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W
Minęło 90 lat od eksplozji, która 
wstrząsnęła przedwojenną War-
szawą. Do dziś nie ma pewności, 
czy był to zamach inspirowany 
przez komunistów.

W 1923 roku sytuacja poli-
tyczna w Polsce była na-
pięta. Wprawdzie została 
już uregulowana kwestia 

granic, ale krajem targały konfl ikty we-
wnętrzne. Zdelegalizowana w 1919 roku 
Komunistyczna Partia Robotnicza Polski, 
inspirowana przez sowiecką rezydentu-
rę w Polsce, prowadziła akcję agitacyjną 
i dywersyjną, która miała osłabić odra-
dzające się państwo. W różnych miastach 
Polski odnotowano zamachy bombowe. 
Na 3 maja sowieccy agenci OGPU pla-
nowali zamach na Józefa Piłsudskiego 
i przebywającego w Polsce marszałka 
Francji Ferdinanda Focha. Ładunek miał 
eksplodować na pl. Saskim podczas ob-
chodów rocznicy uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja. W ostatniej chwili wycofano 
się z tego pomysłu. Jednak trzy tygodnie 
później, 24 maja, bomba eksplodowała 
w lokalu Bratniej Pomocy na Uniwer-
sytecie Warszawskim. Zginął wówczas 
prof. Roman Orzęcki. Terroryści zaata-
kowali też redakcje „Gazety Warszaw-
skiej” i „Rzeczpospolitej”. Jednak naj-
tragiczniejsza była eksplozja w Cytadeli 
Warszawskiej.

Wielki wybuch
W sobotni ranek 13 października 1923 
roku o 9.00 Warszawą wstrząsnęła potęż-
na eksplozja. Jak informował popołudnio-
wy „Kurier Warszawski”, „[…] wybuch 
nastąpił w prochowni centralnej składu 
amunicji, mieszczącej się obok Pawilo-

nu X. W pobliżu zniszczonej prochowni 
znajdował się drugi skład materiałów wy-
buchowych, lecz ten ocalał. Dwa skrzydła 
X Pawilonu były zburzone do połowy. 
Górne piętra się zawaliły. Pozrywane zo-
stały dachy. Runęły stajnie wojskowe. Na 
miejscu wysadzonej prochowni powstał 
dziesięciometrowy lej”. 

Niemalże natychmiast drogi prowa-
dzące do Cytadeli zostały obstawione 
przez policję. Rozpoczęła się akcja ra-
townicza. Komendę nad nią objął do-
wódca 28. dywizji piechoty, gen. bryg. 
Mieczysław Norwid-Neugebauer. Po-
rządek na terenie Cytadeli utrzymywały 
trzy plutony żandarmerii. Na pl. Gwar-
dii został zorganizowany główny punkt 
opatrunkowy. Drugi, mniejszy, usytu-
owano w koszarach 21. pułku piecho-
ty. Kto żyw, ruszył z pomocą. Wkrótce 
pojawiła się straż ogniowa. Z noszami 
przybyli słuchacze Wojskowej Szkoły 
Sanitarnej. Szpitale skierowały do po-
mocy lekarzy i sanitariuszki. W X Pa-
wilonie Cytadeli mieszkało około 50 ro-
dzin ofi cerów i podofi cerów. Wielu ludzi 
pracowało w warsztatach przy prochow-
ni. Pierwsze informacje mówiły o około 
30 zabitych i 400 rannych. Później po-
dano, że zginęło 28 osób, rany odnio-
sło 160. W gazetach drukowano listy 
rannych i adresy placówek, które ich 
przyjmowały. O 13.15 na krótkim po-
siedzeniu zebrał się sejm. Obradowa-
ło także Prezydium Rady Ministrów. 
Premier Wincenty Witos w wydanym 
oświadczeniu powiedział: „Zbrodnicza 
ręka dokonała w dzisiejszym dniu zama-
chu w stolicy Państwa przez wysadzenie 
w powietrze prochowni w Cytadeli war-
szawskiej. [...] Po próbach terroru przez 
rzucanie bomb w różnych miastach Pol-
ski i zamachach na urządzenia kolejo-
we, wybuch dzisiejszy jest nowym ja-

skrawym wyrazem bezwzględnej walki 
z państwowością polską – walki prowa-
dzonej od długiego czasu na różnych 
polach życia państwowego”. W czasie, 
kiedy nastąpił wybuch, prezydent Sta-
nisław Wojciechowski przebywał na 
Wileńszczyźnie. Tuż po powrocie do 
Warszawy był już na miejscu katastrofy, 
odwiedził także przebywających w szpi-
talu rannych.

