
Wieliczka



Historia Wieliczki, położonej kilkanaście kilometrów od Krakowa,
wiąże się ze złożami soli kamiennej. Sól według badań
archeologicznych była ważona w tej miejscowości już 3500–
2500 lat p.n.e. Jej duże pokłady wpłynęły na rozwój miasta, gdyż
praca w kopalni i warzenie było  intratnym zajęciem. Wydobycie
soli przyniosło  miastu ogromne zyski. Z dochodów budowano
lub restaurowano klasztory i kościoły, utrzymywano  zamek na
Wawelu,  opłacano dostojników państwowych i  profesorów
Akademii Krakowskiej. Na przełomie XIII i XIV w.
ufundowano kościół parafialny św. Klemensa, który przetrwał do
czasów obecnych. Okres największego rozkwitu wielickiej
kopalni przypadł na wiek XVI, kiedy to żupnikami byli Andrzej
Kościelecki, Jan Boner i Sebastian Lubomirski.

H I S T O R I A  S P O Ł E C Z N O Ś C I

Zdjęcie: Widok na Wieliczkę
Źródło: https://sztetl.org.pl/pl/media/61082-wieliczka-widok-ogolny?ref=art&nid=68352



W 1772 r., w wyniku I rozbioru Polski, Wieliczkę zajęli Austriacy,
którzy czerpiąc duże dochody z  kopalni soli  , zadbali również o
udostępnienie jej zwiedzającym. Do wzrostu znaczenia  miasta
przyczyniło się uruchomienie połączenia kolejowego z Krakowem
w 1857 r., a także utworzenie pierwszej w Galicji Szkoły Górniczej
w 1861 r.

Zdjęcie: Lata 1751-1766, Widok miasta i okolicy oraz przekrój wnętrza kopalni soli; ryt.
Robert Benard.
Źródło: http://www.fotopolska.pl/



Osadnictwo żydowskie w Wieliczce datuje się od drugiej połowy XIX
wieku. We wcześniejszych wiekach Wieliczka objęta była prawem de non
tolerandis Judaeis, na mocy którego Żydzi nie mogli osiedlać się w
mieście. Miało to ścisły związek z ostrą konkurencją w handlu solą
między mieszczanami wielickimi, a Żydami. Zakaz osadnictwa obejmował
wyłącznie miasto, dlatego Żydzi osiedlali się we wsiach graniczących z
Wieliczką. Jedną z tych miejscowości było Klasno. Z biegiem lat
przekształciło się w prężnie działająca gminę, bowiem było najliczniej
zamieszkiwane przez społeczność żydowską. 
W czasie zaboru austriackiego sytuacja prawna Żydów wielickich uległa
zmianie. Otrzymali oni prawo do nabywania nieruchomości w mieście. Z
czasem coraz większa ich liczba przenosiła się do Wieliczki. W mieście
powstaje murowana garbarnia, cegielna, wytwórnia dachówek, tartak,
młynoraz wytwórnia likierów i wódek gatunkowych Perlbergów.

Zdjęcie: Wieliczka - Rynek Górny
Źródło: http://www.fotopolska.pl/



W okresie międzywojennym społeczność żydowska rozwijała się w
dalszym ciągu bardzo dynamicznie. W 1924 r. włączono Klasno do
Wieliczki. W wyniku połączenia powstała obszerna gmina,
skupiająca Żydów zamieszkałych w ponad 170 miejscowościach.
Tym samym Wieliczka zajęła znaczącą pozycję wśród gmin na
terenie Małopolski. Budynek Gminy Wyznaniowej Żydowskiej
znajdował się w centrum miasta, przy ul. Seraf. Mieścił się tutaj
także dom modlitwy i cheder. 
Przed wybuchem II wojny światowej populacja Żydów wielickich
wynosiła ok. 4 tys. osób, co stanowiło prawie połowę ludności
miasta.

Zdjęcie: Dom modlitwy w Wieliczce (ul. Seraf 11)
Źródło: https://sztetl.org.pl/pl/media/10425-synagoga-ul-seraf-11?ref=art&nid=89833



1939

1939

7 września 1939 r. wojska
niemieckie wkroczyły do Wieliczki

12 września 1939 r. przyjechali
do Wieliczki członkowie oddziału
SS-Totenkopf. Zatrzymali 32
mężczyzn żydowskich i rozstrzelali
ich za miastem, we wsi
Pawlikowice.
Wszyscy mężczyźni wówczas
uciekli i Wieliczka stała się miastem
bez mężczyzn. Kobiety pochowały
ciała pomordowanych.

