
ZAPOMNIANY NIEMIECKI 

OBOZ ZAGLADY  W 

WARSZAWIE 



NIEMIECKI OBOZ ZAGLADY DLA POLAKOW W WARSZAWIE 

PN. KL WARSCHAU – OBOZ KONCENTRACYJNY 

WARSZAWA 

ZOSTAL  ZALOZONY NA ROZKAZ HIMMLERA  9 PAZDZIERNIKA 1942 ROKU 

NR RF/V AR 31/22/42 TAJNE DOK. NORYMBERSKI N0 - 1631  



SWIADECTWO PRAWDY O KL WARSCHAU 

•Structura – kompleks wieloobiektowy 

•Charakter obozu: Vernichtungslager – Oboz Zaglady 

•Okres dzialania: X 1942 – VIII 1944 

•Powierzchnia: 120 ha 

•Teren dzialania : Warszawa Kolo, Warszawa Zachodnia, teren zlikwidowanego getta. 

•Obiekty obozowe:5 lagrow,111 barakow 

•Urzadzenia masowej zaglady: Komory gazowe w tunelu w Warszawie Zachodniej, 

oraz Krematoriaw w Lagrze przy ulicy Gesiej. 

•Straty: ok. 200 000 Polakow, glownie mieszkancow Warszawy z lapanek po ok 400 na 

dobe oraz kilka tysiecy wiezniow innych narodowosci, w tym Zydow 

•Granice kompleksu obozowego: Lager Kolo rozlokowany byl w trzech miejscach : w 

Forcie Bema , przy ulicy Kozielskiej, w miejscowym lasku; Lagry w Warszawie 

Zachodniej: jeden Lager przy ulicy Skalmierzyckiej, drugi Lager pomiedzy Ulicami 

Mszczonowska, Bema,Armatnia I Pradzynskiego , przy ktorej kamien wegielny w dniu   

13.VI.1999 r. poswiecil OJCIEC SWIETY JAN PAWEL II 



SWIADECTWO PRAWDY O KL WARSCHAU 
cd. 

•Lagry na terenie zlikwidowanego getta: jeden Lager przy ulicy Banifraterskiej , drugi 

Lager pomiedzy ulicami Zamenhofa, Wolynska,Gliniana, Okopowa , wzdluz ul Gesiej.  

•Wszystkie Lagry polaczone byly miedzy soba  wewnwtrzna ,obozowa bocznica kolejowa , 

tworzac zwarty kompleks  organizacyjny i funkcjonalny Obozu Zaglady  dla celow  

eksterminacji Stolicy Polski , ktora  wg niemieckich planow  miala na  zawsze  

zniknac z mapy Europy.                                                                                                                           

 

•W obiektach poniemieckiego Obozu KL Warschau dzialal po wojnie  oboz NKWD 

ZRODLA: 

•Akta sledztwa IPN sygn. DS 2/74 i DS12/2002 

•Ksiazka Marii Trzcinskiej pt: “KL WARSCHAU – Oboz Zaglady dla Polakow”  

POLWEN, Radom 2007 



Lokalizacja Obozu Zaglady 

 KL WARSCHAU 



Lokalizacja Obozu Zaglady 

 KL WARSCHAU 



Lokalizacja Obozu Zaglady 

 KL WARSCHAU 

 

Zdiecie - Luftwaffe 



Niemiecka mapa obozów koncentracyjnych 

Fragment mapy wydanej w Niemczech w 1986 r. w atlasie Wernera Hilgemanna: 

 „Atlas zur deutschen Zeitgeschichte 1918-1968”. 

 Kartografie Jurgen Taufmann. Wyd. Piper, Munchen Zurich. 