O tym, jak potężna była siła wybuchu, 
świadczy także wydarzenie, które miało 
miejsce nad Wisłą, w pobliżu Cytadeli. 
Rano żołnierze 30. pp wyszli na ćwi-
czenia. Byli mniej więcej 200 metrów 
od prochowni, kiedy dwudziestu z nich 
podmuch powietrza wrzucił do rzeki. 
Wskutek wybuchu ucierpiała kolonia 
ofi cerska na Żoliborzu. Pozrywane były 
dachy, powybijane okna i powyrywane 
drzwi. Ranni byli zarówno mieszkańcy, 
jak i robotnicy zatrudnieni przy wykań-
czaniu domków. Natychmiast przybyło 
tam dwudziestu saperów, którzy mieli 
zapanować nad chaosem. Zniszczone 
były także budynki na Pradze, po dru-
giej stronie Wisły. Szyby wypadły w do-
piero co odbudowanym Gimnazjum im. 
Władysława IV. Przesunięte zostały ce-
glane konstrukcje hełmów wież kościoła 
św. Michała Archanioła i św. Floriana 
Męczennika. Zdecydowano, że zostaną 
one zdjęte. Zniszczone zostały witraże 
i zegar na wieży kościoła. Obawiając 
się, że zaistniała sytuacja spowoduje 
wzrost cen szkła okiennego, Komisariat 
Rządu podał do wiadomości, że kup-
cy, którzy będą sprzedawali szyby po 
wygórowanych cenach, zostaną pociąg-
nięci do odpowiedzialności sądowej na 
podstawie ustawy o zwalczaniu lichwy. 
Towar zaś miał zostać zarekwirowany. 
Zapas szkła okiennego znajdujący się 
w składach został zapieczętowany.

Wybuch w Cytadeli
elżbieta szumiec-zielińska
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Pogrzeb z honorami
Następnego dnia po katastrofi e, w nie-
dzielę, w Ministerstwie Spraw Zagra-
nicznych liczni dyplomaci akredyto-
wani w Warszawie złożyli kondolencje 
władzom polskim i rodzinom ofi ar. De-
peszę przesłał papież Pius XI (Achille 
Ratti – były nuncjusz apostolski w Pol-
sce) i japoński attaché obrony major Nao-
zaburo Okabe, który ponadto przekazał 
rodzinom ofi ar 20 mln marek polskich. 
Ze wsparciem fi nansowym pospieszy-
li także przedstawiciele Francji, Anglii 
i Finlandii. Rząd Witosa jeszcze w sobotę 
wyasygnował na doraźną pomoc 500 mln 
marek polskich, a wojsko w ciągu kil-
ku dni zebrało ponad 109 mln marek. 
Pieniądze i dary rzeczowe przekazywali 
mieszkańcy Warszawy. W listopadzie, na 
specjalnej konferencji prasowej, poinfor-
mowano, że udało się zebrać ponad 8 mld 
marek polskich. 7 lis topada 1923 roku 
wydano zarządzenie, aby odbudować 
prawe skrzydło X Pawilonu. Skrzydło 
lewe, zamieszkane przez rodziny żołnie-
rzy, miało zostać wyremontowane póź-
niej. Plany te nie zostały jednak zreali-
zowane.