Późną jesienią Niemcy nakazali
stworzenie Rady Żydowskiej, która
w przypadku Wieliczki składała się
wyłącznie z kobiet oraz nałożyli
kontrybucję w wysokości 8000zł.

II Wojna Światowa



1940

1940

Od końca 1940 r. do Wieliczki
zaczęli napływać uchodźcy z innych
okolicznych miast, w tym przede
wszystkim z Krakowa. 

Warunki bytowe panujące w
miasteczku bardzo się pogorszyły,
brakowało jedzenia, szerzyły się
choroby, a do tego dochodziła
wycieńczająca praca. 

Żydzi pracowali przy budowie
drogi Wieliczka–Bochnia. Rada
Żydowska zorganizowała warsztaty
miejskie, w których zatrudniono 700
osób.



1942

1942
Latem 1942 r. w Wieliczce
przebywało ok. 8000 Żydów. Niemcy
nałożyli wówczas na Radę Żydowską
kontrybucję w wysokości 500 000 zł,
która pod groźbą kary śmierci musiał
uzbierać ją w ciągu 14 dni.  Udało się
zebrać wśród zamożniejszych Żydów
żądaną kwotę.

Dnia 1 sierpnia 1942 r. władze
okupacyjne powiadomiły Judenrat, 
że wszyscy Żydzi z okolicznych
miejscowości: Bieżanowa, Dobczyc,
Gdowa, Niepołomic i innych wsi
muszą przesiedlić się do Wieliczki.
Miało to nastąpić nie później niż do
20 sierpnia. 

27 sierpnia 1942 r., o godzinie 7 rano,
zgromadzono na polach bogucickich
ok. 6000 Żydów z Wieliczki. Ok. 5000
spośród nich wywieziono do obozu
zagłady w Bełżcu, 500 osób – do
obozu pracy przymusowej w Stalowej
Woli, a 200 – do obozu w Płaszowie.
Pozostali zostali zabrani do Puszczy
Niepołomickiej i rozstrzelani.



1944

1944

W marcu i kwietniu 1944 r. Niemcy
założyli na terenie kopalni soli 
w parku św. Kingi obóz pracy
przymusowej dla Żydów, do którego
przywieźli ok. 1700 osób. Mieli oni
pracować w podziemnej fabryce 
przy produkcji samolotów
wojskowych. W obliczu postępującej
ofensywy radzieckiej fabrykę
zdemontowano, a Żydów wywieziono
do zakładów przemysłu
zbrojeniowego w Litomierzycach
(Czechy) i w okolicach Linzu
(Austria).



"Pojechałam do Wieliczki. I tu usłyszałam, że 12 września
1939 roku zjawiło się w Wieliczce komando gestapowców
(w czarnych mundurach z trupią czaszka na kołnierzu) i
wraz z polskim przewodnikiem chodzili od domu
(żydowskiego) do domu i wyciągali żydowskich mężczyzn.
Byli między nimi Żydzi, którzy wrócili z wędrówki i
moczyli sobie spuchnięte nogi w wodzie. Tak zebrali
Żydów i wywieźli ich za miasto do Rożnowej (właśc.
Pawlikowic). W tym dniu zamordowali wszystkich 31
mężczyzn. Był to pierwszy pogrom w Polsce podczas II
wojny światowej. Kobiety musiały pochować zmarłych i
pomodlić się ku ich pamięci. Jedna kobieta musiała
wykopać trzy groby dla resztek jej bliskich. Wtedy uciekli
wszyscy mężczyźni i Wieliczka stała się miastem bez
mężczyzn."

Wieliczka – miasto bez mężczyzn
w relacji Leny Kühler

Źródło:The Jewish Community of Wieliczka. A Memorial Book, ed. M. Shmuel, Tel Awiw
1980/ zob. U.Żyznowska, A.Krzeczowska; Żydzi Wieliczki i Klasna 1872-2012, Siercza 2012

Zdjęcie: Żydzi przed rozstrzelaniem zmuszeni do zamiatania Rynku Górnego, 12 września
1939 roku.
Źródło: Z archiwum Tomasza Wiśniewskiego / FORUM



