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MIGAWKI 

Z   

WIELICZKI 

 Z  LAT 1900-1956 

 

 
Wieliczka – marzec 1940 r. 

Dzieci i młodzież żydowska na przedstawieniu teatralnym z okazji święta  Purim. 
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Rozmowa z oficerem SS: 

- A co się stało z Żydami? Gdzie są Żydzi?  

- Inn himmel Komando! 

 

Miasto i gmina Wieliczka jest położone w pobliżu stolicy Małopolski miasta Kraków, w dorzeczu rzek Wisły i 

Raby. Wielicka Kopalnia Soli to zabytek UNESCO wpisany 5-8 września 1978 r., podczas obrad organizacji ONZ 

, jako zabytek światowy.  Kopalnie Soli, odwiedza ponad milion turystów rocznie. W przeszłości ważny ośrodek 

wydobywczy górnictwa solnego. 

Miasto powiatowe w województwie małopolskim, siedziba  gminy miejsko-wiejskiej oraz władz 

powiatowych. Powierzchnia miasta 13.41 km2.  Wielicki Rynek Górny jest oddalony od krakowskiego Rynku 

Głównego o 13 km. 

Miasto i gmina położona jest w środkowej części Województwa Małopolskiego w geograficznej i historycznej 

Ziemi Krakowskiej. Wieliczka jest położona w Kotlinie, między dwoma grzbietami wzgórz ciągnących się z 

zachodu na wschód. Od południa Pogórza Wielickiego i od północy Piasków Bogucickich, wchodzących w 

skład Wysoczyzny Wielicko-Gdowskiej. Grzbiet Południowy jest wyższy, Grzbietem Północnym poruszają się 

kierowcy , przejeżdżający drogą krajową nr 94. W pobliżu przebiega  Autostrada A 4 (Europejska Trasa E 40).  

Różnice wysokości w mieście wynoszą 137 m.  Najwyższe wzniesienie 361,8 n.p.m.  Najniższy punkt leży na 

wysokości 224 m.  

Części miasta: Bogucice, Centrum, Glinik, Gościniec, Grabówki, Klasno, Kłosów, Kolonia, Kopalina, Koszutka, 

Krzyszkowice, Krzyżowa, Lednica Dolna, Lekarka, Podlesie, Turówka, Zadory. 

W skład gminy wchodzi  29   sołectw : Brzegi , Byszyce, Czarnochowice, Chorągwica, Dobranowice, Golkowice, 

Gorzków, Grabie, Grajów, Grabówki, Jankówka, Janowice, Kokotów, Koźmice Małe, Koźmice Wielkie, Lednica 

Górna,  Mała Wieś, Mietniów, Pawlikowice, Podstolice, Raciborsko, Rożnowa, Siercza, Sułków ,Sygneczów,  

Strumiany, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie , Zabawa.                                                                                  

Miasto liczy wg danych GUS, z 31 grudnia 2019 roku około 23 849 mieszkańców. Wg stanu osób z 11 lutego 

2020 roku miasto i gmina to 58 164 osób. Gęstość zaludnienia to 1575 osób na km2. Na 100 mężczyzn  

przypada 109 kobiet. Rozciągłość miasta położonego na szerokości geograficznej 49o, 59 min ,10 sek  i długości 

geograficznej 20 o, 3 min, 42 sek, długości geograficznej wschodniej na kierunku południkowym wynosi 6,2 km., 

a rozciągłość równoleżnikowa wynosi  3,7 km. 

Miasto to 13% powierzchni gminy i 3 % powierzchni powiatu.                       

Rejon miasta został zasiedlony co najmniej 700 lat p.n.e. , głównie przez ludy celtyckie, czego dowodzą wyniki 

badań archeologicznych. Pierwsze zapisy historyczne sięgają XII wieku. W zamierzchłych czasach ludność 

trudniła się uprawą roli i warzeniem soli ze źródeł. Osadnictwo rozwijało się na urozmaiconych glebach, w 

zasobach wodnych i leśnych, dającym mieszkańcom budulec do celów osiedleńczych. W XI wieku rozpoczęła 

się lokacja miasta i osad , po najazdach tatarskich w XIII wieku osady uzyskały lokacje na prawie niemieckim. 

Pochodzący z lat 1123-1125 dokument legata papieskiego Idziego , wymienia nazwę Magnum Sal (Wielka 

Sól). W XIV wieku do użytku wprowadzono nazwę skróconą Wieliczka, która utrzymuje się obecnie. Używano 

ponad to nazwy Groß Salze, przez niemieckojęzyczne warstwy mieszczan, które osiedliły się w Wieliczce na 

przełomie XII i XIII w. 

Dokumenty królewskie, zawierające przywileje dla miasta to: „Miasto Wieliczka”, zwane „Wielka Sól” lub 

„Królewskie Miasto Wielickie Wielka Sól”. 

Miasta partnerskie Wieliczki: 

Bergkamen  Niemcy od  29.03.1995 roku. 

Sesto Fiorentino Włochy od  04.09. 1995 roku. 

Saint-Andre-Lez-Lille Francja od 11.04.1996 roku. 

Litovel Czechy od 29.03.2005 roku. 
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WARUNKI ŻYCIA I WYGLĄD MIASTA NA ZDJĘCIACH. 

 
Dzień targowy Rynek Górny, zachodnio-północna część. Zdjęcie lata 30-te, XX w. 

 

Kasa oszczędności Sparkassa. Rynek Górny, styk z ul. Kilińskiego. 
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Rynek Dolny- dzień targowy. Zdjęcie lata 30-te XX w, z widokiem na Magistrat. 

