Kraków

HISTORIA
Pierwszą udokumentowaną wzmianką o Krakowie jest relacja
kordobańskiego kupca Ibrahima ibn Jakuba z 965 r., w której wspomina o
otoczonym lasami bogatym grodzie. W wieku X Mieszko I wcielił Kraków w
granice państwa polskiego. Za czasów Bolesława Chrobrego powołano
krakowskie biskupstwo (1000 rok) oraz rozpoczęto budowę Katedry
Wawelskiej. Kazimierz Odnowiciel w 1038 r ustanowił gród wawelski swoją
siedzibą. Tym samym ustanowił Kraków stolicą Polski. Za czasów
Bolesława Wstydliwego, 5 czerwca 1257 roku, nastąpiła lokacja Krakowa
na prawie magdeburskim (niemieckim). Dzięki aktowi lokacyjnemu
mieszkańcy otrzymali wiele praw i przywilejów. Kraków w XV wieku stał się
stolicą monarchii Jagiellonów oraz ośrodkiem ożywionego rozwoju
kulturalnego, artystycznego i naukowego. Wiek XVII i XVIII to okres
stopniowego upadku znaczenia miasta.

Zdjęcie: Fragment kolorowego drzeworytu przedstawiającego Kraków.
Źródło: https://www.muzeumkrakowa.pl

Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 r. południową część
Małopolski zajęły wojska austriackie. 24 marca 1794 r., uroczystą
przysięgą Tadeusza Kościuszki na Rynku Głównym rozpoczęła się
insurekcja kościuszkowska, zakończona jednak klęską i ostatecznym
traktatem rozbiorowym w 1795 r. Miasto przyłączono do Austrii.
Następne lata okazały się jednak dla Krakowa łaskawsze: okresowo
wcielony do Księstwa Warszawskiego, po upadku Napoleona otrzymał
status wolnego miasta. Po upadku powstania listopadowego, jako
jedyne miasto Księstwa zachował autonomię. W 1846 r. znalazł się
ponownie w granicach cesarstwa austriackiego. Po odzyskaniu
niepodległości w 1918 r. Kraków stał się ważnym ośrodkiem
administracji, kultury i sztuki. Dynamicznie zaczął się rozwijać
przemysł.

Zdjęcie: Kraków od południa XIX w.
Źródło: Biblioteka Narodowa

Data pojawienia się Żydów w Krakowie nie jest dokładnie znana. Przypuszcza
się, że żyli tu już w pierwszej połowie XI wieku. W materiałach z połowy XIII
wieku znajdujemy zapis o działalności w Krakowie rabina Jakuba Swary,
określanego mianem znakomitego uczonego. Większość Żydów, którzy jako
pierwsi zaczęli się osiedlać w Krakowie pochodziła z ziem niemieckich, z
których uciekali przed prześladowaniami. W 1334 roku król Kazimierz Wielki
przyznał przywilej dla Żydów z Krakowa i Małopolski, który gwarantował
podstawowe prawa, w tym handlu i wolności religijnej. Po pożarze miasta w
1494 roku, o wybuch którego zostali oskarżeni, w większości opuścili Kraków.
Żydzi przenieśli się do pobliskiego Kazimierza. Od czasów rabina Jakuba
Polaka, Kazimierz stał się głównym ośrodkiem judaizmu, nauki i kultury
żydowskiej w Polsce. W okresie tzw. "złotego wieku", do 1648 roku, w
Kazimierzu działali najwybitniejsi żydowscy uczeni.

Zdjęcie:Podworze starego domu na Kazimierzu, 1905.
Źródło: Biblioteka Narodowa

Po pierwszym rozbiorze Kazimierz znalazł się pod okupacją austriacką,
zaś Kraków zajęto w 1776 roku. W tych dwóch miastach żyło wtedy ok.
4100 Żydów (ok. 17% ludności).W 1802 roku Kraków i Kazimierz zostały
połączone w jeden organizm miejski. Na przełomie wieków XIX i XX
liczba Żydów w Krakowie wzrosła do 25,000, co stanowiło ok. 28 % całej
populacji. W późniejszym okresie liczba żydowskich mieszkańców miasta
wynosiła ok. 25% mieszkańców, w 1931 roku było to 56,000. Większość
Żydów wciąż zamieszkiwała na Kazimierzu, ale znaczna liczba przenosiła
się także do centrum miasta. W Krakowie w okresie międzywojennym
działały wszystkie najważniejsze ugrupowania religijne, społeczne i
polityczne, które przyczyniły się do stworzenia w mieście unikatowej
mieszanki kultury żydowskiej w językach jidysz, hebrajskim i polskim.

