnych. Stanisław Piegat, 

cudem ocalały z egzekucji, tak opisywał moment ogłoszenia wyroku: "Wy-

szedł major i podoficer. Major po niemiecku, a oficer po polsku powiedzieli, 

że za zabicie dwóch żołnierzy niemieckich jesteśmy wszyscy skazani na 

śmierć"6. Jeszcze przed 

ogłoszeniem wyroku 

Niemcy powiesili na 

drzwiach restauracji jej 

właściciela, Antoniego 

Bartoszka, który wcze-

śniej został dotkliwie 

pobity. Skazanych pod 

eskortą poprowadzono 

tunelem pod stacją kole-

jową Wawer na za-

chodnią stronę linii 

kolejowej. W drodze na 

miejsce kaźni, jednemu 

z mężczyzn o nazwisku 

Jan Majstrzyk, udało się 

                                                           
5 Władysław Bartoszewski, „Warszawski…”, s. 53 
6 J. Bijata "Wawer" 

Ilustracja 3. Antoni Bartoszek powieszony przez 

Niemców w wejściu do swojej restauracji. Pierwsza 

ofiara Zbrodni Wawerskiej. 
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zbiec. Egzekucja skazanych rozpoczęła się około godz. 6 rano w Wawrze na 

pustym placu pomiędzy ulicami Błękitną a Spiżową. Skazanych ustawiano w 

szeregu po dziesięć osób, nakazywano odkryć głowę, stanąć twarzą do płotu 

i uklęknąć. Wtedy z tyłu padały strzały z broni maszynowej. W egzekucji 

zabito 107 osób.  Mimo odniesionych ran przeżyło 7 osób, których Niemcy 

nie dobili. Ostatnią dziesiątkę skazanych wspaniałomyślnie ułaskawiono, w 

tym wójta Stanisława Krupkę i nakazano aby pogrzebali pomordowa-

nych. Wśród rozstrzelanych znalazło się 85 mieszkańców Wawra i Anina 

oraz 22 osoby z innych miejscowości. Byli wśród nich Polacy, Żydzi, Rosja-

nin i dwóch obywateli USA. Jednym z rozstrzelanych mężczyzn był Daniel 

Gering, którego przodkowie przybyli do Polski z Niemiec. Mieszkał w Ani-

nie przy ul. I Poprzecznej. Pomimo nalegań niemieckiego „sądu” nie chciał 

potwierdzić swojego niemieckiego pochodzenia. Oświadczenie takie pozwo-

liło by mu uratować życie.  

 

 

 

 

 

 

 

Jak podaje Władysław Bartoszewski w książce "Warszawski pierścień śmier-

ci 1939-1944" ciała zamordowanych początkowo pochowano na prowizo-

rycznym cmentarzu w 6 ogólnych grobach. Po ekshumacji przeprowadzonej 

w czerwcu 1940 r. 76 zwłok pochowano na nowym cmentarzu na Glinkach w 

Wawrze, część przewieziono do Warszawy do grobów rodzinnych, a zwłoki 

11 Żydów do Warszawy zabrało Towarzystwo "Wieczność" i pochowało na 

cmentarzu żydowskim na Bródnie. Pamięć o zbrodni wawerskiej nie wygasła 

do końca wojny, mimo dziesiątków późniejszych egzekucji masowych 

i innych głośnych aktów terroru. Jednym z dowodów na to było nadanie na-

zwy "Wawer" powstałej w grudniu 1940 r. harcerskiej Organizacji Małego 

Ilustracja 4. Po egzekucji 

przy ul. Spiżowej.  Na 

ziemi leżą rozstrzelani 

mieszkańcy Anina i 

Wawra.  
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Sabotażu, której komendantem głównym został Aleksander Kamiński.  

W latach 1940 - 1945, wykonała ponad 170 akcji sabotażowych przeciw 

okupantowi. Na warszawskich murach harcerze pisali: „Wawer pomścimy”7. 

Egzekucja wawerska stała się wyzwaniem dla pisarzy i artystów. Wacław 

Piotrowski uwiecznił ją na płótnie zatytułowanym „Tragedia wawerska”. 

Obraz pierwotnie trafił do Szkoły Podstawowej nr 86 w Wawrze. Artysta 

opracował również na motywach swego obrazu projekt znaczka pocztowego 

pn. „Martyrologia Wawra”. Obecnie obraz ten znajduje się zbiorach Muzeum 

Niepodległości. 

 

OSĄDZENIE SPRAWCÓW  
 

Niemieckie władze okupacyjne (za-

równo policyjne jak i wojskowe) mia-

ły pełną świadomość tego, że w 

Wawrze popełniono zbrodnię rozstrze-

liwując niewinnych ludzi. Świadczy o 

tym m.in. sprawozdanie dowódcy 

wojsk niemieckich wojsk okupacyj-

nych w Polsce gen. Johannesa Al-

brechta Blaskowitza z lutego 1940 r. 

Stwierdzał on w nim m.in.: "VI bata-

lion policji, wysłany przez administra-

cję na wiadomość o morderstwie, ka-

zał powiesić właściciela szynku przed 

lokalem, gdzie miało miejsce morder-

stwo oraz rozstrzelać 114 Polaków z 

willowej kolonii Anin, którzy ze 

zbrodnią nie mieli nic wspólnego. (...) 

To rozstrzelanie wzburzyło bardzo 

Polaków, ponieważ morderstwo nie 

miało żadnego związku z ludnością, 

była to zbrodnia dokonana z motywów 

wyłącznie kryminalnych. Poza tym 

ludność wskazała sama tych zbrodnia-

rzy batalionowi budowlanemu 538, 

usiłowała więc pomóc przy ich ujęciu".8 W dalszej części swojego sprawoz-

                                                           
7 Czesław Michalski: „Wojna warszawsko-niemiecka”, Warszawa, 1971, s. 263–275. 

Ilustracja 5. Ppłk Max Daume.  

Dowódca akcji pacyfikacyjnej w Aninie  

i Wawrze 26-27 grudnia 1939 r. Na 

zdjęciu uwieczniony moment przylotu 

do Polski w 1946 r. w charakterze 

oskarżonego o zbrodnie wojenne. 
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dania Blaskowitz stwierdzał, że: „(…) egzekucje dokonywane przez policję 

zagrażają w sposób nieodpowiedzialny i bez pożytku bezpieczeństwu wojsko-

wemu i eksploatacji Wschodu”9. Po wojnie sądy polskie osądziły głów-nych 

współodpowiedzialnych za zbrodnię w Wawrze.  

Ppłk Max Daume za 

popełnione zbrodnie 

wojenne został w 

1946 r. wydany przez 

aliantów Polsce. W 

dniu 3 marca 1947 r. 

został on skazany 

przez Najwyższy 

Trybunał Narodowy 

w Warszawie na karę 

śmierci, którą wyko-

nano na terenie wię-

zienia mokotowskie-

go w Warszawie. Na 

przełomie 1949 i 

1950 r. władze ZSRR wydały Polsce mjr Friedricha Wilhelma Wenzla za 

popełnienie na polskim terytorium zbrodnie wojenne. W listopadzie 1951 r 

Sąd Wojewódzki dla miasta stołecznego Warszawy skazał Wenzla na karę 

śmierci. Kara została wykonana na terenie więzienia mokotowskiego w War-

szawie. 

 

RELACJE 

 

Stanisław Krupka10 

Wójt Gminy Wawer 

„(…)W nocy z 26 na 27 grudnia pukanie do okna i walenie do drzwi wyrwało 

mnie ze snu. Po otwarciu drzwi do mieszkania weszło dwóch umundurowa-

nych Niemców wraz z wehrmachtowcem Noczyńskim, w towarzystwie Roz-

                                                                                                                                          
8 Władysław Bartoszewski, “Warszawski pierścień śmierci. 1939 – 1944”, Warszawa 
1970, s. 54 
9 Władysław Bartoszewski, „Warszawski pierścień śmierci. 1939 – 1944”, Warszawa 
1970, s. 54 
10 Zeznanie złożone w szóstym dniu procesu przed Najwyższym Trybunałem 
Narodowym w Warszawie. 