 

Rynek Dolny. Zmiana wyglądu po pracy posła dr T. Bierczyńskiego.  Widok na kinoteatr „UCIECHA”. 

Zdjęcie z roku z roku 1930. 
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W słownictwie mieszkańców Wieliczki, określenia Rynek Górny i Rynek Dolny związane 

są z nazewnictwem charakterystycznym dla miast zaboru austriackiego. Podobna 

nomenklatura dotyczy stolicy Monarchii Habsburskiej miasta Wiedeń i innych miast.  

 

 

Szyb LOIS. Zdjęcie wydane przez Wojciecha Ruseckiego po 1914 roku. Szyb zgłębiony w latach 

1577 – 1579. Zasypany w roku 1948. 

 

Modrzewiowy budynek „ Starej poczty” . Wzniesiony w końcu XVIII w., rozebrany w roku 1962. 

Wieliczka ul. Puszkina 2 
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Lato 1913 r. Zbiórka strzelców oddziału Związku Strzeleckiego w Wieliczce, pod budynkiem 

 „Starej Poczty”.  Stoją od lewej: Bolesław Szpunar, Klemens Kiciński, Józef Przyłęcki, Jan Woroń, Tadeusz 

Kobiałka, Stanisław Szczerbiński, Czasław Góralik, Stefan Migdał, Zygmunt Kurzawa, Franciszek 

Szczurowski, Stanisław Rutka, Franciszek Nowak, Antoni Krochmal, n.n., n.n., Stanisław Mialovich, n.n., 

n.n., n.n., Jerzy Hojraczyk, Marian Mialovich, Piotr Uhl. 

 
 

 
Kolektor Kanalizacyjny w Alei Żeromskiego. 

Od lewej stoją: dr Maurycy Horowitz wiceburmistrz, burmistrz Józef Jagielski, Francisek Widomski, 

n.n.,n.n, inż. Eugeniusz Grodziński, Kazimierz Plutyński, dr Tadeusz Bierczyński, Franciszek Smrokowski.  
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Górnicy Wielickiej Kopalni Soli. Rok 1912. 

 
Wieliczka, Plac Sobieskiego. Pomnik Wieliczan poległych w latach 1914-1920.                                              

Rozebrany w czasie zakładania Plant, krótko przed wybuchem II Wojny Światowej, przepadły                               

w czasie wojny.  
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Uroczystość przed pomnikiem z udziałem władz miasta, Żupy. Siedzą od lewej: Ks. Stanisław Hałatek – 

proboszcz, O. Zygmunt Janicki – gwardian klasztoru reformatów w Wieliczce, n.n., Franciszek Aywas – 

burmistrz, prof. Inż. Stanisław Skoczylas – rektor AGH w Krakowie, inż. Bolesław Starnawski – dyrektor 

żupy, n.n, n.n. 

 

 
Zakończenie roku szkolnego czerwiec 1936 rok. Wychowawca p. Stanisław Spiechowicz. Po prawej 

stronie wychowawcy Józef Rozewicz, po lewej Tadeusz Walosik. Chłopcy w rogatywkach z otokiem 

bordowo-niebieskim. 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki (Bednarka) .  



9 
 

 

 

 

Dom przy ul. Klaśnieńskiej 25, własność Markusa Perrbergera, zdjęcie lata 70-te, XX w. 

z napisem nad balkonem - szyld hurtowni i wyszynku Herstahla z  roku 1898. 
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Freiedmanowie – tartak parowy, lata 30-te, XX w. 

 

 

 
Freiedmanowie –  Parowa Fabryka Cegieł i Dachówek, zdjęcie lata 30-te, XX w. 

Wieliczka ul. Narutowicza. 
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Pracownicy Garbarni Birnbaumów i Perlbergerów. 
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Praciownicy Garbarni Birnbaumów i Perlbergerów. 

Od lewej Żołnierczyk, Wasserlau, Jędrzejczyk. 
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Wiedeń, zdjęcie z 1938 roku. Napis na ławce  

„Tylko dla Aryjczyków” 
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"Jedenaste przykazanie: nie bądź obojętny". Przemówienie Mariana Turskiego, b. 

więźnia Auschwitz 

 

– Jedenaste przykazanie: nie bądź obojętny, bo jeżeli nie, to się nawet nie obejrzycie jak na was, jak na 
waszych potomków, "jakieś Auschwitz" nagle spadnie z nieba – mówił Marian Turski w 75. rocznicę 
wyzwolenia obozu Auschwitz. Przedstawiamy pełną treść wystąpienia, które poruszyło ludzi nie tylko w 
Polsce, ale i zagranicą. 
"Jestem j ednym z  tych j eszcze żyjących, nielicznych, którzy byli w tym miejscu ni emal do ostatniej chwili przed wyzwol eni em. 18 stycznia zaczęł a si ę moj a tak  zw ana ewakuacja z obozu Auschwi tz, która po sześci u i pół  dniach okazała się m arszem śmi erci dl a wi ęcej  niż  połow y moich współwięźni ów, byliśmy r azem w kolum ni e 600-osobow ej.  

Wedl e wszelkieg o praw dopodobieństw a nie doczekam już  nas tępnego jubileuszu, taki e są praw a. Dlatego wybaczcie mi, że będzi e tr ochę w zruszenia w  tym , co będę mówił.  