Zdjęcie:Stara Synagoga na Kazimierzu, 1925.
Źródło: Biblioteka Narodowa

Kiedy wybuchała II wojna światowa Kraków znalazł się pod
okupacją niemiecką, która zakończyła się w styczniu 1945
roku. Na podstawie dekretu Adolfa Hitlera z 12 października
1939 z mocą obowiązującą od 26 października utworzono
Generalne Gubernatorstwo, wyznaczając na jego „stolicą”
Kraków. Gubernatorem został urzędujący na Wawelu Hans
Frank.

Zdjęcie: Objęcie przez Hansa Franka urzędu gubernatora Generalnego Gubernatorstwa - uroczystości
na dziedzińcu Wawelu.
Źródło: NAC - Narodowe Archiwum Cyfrowe, [online] www.nac.gov.pl/

II WOJNA ŚWIATOWA

1939
6 września - wkroczenie wojsk
niemieckich do Krakowa
26 października - proklamowanie
Generalnego Gubernatorstwa.

1940
18 maja – początek akcji
wysiedlania Żydów. Droga
wysiedlanych Żydów prowadziła
przez obóz przejściowy w forcie
przy ul. Mogilskiej do dystryktu
lubelskiego (głównie powiatów
lubelskiego, białopodlaskiego i
radzyńskiego)

1941
3 marca - gubernator dystryktu
krakowskiego Otto Wächter wydał
zarządzenie o utworzeniu w
Krakowie żydowskiej dzielnicy
mieszkaniowej (getta)

1942
1-8 czerwca – pierwsza akcja
wysiedleńcza w getcie do
niemieckiego nazistowskiego obozu
zagłady w Bełżcu;
transportowano od 5,000 do 7,000
Żydów,
28 października - druga akcja
wysiedleńcza w getcie do
niemieckiego nazistowskiego
obozu zagłady w Bełżcu;
transportowano około 4,500 Żydów
październik - Niemcy utworzyli
obóz w Płaszowie

1943
13-14 marca – Niemcy
przeprowadzili krwawą akcję
likwidacji żydowskiej dzielnicy
mieszkaniowej (getta) w Krakowie.
Na ulicach getta zastrzelono
kilkaset osób, resztę
przepędzono do obozu w
Płaszowie.

Zeznanie złożone w Żyd. Instytucie Historycznym w Krakowie

Salomea Beer,
ur. w Krakowie 1918 r.
"Było nas 15 rodzeństwa, 10 braci i 5 sióstr. Pozostało nas przy
życiu troje. Gdy wojna wybuchła ojciec nastawał na braci, by
uciekali do Rosji, ale żaden z nich nie chciał rozstać się z rodziną
i wszyscy zginęli z wyjątkiem najstarszego. Jako fachowcy
wszyscy dostaliśmy Kennkarty, i gdy utworzono dzielnicę,
przenieśliśmy się do getta. Było nas 17 osób i ulokowaliśmy się w
3-ch mieszkaniach. Po wysiedleniu czerwcowym popołudniu
stałam przy oknie z najmłodszym bratem 13-letnim i widziałam
obrazy, które na zawsze pozostaną mi w pamięci. Jechały
napełnione trupami platformy, ociekające krwią. Na ten widok
brat, który był słabowity, dostał ataku sercowego i umarł w kilka
dni przed październikowym wysiedleniem".

