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Plan 
Pabsta



WYPĘDZENIA rozpoczęto od polskiej ludności 
Wielkopolski – z tzw. Kraju Warty już w 1939 roku 
a na ich miejscu osiedlono ponad milion Niemców



Znaleziony załącznik do raportu o planie 
zagłady Warszawy



Płonący Zamek Królewski
w Warszawie 17.IX.1939



Teren obozu KL Warschau –
filia „Gęsiówka”



Tu było Getto, Muranów 1945 - kościół św. Augustyna 
pozostawiono, bo służył czasowo jako magazyn rabowanego 

mienia – tak, po realizacji planu, miała wyglądać cała Warszawa 
„wygolona na gładko” (poza Starówką i kilkoma obiektami)



Drewniane domy, barykada z tramwajów i wiadukt – we 
wrześniu 1939 po kapitulacji – późniejsze miejsce mordów 

Górczewska 32 (z lewej) i Górczewska 53 (z prawej) -



Zniszczony przez Niemców pomnik Fryderyka Chopina 
z Łazienek Królewskich w Warszawie. 1940 r. 



Obraz zwrócony  
w 2005 r, na 
mocy zapisu 

testamentowego 
niemieckiego 

żołnierza. Autor 
oraz prawowity 

właściciel –
nieznany.  2 poł. 

XVIII w.





Dowództwo 82 dywizji piechoty gwardii Armii Czerwonej, z dowódcami pułków i 
batalionów na przyczółku Magnuszewskim (7 listopada 1944) na lewym brzegu 

Wisły – 50 km od granic Warszawy, Gen. G. Chetagurow (pośrodku), szef 
sztabu płk A. Mandrika (obok z mapnikiem).



Jakoś Niemcy z 
Nazistami się nie 
identyfikują i do 
odpowiedzialnoś
ci za Niemieckie 
zbrodnie II wojny 
światowej się nie 

przyznają. 

(plakat Reduty 
Dobrego Imienia pana 
Macieja Świrskiego)





Mogiła w miejscu mordów na dziedzińcu 
fabryki Franaszka przy ulicy Wolskiej 41



Podpalanie domów na ul. Leszno



Płonąca Marszałkowska



Fragment wnętrza 
Pałacu 
Łazienkowskiego z 
wykonanymi 
otworami na 
ładunki 
wybuchowe



Zniszczony 
wiadukt 
kolejowej linii 
średnicowej



Niemiecki moździeż Karl Moser, kaliber 
610 mm ostrzeliwuje Warszawę



Społecznie 
postawiony Krzyż 
Pamięci na placu 
mordów, koło  –

reliktu hali 
warsztatów 

kolejowych tzw. 
„Szopy” -

Górczewska 53



Treść tablicy 
na krzyżu 
pamięci



Wykop pod pomnik Górczewska 32, w lipcu 2014. Zbliżenie na miejsce, gdzie 
w warstwie spalenizny, został znaleziony  kolejny przepalony, przerdzewiały  

klucz oraz werk damskiego zegarka. Klucze takie znajdowano w popiołach na 
miejscach kaźni - cały materiał z wykopu, bez nadzoru archeologa wywieziono 

na zwałkę.



Znalezione wtedy przedmioty, 
w tym też stopione szkiełka



Społecznie zorganizowana uroczystość na podwórku Fabryki Franaszka - ul. 
Wolska 45,  w dniu 10.08.2017 , a przy okazji wystawa i prezentacja 

społecznego projektu Placu Pamięci Zagłady Miasta



Ściana budynku – reliktu hali warsztatów kolejowych tzw. „Szopy” na  - placu 
mordów Górczewska 53. Na ścianie odpadł tynk - ślad płomieni z sierpnia 1944 

roku, kiedy spalono Halę i wg relacji, ciała zamordowanych w niej około 500 
osób, kilkaset osób zamordowano i spalono też obok hali



Graffiti znalezione rok temu na 
ścianie bloku na Ursynowie



Dziękuję za uwagę

Mgr inż. Wojciech Gardoliński
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