To, co chci ałbym powi edzi eć przede wszystkim m oj ej córce, moj ej w nuczce, któr a jes t tutaj na sali i której dzi ękuję, że jes t ze m ną, m ojem u w nukowi,  al e chodzi mi  główni e o tych, którzy  są rówi eśnikami i m ojej  córki,  i moich w nuków, a wi ęc mł odemu pokoleniu, zwł aszcza tym najmłodszym.  

Marian Turski podczas wystąpienia w 75. rocznicę wyzwolenia Auschwitz. 
Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta Wyborcza 

 

Kiedy wybuchła wojna światowa, ja byłem nastolatkiem. W pierwszej wojnie światowej mój ojciec był 

żołnierzem i został ciężko postrzelony w płuca i to się ciągle powtarzało. To był dramat dla naszej rodziny 

cały czas. Moja matka pochodziła z pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego, tam armie się przewalały tam i 

nazad. Łupiły, grabiły, gwałciły, paliły wioski, żeby nie zostawić tym, którzy przyjdą, a więc można powiedzieć, 

że ja wiedziałem z pierwszej ręki od ojca i matki, co to jest wojna. 

Ale mimo wszystko, chociaż to było tylko 20-25 lat, wydawało się to tak odległe jak powstania nasze polskie 

XIX wieku, jak Rewolucja Francuska, a to było tylko 20 lat. Więc kiedy dzisiaj spotykam się z młodymi, zdaje 

sobie sprawę z tego, że po 75-80 latach wydaje się im troszkę nużyć, są troszeczkę znużeni tym tematem, i 

wojna,  Holokaust i Shoah, ludobójstwo. Ja ich rozumiem. 

Dlatego obiecuję wam młodzi, że nie będę wam opowiadał o moich cierpieniach, nie będę wam opowiadał o 

moich przeżyciach, o moich dwóch marszach śmierci, o tym jak kończyłem wojnę, ważąc 32 kilo, zupełnie już 

na skraju życia, wyczerpania. Nie będę opowiadał o czymś, co było najgorsze, to jest o tragedii pożegnania, 

rozstania z najbliższymi, kiedy widzisz po selekcji, przeczuwasz, co ich czeka. Nie, nie będę o tym mówił. 

Chciałbym mojej córce, moim wnukom, ich pokoleniom powiedzieć o was samych. Widzę, że jest między 

nami pan prezydent Austrii pan Alexander van der Bellen. Pamięta pan panie prezydencie, kiedy gościł pan 

mnie i kierownictwo międzynarodowego komitetu oświęcimskiego, kiedy mówiliśmy o tamtych czasach. W 

pewnym momencie pan użył takiego sformułowania „Auschwitz nie spadło z nieba”. 

Można powiedzieć, jak to się u nas mówi, oczywista oczywistość, jasne, nie spadło z nieba. Może się to 

nawet wydawać jako banalne stwierdzenie, ale jest w tym niesłychanie głęboki, bardzo ważny do 

zrozumienia skrót myślowy. 
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Przenieśmy się na chwilę myślami, wyobraźnią we wczesne lata 30-te do Berlina. Znajdujemy się prawie w 

centrum Berlina, ta dzielnica nazywa się Bawarska, trzy przystanki od Ogrodu Zoologicznego. Tam, gdzie 

dzisiaj jest stacja metra, Park Bawarski. I oto jednego dnia, w tych wczesnych latach 30-tych na ławkach 

pojawia się napis: „Żydom nie wolno siadać na tych ławkach”. Można powiedzieć nieprzyjemne, to jest nie 

fair, to nie jest ok, ale w końcu jest tyle ławek dookoła, można usiąść gdzie indziej, nie ma nieszczęścia. 

Pojawia się w tejże dzielnicy, a była to dzielnica zamieszkała przez intelektualistów, inteligencję niemiecką 

żydowskiego pochodzenia, mieszkali tam Albert Einstein, noblistka Nelly Sachs, przemysłowiec i polityk, 

Minister Spraw Zagranicznych Walther Rathenau. 

Pojawia się obok, gdzie jest basen pływacki, napis „Żydom zabroniony wstęp do tej pływalni”. Można znów 

powiedzieć, nie jest to przyjemne, ale w końcu Berlin ma tyle miejsc, gdzie można się kąpać, tyle jezior, tyle 

kanałów, prawie jak Wenecja. Jednocześnie gdzieś indziej pojawia się napis „Żydom nie wolno należeć do 

niemieckich związków śpiewaczych”. No to co, niech sami chcą śpiewać, muzykować, niech się zbiorą, będą 

śpiewali, okej. 

Potem pojawia się napis i rozkaz „dzieciom żydowskim, niearyjskim, nie wolno się bawić z dziećmi 

niemieckimi, aryjskimi”. Będą się bawić same. A potem pojawia się napis „Żydom sprzedajemy chleb i 

produkty żywnościowe tylko po godzinie 17”. To już jest utrudnienie, jest mniejszy wybór, ale w końcu po 

17-tej też można robić zakupy. 

Uwaga, uwaga, zaczynamy się oswajać z myślą, że można kogoś wykluczyć, że można kogoś stygmatyzować, 

że można kogoś wyalienować. I tak powolutku, powolutku, stopniowo, dzień za dniem, ludzie zaczynają się 

oswajać z tym, ofiary, oprawcy i widzowie, świadkowie. Wszyscy, którzy to widzą, zaczynają się oswajać i 

zaczynają przywykać do myśli i do idei, że ta mniejszość, która wydała Einsteina, Sachs, Heinricha Heinego, 

Mendelsonów i wielu noblistów, że ona jest inna, że ona może być wypchnięta ze społeczeństwa, że to są 

ludzie inni, obcy, ludzie, którzy roznoszą zarazki, epidemie. To już jest straszne, niebezpieczne, to jest 

początek tego, co za chwilę może nastąpić. 

