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DOK.1 – Pismo do ROPWiM z 2005 roku, w sprawie rozpoczynającej się budowy na 
placu uświęconym krwią wymordowanych 12 000 mieszkańców Woli 
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DOK.2.1 - Pismo do ROPWiM Z 05.08.2010, w sprawie objęcia ochroną placu 
i budynku Górczewska 53  oraz inicjatywy utworzenia Placu Pamięci Miasta 
Skazanego na Zagładę oraz ekspozycji w zachowanym budynku 

 

 



5 | S t r o n a  
 

 



6 | S t r o n a  
 

DOK.2.2 - Pismo do ROPWiM z 11.08.2010, w sprawie objęcia ochroną placu 
i budynku Górczewska 53  oraz inicjatywy utworzenia Placu Pamięci Miasta 
Skazanego na Zagładę oraz ekspozycji w zachowanym budynku 

 
Warszawa. 11..08.2010 

 
Do:  
Szanowny Pan Sekretarz Andrzej Krzysztof Kunert 
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 

 
Szanowny  Panie 

 
W dniu 06.08.2010 przesłałem Panu oraz „do wiadomości” jak wymienione poniżej, pocztą 
elektroniczną, niniejsze pismo wraz z załącznikami: 

 
Zwracam się do Państwa w imieniu własnym oraz pana Czesława Adamusika, świadka i uczestnika ego 
sierpnia 1944-tego roku na warszawskiej Woli, w niezmiernie ważnej sprawie. Postulujemy o objęcie 
ochroną przez RPWiM oraz IPN, zachowanego do dzisiaj, niezabudowanego placu oraz ceglanego 
budynku, . W sierpniu 1944-tego roku było to nie ogrodzone kartoflisko, na którym dokonywano 
mordów ludności cywilnej. Pan Czesław Adamusik – mający wówczas 13 lat, wraz ze swoją matką, 
byli ofiarami tych wydarzeń. Pan Czesław przetrwał, nocą wydostał się spomiędzy trupów i dzięki jego 
relacji możemy dowiedzieć się jak to wtedy wyglądało. Jego relację udało mi się utrwalić na filmie, 
który chętnie Państwu udostępnię. Jest też dostępny pod adresem: 

http://wola44.wordpress.com/2010/01/31/wola-44-cz-1-8-czeslaw-adamusik-swiadek-zbrodni-
relacjonuje-dokument-filmowy/ 
Ceglany budynek o którego ochronę zabiegamy, jedyny ocalały a typowy dla przedwojennej zabudowy 
tej okolicy , był świadkiem mordów cywilnej ludności Woli w sierpniu 44. Nosi prawdopodobnie na 
sobie jeszcze ślady płomieni (charakterystycznie odpadły i przebarwiony tynk), co może być śladem 
płomieni stosu całopalnego ! – bezwzględnie należy to zbadać i zachować ! Nie ma już takich 
autentycznych murów (zdjęcia lotnicze z roku 1944 potwierdzają autentyczność tego budynku). 
Zachowany plac wraz z tym budynkiem, po odpowiednim zagospodarowaniu, może służyć jako Plac 
Pamięci Miasta Skazanego na Zagładę. W zachowanym budynku może się znaleźć ekspozycja temu 
poświecona. Miejsce to wraz z ekspozycją powinno być w programie wycieczek szkolnych. 

 
Chętnie mogę przedstawić Państwu koncepcję - propozycję architektoniczną, jak można by w 
przyszłości zagospodarować Ten Plac (mam gotowy projekt koncepcyjny, rysunki, opis projektu, 
symboliki oraz wizualizacje). 

  
Nasz wniosek, z opisem topografi miejsca zbrodni, obszernym uzasadnieniem 
oraz zdjęciami stanu obecnego, przesyłam w załączeniu. 

  
Sprawa jest pilna, zaniedbanie może doprowadzić do zabudowy niegodnej Tego Miejsca, 
podobnie jak stało się w sąsiedztwie tego placu, gdzie w roku 2005-tym wybudowano salon 
samochodowy, wywożąc na zwałkę ziemię z wykopów uświęconą krwią pomordowanych, 
razem z pozostałością niedokładnie zebranych w 46-tym roku popiołów (znalazłem wtedy w 
tym popiele zardzewiały, przepalony klucz od mieszkania - pamiątkę po jednej z ofiar) 

  
  

Z poważaniem 
  

Wojciech Gardoliński 
 

W zał.: 
- wniosek o objęcie ochroną miejsca kaźni 
- aktualne zdjęcia wykonane na tym placu podczas rejestracji relacji świadka 
- płyta z filmową relacją pana Czesława Adamusika zarejestrowana na miejscu zbrodni 

