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Streszczenie
W pracy przedstawiono analizę najważniejszych wydarzeń i zjawisk
politycznych dotyczących historii Żydów w Krakowie w latach 1939-1943. Na
podstawie badań archiwalnych odtworzono losy krakowskich Żydów oraz ich
sytuację prawno-polityczną, skupiając się na następujących zagadnieniach:
ustawodawstwo antyżydowskie i status prawny Żydów krakowskich, polityka
przesiedleń, praca przymusowa, krakowski Judenrat, getto krakowskie,
deportacje do obozów zagłady oraz konspiracja i ruch oporu w getcie
krakowskim.
Powyższe

zagadnienia,

a

także

sposoby

realizacji

polityki

antyżydowskiej w Krakowie, zostały przedstawione w sposób porównawczy z
polityką antyżydowską w Trzeciej Rzeszy. Ustawodawstwo i polityka Trzeciej
Rzeszy wobec Żydów niemieckich stały się podstawą antyżydowskiego
systemu prawnego, wprowadzanego przez Niemców na okupowanych
polskich terytoriach. W monografii przedstawiono sposób, w jaki dokonywała
się

implementacja

modyfikacjami,

ustawodawstwa

wynikającymi

z

i

polityki

różnic

nazistowskiej

zarówno

wraz

z

geograficznych,

demograficznych jak i związanych ze strukturą społeczną.
Ramy czasowe w pracy wyznaczają z jednej strony przejęcie władzy
przez nazistów i wydanie pierwszych rozporządzeń antyżydowskich, co w
Trzeciej Rzeszy nastąpiło w 1933 roku, a w Krakowie w 1939 roku, a z
drugiej likwidacja getta krakowskiego w 1943 roku, czyli okres, w którym
wydano zdecydowaną większość aktów prawnych dotyczących Żydów, a
przede wszystkim w którym nastąpiła radykalizacja założeń polityki
antyżydowskiej, która ewoluowała od koncepcji wysiedlania Żydów do ich
całkowitej anihilacji.
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From discrimination to extermination (1939-1943)
Summary
The paper presents an analysis of the most important events and
political phenomena relating to the history of Jews in Krakow in 1939-1943.
Based on archival research recreated the fate of Krakow's Jews and their legal
and political situation, focusing on the following issues: anti-Jewish legislation
and the legal status of the Jews of Krakow, resettlement policy, forced labor,
Cracow Judenrat, the Cracow Ghetto, deportation to the death camps and
conspiracy and resistance in the Krakow ghetto.
These issues, as well as ways to implement anti-Jewish policy in
Krakow, are shown in a comparison with the anti-Jewish policy of the Third
Reich. Legislation and policies of the Third Reich against the Jews in
Germany became the basis of anti-Jewish legal system, introduced by the
Germans in occupied Polish territories. The monograph presents the way to
make implementation of legislation and policies of the Nazi with the
modifications resulting from differences in both geographic, demographic and
related social structure. .
The monograph cover the period from 1933 in Germany and 1939 in
Cracow, when the Nazis took power and introduced the first anti-Jewish
regulations, till the liquidation of the Krakow ghetto in 1943. During this
period Nazis have introduced a vast majority acts relating to the Jews, and
especially there has been a radicalization of anti-Jewish policy framework,
which has evolved from the concept of expulsion of Jews to their total
annihilation.