Jeśli się nad tym zastanowimy i przypomnimy sobie słowa pana prezydenta (Austrii), że władza ówczesna, 

która z jednej strony prowadzi sprytną politykę, bo na przykład spełnia żądania robotnicze, 1 maja nigdy w 

Niemczech nie był świętowany, oni proszę bardzo, dzień wolny od pracy. Wprowadzają element wczasów 

robotniczych. Potrafią przezwyciężyć bezrobocie, potrafią zagrać na godności narodowej. „Niemcy podnieśli 

się ze wstydu wersalskiego”, „przywróćcie swoją dumę”. 

Jednocześnie ta władza widzi, że ludzi powoli ogarnia znieczulica, obojętność, przestają reagować na zło,  

wtedy ta władza może sobie pozwolić na dalsze przyspieszenie procesu zła. I potem następuje już 

gwałtownie, a więc zakaz przyjmowania Żydów do pracy, zakaz emigracji, a potem nastąpi już wysyłanie do 

gett, do Kowna, do Rygi, do mojego getta łódzkiego, skąd większość zostanie wysłana do Kulmhofu w 

Chełmnie nad Nerem, gdzie zostanie zamordowana gazami spalinowymi w ciężarówkach, a reszta trafi do 

Auschwitz, gdzie w 'sposób nowoczesny, zostanie wymordowana Cyklonem B w nowoczesnych komorach 

gazowych. 

I tu się sprawdza to, co mówił pan prezydent. Auschwitz nie spadł nagle z nieba, Auschwitz tuptał, dreptał 

małymi kroczkami, zbliżał się, aż stało się to, co stało się tutaj. 

Moja córko, moja wnuczko, rówieśnicy mojej córki, moich wnuków, możecie nie znać nazwiska Primo Levi. 

Był jednym z najsłynniejszych więźniów tego obozu. Primo Levi użył kiedyś takiego sformułowania: „To się 

wydarzyło. To znaczy, że się może wydarzyć wszędzie, na całej ziemi”. 

Podzielę się z Wami jednym osobistym wspomnieniem. W roku 1965 byłem na stypendium w Stanach 

Zjednoczonych i wtedy był to szczyt batalii o prawa ludzkie, obywatelskie, o prawa dla ludności 
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afroamerykańskiej. Miałem zaszczyt, brałem udział w marszu razem z Martinem Lutherem Kingiem. Wtedy 

ludzie, którzy dowiadywali się, że ja byłem w Auschwitz, pytali mnie: „Jak myślisz? to chyba tylko w 

Niemczech coś takiego mogło być? Czy mogłoby być gdzieś indziej?”. Ja im wtedy mówiłem: „Może być u 

was, u was może być, jeżeli się łamie prawa obywatelskie, jeżeli się nie docenia praw mniejszości, jeżeli się je 

likwiduje, jeżeli nagina się prawo tak, jak to czyniono w Selmie, wtedy się może zdarzyć”. 

Co zrobić? Jedyne wyjście to wy sami - mówiłem im. Jeżeli potraficie obronić waszą konstytucję, obronić 

wasze prawa, obronić wasz porządek demokratyczny, który polega na tym, żeby chronić prawa mniejszości, 

wtedy potraficie to dokonać. 

My w Europie w większości wywodzimy się z tradycji judeochrześcijańskiej, zarówno ludzie wierzący, ale i 

niewierzący przyjmują, jako swój kanon cywilizacyjny - dziesięcioro przykazań. Mój najbliższy przyjaciel, 

prezydent Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego Roman Kent, który przemawiał tutaj, w tym 

miejscu, pięć lat temu, w czasie poprzedniego jubileuszu, nie mógł dzisiaj przyjechać, jest słaby, po chorobie, 

ale on wymyślił jedenaste przykazanie, które jest doświadczeniem Shoah, doświadczeniem Holokaustu, 

doświadczeniem tej strasznej epoki pogardy, brzmi ono: „nie bądź obojętnym”. 

I to chciałbym powiedzieć mojej córce, moim wnukom, rówieśnikom mojej córki, moich wnuków, 

gdziekolwiek mieszkają. W Polsce, w Izraelu, w Ameryce, w Europie Zachodniej, w Europie Wschodniej, tak 

w Europie Wschodniej, to bardzo ważne - nie bądźcie obojętni, jeżeli widzicie kłamstwa historyczne. Nie 

bądźcie obojętni, kiedy widzicie, że przeszłość jest naciągana na poczet aktualnej polityki. Nie bądźcie 

obojętni, kiedy jakakolwiek mniejszość jest dyskryminowana, ponieważ istotą demokracji jest to, że 

większość rządzi, ale demokracja na tym polega, że prawa mniejszości muszą być chronione jednocześnie. 

Nie bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek władza narusza przyjęte umowy społeczne, już istniejące. 

„Bądźcie wierni jedenastemu przykazaniu: nie bądź obojętny, bo jeżeli nie, to się nawet nie obejrzycie jak na 

was, jak na waszych potomków” 

https://youtu.be/BFb9zxJd45I  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/BFb9zxJd45I
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Święto Purim . Obchody święta dopuszczały wykroczenia. Paląca papierosy, w prawej dłoni , popełnia 

drobne wykroczenie. 

 

 
Maria Paszkot, Pola Rothblum, Celina Lax. Zdjęcie z lat 30-tych. 
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Rodzina Żydowska. Zdjęcie z atelier Władysława Gargula. Wieliczka ul. Mickiewicza 8. 

