
Kraków wolny! 
Kraków wolny! 



6 sierpnia 1914, Oleandry 

Już 6 sierpnia, w dziewiątym dniu 
wojny, I Kompania Kadrowa wyruszyła 
z Krakowa w stronę Warszawy. 

 

Piłsudski żegnał ich słowami: 

 Żołnierze! Spotkał was ten zaszczyt 
niezmierny, że pierwsi pójdziecie  
do Królestwa i przestąpicie granicę 
rosyjskiego zaboru, jako czołowa 
kolumna wojska polskiego, idącego 
walczyć o oswobodzenie ojczyzny. 

 

 

 

Tablica pamiątkowa o nadaniu ulicy 
nazwy Kadrówki (przecznica z ul. 
Oleandry, oleandry w gwarze 
krakowskiej znaczyły - krzaki, zarośla) 



Festung Krakau 
austriacka twierdza -
Kraków 
Wojna w Krakowie zapowiadała się 
poważnie. Miasto było twierdzą. Władze 
Twierdzy Kraków zarządziły ewakuację 
mieszkańców, głównie biedoty, która nie 
była w stanie zaopatrzyć się w żywność  
na trzy miesiące.  

 
Ludzie nie chcieli wyjeżdżać w nieznane: 
Kobiety i dzieci pokładły się na podłodze  
i oświadczyły, że nigdzie nie pojadą na 
żebry, że wolą zginąć od Moskali, czy 
swoich, na miejscu. 
Komenda straszyła: 
(…) ci, którzy nie będą posłuszni rozkazom 
wojskowych organów, oddani zostaną  
pod sąd wojenny, a nawet przez sąd 
doraźny karą śmierci ukarani. 

 

Legitymacja uprawniająca do pozostania  
w mieście w razie ewakuacji i do otrzymania 
kartek na żywność. 

 
 

 



1016 rok, mobilizacja 
mężczyzn 18 – 50 lat 

W wyniku mobilizacji nie miał kto 
pracować. Głodowali i cywile,  
i żołnierze.  

 
Niedługo zostaną przy pracy tylko 
dzieci, starcy, kulawi, głuchoniemi oraz 
kobiety. 

 
Stałem zaraz za Krakowem  
w Witkowicach, straszny był głód, 
chleb jeden co się należał na dwóch  
to dawali na sześciu, a raz dali  
na dwunastu. 

 

 

 

Fort  Kleparz 



4 lipca 1915 
W warunkach wojennych doszło do 
dawno planowanego przez Kraków 
połączenia z Podgórzem, które jako 
miasto dobrze zorganizowane i 
uprzemysłowione nie miało żadnych 
gospodarczych argumentów za wspólnotą 
z leżącym za Wisłą Krakowem.  
Przemysłowcy do Burmistrza Podgórza: 
Nie ulega wątpliwości, że przyłączenie 
naszej gminy do Krakowa jest ruiną dla 
wszystkich kupców, rzemieślników, 
właścicieli realności i innych (…) 
Kraków wzmocniono Podgórzem   
z pobudek patriotycznych. 
Burmistrz Franciszek Maryewski: 
Oby ta Wisła, która dotychczas dzieliła nie 
tylko nas, ale i dzielnice Polski, stała się 
symbolem zjednoczenia całego Narodu, 
(…), stała się ogniwem łączności Narodu w 
jednej, wielkiej, niepodległej Ojczyźnie. 

 

Miasto-ogród, najpiękniejsza dzielnica 
Podgórza z widokiem na kościół św. 
Józefa, arch. Jan Sas – Zubrzycki. Wieża 
nawiązuje do wieży Kościoła Mariackiego. 