„Wieliczka była miastem gminnym. Na kilka dni przed „akcją”
zjechali się tu (według rozkazu Niemców) wszyscy Żydzi z
pobliskich miejscowości. nie było chwili do stracenia. „Po co masz
się z nami wałęsać do obozu pracy? Na pewno będą tam okropne
warunki”. Postanowiono, że pójdę do pani Duszyńskiej, a ona
wywiezie mnie z Wieliczki do innego miasta. Mamusia spakowała
małą walizkę, wzięła mnie za rękę i poszłyśmy. (…) I nagle
znalazłam się sama u pani Duszyńskiej. (…) Tym razem
zabroniono mi wychodzić do ogrodu, aby Boże broń, nikt nie
zauważył, że tu jestem. Tej nocy nie mogłam zmrużyć oka.
Postanowiłam, że rano nim wszyscy się zbudzą, ucieknę i wrócę
do domu. I tak zrobiłam. (…) Miasto jeszcze spało, ulice były puste,
ciche. Nic nie zapowiadało kataklizmu, jaki miał się rozpętać. Nie
szłam, tylko biegłam, już z daleka widziałam nasz dom. Jakże
zwyczajnie, codziennie i szaro wyglądał. Ale nic – jedno z okien
naszego mieszkania otwarte – w nim jakaś sylwetka – mamusia! 

Akcja w Wieliczce widziana oczami dziecka - 
Marii Perlberger

Zdjęcie: Maria Perlberger z rodzicami Henryką i Samuelem na molo w Sopocie, 1938 r.
Źródło: Zbiory Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu



Zamachałam ręką z daleka i nim jeszcze mogła usłyszeć moje
wołanie, już zeszła, aby mi otworzyć bramę. „Dlaczego,
dlaczego wróciłaś?” – zapytała. „Nie mogłam tam być sama, nie
chcę się z wami rozstawać, nie zostawiajcie mnie więcej!”.
„Dobrze zostaniesz już z nami, co będzie, to będzie”.
Był to ostatni dzień przed wyznaczona akcją. Duże rozlepione
po całym mieście plakaty głosiły, że wszyscy Żydzi mają się
stawić w punkcie zbornym o oznaczonej godzinie. Kto
zostanie w mieszkaniu – będzie rozstrzelany. Kto w
jakikolwiek sposób pomoże Żydowi – będzie rozstrzelany.
Szarzało już, kiedy nagle ktoś zadzwonił. Była to pani
Duszyńska. Przyszła zobaczyć, czy rzeczywiście wróciłam do
domu. „Dlaczego to zrobiła?”. I ona też, pomyślałam, czy nikt
nie rozumie, że ja chcę zostać z rodzicami? Nagle rodzice
znowu zaczęli ją błagać, aby mnie wzięła. Ona się wahała –
kara śmierci groziła każdemu, kto pomoże Żydowi. „Widzisz,
czemu uciekłaś, teraz jest o wiele trudniej i niebezpieczniej”.
Niemcy wzmocnili patrole i obstawili centrum miasta. Tam
skoncentrowali wszystkich Żydów z innych ulic. (…) Tatuś
załamał się zupełnie i zaczął głośno szlochać. Już nic nie
mówił, tylko płakał. Mamusia jeszcze przekonywała, błagała. I
wtedy nieoczekiwanie pani Duszyńska zgodziła się. (…) Nie
wiem, kiedy znalazłam się na schodach. Mamusia przechylona
przez poręcz powtarzała: „No idź już, idź!”. A ja odwróciłam się
jeszcze i krzyknęłam (szeptem): „Pa mamo, uciekajcie!”. „Tak,
tak, uciekniemy, no idź już, idź!”. I to było wszystko. Z domu
wyszłam, nikt mnie nie zauważył. Ulice puste, nigdzie żywej
duszy. I wtedy zaczęłam biec – nie wiedziałam, że zaczynam
nową grę, grę w chowanego ze śmiercią."

Źródło:Tekst oparty na artykule z „Więź” 1988, nr 7-8, s.185-193/ zob. U.Żyznowska,
A.Krzeczowska; Żydzi Wieliczki i Klasna 1872-2012, Siercza 2012



W przededniu deportacji Samuel Perlberger zostawił u zaprzyjaźnionej polskiej
rodziny list przeznaczony dla jego kuzynów mieszkających w Stanach
Zjednoczonych. List ten trafił do adresatów dopierow w latach 80-tych XX
wieku. Maria Perlberger przeżyła wojnę dzięku pomocy dwóch polskich rodzin. 