  
Do wiadomości: 
1. Instytut Pamięci Narodowej,  Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  
    Naczelnik Wydziału  prok. Marek Sosnowski, Pl. Krasińskich 2/4/6,  00-207 Warszawa, sekretariat.ipn@ipn.gov.pl 
2. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Starszy Radca Maciej Szcząska-Wójcik, m.szczaska@brpo.gov.pl 

http://wola44.wordpress.com/2010/01/31/wola-44-cz-1-8-czeslaw-adamusik-swiadek-zbrodni-relacjonuje-dokument-filmowy/
http://wola44.wordpress.com/2010/01/31/wola-44-cz-1-8-czeslaw-adamusik-swiadek-zbrodni-relacjonuje-dokument-filmowy/
mailto:sekretariat.ipn@ipn.gov.pl
mailto:m.szczaska@brpo.gov.pl
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DOK.2.3. - Pismo z ROPWiM – odpowiedź na pismo z 11.08.2010 w sprawie 
ochrony placu i budynku Górczewska 53 oraz utworzenia Placu 
Pamięci Miasta Skazanego na Zagładę z ekspozycją w zachowanym budynku 
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DOK.2.4 - Pismo do ROPWiM w sprawie braku zainteresowania 
Upamiętnieniem  Zagłady Miasta, nie podjęcia działań dla ochrony placu i 
budynku oraz w sprawie konieczności nadzoru archeologicznego podczas 
realizacji pomnika, którego projekt zaprezentowano w "Kurierze Wolskim" Nr 
68/369 z 2.12.2010 

 
  

Sent: Thursday, December 16, 2010 2:42 AM 
Subject: nieoznakowane miejsce kaźni Górczewska 53 oraz 32 nowy pomnik 

  
Szanowny Pan Naczelnik Adam Siwek 

  
Dostałem Pana odpowiedź (w załączeniu) z Rady Ochrony Pamięci Walk i 
Męczeństwa na mój i pana Czesława Adamusika wniosek (z dnia 5.08.2010 w 
załączeniu), o objęcie ochroną placu Górczewska 53.  
 
Niestety, jak rozumiem, odpowiedź jest niepomyślna - ROPWiM nie wystąpi o 
ochronę ani o upamiętnienie tego miejsca ani opisanego budynku, nie zaleci też 
ochrony władzom dzielnicy, nie wnioskuje też o zbadanie tego miejsca ani 
przesłuchanie świadków - jak zrozumiałem, nie macie Państwo możliwości 
prawnych dla ochrony pamięci miejsc męczeństwa. Miejsce to pozostanie 
nieoznaczone i zapomniane pomimo dowodów, że zamordowano tu i spalono obok 
ściany istniejącego nadal budynku, co najmniej 200 osób (ściana to nosi jeszcze 
prawdopodobnie ślad ognia - charakterystycznie odpadnięty tynk). 
 