Ilustracja 6. Rozprawa przed Najwyższym trybunałem 

Narodowym w 1947 r. Wśród oskarżonych zbrodniarzy 

hitlerowskich siedzi ppłk Max Daume. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kara_%C5%9Bmierci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kara_%C5%9Bmierci
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wadowskiego, polskiego policjanta,  z poleceniem natychmiastowego ubiera-

nia się. W międzyczasie Noczyński dyskretnie powiedział mi, żebym się poże-

gnał z rodziną. To był dolmetscher – tłumacz, łącznik między komendanturą 

w Aninie a gminą wawerską. (…) Po ubraniu się i wyjściu z mieszkania spo-

strzegłem, że na schodach stali Niemcy w towarzystwie młodego człowieka, 

który się zwrócił do mnie: „Panie wójcie, niech pan mnie ratuje!”. Wzruszy-

łem ramionami, oświadczając, że nie wiem, o co chodzi. Po drodze od domu 

do komendantury Noczyński dyskretnie poinformował mnie, że dwóch feldfe-

blów z miejscowego garnizonu Wehrmachtu w Aninie zostało zastrzelonych. 

Przyjechała 1 i 3 kompania 6 Batalionu policji berlińskiej i że będzie bardzo 

źle. W tej chwili odbywa się obława, w której biorą udział te dwie kompanie 

wraz z miejscowym Wehrmachtem. Kiedy przyszliśmy na ulicę II Poprzeczną 

w Aninie, gdzie była siedziba komendantury wojskowej, na ulicy naprzeciwko 

tego domu stali w szeregach, w trójkach czy czwórkach, tego nie pamiętam, 

mężczyźni z rękoma do góry. Zatrzymani. Byli to ludzie w marynarkach, tu i 

ówdzie dobywały się jęki, widać było, że niektórzy byli pokrwawieni. Po 

chwilowym zatrzymaniu się wszystkich poprowadzono na ogrodzone podwó-

rze komendantury. W trakcie chwilowego zatrzymania na podwórzu kolejno 

zaczęto wprowadzać do wewnątrz. Wprowadzeni za chwilę wyskakiwali, ro-

biąc w powietrzu salto mortale, pobici, a szczególnie odbywało się to z dzi-

kim wrzaskiem, jeżeli to się łączyło ze słowem Jude. (…) Również za chwilę w 

towarzystwie tego dolmetschera Noczyńskiego powoli w szeregu posuwałem 

się do wewnątrz, pilnie obserwując przebieg sytuacji. Zorientowałem się w 

sytuacji. Ponieważ pochodzę z pogranicza, spod Ostrołęki, znam mentalność 

pruską i uważałem, że sprawa jest przesądzona, że na mnie jako na wójta 

spada obowiązek bronienia, co będę w możności w moich warunkach i spro-

wokowania sytuacji takiej, aby mnie na miejscu zastrzelono, ponieważ nie 

miałem co do tego żadnych złudzeń, jaki to będzie koniec. Posuwając się po 

schodach przy wejściu do wewnątrz do lokalu w drzwiach, już każdego pyta-

no wchodzącego: Pole oder Deutsch? Jak pytany odpowiadał „Pole” – za-

czynała się momentalnie masakra. Przede mną wszedł Dawid Gering, trzy 

czy cztery osoby przede mną, którego kilkakrotnie pytano o to, prawdopo-

dobnie ze względu na jego nazwisko. Z chwilą, kiedy oświadczył, że „Pole”, 

to się dla niego katastrofalnie skończyło. Zostałem wprowadzony. W wejściu 

otwarte drzwi do pokoju komendantury, w dwóch rzędach były ustawione 

niższe szarże. Przechodziło się przez szpaler. Polegało to na tym, że u drzwi 

wejściowych podstawiano nogę, tak że kto wchodził, padał na twarz przed tak 

zwanym sądem, a wskutek tego później padał na kolana i tak na kolanach z 

rękami wzniesionymi do góry musiał się czołgać, gdzie Niemcy siedzieli albo 
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brano od niego dowód osobisty, albo zapytywano o nazwisko i z powrotem 

bity przechodził przez ten szpaler do sieni. Wtedy chwytano za kołnierz i wy-

rzucano go. Ci wszyscy, którzy stali w szpalerze, mieli jakieś narzędzia do 

bicia. Mnie doprowadził Noczyński i zameldował, kogo sprowadził. Stało ich 

kilku, liczby nie pamiętam, reszta jeszcze wyżej z minami okrutnymi. Jeden z 

nich, w zielonkawym mundurze, w pozycji stojącej, zadał mi pytanie, czy zda-

ję sobie sprawę z tego, co tutaj zaszło. Oświadczyłem, że nic nie wiem, zosta-

łem z łóżka z domu ściągnięty. W postawie na baczność Noczyński to po-

twierdził. Powiedziałem, że tak samo ci ludzie są wyciągnięci z łóżek i nic nie 

wiedzą. Na to zadający pytania oświadczył, że: – Dwóch feldfeblów z Wehr-

machtu zostało zabitych i wy, wszyscy Polacy, jesteście temu winni i krwawo 

za to zapłacicie. Na to jemu oświadczyłem: Wy też powinniście pamiętać, że 

mieliście rok 1918, że u was też 

była dezorganizacja jak i u nas, 

że więzienia są rozpuszczone, że 

więzienie świętokrzyskie jest 

rozpuszczone i nie jest wyklu-

czone, że w gminie wylotowej 

takiej jak Wawer mógł zaistnieć 

pospolity wypadek kryminalny. 

Zresztą mogę mu pokazać odpis 

meldunku do Kreishauptmanna, 

gdzie prosiliśmy o zorganizowa-

nie posterunku policyjnego. 

Oświadczył mi, że w tej chwili 

jest za późno. Powiedziałem: 

Dobrze, wy obecnie uznajecie nas za stronę wojującą, ale w 1914 roku nie 

byliśmy stroną wojującą i niektórzy mężowie stanu w Polsce chcieli oprzeć 

politykę na tzw. państwach centralnych. Tymczasem fakt rozstrzelania w Ka-

liszu niewinnych ludzi zmienił tę całą koncepcję, bo propaganda aliancka to 

Ilustracja 7. Tymczasowy cmentarz 

ofiar Zbrodni Wawerskiej przy ul. 

Spiżowej (obecnie ul. 27 grudnia 

1939 r.). Zdjęcie wykonane na 

wiosnę 1940 r. Obecnie w tym 

miejscu znajduje się Plac Ofiar 

Wojny. 
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wykorzystała. Badający wtedy dostał nerwowych tików i jak gdyby chciał 

mnie uderzyć. Zrozumiał tę jego chęć jeden ze szpaleru i uderzył mnie w 

kark. Pochyliłem się do dolmetschera Noczyńskiego. Zapytał mnie o zawód. 

Powiedziałem: Nauczyciel. Zapytał, co chcę jeszcze powiedzieć. Oświadczy-

łem mu, że w 1917 roku, kiedy opinia amerykańska wahała się, czy wziąć 

udział w wojnie, czy być neutralną, fakt zatopienia „Lusitanii” z niewinnymi 

ludźmi spowodował, że propaganda wykorzystała to na korzyść przystąpienia 

do wojny. On powiedział coś w tym znaczeniu – Pfarrer, Philosophie, coś w 

tym rodzaju i zaczęło się zanosić na to, że będę na miejscu zastrzelony, a o to 

mi chodziło. Wtedy podniósł głos i huknął na mnie: Milczeć, pies! Czy coś w 

ten sposób. Ja również podniesionym głosem powiedziałem, że ci ludzie za-

trzymani są niewinni, zresztą, sprawa może się wyjaśnić. Wtedy podbiegł 

jeden ze stojących i kopnął mnie. Pamiętałem o tym, żeby się nie przewrócić, 

bo największa tragedia była, kiedy się ktoś przewrócił, wtedy jego los był 

przesądzony. Był tak masakrowany, że zęby i oczy tracił. Wyprowadzony 

zostałem przez Noczyńskiego przez ten szpaler i w porównaniu do innych 

przeszło to stosunkowo gładko. Byłem sprowadzony po schodach na dół do 

gromady oczekujących po lewej stronie. Noczyński, rozstając się ze mną, 

powiedział: Rychtyk na mnie uważajcie. Zostałem w tym tłumie i rozpoczął 

się dalszy przebieg dochodzenia i wyrzucania ludzi w sposób, o którym już 

nie będę powtarzał. Nie wiem, po jakim czasie, bo byłem w nerwowym napię-

ciu i każdy muskuł w człowieku drgał, wyszedł jakiś wysoki drab w mundurze 

i przeczytał nam, że wszyscy na tym placu zostali skazani na śmierć przez 

rozstrzelanie. Nawet nazwiska nie zostały odczytane, tylko: Wszyscy, którzy 

są tu zgromadzeni są skazani na karę śmierci przez rozstrzelanie. Z placu 

dało się słyszeć głosy: Panie majorze, my jesteśmy niewinni, z domu zostali-

śmy wyciągnięci. Rozpoczęły się dantejskie sceny. Chłopcy, którzy byli z oj-

cami, zaczęli się czepiać ich szyi: Tatusiu, ratuj mnie! Po kilku minutach 

zaczęto odliczać grupki, które z podwórka zaczęto wyprowadzać, licząc do-

kładnie. Wyprowadzano na egzekucję. Ja, stojąc w gromadzie, jak na dyry-

genta w orkiestrze patrzyłem na Noczyńskiego, na jego ruchy rękami i głową. 

