
























































Hans Frank (1900-1946) –

Generalny Gubernator

•15 września 1939 mianowany szefem
Wyższego Zarządu Cywilnego 
Okupowanych Ziem Polskich.
•26 października 1939 mianowany 
Generalnym Gubernatorem na 
Okupowanych Terenach 
Polski.
•Podczas pełnienia obowiązku 
Generalnego Gubernatora był głównym 
współautorem i współrealizatorem 
eksterminacji narodu polskiego i 
żydowskiego.

Gdybyśmy nie mieli w Generalnym 

Gubernatorstwie Warszawy, nie 

mielibyśmy 4/5 trudności, z 

którymi musimy walczyć. 

Warszawa jest i pozostanie 

ogniskiem zamętu, punktem, który 

rozsiewa niepokój po całym kraju.











1939 r. - 1 289 000
1943 r. - 1 009 000
1945 r.  - 422 000



Zwykle nazwą „plan Pabsta” określa się plan autorstwa 
niemieckich architektów Huberta Groβa i Ottona Nurnbergera z 
1940, wykonany na polecenie Hansa Franka pod kierunkiem
Friedricha Pabsta (od 1939 naczelnego architekta miasta 
Warszawy, projektującego modelowe osiedla dla Niemców 
rozmieszczone wokół centrum miasta). Przewidywał on zburzenie 
większości zabudowy Warszawy i zamienienia jej w 
prowincjonalne miasto, służące Niemcom w charakterze 
ogromnego węzła komunikacyjnego i ośrodka w którym 
zamieszkiwałaby niemiecka elita i grupa polityczna (niem. 
Ortsgruppe), licząca ok. 40 000 ludzi zarządzająca podbitymi 
przez III Rzeszę terenami na wschodzie.

















Przesłuchania, tzw. „badania” odbywały się w siedzibie 
Urzędu Komendanta Policji Bezpieczeństwa i Służby 
Bezpieczeństwa Dystryktu Warszawskiego w al. Szucha 
25 (budynek przedwojennego Ministerstwa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego). Na przesłuchania 
przywożono nieraz po wielu dniach, a nawet tygodniach 
od zatrzymania. Częste były przypadki mordowania 
więźniów podczas śledztwa. Zdarzały się jednak 
sytuacje, że aresztowani najpierw trafiali na Szucha, 
gdzie wstępnie rejestrowano i spisywano zeznania, a 
dopiero później byli osadzani w więzieniu Pawiak.









W styczniu 1940 r. funkcjonariusze policji 
niemieckiej w Warszawie wpadli na trop 
pierwszych organizacji konspiracyjnych, 
m.in. Polskiej Ludowej Akcji 
Niepodległościowej, która została 
powołana w 1939 r. Skupiała w swych 
szeregach głównie młodzież wywodząca 
się z harcerstwa. Na jej czele stał Juliusz 
Dąbrowski, znany działacz harcerski. Na 
skutek denuncjacji konfidenta gestapo 
Stanisława Izdebskiego, organizacja w 
ciągu zaledwie kilku dni uległa likwidacji. 
Aresztowania członków PLANU miały 
miejsce w dniach 14 – 25 stycznia tr. 



W końcu marca rozpoczęto masową akcję 
aresztowań przedstawicieli polskiej 
inteligencji. 28 marca w mieszkaniu przy ul. 
Noakowskiego aresztowano Janusza 
Kusocińskiego, wybitnego sportowca, 
zdobywcę złotego medalu na olimpiadzie w 
Los Angeles w 1932 r. Pod datą 30 i 31 marca 
Regina Domańska napisała: „Pod koniec marca 
gestapo dokonało licznych aresztowań wśród 
inteligencji. Liczbę aresztowanych oceniono na 
ok. 3000.” Aresztowano wówczas m.in. 
wiceprezydenta Warszawy Jana Pohoskiego, 
byłego marszałka Sejmu Macieja Rataja 
(ponownie), działacza Stronnictwa 
Narodowego adwokata Mariana Borzęckiego.



W następnych miesiącach, zwłaszcza w kwietniu i maju, 
aresztowania jeszcze bardziej nasiliły się.
W kwietniu aresztowani zostali m.in.  poseł i senator Helena 
Jaroszewiczowa, Agnieszka Dowbor-Muśnicka i ksiądz Zygmunt 
Sajna. W kwietniu nastąpiło też pogorszenie warunków w 
więzieniu. Jak zanotowała Regina Domańska: „W kwietniu zostało 
odremontowane jedno skrzydło głównego budynku więziennego, 
dokąd następnie przeniesiono mężczyzn oraz więźniów 
politycznych z więzień znajdujących się przy ul. Daniłowiczowskiej i 
Rakowieckiej. Do więzień tych skierowano z Pawiaka kryminalistów. 
Niemieckie władze więzienne zabroniły odprawiania nabożeństw, a 
kaplice użytkowano, w zależności od potrzeb, jako cele, miejsca 
przesłuchań, „sądów” gestapowskich itp. Spowiedź i komunia 
zostały zabronione. Więźniowie spowiadają się po kryjomu u księży 
więźniów.”