Laa 30-te.  
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Rita Birnbaum, zdjęcie z roku 1940. 

    

     
Maria Perlberger z psem Tropem. Zdjęcie z atelier W. Gargula rok. 1942. 
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Chana Gross (z domu Perlberger). Ur. w Wieliczce w roku 1897. Rozstrzelana ze swą matka w grudniu 

1942 roku. Matka 2-ch chłopców.  

 

 
Celina Lax, zdjęcie lata 30-te,  XX w. 
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Roman Licht  (7 lat)  (Leaton) zdjęcie z roku 1935 .  

 

 

 
Przed wybuchem II Wojny Światowej. Na stopniu wyższym siedzą: Szymon Schnur, Izaak Birnbaum.  

Na stopniu niżej po lewej: Wimer (imię nie znane), po prawej Maks Farber. 
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Zdjęcie z 19.10.1931 r. przed Szybem Daniłowicza. Wizyta w mieście Chaima Nachmana Bialika. 

1. Ryszard Wertheimer 

2. Nina Szmulewicz (matka Uriego Shmueli( 

3. Chaim Bialik 

4. Janina Reichental 

5. Maurycy Klinghofer 

6. Oskar Lax 

7. Maurycy Horowitz 

8. Eliasz (Olek) Licht (ojciec Romana Lichta)  

9. Golda Licht (Dziunka) 

10. Berta Zellner 

11. Mosze Szmulewicz (ojciec Uriego Shmueli)  

12. Jakub Seidenfrau  

13. Herman Schnur (CWI, mąż Balki Licht , siostry Bronisławy Friedman) 

14. Dawid Licht  (brat ojca Romana Lichta) 

15. Izrael Dawid Beidaff (spokrewniony z rodziną Friedmanów) 
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RODZINA FRIEDMANNÓW 

 
Ogród Friedmannów w Wieliczce, ul. Kilińskiego 13/15. 

Na drabinie u góry:  Elek Friedmann, Rózia  (n.n.), Zygmunt i Józik Rosenzweigowie. 

Zdjęcie rok 1935.  

 

 
Markus (Motek) Friedman – zdjęcie, lata 30-te, XX w.  
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Alfreda Friedmann z matką Bronisławą , Wieliczka, ul. Kilińskiego 5. Zdjęcie rok 1945. 

 

 

RODZINA HOROWITZÓW 
 

 
Rodzina Horowitzów. Rodzice, Maria( z domu Grünwald), Maurycy (Mojżesz)  

Zdjęcie z Roku 1920. 
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RODZINA KLEINÓW 

 
Wieliczka, ogród przy ul. Żwirki i Wigury. W. Klein z Babcią Walerią. Zdjęcie z roku 1936. 

 

 

 
Zdjęcie Wojciecha Kleina z Mamą Wandą Klein „Mehoffer”. 

Zofia Mehoffer, Maria Mehoffer. Zdjęcie  z roku 1935. 

W ogrodzie Einhornów, ul. Narutowicza 8 w Wieliczce 
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RODZINA KLEINBERGERÓW 

 

 
Rodzeństwo: Zygmunt, Nathan, Bernard, Sala. 

Po prawej Matka Maria, po lewej niania Zosia 
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RODZINA KLINGHOFERÓW 
 

 
Zdjęcie ślubne Sary Perlberger i Moszego Klinghofera. Wieliczka 1902 r.  

U góry od lewej: Dorek Perlberger, obok ojciec Zygmunt (brat Sary), NN., dwaj bracia Sary Salomion i Jozua (dziadek Marii 

Perlbeger Shmul), Juda Perlberger (ojciec Sary), Mosze KJlinghofer (Pan Młody), Mendel Unger, Shulim Sztern, Josef Schenker, 

Oskar Shennker (syn Józefa). 

Siedzą od lewej: Hanna Perlberger  (żona Józefa z córką Zosią), żony Salomona i Jozuy Perlbergerów oraz córki rodzeństwa Sary: 

Rozalia Perberger (matka Sary), Sara (Panna Młoda) , Peppi Unger (siostra Sary z synem Samuelem), Raisa Sztern (siostra Sary z 

synem Romkiem), Amalia Schenker (siostra Sary z najstarszym synem Alfredem) 

 

 
Rodzina Sary i Moszego Klinghoferów, 1915 rok. 

1. Jehoszua (Jozua)Klinghofer (syn Moszego i Sary), 2. Cyla(Cesia) Klighofer (córka Moszego i Sary), 3. Berta Klighofer 

(córka Moszego i Sary), 4. Sara Klighofer (z domu Perlberger), 5. Mosze Klighofer, Rozalia Perlberger, matka Sary 

Klinghofer, 7. Juda Perlberger, ojciec Sary Klinghofer.  
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Mosze I Sara Klinghofer. Palestyna lata 30-te XX w.  

 

 

 

RODZINA LAXÓW 

 

 
Rodzina Laxów w ogrodzie kamienicy przy ul. Kilińskiego 11/13. Zdjęcie lata 30-te . 

Stoją od lewej Berta Zellner, Adfolf Lax i Albina Lax, Oskar Lax (mąz Albiny) Golda Licht (z domu Lax), 

Eliasz (olek) Licht (mąż Goldy), Henryk Marceli Lax. 

Siedzą: Irena Szapire, Ryszard Lax, Celina Lax, Roman Licht. 
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Przed domem na ul. Kilińskiego 11/13. Rodzeństwo, na pierwszym planie  Henryk Marceli Lax  

i Celina Lax. Okres przedwojenny.  

