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Budowę obozu pracy przymusowej (Zwangsarbeitslager Plaszow des SS- und Polizeiführers im Distrikt 

Krakau; ZAL) rozpoczęto w drugiej połowie 1942 roku. Prace objęły południową część Krzemionek 

Podgórskich, znajdującą się bezpośrednio w granicach miasta, na gruntach Podgórza i Woli Duchackiej. 

Wybrany obszar był słabo zurbanizowany, a ponadto znajdował się w pobliżu głównych dróg 

prowadzących z Krakowa na południe oraz niedaleko linii kolejowej wraz ze stacją w Płaszowie, od 

której obóz najprawdopodobniej zyskał swoją nazwę. Początkowe prace budowlane powierzono 

Deutsche Wohn- und Siedlungsgenossenschaft GmbH. Jednak już w październiku 1942 roku 

w  funkcjonującym jeszcze getcie krakowskim sformowano grupę Barackenbau liczącą około dwóch 

tysięcy robotników, którzy dochodzili na teren obozu i pracowali przy budowie baraków. Z czasem 

kierownictwo prac powierzono żydowskim inżynierom, stanowiącym początek biura rozbudowy obozu 

(Bauleitungu), zrzeszającego grupę ponad czterdziestu budowniczych, kierujących pracami nawet 

siedmiu tysięcy osób. Wstępne plany zakładały budowę niewielkiego obozu o powierzchni około 

piętnastu hektarów, w którym miało zostać skoszarowanych od czterech do pięciu tysięcy więźniów. 

Założenia szybko rozminęły się z rzeczywistością, gdyż już w marcu 1943 roku w obozie przebywało 

około dziesięciu tysięcy osób, co wymusiło dalszą rozbudowę ZAL Plaszow. Z czasem powstały baraki 

mieszkalne dla więźniów – osobne dla kobiet i mężczyzn, część szpitalna, kuchnie, magazyny żywności, 

sektor przemysłowy (dzielący się na stary i nowy) i część administracyjna. W opróżnionych domach 

prywatnych urządzono mieszkania dla wyższych rangą funkcjonariuszy załogi, w tym komendanta 

obozu. W lipcu 1943 roku w strukturze przestrzennej i formalnej ZAL Plaszow wydzielono odrębny obóz 

pracy wychowawczej dla Polaków (Arbeitserziehungslager, AEL), stanowiący de facto obóz w obozie. 

Do największych zmian w strukturze przestrzennej obozu doszło na początku 1944 roku. Zbiegło się to 

z serią pożarów oraz przekształceniem ZAL Plaszow w obóz koncentracyjny (Konzentrationslager 

Plaszow bei Krakau). Chaotyczna i gęsta zabudowa została uporządkowana i rozrzedzona. Pierwotne, 

niewielkie baraki części mieszkalnej zostały zastąpione przez konstrukcje długości nawet 

sześćdziesięciu metrów. Wraz ze zniesieniem odrębności obozów dla więźniów żydowskich i polskich, 

rozgrodzono baraki AEL-u, a w miejscu bloków dla Polek urządzono nowy plac apelowy. Liczne 

transporty ze Wschodu wymusiły konieczność budowy nowych pomieszczeń dla obozu przejściowego. 

W połowie 1944 roku wysadzono najbardziej charakterystyczny budynek na terenie KL Plaszow – halę 

przedpogrzebową nowego cmentarza żydowskiego. Było to związane z budową bocznicy kolejowej, 



która prowadziła w głąb obozu. Jednocześnie zapadła decyzja o likwidacji KL Plaszow. Niemcy 

rozpoczęli wywożenie więźniów i infrastruktury obozowej (części baraków, wyposażenia warsztatów 

itp.), zacierano również ślady zbrodni. 14 stycznia 1945 roku ostatnia grupa więźniów wyruszyła pieszo 

w kierunku KL Auschwitz. Kilka dni później opustoszały obóz zajęła Armia Czerwona. 

 

 

Audiodeksrypcja obiektu z działu: Architektura zagłady. KL Plaszow 

Tytuł: Żydowscy więźniowe obozu KL Plaszow 

Czarno-białą fotografię wykonał w tysiąc dziewięćset czterdziestym trzecim roku Raimund Titsch. Na 

wystawie prezentowana jest reprodukcja. Oryginał znajduje się w zbiorach United States Holocaust 

Memorial Museum. 

Fotografia przedstawia scenę z KL Plaszow. Skrót KL pochodzi od niemieckiego słowa 

„konzentrationslager”, czyli obóz koncentracyjny. 

Słoneczny dzień. Teren ubitej ziemi przed barakami. Na pierwszym planie wąskie tory. Ciągną się 

ukośną linią przez całą szerokość fotografii. Około dwadzieścia kobiet ciągnie za sznur trzy wagoniki 

wyładowane kamieniami. Trzech mężczyzn i jedna kobieta pcha wagoniki. Wzdłuż torów stoją trzy 

parterowe drewniane baraki. Środkowy jest widoczny w całości. Dwa pozostałe nikną za prawą i lewą 

krawędzią zdjęcia. Przy barakach idzie trzech mężczyzn i dwie kobiety. 