Mimo że wśród ofi ar znajdowało się 
tylko dwóch żołnierzy (szer. Michał 
Szczur i szer. Dawid Katz), a resztę sta-
nowiły żony i dzieci wojskowych oraz 
inne osoby cywilne, wojsko wzięło na 
siebie koszty pogrzebu. Jak argumento-
wano, wszyscy zostali zabici w katastrofi e 
wojskowej, więc należy się im wojskowy 
pogrzeb z honorami. Nabożeństwo ża-
łobne zostało odprawione 16  paździer-
nika w kościele Świętego Krzyża. Ofi a-
ry wybuchu pochowano na Cmentarzu 
Wojskowym na Powązkach. Oddzielnie 
odbyły się uroczystości pogrzebowe szer. 
Katza, który został pochowany na cmen-
tarzu żydowskim.

Szukanie winnych
Żandarmeria wojskowa i policja natych-
miast wszczęły śledztwo mające ustalić 
przyczyny eksplozji. Do prasy wyciekły 
zeznania szer. Juszczaka z 36 pp, który 
w sobotę stał na warcie w pobliżu pro-
chowni. Miał on zeznać, że na kilka mi-
nut przed 9.00 zobaczył robotnika, który 
po wyjściu z prochowni zapalił papiero-
sa. Żołnierz nakazał mu zgasić papiero-
sa. Robotnik papierosa nie wyrzucił, lecz 
palcem przygasił i prawdopodobnie scho-
wał do kieszeni. Chwilę później, kiedy 
robotnik wszedł do laboratorium, w ok-
nach błysnął płomień, a potem nastąpił 
wybuch. Juszczak został przysypany gru-
zem, ale zdołał się spod niego wydostać.

Pojawiła się również teoria, że doszło 
do samoczynnego zapalenia prochu. Mi-
nisterstwo Spraw Wojskowych twier-
dziło, że prochownia była kontrolowana 
w dniach 18–27 sierpnia i nie zauważo-
no, aby proch był w złym stanie. Gene-
rał brygady Kazimierz Pławski, 
zastępca szefa Departamentu 
Artylerii i Uzbrojenia Mini-
sterstwa Spraw Wojskowych, 
stwierdził, że bez najmniej-
szej obawy spowodowania 
wybuchu mógłby wejść do 
każdej takiej prochowni 
z zapalonym papierosem 
i ręczy za ich całość.

Jednak winnych szuka-
no też gdzie indziej. Po-
dejrzenia padły na ko-
munistów. Rozpoczęły 
się aresztowania. Pe-
wien trop, a właściwie 
nic nieznaczący in-
cydent poprowadził 
śledczych do więzie-
nia przy ul. Dzielnej 
w Warszawie. Od 

kilku miesięcy przebywali tu dwaj ofi -
cerowie Wojska Polskiego: por. Walery 
Bagiński, wykładowca znajdującej się 
na terenie Cytadeli Centralnej Szkoły 
Zbrojmistrzów, i ppor. Antoni Wieczor-
kiewicz, ofi cer Ekspozytury II Oddziału 
Sztabu Generalnego DOK IV w Krako-
wie. Kiedy w sobotni poranek w pro-
chowni wybuchło czterdzieści wago-
nów włoskiego prochu, oni – według 
świadków – stanęli na baczność i od-
śpiewali rewolucyjny Czerwony sztan-
dar. Przed laty obaj ofi cerowie należe-
li do Polskiej Organizacji Wojskowej, 
jednak wkrótce po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości wstąpili do Ko-
munistycznej Partii Robotniczej Polski. 
Bagiński należał do Wydziału Wojsko-
wego, który był odpowiedzialny za dzia-
łalność agitacyjno-dywersyjną wśród 
żołnierzy. On i Wieczorkiewicz zostali 
aresztowani na początku sierpnia 1923 
roku na podstawie zeznań Józefa Cech-
nowskiego. Był to aktywista komuni-
styczny, który – skruszony – rozpoczął 
współpracę z policją. 30 czerwca Cech-
nowski skontaktował się z nadkomisa-
rzem Józefem Piątkiewiczem z policji w złym stanie. Gene-
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politycznej i poinformował go o plano-
wanych przez komunistów zamachach 
terrorystycznych. Mieli nimi kierować 
Bagiński i Wieczorkiewicz.

