Punkt nr 20
Tablica Rakowiecka 37
Na murach mokotowskiego aresztu śledczego przeznaczonego dla mężczyzn znajduje się
tablica, wykonana z matowego, srebrnego o szarym zabarwieniu metalu. Wysokość tej pamiątki
dawnych lat wynosi około 2 metrów. Na szerokość jest ona nieco mniejsza, około 1,5 metra.
Całość podzielona jest na 6 większych płyt układających się w krzyż, 4 mniejsze umiejscowione w
każdym kącie prostym tworzonym przez krzyż, i jedna wąską na górze, na której widnieje napis
informujący nas o tym, iż na pozostałych tablicach wyryte zostały nazwiska wymordowanych.
Środkowa część tablicy przypomina bramę, a jej lewy górny róg jest ukruszony. Nad całością
majaczy napis „W okresie PRL w tym więzieniu zostali wymordowani”. Tablica powstała by
upamiętnić około 300 straconych ludzi (wśród nich 2 kobiety) brutalnie zamordowanych przez
UB w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej 37. Egzekucja ta miała miejsce w czasach PRL-u koło 1948
r. Wśród zabitych był również Eugeniusz Smoliński, działacz konspiracyjny, który wcześniej
pracował w fabryce prochów bezdymnych, gdzie zyskał pirotechniczny staż. Dlatego też został
kierownikiem wytwórni ładunków wybuchowych dla AK. Rok przed śmiercią miał zamiar
rozpocząć produkcję trotylu na terenie fabryki wcześniej zajętej przez Sowietów. W 1948 roku
został skazany na karę śmierci pod nieprawdziwym zarzutem Sabotażu tejże fabryki (rzekomo
miał wysadzić ją w powietrze). Jego i inne ofiary zbrodni pochowano w tajemnicy na Powązkach
wojskowych.

Punkt 21
Druga tablicą na Rakowieckiej 37 jest
tablica upamiętniająca ofiary niemieckich morderstw na więźniach zakładu karnego przy ul.
Rakowieckiej 37 w Warszawie. 2 sierpnia 1944 żołnierze trzeciego zapasowego batalionu
grenadierów pancernych SS rozstrzelali na terenie zakładu przy ulicy Rakowieckiej 37 około 600
Polaków. Następnie, w wyniku czynnego oporu więźniów i mieszkańców Mokotowa, reszta więźniów
oswobodziła się i przyłączyła do Powstania Warszawskiego.

Punkt nr 27
Rzeźba mamuta
19 maja 2006 roku przed budynkiem Państwowego Instytutu Geologicznego przy ulicy Rakowieckiej
na warszawskim Mokotowie stanęła rekonstrukcja mamuta, która miała prawie 3,5m wysokości i
5,7m długości. Została ona wykonana w pracowni plastycznej Krzysztofa Kuchnio, według projektu
rzeźbiarki Marty Szubert.

Niestety kilka lat temu mamut został skradziony i nigdy więcej nikt go już nie widział (przynajmniej
według naszych informacji). Teraz można podziwiać tylko szkielet mamuta znajdujący się wewnątrz
Instytutu Geologicznego.

Punkt nr 13
Dom Welecki
Miejsce: Chocimska 4, Stary Mokotów, Warszawa
Tablica: Wykonana z polerowanego granitu (odsłonięta w 2008 roku). Na tablicy
zamieszczona jest informacja : „Dom Welecki”. Jedyny w Polsce budynek wzniesiony na
kwaterę Polskiej Korporacji Akademickiej powstał w latach 1924 – 1928 ze składek filistrów
Welecji. Zaprojektowany przez Fil Edmunda Michalskiego w pracowni Fil Franciszka Lilpopa.
Tablica została wmurowana w 80 rocznicę oddania do użytku budynku i w 125 rocznicę
założenia korporacj. Tablicę wmurowali „Weleci”. Tablica ma grawerowany tekst oraz cyrkiel
„Welecki”.
Budynek: Jest to przedwojenna kwatera. Budynek przejęty przez państwo na podstawie
dekretu Bieruta. Obecnie w rękach osoby prywatnej. Remont generalny 2012-2013.

Tak kiedyś wyglądał dom stowarzyszenia Welecji.