 

 
Alfred Lax (zaznaczony x) podczas zwiedzania miasta Florencja. 
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Alferd Lax przed Katedrą Florencką 
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RODZINA WIMMERÓW 

 
Wieliczka, lata 30-te, XX w. 

 

 

 
Wieliczka, północno – wschodnia część Rynku Górnego. Zdjęcie z lat 30-tych. Pierwszy dom po prawej 

kamienica Wimmerów.  
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Jack Wimmer z wnukiem Danielem Schlossem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

RODZINA SEIDENFRAU (SZMULEWICZ) 
 

 
Rodzina w ogrodzie na tyłach własnej posesji. Zdjęcie z roku 1930.  

 
Uri Szmulewicz z rodzicami Nina i Mosze w Rabce. Rok 1934. 
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Panie z rodziny Seidenfrau. Sabina Zimmels, Nina Szmulewicz, Hela Jedlin. 

 Sabina i Mela córki Kalmana i Reginy Seidenfrau.  

Ninia córka Dawida, brata Kalmana . Zdjęcie rok 1934.  
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RODZINA ZELLNERÓW 

 
Rodzina Zellner, Wieliczka 1925 rok.  

Teofila i Jakub Zellnerowie , dzieci Mojżesz i Larry Zellner. 
 

 

 

 
Zdjęcie rodziny Zellnerów w Wieliczce w kamienicy przy ul. Klaśnieńskiej 5. Rok 1941.  

(od lewej:  kuzyn Lary’go Zellnera, Józef Zellner – brat Larriego, Teofila Zellner – mama Larriego, Jakub 

Zellner – ojciec Larriego, Larry Zellne, Mala Zellner – siostra Larriego) 
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Jakub Zellner – zdjęcie rok 1930. 
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PO ZAGŁADZIE: 

 

 
WILHELM KUNDE 

SS-Hauptscharfuhrer , urodził się 14 sierpnia 1905 roku w Woltersdorf. Kierownik Referatu Żydowskiego 
(Ref.IV B-4 Judenangelegenheiten) w Komendanturze Bezpieczeństwa Policji i SD w okupowanym Krakowie. 
Po wojnie zamieszkał w Bremie, przy Tassingstrasse 21. W marcu 1965 roku , w wieku 60-lat , został 
umieszczony w Kilońskim areszcie śledczym. 

HERMANN  HUBERT HEINRICH 
 Starszy asystent kryminalny SS-Oberscharfuhrer, urodził się 7 marca 1914 roku w Ludwigsdorfie. Po wojnie 
zamieszkał w Rendsburgu przy Rosenstrasse 4 k.Kilonii.   ( Kierownik Referatu Żydowskiego w krakowskim 
Gestapo. Po wojnie urzędnik administracji. 
 
         Sądowy akt oskarżenia obwiniał Kundego i Heinricha , że w latach 1942-43 w Krakowie , Bochni i 
Wieliczce , że wspólnie z innymi, zabili z niskich pobudek, podstępnie wielką liczbę ludności żydowskiej. 
         Kunde samodzielnie dopuścił się 153 takich morderstw, Heinrich 44. Kunde i Heinrich pociągnięci zostali 
do odpowiedzialności z tytułu eksterminacji ludności żydowskiej , jako kierownicy ds./żydowskich w Gestapo 
krakowskim. Uznani zostali odpowiedzialnymi za aresztowania , wysiedlenia , nadzór nad Żydowską Służbą 
Porządkową (Ordnungsdienst). Organizowali i wykorzystywali donosicieli, przeprowadzali selekcję , formowali 
transporty zagłady. 
         Kunde osobiście przeprowadził 11 wysiedleń w Krakowie , Wieliczce i Bochni. W naszym mieście 
Wieliczce , co najmniej 37 572  Żydów ,za jego wiedzą i z jego woli zostało zamordowanych w Auschwitz i w 
Bełżcu. Część ofiar rozstrzelano na miejscu , a także przy jego udziale. 
        Heinrich SS-Oberscharführer , następnie SS-Hauptscharführer  , zastrzelił z własnej inicjatywy 44 Żydów. 
Podczas przewodu sądowego w Kilonii przesłuchano 280 świadków z Izraela,  Polski i z innych państw. 
Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich , przekazała oskarżycielom liczne dokumenty dowodowe. 
Przewód Sądowy nie zdołał ustalić  topografii Getta w Krakowie. Wówczas Sąd Kiloński zdecydował o 
potrzebie przeprowadzenia wizji lokalnej, dla uzyskania pewności w odniesieniu dla wyjaśnienia różnych 
elementów niejasnych. 
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        W październiku 1967 roku Sąd , zwrócił się do Rządu Polskiego o wyrażenie zgody na dokonanie tej 
czynności procesowej. Nie istniały wówczas stosunki dyplomatyczne PRL i RFN. Nie istniało Porozumienie o 
pomocy prawnej. Istniał natomiast precedens wizji lokalnej , który Sąd z Frankfurtu przeprowadził w grudniu 
 1964 roku w Oświęcimiu. Władze polskie wyraziły zgodę na przeprowadzenie wizji w Krakowie , Wieliczce i w 
Bochni. Upoważniono wiceprokuratora wojewódzkiego Jana Brandysa , aby radca Sądu Krajowego Hans 
Rausch , przeprowadził wizję i przekazał materiały zebrane w sprawie przez Okręgową Komisję Badania 
 Zbrodni Hitlerowskich Prokuraturze Kilońskiej. Do Krakowa 11 grudnia 1967 roku przybyła delegacja na czele, 
której stał Radca Sądu Krajowego Hans Rausch , przewodniczący Sądu Przysięgłych. W skład zespołu weszli : 
radca Sądu Krajowego Rudolf Danna jako Sędzia Sprawozdawca i radca Sadu Krajowego Reinchold 
Schlemmer (drugi Sędzia Ławniczy). 
        Oskarżenie reprezentował prokurator Wolgang Freise. Przybyli obrońca : Kundego Hans Joachim 
Wittstock , fotograf sądowy oraz tłumaczka i protokolantka. Oględziny Obozu w Płaszowie i terenów w 
Wieliczce okazały się zbędne. Tuż przed wizją przyszło zawiadomienie , że Kunde został wyłączony z procesu 
na skutek poważnej choroby. 12 grudnia 1967 roku , ekipa Sądu w Kolonii pojawiła się w Budynku Sądu 
Powiatowego Dzielnicy Podgórze, gdzie wiceprokurator Jan Brandys , upoważnił w imieniu Ministra 
Sprawiwdliwości , radcę Sądu Krajowego w Kilonii Hansa Rauscha do podjęcia czynności procesowych. 
        13 marca 1968 zapadł wyrok w Procesie Killońskim. Kunde i Heinrich zostali wyłączeni ze sprawy. Kunde 