Pewnie dlatego też nie dostałem odpowiedzi w roku 2005-tym na moją interwencję w 
ROPWiM, kiedy zaczęto prace niwelacyjne pod budowę salonu samochodowego na 
przeciw tego miejsca, po drugiej stronie ulicy, w miejscu kaźni Górczewska 32, a w 
warstwie odkrytych wtedy popiołów znalazłem przepalony, zardzewiały klucz od 
zamka do drzwi. Tam, wtedy ślady mordu 12-ty tysięcy ludzi sprofanowano wywożąc 
wszystko na zwałkę. Władze na to pozwoliły, zlekceważyły społeczne protesty (prof. 
Zielińskiego, pana Grączewskiego, moje i być może też innych) depcząc pamięć i 
prochy narodu, któremu mają służyć i z którym powinny się identyfikować. Teraz, 
próbą zadośćuczynienia pamięci ofiar będzie budowa pomnika przed postawionym tu 
salonem samochodowym. Wybrano pomnik godny tego miejsca. Stanie on na 
skrawku trawnika, jaki pozostał pomiędzy ulicą a "nielegalnym" parkingiem salonu, w 
otoczeniu stojącego tu krzyża. Ponieważ w tym rozdeptanym trawniku, widać nadal 
na powierzchni ślady gruzu oraz nadtopione w ogniu szkiełka ( podczas uroczystości 
w dniu 5.08.2010 podniosłem tu z ziemi takie szkiełka) - wnioskuję o podjęcie 
odpowiednich działań, dla zapewnienia jakiejś formy nadzoru archeologicznego 
podczas planowanych tu prac budowlanych, tj. wykopów pod fundamenty ścian 
pomnika oraz pod nasadzenia roślinności. W załączeniu zdjęcia projektu i opis 
aranżacji z "Kuriera Wolskiego" Nr 68/369 z 2.12.2010. Nadzór archeologa jest 
konieczny, ponieważ mogą tam być jeszcze warstwy popiołu, klucze, sprzączki, 
monety, pociski, itp. ślady mordu - ten trawnik prawdopodobnie nie był podczas 
budowy głęboko naruszany, może nie był niwelowany (?), a jednocześnie znajdował 
się w obrębie jednego z podwórek na którym dokonywano mordów. Dowodzi tego 
zdjęcie lotnicze z roku 1944, na którym widać to podwórko a na nim drzewo, oraz 
zdjęcie z wiaduktu zrobione w roku 1945-tym. Jak wykazał w swoim opracowaniu z 
roku 2010, poświęconym temu miejscu, pan Maciej Grączewski - drzewo to 
przetrwało zagładę ludności, której było świadkiem, a następnie zagładę okolicznych 
zabudowań i do niedawna rosło obok innych właśnie tu, przy krzyżu z prawej jego 
strony (uśmierciła je być może właśnie budowa parkingu - bezprawna, bo bez 
wymaganych pozwoleń i na cudzym terenie ). 
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Natomiast w sprawie ochrony Miejsca Kaźni Górczewska 53 oraz zachowanego tu 
budynku pozostają zatem działania obywatelskie, które może jednak, przy dobrej woli 
władz, zapobiegną tym razem profanacji tego, bardzo znaczącego w historii 
Woli miejsca. Na podstawie kompilacji zdjęć lotniczych z roku 1944 i 1945 oraz zdjęć 
satelitarnych zawartych w opracowaniu pana Macieja Grączewskiego z roku 2010 
(fot.12), można stwierdzić, że na tym obecnie wybrukowanym, ogrodzonym placu, 
który ogranicza nasyp kolejowy i ślepa ściana przedwojennego budynku,  w pewnej 
jego części (w głębi) znajdowała się słynna Hala Warsztatów Kolejowych w której 
mordowano i przetrzymywano mordowaną ludność. Ślepa ściana stojącego tu 
budynku, stykała się na pewnej długości z tą Halą.- wydaje się, że zachowały się 
ceglane pilastry a na nich relikty stalowych konstrukcji mocujących kiedyś drewniane 
dźwigary dachu hali (widoczne na załączonym zdjęciu). Bliższa ulicy część placu, w 
roku 1944-tym była kartofliskiem (częściowo rozkopanym przy poszerzaniu ulicy 
Górczewskiej), na którym też mordowano i palono  ludzi w sierpniu 1944 (relacja 
pana Czesława Adamusika i innych). Plac ten oraz zachowany budynek powinny 
służyć pamięci i edukacji. Charakter tego miejsca, uświęconego krwią i prochami tu 
pomordowanych (co uzasadniałem w załączonym wniosku z 05 08 2010) historia jego 
otoczenia i historia oraz sąsiedztwo Pomnika Pamięci "12 Tysięcy" , a także 
dostępność i wyeksponowanie tego miejsca, skłania do realizacji tu Miejsca Pamięci 
Zagłady Miasta, Wypędzonych i Wymordowanych Jego Mieszkańców. 
Warszawa jako jedyne tak bestialsko i tragicznie doświadczone miasto na pewno na 
to zasługuje. Podobnie zachowania wymaga pamięć jej wymordowanych 
mieszkańców, którym odebrano nawet tożsamość bezimiennie ich mordując. 
Pozostali zostali ograbieni z całego dobytku, pamiątek i dorobku pokoleń oraz 
wypędzeni z miasta i wywiezieni - wielu z nich straciło też życie w niemieckich 
obozach, wielu nie wróciło już nigdy. Tego nie wolno zapomnieć - musi być miejsce i 
ekspozycja (np. w tym zachowanym budynku) poświęcona pamięci tej niespotykanej 
w wdziejach Europy a jednocześnie nie znanej europejczykom oraz młodym polakom 
tragedii.  

  
Z poważaniem 

  
Wojciech Gardoliński 
 
(--------------) 

  
do wiadomości: 
1. Rzecznik Praw Obywatelskich 
Prof. Irena Lipowicz 
2. Instytut Pamięci Narodowej 
Prokurator Jolanta Chankowska 
3.  pan Maciej Grączewski 
4.  pan Czesław Adamusik 
5. Stowarzyszenie Blogmedia24 
6. Muzeum Powstania Warszawskiego 
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DOK.3 - E-mail do IPN z informacją o nieoznakowanym Placu Mordów 
Górczewska 53 i śladach po Zagładzie Miasta i Mieszkańców 
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DOK.4 -  Kolejny wniosek do UD-Wola, o objęcie ochroną placu i budynków 
pod adresem Górczewska 53 
 
 
Warszawa, 12.07.2012 
 
Wniosek o objęcie ochroną placu i budynków, które są świadkiem i miejscem zbrodni z 
sierpnia 1944,  zlokalizowane przy wiadukcie kolejowym po południowej stronie ulicy 
Górczewskiej – pod adresem Górczewska 53 
 

1. Lokalizacja i opis obiektów – ul. Górczewska 53 
Ogrodzony i utwardzony plac koło wiaduktu kolejowego, z dwoma budynkami przy skrzyżowaniu ul. 
Górczewskiej i Prymasa Tysiąclecia, użytkowany przez Skład Celny Polski Tytoń S.A . Budynki są 
nieduże jednopiętrowe, ceglane, częściowo otynkowane i częściowo prowizorycznie ocieplone z 
zewnątrz (zdjęcia w załączeniu).  
 