Surowa kara
Rozprawa przeciwko nim rozpoczęła się 
20 listopada 1923 roku. Wyrok ogłoszo-
no dziesięć dni później. Ofi cerów uznano 
za winnych udziału w stowarzyszeniu, 
które utworzono w celu m.in. „uszko-
dzenia przez wybuch dróg żelaznych 
Rzeczypospolitej Polskiej i ich taboru 
w celu spowodowania rozbicia pociągów, 
uszkodzenia przez wybuch pomieszczeń 
instytucji rządowych w Państwie Polskim 
i uszkodzenia przez wybuch zamieszka-
łych budynków rządowych oraz takich 
budynków niezamieszkalnych, o któ-
rych wiedzieli, że w nich są ludzie i że 
grozi im niebezpieczeństwo”. Zarzucano 
im także, że przygotowali w lipcu 1923 
roku materiały wybuchowe, które miały 
zniszczyć budynki Powiatowej Komendy 
Uzupełnień w rejonach: Sosnowiec, Bę-
dzin i Katowice, oraz materiały do uszko-

dzenia torów i pociągów między Krako-
wem, Toruniem i Radomiem. Uznawano 
ich za winnych udziału w podłożeniu 
bomby na Uniwersytecie Warszaw-
skim 24 maja 1923 roku oraz podłoże-
nia ładunku pod budynek Powiatowej 
Komendy Uzupełnień w Białymstoku 
i Częstochowie. Sąd skazał ofi cerów 
na karę śmierci przez rozstrzelanie, 
utratę praw, wydalenie z wojska i de-
gradację. Porucznik Bagiński został 
również pozbawiony przyznanego 
mu za udział w wojnie polsko-bol-
szewickiej krzyża Virtuti Militari. 
Wkrótce po zakończeniu procesu, 
6 grudnia 1923 roku, poselstwo so-
wieckie w Warszawie zwróciło się 
polskiego Ministerstwa Spraw Za-
granicznych z prośbą o umieszcze-
nie Bagińskiego i Wieczorkiewicza 
na liście osób do wymiany. Strona 
polska nie była jednak zaintereso-
wana wymianą więźniów.
Wyrok na Bagińskiego i Wieczor-

kiewicza spotkał się z krytyką. Zajęła się 
nim specjalna komisja sejmowa kiero-
wana przez posła PPS Adama Pragiera. 
Uznała ona, że zeznania złożone przez 
Józefa Cechnowskiego były niewiary-
godne. Posłowie stwierdzili też, że więk-
szość zeznań została spreparowana przez 
nadkomisarza Piątkiewicza, który wi-
dział w tej sprawie szansę na awans. Na 
kolejnej rozprawie Najwyższy Sąd Woj-
skowy zakwestionował udział skazanych 
w zamachu na Uniwersytet Warszawski. 
Ostateczny wyrok, podtrzymujący karę 
śmierci, zapadł 4 kwietnia 1924 roku. 
Miesiąc później, 7 maja, na posiedzeniu 
Komitetu Politycznego Rady Ministrów 
Władysław Grabski zakomunikował, że 
prezydent Stanisław Wojciechowski „po-
stanowił ułaskawić skazanych za dzia-
łalność terrorystyczną na karę śmierci 
ofi cerów Wojska Polskiego, Bagińskiego 
i Wieczorkiewicza, wychodząc z zało-
żenia, że za czysto polityczne zbrodnie 
nie ma w obowiązującym w b. Kongre-
sówce kodeksie karnym kary śmierci, 
a jakikolwiek zamach, który spowodo-
wałby straty w życiu ludzkim, nie został 
im udowodniony ponad wszelką wąt-
pliwość”. Bagińskiemu zamienił karę 

śmierci na dożywotnie więzienie, Wie-
czorkiewiczowi zaś na 15 lat więzienia. 
Równocześnie Grabski powiedział, że 
rząd sowiecki zwrócił się z propozycją 
niewykonywania kary śmierci i wymia-
ny Bagińskiego i Wieczorkiewicza na 
polskich skazańców w ZSRR. Komi-
tet Polityczny wypowiedział się za od-
rzuceniem tej propozycji, uważając za 
niewłaściwą interwencję obcego rządu 
w sprawę należącą do polskiego wymiaru 
sprawiedliwości oraz stojąc na stanowi-
sku, że zgoda na wymianę wytworzyłaby 
u osób prowadzących akcję antypaństwo-
wą poczucie bezkarności.