  

Na mapie tej KL Warschau oznakowany jest tak samo jak KL Dachau  

– jako Obóz Koncentracyjny Główny – Hauptlager. 

http://1.bp.blogspot.com/_MwLPqBxPlSE/SZN88mo9xCI/AAAAAAAAAME/eGRCksi0dJ4/s1600-h/img064.jpg


Znaczek pocztowy z wykazem 23 Obozów Koncentracyjnych Głównych 

„Hauptlager”, wśród których wykazany jest KL Warschau, opublikowany w 

Światowym Katalogu Znaczków Michel, blok 1995 
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http://2.bp.blogspot.com/_MwLPqBxPlSE/SZN-ushq_VI/AAAAAAAAAMM/qVCn5_MOl9k/s1600-h/img010.jpg


 KL WARSCHAU – tunel –komora gazowa 



Pamięć o zdobyciu i istnieniu Gęsiówki podtrzymuje tablica pamiątkowa  

wmurowana w fasadę bloku przy Anielewicza 34. 
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http://warszawa.wikia.com/wiki/Zdobycie_G%C4%99si%C3%B3wki?action=edit&redlink=1
http://warszawa.wikia.com/wiki/Ulica_Anielewicza
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. Przed wybuchem Powstania Warszawskiego Niemcy  

ewakuowali KL WARSCHAU w obozie pozostało 348 więźniów,  

którzy zostali wyzwoleni 5 sierpnia 1944 roku  

przez powstańców z batalionu "Zośka",  

dowodzonych przez Ryszarda Białousa "Jerzego 



Rys. Krzysztof Wyrzykowski 

“ Wyzwolenie Gesiorki “– 5.VIII.1944 – Baon “Zoska” 
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Maria (Marianna) Trzcińska (ur. 22 marca 1931[1], zm. 22 grudnia 2011 w Warszawie) – polska sędzia zatrudniona w latach 1974–1996 w Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i Instytucie Pamięci Narodowej.  

 
Prowadziła śledztwo i badała zbrodnie niemieckie w Polsce w czasie II wojny światowej. Autorka historycznej monografii dotyczącej warszawskiego obozu koncentracyjnego (KL Warschau), zbudowanego przez SS w okupowanej Polsce, będącego jedynym niemieckim obozem koncentracyjnym usytuowanym w europejskiej stolicy[2]. Maria (Marianna) Trzcińska (ur. 22 marca 1931[1], zm. 22 grudnia 2011 w Warszawie) – polska sędzia zatrudniona w latach 1974–1996 w Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i Instytucie Pamięci Narodowej.  

 
Prowadziła śledztwo i badała zbrodnie niemieckie w Polsce w czasie II wojny światowej. Autorka historycznej monografii dotyczącej warszawskiego obozu koncentracyjnego (KL Warschau), zbudowanego przez SS w okupowanej Polsce, będącego jedynym niemieckim obozem koncentracyjnym usytuowanym w europejskiej stolicy[2]. 
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Pomnik poswiecony  ofiarom KL WARSCHAU 

Im. ALOJZEGO PAWELKA   w Warszawie 

Polacy, sami budują pomnik. Przynoszą kamienie i układają, przynoszą te 

kamienie z całej Polski I swiata  - przynies i ty….. 



Lokalizacja pomnika poswieconego   

Ofiarom  

KL WARSCHAU 

Im. ALOJZEGO PAWELKA   w Warszawie 



Tablica  przy pomniku poswieconym  ofiarom 
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Im. ALOJZEGO PAWELKA   w Warszawie 



Tablica  przy pomniku poswieconym  

Ofiarom KL WARSCHAU 

Im. ALOJZEGO PAWELKA   w 

Warszawie 



Maria (Marianna) Trzcińska (ur. 22 marca 1931[1], zm. 22 grudnia 2011 w Warszawie) – polska sędzia zatrudniona w latach 1974–1996 w Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i Instytucie Pamięci Narodowej.  

 
Prowadziła śledztwo i badała zbrodnie niemieckie w Polsce w czasie II wojny światowej. Autorka historycznej monografii dotyczącej warszawskiego obozu koncentracyjnego (KL Warschau), zbudowanego przez SS w okupowanej Polsce, będącego jedynym niemieckim obozem koncentracyjnym usytuowanym w europejskiej stolicy[2]. Maria (Marianna) Trzcińska (ur. 22 marca 1931[1], zm. 22 grudnia 2011 w Warszawie) – polska sędzia zatrudniona w latach 1974–1996 w Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i Instytucie Pamięci Narodowej.  