2. Stan techniczny dobry – aktualnie użytkowane jako pomieszczenia biurowe 
 

3. Wartość historyczna  
- architektura typowa dla peryferii przemysłowej Woli, dla budynków raczej 
nieprodukcyjnych (np. zaplecze, magazyny, biura, mieszkania) 
- pamiątka historyczna o najwyższym wymiarze,  
 

4. Proponowane docelowe wykorzystanie – budynki lub jeden z nich (po adaptacji i konserwacji) 
jako ekspozycja pamiątek i prezentacja zagłady miasta i jego mieszkańców. Byłyby tam 
dokumenty, plany i mapy, zdjęcia, pamiątki, eksponaty wydobyte z gruzów, relacje spisane i 
mówione odtwarzane na ekranach monitorów, itp. Plac można zagospodarować jako Miejsce 
Pamięci Zagłady Miasta (społeczny projekt w załączeniu)  
 

5. Historia tego miejsca 
W Warszawie na Woli, w pierwszych dniach sierpnia 1944-tego roku, hitlerowcy rozpoczęli realizację 
rozkazu Hitlera, wymordowania wszystkich mieszkańców Warszawy i zburzenia miasta. Na Woli, 
przez kilka kolejnych dni wymordowali ponad 50 tysięcy mieszkańców. Jak pisał w dniu 16.02.2010 
Prezes IPN Janusz Kurtyka do RPO Janusza Kochanowskiego „podczas Powstania zginęła blisko 1/3 
mieszkańców lewobrzeżnej, a więc objętej walkami powstańczymi , Warszawy. (…) W przytłaczającej 
większości ludzie ci, bez względu na wiek i płeć, zostali bestialsko zamordowani …”. Najwięcej osób 
zamordowano przy wiadukcie kolejowym na ulicy Górczewskiej, po obu jej stronach .  
Po północnej stronie ulicy, na terenie posesji Górczewska 32 (od paru lat stoi tam salon 
samochodowy), zgładzono około 12 tysięcy mieszkańców oraz personel i pacjentów ze szpitala na 
Płockiej. Następnie ciała ofiar spalono.  
Natomiast tu po południowej stronie ulicy, wówczas to było kartoflisko (obecnie ogrodzony plac 
Górczewska 53) – zabito, a następnie spalono co najmniej kilkaset osób. Tu też, częściowo na tym 
placu, była słynna hala fabryczna, w której gromadzono wypędzonych przed rozstrzeliwaniem. Szereg 
analiz wskazuje na to, że hala ta opierała się jednym bokiem o ścianę zachowanego do dzisiaj 
budynku, który jest fragmentem dłuższego ciągu budynków (w załączeniu opracowanie Macieja 
Grączewskiego dotyczące tego obszaru, a w nim  lotnicze dokumenty fotograficzne i analizy). 
Wschodnia, częściowo otynkowana ściana tego budynku nosi wyraźne ślady ognia. Może to być ślad 
ognia z palonych ciał lub późniejszego pożaru – niezależnie od tego, ślad ten też powinien być 
utrwalony i zachowany, ponieważ tak wielki  płomień tu płonął – w sąsiedztwie tego budynku spalono 
12 000 osób – ślad ten ma wymiar symbolu. 
Wydarzenia, jakie tu się rozegrały są znane z relacji świadków, którym jako nielicznym, udało się 
przeżyć. Jest również bardzo dokładna, udokumentowana relacja, z przebiegu mordów, jakie się 
odbywały, przy ścianie tego budynku (link do strony z relacją w wykazie załączników). 
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6. Uzasadnienie wniosku 
Jest to wyjątkowe miejsce i obiekt na mapie Warszawy, które jest autentyczną pamiątką po tak 
wielkiej zbrodni – nie ma drugiego miejsca w mieście, gdzie zgładzono tylu ludzi. Ich krew wsiąkła w 
tą ziemię a ich prochy leżały tu przez całe dwa lata (do sierpnia 1946). Pod kostką Bauma którą 
utwardzono ten plac na pewno zachowały się jeszcze ślady popiołu oraz pamiątki materialne po 
zamordowanych i spalonych tu ludziach (monety, sprzączki, klucze itp. – ja sam znalazłem w popiele 
spalony klucz gdy robiono wykopy pod salon samochodowy Górczewska 32 w roku 2005-tym).  
Ściany stojącego tu budynku były świadkiem tych wydarzeń a być może osmalił je też płomień 
palonych tu ciał (może to wykazać odpowiednia ekspertyza) 
 