Niemalże w tym samym czasie, kie-
dy Stanisław Wojciechowski podejmo-
wał decyzję o ułaskawieniu skazańców, 
oni – według prasy – mieli szykować się 
do ucieczki z Wojskowego Więzienia 
Śledczego przy ul. Dzikiej 19. W ostat-
niej chwili jedna z osób zaangażowanych 
w ucieczkę zdradziła plan władzom wię-
zienia. Wcześniej szer. Dąbrowski, przy-
noszący posiłki do części ofi cerskiej wię-
zienia, dostarczył do celi Bagińskiego 
rewolwer ukryty w chlebie. Odnaleziono 
go podczas przeprowadzonej w nocy re-
wizji. Mówiło się też, że broń była dostar-
czana w częściach w paczkach żywnoś-
ciowych, które otrzymywali więźniowie. 
W połowie maja Bagiński został odesłany 
do więzienia w Rawiczu, Wieczorkiewicz 
zaś trafi ł do Wronek.

Samosąd przodownika 
Muraszki
Najprawdopodobniej w lutym 1925 
roku władze polskie zmieniły stanowi-
sko w sprawie wymiany więźniów. War-
szawa zapragnęła wymienić Bagińskie-
go i Wieczorkiewicza na 22 Polaków 
więzionych w ZSRR. 26 marca ustalono 
ostatecznie, że zostaną oni wymienie-
ni na przetrzymywanego w Moskwie 
polskiego konsula w Tyfl isie – Jerze-
go Łaszkiewicza oraz ks. Bronisława 
Ussasa. Wymianę zaplanowano na nie-
dzielę 29 marca 1925 roku. Miała ona 
nastąpić na stacji Kołosowo, niedale-
ko miasteczka Stołpce. W tym samym 
wagonie towarowym, w którym jechali 
więźniowie, przebywali także starosta 
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stołpecki Stefan Zajączkowski, dwaj 
urzędnicy ministerstwa spraw zagra-
nicznych i eskorta policyjna. W Stołp-
cach do pociągu wsiadł starszy przo-
downik Józef Muraszko i zaproponował 
Zajączkowskiemu pomoc w eskorto-
waniu Bagińskiego i Wieczorkiewicza. 
Około 16.00 Muraszko niespodziewa-
nie oddał w kierunku więźniów kilka 
strzałów z rewolweru. Według świad-
ków, strzelał spoza pleców policjantów, 
którzy półkolem otaczali więźniów. Mu-
raszko miał wówczas powiedzieć, że za-
bijając Wieczorkiewicza i Bagińskiego, 
spełnił akt sprawiedliwości dziejowej 
wobec tych, którzy dopuścili się naj-
cięższej zbrodni wobec ojczyzny. Dwu-
dziestodziewięcioletni Józef Muraszko 
został zatrzymany i osadzony na wi-
leńskich Łukiszkach. Rząd polski za-
raz po otrzymaniu wiadomości o tych 
wydarzeniach powiadomił o tym Sta-
nisława Kętrzyńskiego, naszego posła 
w Moskwie, ministra pełnomocnego. 
Miał on zakomunikować o incydencie 
rządowi sowieckiemu.

Proces Muraszki rozpoczął się 22 paź-
dziernika 1925 roku przed Sądem Okrę-
gowym w Nowogródku. Po wysłuchaniu 
aktu oskarżenia Muraszko powiedział: 
„Przyznaję się do zastrzelenia dwóch 

wściekłych psów”. Jak dowodził pro-
kurator Michał Kaduszkiewicz, wina 
oskarżonego polegała na tym, że „zarzą-
dzeniom rządu polskiego przeciwstawił 
własny sąd”. Z kolei – według prokurato-
ra Kazimierza Rudnickiego – „czyn Mu-
raszki naraził Polskę na zarzut bezprawia 
i samowoli, i przyniósł krzywdę państwu 
i społeczeństwu polskiemu”. Muraszko 
został skazany na dwa lata specjalnego 
domu poprawczego. Na poczet odby-
wanego wyroku zaliczono czas, który 
spędził w areszcie. Sąd argumentował, 
że Muraszko działał „w stanie silnego 
wzburzenia duchowego” i kierowały nim 
pobudki patriotyczne.

