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CONCENTRATION CAMP PŁASZÓW2 
S t r e s z c z e n i e  

Na podstawie pracy konkursowej na „Koncepcję zagospodarowania przestrzennego terenów 
byłego Obozu Płaszów w Krakowie” przedstawiono sposób interpretacji krajobrazu, pozwalający 
wczytać się w jego formę i treść. Proces objął część historyczną, przyrodniczą i widokową, których 
synteza zaowocowała ideą wynikającą z jego kontekstu. 
Słowa kluczowe: architektura krajobrazu, interpretacja krajobrazu, genius loci, park pamięci 

A b s t r a c t  

Placing the atmosphere into the site, taking into account the spirit of the place has not been 
codified so far.  On the basis of the entry for „Concept of Spatial Development of the Grounds  
of the Former Nazi Concentration Camp Płaszów in Krakow” a way of landscape interpretation was 
presented that allows for reading into its form and content. The process in the form of a study of the 
project encompasses its historical, natural, and scenic parts whose synthesis resulted in an idea 
taken from its context. 
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w Krakowie”, autorzy: arch. Urszula Forczek-Brataniec, arch. Marcin Brataniec. 
2  Entry „Concept of Spatial Development of the Grounds of the Former Nazi Concentration Camp Płaszów  
in Krakow”. Authors: architects: Urszula Forczek-Brataniec and Marcin Brataniec. 
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WSTĘP 

„W rozpoznaniu leży jedyna możliwość uspokojenia ducha” 

E. Canetti3 

Deszczowy pochmurny dzień. Dookoła roztacza się widok na puste trawiaste 
pola. Forma  terenu tworzy niemal naturalny amfiteatr, ale jego powierzchnia pełna 
jest uskoków, bruzd i zgrubień. Świeżo spadły śnieg wydobywa najmniejsze za- 
burzenia powierzchni. Dziewczynka idąca z rodzicami zdecydowanie sprzeciwia się 
kontynuacji spaceru. Wyraźnie manifestuje chęć powrotu i opuszczenia miejsca, 
które – nie wiedzieć czemu – jest dla niej niepokojące i dziwne. 

Ducha miejsca odbieramy często, pomijając fazę uświadomienia. Przestrzeń 
działa, patrzymy i odczuwamy, zanim ją zidentyfikujemy. Poznanie źródła odczuć 
przychodzi później, pozwalając znaleźć przyczynę wrażenia. 

Przystąpiwszy do pracy konkursowej na zagospodarowanie terenu dawne- 
go „Obozu KL Płaszów”, wybraliśmy się tam na spacer. Opisana scena miała miejs- 
ce podczas pierwszej przechadzki, na którą zabraliśmy córkę. Jej wrażenie by- 
ło jednoznaczne (rys. 1). 

 

 
Rys. 1. Widok na teren dawnego „Obozu Płaszów”, fot. autor (2007) 

Fig. 1. View of the grounds of the former „Płaszów Camp”, photo by authors 
 

Na terenie Polski w czasie II wojny światowej budowane były nazistowskie obozy 
zagłady. Już w 1947 roku na mocy ustawy postanowiono je zachować w myśl słów 
uwiecznionych na mauzoleum w Majdanku: „Los nasz dla Was przestrogą”. Tereny 
dawnych obozów znajdują się dziś w centrum lub na obrzeżach miast. Wokół tętni 
życie, budowane są domy, szkoły, osiedla, a tereny dawnych obozów trwają  
w przestrzeni jako piętno cudzej zbrodni (rys. 2). Część z nich natychmiast po 
oswobodzeniu przekształcono w muzea (Majdanek jesień 1944, Auschwitz 1945), 
część na uzyskanie tego miana musiała czekać (Stutthof 1962, Gross-Rosen 1983, 
Chełmno 1990, Sobibór 1993, Bełżec 2004). Ustawy z 1947 roku uznały za Pomnik 
Męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów dawne obozy w Oświęcimiu  
i Majdanku. Ustawa z dnia 7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitlerow- 
skich obozów zagłady za Pomniki Zagłady uznała dwa wymienione Pomniki Mę- 
czeństwa oraz muzea:  Stutthof, Gross-Rosen, Chełmno, Sobibór, mauzoleum w Treb- 
lince oraz były obóz w Bełżcu. Na mapie (rys. 3) wyraźnie widać, że dawnych miejsc 
kaźni jest na terenie Polski znacznie więcej. Ich losy są różne, jedne z nich wchłonęły 
rozwijające się przedmieścia, inne sukcesywnie są zamieniane na miejsca pamięci. 