 



Książęco-Biskupi Komitet 
Pomocy dla Dotkniętych 
Klęską Wojny 
Wojna to przepełnione szpitale wojskowe, 
nie mieszczący nadmiaru mogił cmentarz 
Rakowicki, epidemie, zimno i głód. Książę 
biskup Adam Stefan Sapieha w obliczu 
dramatu mieszkańców założył Książęco-
Biskupi Komitet Pomocy dla Dotkniętych 
Klęską Wojny. Elita miasta odpowiedziała 
na apel biskupa. Zaangażowanie wykazali 
Emil Godlewski i Stefan Jentys, 
profesorowie Studium Rolniczego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Stefan Jentys do Adama Stefana Sapiehy: 
Naród nasz, który dla szalejącej wojny tyle 
bez szemrania oddał, najwięcej został 
dotknięty. (…) 
Są łzy do starcia, są nieszczęśliwi i głodni, 
są chorzy, którym ulga w cierpieniu się 
należy. (…)  przeto składam ofiarę 200 
koron tyle, na ile stać trochę więcej 
posiadającego i sytego – dla 
najbiedniejszych i najwięcej 
potrzebujących pomocy. 

 

Książę biskup Stefan Adam Sapieha, 
Książę Niezłomny 



Wolność przyszła  
z Podgórza 

31 października 1918 roku  
kapitan Antoni Stawarz bezkrwawo 
rozbroił austriackich żołnierzy i ruszył 
do Rynku. Tam przekazał władzę 
brygadierowi Bolesławowi Roi. 

 

 

 

 

 

 

 

Kadr z filmu Drogi wolności, ulica 
Kanonicza, CK Inkwizytoriat Sądowy, 
czyli sąd austriacki i więzienie.  

Naprawdę - w Krakowie od roku 1257 
wszystko świętuje się na Rynku.  
Może oprócz święta ulicy Kanoniczej … 

 



Polska Komisja 
Likwidacyjna 

Polska Komisja Likwidacyjna, 
tymczasowy organ władzy polskiej  
dla zaboru austriackiego, 
z przewodniczącym Wincentym 
Witosem pilnowała porządku  
w mieście. 

 
Wincenty Witos: 
Dzika demobilizacja dostarczyła masę 
rozhukanego i zdemoralizowanego 
elementu, który się albo nie liczył z 
niczym, albo też nie rozumiał powagi 
chwili i nie chciał uznać obowiązków 
na niego spadających. Podniecany 
przez różnych agitatorów stawał się 
niezwykle niebezpieczny. 

Kadr z filmu Drogi wolności, zapewne 
chodzi o pilnowanie składów  
z żywnością na dworcu towarowym, 
Tomasz Sobczak jako Wincenty Witos. 

 



6 listopada 1923 
Powstawał nowoczesny Kraków,  
ale ludziom żyło się ciężko.  
Doszło do zamieszek społecznych,   
6 listopada 1923 roku na ulicach 
miasta zginęło 14 żołnierzy  
i 18 cywilów.  

 
Nad mogiłą żołnierzy przemówił 
minister Stanisław Szeptycki: 
Smutek i bezimienny ból targa duszę 
każdego prawego Polaka na myśl  
o przelaniu bratniej krwi, która oby 
przyniosła w swej czystej ofierze ten 
zbawienny skutek, że stanie się ogólną 
przestrogą i spowoduje otrzeźwienie.  

 

 

Grobowiec Ułanów 8 Pułku księcia 
Józefa Poniatowskiego, poległych  
6 listopada 1923 roku, cmentarz 
Rakowicki. 



Kopiec Piłsudskiego 

W następstwie wojny liczba ludność 
Krakowa zmniejszyła się  i znacznie 
skróciła się długość życia jego 
mieszkańców. 

Po 123 latach niewoli Kraków i cała 
Polska uczyły się wolności 

 

 

 

 

 

Kopiec Niepodległości imienia Józefa 
Piłsudskiego, Kopiec Wolności,  
Mogiła Mogił. 
Kopiec – pomnik walki narodu  
o niepodległość usypany w latach 
1934-1937. 

 



11 listopada, godz.12.00 

Hymn (najwyższe okno wieży) 
zamiast hejnału 

Jeszcze Polska nie zginęła,  
póki my żyjemy! 
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Zdjęcia, wykład i prezentacja - Danuta Gajewska,  

licencjonowany przewodnik miejski po Krakowie 
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