Kiedy wyprowadzono trzecią, czwartą, piątą grupę, nie pamiętam, z jednego 

końca wyprowadzony zostałem na ubocze na tym podwórku, gdzie stało parę 

osób: fryzjer, krawiec, szewc i jeszcze kilku ludzi, których nie pamiętam. 

Jeszcze w tym momencie sprowadzono większą gromadę ludzi, ale na po-

dwórko ich nie wprowadzili, tylko zatrzymali na ulicy. Po jakiejś przerwie 

wyszedł Niemiec w zielonkawym mundurze i kazał tych wszystkich, którzy byli 

sprowadzeni, zwolnić. Nas jako ostatnich zaprowadzono na miejsce egzeku-

cji, kazano się odwrócić. Chwila oczekiwania, po czym zgłosił się do nas 
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Niemiec, może ich było dwóch czy trzech, nie pamiętam tego, i oświadczył: 

Macie wszyscy wielkie szczęście, zostaliście ułaskawieni, ale musicie zakopać 

tych zastrzelonych i to do godziny pierwszej. Po tym jego powiedzeniu Niem-

cy się rozeszli i zostaliśmy sami. Chwilę na siebie patrzyliśmy, a potem każdy 

w swoją stronę zaczął uciekać, chociaż nikt nami się nie interesował. Ja 

oprzytomniałem, kiedy wpadłem na drut kolczasty. Wróciłem do domu, po-

wiedziałem krótko, o co chodzi i wróciłem do gminy. Pamiętałem o tym, że 

ciąży na nas obowiązek zakopania rozstrzelanych. To była już dziewiąta go-

dzina, już był podoficer Wiśniewski z oddziałem piętnastu ludzi, który zgłosił 

się z poleceniem, żeby tych ludzi zakopać.(…)” 

Wacław Klemensiewicz11 

„W Aninie przy ul. 27 Grudnia, (dawniej II Poprzeczna) numer 3, posiadam 

własną willę. W willi tej mniej więcej od 10 października 1939 aż do ustąpie-

nia Niemców w 1945 roku, mieściła się tzw. Ortskommandantur Wawer-Anin. 

W roku 1941 kancelarię Ortskommandantur przeniesiono na inne miejsce, 

zaś w willi mojej aż do końca mieściły się koszary żołnierzy.(…) 26 grudnia 

1939 roku, mniej więcej około pół do dziewiątej [wieczorem], wpadł do po-

koju, w którym siedziałem razem z żoną i córką, szeregowiec Schramm z ko-

mendantury i powiedział, że stała się straszna rzecz, bo zabili dwóch naszych, 

nie wychodźcie z domu, zgaście światło i siedźcie cicho, jakby was nie było, z 

Warszawy zaraz przyjedzie gestapo”. Myśmy zastosowali się do tego.  (…) 

                                                           
11 Zeznanie złożone w Warszawie, 31 lipca 1946 r. w obecności sędziego Antoniego 
Knolla, członka Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce. 

Ilustracja 8. Obraz Wacława Piotrowskiego „Zbrodnia Wawerska”. Obraz znajdu-

je się w zbiorach Muzeum Niepodległości. 



ZBRODNIA W WAWRZE 

 

- 16 - 

 

Niedługo później przyszedł lokator z pierwszego piętra z zapytaniem, czy nie 

wiemy, co się stało, gdyż po całym Aninie biega wojsko i zatrzymują wszyst-

kich przechodniów. Wyjaśniłem mu, o co chodzi. W chwilę po wyjściu tego 

lokatora usłyszeliśmy przed domem jakieś głosy. Uchyliłem rożek rolety i 

zobaczyłem dziesięciu do dwunastu mężczyzn, których warszawscy gestapow-

cy wpędzili do naszego ogródka przed domem.  O tym, że wpędzało tych ludzi 

gestapo z Warszawy, upewniło mnie inne umundurowanie, Wehrmacht bo-

wiem nosił płaszcze na jeden rząd guzików, a ci mieli po dwa rzędy guzików 

na płaszczach. Spędzonych mężczyzn skierowano pod ścianę małej oficynki, 

gdzie mieściła się centrala telefoniczna i wartownia. Kazano im stanąć twa-

rzami do ściany, wyciągnięte w górę ręce oprzeć o ścianę. Jeśli któryś z nich 

opuścił ręce, był bity. Koło godziny pierwszej w nocy  na podwórku było ze-

branych około 350 – 400 osób, wszystkich otaczała żandarmeria. Mniej wię-

cej około godz. 24.00 rozpoczęły się przesłuchania, które odbywały się w 

lokalu Ortskommandantury, który to lokal stanowił część mojego mieszkania, 

po lewej stronie widząc od wejścia, korytarza. Ja mieszkałem po prawej stro-

nie korytarza. W komisji przesłuchującej zasiadali: jakiś pułkownik żandar-

merii z Warszawy, jak się później dowiedziałem nazwiskiem Daume, major 

żandarmerii, który świetnie mówił po polsku,  a nazwisko którego nie jest mi 

znane i Oberleutnant Stephan. Ta sama komisja stanowiła jednocześnie sąd 

wyrokujący. Przez drzwi słyszałem, jak po przesłuchaniu wychodził przesłu-

chiwany, to padał rozkaz: dieser ist frei albo dieser bleiht. Zwolnionego żoł-

nierz odprowadzał do domu, aby go ponownie nie zatrzymali. Przesłuchanie 

wszystkich zatrzymanych trwało mniej więcej do piątej nad ranem. Jak mi 

opowiadali później zwolnieni, każdego przesłuchiwano tylko kilka minut, przy 

czym niszczono mu dokumenty osobiste. (…)”  

 

Stanisław Piegat12 

Fryzjer z Wawra 

„Mróz był wielki, ziemia zasypana śniegiem, noc bardzo ciemna.  

W tym samym czasie kiedyśmy słuchali Tuluzy, Wawer i Anin otoczone zosta-

ły przez żandarmerię i SS. Obchodzono wszystkie domy i wille, wyciągając 

mężczyzn, a nawet małych chłopców. Dlaczego ominęli naszą willę – do dziś 

nie rozumiem. Podobno omijali wille, dookoła których nie było śladu nóg 

wydeptanych na śniegu. Dopiero o świcie, jak piorun z jasnego nieba, ude-

rzyła nas straszna wieść: wszyscy najbliżsi sąsiedzi rozstrzelani! 120 męż-

                                                           
12 Wspomnienie wydrukowane w „Kurierze Codziennym” nr 95 z 8 października 
1945 r. 
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czyzn! Był to po prostu grom, który nas oszołomił. Okazało się, że bandyta 

Prasuła, ścigany przez policję niemiecką i granatową zjawił się w Wawrze, w 

kawiarence. Kiedy do lokalu weszło dwóch Niemców i policjant granatowy – 

strzelił, zabijając jednego Niemca i raniąc drugiego, poczym zbiegł. W rezul-

tacie nastąpiły represje. Z Warszawy nadjechały samochody z oprawcami. 