Teren dawnego Obozu KL Płaszów usytuowany jest pomiędzy ulicami Wielicką  
a Kamieńskiego, niemal w centrum dzisiejszego Krakowa (rys. 4). Sąsiaduje  
z obszarem dawnego kamieniołomu Liban, z osiedlem mieszkaniowym, z rezer- 
watem geologicznym Bonarka, oraz terenami nowych inwestycji zrealizowanych tuż 

                                                           
3  E. Canetti, Prowincja ludzka. Zapiski 1942–1972, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1996. 
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za ul. Kamieńskiego. Poprzez wyłączenie z naturalnego procesu rozwoju miasta  
stał się miejscem opustoszałym i dziwnym. Wielu mieszkańców Krakowa do dziś  
nie zdaje sobie sprawy, że na terenie miasta istniał obóz nazistowski. 

 

 
Rys. 2. Tereny dawnych nazistowskich obozów znajdują się dziś w centrum lub na obrzeżach miast. Na 
ortofotomapie (geoportal.gov.pl) widać, jak teren dawnego obozu nazistowskiego w Majdanku stopnio- 
wo otaczany jest siatką osadniczą miasta 

Fig. 2. The grounds of the former Nazi camps are currently located in the centre or on the outskirts of cities.  
In the ortophotomap (source: geoportal.gov.pl) the grounds of the former Nazi camp in Majdanek  
became gradually surrounded with settlement network of the town. 
 

 
Rys. 3. Mapa rozmieszczenia nazistowskich obozów koncentracyjnych i ich oddziałów (www.izrael.ba- 
dacz.org) 

Fig. 3. The map of location of Nazi concentration camps and their forces (source: www.izrael.badacz.org) 
 

Decyzję o powstaniu obozu podjęto w 1942 roku w związku z likwidacją kra- 
kowskiego getta, do której doszło 28 października4. W pierwszej fazie zajęto obszar 

                                                           
4  Pierwszego komendanta obozu mianowano 11 lutego 1943 roku, zob: Aktualizacjia studium historycz- 

no-konserwatorskiego terenu b. Obozu Koncentracyjnego Płaszów, oprac. J. Żółciak, R. Kotarba, S. Ga- 
wroński, K. Żółciak, mps, Kraków 2006, s. 23. 
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dwóch żydowskich cmentarzy, uzyskując teren ok. 5 ha. Do 1944 roku stopnio- 
wo poszerzano granice obozu, który w końcowym etapie osiągnął powierzchnię ok. 
80 ha5. Od obozu pracy przymusowej, przez filię obozu w Majdanku, aż po uzyskanie 
14 kwietnia 1944 roku statusu samodzielnego obozu koncentracyjnego, obiekt był 
rozbudowywany i przyjmował coraz większą liczbę więźniów. Nasilenie transportów 
przypadło na okres likwidacji gett i upadek powstania warszawskiego. Pod koniec 
1943 roku rozpoczęto budowę krematorium i komór gazowych. Wczytanie się  
w kalendarium wydarzeń z tego czasu szokuje intensywnością, skalą i skutkami 
działań: luty 1943 roku oficjalne założenie obozu, wrzesień 1944 roku aresztowa- 
nie komendanta obozu, 18 stycznia 1945 roku zajęcie opustoszałego obozu przez 
Armię Czerwoną. Dwa lata, 150 000 męczenników, 10 000 ofiar, 80 ha świętej ziemi, 
na której rozsypano ich spalone prochy. 

 

 
Rys. 4. Teren dawnego „Obozu KL Płaszów” usytuowany jest pomiędzy ulicami Wielicką, a Kamieńskie- 
go, niemal w centrum dzisiejszego Krakowa (ortofotomapa oraz mapa stanu obozu 1 VIII 1944,  
za: J. Żółciak, Aktualizacja studium historyczno-konserwatorskiego terenu b. Obozu Koncentracyjne- 
go Płaszów; oprac. autor) 

Fig. 4. The grounds of the former „KL Płaszów Camp” are situated between Wielicka and Kamienskie- 
go Street, almost in the centre of contemporary Krakow (source: ortophotomap and the map of the  
camp as of 1 August 1944,  Revision of the historical-conservation study on the grounds of the Former 
Concentration Camp Płaszów, by J. Żółciak) 

 

