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Konferencja prasowa dotycząca otwarcia Izby
Pamięci IPN „Strzelecka 8” – Warszawa, 27 lutego
2020
W konferencji, która odbyła się przy ul. Strzeleckiej 8, udział
wzięli prezes IPN dr Jarosław Szarek i naczelnik Oddziałowego
Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie dr Tomasz
Łabuszewski, odpowiedzialny za przygotowanie koncepcji
placówki i merytoryczną część ekspozycji stałej na „Strzeleckiej
8”.

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.
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Podczas konferencji prasowej została zainaugurowana wystawa warszawskiego oddziału
IPN „Czerwona mapa Warszawy”, poświęcona komunistycznym represjom w Polsce, ze
szczególnym uwzględnieniem Warszawy.

Retransmisja z konferencji na IPNtv

 

 

Oficjalne otwarcie Izby Pamięci „Strzelecka 8” odbędzie się 28 lutego 2020 roku,
o godz. 10.30. 

Placówka będzie otwarta dla zwiedzających 1 marca 2020 w godz. 11.00–16.00, od 2
marca 2020 (od poniedziałku do piątku) w godz. 10.00–18.00.

Budynek przy ul. Strzeleckiej 8 powstał w drugiej połowie lat trzydziestych XX w. Do 1939
r. nikt w nim jednak nie mieszkał. W czasie II wojny światowej zasiedlili go częściowo tzw.
dzicy lokatorzy, których usunęli Sowieci po zdobyciu Pragi we wrześniu 1944 r. Późną
jesienią 1944 r. obiekt ten stał się kwaterą główną NKWD na obszarze Polski lubelskiej.
Przez kilka tygodni urzędował tu gen. Iwan Sierow, tuż obok zaś płk Michałow (dowódca
tzw. warszawskiej grupy operacyjnej). Tu zwożono aresztowanych żołnierzy polskiego
ruchu niepodległościowego. W mieszkaniach zamienionych na pokoje przesłuchań
prowadzono śledztwa. Przez zaadaptowane na areszt podręczny piwnice przewinęły się
setki osób. Stąd ekspediowano je do obozu w Rembertowie.

Począwszy od lata 1945 r., gmach przy Strzeleckiej stracił stopniowo swoją rangę
w hierarchii sowieckich placówek operacyjno-śledczych. Ostatecznie jesienią 1945 r. przejął
go WUBP w Warszawie – wykorzystując jako jeden z aresztów podręcznych. Tę funkcje
budynek pełnił najprawdopodobniej do 1948 r., po czym został przekazany resortowemu
kwaterunkowi.

Spot IPNtv na temat Strzeleckiej 8
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