(…) Kilka godzin czekaliśmy na wielkim mrozie. Potem padł rozkaz – utwo-

rzyć szereg. Musieliśmy wszyscy przejść przez dwuszereg SS-manów, którzy 

w okrutny sposób bili nas kolbami. Wielu mężczyzn miało rozbite szczęki i 

zmasakrowane twarze. Po tej strasznej, bezlitosnej masakrze oświetlono re-

flektorami pusty plac pomiędzy uliczkami i rozpoczęto rozstrzeliwanie po 10 

osób. Rozstrzeliwano z karabinu maszynowego umieszczonego na samocho-

dzie. Staliśmy wszyscy jak nieprzytomni. Zdawało się, że to wszystko jest dal-

szą częścią jakiegoś koszmarnego snu, z którego nas wyrwano. Potem rozległ 

się jęk i płacz wśród tłumu mężczyzn i chłopców. Klękano, modlono się, z 

jękiem wyciągając ręce do nieba.  W końcu i ja znalazłem się w odliczonej 

dziesiątce. Odprowadzono nas i kazano klęknąć, tak aby jeden klęczący doty-

kał ramienia drugiego. Obok mnie klęczał mój pomocnik. Płakaliśmy i modli-

liśmy się obaj. On, jako młodszy, zwrócił się do mnie z prośbą, aby mu prze-

baczyć wszystko, jeśli w czym zawinił, bo za chwilę stanie przed Bogiem. Ja 

przez cały czas prosiłem Boga, abym mógł upaść przy pierwszym strzale, 

zanim mnie kula dosięgnie. Słyszałem o takich szczęśliwych wypadkach. Na-

gle usłyszałem grom – upadłem – i straciłem przytomność. Kiedy się ockną-

łem, nie rozumiałem, gdzie jestem. Dopiero jęk mego konającego towarzysza 

i ciepło jego krwi przywołały mnie do przytomności. Nie pojmowałem jednak, 

czy jestem ranny, czy umieram. Czułem tylko, że mi palce u rąk i uszy marz-

ną. Reflektor świecił nadal. Leżałem w kałuży krwi, starając się nie oddy-

chać. W pewnym momencie usłyszałem kroki. Ktoś chodził, pochylał się nad 

leżącymi ciałami, dobijał konających. Co chwila rozlegał się strzał. Czułem, 

że mi serce zamiera zupełnie. Po prostu przestałem oddychać. Ktoś nadszedł, 

pochylił się. Mój towarzysz jęknął. Rozległ się strzał. Dobito go. Kroki się 

oddaliły. Leżałem jak martwy, wstrzymując oddech. Po długiej chwili – która 

mi się wydawała wiekami – znowu kroki. Znowu nasłuchiwanie, czy ktoś się 

nie poruszył lub nie jęknął – i strzały. W pewnej chwili zatraciłem poczucie 

świadomości. Kiedy oczy otworzyłem, było ciemno. Reflektor znikł. Cisza. 

Mimo to starałem się nie drgnąć, bałem się podstępu. Dopiero kiedy wyczu-

łem, że ciemności zaczynają nieznacznie ustępować, że zbliża się świt, posta-
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nowiłem działać. Zacząłem bardzo nieznacznie wykręcać głowę, aby rozej-

rzeć się w sytuacji. Wiedziałem, że każdy ruch grozi śmiercią. Uniosłem gło-

wę i stwierdziłem, że wokół mnie nie ma żywego człowieka. Byłem sam wśród 

trupów. Poczołgałem się w kierunku najbliższego płotu – w   jaki sposób, sam 

nie rozumiem – i wpadłem do znajomych, którzy struchleli na mój widok. 

Byłem ocalony.” 

Jan Bronisław Janikowski13  

urodzony w Warszawie w 1888 roku, podpułkownik WP służby czynnej, 

zamieszkały w Wawrze. 

„(…)Z prasy dowiedziałem się, że Daume utrzymuje, że kiedy zostało popeł-

nione morderstwo w Wawrze, nie był przewodniczącym sądu, który się tam 

odbywał. Otóż stwierdzam z całą stanowczością, że płk. Daume… (…) …że 

                                                           
13 Fragmenty zeznania złożonego przed Najwyższym Trybunałem Narodowym  
w Warszawie 

Ilustracja 9. Tymczasowy cmentarz ofiar Zbrodni Wawerskiej. Zdjęcie wykonane 

na wiosnę 1940 r. Na polecenie niemieckich władz okupacyjnych cmentarz ten 

został zlikwidowany a osoby pochowane przeniesione na Cmentarz Ofiar Wojny 

lub do grobów rodzinnych na innych cmentarzach warszawskich. Obecnie w tym 

miejscu znajduje się Plac Ofiar Wojny. 
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oskarżony Daume, mówiąc, iż przewodniczącym był nie on, ale major Haase 

z korpusu sądowego, mówił nieprawdę. On był przewodniczącym, on wyda-

wał rozkazy i rozporządzenia, major Haase pełnił raczej funkcję oskarżyciela 

publicznego, jak gdyby prokuratora, ale nigdy nie był przewodniczącym i w 

ogóle do sprawy się nie wtrącał. To chciałem zaznaczyć. Zamieszkiwałem  

w Wawrze przed rokiem 1939 przy ul. Józefa Piłsudskiego 46. W nocy z 26 na 

27 grudnia 1939 roku miało miejsce zajście w tej restauracji, o którym wia-

domo z prasy, więc powtarzać tego nie będę. Tej nocy około godziny jedena-

stej trzydzieści na podwórze domu, w którym mieszkałem, przybyło dziesięciu 

żołnierzy pod dowództwem podoficera. Sześciu zostało pod bramą, czterech 

wkroczyło do mieszkania i zapytali, kto tu mieszka. Powiedziałem, że ja z 

matką, żoną i siostrą. Zapytali, czy jest więcej mężczyzn. Powiedziałem, że 

nie ma. Potem zapytali, czy jestem oficerem. Powiedziałem, że tak. – To 

chodź z nami. Mówię, że zaraz, ale muszę się ubrać, bo przecież zerwałem się 

dopiero z łóżka. Odpowiedzieli: Nie, zaraz, schnell. Matka chciała mi dać 

niezbędne rzeczy jak jedzenie, ręcznik, mydło. Odsunęli to wszystko, mówiąc, 

że to niepotrzebne, tylko prędko trzeba iść. Dokumenty też niepotrzebne, jak 

powiedzieli, ale na wszelki wypadek wziąłem ze sobą dokument. Zaprowadzili 

mnie na ulicę II Poprzeczną i ustawili mnie jak wszystkich innych, w trzy 

szeregi. Po jakimś czasie odliczono dziesięciu i kazano iść na ul. Poprzeczną, 

dom Klemensiewicza. (…) Nas zgromadzono koło małego domku, koło grobu 

porucznika Blokholza czy coś takiego, który był zabity w 1939 roku. Czeka-

łem jakiś czas i obserwowałem, co się dzieje na podwórzu. Działy się tam 

straszne rzeczy, bo wszystkich tych, których zgromadzono, nieludzko trakto-

wano. Ni z tego, ni z owego żołnierze podchodzili i bili poszczególnych ludzi, 

czy to karabinem, czy kijem. Jeden z Niemców miał trzcinę i bił wszystkich po 

głowach. Czego chcieli, nie wiadomo było. Po prawej stronie domu była 

gromadka tych, którzy już byli osądzeni. Z lewej strony widziałem człowieka 

tylko w bieliźnie, który stał na mrozie, a zaznaczyć trzeba, że było wtedy ja-

kieś osiemnaście stopni mrozu. To trwało jakąś godzinę. Następnie wezwano 

mnie do domu. To jest dom wysoki, parterowy, mniej więcej na dwa metry 

wysokości. Prowadzi do niego około dziesięciu stopni, po których trzeba było 

wejść do sali rozpraw. Jak się wchodziło, żołnierze z prawej i lewej strony 

uważali, że trzeba kopać każdego wprowadzonego. Mnie też chcieli kopnąć, 

ale się jakoś zgrabnie usunąłem, tak że jeden z żołnierzy, który się zamach-

nął, omal nie spadł ze schodów. Po wejściu spotkałem się oko w oko z gesta-

powcem, który z karabinem i rewolwerem wprowadził mnie do sali. Żołnierze 

stali z prawej i lewej strony i znów przy wprowadzaniu na salę uważali za 

potrzebne podstawiać nogę. Ale zauważyłem to i wchodziłem wolno, tak że 
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nie upadłem, tylko jeden uderzył mnie z lewej strony, a drugi w głowę. Pod-

szedłem do stołu, gdzie był przewodniczący, oskarżony Daume, obok niego 

pisarz, a dalej nieco prokurator, major Haase. (…) Jak mnie wprowadzono 

na salę rozpraw, rozpoczęło się badanie. Był taki stół, dłuższy od tego pod 

oknem, był major, pułkownik i jeszcze kilku oficerów, zdaje się, że także po-

rucznik Stefan, który był komendantem Anina. (…) Rozpoczęły się badania. 