Od tego czasu minęło 66 lat. Na obszarze dawnego obozu w 1964 roku wy- 
budowano pomnik dla uczczenia ofiar faszyzmu. Przez lata teren ten był po- 
zostawiony bez jakiegokolwiek zagospodarowania i nadzoru. Jedyne działania 

                                                           
5  Ibidem, s. 34. 
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pielęgnacyjne to przeprowadzane w ramach akcji wolontarystycznych oczysz- 
czanie terenu obozu i dawnych cmentarzy żydowskich. W 2002 roku decyzją z dn.  
24 października teren obozu został wpisany na listę zabytków. W 2003 roku Dyrek- 
cja Fundacji Centrum Edukacji Kulturowej i Ekologicznej w Krakowie postawiła 
tablice informacyjne przy wejściach na jego teren. W 2007 roku ogłoszono konkurs  
na opracowanie „Koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenów byłe- 
go Obozu Płaszów w Krakowie”. Obszar opracowania objął fragment terenu 
dawnego obozu oraz tereny przyległe. 

Pracę nad tematem rozpoczęliśmy od tzw. wizji lokalnej. Świadomość wyda- 
rzeń ostatniej wojny potęgowała pierwsze wrażenie widzianego krajobrazu. 
Wczytywanie się w materiały historyczne odsłaniające coraz tragiczniejsze szczegóły 
z dziejów obozu sukcesywnie paraliżowały świadomość, czyniąc banalnymi 
jakiekolwiek propozycje rozwiązań. Podczas kolejnej wizyty w Płaszowie nastąpi- 
ło przesilenie. Zakończona niepowodzeniem próba zrozumienia przerodziła się  
w nadzieję, która pozwoliła dostrzec w oglądanym pejzażu obecność śladów 
niezwiązanych z istnieniem obozu. Z cienia pejzażu tragicznych wydarzeń z czasów  
II wojny świtowej zaczął wynurzać się zapis dziejów znacznie starszych, sięgających 
głębi historii tego miejsca. Kontekst dziejowy stał się przeciwwagą, a uświadomie- 
nie jego istnienia pozwoliło przywrócić ludziom prawo przebywania w tym miejscu. 

Spostrzeżenia znalazły potwierdzenie w materiałach i źródłach historycznych, 
które szczegółowo przeanalizowano na etapie prac studialnych. Ze względu na 
złożoność problemu i podkreślony w temacie zadania aspekt zagospodarowa- 
nia przestrzennego, badania rozwarstwiono na kwestie przyrodnicze, kulturowe  
i widokowe. Analiza wątku kulturowego przeprowadzona została na podstawie 
dostępnych danych historycznych. Materiały kartograficzne i ikonograficzne po- 
zwoliły wyodrębnić najważniejsze etapy rozwoju miejsca zapisane w jego kraj- 
obrazie. Rozróżniono pierwotne podziały wsi przebiegające przez opracowywa- 
ny teren i rozłogi pól, których ślady są jeszcze dostrzegalne w okolicach ka- 
mieniołomu Liban. Precyzyjnie zlokalizowano granice dawnych cmentarzy ży- 
dowskich oraz przebieg historycznych ulic: Abrahama i Jerozolimskiej. Ponadto 
zidentyfikowano obiekty Twierdzy Kraków w postaci szańców i prochowni. Waż- 
nym elementem, obecnym wciąż w formie ruiny, jest żydowski dom przed- 
pogrzebowy z 1930 roku. 

Na tę mozaikową kompozycję w 1943 roku został nadpisany plan obozu KL Pła- 
szów. Zgodnie z założeniami polityki totalitarnej zbeszczeszczono miejsce święte, 
przekształcając je w miejsce kaźni. Na terenie cmentarzy zlokalizowano plac apelo- 
wy i pierwsze baraki obozowe. Nagrobki wykorzystano jako materiał do budowy 
dróg. Wysadzono w powietrze dom przedpogrzebowy i doprowadzono linię 
kolejową, łącząc obóz z terenami zajętymi przez nazistów, a przede wszystkim  
z innymi obozami. Po dwóch latach bardzo intensywnie zaczęto zacierać wszel- 
kie ślady ludobójstwa (rys. 5a). 