8 maja 1940 r. „w godzinach popołudniowych na ulicach, w 
tramwajach i kawiarniach odbyła się wielka łapanka. Przywożeni 
na Pawiak więźniowie byli okrutnie bici. Do więzienia 
sprowadzono fryzjerów z dzielnicy żydowskiej, aby strzygli 
aresztowanych. Przepełnił się cele, w związku z czym 
umieszczano więźniów w niektórych pomieszczeniach 
administracyjnych. 

„Policja bezpieczeństwa poleciła Zarządowi Zakładów Karnych 
odbudowanie uszkodzonej w czasie działań wojennych części 
głównego budynku Pawiaka.  W części obecnie użytkowanej 
przebywa w ogromnej ciasnocie 1750 osób, podczas gdy przed 
wojną w nie zniszczonych budynkach Pawiaka i Serbii siedziało 
nie więcej niż 1000 osób.” 





Wykonanie Akcji AB na terenie Warszawy i Dystryktu 
Warszawskiego przypadło w udziale urzędowi SS-
Standartenführera Meisingera, komendanta policji 
bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa na Dystrykt Warszawski. 
W sentencji wyroku Najwyższego Trybunału Narodowego z dn. 2 
marca 1947, skazującego Meisingera na karę śmierci, zwrócono 
słusznie uwagę na fakt, że „udział warszawskiej policji 
bezpieczeństwa i SD w wykonaniu tego ogólnego planu był 
wybitny, a cyfrowo przytłaczający”, gdyż „sierpniowe i wrześniowe 
transporty w 1940 r. do Oświęcimia [KL Auschwitz] były już 
częściowo wynikiem tej właśnie akcji i dały tylko z jednego 
Dystryktu Warszawskiego ponad 3000 ludzi, nie licząc osób 
zlikwidowanych na miejscu lub w Palmirach.”



W czasie trwania Akcji AB 29 kwietnia przybył do Warszawy 
Reichsführer SS Heinrich Himmler. Na spotkaniu z 
gubernatorem warszawskim Ludwikiem Fischerem wydał 
zarządzenie, aby 20000 Polaków umieścić w obozach 
koncentracyjnych. Rozpoczęto niezwłocznie masowe 
aresztowania w mieście. W tym dniu wizytował też Pawiak. 
Według relacji „spędzeni więźniowie ok. 2 godz. stali na 
dziedzińcu.” W kilka dni po jego wizycie już 2 maja odszedł z 
Pawiaka pierwszy transport do KL Sachsenhausen. Transport 
liczył około 1500 mężczyzn, a wśród nich znaleźli się m.in. bracia 
Bursche, gen. Bolesław Roja.





prof. Edmund Bursche gen. Bolesław Roja



Aresztowanych i schwytanych w łapankach wysłano w 
ogromnej większości w kilku kolejnych transportach do KL 
Auschwitz:

 14 sierpnia 1940 r. 1153 os. z łapanki i 513 z Pawiaka

 21 września 1940 r. 1139 os. z łapanki i 566 z Pawiaka

 21 listopada 1940 r. 300 więźniów z Pawiaka

 7 stycznia 1941 r. 509 więźniów z Pawiaka

 1 lutego 1941 r. 593 więźniów z Pawiaka





Palmiry Palmiry





Maciej Rataj – Marszałek 
Sejmu, rozstrzelany w 

Palmirach 20-21 czerwca 
1940 r.

Mieczysław Niedziałkowski 
– działacz PPS, poseł, 
redaktor „Robotnika” 

rozstrzelany w Palmirach 
20-21 czerwca 1940 r.





Halina  Jaroszewicz – działaczka 
PPS, poseł i senator, po raz 

pierwszy aresztowana i 
osadzona na Pawiaku w 1914 r., 
po raz drugi w kwietniu 1940 r., 
rozstrzelana w Palmirach 20-21 

czerwca 1940 r.

Bolesław Roja – oficer Legionów 
Polskich, generał dywizji Wojska 
Polskiego, poseł, aresztowany w 
marcu 1940 r. , z Pawiaka został 

wywieziony do KL 
Sachsenhausen, gdzie zginął.



prof. Edmund Bursche- prof. 
teologii katolickiej na UW, 

aresztowany z braćmi Alfredem i 
Teodorem. Wszyscy wywiezieni 
do KL Sachsenhausen. Przeżył 

tylko Teodor.

Maksymilian Kolbe – ojciec 
franciszkanin, gwardian klasztoru, 

aresztowany w lutym 1941 r., z 
Pawiaka trafił do KL Auschwitz, gdzie 
dobrowolnie wybrał śmierć głodową 

ratując współwięźnia Franciszka 
Gajowniczka



prof. Jan Piekałkiewicz- ekonomista, 
polityk, Delegat Rządu na Kraj, w 

sposób brutalny przesłuchiwany w 
siedzibie gestapo w al. Szucha. Zmarł 

w wyniku obrażeń po kolejnym 
przesłuchaniu. 

Janusz Kusociński – lekkoatleta, 
złoty medalista olimpijski z Los 

Angeles w biegu na 10 000 
metrów. Brutalnie 

przesłuchiwany w  Al. Szucha,
rozstrzelany w Palmirach 20-21 

czerwca 1940 r.



Hanna Ordonówna –
piosenkarka, tancerka, 

autorka wierszy i tekstów 
piosenek, aktorka

Alina Janowska – aktorka 
teatralna, filmowa i 

telewizyjna, parodystka.