Stały tam dwa stoły, przy jednym stał obwiniony Daume, przy nim pisarz, z 

boku stał prokurator i dwaj porucznicy, obok drugiego stołu pewna liczba 

oficerów, między innymi por. Stefan, komendant Anina. Badanie rozpoczęło 

się od tego, że pisarz, który miał przed sobą arkusz papieru częściowo zapi-

sany, zapytał się mnie: Nazwisko i imię, rok urodzenia, zawód. Gdy mu po-

wiedziałem, że jestem majorem, obwiniony Daume zwrócił się do mnie: Je-

steście oficerem, tak, czy legionistą? – Nie, jestem oficerem zawodowym ar-

mii rosyjskiej. – Braliście udział w wojnie światowej? – Tak. – A z kim wal-

czyliście? – Z Austriakami i Niemcami. – Hm, a gdzie? – Pod Lublinem. – W 

jakiej armii? Czwartej, gen. Ewerta. – Przeciwko komu? Znacie tamtych 

dowódców? – Owszem, był Auffenberg i Dankl. Potem powiedział: Czy byli-

ście ranni? – Tak, w nogę. Wtedy oficerowie podchodzili do mnie i patrzyli, 

czy byłem ranny. Obwiniony Daume jakby skinął na prokuratora, żeby też 

podszedł do mnie. Podszedł, zobaczył i powiedział: Loch, bo mam w tej nodze 

przestrzeloną dziurę. Na tym badanie się skończyło. Obwiniony Daume zwró-

cił się wówczas do mnie: Czy pan ma dowód, legitymację lub coś podobnego, 

na podstawie czego można by stwierdzić, że jesteście oficerem? Pokazałem 

mu legitymację polską, wystawioną przed 1929 rokiem przez Ministerstwo 

Spraw Wojskowych. Popatrzył: – Phe, polska, to można sfałszować. – Prze-

praszam, ale ja się fałszowaniem dokumentów nie trudnię! Rzucił i oddał mi. 

Wtedy wszedł prokurator i zaczął mówić, że Polacy zrobili źle, że jakiś wypa-

dek miał miejsce na terenie Anina, zastrzelono dwóch żołnierzy, ale on widzi, 

że ten, który zastrzelił, to nie należy do wojska, że to była osoba cywilna. Z 

uwagi na to, że jestem przedstawicielem wojska nie mam z tym nic wspólnego 

i powiedział, że my jesteśmy oficerami, więc jest między nami więź korpora-

cyjna, zdaje się, że powiedział coś jak esprit du corps, tego nie będę utrzy-

mywał. Jak prokurator skończył, to obwiniony kiwał głową, że jest z tego 

niezadowolony, nieprzekonany i zwrócił się do mnie, czy ja nie mam jeszcze 

jakiegoś innego dowodu oprócz tej polskiej legitymacji. Owszem, mam nie-

miecki dowód. Tak, niemiecki? Oto odpis tego dokumentu wydanego przez 

Kommandantur Warschau, Bescheinigung, wystawiony, że taki a taki niemo-

bilizowany, zadośćuczynił i zgłosił się w Warszawie. To było 10 października. 

Ostatni dzień rejestracji wszystkich oficerów, którzy przebywali w Warsza-
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wie. Pokazałem mu to, przeczytał i podarł: – Teraz nie posiadacie żadnego. – 

Tak, niestety, nie mam teraz żadnego dokumentu. Zobaczyłem, że wszystko, 

co powiadam, go nie przekonuje. To, co powiedział prokurator, nie trafia do 

jego przekonania, że to jest vox clamantis in deserto, głos wołającego na 

puszczy, że to, co powiem, go nie przekona, widzę, że sytuacja jest bezna-

dziejna, bo zostało tylko to, żeby mnie odprowadzić razem z innymi. Wtedy ja 

sobie przypomniałem, że dobrze jest walczyć z Niemcami, jeżeli się jest bez-

czelnym. Więc zaryzykowałem. Kiedy on mi podarł ten dokument, to ja po-

wiedziałem: Czytałem i mówiono mi, że armia niemiecka jest ideałem, wzo-

rem dla innych, armia par excellence, armia, która powinna być wzorem dla 

innych, a to, co pan zrobił, nie widzę, żeby to należało do doskonałości, gdyż 

Bescheinigung zostało mi wydane na podstawie rozporządzenia dowódcy, 

generała porucznika Kokenhausena. Było rozporządzenie, że każdy oficer 

musi się meldować i otrzymuje takie zaświadczenie. Jeżeli pan w obecności 

swoich podwładnych, a w szczególności osoby obcej, to jest mnie, nie szanuje 

przepisów swojej władzy i podrywa jej autorytet, to co można sądzić o armii 

niemieckiej? Tak być nie powinno. Obwiniony bardzo się oburzył, nawet 

myślałem, że mnie zastrzeli z tego rewolweru, który miał przy sobie, ale wi-

dząc ironiczne uśmiechy swych podwładnych opanował się, podszedł do pisa-

rza znajdującego się o dwa kroki od niego, cały czas trzymał linijkę, którą 

nerwowo stukał, i kazał mnie skreślić z wykazu skazanych na śmierć. Powie-

dział, że w ciągu trzech dni mam się zameldować w sejmie na ul. Wiejskiej, w 

hotelu sejmowym, tam był jakiś batalion, to otrzymam nowe zaświadczenie. 

Powiedziałem, że dobrze. Następnie kiwnął na drugiego podoficera, coś mu 

powiedział, podszedł żołnierz do mnie i ten, który zapisywał i skreślał, po-

wiedział: Jest pan wolny, może pan iść do domu. Na tym się skończyło. (…)” 

 

Janina Przedlacka,  

Mieszkanka gminy Wawer, która w egzekucji straciła męża i syna. Tak po 

latach opisywała to, co zobaczyła po przybyciu na miejsce masakry: "Leżeli 

obok siebie. Twarz męża była zmasakrowana nie do poznania. Oko wybite, 

nos spłaszczony. Kołnierz futrzany od palta podarty w strzępy. Leżał skur-

czony, jak w okropnym bólu. Był już zimny. Wiedziałam, że nie żyje. Za to syn 

leżał wyprostowany, z czapką na głowie, oczy otwarte, jakby za chwilę miał 

wstać. Zdawało mi się, że żyje. Rozpięłam mu koszulę, ciało było jeszcze cie-

płe i spocone. Zaczęłam je wycierać i rozcierać. Chciałam za wszelką cenę 

przywrócić go życiu. Czekałam na cud Zaczęli schodzić się ludzie. Niewypo-

wiedziana rozpacz ogarnęła wszystkich. Ludzie biegali, jak obłąkani. Płakali, 

wyli z bólu i bezradności, przysięgali odwet Chcieli zabierać zabitych do 
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domu. Stawiali ich na nogi, zaklinali, by ożyli, by się odezwali Twarda ko-

nieczność jednak kazała opanować się. Ktoś powiedział, że na razie nie moż-

na zabierać zwłok, trzeba pochować na miejscu. Składaliśmy więc do dołu 

mężów, synów, ojców, jednego obok drugiego. Przykrywaliśmy im twarze - 

czym kto mógł - kapeluszami, szalikami, chustkami, aby im się do oczu piasku 

nie nasypało Zostałam sama. Zbolała i zrozpaczona, skrzywdzona  

w sposób, którego żadna mowa ludzka nie jest w stanie wyrazić"14.  