z powodu zagrażającej życiu nieuleczalnej chorobie  (rak jelit), Heinrich z powodu zawału serca. 
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Założyciele New Cracow Frendschib Society.  

Pierwszy z lewej Larry Zellner.   

 

 
Rodzina Kleinbergerów. Izrael 2008 rok. 

Stoją z tyłu: Ron Attar, Natan Kleiberger, Hela Klienberger, Hamutal Attal,  Rami -Ben Nathan,  

Merav Ben-Nathan,  

Z przodu od lewej: Ofer Attar, Noa Ben-Nathan, Yotam Ben-Nathan, Uri Ben-Nathan. 
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Santa Maria di Bagni. Zdjęcie z roku 1946.  

Julek Gruenberg, Roman Licht, Uri Szmulewicz, Alfred Lax. 

Alfred Lax – Żołnierz 2 Korpusu gen. Władysława Andersa.  

 

 
Zaświadczenie z Prywatnego Żydowskiego Koedukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego .  

Kraków 14.11.1947 rok. 
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Rok 1945. Siedzą od lewej: Zelik Goldstein, Mordechaj Koper – kolega Izaaka Birnbauma ze szkoły 

Garbarskiej w Radomiu, NN, Izaak Birnbaum, Kleinman (imię nieznane).  

 

 
Zofia Przetaczek. Zdjęcie rok 1948. 
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Zdjęcie z 1945 roku, Lednica Górna. 

Stoją od lewej: Kuzynki Janiny Przetaczek, Rysiek Perlberger, Zofia Przetaczek, Wiktor Panuszka,                       

Hela Birnbaum, Janina Przetaczek, Jan Jackowski, Rudolf Przetaczek, Izaak Birnbaum, Wanda Jedynak. 

 

 
Zellnerowie w swoim domu w Wieliczce. Początek lat 50 XX w. 

Berta (siedzi z lewej strony), Michał (stoi pierwszy z prawej), za Bertą stoi Maria Paszkot, służą 
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Celina Sobel z Amalią i Zygmuntem Goldbandami,. 

Rok 1950. 

 

 
Świadectwo ukończenia Szkoły Garbarskiej w Wiedniu  

Datowane 12.05.1961 r.  
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Kamienica przy ul. Mikołajskiej 4 w Krakowie.  

 

 

 

Siedzi smutny Paderewski, 

Je dyniowe białe pestki,  

Gdyż przynosi mu antena, 

Że dziś Rysiek gra Szopena … 

 

Siedzi smutny Ernest Lubitsch,  

Nikt już o nim nie chce mówić, 

On już dzisiaj zwykłym zerem, 

Dzisiaj Apte – reżyserem. 

 

Siedzi smutny Tuwim Julek, 

On już dzisiaj zwykły Srulek, 

On już dzisiaj zwykły Żyd, 

Bowiem … ale o tym cyt … 

Dzisiaj Rysiek lepsze wiersze pisze … 
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Treść odezwy, grożąca karą śmierci dla pomagającym Żydom, ukrywających Żydów , powodowała 

reakcję powodujące zrzucenia odpowiedzialności z obawy przed utratą życia.  

 

 

Społeczność polska Wieliczki podzieliła się na oprawców i donosicieli  oraz tych którzy prześladowanej 

społeczności żydowskiej nieśli pomoc.  Postaramy się ukazać te dwie postawy. Pomoże nam w tym kolejny 

dokument ilustrujący stanowisko Polski Zbrojnej. Zaprezentujemy stanowisko Kierownictwa Walki Cywilnej 

Armii Krajowej.  

O D E Z W Y     K W C     I       W Y R O K I    ! 
 We wrześniu 1942 roku  KWC  wydało  odezwę poświęconą  sprawie likwidacji społeczności żydowskiej w 
Polsce. Została odezwa opublikowana przez prawie całą prasę podziemną , ponadto powtórzyły ją  
radiostację  alianckie nadające w języku polskim. 