Zdjęcie: List napisany przez Samuela Perlbergera dla jego kuzynów mieszkających w 
Stanach Zjednoczonych
Źródło: Zbiory Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu

Dr Alfred Schenker i Dr Oscar Schenker
Novy York
Kochani kuzynowie! Piszę do was w tragicznej chwili naszego wysiedlenia.
Córkę moją Marysię ulokowałam u znajomych, Bóg z nią! Gdyby nas po wojnie
nie było zaopiekujcie się nią! Bądźcie zdrowi i pamiętajcie o niej!
Heńka i Smilek Perlberger

25.VIII.1942r.
Moi bardzo Kochani!
Nie mogę w tej strasznej chwili pisać błagam Was tylko byście o ile możności
odszukali i zajęli się moim jedynym dzieckiem.
Smilek



Akcja wysiedleńcza w Wieliczce
w relacji Jakuba Tilesa

„W Wieliczce nie było żydowskiego getta. Ruch w miasteczku
był wolny i można nawet było znaleźć takich ludzi, którzy
zajmowali się małym handlem. Jedynym ograniczeniem był
sztywny zakaz opuszczania domu w czwartek, dzień targowy,
do godziny jedenastej przed południem. Ten znośny stan
utrzymywał się aż do pamiętnego gorzkiego dnia 28 sierpnia
1942 roku. W tym dniu nadszedł straszny koniec dla
wszystkich Żydów z Wieliczki. Z rozkazu gestapo wydano
rozporządzenie o uczynieniu miasta wolnym od Żydów –
Judenfrei. W tym dniu o godzinie siódmej rano, rozkazano
wszystkim, wraz z kobietami i dziećmi, aby stawili się w
określonym miejscu poza miastem, przy tartaku. Tego dnia
wszyscy, dwanaście tysięcy osób, przybyli o określonej
godzinie. Początkowo ustawiono ich w kolumnach, po tysiąc
osób w każdej. O tej samej godzinie przybyła specjalna grupa
niemiecka i od razu przystąpiła do dzieła, dzieła zbiorowego
mordu. Najpierw oddzielono wszystkich starców i słabowitych,
około dwóch tysięcy osób (pośród nich byli także moi rodzice).
Natychmiast załadowani ich na ciężarówki i wywieziono do
puszczy w Niepołomicach. Tam wykopano uprzednio wielki
rów, po czym rozstrzelano wszystkich, co do jednego.
Nieszczęśnicy wpadli prosto do wielkiej mogiły. Nad tym
monstrualnym grobem braci stoi dzisiaj nagrobek poświęcony
ich pamięci. Spośród pozostałych dziesięciu tysięcy
oddzielono sześćset osób, które uznano za zdrowe, silne i
zdatne do pracy (również ja znalazłem się między nimi, może
dlatego, że udało mi się przefarbować włosy na czarno…).



Musieli oni zostać i przyglądać się okrucieństwom i katuszom
zadawanym tysiącom pozostałych. Tych nieszczęśników
załadowano na wagony, po sto pięćdziesiąt osób do każdego, i
ściśnięto jak ryby w konserwie. Panował straszny upał,
koszmarne pragnienie i duchota nie do zniesienia. Zakazane
było podanie komukolwiek choćby kropli wody. (…) Wraz z
zamknięciem wagonów (…) prawie całkowicie ustał dopływ
świeżego powietrza. Upał wzmagał się, co zwiększało
pragnienie i odwodnienie. Ofiary leżały poukładane w sterty,
jedna na drugiej, bez możliwości ruchu i zaczerpnięcia
oddechu. W miejscu, gdzie stały lub leżały, załatwiały swoje
potrzeby fizjologiczne; panował duszący smród Wszystko to
przyspieszało ich koniec. W tak niegodziwy, morderczy sposób
hitlerowcy przewieźli ofiary do obozu śmierci w Bełżcu. Także
moje dwie córki znalazły się w takich wagonach. Jeszcze
przed przybyciem na miejsce swojego przeznaczenia wielu,
bardzo wielu, zmarło.”
Źródło:The Jewish Community of Wieliczka. A Memorial Book, ed. M. Shmuel, Tel Awiw
1980/ / tłum. z j. hebrajskiego Tomasz Sikora/ zob. U.Żyznowska, A.Krzeczowska; Żydzi
Wieliczki i Klasna 1872-2012, Siercza 2012

Zdjęcie: zbiorowe mogiły ludności żydowskiej, rozstrzelanej przez hitlerowców w dniach
26,27.08.1942 r. Niemcy zamordowali wtedy około 700 Żydów zwiezionych z Krakowa i Wieliczki. W
Źródło: https://www.niepolomice.eu/places/category/miejsca/