Zdjęcie: Wysiedlenie z getta, 1942, fot. Józef Grudziński;
Żródło: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, [online] http://ct.mhk.pl/wps/portal/mhmk/

Fragmenty książki napisanej przez

Zwi Helmuta Steinitza

„Als Junge durch die Hölle des Holocaust“

Zdjęcie: Zwi Helmut Steinitz
Żródło: Muzeum Miejsce Pamięci
w Bełżcu

"1 czerwca 1942 roku, moje urodziny, nie przyniosły żadnego
świętowania, żadnej nadziei, tylko łzy i głęboki ból
nieuchronnego rozstania. To był smutny widok, gdy matka i
ojciec prawie apatycznie wkładali kilka rzeczy do dwóch toreb,
jakby ich los był już im znany. Nie byli to już ludzie, z którymi
przeżyłem 15 lat mojego życia; przede mną stały dwie załamane
osoby, dla których rzeczy i życie stały się bezwartościowe. Mój
brat Rudolf był cichym uczestnikiem tych wydarzeń i musiał być
wystarczająco dorosły, aby zrozumieć beznadziejność sytuacji.
Został pod opieką rodziców, ale czy to go uspokoiło, nie wiem. Ja
sam nie chciałem i nie mogłem jeszcze zaakceptować wiecznej
rozłąki.(...) Ich fatalna decyzja o pozostawieniu mnie w getcie
uratowała mi życie, (...). Około 48 godzin później moi rodzice i
Rudolf byli już martwi.

Nie ma języka ani słownictwa, które opisałyby ból i tragedię
tamtego dnia. Rodzice musieli być przekonani, że zbliża się ich
koniec, zdałem sobie z tego sprawę po pożegnaniu przed
wejściem do punktu zbiorczego. (...) Z ciężkim sercem
wyruszyliśmy. Rodziny z dziećmi i osoby starsze ciągnęły się po
ulicach z nędznym bagażem. Sprawiały wrażenie, że są w drodze
na pogrzeb, były głęboko zasmucone i zdesperowane. Dzieci
przytulały się płacząc do swoich bezbronnych rodziców. Przy
wejściu do punktu zbiorczego i krótko po naszym rozstaniu,
ojciec nagle zwrócił się do stojących w pobliżu oficerów SS.
Widziałem rozgniewaną twarz ojca, jego płonące spojrzenie i
słyszałem jego głośny, drżący głos. Był to głos poważnie
pokrzywdzonego, rozczarowanego człowieka, który nie miał nic
więcej do stracenia. Z obrzydzeniem i pogardą głos ojca
wielokrotnie brzmiał: "Mordercy! - Przestępcy!" Wszyscy obecni
stanęli w przerażeniu. Przez kilka sekund panowała martwa
cisza. Widziano mężczyznę, który celowo zaryzykował życie, by
ujawnić tę straszną prawdę.

Zdjęcie: Hermann i Salomea Steinitzowie
Żródło: Muzeum Miejsce Pamięci w Bełżcu

Oficerowie SS byli zaskoczeni wybuchem wściekłości ojca i w
kilka sekund byli gotowi do strzału. Oniemiali i przestraszeni na
śmierć, zastygliśmy w bezruchu. Desperacki ruch ojca był
zaskoczeniem, obawialiśmy się najgorszego. Moja matka płakała.
Stojący przy wejściu do obozu policjanci żydowscy dostrzegli
zbliżające się niebezpieczeństwo i natychmiast popchnęli ojca
przez bramę, uniemożliwiając tym samym rzeź. Ojciec zniknął z
mojego życia na zawsze. Matka uściskała mnie krótko, wzięła
Rudolfa za rękę i poszła za mężem. To było ostatnie wspomnienie
moich rodziców i mojego brata. Od razu straciłem ich z oczu. (…)
Na jakiś czas zatrzymałem się przed wejściem do obozu
zbiorczego i widziałem, jak za bramą znikają kolejni przybysze.
Widok tych biednych ludzi, płaczących kobiet i niepocieszonych
dzieci, które oczywiście nie mogły zrozumieć, dlaczego musiały
opuścić swój dom razem z rodzicami, powinien wstrząsnąć
każdą normalną osobą, ale esesmani patrzyli na nieszczęśliwych
ludzi zupełnie obojętnym spojrzeniem".

Zdjęcie: Deportacja mieszkańców z getta krakowskiego, 1942
Żródło: AIPN w Krakowie

