
PROGRAM OBCHODÓW 70. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

UROCZYSTOŚCI NA WOLI

30 lipca • ŚRODA
godz. 12.00
ul. Wolska, róg ul. Młynarskiej – miejsce pamięci Zgrupowania „Waligóra”
uroczyste złożenie kwiatów, warta honorowa

30 lipca • ŚRODA
godz. 14.00
ul. Okopowa, róg ul. Mireckiego – miejsce pamięci Zgrupowania „Radosław”
uroczyste złożenie kwiatów, warta honorowa

1 sierpnia • PIĄTEK
godz. 19.30
ul. Wolska 174/176
centralne uroczystości  rocznicowe – pomnik Polegli  Niepokonani upamiętniający obrońców i mieszkańców 
Woli, którzy stracili życie w sierpniu 1944 roku

2 sierpnia • SOBOTA
godz. 11.00
skwer  Zgrupowania  Armii  Krajowej  „Chrobry  II”,  ul.  Chmielna  132/134  –  miejsce  pamięci 
Zgrupowania „Chrobry II”
uroczyste złożenie kwiatów, warta honorowa

3 sierpnia • NIEDZIELA
godz. 18.00
ul. Chłodna, róg ul. Żelaznej – miejsce pamięci Zgrupowania „Chrobry I”
uroczyste złożenie kwiatów

5 sierpnia • WTOREK
godz. 13.00
pałacyk Michla, ul. Wolska 40 – miejsce pamięci batalionu „Parasol” Zgrupowania „Radosław”
uroczyste  złożenie  kwiatów,  warta  honorowa,  program  słowno-muzyczny  „Pamięci  walczących  i 
pomordowanych na terenie warszawskiej Woli”

5 sierpnia • WTOREK
godz. 14.00
Gęsiówka, ul. Anielewicza 34 – miejsce pamięci batalionu „Zośka” Zgrupowania „Radosław”
uroczyste złożenie kwiatów, warta honorowa

5 sierpnia • WTOREK
godz. 16.00
Górczewska 32 – miejsce największej egzekucji na Woli
uroczyste  złożenie  kwiatów,  warta  honorowa,  program  słowno-muzyczny  „Pamięci  walczących  i 
pomordowanych na terenie warszawskiej Woli”

5 sierpnia • WTOREK
godz. 17.00
ul. Karolkowa 53
uroczyste złożenie kwiatów przy tablicy pamięci harcerek Drużyny nr 100 im. E. Plater Harcerskiego Patrolu 
Sanitarnego Obwodu AK WOLA



5 sierpnia • WTOREK
godz. 18.00
skwer Pamięci u zbiegu ul. Leszno i al. Solidarności
centralne  uroczystości  rocznicowe  w hołdzie  ludności  cywilnej  Woli  z  okazji  ogólnowarszawskiego  Dnia 
Pamięci  Mieszkańców Woli  wymordowanych  przez Niemców podczas  Powstania  Warszawskiego.  Pomnik 
poświęcony  50  tysiącom  mieszkańców  Woli  zamordowanym  przez  Niemców  podczas  Powstania 
Warszawskiego w 1944 r.
Koncert piosenek patriotycznych „Pamięci walczących i pomordowanych na Woli”

6 sierpnia • ŚRODA
godz. 18.00
ul. Karolkowa 49
miejsce poświęcone pamięci rozstrzelanych przez Niemców 6 sierpnia 1944 r. redemptorystów oraz harcerzy 
Szarych Szeregów hufców-rojów „Giewont” i „Giermkowie Wolności” pełniących ofiarnie służbę w okresie 
okupacji i Powstania Warszawskiego; msza św., uroczyste złożenie kwiatów
Koncert piosenek patriotycznych „Pamięci walczących i pomordowanych na Woli”