 
Prowadziła śledztwo i badała zbrodnie niemieckie w Polsce w czasie II wojny światowej. Autorka historycznej monografii dotyczącej warszawskiego obozu koncentracyjnego (KL Warschau), zbudowanego przez SS w okupowanej Polsce, będącego jedynym niemieckim obozem koncentracyjnym usytuowanym w europejskiej stolicy[2]. 

ROZDARTE SERCE 

Pamięci Ofiar KL Warschau 

 
wznosimy z bólem z kamieni ten Pomnik Pamięci 

w kształcie rozdartego serca naszego Narodu 

bo Warszawa nie pamięta obozu zagłady 

tej hańby co dotyka wschodu i Zachodu 

bo długo grali kłamstwem  i kartą Katynia 

KL Warschau przykryli też zmową milczenia 

Smoleńsk zarasta gęstym perzem dyplomacji 

ilu nas jeszcze zostało wyrzutem sumienia? 

rosną pomniki w Polsce lecz nie dla Polaków 

a tylu jeszcze czeka na pamięć i znicze 

bo wciąż nie odkopane kości bohaterów 

i zakłamane historii nie polskie oblicze 

bólem rozdarte serce naszego Narodu 

krwawi przecież pamięcią znoszoną z nadzieją 

że i życie Polaka będzie równie ważne 

jak tych co szalą pamięci dziś podstępnie chwieją 

przychodzimy po wiarę oraz sprawiedliwość 

że Bóg wołanie nasze słyszy i wysłucha 

i że zostało jeszcze tylu sprawiedliwych 

że świat ocali skarb wiary honoru i ducha 

znosimy więc z nadzieją kamienie pamięci 

z wiarą że  Pomnik Prawdy powstanie w Warszawie 

że nadejdzie czas pamięci i sprawiedliwości 

dla każdego Polaka w każdej polskiej sprawie… 

 

Autor Kazimierz Józef Węgrzyn 
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Budynek muzeum historii żydów w Polsce  

stanął u zbiegu ulic Zamenhofa i Anielewicza i stoi na miejscu 

 krematorium KL Warschau  

gdzie masowo gazowano i palono Polaków. 

Koszt muzeum “POLIN” to ponad 320 mln zl 

 KL WARSCHAU  



Maria (Marianna) Trzcińska (ur. 22 marca 1931[1], zm. 22 grudnia 2011 w Warszawie) – polska sędzia zatrudniona w latach 1974–1996 w Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i Instytucie Pamięci Narodowej.  

 
Prowadziła śledztwo i badała zbrodnie niemieckie w Polsce w czasie II wojny światowej. Autorka historycznej monografii dotyczącej warszawskiego obozu koncentracyjnego (KL Warschau), zbudowanego przez SS w okupowanej Polsce, będącego jedynym niemieckim obozem koncentracyjnym usytuowanym w europejskiej stolicy[2]. Maria (Marianna) Trzcińska (ur. 22 marca 1931[1], zm. 22 grudnia 2011 w Warszawie) – polska sędzia zatrudniona w latach 1974–1996 w Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i Instytucie Pamięci Narodowej.  

 
Prowadziła śledztwo i badała zbrodnie niemieckie w Polsce w czasie II wojny światowej. Autorka historycznej monografii dotyczącej warszawskiego obozu koncentracyjnego (KL Warschau), zbudowanego przez SS w okupowanej Polsce, będącego jedynym niemieckim obozem koncentracyjnym usytuowanym w europejskiej stolicy[2]. 

Bestialsko pomordowani w obozie koncentracyjnym  

KL Warschau  
mieszkańcy stolicy od czasów wojny czekają na upamiętnienie. 

 

 Umiejscowieniu lagrów w lasku na Kole i w okolicach 

 Dworca Zachodniego 

 od lat próbują zaprzeczyć oficjalne czynniki, 

 umarzając kolejne śledztwa w tej sprawie 

 i usiłując zamilczeć niepopularną prawdę.  