Znacząca wartość edukacyjna tego miejsca (dobrze wyeksponowane, widoczne doskonale z 
ulicy Górczewskiej oraz z wiaduktu Al. Prymasa Tysiąclecia oraz z okien pociągów), 
powinno być w przyszłości zagospodarowane jako Plac Pamięci.  Zachowanie tego miejsca 
(ochrona przed rozebraniem budynku i zabudową placu), pozwoli na zorganizowanie tu MIEJSCA 
PAMIĘCI ZAGŁADY MIASTA, WYPĘDZENIA I WYMORDOWANIA JEGO MIESZKAŃCÓW. 
Mamy obowiązek godnie upamiętnić te tragiczne wydarzenia, które rozgrywały się nie tylko tu po obu 
stronach ulicy, ale też w całej Warszawie. 
Celowa zagłada wielkiego, milionowego miasta w środku Europy, ograbienie, wymordowanie lub 
wypędzenie wszystkich jego mieszkańców. Systematyczny wielomiesięczny demontaż i niszczenie 
jego infrastruktury, pamiątek historycznych, przemysłu i zasobów mieszkaniowych przy braku 
przeciwdziałań ze strony sojuszników wymaga upamiętnienia i przypomnienia dzisiejszym 
mieszkańcom Warszawy i Polski ale także Europy, która zapomina, że Polacy byli ofiarami II-giej 
wojny. Dzień 5-ty sierpnia w którym rozpoczęto mordy i wypędzenia mieszkańców Warszawy, 
Niemcy ogłosili w roku 2011-tym, uchwałą Bundestagu, jako Dzień Pamięci Wypędzonych… bo, 
kojarzą tą datę z datą uchwalenia w latach pięćdziesiątych statutu swojego Związku Wypędzonych – 
czy nie czas przypomnieć co to za data – kto naprawdę był bestialsko wypędzany podczas tej wojny, 
kogo mordowano i kto jest ofiarą. 
 
Ponieważ teren ten może być atrakcyjny dla inwestycji komercyjnych, zabiegamy o podjęcie 
jak najpilniejszych działań. Zaniedbanie takich działań wobec podobnego placu po drugiej 
stronie ulicy, spowodowało jego zabudowę oraz profanację. Uniemożliwia też godne 
celebrowanie Uroczystości Rocznicowych 5-tego sierpnia oraz należyte utrwalenie tej 
niewyobrażalnej tragedii w pamięci mieszkańców i gości odwiedzających Warszawę. 
ZAMORDOWANYM TU LUDZIOM, ODBIERAJĄC ŻYCIE, ZABRANO RÓWNIEŻ 
TOŻSAMOŚĆ. Nigdy (poza nielicznymi) nie poznamy ich nazwisk. Nie możemy pozostać 
obojętni i pozwolić na ostateczne wymazanie ich z naszej pamięci. 
 
 
Wnioskodawcy: 
 
Wojciech Gardoliński 
  (-----) 
Czesław Adamusik 

(-----) 
W zał.: 
- aktualne zdjęcia tego placu 
- opracowanie Macieja Grączewskiego dotyczące tego obszaru 
- społeczny projekt zagospodarowania tego miejsca (rysunki, opis i wizualizacja) 
- relacja Czesława Adamusika, świadka który przeżył mordy na placu Górczewska 53, dostępna pod 
adresem: http://wola44.wordpress.com/2010/01/31/wola-44-cz-1-8-czeslaw-adamusik-swiadek-
zbrodni-relacjonuje-dokument-filmowy/ Jego zeznania utrwaliły też Archiwum Historii Mówionej, 
Muzeum Powstania Warszawskiego oraz IPN. 
 
 