Od tego czasu teren pozostawiony odłogiem stał się polem postępującej 
sukcesji naturalnej. Miejsce zaniechane przez ludzi przejęła przyroda. W ciągu 60 lat 
na teren dawnego obozu wróciły rośliny w swych gatunkach pierwotnych. 
Najcenniejsze z nich to łąka rajgrasowa z trzcinikiem piaskowym i murawy ksero- 
termiczne. Pojawiły się też zbiorowiska ruderalne i pierwsze zadrzewienia laso- 
podobne. Identyfikacja zasobów przyrodniczych w postaci mapy gatunków poz- 
woliła   określić   tereny   najcenniejsze   przyrodniczo   oraz   te  wymagające  korekt 
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a) b) c) 
 

 

 

 

 

 

Rys. 5.  Studium krajobrazowe uwzględniające walory przyrodnicze kulturowe i widokowe: a) główne  
fazy rozwoju historycznego zapisane w krajobrazie, b) waloryzacja przyrodnicza, c) analiza widoko- 
wa; oprac. autor 

Fig. 5.  Landscape study taking into account natural, cultural, and scenic qualities: a) the main stages  
of development set in landscape, b) natural indexation, c) view analysis, by authors 
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i ingerencji projektowej6 (rys. 5b). Nie cały jednak obszar obozu pokrył się sza- 
tą roślinną. Pas przylegający do ul. Wielickiej i pas w części południowej –  
ul. Stoigniewa, gdzie w czasie istnienia obozu zlokalizowane były budynki war- 
sztatowe, zostały wchłonięte przez miasto. Powstała tam w latach 70. i 90. za- 
budowa mieszkaniowa. 

Obszar dawnego obozu leży w pasie Krzemionek Podgórskich. Zróżnicowanie 
topograficzne i mały udział zieleni wysokiej sprzyja występowaniu wyjątkowych 
walorów widokowych. W celu uzyskania optymalnych efektów ekspozycyjnych 
sporządzono analizę widokową. Wyodrębniono podstawowe płaszczyzny, ciągi  
i punkty widokowe, zarówno te znajdujące się na opracowywanym terenie, jak  
i te poza obszarem opracowania, jednakże silnie kompozycyjnie związane z je- 
go przestrzenią. W dalszej kolejności oszacowano zasięgi oddziaływania poszcze- 
gólnych elementów przestrzennych występujących na terenie dawnego obozu, co 
pozwoliło na określenie kierunków głównych osi widokowych oraz zakresy nie- 
zbędnego przedpola widokowego dla poszczególnych obiektów. Uwzględniono  
w niej ekspozycje lokalne pomiędzy Pomnikiem Pamięci, naturalnymi dominanta- 
mi i lokalizacjami dawnych cmentarzy. W skali ponadlokalnej za najistotniejsze 
uznano relacje widokowe z Kopcem Krakusa, widoki na panoramę Starego Mia-  
sta i rozległe otwarcia widokowe w kierunku północnym (rys. 5c). 

Etap pracy studialnej potwierdził wstępnie przeczuwaną ideę. Powstał pomysł 
zrodzony z  niemożności w próbach bezpośredniego odzwierciedlenia w przestrzeni 
problemu Obozu Zagłady. Podstawą założenia projektowego stały się koleje losu 
tego miejsca zapisującego w sobie wydarzenia przeszłości. Koncepcja zago- 
spodarowania terenu dawnego obozu przyjęła formę „lapidarium krajobrazowe- 
go”, składającego się z reprezentatywnych scenerii – śladów dziejów świata 
odciśniętych na jego powierzchni. Wyodrębniono krajobraz średniowiecznych 
rozłogów pól, krajobraz Twierdzy Kraków, uczytelniono granice cmentarzy ży- 
dowskich w postaci krajobrazu sepulkralnego oraz jakże tragiczną scenerię daw- 
nego obozu KL Płaszów. Rozwiązania projektowe przyjęły formę podkreślającą  
i uczytelniającą wybrane treści krajobrazu (rys. 6). 

Projektowanie krajobrazu bardzo ściśle bazowało na wytycznych określonych  
w studium. Wątek przyrodniczy został rozwarstwiony według wartości zasobów 
naturalnych występujących na analizowanym obszarze. Zakres ich występowania 
stanowił podstawę późniejszych decyzji dotyczących lokalizacji ścieżek, kształtu 
zadrzewień i zakresu uzupełniania poszczególnych pięter roślinnych. Sieć powiązań 
widokowych pozwoliła sprecyzować przebieg układu komunikacyjnego, a zasię- 
gi widoczności wskazały dopuszczalne granice i charakter wprowadzanych za- 
drzewień. Zestawienie analiz wszystkich warstw pozwoliło uzyskać matrycę planu, 
uwzględniającą główne przesłanki kulturowe, przyrodnicze i widokowe. Zapewniło 
to właściwy udział poszczególnych komponentów i możliwość ich interpretacji  
w postaci zaplanowanej sekwencji ujęć. Zagospodarowanie terenu byłego obo- 
zu KL Płaszów przybrało formę Parku Pamięci, w którym wykorzystano i zin- 
terpretowano wydarzenia z przeszłości (rys. 7). W projekcie ponadto, na podsta- 