 

Dlaczego 200 tysięcy ofiar KL Warschau to temat nadal 

zakazany ? . Kto ma w tym interes ?  Coz dochodzenia w sprawie   

Jedwabnego , Katynia ,Smolenska 

sa  rowniez owiany zmowa dezinformacji. 
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. Do dziś dnia nie powstał na tej umęczonej ziemi żaden  

znak pamięci upamiętniający tę potworną zbrodnię. ...  

Niech w tej naszej doczesnej drodze będzie nam dane  

złożyć dowody pamięci pod Pomnikiem upamiętniającym ich ofiarę. 

 KL WARSCHAU  

Przklady 

projektow pomnika ku czci   

Ofiar  w  KL WARSCHAU 
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     Sędzia Maria Trzcińska odeszła do wieczności w niewyjaśnionych warunkach. 

Cialo jej zostalo znalezione w dwa tygodnie po ustalonej dacie smierci. 

 Wielka sędzia, ujawnila niewyobrażalny dramat Warszawy z okresu okupacji niemieckiej, 

 w czasie ll wojny światowej, Obóz Koncentracyjny KL WARSCHAU,  
W KL Warschau zginęło ponad 200 tysięcy warszawiaków:  

Pani Maria zostala pochowana na cmentarzu na Brodnie w grobie swoich rodzicow . 



Sedzia Maria Trzcinska – przykladem determinacji , 

poswiecenia i milosci do Polski I Polakow 

CZESC JEJ PAMIECI ! 



Prof. Włodzimierz Bojarski podpisuje egzmplarz nowej książki 

 "Plan zagłady Warszawy. KL Warschau" 

W warszawskim Muzeum Niepodległości odbyła 

się promocja książki  

"Plan zagłady Warszawy. KL Warschau"  

pod redakcja Prof. Włodzimierza Bojarskiego 

http://3.bp.blogspot.com/-b91vVlurteA/U-_yjcyjYtI/AAAAAAAACq0/pv48I3y79kQ/s1600/10599373_1462459000678791_7202823904899572052_n.jpg


Maria (Marianna) Trzcińska (ur. 22 marca 1931[1], zm. 22 grudnia 2011 w Warszawie) – polska sędzia zatrudniona w latach 1974–1996 w Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i Instytucie Pamięci Narodowej.  
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Prowadziła śledztwo i badała zbrodnie niemieckie w Polsce w czasie II wojny światowej. Autorka historycznej monografii dotyczącej warszawskiego obozu koncentracyjnego (KL Warschau), zbudowanego przez SS w okupowanej Polsce, będącego jedynym niemieckim obozem koncentracyjnym usytuowanym w europejskiej stolicy[2]. 
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Pamietaj : comiesieczna  msza w intencji  

Ofiar KL Warschau   

jest odprawiana każdego 9. dnia m-ca - godz. 18.00 

w kościele Św. Stanisława Biskupa Męczennika  

 ul. Bema na warszawskiej Woli 

.  Dowody ludobójstwa w Kozentrationslager Warschau – najważniejsze dokumenty 

http://kl-warschau.blogspot.com/2009/02/dowody-ludobojstwa-w-kozentrationslager_12.html  

  Kto blokuje pomnik ofiar KL WARSCHAU ?  

https://www.youtube.com/watch?v=pivAcdZXh6U  

KL Warschau komentarz sędzi Marii Trzcińskiej część 1 

https://www.youtube.com/watch?v=_pdjvzK9QJ8&feature=youtu.be  

Prezentacja zrobiona na bazie informacji z internet 
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EXTERMINATION CAMP FOR POLES IN WARSAW 

Vernichtungslager KL WARSCHAU 

German goal – the murder of the population of our capital 

– realized mainly Konzentrationslager Warsaw, appointed 

Himmler’s orders of 9 October 1942. It worked before, including 

a POW camp in Kolo, and many prisons. The expansion 

of the camp complex Germany accelerated when they 

deported Jews from Warsaw and they liquidated the ghetto 

in 1942. The camp operated until August 1944. 

The camp complex consisted of 5 sub-camps (concentration 

camps) in the 3 districts. It included 111 barracks, crematoria 

for burning bodies and areas executions and melting people. 