http://wola44.wordpress.com/2010/01/31/wola-44-cz-1-8-czeslaw-adamusik-swiadek-zbrodni-relacjonuje-dokument-filmowy/
http://wola44.wordpress.com/2010/01/31/wola-44-cz-1-8-czeslaw-adamusik-swiadek-zbrodni-relacjonuje-dokument-filmowy/
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DOK.5.1 - Pismo Wojciecha Gardolińskiego do min. M.Gawin MKiDN w  sprawie 
Placu Pamięci Zagłady Miasta i Ludności, Ekspozycji Muzealnej i ochrony miejsca 
mordów Górczewska 53 (relikty „SZOPY”) oraz w sprawie polityki historycznej  
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DOK.5.2 - Odpowiedź od Min.J.Sellin z MKiDN na pismo Wojciecha Gardolińskiego 
do min. M.Gawin MKiDN w sprawie Placu Pamięci Zagłady Miasta i Ludności, 
Ekspozycji Muzealnej i ochrony miejsca mordów Górczewska 53 (relikty „SZOPY”) 
oraz w sprawie polityki historycznej  
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DOK.5.3  - Odpowiedź Wojciecha Gardolińskiego na pismo z MKiDN – (DOK. 1.2) w 
sprawie Placu Pamięci Zagłady, Ekspozycji i ochrony tego miejsca oraz w sprawie 
polityki historycznej  
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DOK.6.1 -  E-mail z Apelem do: St.Kons.Zabytków, MPW, UD-Wola, IPN, ROPWiM, 
Muzeum Woli z dnia 2014.03.19 – Apel z 17.03.2014 O UPAMIĘTNIENIE ZAGŁADY 
MIASTA i ochronę Reliktu Hali „Szopy” Górczewska 53 -  pismo przewodnie 
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 DOK.6.2  -  E-mail z Apelem do: St.Kons.Zabytków, MPW, UD-Wola, IPN, ROPWiM, 
Muzeum Woli z dnia 2014.03.19 – Apel z 17.03.2014 O UPAMIĘTNIENIE ZAGŁADY 
MIASTA i ochronę Reliktu Hali „Szopy” Górczewska 53 
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DOK.6.3 -  E-mail z Apelem do: St.Kons.Zabytków, MPW, UD-Wola, IPN, ROPWiM, 
Muzeum Woli z dnia 2014.03.19 – ODPOWIEDŹ UD Wola na Apel z 17.03.2014 O 
UPAMIĘTNIENIE ZAGŁADY MIASTA ….  – program uroczystości !!!!! 
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 DOK.6.4. -  E-mail WG do UD-Wola, na pismo z dnia 2014.04.11 – ODPOWIEDŹ 
UD Wola na Apel z 17.03.2014 O UPAMIĘTNIENIE ZAGŁADY MIASTA i ochronę 
Reliktu Hali „Szopy” Górczewska 53 
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 DOK.6.5  - E-mail WG do Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków UM.St. W-wy, 
na pismo z dnia 2014.04.11 – ODPOWIEDŹ UD Wola na Apel z 17.03.2014 O 
UPAMIĘTNIENIE ZAGŁADY MIASTA i ochronę Reliktu Hali „Szopy” Górczewska 53 
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DOK.7.1 - Odpowiedź odmowna z ROPWiM na pismo WG z 1.08.2015 
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DOK.7.2 -  Odpowiedź Wojciecha Gardolińskiego na pismo z ROPWiM – dok.16 
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DOK.8 -   Dwa protokoły ekshumacji   (łącznie około 30 ton prochów) z roku 1946 i 
1947 (czyli dwa, lub nawet prawie 3 lata prochy spalonych zalegały nie pogrzebane) 
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DOK.9 – Pismo Andrzeja Przewoźnika z ROPWiM z 08.12. 2009 
stwierdzające, że „…warstwa spalenizny zawiera prawdopodobnie ludzkie 
prochy, pominięte przy powojennych pracach ekshumacyjnych” 
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DOK.10 – Pismo Janusza Kurtyki z IPN z 18 02 2010 do Janusza 
Kochanowskiego RPO, informujące o Ofiarach Rzezi Woli i przebiegu Mordów 
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DOK.11  -   E-mail do Dyrekcji Zamku Królewskiego w W-wie w sprawie 
utrwalenia śladów Zagłady Miasta 
 
2012 02 06 
Będę się bardzo cieszył jeżeli ktoś zechce przeczytać moje poniższe uwagi i propozycje 
  
Witam Państwa  
Miałem wczoraj okazję zwiedzić wspaniałą wystawę poświęconą Królowi Stanisławowi 
Augustowi Poniatowskiemu. Jestem pod wrażeniem. Dziękuję i gratuluję. 
  
Na wystawę wybrałem się samochodem, który zaparkowałem pod wiaduktem. Aby jak najszybciej 
znaleźć się w cieple, z żoną i 85-cio letnią mamą postanowiliśmy wejść przez Arkady. Niestety kolejne 
drzwi są zamknięte ale brak na nich takiej informacji. W wejściu centralnym lewe drzwi nie zadziałały 
(ale brak na nich takiej informacji) - otworzyły się prawe. Wewnątrz Arkad trudno znaleźć informację o 
schodach na Zamek - są różne schody i wejścia, natomiast te właściwe, wskazane przez strażników 
Schody Ruchome, są opisane na Tablicy Inf. jako WYJŚCIE (koniec trasy, czy jakoś tak 
dezinformacyjnie). Po wjeździe na górę, znowu jakieś schody i przejścia ale brak informacji którędy do 
kas i na wystawę. Po wejściu na górę przywitał nas plakat informujący o wystawie - a więc szukamy 
informacji gdzie kasa ? Informacji takiej nie ma. Jest bardzo wiele informacji i drogowskazów ale gdzie 
kasy nie wiadomo. Rozebraliśmy się w szatni i ruszamy na górę (na intuicję, ale też po zasiegnieciu 
języka u jednej z rozlicznych pań z obsługi). Na górze okazało się, że trzeba jeszcze przebiec po 
mrozie przez dziedziniec aby ustawić sie w kolejce do jedynej kasy (przy tylu ludziach obsługi tylko 
jedna kasa czynna w niedzielę). W kasie niespodzianka, że bilet na wystwę jednak kosztuje - inf. ze 
strony internetowej o godzinach pracy muzeum podświetloną na czerwono interpretowałem, że 
zwiedzanie za darmo (bo tak było tam, pod spodem napisane "jak czerwono to za darmo").  
  