 

 

LISTA OFIAR ZBRODNI WAWERSKIEJ15 

 

Rozstrzelani: 

1. Henryk Adamowicz16 - z Warszawy, Cmentarz Bródzieński17 

2. Tadeusz Bartosiewicz - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd IV18 

3. Antoni Bartoszek - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd IV 

                                                           
14 Władysław Bartoszewski, „Warszawski pierścień śmierci. 1939 – 1944”, Warszawa 
1970, s. 55 
15 Lista sporządzona została na podstawie dokumentów Gminy Wawer (1940), 
ZBOWiD-u Oddział Warszawa Praga Południe (b.r.) oraz publikacji Władysława Bar-
toszewskiego „Warszawski pierścień śmierci 1939-1944” (1970), Henryka Pawłowi-
cza „Wawer” (1962), Jan Bijata „Wawer” (1973). 
16 Z boku nazwiska podana jest informacja gdzie dana osoba została pochowana. 
17 Cmentarz Bródzeński w Warszawie nazywany jest również Cmentarzem Bródnow-
skim. 
18 Cmentarz Ofiar Wojny położony jest na ternie Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w 
osiedlu Marysin Wawerski (dawna nazwa Glinki) przy ul. Kościuszkowców 

Ilustracja 10. Mogiły 

pomordowanych miesz-

kańców Anina i Wawra.  

W tle widać drewniany 

płot, pod którym doko-

nywane były rozstrzeli-

wania skazanych na 

śmierć w dniu 27 grudnia 

1939 r. 
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4. Karol Benicki19 - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd VII 

5. Andrzej Białowiejski - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach,rząd III 

6. Jerzy Białowiejski - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach,rząd III 

7. Kazimierz Bieńkowski - z Warszawy; Cmentarz Ofiar Wojny  

w Glinkach, rząd IX 

8. Zenobiusz Bieńkowski - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd IX 

9. Ignacy Bogusz - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd IV 

10. Elja Brajtman - z Warszawy, Cmentarz Żydowski na Bródnie 

11. Zdzisław Brzozowski - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd VIII 

12. Jan Bystydzieński - z Janowa Lubelskiego; Cmentarz Ofiar Wojny  

w Glinkach, rząd IX 

13. Andrzej Cacko - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd VI 

14. Tadeusz Cacko - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd VI 

15. Jan Choderny - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd VII 

16. Władysław Charasik - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd IV 

17. Jankiel Czerwonka - Cmentarz Żydowski na Bródnie 

18. Stefan Dankowski - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd VII 

19. Szachna Desau –Cmentarz Żydowski na Bródnie 

20. Władysław Domański - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd VII 

21. Seweryn Dudziński - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd VII 

22. Julian Falencik - z Warszawy, Cmentarz Powązkowski 

23. Bazyli Fiedosiuk20 - Rosjanin, Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, 

rząd VI 

24. Aron Fogelnest –Cmentarz Żydowski na Bródnie 

25. Antoni Gajewski - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd VII 

26. Józef Jan Garnowski - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach,  rząd VIII 

27. Kazimierz Gawryszewski - z Zastowa, prawdopodobnie spoczywa na 

cmentarzu parafialnym w Zerzniu 

28. Onufry Gawryszewski - ze Zbytek, prawdopodobnie spoczywa na 

cmentarzu parafialnym w Zerzniu 

29. Jan Gawryś - z Zerzenia, prawdopodobnie spoczywa na cmentarzu 

parafialnym w Zerzniu 

30. Daniel Gering - Cmentarz Ewangelicki na Woli 

31. Piotr Gnyp21 - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd VIII 

                                                           
19 W dokumentach ZBOWiD Oddział Warszawa Praga Płd. figuruje jako Karol Beniski. 
20 W dokumentach ZBOWiD Oddział Warszawa Praga Płd. figuruje jako Bazyli 
Fiedusiuk. 
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32. Wincenty Godziszewski - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd 

VIII 

33. Kazimierz Gościcki - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd VII 

34. Józef Grzebisz - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd VIII 

35. Nikodem Iskierko - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd III 

36. Zygmunt Iwanicki - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd IV 

37. Zygfryd Jabłoński - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd VI 

38. Wacław Jarkowski – Cmentarz Powązkowski  

39. Andrzej Jasiński – Cmentarzu Powązkowski 

40. Witold Jocz – Cmentarz Wojskowy na Powązkach 

41. Władysław Juda - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd III 

42. Franciszek Kasiński22 - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd VIII 

43. Jan Kępka - z Jampola gm. Kłoczew; Cmentarz Ofiar Wojny w Glin-

kach, rząd VIII 

44. Zygmunt Kondracki - z Łucka, Cmentarz Bródzieński  

45. Stefan Kowalewski - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd IX 

46. Stanisław Kowalik - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd IV 

47. Leon Kowalik-Kowalski - Cmentarz Powązkowski 

48. Mieczysław Tadeusz Kowalik-Kowalski - Cmentarz Powązkowski 

49. Bolesław Koziebrodzki - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd IV 

50. Stanisław Koźlik - Cmentarz Bródzieński  

51. Jan Krajewski - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd VI 

52. Antoni Krupa23 - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd III 

53. Piotr Krupa24  - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd III 

54. Tadeusz Lepianka - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd VII 

55. Zbigniew Liszkiewicz - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd IV 

56. Mieczysław Mazurek - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd VIII 

57. Eugeniusz Mdzewski - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd VII 

58. Ewaryst Mroczkowski - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd VI 

59. Zbigniew Naziembło25 - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd VI 

                                                                                                                                          
21 W dokumentach ZBOWiD Oddział Warszawa Praga Płd. Figuruje jako Piotr Gryp. 
22 W dokumentach ZBOWiD Oddział Warszawa Praga Płd. Figuruje jako Franciszek 
Kosiński. 
23 W dokumentach ZBOWiD Oddział Warszawa Praga Płd. figuruje jako Antoni Kupa. 
24 W dokumentach ZBOWiD Oddział Warszawa Praga Płd. figuruje jako Piotr Kupa. 
25 W dokumentach ZBOWiD Oddział Warszawa Praga Płd. figuruje jako Zbigniew 
Naziębło. 
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60. Eliasz Nussenbaum (Nüssenbaum) – Cmentarz Żydowski na Bródnie 

61. Tadeusz Ojrzyński26 - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd IX 

62. Stanisław Opałka - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd IV 

63. Kazimierz Paduchowski27 - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd 

IV 

64. Zbigniew Paduchowski28 - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd 

IV 

65. Stefan Pawlak - z Radości; Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd 

IV 

66. Przemysław Jerzy Pieczynis – dziennikarz, Cmentarz Powązkowski 

67. Jan Piotrowski - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd VI 

68. Paweł Piotrowski - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd IV 

69. Lejbuś Płatkowski – Cmentarz Żydowski na Bródnie 

70. Zbigniew Poraziński - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd III 

71. Wacław Pruchnicki29 - z Jampola gm. Kłoczew; Cmentarz Ofiar 

Wojny w Glinkach, rząd IV 

72. Józef Przedlacki30 - Cmentarz Powązkowski 

73. Mieczysław Przedlacki31 - Cmentarz Powązkowski 

74. Mieczysław Prejzner - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd III 

75. Ryszard Przepiórkiewcz - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd 

VIII 

76. Julian Puchalski - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd VIII 

77. Jankiel Rosenberg32 - Cmentarz Żydowski na Bródnie 

78. Uszer Rosenberg – Cmentarz Żydowski na Bródnie 

                                                           
26 W dokumentach ZBOWiD Oddział Warszawa Praga Płd. Figuruje jako Tadeusz 
Ojrzykowski. 
27 W dokumentach ZBOWiD Oddział Warszawa Praga Płd. figuruje jako Kazimierz 
Pachudowski 
28 W dokumentach ZBOWiD Oddział Warszawa Praga Płd. figuruje jako Zbigniew 
Pachudowski. 
29 W dokumentach ZBOWiD Oddział Warszawa Praga Płd. figuruje jak Wacław 
Próchnicki. 
30 W wykazie sporządzonym w Urzędzie Gminy Wawer w 1940 r. figuruje jako Józef 
Przedlecki. 
31 W wykazie sporządzonym w Urzędzie Gminy Wawer w 1940 r. figuruje jako 
Sławomir Przedlecki. 
32 W wykazie sporządzonym w Urzędzie Gminy Wawer w 1940 r. figuruje jako 
Jankiel Rozuberg. 
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79. Władysław Rosental - Cmentarz Bródzieński 