The camp can accommodate about 40,000 prisoners from street 

roundups and arrests. Several hundred people were murdered 

here a day. This terrible „death factory” absorbed approx. 

200 thousand. people, mostly Poles. A part of the camp, the 

Germans destroyed before their withdrawal. Other objects 

after the war the Russians have used to murder Polish patriots. 

In time, all the remains of the camp were destroyed.. 

 KL WARSCHAU – in English 



Maria (Marianna) Trzcińska (ur. 22 marca 1931[1], zm. 22 grudnia 2011 w Warszawie) – polska sędzia zatrudniona w latach 1974–1996 w Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i Instytucie Pamięci Narodowej.  
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GAS CHAMBER 

 
An important part of the camp complex were gas chambers, 

which the Germans did in the tunnel under the tracks, right 

next to the railway station Warsaw West. Germans built 

special containers in the side passage that took expand gas 

cylinder. Then the chamber diffusers were. One wdmuchiwały 

gas to a traveling lane of the tunnel. Germany were closing 

there arrived prisoners and gassed them several times 

a week. In the evenings they could burn, even after several 

hundred people. Dead bodies were taken to be burned. After 

the war, these devices still existed for 50 years. They were to 

be the „memorial” of crime, but destroyed them in 1996. 
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HONOR, GLORY AND MEMORY 

Murdered People 

 

 

They do not have a cemetery, mausoleum or monument 

in Warsaw, and their ashes mixed with rubble. 

Burning castle One of the plaques commemorating the 

place of executions A plaque commemorating the victims of the 

KL on the front of the church of St. Stanislaus in Wola 

Part of the gulag Gęsiówka Wall of Death in Koło 

Gas containers above the tunnel at the West Railway Station 

Deployment sketch of concentration camps in Warsaw 

– evidence for the Prosecution of German in Munich – 

 

by Maria Trzcińska 
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966   - Chrzest Polski 

972 -  Bitwa pod Cedynia 

1000- Zjazd w Gnieznie 

1109- Obrona Glogowa 

1000- Zjazd w Gnieźnie 

1138- podział Polski na dzielnice 

1025- Koronacja Boleslawa Chrobrego 

1226- sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez  

księcia mazowieckiego, Konrada 

1241- najazd Tatarów, bitwa pod Legnicą 

1327- początek wojny z Zakonem Krzyżackim 

1331- bitwa pod Płowcami, pokonanie Krzyżaków 

1335- zjazd w Wyszehradzie monarchów Czech, Węgier i Polski  

w celu rozstrzygnięcia sporu z Krzyżakami 

1343- zawarcie pokoju w Kaliszu -Kazimierz Wielki 

1385- Unie Polsko-Litewska ,Krewa 

1409 -1411- wojna zZakonem Krzyrzackim 

1410- bitwa pod Grunwaldem 

1411- pokój w Toruniu 

1431-1435- wojna z Krzyżakami zakończona pokojem w Brześciu Kujawskim 

1444- bitwa pod Warną 

1454-1466- wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim 

1466- II pokój w Toruniu 

1514- Bitwa pod Orsza 
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1525- Hołd Pruski, Albrecht Hohenzollern składa  

hołd lenny Zygmuntowi I Staremu 

1569- Unia lubelska z Litwą 

1570- Unia Sandomierska, porozumienie wszystkich wyznań  

protestanckich (z wyjątkiem arian) 

1573- konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja 

1596- Unia brzeska 

1600- Początek wojny ze Szwedami 

1605- bitwa pod Kircholmem 

1618-1648- wojna Trzydziestoletnia 

1622- rozejm ze Szwedami w Mitawie 

1627- bitwa morska pod Oliwą 

1629- pokój w Altmarku 

1609-1619- wojny polsko-rosyjskie 

1620-1699- wojny polsko tureckie 

1620- klęska pod Cecorą 

1620- bitwa pod Chocimiem 

1651- bitwa pod Beresteczkiem 

1655- obrona Jasnej Gory 

1656-sluby lwowskie krola Jana Kazimierza 

1672- najazd turecki na Polskę, zdobycie przez Turków Kamieńca Podolskiego 

1673- zwycięstwo pod Chocimiem 

1683- odsiecz wiedeńska –Jan III Sobieski 

1699- pokój w Karłowicach 

1717- sejm Niemy 
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1768-1772- Konfederacja Barska 