Wniosek i propozycja: 
1. Uzupełnić i skorygować treść tablic informacyjnych 
2. Przenieść lub urządzić drugą kasę przy szatniach lub przy punkcie informacyjnym 
  
Przy okazji też bardzo gorąca prośba (jak ją Państwo spełnicie to "wszystko 
wybaczę"); 
Na parterze w "SIENI POSELSKIEJ" tj. w Sali o Dwu Kolumnach, znajduje sie w rogu 
ceglany relikt murów zamkowych z kilkoma schodkami "do nikąd". W murach tych 
jest kilka wywierconych solidnych otworów. Jak sie domyślam są to "otwory 
strzałowe" wywiercone przez saperów niemieckich w roku 1939-tym. Jak sie 
domyslam ładunki tu założone w roku 1944-tym nie wypaliły (może kable nie 
kontaktowały- zdarza sie). Brak tu jest JAKIEJKOLWIEK INFORMACJI NA TEN 
TEMAT.  
  
Wniosek i propozycja: 
1. Umieścić tabliczkę ze stosowną informacją (tylko bez słowa "naziści", "kosmici' itp. 
raczej zgodnie z prawdą tj. Niemcy lub Wehrmacht) 
2. Zamodelować ładunki (atrapy) w otworach i wystające z nich urwane kable 
minerskie. 
Taka ekspozycja na pewno będzie zauważona i trafi do wyobraźni młodych (ale też 
starszych i zagranicznych zwiedzajacych), którzy nie zdają sobie tak naprawdę 
sprawy, z ogromu barbarzyństwa, jaki się tu dokonał ani jak wielki to był wysiłek, 
odbudować i wyposażyć Zamek, który budowały i wyposażały w dzieła sztuki całe 
pokolenia.  
  
Z poważaniem 
 
Wojciech Gardoliński 
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DOK.12. - Min. J.Sellin nie znajduje uzasadnienia dla inicjatywy Placu 
Pamięci Zagłady Miasta a w radio przestrzega, że są „zaniedbania w 
informowaniu Świata o zbrodniach Niemców na Polakach, o czym Świat 
nie wie” - poniżej pismo (frag.) z MKiDN od Min. J. Sellin do W.Gardoliński z 2016 
08 17 (patrz Zał. Dokumenty DOK.3.2) 
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DOK.13  – Pismo z IPN do Wojciecha Gardolińskiego informujące o 
zainteresowaniu przesłuchaniem świadka Rzezi Woli i przebiegu Mordów 
Czesława Adamusika   
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 DOK.14 – E-mail prof. Jana Zielińskiego do W.Gardolińskiego w sprawie, 
między innymi, godnego, znaczącego Upamiętnienia Ofiar Mordów na ul. 
Górczewska 32 
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DOK.15 - Pismo do Janusza Kochanowskiego (RPO) z 06.04.2010 w sprawie Rzezi 
Woli z załączonym obywatelskim projektem miejsca „Pamięci Zagłady Woli – 
Sierpień 1944” 
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DOK.16 -  Pismo Wojciecha Gardolińskiego do organizatorów Konferencji  
WOLA 1944 
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DOK.17 - APEL z 05.08.2017 Wojciecha Gardolińskiego rozsyłany do wielu 
instytucji i organizacji oraz przekazywany Posłom RP i osobom 
zainteresowanym podczas uroczystości – też z wpisami  na listę poparcia 
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DOK.18 - APEL z 05.08.2019 Wojciecha Gardolińskiego przekazywany 
osobom zainteresowanym podczas uroczystości – też z wpisami  na listę 
poparcia 

 Warszawa, 28.09.2019 

APEL DO WŁADZ MIASTA WARSZAWY, WŁADZ DZIELNICY WOLA I 
WŁADZ PAŃSTWOWYCH 

Mając w pamięci Rzezi Woli, która była najbardziej tragicznym etapem Planu Zagłady 
Warszawy, którą w dniu 5-tego sierpnia 1944 roku, niemiecki najeźdźca rozpoczął realizację 
zbrodniczego rozkazu Hitlera, zrównania z ziemią Stolicy Państwa Polskiego oraz 
wymordowania wszystkich jej mieszkańców - apelujemy o godne upamiętnienie tej 
bezprecedensowej zbrodni.  

Nie ma dotychczas w Warszawie miejsca ani pomnika poświęconego planowej, 
metodycznej, barbarzyńskiej Zagładzie Naszej Stolicy, zaplanowanej i realizowanej 
wieloetapowo przez 5,5 lat okupacji. Nie ma miejsca, w którym by obszernie  przedstawiano 
historię zagłady, eksponowano dokumenty i pamiątki po zgładzonym Mieście i zgładzonych 
Mieszkańcach. Czynią to różne placówki muzealne a w szczególności Muzeum Powstania 
Warszawskiego, ale niejako przy okazji. 