80. Michał Różański33 - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd III 

81. Tadeusz Zygmunt Ryszka - z Warszawy; spoczywa na Cmentarzu 

Ofiar Wojny w Glinkach, rząd VII 

82. Alfons Sawicki - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd III 

83. Zbigniew Sawicki - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd III 

84. Wiktor Skuza - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd IV 

85. Aleksander Sobótka - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd III 

86. Jan Sosiński - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd VII 

87. Jerzy Józef Stryjewski - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd III 

88. Edward Suchodolski – Cmentarz Wojskowy na Powązkach  

89. Stefan Suski -  Cmentarz Bródzieński 

90. Władysław Sylwestrzak - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd 

VII 

91. Herszek Szajman - z Miń-

ska Mazowieckiego, 

Cmentarz Żydowski na 

Bródnie 

92. Lejbuś Szajman - z Miń-

ska Mazowieckiego, 

Cmentarz Żydowski na 

Bródnie 

93. Stanisław Szalewicz - 

Cmentarz Ofiar Wojny w 

Glinkach, rząd VIII 

94. Jan Szczygieł – obywatel 

USA, Cmentarz Ofiar 

Wojny w Glinkach, rząd 

VII 

                                                           
33 W dokumentach ZBOWiD Oddział Warszawa Praga Płd. figuruje jako Michał 
Póżański 

Ilustracja 10. Grób Michała 

Różańskiego na Cmentarzu 

Ofiar Wojny przy ul. Ko-

ściuszkowców. 
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95. Zygmunt Szczygieł - obywatel USA, Cmentarz Ofiar Wojny  

w Glinkach, rząd VII 

96. Jerzy Świderski - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd III 

97. Mechel Tuchmacher - z Warszawy, Cmentarz Żydowski na Bródnie 

98. Mieczysław Teresiński - Cmentarz Ofiar Wojny Glinkach, rząd VIII 

99. Zygmunt Trzaskowski - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd III 

100. Stanisław Trzciński - z Wawra; Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, 

rząd VII 

101. Tadeusz Tutaj - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd IX 

102. Stanisław Wasiluk - Cmentarz Powązkowski 

103. Józef Wierzbicki - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd VIII 

104. Michał Wieszczek - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd IV 

105. Jan Wiewiórkowski Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd VII 

106. Kazimierz Wrotnowski - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd 

III 

107. Mężczyzna NN - Cmentarz Ofiar Wojny w Glinkach, rząd VIII 

 

Ocaleni: 

108. Kazimierz Józef Gawryszewski – ciężko ranny 

109. Zygmunt Jankowski – ciężko ranny 

110. Jan Majstrzyk – uciekł w drodze na egzekucję 

111. Stanisław Olejnicki – ciężko ranny 

112. Władysław Piechowski – ciężko ranny 

113. Stanisław Piegat – kontuzjowany 

114. Józef Wasilewski – ciężko ranny 

115. Jan Warnke – ciężko ranny 

 

Ułaskawieni: 

116. Jan Bronisław Jankowski 

117. Stanisław Krupka – wójt Gminy Wawer 

118. Bolesław Lesman 

119. Feliks Stryjewski 

120. + kilkunastu nieznanych z nazwiska 
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UPAMIĘTNIENIE 

 

 „(…) zarówno w wypadkach cmentarzy ściśle wojennych, frontowych, jak i 

w wypadkach cmentarzy poświęconych ludności cywilnej, mamy do czynie-

nia ze zjawiskami masowymi, które stanowią konsekwencję z jednej strony 

nowoczesnych „udoskonalonych” zbrodniczych metod wojennych, z drugiej 

zaś – skutek nowoczesnych „udoskonalonych” metod rasizmu i faszyzmu – 

imperializmu. Toteż wszystkie powojenne, budowane dzisiaj w Polsce cmen-

tarze, aczkolwiek różnią się rozwiązaniem plastycznym, wyrażają jedną 

wspólną sprawę: walkę o wolność i niepodległość Polski i zarazem walkę 

ludów świata (…) przeciwko imperializmowi niemiecko-hitlerowskiemu, a 

zarazem przeciwko wszelkiemu imperializmowi pretendującemu do wpro-

wadzania nowoczesnego niewolnictwa”.34 

                                                           
34 „Cmentarze wojenne w Polsce” [w] „Architektura” nr 3 (17) 1949 Warszawa s. 65 

Ilustracja 11. Tuż po przejściu frontu w 1944 r. mieszkańcy Wawra i Anina pro-

wizorycznie upamiętnili ofiary Zbrodni Wawerskiej. Na miejscu egzekucji wznie-

siony został betonowy pomnik zwieńczony prostym krzyżem. Miejsce egzekucji 

zostało przez Radę Gminy Wawer uznane za miejsce pamięci narodowe i nada-

no mu nazwę Placu Ofiar Zbrodni. Pierwsze uroczyste obchody dnia pamięci 

ofiar Zbrodni Wawerskiej odbyły się 27 grudnia 1944 r. 
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Ilustracja 12. 27 grudnia 1944 r.  

– pod pomnikiem stoją ocaleni  

z egzekucji. Pierwszy rząd od 

lewej: Stanisław Piegat, Józef 

Wasilewski i Kazimierz Gawry-

szewski. Drugi rząd od lewej: Jan 

Janikowski, Stanisław Krupka  

i Bolesław Lesman. 

Ilustracja 13. Krzyż wieńczący 

pierwszy pomnik ustawiony na 

Placu Ofiar Wojny podczas uro-

czystości jego poświęcenia. 
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Plac Ofiar Wojny – cmentarz symboliczny  

przy ul. 27 Grudnia w Wawrze. 

 

Ilustracja 14 i 15.  Plan Placu Ofiar Wojny sporządzony przez Ewę Śliwińską. 
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W miejscu egzekucji z dnia 27 grudnia 1939 r. w Wawrze znajduje się urzą-

dzony pomnik-cmentarz symboliczny ku czci ofiar egzekucji. Pierwotnie w 

tym miejscu w 6 długich zbiorowych grobach pochowanych zostało 107 ofiar 

egzekucji. Miejsce egzekucji bardzo szybko stało się obiektem pamięci czę-

sto odwiedzanym przez rodziny i przyjaciół zabitych oraz licznych miesz-

kańców Anina i Wawra. Składano tu kwiaty i palono świece. Ze względu na 

rosnącą popularność tego miejsca mogącą przeobrazić się w miejsce zgroma-

dzeń patriotycznych, starostwo niemieckie zaleciło Zarządowi Gminnemu w 

Wawrze ekshumację zwłok i przeniesienie ich na zwykły cmentarz. Pomię-

dzy 25 a 27 czerwca 1940 r. dokonano ekshumacji pomordowanych. 76 ofiar 

z Anina i Wawra pochowano na Cmentarzu Ofiar Wojny w Glinkach (obec-

nie Marysin Wawerski), 11 Żydów pochowano na cmentarzu żydowskim na 

Bródnie, a 20 pozostałych złożono w grobach rodzinnych na innych war-

szawskich cmentarzach. Tuż po wyzwoleniu. jesienią 1944 r. z polecenia 

prezydenta Warszawy gen. Mariana Spychalskiego oraz starosty warszaw-

skiego Stanisława Krupki teren stracenia ogrodzono. Pierwszy prowizorycz-

ny pomnik w formie betonowego krzyża stanął na miejscu zbrodni już 27 

grudniu 1944 r. W tym dniu odbyła się też pierwsza masowa manifestacja w 

miejscu egzekucji. Wzięły w niej udział rodziny pomordowanych, mieszkań-

cy Wawra i Anina, władze powiatowe i gminne oraz jednostka WP. Uroczy-

stości te co roku w dniu 27 grudnia organizowane są do chwili obecnej. 27 

grudnia 1945 r. Gminna Rada Narodowa w Wawrze przemianowała ulicę 

Spiżową ul. 27 Grudnia zaś miejscu straceń nadała nazwę Plac Ofiar Wojny. 