1772- I rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy 

1788-1792- Sejm Czteroletni 

1791- uchwalenie Konstytucji 3 Maja 

1791- konfederacja targowicka 

1793- II rozbiór Polski dokonany przez Rosję i Prusy 

1794- Powstanie Kościuszkowskie, bitwa pod Racławicami 

1795- III rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy 

1797- Powstanie Legionów Polskich we Włoszech 

1807- utworzenie Księstwa Warszawskiego 

1809- wojna z Austrią ,bitwa pod Raszynem 

1816- utworzenie Królestwa Polskiego 

1830- wybuch powstania listopadowego 

1831- bitwa o Olszynke Grochowska 

1846- wybuch Powstania Krakowskiego 

1863- wybuch Powstania Styczniowego 

1914- wymarsz I Kompani Kadrowej 

1914-1918- I wojna światowa 

1914- utworzenie Polskiej Organizacji Wojskowej przez Józefa Piłsudzkiego 

1917- powolanie Armii gen J. Hallera w Niagara Lake Kanada 

1918- obrona Lwowa 

1918- odzyskanie niepodległości przez Polske 

1919- uchwalenie Małej Konstytucji 

1919-1921- wojna polsko-bolszewicka 

1920- Bitwa Warszawska ( Cud nad Wisla) 
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Maria (Marianna) Trzcińska (ur. 22 marca 1931[1], zm. 22 grudnia 2011 w Warszawie) – polska sędzia zatrudniona w latach 1974–1996 w Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i Instytucie Pamięci Narodowej.  

 
Prowadziła śledztwo i badała zbrodnie niemieckie w Polsce w czasie II wojny światowej. Autorka historycznej monografii dotyczącej warszawskiego obozu koncentracyjnego (KL Warschau), zbudowanego przez SS w okupowanej Polsce, będącego jedynym niemieckim obozem koncentracyjnym usytuowanym w europejskiej stolicy[2]. Maria (Marianna) Trzcińska (ur. 22 marca 1931[1], zm. 22 grudnia 2011 w Warszawie) – polska sędzia zatrudniona w latach 1974–1996 w Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i Instytucie Pamięci Narodowej.  

 
Prowadziła śledztwo i badała zbrodnie niemieckie w Polsce w czasie II wojny światowej. Autorka historycznej monografii dotyczącej warszawskiego obozu koncentracyjnego (KL Warschau), zbudowanego przez SS w okupowanej Polsce, będącego jedynym niemieckim obozem koncentracyjnym usytuowanym w europejskiej stolicy[2]. 

1920- Gen J. Haller – zaslubiny z morzem 

1920- Bitwa nad Niemnem 

1921- Konstytucja Marcowa 

1926- zamach majowy na marszałka Józefa Piłsudzkiego 

1939- zerwanie przez Niemcy paktu o nieagresji z Polską, wybuch II Wojny Swiatowej 

1939- powstanie Zwiazku Walki Zbrojnej 

1940-1945- powstanie i działalność Polskiego Państwa Podziemnego 

1943 powolanie Armii Krajowej 

1943- powstanie w getcie warszawskim 

1943- apogeum ludobojstwa na Wolyniu 

1944- wybuch Powstania Warszawskiego 

1944- bitwa o Monte Cassino 

1944- ladowanie Polskiego Korpusu w Normandi 

1945- bitwa o Wal Pomorski i Kolobrzeg 

1945- zakończenie II wojny światowej, konferencja w Jałcie, 

 bezwarunkowa kapitulacja III Rzeszy, Poczdam 

1947-1956- Polska w okresie stalinizmu 

1980- powstanie NSZZ ?Solidarność? 

 

1981- Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce 

1989- Obrady Okrągłego Stołu, koniec rządów komunistycznych 

1999- wstapienie Polski do NATO 

2004- wstapienie Polski do UE 

1.03.2011 –Dzien Pamieci Zolnierzy Wykletych 
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