Historia zapisana na murach Mokotowa
Gr.4 – Kasia, Natalia, Zosia, Wiktoria, Marta,
Zosia

Ul. NARBUTTA punkt nr15
 Pomnik upamiętnia 7 rozstrzelanych Polaków w sierpniu
1944.
 Wykonany z płyty piaskowca w latach po wojnie ( nie
wiemy kiedy dokładnie)
 Tekst : „Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za
wolność ojczyzny.
 Tu 22 sierpnia 1944, hitlerowcy rozstrzelali 7 Polaków”

Ul. MADALIŃSKIEGO 49/51 punkt nr 2
 Pomnik upamiętnia Kazimierza Górskiego
 Wykonany z marmuru, tablica została ufundowana przez
mieszkańców kamienicy, na której wisi. Tablica wisi od
2012 roku. Górski był mieszkańcem tej kamienicy aż do
śmierci.
 Tekst: „ Kazimierz Górski 1921 – 2006 legendarny trener,
twórca niepowtarzalnej epoki w dziejach piłkarstwa
polskiego, skromny człowiek, lwowiak”
 Górski był polskim trenerem i działaczem piłkarskim . Grał
na pozycji napastnika. Doprowadził Polskę do finału IO i
srebrnego medalu na mistrzostwach świata. Najlepszy
trener XX w.

Ul. MADALIŃSKIEGO 42 punkt nr 6
 Tablica upamiętnia Gen. Jana Mazurkiewicza „Radosława”.
 Tablica wykonana z piaskowca. Wykonana w latach 90tych.
 Tekst – „W tym domu w latach 1961-1988 mieszkał gen.
Jan Mazurkiewicz „ Radosław” powstaniec warszawski,
szef kedywu A.K. dowódca zgrupowania „ Radosław”,
wieloletni więzień U.B
 Jan Mazurkiewicz – generał brygady wojska polskiego.
Dowódca AK „ Radosław ” w czasie powstania
warszawskiego.

Ul.MADALIŃSKIEGO 42 punkt nr 29 ( na podwórku
budynku)
 Pomnik przedstawia popiersie gen. Madalińskiego,
wykonany jest przez mieszkańca kamienicy, do której
należy podwórko.
 Wykonany z piaskowca
 Gen. Madaliński – Polski generał. Jeden z dowódców
Insurekcji Kościuszkowskiej 1794.
 Na pomniku widnieje jedynie nazwisko Madaliński.

Ul. MADALIŃSKIEGO punkt nr 5
 Tablica upamiętnia prof.dr.hab. Romana Kuntzego
 Tablica wyryta jest w ścianie budynku a tekst wykonany
jest z gliny pomalowanej na czerwono.
 Tekst – „ Pamięci Prof. Dr. hab. Romana Kuntzego, który w
latach 1939 – 1944, prowadził tajne nauczanie Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, W tym domu i został w
nim zamordowany przez Hitlerowców dnia 22. VII . 1944.
Tablicę tę ufundowało w roku nauki polskiej 1973 i 200 –
lecie Komisji Edukacji Narodowej, stowarzyszenie
wychowanków szkoły głównej gospodarstwa wiejskiego”.

Ul. Kazimierzowska 51 punkt nr 16

 Tablica upamiętnia śmierć 66 Polaków z pułku „ Baszta” w
powstaniu warszawskim.
 Tablica wykonana jest z czarnego marmuru, wisi na
ceglanym płocie.
 Tekst – „ Pamięci 66 żołnierzy kompanii K-2, Pułku Armii
Krajowej „ Baszta” poległych w Powstaniu Warszawskim w
1944 roku.