O T O     J E J    T R E Ś Ć  : 
 Biuletyn Informacyjny  nr 37 z 17. IX . 1942. 
    ,, Obok tragedii , przeżywanej przez społeczeństwo polskie , dziesiątkowane przez wroga , trwa na naszych 
ziemiach od roku blisko , potworna planowana rzeź Żydów. Masowy ten mord nie znajduje przykładu w 
dziejach świata , bledną przy nim wszelkie znane z historii okrucieństwa. Niemowlęta , dzieci , młodzież , 
dorośli , starcy , kaleki , chorzy , zdrowi , mężczyźni , kobiety, Żydzi-katolicy , Żydzi wyznania mojżeszowego , 
bez żadnej przyczyny innej niż przynależność  do narodu żydowskiego , są bezlitośnie mordowani , truci 
gazami , zakopywani żywcem , strącani z pięter na bruk , przed śmiercią przechodząc dodatkową mękę 
powolnego konania , piekło poniewierki , udręki , cynicznego pastwienia się katów. Liczba ofiar zabitych w 
ten sposób przewyższa milion i wzrasta z każdym dniem. 
     Nie mogąc czynnie temu przeciwdziałać Kierownictwo Walki Cywilnej w imienia całego społeczeństwa 
polskiego protestuje przeciw zbrodni , dokonywanej na Żydach. W tym proteście łączą się wszystkie polskie 
ugrupowania polityczne i społeczne. Podobnie jak w sprawie ofiar polskich , odpowiedzialność fizyczna za te 
zbrodnie  spadnie na katów i ich wspólników. 
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K I E R O W N I C T W O     W A L K I    C Y WI L N E J 
  Biuletyn Informacyjny  nr 11  z  18  marca  1943 roku . 
       ,, Kierownictwo Walki cywilnej  komunikuje : społeczeństwo polskie , mimo iż same jest ofiarą okropnego 
terroru , ze zgrozą  i głębokim współczuciem patrzy  na mordowanie przez Niemców resztek ludności 
żydowskiej w Polsce . Złożyło ono przeciwko tej zbrodni protest , który doszedł  do wiadomości całego 
wolnego świata , zaś Żydom , którzy zbiegli z getta lub z obozów kaźni , udzieliło tak wydatnej pomocy , że 
okupant opublikował zarządzenie , grożące śmierciom tym Polakom , którzy pomagają ukrywającym się 
Żydom. Niemniej znalazły się jednostki wyzute z czci i sumienia , rekrutujące się ze świata przestępczego , 
które stworzyły sobie nowe źródło występnego dochodu przez szantażowanie Polaków , ukrywających Żydów 
i Żydów samych. KWC ostrzega , że tego rodzaju wypadki szantaży są rejestrowane i będą karane z całą 
surowością  prawa , w miarę możliwości już obecnie , a w każdym razie w przyszłości. 

K I E R O W N I C T W O   W A L K I      C Y W I L N E J 
      Równocześnie z odezwą , KWC  wydało zarządzenie nakazujące stosowanie kary śmierci w tego rodzaju 
wypadkach . Na tej podstawie i innych Sądy Specjalne wydały szereg wyroków śmierci , które następnie 
wykonano. Oto niektóre nazwiska straconych : Bogusław vel Borys Pilnik w Warszawie , Jan Grabiec w 
Krakowie , Tadeusz Stefan Karcz w Warszawie , Antoni Pajor w Dobranowicach koło Wieliczki , Janusz Krystek 
w gminie Grempków , powiat Węgrów-Sokołów , Jan Łapiński w Warszawie , Bolesław Szostak i Antoni 
Pietrzak , kapral policji granatowej w Warszawie. (Biuletyn Informacyjny nr 35 z 2.IX.1943 ; nr 37 z 
16.IX.1943; nr 49 z 9.XII.1943; nr 10 z 9.III.1944; nr 13 z 30.III.1944 ; nr 27 z 6.VII.1944.) 
     Na tym , co zostało powiedziane wyżej , nie zamyka się jednakże problem opieki, jaką Polacy i podziemie 
roztoczyło nad Żydami w Polsce. Ograniczę się , że jeśli około 300 tysięcy Żydów, którzy zaryzykowali i nie 
poszli dobrowolnie do gett na stracenie , zdołało przeżyć masakrę hitlerowską , to zawdzięczają to pomocy 
społeczności polskiej. A musimy pamiętać , że okupant wydał zarządzenie- o którym mówi odezwa KWC- 
grożące karą śmierci każdemu Polakowi , który ukryje Żydów lub udzieli im jakiejkolwiek pomocy. 

Pozwolimy sobie przypomnieć Państwu  wystąpienie w dniu 12.09.1939 roku po wkroczeniu 
Wermachtu do Wieliczki, zaprezentowanego mieszkańcom Wieliczki, którzy zgromadzili się na Rynku 
Wielickim. 
Porucznik Ortschutzu do Polaków 12.09.1939 
„Oto dziś kończy się wielusetletni, smutny okres wykorzystywania rodowitych mieszkańców tej ziemi, przez 
żydowską zarazę . Kończy się czas ekonomicznego ucisku, nieuczciwej konkurencji. Roznoszenia chorób, lichwy 
i komunistycznej agitacji”. 
 

 

12.09.1939 r. akt terroru. Żydzi przed rozstrzelaniem, sprzątają Rynek Górny.  
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Niemieckie Zarządzenie dotyczące wysiedlenie Żydów z Wieliczki, opublikowane zostało 26.08.1942 r.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zarządzenie podpisane przez Dowódcę SS i Policji w  Dystrykcie Krakowskim, wyznaczyło dzień 
27.08.1942 r. na wysiedlenie i wymordowanie społeczności żydowskiej z Wieliczki. 
Sposób wykonania i przeprowadzenia egzekucji  świadczy o barbarzyństwie  i haniebnym wykonaniu 
Holokaustu w Wieliczce . 