Apelujemy aby  urządzić na nieupamiętnionym jeszcze miejscu mordów, na pustym placu 
Górczewska 53, koło wiaduktu, gdzie mordowano i palono ludzi, gdzie pod brukiem są 
jeszcze być może nie do końca zebrane prochy oraz ślady mordów:  

PLAC PAMIĘCI  ZAGŁADY WARSZAWY ORAZ JEJ WYMORDOWANYCH I 
WYPĘDZONYCH MIESZKAŃCÓW 

Zachowały się i stoją jeszcze do dzisiaj, tu obok, niemi świadkowie tych zbrodni, budynki 
które są reliktami Hali Warsztatów Kolejowych, w której gromadzono ludzi w oczekiwaniu na 
rozstrzelanie. Apelujemy o zachowanie tych budynków oraz o to aby powstała w nich : 

EKSPOZYCJA ZAGŁADY WARSZAWY I JEJ MIESZKAŃCÓW 1939-1945 

Ekspozycja w formie Izby Pamięci lub Muzeum, która utrwali i zachowa pamięć o tej zbrodni 
oraz pozwoli pokazać ją światu. 

Zagłada mieszkańców Woli to początek zbrodni, to zaledwie część tragedii ZAGŁADY 
MIASTA, część zaplanowanej zbrodni jakiej doświadczyli WSZYSCY cywilni mieszkańcy 
Warszawy, ponieważ mordowani byli też na Starówce, na Ochocie, na Mokotowie, na 
Czerniakowie, a ci co przeżyli byli wypędzeni z miasta (w znacznej części wywiezieni do 
obozów koncentracyjnych oraz, jako niewolnicy, do obozów pracy przymusowej).  

Całe wyludnione i ograbione miasto było potem, przez wiele miesięcy PLANOWO I 
METODYCZNIE PALONE I BURZONE w celu wymazania go z mapy Europy (BO NIKT 
NIEMCOM W TYM NIE PRZESZKADZAŁ). Nigdzie też TA TOTALNA ZAGŁADA MIASTA 
nie została upamiętniona - nie ma też poświęconej tej zbrodni specjalnej, odrębnej  
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ekspozycji, która by przypominała o tym Warszawiakom, Polakom ale też mieszkańcom 
innych krajów . 

 Pamięć tak utrwalona należy się tym tysiącom bezimiennych, niewinnych ofiar, którym 
odebrano nawet tożsamość.  Jesteśmy winni utrwalić pamięć o nich  i o naszym zgładzonym 
mieście, w sposób znaczący, odpowiedni do skali tej tragedii - tu jest na to odpowiednie 
miejsce. 

Apelujemy też do władz Państwa,  o ustanowienie dnia 5-go sierpnia, DNIEM PAMIĘCI 
ZAGŁADY WARSZAWY STOLICY POLSKI, WYMORDOWANIA I WYPĘDZENIA JEJ 
MIESZKAŃCÓW . Data rozpoczęcia RZEZI WOLI, symbolizuje ostatni, tragiczny etap 
ZAGŁADY WARSZAWY, rozpoczęty mordami ludności cywilnej a zakończony po dwu 
miesiącach, wygnaniem z miasta wszystkich mieszkańców i ograbieniem ich z dobytku. Po 
czym, przez następne ponad 100 dni, prowadzona była, na niespotykaną skalę, metodyczna, 
dalsza kradzież majątku miasta i jego mieszkańców oraz celowe palenie i burzenie ocalałych 
obiektów a w szczególności niszczenie polskiego dziedzictwa kulturowego 

Pamięć Zagłady musi być godnie UTRWALONA I UPAMIĘTNIONA. Jak kiedyś napisał prof. 
Jan Żaryn " Stolica polski to miejsce, w którym zarówno Polacy, jak i turyści uczą się naszej 
historii, poznają najważniejsze jej karty umieszczone na mapie miasta w formie pomników, 
muzeów ....." tymczasem fakt, że Warszawy przez kilka miesięcy nie było, zatrzymano i 
cofnięto jej historię burząc miasto i mordując mieszkańców, nigdzie nie jest upamiętniony ! 

Apelujemy o zmianę zapisu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla 
rejonu Park Moczydło, pozwalającego na miejscu zbrodni lokalizować usługi, o wyłączenie z 
jednostki terenowej 40U, zachowanego placu (Górczewska 53) i stojących tu budynków, 
będących świadectwem tragicznej historii naszego miasta, co umożliwi wykorzystanie ich na 
Izbę Pamięci Zagłady Miasta i Jego Mieszkańców. 

 

Podpisano imiennie na załączonych listach: 

Wojciech Gardoliński, ul. Pilska 7, 05-510 Konstancin Jeziorna, 

oraz: 

dzisiejsi i byli mieszkańcy Warszawy i okolic, rodziny i sąsiedzi pomordowanych, ich rodacy 
oraz osoby, którym nie jest obojętna PAMIĘĆ O MATERIALNEJ ZAGŁADZIE WARSZAWY – 
STOLICY PAŃSTWA POLSKIEGO ORAZ OFIERZE JEJ MIESZKAŃCÓW  

 

 
 
 