Pod koniec 1925 roku powrócono do 
sprawy wymiany więźniów. 30 grud-
nia Rada Ministrów przyjęła uchwałę 
w sprawie wymiany personalnej między 
Polską a ZSRR. Czytamy w niej: „Wy-
miana odbyła się częściowo 1 lutego 
1925 r. i dla dokończenia jej strona so-
wiecka miała wydać 32 osoby, zaś stro-
na polska 9. Z powodu zabójstwa Bagiń-
skiego i Wieczorkiewicza zakończenie 
wymiany zostało przez stronę sowiec-
ką wstrzymane; gdy po pewnym cza-
sie układy zostały wznowione, zostało 
ustalone przez stronę polską i sowiecką, 
że wstępnym warunkiem zakończenia 

wymiany będzie wymiana dodatkowa 
5 więźniów komunistów na 5 zakładni-
ków polskich”.

Pamięć i niepamięć
Polska Ludowa przypomniała sobie za-
równo o Bagińskim, jak i o Wieczor-
kiewiczu. Ich imię otrzymała Ofi cerska 
Szkoła Uzbrojenia w Olsztynie. Było 
to 29 marca 1960 roku, w rocznicę ich 
śmierci. Cztery lata później, 12 września 
1964 roku, w szkole odsłonięto pomnik 
patronów. Podczas uroczystości komen-
dant placówki powiedział m.in.: „Na-
zwiska te są nierozerwalnie związane 
z rewolucyjną walką klasy robotniczej, 
z najpiękniejszymi tradycjami Ludowe-
go Wojska Polskiego. Byli żołnierzami, 
za to, że bronili sprawy ludu polskiego, 
zapłacili najwyższą cenę – cenę życia. 
[…] Niech ten pomnik – wspaniałych 
ludzi, świadomych swych obowiązków 
wobec ojczyzny – przypomina nam żoł-
nierzom prawdziwe dzieje umęczonej 
przeszłości. Niech te świetlane posta-
cie będą nam natchnieniem, przykładem 
i wzorem w naszej codziennej nauce 
i pracy na rzecz obronności ludowej, na 
rzecz naszej gotowości bojowej”. Prze-
mówienie zakończył wezwaniem, aby 
na pomniku nigdy nie zabrakło kwiatów.

Bagiński i Wieczorkiewicz byli tak-
że patronami ulic. W Warszawie przy 
ul. Walerego Bagińskiego miał siedzi-
bę Główny Zarząd Polityczny Wojska 
Polskiego. O ile instytucja ta przestała 
istnieć w 1989 roku, o tyle nazwa ulicy 
przetrwała do 21 maja 1991 roku. Dziś 
jest to ulica gen. Michała Tokarzewskie-
go-Karaszewicza, a w dawnej siedzibie 
GZP WP od 1991 roku mieści się Kuria 
Polowa Wojska Polskiego. Niezbadane 
bywają meandry historii. Nieco dłuższy 
był żywot ulicy Antoniego Wieczorkie-
wicza w Warszawie-Rembertowie. Była 
to ulica prowadząca do bramy głównej 
Akademii Sztabu Generalnego, prze-
mianowanej w 1990 roku na Akademię 
Obrony Narodowej. Dopiero 25 maja 
1998 roku zmieniono nazwę na Aleję 
Antoniego Chruściela „Montera”.
Elżbieta Szumiec-Zielińska – dziennikarka telewi-
zyjna, reżyserka fi lmów dokumentalnych i programów TV
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  Józef Muraszko w drodze na salę rozpraw, 1925 rok