                                                           
6  E. Dubiel, S. Gawroński, Zbiorowiska roślinne Krzemionek Podgórskich, [w:] Geologiczno-przyrodnicze 

rozpoznanie terenów pogórniczych Krzemionek Podgórskich dla potrzeb ochrony ich wartości naukowo- 
dydaktycznych i ekologicznych, (red.) M. Szczepańska, E. Pilecka, Wydawnictwo SIGMiE PAN, Kraków 2005, 
s. 101-109 oraz tamże: zał. 5. Mapa zbiorowisk roślinnych Krzemionek Podgórskich (E. Dubiel, S. Gawroński; 
oprac. graf. B. Groborz). 
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wie uczytelnionego układu drożnego, zaaranżowano trasy spacerowe wraz  
z lokalizacją punktów kluczowych, charakterystycznych dla poszczególnych wąt- 
ków (rys. 8). 
 

 
Rys. 6. Koncepcja zagospodarowania terenu dawnego obozu przyjęła formę „lapidarium krajobrazo- 
wego” składającego się z reprezentatywnych scenerii – śladów dziejów świata odciśniętych na je- 
go powierzchni; oprac. Urszula Foczek-Brataniec, Marcin Brataniec 

Fig. 6. Concept of spatial development of the grounds of the former camp took the form of „landscape 
lapidaire”, consisting of representative settings-topos of world history engraved on its surface 

 

 
Rys. 7. Projektowanie krajobrazu oparte na wytycznych określonych w studium: wątek przyrodniczy jako 
źródło decyzji dotyczących lokalizacji ścieżek, kształtu zadrzewień i zakresu uzupełniania poszczególnych 
pięter roślinnych; sieć powiązań widokowych jako kanwa przebiegu projektowanego układu komuni- 
kacyjnego, a zasięgi widoczności jako podstawa określenia dopuszczalnych granic i charakteru wpro- 
wadzanych rozwiązań; oprac. Urszula Foczek-Brataniec, Marcin Brataniec 

Fig. 7. Landscape design based on guidelines specified in the study. The natural theme as the source  
of decisions concerning path arrangement, the shape of afforestation and a range of supplementing 
particular plant levels. The network of scenic connections as the base of the course of communication 
layout being designed; and ranges of visibility as the ground for defining acceptable borders and nature  
of the solutions being implemented 
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Rys. 8. Ścieżki tematyczne zaaranżowane na podstawie uczytelnionego układu drożnego z punk- 
tami kluczowymi charakterystycznymi dla poszczególnych wątków; oprac. autor 

Fig. 8. Thematic paths arranged on the basis of clear network with key points characteristic for particular 
motives 

 

Przytoczone na wstępie słowa Eliasa Canettiego zwięźle wyrażają nasze zma- 
gania z tematem trudnym i zobowiązującym. Odpowiedź na zadanie padła nie 
wprost, ale została wprost zaczerpnięta z krajobrazu. W tym przypadku krajobraz  
był świadkiem, a przez to, że nie był świadkiem niemym, stał się kanwą koncepcji  
i przeprowadzonych później szczegółowych rozwiązań. Jego opowieść stała się 
inspiracją i podstawą dalszych poszukiwań. W tym przypadku odszukanie genius loci 
zaowocowało chęcią uczytelnienia go dla innych w postaci skonkretyzowanej 
formy przestrzennej, aby i oni znaleźli ukojenie ducha. 

BIBLIOGRAFIA 

SZCZEPAŃSKA M., PILECKA E., Geologiczno-przyrodnicze rozpoznanie terenów pogórniczych 
Krzemionek Podgórskich dla potrzeb ochrony ich wartości naukowo-dydaktycznych i eko- 
logicznych, Wydawnictwo SIGMiE PAN, Kraków 2005. 

ŻÓŁCIAK J., KOTARBA R., GAWROŃSKI S., ŻÓŁCIAK K., Aktualizacja studium historyczno-konserwa- 
torskiego terenu b. Obozu Koncentracyjnego Płaszów, mps, Kraków 2006. 

 
 
 
 
 