Wiosną 1946 r. z inicjatywy Mariana Godziszewskiego powstało „Stowarzy-

szenie Rodzin po rozstrzelanych w Wawrze 27 XII 1939 r.”. W tym samym 

roku, 13 czerwca, właścicielka gruntu, na którym dokonano tej zbrodni, 

przekazała go Gminnej Radzie Narodowej w Wawrze z przeznaczeniem na 

urządzenie na nim miejsca pamięci narodowej.35 

W 1949 r. „Stowarzyszenie Rodzin po rozstrzelanych w Wawrze 27 XII 1939 

r.” wraz z władzami samorządowymi Wawra oraz Ministerstwem Kultury 

urządziło teren egzekucji w sposób trwały. Układ przestrzenny cmentarza 

pomnika zaprojektowała malarka, projektantka terenów zielonych Ewa Śli-

wińska (1909 – 1976). Cmentarz rozplanowany został na rzucie przylegają-

cych do siebie prostokątów o różnych powierzchniach. Mniejszy z nich to 

                                                           
35 Materiały ze ZBOWiD-u Praga ul. Mińska, wyciąg sporządził Andrzej Umgelter, 

brak roku sporządzenia, rękopis w zbiorach Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wawer 

m. st. Warszawy 
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cmentarz symboliczny a większy to plac zgromadzeń. Na jego obrzeżach 

rosną lipy. W jego centrum, na osi symetrii, na podwyższeniu z płyt, usta-

wiono kamienny sarkofag z inskrypcją „POLEGŁYM A NIEZWYCIĘŻO-

NYM”. Po jego obu stronach umieszczono okazałe rzeźby kamienne - sym-

boliczne postacie „Polonii”36 i „Bojownika z faszyzmem” autorstwa rzeźbia-

rza Józefa Gazy. Każdy z pomników o wysokości około 3 m ustawiony jest 

na cokole, do którego przymocowane są tablice z wyrytymi nazwiskami za-

mordowanych. Za pomnikiem w równych odległościach rozmieszczono 96 

krzyży i 11 macew - w ilości odpowiadającej liczbie rozstrzelanych osób. Na 

miejscu pozostawiono też fragment oryginalnego drewnianego płotu, pod 

którym odbyła się egzekucja37. Plac jest oddzielony od ulicy niskim betono-

wo-metalowym ogrodzeniem. Przy wejściu na teren cmentarza, tabliczka 

z inskrypcją: „MIEJSCE PAMIĘCI NARODOWEJ UŚWIĘCONE KRWIĄ 

107 MIESZKAŃCÓW WAWRA I ANINA ROZSTRZELANYCH PRZEZ 

ZBRODNIARZY HITLEROWSKICH W DNIU 27 GRUDNIA 1939 CZEŚĆ 

ICH PAMIĘCI”38. Obecnie miejscem tym opiekuje się Urząd Dzielnicy Wa-

wer m. st. Warszawy. 
 

Cmentarz Ofiar Wojny (Cmentarz Ofiar II Wojny Światowej)  

przy ulicy Kościuszkowców w Marysinie Wawerskim.  

Do otwarcia nekropolii doszło 12 listopada 1939 r. Pierwszymi, których tu 

pochowano, byli żołnierze Wojska Polskiego polegli na terenie Gminy Wa-

wer podczas kampanii wrześniowej. W czerwcu 1940 r. pogrzebano tu 76 

ofiar zbrodni wawerskiej z 27 grudnia 1939 r. Przeniesienie ich ciał, złożo-

nych pierwotnie na miejscu egzekucji, zostało nakazane przez Niemców39. 

Po za kończeniu wojny cmentarzem opiekowało się Stowarzyszenie Rodzin 

Po Rozstrzelanych w Wawrze 27 Grudnia 1939 r. Następnie cmentarz prze-

szedł pod opiekę Wydziału Gospodarki Komunalnej Dzielnicowej Rady Na-

rodowej Warszawa Praga Południe. Ostateczne ukształtowanie nekropolii 

nastąpiło w 1964 r. W miejscu centralnym ustawiony jest ekspresywny po-

                                                           
36 Rzeźba ta ma jednoznacznie antyniemieckie przesłanie. Kobieta symbolizująca 
„Polonię” trzyma przed sobą tarczę (wzorowaną na ustanowionej przez PKWN  
w 1944 r. Odznace Grunwaldzkiej) z wypisanymi historycznymi zwycięstwami 
Polaków nad Niemcami – „Grunwald 1410, Berlin 1945”. 
37 Cmentarze wojenne w Polsce [w] Architektura nr 3 (17), Warszawa 1949, s. 72 
38 Ajdacki Paweł, Wiliński Zbigniew, „Miejsca Pamięci Narodowej Otwocka i okolic”, 
Otwock 2013, s. 207 
39 „Wawer i jego osiedla” s. 295-296 
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mnik z czerwonego piaskowca dłuta Stanisława Zielińskiego. Na położonej 

obok kamiennej tablicy wyryta jest inskrypcja: „ZAMORDOWANYM W 

WAWRZE PRZEZ HITLEROWSKIEGO OKUPANTA W PIERWSZEJ 

EGZEKUCJI 27 GRUDNIA 1939 R”40. Dzisiaj miejscem tym opiekuje się 

Urząd Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy. 

 

Kościół p.w. Matki Bożej Królowej Polski  
przy ul. Rzeźbiarskiej w Aninie.  

Wybudowany w latach 

1976-80 wg projektu inż. 

arch. Zygmunta Stępińskie-

go. Zgodnie z jego zamy-

słem kościół jest pomni-

kiem ofiar mordu dokona-

nego przez Niemców 27 

grudnia 1939 roku na lud-

ności Wawra i Anina. Ko-

ściół aniński ozdobił ołtarz 

przedstawiający „krzew 

gorejący”, dzieło artysty-

rzeźbiarza Władysława Trojana, oraz witraże z pracowni Teresy Reklew-

skiej. Na ścianie kościoła od strony wewnętrznego dziedzińca umieszczona 

jest pamiątkowa tablica, na której wyryta jest inskrypcja: „OFIAROM 

WAWRA 27 GRUDNIA 1939 W PIĘĆDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ PARAFIA 

                                                           
40 Ajdacki Paweł, Wiliński Zbigniew, „Miejsca Pamięci Narodowej Otwocka  
i okolic”, Otwock 2013, s. 220 

Ilustracja 16. Kościół parafial-

ny w Aninie wzniesiony m.in. 

jako pomnik poświęcony 

ofiarom zbrodni z 27 grudnia 

1939 r. 

Ilustracja 17. Tablica poświę-

cona ofiarom Zbrodni Wawer-

skiej z 1939 r. wmurowana w 

boczną ścianę kościoła. 
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ANIN-WAWER”41. W 80 rocznicę Zbrodni Wawerskiej obok tej tablicy 

została umieszczona kolejna tablica upamiętniająca mieszkańców Anina i 

Wawra zamordowanych w 1939 r. 
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Ilustracja 19 i 20. Cmentarz Ofiar II Wojny Światowej przy ul. Kościuszkowców  

i pomnik poświęcony Ofiarom Zbrodni Wawerskiej z 1939 r. ustawiony w cen-

tralnym jego miejscu. 
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Ilustracja 21. Ogólny widok Placu Ofiar Wojny przy ul. 27 Grudnia. Na pierwszym 

planie widoczne są rzeźby symboliczne: „Bojownik z faszyzmem” i „Polonia”. 

Ilustracja 22. Pomnik centralny na Placu Ofiar Wojny. 
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Ilustracja 23 – 26. Nieprzerwanie od 

1944 r. co roku w dniu 27 grudnia 

mieszkańcy Dzielnicy Wawer oddają 

cześć ofiarom Zbrodni Wawerskiej  

z 1939 r. na symbolicznym Placu Ofiar 

Wojny. Na zdjęciach uroczystość, 

która odbyła się 27 grudnia 2014 r.  

z okazji przypadającej 75 rocznicy 

egzekucji. 
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Ilustracja 27. Obchody 78 rocznicy Zbrodni Wawerskiej w 2017 r.  

Ilustracja 28. Przedstawiciele Władz Dzielnicy Wawer składają symboliczny 

wieniec pod pomnikiem Ofiar Zbrodni Wawerskiej przy ul. Kościuszkowców w 

dniu 27.12.2018 r. Stoją od lewej: Zastępca Burmistrza Jacek Wiśnicki, Bur-

mistrz Norbert Szczepański i Zastępca Burmistrza Leszek Baraniewski. 