Grupa kobiet ciągnąca wagoniki jest tyłem do nas. Większość więźniarek nosi na głowach chustki. Dwie 

mają kurtki i spódnice obozowe. Ubrania te są szare w czarne pionowe pasy. Pozostałe kobiety ubrane 

są w cywilne swetry, spódnice za kolano, ciemne podkolanówki lub pończochy i półbuty. Mężczyźni 

pchający ostatni wagonik ubrani są w kaszkiety, cywilne bluzy i workowate spodnie. Wzdłuż ściany 

baraku idą dwie kobiety i trzech mężczyzn. Zmierzają w tym samym kierunku, co grupa przy torach. 

Kobiety są w cywilnych swetrach i spódnicach. Jeden z mężczyzn ubrany jest w obozowy pasiak, drugi 

w cywilną marynarkę i spodnie, trzeci – w mundur. 

Baraki zbudowane zostały z desek. Są długie na kilkadziesiąt, szerokie na kilkanaście metrów. Widoczny 

w całości środkowy barak ma krzywe okna. W niektórych brakuje szyb. Do ściany przytwierdzono 

tabliczkę z numerem dwadzieścia. Pomiędzy torami a barakami biegnie rząd słupów elektrycznych 

z  rozciągniętymi pomiędzy nimi kablami. Na jednym ze słupów wisi głośnik.  Po drugiej stronie torów 

biegnie wzdłuż nich wąski rów.  



Szacowana liczba osób więzionych w obozie w Płaszowie przez cały okres jego trwania  wynosiła ponad 

trzydzieści pięć tysięcy. Zostało tutaj zamordowanych około sześciu tysięcy ludzi. Wśród nich 

największą grupę stanowili Żydzi. 
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Tytuł: Makieta obozu KL Plaszow 

 
Makieta leży na stole o bokach długości około półtora metra. Można ją poznać dotykowo. Niemożliwe 

jest takie zbadanie całości z uwagi na rozmiary makiety. Jest długa na około sto siedemnaście 

centymetrów, a szeroka – na dziewięćdziesiąt.  Ma kształt nieregularnego pięciokąta. 

Makieta przedstawia rozplanowanie budynków w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym 

w Płaszowie oraz przylegające do niego tereny. Pomalowana została na biało. Na makiecie i blacie stołu 

wyświetlana jest projekcja. To zdjęcie lotnicze terenu, na którym zbudowano obóz. Oprócz tego 

kolejno zmieniające się obrazy projekcji ukazują schematycznie proces jego przebudowy. Jasne 

świetlne linie zaznaczają kolejno dobudowywane obszary zajmowane przez budynki obozowe. 

Stańmy przodem do boku stołu równoległego do kierunku zwiedzania wystawy. Wówczas jeden 

z  krótkich boków makiety jest najbliżej boku stołu, przy którym stoimy. Nazwijmy go A. Kolejne boki 

oznaczymy umownie B,C, D,E, przeciwnie do wskazówek zegara.  Bok B przylega do prawego końca 

boku A niemal pod kątem prostym. Bok C do B także. Długi bok D biegnie pod kątem. Zbliża się w naszą 

stronę. Styka się pod kątem z bokiem E. Boki D i E tworzą spiczasty kształt skierowany w naszą lewą 

stronę. Prawy kraniec boku E łączy się z bokiem A. 

Wzdłuż  boku B biegnie ulica Wielicka. Na lewo od ulicy zaczyna się teren obozu. Otacza go ogrodzenie 

z drutów kolczastych. Na makiecie jest wyczuwalne jako gładkie wypukłe linie. Biegną one dookoła 

całego terenu, a także wewnątrz niego. Oddzielają różne strefy. 

Obszar najbliższy ulicy Wielickiej zawiera budynki użytkowane przez pracowników obozu: koszary, 

pozostałą po cmentarzu żydowskim kostnicę, domy personelu niemieckiego, burdel, dom komendanta 

obozu, warsztat samochodowy, kurnik, laboratoria chemiczne, boiska. 

Wzdłuż boku A ulokowane są kolejne domy Niemców. Między bokami A i D, w głębi obozu, znajduje 

się teren z dwoma masowymi grobami. Jeden z nich nazywany był przez więźniów „Chujowa Górka”. 

Na tym obszarze znajduje się między innymi budynek sklepu. Idąc dalej w stronę boku D, w centrum 



obozu znajdują się budynki warsztatów. Jeszcze bliżej boku D rozciąga się obszar baraków dla 

mężczyzn. Pośród nich urządzono też plac apelowy. Obszar najbliżej boku D to strefa z barakami dla 

kobiet. 

 

 


